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2013 yılı EkoAvrasya olarak 
hedeflediğimiz, yapmayı 
hayal ettiğimiz birçok proje ve 
organizasyona imza atma fırsatı 
bulduğumuz hareketli bir yıl oldu. 
Dernek olarak 2013 yılında yine 
birçok olaya tanıklık ettik. 

Belki de burada sizlerle ilk paylaşmam gereken, şahsımın en büyük 
hayali olan ve Dernek Yönetim Kurulu Üyelerimizin de bu hayale 
ortak olmasıyla yılın son günlerinde hayata geçirdiğimiz Akademi 
Avrasya... Avrasya coğrafyası ile ülkemiz arasındaki kültürel ve 
siyasi bağları geliştirmek, bu alanda yurtiçi ve yurtdışında çalışan 
STK’ların kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlamak, bölgedeki 
gelişmeleri yakından takip etmek isteyen akademisyen, lisanüstü 
ve doktora öğrencilerinin araştırma yapmasına, karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunmasına imkan sağlama amaçlarından yola 
çıkarak kurduğumuz Akademi Avrasya faaliyetlerine başladı. 
Koordinatörlüğünü Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı 
zamanda EkoAvrasya’nın Editörü Yeşim Özcan’ın yürüttüğü 
Akademi Avrasya’da ilk seminer “Kamu Diplomasisi” üzerine verildi. 
Akademi’nin yeni eğitim ve seminer programları Şubat ayı itibariyle 
başlayacak. Akademi programını Derneğimizin web sitesinden takip 
edebilirsiniz.

EkoAvrasya olarak 2013 yılında büyük bir organizasyona imza 
attık. Avrasya coğrafyasından  30 ülkeden yaklaşık 300 işadamını 
Türkiye’nin sanayi üssü Gebze’de bir araya getirdik.  

Dünya üzerinde önemi gittikçe artan ve ağırlığını her alanda 
hissettirmeye başlayan Avrasya ülkeleri ile diğer dünya ülkeleri 
arasında yaşanan kaçınılmaz hareketliliği Türkiye açısından da 
ekonomik ve sosyal alanlarda bir atılıma çevirmek ve  Avrasya 
ülkeleri ile Türkiye arasında güçlü, dinamik ve kalıcı ilişkiler 
kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
Avrasya İşadamları Forumu’na gösterilen ilgi ve Forum sonunda 
aldığımız olumlu tepkiler birkez daha doğru yolda ilerlediğimizi 
gösterdi. Dernek olarak Avrasya İşadamları Forumu’nu bir marka 
haline getirerek her yıl tekrarlama kararı aldık.

Aldığımız her teşekkür, iletilen her yapıcı eleştiri gücümüze güç 
katıyor. 2014’e “merhaba” dediğimiz şu günlerde sırada yeni 
projeler, yeni yayınlar, yeni organizasyonlar olduğunu bilmek ise 
heyecanımızı daha da artıyor.

Bizlerden desteğini esirgemeyen dostlarımıza en kalbi duygularımla 
teşekkür ediyor; 2014 yılın gönlünüzce geçmesini temenni ediyorum.
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Yeşim Özcan
EKOAVRASYA EDİTÖRÜ

AvrAsyA Ekonomik ilişkilEr DErnEği, TürkiyE’nin sAnAyi üssü GEbzE’DE
AvrAsyAlı işADAmlArınA Ev sAhipliği yApTı.
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A
vrasya Ekonomik İlişkiler Der-
neği (EkoAvrasya) ve Tüm Ka-
radeniz Sanayici ve İş adamları 
Derneği (TÜKSİAD), Avrasyalı 

işadamlarını Kocaeli Valiliği, Gebze Bele-
diyesi, Gebze Ticaret Odası, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Sanayi 
Odası, Çayırova Belediyesi ve Uluslararası 
Karadeniz Hazar İşbirliği Vakfı’nın deste-
ğiyle 12-15 Aralık 2013 tarihleri arasında 
Türkiye’nin sanayi üssü Gebze’de bir araya 
getirdi.

Avrasyalı İşadamları Gebze’de 
Buluştu
Son yıllarda Avrasya bölgesi ülkeleri ile 
Türkiye arasında artarak gelişen sosyal, 
kültürel ve siyasi ilişkiler, ekonomi ve tica-
ret alanlarına da yansıyor. Bölgeden birçok 
işadamı ve firma düzeyinde temsilci ülke-
mizde yatırım yapıyor; önemli ticari anlaş-
malar imzalanıyor.

Türkiye için önemli bir Pazar: 
Avrasya
22 milyon metrekarelik bir coğrafyayı kap-
sayan ve 1 trilyon doların üzerinde resmi 

geliri bulunan Avrasya bölgesi ile Türkiye 
arasında özellikle son yıllarda ekonomik ve 
ticari ilişkilerin artırılması için önemli ça-
lışmalara yürütülüyor. 

Son yıllara ait rakamlar, ticarette, Av-
rasya ülkeleri ile Türkiye’nin önemli oranda 
açık verdiğini gösteriyor; 5 milyar dolarlık 

ihracata karşı 17 milyar dolarlık ithalat ger-
çekleşiyor. İthalatta ağırlık, petrol ve do-
ğalgazda. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 
47’si Rusya ile yapılıyor. Toplam ithalatımı-
zın yüzde 75’i yine bu ülkeden. 

Avrasya bölgesinden özellikle imalat 
konusunda ciddi talep geliyor. Tekstil, gıda 
üretim ve işlemesi, tarıma dayalı işletmeler, 
otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ve maki-
na talep gelen en önemli sektörler. Ayrıca 
Türk inşaat firmaları bölgede oldukça aktif 
durumdalar. Mevcut potansiyeli ile Avrasya 
bölgesi Türkiye için önemli bir pazar...

22 milyon mETrEkArElik bir 
coğrAfyAyı kApsAyAn vE 1 Trilyon 
DolArın üzErinDE rEsmi GEliri 
bulunAn AvrAsyA bölGEsi ilE 
TürkiyE ArAsınDA özElliklE son 
yıllArDA Ekonomik vE TicAri 
ilişkilErin ArTırılmAsı için 
önEmli çAlışmAlAr yürüTülüyor. 

bölGEDEn birçok işADAmı vE firmA 
DüzEyinDE TEmsilci ülkEmizDE 
yATırım yApıyor; önEmli TicAri 
AnlAşmAlAr imzAlAnıyor.

7  
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Türkiye’nin sanayi üssü: Gebze
İstanbul yolu üzerinde bulunan Gebze’de 
sanayi hızla büyümeye devam ediyor. Tür-

kiye genelindeki 500 büyük ölçekli fabrika-
nın yaklaşık yüzde 10’u burada bulunuyor.

 Son teknolojyle donatılmış sanayi te-

sisleri, aynı sektördeki firmaların bir ara-
ya gelerek oluşturdukları organize sanayi 
bölgeleri ile Gebze, sadece ülkemizin değil 
yabancı sermayenin de tercih ettiği bölge-
lerden biri. 

30 Ülke 300 işadamı 
“Avrasya İşadamları Forumu” na Azer-
baycan, Afganistan, Arnavutluk, Bulga-
ristan, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, 
Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, 
Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, 
Rusya Federasyonu (Başkurdistan, Da-
ğıstan, Tataristan), Ukrayna, Yunanistan, 
Güney Afrika, Nijerya, Karadağ, Lübnan ve 
Türkiye’den 300’e yakın  işadamı katıldı. 

Dopdolu bir Forum programı
Gebze Belediyesi Kent Meydanı Kongre 
Salonu’nda yapılan açılış törenine Özerk 
Gagavuzya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Mihail Formuzal, Makedonya Devlet Baka-
nı Hadi Nezir, Kosova Kamu Yönetim Ba-
kanı Mahir Yağcılar, İran Sanayi, Maden ve 
Ticaret Bakanı Vekili Ahmad Dost Hoseini, 
Romanya Parlamentosu Senatörü Marian 
Vasiliev, Gümüşhane Milletvekili Feramuz 
Üstün, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Jan-
seyit Tüymebayev, Kocaeli Valisi Ercan To-
paca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 
Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, Eko-
Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Eren, TÜKSİAD Genel Başkanı Gültekin 
Şenel ve çok sayıda sanayici ve işadamı ka-
tıldı. 

 
“Gagavuzya’ya İşadamlarını 
Bekliyoruz”
Forum’un açılışında bir konuşma yapan 
Özerk Gagavuzya Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Mihail Formuzal, Türk işadamla-
rını yatırım yapmak için Gagavuzya’ya da-
vet etti. Gagavuzya’da işadamlarına büyük 
destek verdiklerini ifade eden Formuzal,” 
Gagavuzya’ya işadamlarını bekliyoruz. Ül-
kemizde sanayi üretimi yapacak sanayici-
ler beş yıl vergi ödemeyecekler. Bizim kan 
kardeşlerimiz Türkiye’de... Bizi unutma-
yınız. Türkiye dinamik ve gelişen bir ülke. 
Ekonomisi çok güçlü. Biz küçük bir ülkeyiz 

ve politik süreçleri etkileyemiyoruz. Şu an 
Avrupa birliği kendi ihracatından fazla 
üretim yapıyor. Bunu satmak için başka 
pazarlar arıyor. Türk dünyası bu anlam-
da çok dikkatli olmalı. Ortak çıkarlarımızı 
birleştirmeliyiz”dedi.

“Türkiye’nin başarısı bizim 
başarımız”
Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğuna 
dikkat çeken Kosova Kamu Yönetim Ba-
kanı Mahir Avcılar yaptığı konuşmasın-
da  işbirlik ve ortaklık kurma konusun-
da Türkiye’ye güvendiklerini ifade etti. 
“Kosova’dan geliyorum ve bir bakan ola-
rak devletimizin kalkınması, güçlenmesi 
ilk işimiz. Türkiye’nin başarısı bizim ba-
şarımız” diyen Avcılar, işbirliği alanında 
yaşanan eksikleri kapatmak için daha faz-
la bir araya gelinmesi gerektiğine vurgu 
yaptı. 
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“Makedonya’da 100’ün üzerinde 
Türk şirket bulunuyor”
Açılışa katılan Makedonya Devlet Bakanı 
Hadi Nezir Türk sanayici ve işadamlarını 

Makedonya’da görmek istediklerini ifade 
etti. Balkanların çok hassas bir bölge ol-
duğuna vurgu yapan Nezir, “Makedonya 
birçok ülkeyle serbest ticaret anlaşması 

imzalamıştır. Hükümetimizin verdiği yerler 
10 yıl vergiden muaf. Tüm Avrupa ülkele-
ri ile sıfır gümrükle ihracat yapabilirsiniz. 
Makedonya’da 100’ün üzerinde Türk şirketi 
bulunuyor. 2014 yılında daha da fazla Türk 
firmanın Makedonya’da yatırım yapmasını 
istiyoruz” dedi.

“Komşularımızla aslında çok 
uzak değiliz”
Bu coğrafyanın daha çok ve daha fazla iş-
birliğine açık potansiyeli olduğunu belirten 
Kocaeli Valisi Ercan Topaca, "Komşuları-
mızla aslında çok uzak değiliz. Aramızda 
sadece coğrafi yakınlık yok. Aynı zamanda 
tarihten gelen bir yakınlığımız da var. Ama 
bunlar yeterli değil. Bizler her türlü alışve-
rişe açığız" dedi. 

“Tüm işadamları başımızın tacı”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbra-
him Karaosmanoğlu da yaptığı konuşmada 
Kocaeli’nde ve özellikle Gebze bölgesinde 
Bilişim Vadisi arge çalışmalarına dikkat 
çekti. Önemli projeler hayata geçirdiklerini 

belirten Karaosmanoğlu, “Yerel yöneticile-
rin işadamlarının önünü açacak çalışmalar 
yapması çok önemlidir. Biz, tüm işadamla-
rını başımızın tacı olarak görüyoruz. Ülke-
ler arasında ticaretimiz, kardeşliğimiz daha 
da artacak” dedi. 

“Avrasya İşadamları Forumu’nu 
bir marka haline getirerek her 
yıl tekrar edeceğiz”
Bu Forum ile Türkiye’nin Sanayi üssü 
Gebze’de Avrasya coğrafyasından 300’e ya-
kın işadamını misafir etmekten büyük gu-
rur duyduklarını dile getiren Avrasya Eko-
nomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu 
başkanı Hikmet Eren, “ gerçekleştirdiğimiz 
bu organizasyon denizde bir damla da olsa 
ülke kalkınmasına bir katkısı olacaksa ne 
mutlu bizlere” dedi. 

“Ülkemiz ile Avrasya ülkeleri arasındaki 
ilişkilerin her alanda en üst düzeyde oldu-
ğu ve ülkemizin uluslararası arenada hak 
ettiği değere ulaştığı bir gelecek, Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneğinin vizyonunu 
oluşturmaktadır.” diyen EkoAvrasya Yö-

netim Kurulu Baş-
kanı Hikmet Eren, 
Gebze’de bu yıl ilkini 
gerçekleştirdikleri bu 
Forum’dan çok güzel 
geri dönüşler aldık-
larını ve Avrasya İşa-
damları Forumu’nu 
bir marka haline ge-
tirerek her yıl tekrar 
edeceklerini belirtti. 
Eren, “Dünya üze-
rinde önemi gittikçe 
artan ve ağırlığını her 
alanda hissettirmeye 
başlayan Avrasya ül-
keleri ile diğer dün-
ya ülkeleri arasında 
yaşanan kaçınılmaz 
hareketliliği Türkiye 

nEzir, “2014 yılınDA DAhA DA fAzlA 
Türk firmAnın mAkEDonyA’DA 
yATırım yApmAsını isTiyoruz.”

ErEn, “ülkEmiz ilE AvrAsyA 
ülkElEri ArAsınDAki 
ilişkilErin hEr AlAnDA En üsT 
DüzEyDE olDuğu vE ülkEmizin 
uluslArArAsı ArEnADA hAk 
ETTiği DEğErE ulAşTığı bir 
GElEcEk, AvrAsyA Ekonomik 
ilişkilEr DErnEğinin vizyonunu 
oluşTurmAkTADır.”
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A
vrasya, Avrupa ile 
Asya kıtalarını bir 
bütün olarak ifade 
eden büyük bir kara 

parçasını  belirtmektedir. Bu 
kıta yığınında yer alan 100’e ya-
kın ülkede yaşayan beş milyara 
yakın insan, dünya ekonomi-
sinde önemli rol oynamakta-
dır. Bir yanda sanayi devrimini 
tecrübe ederek serbest piyasa 
düzenini yüzyıllardır devam et-
tiren Avrupa, diğer yandan ta-
rım toplumundan hemen sonra 
komünist ve sosyalist planlı 
ekonomi düzenini yaşayan ve 
son yirmi yıldır dünya ekono-
misi ile bütünleşmeye çalışan Asya ülkeleri, 
küreselleşen dünyada hızlı bir etkileşim içi-
ne girmektedir. Zengin hidrokarbon enerji 
kaynakları ve üretimin her alanında istifade 
edilebilecek kalabalık bir nüfusa sahip Asya 
ülkelerinin, teknolojik ve sanayi gelişimini 
yönlendirmekte olan Avrupa ülkelerinin 
enerji ve işgücü ihtiyaçlarını karşılama po-
tansiyeli, bu etkileşimi daha anlamlı hale 
getirmektedir. Diğer yandan sadece enerji 
kaynakları merkezli bir ekonomiden ziya-

de üretime dayalı sürdürülebilir bir piyasa 
ekonomisi, yeni gelişmekte olan Orta Asya 
ve Kafkasya ülkeleri için önceliklidir. Bun-
da da Avrupa ülkelerinin yüzyıllardır dene-
me-yanılma yöntemiyle geliştirerek devam 
ettirdiği teknik bilgi birikimi ve tecrübe bu 
ülkeler için önemli bir referanstır. 

Avrasya kıtalar bütününde mevcut bu-
lunan bu potansiyele rağmen ikili ticari ve 
ekonomik ilişkiler istenen seviyede değil-
dir. Bunun ana sebebi, Soğuk Savaş döne-
minde birbirlerine düşman iki siyasi blokta 
yer alan ülkelerin hala devam eden önyargı-
ları ve birbirlerini iyi tanıyamamalarından 
kaynaklanan sorunlardır. İşte bu noktada, 
coğrafi ölçekte aynı kara parçası üzerinde 
yer alan bu iki kıta ülkelerindeki insan ve 
kurumların en alt seviyeden en üst seviye-
ye karşılıklı iletişime geçmeleri gereklili-
ği ortaya çıkmaktadır. İki kıtayı birbirine 
bağlayan Türkiye merkezli bir sivil toplum 
örgütü olan Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği de bu fikirden hareketle, Avrasya 
kıtalar bütünündeki farklı ülkelerde ticari 
ve ekonomik faaliyetler yürüten işadamı 

ve şirketleri bir araya getirmek 
amacıyla Avrasya İşadamları 
Forumunu düzenlemiştir. Rus-
ya ve Orta Asya ülkelerinden 
Balkan ülkelerine kadar geniş 
bir coğrafyada çalışmalar ya-
pan EkoAvrasya, 30’a yakın ül-
keden yaklaşık 300 işadamını 
Türkiye’nin ekonomik ve ticari 
merkezi Kocaeli’de buluştur-
muş ve sözünü ettiğimiz etkile-
şime, bölgeyi yakından tanıyan 
bir kurum olarak katkı sağla-
mayı amaç edinmiştir. Her ne 
kadar iki kıtayı birleştiren güzel 
İstanbul’da Olimpiyatları he-
nüz düzenleyememiş olsak da, 

bugün Türkiye’nin Avrupalı ve Asyalı ülke-
lerin buluşmalarında çok merkezi bir rol oy-
nadığı yadsınamaz. Bölgesinde hatırı sayılır 
bir güç olmaya başlayan Türkiye’de, Avras-
ya coğrafyasını yerinde inceleme yeteneği 
ve bölge hakkında bilgi ve tecrübeye sahip 
bir kurum olarak EkoAvrasya, Türkiye’nin 
Avrasya ülkeleri ile ilişkilerini sağlamlaştı-
rırken, diğer ülkelerin de kendi aralarında 
verimli ticari ilişkiler kurmalarına olanak 
sağlamıştır. EkoAvrasya, bu forumun so-
nuçlarını kısa sürede almıştır. Henüz Fo-
rum sırasında, Bulgaristan, Afganistan, 
Özbekistan ve Kosova’dan katılan kurum ve 
işadamlarından ciddi işbirliği teklifleri alır-
ken, forum sonrasında da olumlu tepkiler 
yazılı olarak tarafımıza ulaştı. Küresel çapta 
büyük bir uluslararası foruma imza atmış 
olmaktan duyduğumuz bu memnuniyeti 
ve aldığımız olumlu tepkileri, önümüzdeki 
dönemde Avrasya’nın farklı bir ülkesinde 
tekrarlamak için çalışmalarımızı başlattık. 
Bunun yanı sıra katılımcı ekonomik örgüt-
ler ile de ikili temaslar sağlayarak ilişkileri-
mizi geliştirme amacındayız.

Avrasya İşadamları Forumu’nun
Ardından

Niyazi G. Atay
EKOAVRASYA DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

“kürEsEl çApTA büyük bir 
uluslArArAsı forumA imzA 
ATmış olmAkTAn DuyDuğumuz bu 
mEmnuniyETi vE AlDığımız olumlu 
TEpkilEri, önümüzDEki DönEmDE 
AvrAsyA’nın fArklı bir ülkEsinDE 
TEkrArlAmAk için çAlışmAlArımızı 
bAşlATTık.”

açısından da ekonomik ve sosyal alanlarda 
bir atılıma çevirmek ve Avrasya ülkeleri ile 
Türkiye arasında güçlü, dinamik ve kalı-
cı ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmak 
2014 yılında da öncelikli hedeflerimizden 
olacaktır” dedi.

Program kapsamında düzenlenen gala 

yemeği ise T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün’ün de katılımıyla ger-
çekleştirildi.

Program kapsamında ticari ve ekono-
mik faaliyetler, yatırım imkanları, bölgede 
yatırım teşvikleri  ve sektör  sunumları ile 
ikili görüşmeler gerçekleştirildi. İşadamla-

rı özellikle ithalat, ihracat, dış ticaret, gıda, 
oto-yedek parça, plastik ürünler, mobilya, 
arıtma, boya, vernik ve yan ürünler ile ma-
dencilik ve turizm alanlarında görüşmeler 
gerçekleştirdi. 

Program kapsamında katılımcılar ayrı-
ca  firma ve fabrika ziyaretleri yaptılar.



“B
atılı güçler, Rusya ve Çin 
(P5+1) ile İran arasında, 
İran’a yönelik bazı ekono-
mik yaptırımların kaldırıl-

ması karşısında İran’ın nükleer programını 
kısmen dondurmasına yönelik anlaşma, an-
laşmanın kabul edildiği 24 Kasım 2013 tari-
hini, Ortadoğu tarihine bir dönüm noktası 
olarak geçirmiştir. Bu anlaşma elbette Batı 
ve İran arasındaki sorunların nihai çözümü 
anlamına gelmese de- anlaşmanın yorumu 
konusunda şimdiden birbirleri ile uyumsuz 
açıklamalar yapılmıştır-, Batı-İran gerginli-
ğinin yumuşama ihtimali olduğu anlamına 
kesinlikle gelmektedir; zira taraflar müza-
kere yürütmek ve anlaşmaya varmak ama-
cıyla masaya oturabileceklerini, bu yönde 
irade sahibi olduklarını göstermişlerdir. 
Diğer taraftan, bu anlaşma İran’ın Ruhani 
liderliğindeki yeni yönetiminin daha esnek 
ve yapıcı bir dış politika sürecine girme ihti-
mali olacağı yönündeki beklentileri de haklı 
çıkarmıştır.

Ancak yukarıda da belirttiğim gibi an-
laşmanın yorumu konusunda, daha anlaş-
ma uygulamaya geçmeden sorun yaşan-
maktadır. ABD Başkanı Obama, varılan 
anlaşmanın önemini “bugün diplomasi, 

daha güvenli bir dünyaya giden yolu açmış-
tır. Gelecekte biz İran’ın nükleer programı-
nın barışçıl olup olmadığını kontrol edebi-
leceğiz ve İran nükleer silah üretemeyecek” 
sözleriyle vurgularken; İran Devlet Başkanı 
Ruhani, “bu anlaşma İran’ın uranyum zen-
ginleştirme programını sürdürme hakkını 
tanımaktadır” şeklinde bir açıklama yap-
mıştır. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Araghchi İran’ın zenginleştirme hakkını 
tanımayan bir anlaşmanın İran tarafında 
kabul edilemez olduğunu ifade ederken, an-

laşmanın bu hakkı tanıdığı için İran tarafın-
dan kabul edildiğini vurgulamış olmaktadır. 
Amerikan Kongresi’nden de anlaşmanın 
İran’ın nükleer çalışmalarını durduracak 
nitelikte olmadığına ilişkin “şüpheci-tered-
dütlü” açıklamalar gelirken -bu açıklamala-

rın İran’a karşı mesafeli tutum/güvensizlik, 
İsrail etkisi ve ayrıca İranlı yetkilerinin açık-
lamalarından kaynaklandığı açıktır-, anlaş-
manın Obama yönetimi için büyük bir zafer 
olduğu yönünde de görüş bildirenler bulun-
maktadır. İsrail’in anlaşmaya yönelik sert 
tepkisi, Netanyahu’nun anlaşmayı tarihi bir 
hata olarak tanımlaması, İsrail’in anlaşmayı 
İran ile paralel okuduğu ve yorumladığı iz-
lenimini edindirmektedir. Bir başka deyişle, 
İran’dan “bu anlaşma bizim zaferimiz” an-
lamı taşıyan açıklamalar gelirken, İsrail an-
laşma konusunda eleştirel tutumuyla, “evet 
bu anlaşma ile zafer İran’ın olmuştur” ima-
sında bulunmaktadır. Diğer taraftan Suudi 
Arabistan’ın anlaşmaya karşı şüpheci yak-
laşımı, anlaşmayı İran ve İsrail gibi okudu-
ğunu göstermektedir; yani Suudi Arabistan 
için kazanan İran, kaybeden ABD temsiliye-
tinde Batı ile beraber Ortadoğu’dur.

Dolayısıyla anlaşmanın taraflar ve 
üçüncü ülkeler tarafından farklı yorum-
lanması, gözlemciler, akademisyenler ve 
yorumcular için kafa karıştırıcı nitelikte-
dir. Bu karışıklık, anlaşmanın uygulanması 
ve anlaşmayı tamamlayıcı muhtemel diğer 
anlaşmaların hazırlanması ve imzalanması 
sürecinde yavaş yavaş da olsa giderilebilir. 
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İran ile Yapılan Anlaşma:
Bölgede Dengeler

Değişir mi?

15  

irAn DEvlET bAşkAnı ruhAni, 
“bu AnlAşmA irAn’ın urAnyum 
zEnGinlEşTirmE proGrAmını 
sürDürmE hAkkını TAnımAkTADır.”

Dr. Dilek Yiğit
SDE UZMANI
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Ancak resme genel olarak baktığımızda ne 
görüyoruz?

Birincisi, bu anlaşma her ne kadar yo-
rumunda farklı yaklaşımlar olsa da, İran’ın 
hem küresel hem de bölgesel düzeyde aktif 
bir aktör haline gelme sürecinin başlangıcı-
nı ve küresel sisteme aşamalı entegrasyo-
nunun ilk somut işaretini teşkil etmektedir. 

Bu ifade, anlaşma öncesi İran uluslararası 
bir aktör değildir şeklinde okunmamalı-
dır; ancak bu anlaşma ile İran, ABD’nin ve 
Batı’nın resmen muhatap aldığı, kendisi de 
Batı’yı muhatap alan aktif bir aktör haline 
gelmekte, dolayısıyla müzakereler aracılı-
ğıyla taviz alabilen ve verebilen, içe kapalı 

değil, aktif politikalar ile uluslararası or-
tamı şekillendirebilecek bir aktöre dönüş-
mektedir. Bu çerçevede anlaşma ile İran 
rejimi meşruiyet kazanmıştır yönündeki 
yorumlar da kanımca doğru yorumlardır.

İkincisi, Ortadoğu bölgesindeki karma-
şık dış politika denkleminde İran’ın katsayı-

sı artmıştır. Anlaşmanın Arap dünyasında, 
ABD ve İran’ı birbirlerine yakınlaştırdığı 
ve İran’a daha geniş hareket alanı tanıdığı 
gerekçesiyle tepki yarattığı, Arap ülkeleri-
nin “Şii İran’ın” Ortadoğu’da bölgesel bir 
güce dönüşmesini istemedikleri bilinmek-
tedir. “Bu anlaşma ile ABD-İran ne ölçüde 
yakınlaşmış sayılır?” ya da “İran gerçekten 
Ortadoğu’nun bölgesel gücü olur mu” soru-
larının yanıtları için zaman henüz olgunlaş-
mamıştır; ancak İran uluslararası politika-
da daha da aktif olduğu müddetçe, Suudi 
Arabistan dâhil Arap ülkelerinin İran’a kar-
şı hassasiyetleri daha da artacaktır. Arap ül-
kelerinin dış politika oluşturma süreçlerin-
de İran unsuru daha fazla hissedilecektir. 
İsrail’in de Batı-İran yakınlaşması arttıkça 
kendini daha az güvende hissedeceği açık-
tır; zira İsrail’in anlaşma yorumu ve göster-
diği tepki güven ve “güvenlik” problemleri-

ni derinleştirecek ve İsrail İran’a karşı daha 
sert söylemler geliştirebilecektir.

Üçüncüsü, ABD-İran yakınlaşması, 
Suriye’ye yönelik askeri bir müdahale ih-
timalini azaltmaktadır. Zira Suriye rejimi-
nin destekleyicisi olan İran, bölgede daha 
aktif, daha güçlü ve daha güvenli olduğunu 
hissettiği müddetçe, Esad’a verdiği deste-
ği göstermekte daha güçlü ve daha kararlı 
olabilecektir. En azından hali hazırdaki 
koşullar değişmedikçe, İran’ın bölgede ar-
tan rolü, Esad açısından daha güçlü bir 
“dayanak-güven” unsuru olabilecektir. Zira 
İran’ın, Suriye’deki mevcut rejimi, ülkede 
Suudi yanlısı bir rejim görme kaygısıyla, 
desteklemekten vazgeçmeyeceği yönünde 
görüşler sıklıkla ifade edilmektedir.

Dördüncüsü, Rusya’nın yükselen bir 
uluslararası aktör olduğu gerçeği, Suriye 
sorununu müteakip Batı-İran müzakerele-
rinde de net olarak görülmüştür; zira Rusya 
istediğini yaptıran bir aktör olmasa da iste-
mediğini yaptırmama gücüne sahip bir ak-
tördür. Batı-İran yakınlaşması kapsamında 
Rusya’nın müzakere sürecinde yer alması 

Rusya’nın küresel ve bölgesel rolünün ve 
ağırlığının daha da artmakta olduğunun al-
tının çizilmesidir.

Beşincisi, bu süreci Türkiye’nin çok dik-
katle takip etmesi gerekmektedir. Türkiye 
Batı-İran yakınlaşmasını sağlayan, özellikle 
de Ortadoğu bölgesi için önemli yansıma-
ları olma ihtimali yüksek olan müzakere 
sürecine dâhil edilen bir ülke değildir; do-
layısıyla bu anlaşmanın daha kapsayıcı ve 
tamamlayıcı anlaşmalar ile devam etmesi 
halinde, Türkiye görüşlerini, tercihlerini ve 
varsa çekincelerini ifade edecek kanalları 
yaratmalı ve kullanmalıdır. Özellikle Batı-
İran yakınlaşması konusunda Türkiye’den 
yükselen yorumlar, yakınlaşma sürecinin 
Türkiye-İran ticari ve ekonomik ilişkileri 
geliştireceği hususuna vurgu yapan, ekono-
mik nitelikli yorumlar olmaktadır. Oysa ko-
nuya siyasi açıdan yaklaşılması, -sıfır-top-
lamlı bir oyun olmasa bile- bölgede artan 
İran etkisinin azalan Türkiye etkisi anlamı-
na gelme ihtimalinin üzerinde düşünülmesi 
gerekmektedir.
www.sde.org adresinden alınmıştır.

 Dipnotlar
1. 1- Iran, World Powers reach historic nuclear 

deal, The Washington Post, 24 November 2013.

2. 2- The Iran/US Agreement Makes Middle East 

Peace Far From Realistic, Forbes, 26 November 

2013.

isrAil’in AnlAşmAyA yönElik 
sErT TEpkisi, nETAnyAhu’nun 
AnlAşmAyı TArihi bir hATA olArAk 
TAnımlAmAsı, isrAil’in AnlAşmAyı 
irAn ilE pArAlEl okuDuğu 
vE yorumlADığı izlEnimini 
EDinDirmEkTEDir.

suuDi ArAbisTAn için kAzAnAn 
irAn, kAybEDEn AbD TEmsiliyETinDE 
bATı ilE bErAbEr orTADoğu’Dur.



lıkla tanıklık etmiştir. Bununla birlikte, bu 
son gelişmenin insanlar üzerinde özel bir 
etkisi olmuştur.  Bu olayın istisnai özelli-
ği, uzun süren sistemli Anayasa ve hukuk 
ihlallerini mühürlemiş olmasından kay-
naklanmaktadır. ERT olayı, düzen adına 
sosyal uyumsuzlukları bastırma politikala-
rı yürüten hükümetin, otoriter bir siyaset 

uygulamak ve Anayasayı, karşı tepkileri ve 
insanların yükselen seslerini görmezden 
gelmek istediğini göstermektedir. Kendisi 
de gazeteci olan Hükümet Sözcüsü Simos 

Kedikoğlou’nun, “Hükümet ERT’yi kapat-
ma kararı aldı” açıklaması ve tüm ülkede 
ERT ekranlarının kararmasının yanı sıra 
Hükümetin Devlet Konseyi ve Ülke Yüksek 
İdari Mahkemesi’nin ERT’nin tekrar açıl-
masına yönelik kararına uymak istememe-
si, Hükümetin hukuk ihlallerinden bazıları 
olup normalleşme ve demokrasiden düzenli 
bir şekilde sapıldığına yönelik açık işaret-
lerdir. 

Hükümetin bu hukuksuzluğu çerçeve-
sinde, ERT çalışanlarının kurumda kalarak 
kurum binasını 11 Haziran tarihinde işgal 
etme kararları, uyulacak ve hesap verile-
cek kanun ve düzenlemeler yokmuşcasına, 
Hükümetin “biz karar verir biz emrederiz” 
sloganına karşı hukuku savunmak için ve-
rilmiş haklı bir karardır. Hala da ERT ko-
nusu, günlerce ve gecelerce kurum binası-
nın dışında toplanan binlerce kişi sebebiyle 
dünya basınında yer bulması ve uluslarara-
sı tepkileri çekmesi dolayısıyla yüksek öne-
mi haiz bir konudur. Hatta bu durum, ko-
alisyon hükümetinin üçüncü partisi olan 
demokratik sol DIMAR’ı hükümetten çekil-
meye zorlamıştır. Bütün bunlar olmasaydı, 
ERT konusu uzun bir süre unutulmuş ola-
caktı.   

Tabi ki esas konu ERT’de değildir ve 
ERT’de de son bulmayacaktır. Demokrasiyi 
içeren genel bir sorundur. Kurum binasının 
kapısındaki kilitten kelepçeye kadar ERT 
olayı demokrasi sorunudur. Demokrasi ve 
şok terapisi ile varılan bir Uzlaşmanın bir-
birleriyle uyuşmayan iki kavram olduğu 
aşikardır. Başka bir deyişle, otoriter yöne-
tim şekli hükümet politikasının bir aracı ve 
yararlı sonucu olmayıp zaman içerisinde 
baskı ve emir mantığına dayanan tavizler 
inşa etmeye çalışan hükümet politikasının 
merkezi konumuna gelmektedir. Ana mu-
halefet partisi Syriza, hükümeti düşürmek 
amacıyla güvensizlik açıklaması yaparak 
bir başlangıç yapmıştır. Şimdi sıra Yunan 
halkındadır. Halk ya bu hukuka karşı ic-
raat yapan bu hükümeti düşürecek ya da 
Yunanistan’ı kaplayan karanlığın devamına 
müsaade edecektir. 

K
asım 1973’te, tüm kişisel özgür-
lükleri kısıtlayan, tüm siyasi par-
tileri yasaklayıp parti üyelerini 
sürgün eden, sadece siyasi düşün-

celerini temel alarak sivil ve politikacılara 
işkence eden diktatör ordu düzenine karşı 
bir tepki olarak, Atina Politeknik Okulu, 
öğrenciler tarafından işgal edilmiştir. Bu 
olay, darbeden yedi yıl sonra askeri cunta-
yı devirmek ve demokrasiyi ve demokratik 
toplumlarda olması gereken tüm insani de-
ğer ve hakları geri getirmek suretiyle ülkeyi 
normale döndürmek için gerekli tepki ve 
eylemlerin tetiklenme sebebi olmuştur.

40 yıl sonra Kasım 2013’te, demokra-
tik yöntemlerle seçilen yeni-liberal otoriter 
hükümet, bir savcı eşliğindeki polis kuv-
vetlerini, daha önce askeri yönetimin bile 

kapatma girişiminde bulunmadığı devlet 
televizyonu ERT’nin kapısına kilit vurmak 
üzere görevlendirdi. Yunan ulusal televiz-
yonu 11 Haziran 2013 tarihinden bu yana, 
maaş almayan ve saat sınırlaması olmadan 
mesai yapan kurum personelinin, hükü-
metin haksız yere görevlerine son verdiği 
meslektaşlarına destek vermek amacıyla 
farklı internet portalları üzerinden yayın 

yapmaya devam ediyordu. ERT’nin, hükü-
metin kapattığı güne kadar, ülkenin en karlı 
kamu kuruluşlarından biri olduğu gerçeği, 
hükümetin amacının kurumu yeniden ya-
pılandırarak daha sağlıklı hale getirmek 
olmadığını, daha ziyade AB Troykasının 
yabancı ülke çıkarlarına hizmet edecek bir 
başka kurum ile ERT’nin ikame edilmesi ta-

lebini karşılamaya çalıştığını göstermiştir. 
Bu durum, küresel ekonomik kriz sırasında 
sadece Yunanistan için değil genel itiba-
rıyla dünya için de önemli olan bir soruyu 
gündeme getirmiştir. Bu soru; “halkını kar-
şısına alan, aldatan ve yıldıran seçilmiş bir 
hükümetin yani demokratik olarak seçilmiş 
demokrasi karşıtı bir hükümetin, sınırları 
neler olmalıdır?” sorusudur. Önceki gün 

Yunan Ulusal Televizyonu’nun kapısındaki 
bir çift kelepçe, çok anlamı olan sembolik 
bir eylemdir. Bu eylem, Yunan halkının 
aklına geçmiş anıları getiren, demokrasi-
nin hapsedildiği askeri cunta dönemini ve 
insanları kendi inançlarını ifade etme hak-
larının bulunmadığı dönemi hatırlatan bir 
eylem olmuştur. Her otoriter rejim, kendi 

sonsuzluk yanılsaması ve yetkinliği içe-
risinde, saçmalama şansı ile ciddi şekilde 
flört etmektedir. Bu tür rejimler için hiçbir 
sınır yoktur. 

Yunan toplumu, cunta döneminde ku-
rulan polis örgütü Düzenin Yeniden İn-
şası  Birlikleri adına hareket eden başka 
müdahaleler görmemiş değildir. Aksine, 
Yunan toplumu bu tür müdahalelere sık-
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“hAlkını kArşısınA AlAn, 
AlDATAn vE yılDırAn sEçilmiş 
bir hükümETin yAni DEmokrATik 
olArAk sEçilmiş DEmokrAsi 
kArşıTı bir hükümETin, sınırlArı 
nElEr olmAlıDır?”

AnA muhAlEfET pArTisi syrizA, 
hükümETi DüşürmEk AmAcıylA 
GüvEnsizlik AçıklAmAsı yApArAk 
bir bAşlAnGıç yApmışTır.

ErT olAyı, DüzEn ADınA sosyAl 
uyumsuzluklArı bAsTırmA 
poliTikAlArı yürüTEn hükümETin, 
oToriTEr bir siyAsET uyGulAmAk 
vE AnAyAsAyı, kArşı TEpkilEri vE 
insAnlArın yüksElEn sEslErini 
GörmEzDEn GElmEk isTEDiğini 
GösTErmEkTEDir.
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Ankara - Bağdat - Erbil Üçgeninde
Enerjinin Jeopolitiği

T
ürkiye-Irak ilişkilerinde son üç 
sene inişli çıkışlı bir grafik çiz-
di. Bunun bir sonucu olarak za-
man zaman karşılıklı olarak sert 

açıklamalara şahit olduk. Ancak 2013’ün 
sonbaharında ilişkilerde yeni sayfa açma 
inisiyatifi, Ortadoğu’daki gelişmeler düşü-
nüldüğünde oldukça önemli bir gelişmey-
di. Hoşyar Zebari ve Ahmet Davutoğlu’nun 
karşılıklı ziyaretleri ve ortaya çıkan fotoğ-
raflar bu açıdan negatif havanın pozitife 
doğru değiştiğinin sinyallerini verdiğini 
gösteriyordu.

Ancak Türkiye-Irak arasındaki bu du-
rum kısa süreli de olsa sekteye uğradı. 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baş-
bakanı Neçirvan Barzani’nin geçtiğimiz ay 
Türkiye’yi ziyaretinin ardından merkezi 
hükümet, aynen geçen sene olduğu gibi bu 
senede Erbil’de düzenlenecek olan enerji 
konferansına katılacak olan Enerji Bakanı 
Taner Yıldız’ın hareketinden önce Irak’ın 
kuzeyinin hava sahasını özel jetlere kapadı-
ğını açıkladı. 

Neçirvan Barzani’nin 27 Kasım 2013’te 
Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamalar ve 
Türk hükümeti ile imzaladığı belirtilen söz-
leşmelerin ardından Bağdat yönetiminden 
aldığı bu karar, “ilişkilerde yeni bir sayfa 
açılamadan yine gerilimli atmosfere geri 
dönüş mü olacak” şeklinde bir algıya neden 
oldu. Buna göre Barzani, Irak petrolünün 
yeni yıldan önce Türkiye üzerinden dünya 
piyasalarına ulaşabileceğini belirtti. Aslına 
bakılırsa son birkaç senedir petrolün taşın-
ması için gerekli olan petrol boru hattının 
inşası konusunda önemli mesafeler de kat 

edildiğinden önemli ölçüde teknik engel-
ler ortadan kaldırılmıştı. Bu açıdan burada 
eksik olan hususun siyasi irade ve bunun 
çerçevesini ortaya koyacak olan hukuki dü-
zenlemelerdi.

Türkiye ve IKBY’nin altı sözleşmeye 
imza attığı medyaya yansıyan haberler ara-

sındaydı. Bu haberlere göre bir sözleşmenin 
Kürt bölgesinde yeni kurulan kamu şirketi 
TEC’in petrol arama ve çıkarma hakkı ka-
zanması ile ilgili olduğu, geri kalanların ise 
petrolün alım-satımı ve taşınmasına dair 
düzenlemeler olduğu belirtildi. Ancak Türk 
tarafının imzalandığı söylenen bu anlaşma-
lara dair resmi açıklama yapılmaması kafa-
ları karıştıran temel soru oldu.

Resmi açıklama yapılmamasında Irak 
merkezi yönetiminin ve ABD’nin karşı tav-
rının etkili olduğu belirtilebilir. Buna göre 
Irak merkezi hükümeti, Türkiye ile IKBY 
arasında kendi onayı olmadan enerji tica-
retinin başlamasından rahatsız. Bağdat, 
Irak’ta otonom yetkilere sahip IKBY’nin 
enerji anlaşmaları yaparken anayasaya göre 

merkezi hükümet ile eşgüdüm içerisinde 
çalışması gerektiğini savunuyor. IKBY’ye 
göre ise hukuki anlamda bir sıkıntı yok.  

ABD’nin çekinceleri ise iki temel başlık-
ta incelenebilir. Bunlardan birincisi Irak’ın 
egemenliği açısından Bağdat’ın savları pa-
ralelinde açıklamalar yapan ABD’li yetki-
liler bu konuda Bağdat’tan onay alınması 
gerektiği konusunda bir söylem kullanıyor. 
Son olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Jen Psaki, 27 Kasım ‘da yaptığı basın 
toplantısında konuyla ilgili soruya cevaben 
görüşlerinde bir değişiklik olmadığını ve 
Irak merkezi hükümetinin bir onayı olma-
dan gerçekleştirilecek bir petrol ihracatı-
na sıcak bakmadıklarını açıkladı. ABD’nin 
tavrını belirleyen ikinci başlık ise ticaretin 
nasıl olacağı ile ilgili. Halihazırda enerji 
ticaretini ABD’deki finans mekanizmaları 
üzerinden gerçekleştiren Irak’ın bu ticare-
tin bir kısmını Türkiye üzerinden gerçekleş-
tirmek yerine yine ABD üzerinden gerçek-
leştirmesi gerekliliğini savunuyorlar. 

Enerji ticaretinin boyutunun 16-26 mil-
yar dolar ölçeğinde olması ve gelecek pa-
ranın sıcak para olması bu ticareti herkes 
açısından çekici kılıyor. Finans sektörüne 
nakit olarak girecek bu paranın çarpan etki-
si ile bu miktarın çok üzerinde bir etki oluş-
turacağı oldukça açık. 

Türkiye, yapılan anlaşmalara daha çok 
iktisadi açıdan bakıyor. Bu nedenle Irak yö-
netiminin payının bu ticarette garanti altı-
na alınacağı ve Türkiye’de bir gözlemci bu-
lunduracak olmasının meselenin çözümüne 
katkı sunacağını düşünüyor. Ancak Taner 

Yıldız’ın enerjiden sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı Hüseyin Şahristani ile yaptığı gö-
rüşmenin ardından mevcut çerçevenin şim-
dilik Bağdat’ı ikna etmediği; IKBY ile ayrı 
bir görüşmenin gerekli olduğu görülüyor. 
Zaten Mesut Barzani geçtiğimiz haftalarda 
yaptığı açıklamalarda Nuri el-Maliki ile gö-
rüşeceğini ve bu konuda ilerleme kaydetme-
yi beklediğini açıklamıştı. Taner Yıldız’ın da 
yapmış olduğu son açıklamalar bu duruma 
işaret ediyor. Kendilerinin gerekli adımları 
attığını belirten Yıldız bundan sonra süre-
cin Erbil ve Bağdat arasındaki gelişmelere 
bağlı olacağını belirtiyor.

Şu anda Irak’ta enerji kaynakları ile ilgili 
düzenlemelerle ilgili net bir hukuki düzen-
leme olmadığı için merkezi yönetim ve yerel 
yönetimler arasında atomize olmaya doğru 

giden bir süreç var. Atlantic Council İstan-
bul Zirvesi’nde konuşan Irak Meclisi Petrol 
ve Gaz Komitesi Başkanı Adnan El-Cenabi 
bu belirsizliğin yerel yönetimleri başka al-
ternatifler aramaya ittiğini belirtti. Hatta 
Babil, Musul gibi vilayetlerin yetkililerin 
kendisine gelerek özel şirketlerle doğrudan 
anlaşma yapmak istediklerini söyledikten 

sonra mevcut hukuki belirsizliğin böyle bir 
duruma yol açtığını açıkladı.

Irak’taki tabloya bakıldığında 2014 se-
çimleri öncesi bir hukuki çerçevenin çizil-
mesi oldukça zor görülüyor. O zamana ka-
dar atılan adımlar biraz da merkezi yönetim 
ve yerel yönetimler arasındaki anlaşmalara 
bağlı olarak devam edecektir. Sözlü anlaş-
malar ileride bu açıdan risk taşımakla bera-
ber seçim sonrasında yeniden düzenlemele-
re açık olabilir. 

Türkiye açısından bakıldığında üçlü me-
kanizmaya doğru taşınmaya çalışılan enerji 
diplomasisinin farklı açılımları olabileceği 
de belirtilebilir. Birincisi Erbil ve Bağdat 
arasında sağlanacak bir mutabakat uzun 
soluklu sağlıklı bir sevkiyatın sağlanmasına 
alt yapı hazırlayacaktır. İkinci olarak Basra 
petrolü bugün giderek trafiği artan Hürmüz 
Boğazı’ndan çıktığı için uzun vadede Bağ-
dat, ilişkiler uygun zemine oturtulabilirse, 
yeni alternatifler ararken Türkiye üzerin-
den bu ticareti gerçekleştirme konusunda 
fazla tereddüt yaşamayacaktır.

Sonuç olarak Taner Yıldız petrol ticareti 
ile ilgili Erbil ve Bağdat arasında yürütül-
mesi planlanan görüşmelerde Aralık ayı 
içerisinde bir ilerleme beklediğini belirti-
yor. Bu konuda “Benim temennim odur ki 
rıza göstererek bu işler olsun, rızaları alına-
rak bu işler olsun. Bu işlerin olması Irak’a 
yapılacak en büyük katkıdır” şeklinde açık-
lama yapan Taner Yıldız’ın bu diyalogun 
istenilen sonuca ulaşmaması halinde nasıl 
adımlar atacağını ise 2014 içerisinde göre-
ceğiz.

Hasan Selim Özertem
USAK  ENERJİ GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ

EnErji TicArETinin boyuTunun 
16-26 milyAr DolAr ölçEğinDE 
olmAsı vE GElEcEk pArAnın sıcAk 
pArA olmAsı bu TicArETi hErkEs 
AçısınDAn çEkici kılıyor.

ırAk’TAki TAbloyA bAkılDığınDA 
2014 sEçimlEri öncEsi bir hukuki 
çErçEvEnin çizilmEsi olDukçA zor 
Görülüyor.
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Gürcistan’ın 
AB ile Ortaklık Tercihi…

L
itvanya’nın başkenti Vilnius’taki 
AB Doğu Ortaklığı Zirvesi’nde, 
Gürcistan ve AB arasında bir süre-
dir üzerinde çalışılan “ortaklık ve 

kapsamlı serbest ticaret anlaşması” konu-
sunda son aşamaya gelindi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı’nda gerçek-
leştirilen yaklaşık bin sayfalık anlaşma met-
ninin paraflama işlemi, Gürcistan Dışişleri 
Bakan Yarımcısı David Zalkaliani ve Eko-
nomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Mihail 
Janelidze tarafından yapıldı. AB tarafından, 
Dış İlişkiler Genel Müdürü, Doğu Avrupa, 
Güney Kafkasya ve Orta Asya konularından 
sorumlu birimin başkanı Gunnar Wiegand 
ve üst düzey Avrupa Komisyonu yetkilisi 
Philippe Cuisson’un katıldığı paraflama iş-
leminin birkaç saat sürdüğü belirtildi.

Böylelikle, Gürcistan aslında Avrupa 
entegrasyonu sürecinin resmi bir parça-
sı olmuştur. Gerçi burada, AB üyeliği söz 
konusu değil, siyasi ve ekonomik ilişkiler 
alanında bir işbirliği olduğunu vurgulamak 
gerekir.

Gürcistan ile AB arasında yakın siyasi 
işbirliği ve ekonomik kaynaşmayı öngören 
bu anlaşma görüşmelerine daha önce defa-
larca NATO ve AB üyeliklerinin öncelikleri 
arasında olduğunu belirten eski Cumhur-
başkanı Mikhail Saakaşvili döneminde, 
Temmuz 2010’da başlandı. O zamandan 
beri Doğu Ortaklığı çerçevesinde devam 
eden müzakereler, 17 ay ve 7 tur sürdü ve 
nihayet sonuca bağlandı.

Ortaklık Anlaşmasına ayrıca 
Moldova’nın da katılması beklenmektedir. 
Ukrayna ise anlaşmanın imzalanmasını er-
telediğini bildirdi.

28-29 Kasım 2013’te Litvanya’nın baş-
kenti Vilnius’ta yapılan AB-Doğu Ortaklığı 
Zirvesi öncesinde ülkesinin AB ile ilişkileri 
ve yürüttüğü politikalarla ilgili açıklama-
larda bulunan Gürcistan Başbakanı İrakli 
Garibaşvili, ülkesinin dış politikasıyla ilgili 
“Gürcistan’ın seçimi Avrupa Birliği’dir ve 
bu sürecin alternatifi yoktur” demişti.

Zirvede Gürcistan’ın AB ile ortaklık 
anlaşmasını paraflayacağını hatırlatan 
Garibaşvili, bunu tarihi bir olay olarak ni-
telendirdi ve Eylül 2014’te nihai imzaların 
atılacağını söyledi.

Anlaşmanın paraflanmasıyla AB ile 
gerçek anlamda bir entegrasyon süreci içe-
risine gireceklerini belirten Garibaşvili, sü-
recin AB’ye tam üyelikle sonuçlanacağına 

emin olduğunu kaydetmiştir. Gürcistan’ın 
AB’den başka alternatifi olmadığına işaret 
eden Başbakan Garibaşvili göre, “AB’ye en-
tegrasyon, Gürcistan’ın Avrupa ülkesi ola-
rak şekillenmesi için tek yoldur”.

AB ile derin ve kapsamlı serbest ticaret 
anlaşmasının (DCFTA) da paraflanacağını 
söyleyen Garibaşvili, bu anlaşma ile Avrupa 
pazarının Gürcü ürünlerine açılacağını ve 
ülke ekonomisine büyük katkılar sağlana-
cağını ifade etmiştir.

Tüm bunlar, bazı uzmanların Vilnius’ta 
Gürcistan’ın Avrupa Birliği ile ortak üye-
likle ilgili anlaşmayı imzalamayacağını 
tahminlerinin ne kadar yanlış olduğunu 
ortaya koymuştur. Şunu dikkate almak ge-
rekiyordu ki, Saakaşvili’ye sert muhalif olan 
başbakan İvanişvili de ülkesinin Avrupa’ya 
yöneldiğini defalarca söylemiştir. İvanişvili 
Gürcistan’ın NATO ve AB üyeliklerinin ön-
celikleri arasında kalmaya devam edeceği-
ni, ancak 2008 yılındaki savaştan bu yana 

askıda olan Rusya ile ilişkileri de normal-
leştirmek istediklerini ifade etmiştir.

AB’nin en yeni üyeleri, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya ve Roman-
ya dışişleri bakanları da, Gürcistan’dakı se-
çim sürecinde hem Devlet Başkanı Mihail 
Saakaşvili’ye hem de Bidzina İvanişvili’ye, 
‘Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu 
yolunda kalma’ ve gerekli reformları ger-
çekleştirirken enerji ve istekten bir şey kay-
betmeme çağrısında bulunmuşlar.

Bu sürece gelmeden önce, Avrupa Birli-
ği, Gürcistan ile vize kolaylığı ve geri kabul 
anlaşmasını da imzalamıştı. AB Dönem Baş-
kanı İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel 
Moratinos, içişlerinden sorumlu AB Ko-
misyonu Üyesi Cecilia Malmström ve Gür-
cistan Dışişleri Bakanı Grigol Vaşadze’nin 
Brüksel’de imzaladığı anlaşmayla Gürcü 
vatandaşları, AB vizesi için başvuru ücreti 
olarak 60 avro yerine 35 avro ödeyecekler.

Anlaşmayla 12 yaşından küçük çocuk-

lar, emekliler, engelliler, öğrenciler, sivil 
toplum örgütü temsilcileri ve AB’de yakın 
akrabası bulunanlar vize ücretinden muaf 
tutulacak. Vize için talep edilen belge sa-
yısını azaltan ve işlem süresini azami 10 
gün olacak şekilde kısaltan anlaşmayla, 
işadamları ve TIR sürücüleri gibi AB’ye sık 
sık seyahat eden meslek grupları için uzun 
dönemli ve çok girişli vizeler verilecek. AB 
ayrıca Gürcistan’da diplomatik pasaport sa-
hiplerinden vize talep etmeyecek.

İçişlerinden sorumlu AB Komiseri 
Malmström, vize kolaylığı anlaşmasının 
AB-Gürcistan ilişkilerinde önemli bir so-
mut adım olduğunu belirtmişti.

İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’na 
göre, Gürcistan’ın AB pazarına daha sağlık-
lı ulaşımı sağlanırken, AB’nin Gürcistan’da 
yapacağı doğrudan yatırımlarda artış ol-
ması hedefleniyor. Bu anlaşmayla, AB pa-
zarında Gürcistan mallarına ulaşım teşvik 
edilecek ve aynı zamanda Gürcistan’daki 
tüketici güvenliği önlemleri de arttırılacak. 
Kısa vadede DCFTA’nın Gürcistan’ın AB’ye 
olan ihracatını yüzde 12, AB’den ithalatı-
nıysa yüzde 7,5 oranında artıracağı tahmin 
edilirken, uzun vadede Gürcistan’ın ulu-
sal gelirinde yüzde 4,5 oranında sıçrama 
olması bekleniyor. Ayrıca Serbest Ticaret 
Anlaşması, ticaret ile ilgili konularda ileriki 
reformlar için de bir yol açtı. Tarım ürünleri 
için hijyen standartları, endüstri ürünleri-
nin düzenlenmeleri gibi konularda ilerleyen 
zamanlarda önlemler alınacak.

Halen AB, Gürcistan’ın en büyük tica-
ret ortağı durumundadır. Gürcistan toplam 
ticaretinin yüzde 26.6’sını AB ile yaparken, 
2012’de karşılıklı anlaşmalarda 2.63 milyon 
Euro’luk ürün geçişi yaşandı. Gürcistan-AB 
arasındaki toplam ticaret hacmi yıllık bir 
milyar 228 milyon dolara ulaşıyor. Derin ve 
Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgesi müzake-
relerine başlayabilmek için ticaret ve yatı-
rım düzenlemeleri alanlarında kilit reform-
lar yapan Gürcistan teknik düzenlemeler ve 
tarım ürünleri üzerinde fikri mülkiyet hakkı 
konularında önemli reformlar yaptı. Bu ön 
hazırlık sürecinde AB, Gürcistan’a kendi iç 
mekanizmalarıyla diğer ülkeler aracılığıyla 
gerekli teknik desteği sağladı.

29 Temmuz’da Avrupa Birliği ile Gür-
cistan, gerçekleştirilen müzakereler sonu-
cunda, “Coğrafi İşaretler”in korunmasına 
ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır. Buna 
göre; hem Gürcistan hem de AB toprak-

Doç. Dr. Toğrul İsmayıl
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

GElEnEksEl olArAk GürcisTAn, 
TArımsAl ürETiminin 
kAliTEsi, yörEsEl muTfAğı 
vE misAfirpErvErliğiylE 
TAnınmAkTADır.
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larında yetişen tarım 
ürünlerinin ticareti teş-
vik edilmiş olacak.

Gürcistan, tarımsal 
üretimin kalitesini art-
tırma ve koruma kap-
samında, “AB Komşu 
Ülkeler” içinde, önemli 
bir adım atıp bu konu-
da adını yazdıran ilk 
ülke oldu. Böylece, belli 
bir bölgede yetiştirilen 
ürünün bazı kalite stan-
dartlarına da uyması 
gerekecek. Sözkonusu 
anlaşma Coğrafi İşaret 
Koruması’nı ulusla-
rarası anlamda teşvik 
ederken; tüketici hakkı-
nın korunması ve fikri 
mülkiyet hakkı gibi ko-
nuları da içine alıyor.

Geleneksel olarak 
Gürcistan, tarımsal 
üretiminin kalitesi, 
yöresel mutfağı ve mi-
safirperverliğiyle ta-
nınmaktadır. Bahsi ge-
çen müzakerelerin asıl 
amacı da, ürünlerin na-
mının zedelenmesi ve 
istismarı gibi durumları 
en aza indirgemekti. 
Bu şekilde ise, ürünün 
menşeine ilişkin aldat-
macaların önüne ge-
çilecek ve tüketici hakları daha iyi şekilde 
koruma altına alınacak.

Coğrafi İşaretlerin geliştirilmesi, şarap 
üretiminin çeşitlendirilmesine de önemli 
ölçüde katkı sağlayacaktır. Başlangıç ola-
rak 18 çeşit şarap koruma altına alınmıştır 
ve bu durum diğer ürün kategorileri için de 
bir emsal teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu 
antlaşma, yeni turizm girişimleri ve yeni 
pazarlama stratejilerinin de önünü açabi-
lir.

Sözkonusu antlaşma yoluyla Gürcistan, 
fikri mülkiyet haklarının korunmasına iliş-
kin iç tüzüğünü en üst seviyedeki uluslara-
rası standartlara uyarlamaktadır. Sürekli 
bir ilerleme kaydeden Coğrafi İşaretler 
Sistemi, AB kalite politikasının en önemli 
parçasıdır. Bugün, sisteme yaklaşık 3 bin 
ürün kayıtlıdır. Tüm bu gelişmeler, hiç 

şüphesiz, şarap ve geleneksel gıda üretimi 
yapılan kırsal kesimleri de olumlu yönde 
etkileyecektir.

Görünen o ki, Avrupa Birliği Gürcistan’ı 
önemli bir ortağı yapma ve ikili ilişkilerini 
son derece dinamik bir şekilde daha da 
derinleştirme konusunda kararlılığını bir 

kez daha teyit etmiştir. 
Derin ve kapsamlı ser-
best ticaret boyutu da 
dahil olmak üzere Or-
taklık Anlaşması mü-
zakerelerinde ve yakın 
dönemde Gürcistan’la 
başlatılan vize diyalo-
gunda ciddi ilerleme 
kaydedebilmiştir. Söz-
konusu Ortaklık Anlaş-
ması müzakerelerini bu 
şekilde tamamlaması 
amacıyla bu ivmeyi 
sürdürmeye karar-
lı olduğunu bir daha 
kanıtlamıştır. AB’nin 
Hareketlilik (mobi-
lite) alanında amacı 
Vize Serbestisi Eylem 
Planını sunmaktır. AB 
Gürcistan’ın üstesinden 
gelmesi gereken zorluk-
lar arasında demokrasi-
nin pekiştirilmesi, bü-
yümenin faydalarının 
yaygınlaştırılması ve 
marjinalleştirilen grup-
ların daha fazla toplum-
la bütünleştirilmeleri 
gibi Gürcistan halkının 
sürdürülebilir gelişimi 
için kilit önem taşıyan 
hususlar bulunduğunu 
belirtmektedir.

Gürcistan’da ger-
çekleştirilen seçimlerden AB son de-
rece memnun olmuştur. Bu seçimler 
Gürcistan’ın demokratik gelişimi açısından 
hayati önem taşımakta olup ikili ilişkilerin 
niteliği ve derinliği için zemin oluşturduğu-
nu belirtmemiz gerekir.

Ortaklık Anlaşmasının imzalanması 
hemen ona bağlanmak anlamına gelmez. 
Anlaşmayı tüm AB ülkelerinin Parlamen-
tolarının onaylaması gerekir, bu da çok 
uzun zaman alabilir. Ortaklık Anlaşması 
Avrupa Birliği’ne girmeyi de garanti etmez. 
Fakat Gürcistan ve Moldova’nın bu hedefe 
Fas veya Tunus göre daha yakın oldukları 
da bir gerçek. Örneğin, Hırvatistan Avrupa 
Birliği’ne katılmadan önce 12 yıl bekledi. 
Türkiye ise, 1962 yılında bir Ortaklık An-
laşması imzaladı, ama hala da AB üyesi 
olamamıştır.

GörünEn o ki, AvrupA birliği 
GürcisTAn’ı önEmli bir orTAğı 
yApmA vE ikili ilişkilErini son 
DErEcE DinAmik bir şEkilDE DAhA 
DA DErinlEşTirmE konusunDA 
kArArlılığını bir kEz DAhA TEyiT 
ETmişTir.
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Ç
in Komünist Partisi (ÇKP) 18. Mer-
kez Komitesi’nin 3. Genel Kurulu 
9-12 Kasım 2013 tarihleri arasında 
toplandı. Neticede 12 Kasım 2013 
Salı günü, tam bir sene önce devlet 

başkanlığı ve Komünist Parti genel sekreter-
liği görevlerini devralan Xi Jinping önderli-
ğindeki Politbüro tarafından katılımcılara 
sunulan maddelere dair çözüm önerileri 
karara bağlandı. 15 Kasım 2013 Cuma günü 

ise bu kararlar resmi bir tebliğ vasıtasıyla 
kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu karar 
tebliği, Pekin tarafından izlenen ekonomik 
kalkınma ve büyüme rotasının önümüzdeki 
on yıl süresince sürdürülebilirliğinin sağ-

lanması için merkezi ve yerel yönetimler 
vasıtasıyla alınacak tedbir ve uygulanacak 
politikalara dair bir yol haritası niteliğinde.

ÇKP merkez komitelerinin 3. genel ku-
rulları, özellikle 1978 yılından beri ülkede 
başa yeni gelen yönetici kadrolar tarafından 
takip eden on yıl zarfında izlenecek ve bir 
milyarı aşkın nüfusuyla tüm ülkeyi, dolaylı 
olarak da dünya çapında dengeleri etkile-
yecek olan ekonomik ve sosyal politikalara 
dair bir kılavuz niteliğinde oluşu dolayısı 
ile her daim dünya kamuoyunun ilgi oda-
ğı olagelmiştir. Deng Xiaoping döneminde 
(1978 yılında) gerçekleştirilen 11. Merkez 
Komitesi’nin 3. Genel Kurulu’ndan bugüne 
birbiri ardına yönetime gelen ÇKP kadro-
ları, açılım ve ekonomik reform politikaları 
sayesinde birçok karmaşık sorunun üstesin-
den gelmeyi başarmıştır. Geçtiğimiz hafta 
gerçekleşen 3. Genel Kurul’da Devlet Baş-
kanı ve ÇKP Genel Sekreteri Xi Jinping’in 

de altını çizdiği üzere, Deng Xiaoping ve 
etrafındaki reformcu kadro tarafından start 
verilen ve günümüze değin otuz yılı aşkın 
süredir tutarlı bir biçimde uygulanarak 
Çin’i adeta baştan aşağı dönüştüren bu re-
form hareketi sayesindedir ki günümüzde 
Çin, küresel bir güç ve cazibe odağı haline 
gelmiştir. 

“Tek Çocuk Politikası” sona 
eriyor
1970’li yıllardan beri Çin ölçeğinde kentsel 
alanlarda tek çocuk politikaları, önceden 
tanımlanmış istisnai durumlar haricinde 
yaygın biçimde uygulanmaktadır. Kont-
rolsüz ve sürdürülebilirliği olmayan nüfus 
artışının önüne geçmek için ortaya konulan 
bu politikaların kırsal ve geri kalmış bölge-
lerde ise aynı yoğunlukta uygulanmadığı 
bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bu politi-
kaya ilişkin bazı uygulamalar gevşetilmişti. 
15 Kasım 2013’te kamuoyuna duyurulan 
karar tebliğinde ise bu politikalarda tekrar-
dan bir revizyona ve gevşemeye gidileceği 
öngörüldü. Bu nedenle önümüzdeki dö-
nemde Çin’de tek çocuklu ailelerin sayısının 
oransal olarak düşüşe geçmesi beklenebilir. 
İlgili tebliğ aile planlamasının önemine sık-
ça vurgu yapıyor olmasına rağmen, çeşitli 
gerekçelerle bundan böyle eğer anne-baba-

dan yalnızca biri bile tek çocuk ise çiftin iki 
çocuk sahibi olmasına olanak tanınacağını 
dile getiriyor. Bu da demek oluyor ki kentsel 
alanlarda ikamet eden görece yoksul çiftler 
dahil günümüz Çin’inde neredeyse tüm çift-
lere artık devlete ekstra ücret ödemeksizin 
iki çocuk sahibi olma hakkı tanınıyor. 

Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komis-

yonu üyesi Guo Zhenwei’ye göre “Tek Ço-
cuk Politikası”na dair kısıtlamaların önü-
müzdeki dönemde daha da gevşetileceği 
öngörülebilir. Çin Danıştayı’nın bu sene 

yayımladığı bir rapora göre de, toplumsal 
refah ve ekonomik büyümenin sürdürüle-
bilirliği açısından ülke nüfusu 1,5 milyar 
civarına yükseltilmeli. Yine Guo tarafından 
ifade edildiği üzere doğum oranlarına iliş-
kin devlet politikaları, bu hedefi tuttura-
bilmek adına çift başına 1,8 ortalamasını 
hedef almalı. Günümüzde ise ülkenin orta-
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Çin’de Yapısal Reform
Mümkün mü?

Emre Tunç Sakaoğlu
USAK ASYA - PASİFİK UZMANI

söz konusu kArAr TEbliği, 
pEkin TArAfınDAn izlEnEn 
Ekonomik kAlkınmA vE büyümE 
roTAsının önümüzDEki on yıl 
sürEsincE sürDürülEbilirliğinin 
sAğlAnmAsı için mErkEzi vE 
yErEl yönETimlEr vAsıTAsıylA 
AlınAcAk TEDbir vE uyGulAnAcAk 
poliTikAlArA DAir bir yol hAriTAsı 
niTEliğinDE
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lama doğurganlık oranı 1,5 ila 1,6 arasında 
bir rakama tekabül ediyor. Ne var ki Çin 
Nüfus Derneği Danışmanı Wu Cangping’e 
göre, sağlanacak teşviklere rağmen doğum 
oranlarında ani bir artış gözlenmesi bek-
lenmiyor. Çünkü sosyo-ekonomik anlamda 
Çin toplumu büyük ölçüde şehirlileşmiş ve 
çiftlerin eğitim düzeyi yükselmiş durumda. 
Öte yandan çocuk sahibi olmanın berabe-
rinde getirdiği eğitim masrafları, harcana-
cak emek ve zaman miktarı gibi zorluklar 
günümüz Çin’inde katlanarak artıyor.

Resmi kaynaklarca, eğer nüfus kontrol 
politikaları on yıllardır izlenmiyor olsaydı, 
Çin’in nüfusunun günümüzdeki seviyeden 
400 milyon kişi daha fazla olacağı tahmin 
ediliyor. 2012 yılında ülkedeki iş gücü ön-

ceki seneye nazaran 3,45 milyon kişi azal-
mıştı ve bu azalışın önümüzdeki on yılda 
toplamda 29 milyon kişiye tekabül etmesi 
bekleniyor. Yine benzer tahminlere göre 60 
yaş üstü kişilerin toplam nüfusa oranı gü-
nümüzde yüzde 14,3 olmakla birlikte, 2050 
yılında üçte biri geçecek. Nüfus denetimi 
politikalarının bir diğer istenmeyen etkisi 
olarak ise cinsiyetler arasındaki orantısız 
nüfus dağılımı gösteriliyor. Zira kentsel 
alanlarda yaşayan anne-babaların, her iki-
si de tek çocuk olmadığı takdirde yalnızca 
bir çocuk sahibi olmalarına izin veriliyordu. 
Kırsal alanlarda ise ikinci çocuğa yalnızca 
ilk çocuğun kız olması kaydıyla izin verili-
yordu. Bu durum, Çin toplumu içerisinde 
yaygınlığını koruyan ve erkek çocuğu ka-
yıran kültürel anlayış dolayısı ile kız çocuk 
gebeliklerinde kürtaj uygulamalarına sıkça 
başvurulması sonucunu doğurdu. Dene-
timsiz uygulamalar neticesinde doğumda 
cinsiyet oranı 118 erkeğe 100 kız gibi den-
gesiz bir tablo ortaya koydu; ki doğumda 
cinsiyet oranı dünya genelinde 103-107 er-
keğe 100 kız civarında. Tüm bu sebeplerle 

önümüzdeki on yıllarda özellikle yoksul ve 
kırsal kesime mensup on milyonlarca Çinli 
erkek kendisine bir eş bulamayacak ve bir 
aile kuramayacak. Bu kaygı verici durumun 
ise toplum genelinde birçok sıkıntıya yol aç-
ması bekleniyor.

 
Deng Xiaoping’in izinde
3. Genel Kurul’un 15 Kasım 2013 Cuma 
günü kamuoyuna tanıttığı “Başlıca Alanlar-
da Reformların Kapsamının Genişletilme-
si ve Derinleştirilmesine İlişkin Kararlar” 
başlıklı tebliğine göre Pekin yönetimi, geç-
tiğimiz dönemde kentlerde ve sahil kesi-
minde yoğunlaşan endüstriyel ve ekonomik 
kalkınma hamlesini iç ve batı bölgelere de 
taşıma konusunda ısrarcı. Söz konusu böl-
gelerde önümüzdeki dönemde yatırım mik-
tarının artması beklenebilir. Halihazırdaki 
sanayileşmiş ve gelişmiş bölgelerde ise sa-
nayide ve tarımda başvurulan teknolojinin 
seviyesinin, merkezi ve yerel yönetimlerce 
koordinasyon ve finansman sağlanması yo-
luyla yükseltilerek sermaye yoğun üretimin 
artırılması temel hedef olarak saptanmakta. 
Tabi bölgelerin karşılaştırmalı ekonomik 
üstünlükleri ve hafif sanayi ile KOBİ’lerin 
çıkarları da gözetilmek kaydıyla. Dolayısıy-
la ulaşım altyapısı ve hinterland şehirleri-
nin uluslararası bağlantıları, küresel üretim 
zincirlerinde bundan böyle üstlenecekleri 
yeni roller ışığında kademeli olarak çeşitle-
nerek güçlenecektir.  

Öte yandan birçok bölgede devlet eliy-
le, az kullanılan (veya kullanılmayan), kar 
getirmeyecek ve atıl kalacak yeni ve büyük 
yatırımlara girişilmesi halihazırda kaçınıl-
maz görünüyor. Bu süreç Çin’de teşvik edi-
len büyük sermaye gruplarına ve yerel yö-
netimlere farklı imkanlar sunmakla birlikte 
yolsuzluğun da önünü açacaktır. Dolayısıyla 
yabancı şirketlerle kurulacak ortaklıkların 
ve ortaklaşa çizilecek projelerin kar-zarar 
cetveli üzerinde daha anlamlı sonuçlar do-
ğuracağı tahmin edilebilir. Buna binaen iş-
letim/imalat ticaretinin de önünün açılma-
sı beklenebilir. Zira bu amaçla limanlar ve 
ekonomik işbirliği bölgeleri kurulmaya de-
vam edilecek, turizm ve uluslararası lojistik 
sektörlerinin teşviği vasıtasıyla bu alanların 
birçoğu yoğun bir bağlantılar ağının birer 
parçası haline gelecektir.

Karar tebliğine göre önümüzdeki yıl-
larda yabancılar dahil tüm yatırımcılar 
açısından Çin pazarına girişin önündeki 

engeller büyük ölçüde azaltılacak. Resmi 
ve bürokratik süreçlerin şeffaflığı, tahmin 
edilebilirliği ve kolaylığı Pekin yönetimi-
nin temel ilgi alanlarından birisi haline 
gelecek. İlgili belgede Şanghay’daki “pilot 
serbest bölge”nin açılmasıyla anakarada 
yeni bir Hong Kong’un ortaya çıkacağı bek-
lentilerine ve bu uygulama başarılı olursa 
yaygınlaştırılacağına dair atıflara da bolca 
rastlanıyor. Çin’deki reform çabalarının 
teker teker deneme-yanılma süreçlerine ve 
kademeli uygulamalara dayalı mentalitesi 
çerçevesinde serbest bölgelerin sayısının 
artması durumunda, merkezi yönetim ye-
rel ve ulusal girişimcileri yurtdışına daha 
fazla yatırım yapmaya teşvik edecek. Aynı 
zamanda gümrük duvarları kademeli ola-
rak yıkılacak ve yatırımcılara yönelik mali 
denetimler standart, şeffaf ve daha basit 
hale getirilecek.

Tüm bunlara ilaveten Pekin, ülke ça-
pında hizmet sektörünün altını söz konusu 
karar tebliği vasıtasıyla bir kez daha çizmiş 
bulunuyor. Belgeye göre sağlık, finans, eği-
tim, kültür, e-ticaret, yaşlı bakımı ve çocuk 
bakımı sektörleri dışa açılarak yerel ve mer-
kezi yönetimin yönlendirmeleri doğrultu-
sunda belirli bölgelerde bu sektörlerin yo-
ğunlaşması sağlanacak. Hizmet sektöründe 
ülkeye yabancı sermaye akışının önü açıla-
cak ve bu sayede iç tüketim canlandırılacak. 
Belgede altı çizilen diğer ana başlıklardan 
bazıları ise doğanın korunması, yatırımla-
rın korunması ve serbest bölgelerin özel-
likle yakın komşuluk alanında geliştirilmesi 
olarak öne çıkıyor.

 
Yönetişim reformu yeniden 
gündemde
“Bilimsel makro-regülasyon”, açılım süre-
cinin önümüzdeki döneminde hükumetin 
üzerine eğileceği bir diğer alan olarak karşı-
mıza çıkıyor. Bu doğrultuda öngörülen etki-
li işletme yönetimine yönelik ve eşgüdümlü 
gerçekleştirilecek düzenlemeler, merkezi 
ve yerel hükumetler açısından üretkenli-
ği artırma noktasında alınabilecek başlıca 
önlemler olarak sıralanıyor. Dolayısıyla hü-
kumetin bu dönemde Şanghay kliğinin başı 
çektiği, tam anlamıyla şirketleşmiş bir çatı 
örgütü işlevini üstlenmesi beklenebilir. Ka-
rar tebliği aynı zamanda iç talebi canlan-
dırmak ve üreticilerin Çin coğrafyasındaki 
niteliksel ve niceliksel dağılımını aşamalı 
olarak iç tüketime yönlendirmek suretiyle 

yeniden organize etmek vasıtasıyla, karşıla-
şılacak yapısal riskleri hafifletmeyi hedefli-
yor. Diğer yandan hükumet, özel sermayeli 
işletmelere yatırım kararları ve yatırım 
yapabilecekleri sektörler noktasında daha 
fazla hareket alanı tanıyarak merkezi plan-
lamanın bazı verimsiz uygulamalarının 
önüne geçmeyi amaçlıyor. Tabi bu uygula-
mada bazı istisnai sektörlerde devlet güçlü 
bir denetim uygulamaya devam edecek. Bu 
sektörler arasında öncelikle ekolojik gü-

venliği ve dengeyi, ulusal güvenliği, doğal-
gaz ve petrol yatak ve işletmelerini, yeraltı 
kaynaklarını ve Çin yönetimi açısından bazı 

diğer hayati çıkarları ilgilendirenler bulu-
nuyor.

Yine belgeye göre çevrenin korunması, 
enerji tasarrufu, iş güvenliği regülasyonları 
ve teknolojik girdilerin denetimi gibi alan-
larda daha yüksek standartlar ülke çapında 
yürürlüğe girecek. Buna binaen yerel yöne-
timlerin ve üretimde rol alan kamu yöneti-
cilerinin GSYİH (toplam üretim) üzerinden 
değerlendirmeye tabi tutularak bütçe ve 
primlerinin belirlendiği teşvik mekanizma-
sında da büyük çaplı reformlara gidilecek. 
Sürdürülemez ve kendi kendini sabote eden 
günümüz büyüme ve kalkınma trendinin 
önüne geçilmesi adına özel sektör de dahil 
edilerek sermaye-yoğun önlemlerin alına-
bilmesi için merkezi hükumet büyük bir 
fon oluşturacak. Dahası, emlak ve kredilere 
ilişkin tüm mali bilgilerin toplanarak de-
netlendiği merkezi bir platform kurulacak. 
Bu sayede, halihazırda zaten yolsuzluklarla 
mücadelede güçlük çeken Pekin yönetimi, 
finansal manipülasyona ve spekülasyona 
karşı, açılımlar ile paralel şekilde tedbirini 
alabilecek. Son tahlilde; spekülasyon, yol-
suzluk, kurumsal yapının ve hukukun boş-
lukları ile finansal denetimsizliğin ortaklaşa 
bir biçimde yol açtığı küresel finansal krizin 
yarattığı riskli piyasa ortamı karşısında alı-
nacak bu tedbirlerin hayati nitelikte ve son 
derece yerinde olduğu söylenebilir.

Sonuç yerine
Önümüzdeki on yıl çer-
çevesinde Çin yönetimi-
nin ülke içerisinde gü-
deceği politikaların üç 
temel sacayağı üzerine 
oturtulacağı söylenebi-
lir: (1) yaklaşan demog-
rafik krizi en az zararla 
atlatmak; (2) özellikle 
iç talep ve devlet sektö-
rünün verimsizliği nok-
tasında sürdürülebilir 
bir ekonomik yapı inşa 
etmek; (3) kırsal ve iç 
bölgelerde fırsat eşitli-
ğini sağlayarak ve dışa 
açılım politikalarıyla 
artan gelir uçurumuna 
çare bulmak. Öte yan-
dan ÇKP, iç içe geçmiş 
toplumsal ve ekonomik 
yansımaları olacak bu 
meseleler ele alınırken 

bir yandan da siyasi otoritesini ve halkın 
gözündeki meşruiyetini devam ettirmek 
zorunda. Bu yönüyle yoksulluğa, işsizliğe, 
genç nüfusun eş bulamaması gibi sorunlara 
ve halk nezdindeki milliyetçi eğilimlere öl-
çülü ve bir o kadar da tatmin edici yanıtlar 
verme noktasında ÇKP yöneticilerine zor 
bir görev düşüyor.

18. Merkezi Komite’nin 3. Genel Kuru-
lu sonucunda ortaya konulan ve 15 Kasım 
2013 tarihi itibariyle dünya gündemin-
de yerini alan söz konusu karar tebliği, 
ÇKP’nin ülkede mevcut olan politik-ekono-
mik sistemin melez ancak kolay adapte ola-
bilen yapısı gereği barındırdığı avantajları 
ve dezavantajları tutarlı bir şekilde okuya-
bildiğine işaret ediyor. Ülkenin toplumsal 
ve ekonomik gerçekleri karşısında atılması 
gereken adımları açıkça ifade eden bu teb-
liğin eksiksiz uygulanması ise, en az Pekin 
yönetiminin cesareti ve yaratıcılığı kadar 
uluslararası konjonktürün ne getireceğine 
bağlı. Yolsuzluk ve toplumsal huzursuzluk 
gibi engeller de reform yolunda artan bi-
çimde karşılaşılabilecek engeller arasında. 
Gelgelelim Xi Jinping yönetimindeki Daimi 
Komite’nin teknokratik, dayanışma içeri-
sinde ve güçlü konumu göz önünde bulun-
durulacak olduğunda; öne sürülen yapısal 
reform paketinin uygulanabilirliği oldukça 
artıyor.
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rEsmi kAynAklArcA, EğEr 
nüfus konTrol poliTikAlArı on 
yıllArDır izlEnmiyor olsAyDı, 
çin’in nüfusunun GünümüzDEki 
sEviyEDEn 400 milyon kişi DAhA 
fAzlA olAcAğı TAhmin EDiliyor.

Xi jinpinG yönETiminDEki 
DAimi komiTE’nin TEknokrATik, 
DAyAnışmA içErisinDE vE 
Güçlü konumu Göz önünDE 
bulunDurulAcAk olDuğunDA; 
önE sürülEn yApısAl rEform 
pAkETinin uyGulAnAbilirliği 
olDukçA ArTıyor.
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B
işkek’te düzenlenen basın kon-
feransında konuşan Kırgızistan 
Devlet Başkanı Almazbek Atam-
bayev, Çin’in inisiyatifinde yürü-

tülmekte olan demiryolu projesine katıl-
maktan vazgeçtiklerini açıkladı. 

Sovyet Dönemi Sonrası Devletleri 
Araştırma Merkezi Başkanı Aleksey Vla-
sov, Rusya’nın Sesi Radyosu’na verdiği 
demeçte konu ile ilgili görüşlerini bildirdi.

Aleksey Vlasov verdiği demeçte, bir Çin 
projesi olan Çin - Kırgızistan - Özbekistan 
Demiryolu’ndan Kırgızistan’ın vazgeçme-
sinin, uzmanların sözkonusu projenin ülke 
yararına olmadığı yönündeki görüşünün 
Bişkek tarafından anlaşılmış olması ile 
açıkladı. Vlasov, “Çin - Kırgızistan - Öz-
bekistan Demiryolu’na Bişkek’ten ziya-
de daha çok Pekin ve Taşkent’in ihtiyaç 
duyduğunu açıkça ifade etmenin zamanı 
gelmiştir. Projenin gündeme geldiği ilk za-
manlarda söz konusu Çin girişiminin aktif 
bir şekilde lobisini yapan, bu demiryolu-
nu ‘‘yeni ipek yolu’’ olarak nitelendiren 
ve bu projeye o dönemde karşı çıkanların 
Kırgızistan’ın düşmanları olduğunu söy-
leyen Devlet Başkanı Almazbek Atam-
bayev, gelinen noktada demiryolunun 
Kırgızistan’ın hiçbir sorununu çözmediği-
ni kabul etmek durumunda kaldı.” dedi.

İçerisinde muhaliflerin de bulunduğu 
uzmanlar, konuyla ilgili olarak önceden 

yapmış oldukları değerlendirmelerde, 
söz konusu projenin Kırgızistan açısın-
dan sadece cazip olmayan bir projeden 
ziyade, ülkeye çok ciddi maddi külfetler 
yükleyeceğini ve bu büyük harcamaların 

Çin’e tahsis edilecek olan ek kredi veya 
yeraltı kaynakları gelirleri ile kapanma-
sının da çok zor olacağını belirtmişlerdi. 
Çin’in kendi projesini hayata geçirmek için 
Kırgızistan’ın gümüş, alüminyum, bakır 
ve kömür madenlerine doğrudan erişebil-
mesinin önünü açan finansman şeması, 
muhalefet tarafından ‘‘yasadışı’’ olarak ni-
telendirilmişti. Vlasov, projenin Rusya’nın 
bölgedeki çıkarlarına ters düştüğü görü-
şünde:” Çin demiryolu, Rus demiryolun-
dan farklı ölçü ve özelliklere sahip. Bir çok 
uzman, söz konusu durumu, bölgede orta-
ya çıkan yeni stratejik gerçekliği güvence 
altına alan bir olgu olarak değerlendirmiş-
ti. Bu projenin hayata geçirilmesi duru-
munda Çin, Orta Asya’da bulunan ülkeler 
üzerinde bir takım ekonomik ve finansal 

baskı unsurlarını eline alacak ve bu suretle 
bölge ülkeleri üzerinde zaten hissedilmek-
te olan ABD baskısına bir de kendisininki-
ni eklemek suretiyle bölgedeki dış ekono-
mik baskıyı daha da arttıracaktı. Bu proje, 
içerisinde Bağımsız Devletler Topluluğu 
bölgesinin entegrasyon projeleri de dahil 
olmak üzere, gelecekteki Rus projeleri için 
ciddi sıkıntılar yaratabilirdi.”

Çin - Kırgızistan - Özbekistan Demir-
yolu projesine ilişkin anlaşmanın Çin Dev-
let Başkanı Xi Jinping’in geçtiğimiz son-
baharda bölgeye yaptığı ziyaret esnasında 
imzalanması planlanmaktaydı. Fakat bu 
plan gerçekleşmedi. Anlaşmanın imza-
lanmasına Taşkent’in mi yoksa Bişkek’in 
mi engel olduğu o dönem itibariyle anla-
şılamamıştı. Tüm bu gelişmelere rağmen 
Vlasov, Çin’in yenilgisinden bahsetmek 
için henüz çok erken olduğunu ifade edi-
yor: “Bu proje, Çin’in Orta Asya’ya ulaşma 
politikasının önemli parçalarından biridir. 
Bu sebeple, Kırgızistan’ın söz konusu pro-
jeyi reddetmesi, Çin’in bölge üzerindeki 
hedef ve isteklerini bir ölçüde kısıtlamak-
tadır. Fakat Çin, bölgedeki diğer aktörlere 
göre çok daha farklı bir zamansal ritim 
içerisinde hareket etmektedir. Bu sebeple 
söz konusu başarısızlık, Çin’in Orta Asya 
bölgesindeki altyapı planlarından tümüyle 
vazgeçtiği anlamına gelmemektedir.”

İleriki dönemlerde İran’dan başlayarak 
Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan 

üzerinden Çin’e kadar uzanan bir demiryo-
lu projesini İran’ın ve Çin’in ortaklaşa ger-
çekleştirmeleri de olasılıklar dahilindedir. 
İran kendi ekonomik menfaatleri ile doğ-
rudan alakalı olan bölgesel çaptaki birçok 
projeyi ve girişimi defalarca kez dile getir-
mişti. Aleksey Vlasov, jeopolitik sebeplerle 
bu girişimlerin hiçbir tanesinin şimdiye 
kadar hayata geçirilemediğini ifade ederek 
konuyla ilgili olarak önemli bir tahminde 
bulunuyor: “İran ile ABD arasındaki ilişki-
ler değişiyor. İran üzerinde uygulanmakta 
olan yaptırımların ve ambargoların da ha-
fifletilmesi olasılıklar dahilindedir. Tüm 
bu gelişmelerin oluşturduğu yeni zeminde, 
İran’ın Orta Asya ile ilgili olan girişim ve 
projeleri, büyük bir ihtimalle, eskiden ol-
duğu gibi Batı’nın engeline takılmayacak-
tır. Bu sebeple Çin’in projesine nazaran 
daha az maliyet yükleyecek olan olası bir 
İran demiryolu projesinin, ileriki dönem-

lerde Kırgızistan’ın dikkatini ve ilgisini 
çekmesi mümkündür.”

Bu arada bir başka hususu daha belirt-
mekte fayda var. İran’ın demiryolu proje-
si, ABD’nin güçlü bir şekilde üslenmeye 
başladığı ülkeleri kapsamaktadır. Bugün 
Afganistan’dan çıkmakta olan ABD Ordu-
su, Kırgızistan ve Özbekistan’a; yani Af-
ganistan ve Çin sınırına yakın bir bölgeye 
konuşlanmayı planlamaktadır. Jeopolitik 
bakış açısı ile bu durumun Çin’in Orta As-
ya’daki imkanlarını kısıtlayabileceğini ifa-
de etmek mümkündür.

Bu sebeple, ABD’nin Orta Asya ülke-
lerini kapsayan bir İran - Çin demiryolu-
na her halükarda karşı çıkacağını söyle-
yebiliriz. Çünkü bu demiryolu Hürmüz 
Boğazı’nda herhangi bir zorlayıcı etkenin 
ortaya çıkması halinde, İran’ın Çin’e petrol 
iletebileceği alternatif bir ek gelir kanalı 
olacaktır. Tüm bu senaryolar ve tahminler 
doğrultusunda, İran’ın demiryolu projesi-
ne Çin’in destek vereceğini söyleyebiliriz.

İran - Çin demiryolu, gerçekleşme-
si halinde Orta Asya ülkelerini bölgede 
derinleşen ABD - Çin rekabetinin sahası 
haline getirecektir. Ve bu durum da Türk-
menistan, Özbekistan ve Kırgızistan siyasi 
elitlerinin kendi ülkelerinden geçecek olan 
demiryoluna ilişkin proje konusunda nihai 
kararlarını vermeleri noktasında değerlen-
direcekleri en önemli argümanlardan biri 
olacaktır.

çin’in kEnDi projEsini hAyATA 
GEçirmEk için kırGızisTAn’ın 
Gümüş, Alüminyum, bAkır vE 
kömür mADEnlErinE DoğruDAn 
ErişEbilmEsinin önünü AçAn 
finAnsmAn şEmAsı, muhAlEfET 
TArAfınDAn ‘‘yAsADışı’’ olArAk 
niTElEnDirilmişTi.

AlEksEy vlAsov, “çin’in projEsinE 
nAzArAn DAhA Az mAliyET 
yüklEyEcEk olAn olAsı bir irAn 
DEmiryolu projEsinin, ilEriki 
DönEmlErDE kırGızisTAn’ın 
DikkATini vE ilGisini çEkmEsi 
mümkünDür.”
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Kırgızistan,
Çin Demiryolu Projesini
Neden Reddetti?

Bilgay Duman
ORSAM ORTADOĞU UZMANI
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Dağlık Karabağ’da “Donmuş Çatışma”
Yeniden Isınıyor

E
rmenistan’ın Dağlık Karabağ’ı iş-
galinin üzerinden neredeyse çey-
rek asır geçmiş olmasına rağmen 
soruna diplomatik çözüm buluna-

maması, bölgesel yansımaları ve olabilecek 
çatışma senaryolarını gündeme taşıyor. So-
runa çözüm bulmak amacıyla oluşturulan 
AGİT Minsk Grubu’nun çabaları çatışma 
çözümü bağlamında bir sonuç üretemediği 
gibi iki taraf arasında ateşkesin delinmesini 
bile önleyebilmiş değil. Her ne kadar litera-
türde “donmuş çatışma” olarak anılsa da iki 
taraf arasında her yıl onlarca kişinin ölümü 
ve yüzlerce kişinin yaralanması ile neticele-
nen birçok küçük çaplı çatışma ve ateşkes 
ihlali görülüyor. Özellikle 2011 yılında barış 
görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle askeri 
seçenek bir kez daha ön plana geçmiş du-
rumda, bu da sahaya iki ülkenin silah ya-
rışı ve savaşçı bir retorik olarak yansıyor. 
Uluslararası Kriz Grubu geçen ay yayınla-
dığı “Armenia and Azerbaijan: A Season of 
Risks” başlıklı raporda soruna dikkat çeke-
rek yaşanan gelişmeleri bölge istikrarına 
yönelik yakın dönemli tehdit olarak değer-
lendirdi ve “diplomatik çözümsüzlük” ile 
malul sorunun çözümüne dair uluslararası 
arabuluculuk mekanizmalarının yeniden 
işler kılınması çağrısında bulundu. 

Öte yandan tarafların talepleri arasın-
daki açı farkı aşılacak gibi gözükmüyor. 
Azerbaycan haklı olarak BM Güvenlik Kon-
seyi kararlarında da ifade edildiği üzere 
sorunun toprak bütünlüğü çerçevesinde 
ele alınması gerektiğini vurguluyor ve bu 
bağlamda Karabağ’a İtalya’daki Güney Ti-
rol ya da Finlandiya’daki Aland adaları so-
runu örneklerindekine benzer genişletilmiş 

bir özerklik modeli öneriyor. Ermenistan 
ise self-determinasyon doğrultusunda refe-
randum yapılarak sonuçlara göre Karabağ’a 
bağımsız bir devlet statüsü tanınmasını 
talep ediyor. Dahası Karabağ dışında bu 
bölge ile Ermenistan arasında kalan ve Er-
meni güçleri tarafından işgal edilmiş yedi 
rayondan çekilme konusunda da son derece 
isteksiz. Uluslararası Kriz Grubu’nun rapo-
runda da işaret ettiği üzere bu yedi rayon 
Ermeniler tarafından “kurtarılmış bölgeler” 
adıyla anılıyor ve arkeolojik ve tarihi iddia-
larda bulunularak bu toprakların da Erme-
nilerin kadim vatanının bir parçası olduğu 
öne sürülüyor. 

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ara-
sındaki “üçlü format” üzerinden yürütülen 
2011’deki son Kazan toplantısında arabu-
lucular ve uluslararası gözlemciler temel 
ilkeler olarak belirlenen maddelerin kabul 

edilebileceği ve görüşmelerin bu ortak nok-
talar üzerinden yürüyebileceği konusunda 
umutluydu. Bu çerçevede Ermenistan ta-
rafından işgal edilmiş Karabağ’ı çevreleyen 
yedi bölgenin Azerbaycan kontrolüne bıra-
kılması, Ermenistan ve Karabağ arasında 
irtibatı sağlayacak bir koridorun açılması, 
Karabağ’ın nihai statüsünün ileride o böl-
gede yaşayan halkın talepleriyle uyuşan 
bir şekilde belirlenmesi, yerlerinden edilen 
Azerilerin ve Ermenilerin yurtlarına güven-
li geri dönüşlerinin sağlanması ve sorunun 
çözümünden sonra potansiyel çatışmaları 
engellemek için bölgede bir barış gücünün 
bulundurulması gibi öneriler ileri sürül-
müştü. Ancak özellikle Ermenistan’ın “ayak 
sürümesi” tarafların pozisyonları arasında-
ki açı farkının kapatılamaz boyutlarda oldu-
ğunu bir kez daha ortaya koydu.

Diğer yandan, sorun iki tarafın “iyi 
niyeti” ile de aşılacak gibi gözükmüyor, 
“donmuş çatışmanın” üçüncü tarafları da 
ilgilendiren boyutu sorunu daha da kompli-
keleştirerek içinden çıkılmaz hale sokuyor. 
Çatışmanın varlığını bölgedeki hegemonya 
mücadelesinin bir enstrümanı olarak kul-
lanma eğilimindeki dış aktörler sorunun 
“donmasından” medet ummaya devam et-
tiği müddetçe tarafları ikna etmeye yönelik 
uluslararası çabaların sonuç vermesini bek-
lemek gerçekçi değil. Bu bağlamda Ulusla-
rarası Kriz Grubu’nun raporunda Rusya’nın 
bölgesel hegemon olma arzusuna değinili-
yor ve Moskova’nın Erivan’ın “stratejik 
müttefiki” olduğu kadar aynı zamanda iki 
ülkeye de silah satışı gerçekleştirdiğinin altı 
çizilerek Karabağ sorunundaki pozisyonu-
na işaret ediliyor.

Ermenistan’ın Rusya ile ilişkileri Kara-
bağ sorununun da etkisiyle neredeyse ba-
ğımlılık düzeyinde. Raporda da işaret edil-
diği üzere Erivan son yıllara kadar iki ayaklı 
strateji izlemeye çalıştı. Bir yandan Kolektif 
Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün aktif üye-
si olarak Rusya ile askeri konularda ittifak 
ilişkisi izler ve NATO’ya katılma hususunda 
herhangi bir niyetinin olmadığını deklare 
ederken, diğer yandan da 2009’dan bu yana 
AB’nin “Doğu Ortaklığı”na katılıp, Brük-
sel ile “Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret 
Alanı” görüşmeleri yürüterek Moskova’ya 
olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyordu. 
Sarkisyan’ın “Batı yönelimi” ve Moskova 
merkezli Gümrük Birliği’ne girmeyeceği-
ni belirtmesi, Rusya’yı fazlasıyla rahatsız 
etti. Rusya buna Ermenistan’a sattığı do-
ğal gazın fiyatını artırma ve Azerbaycan’a 
1 milyar dolarlık ileri teknoloji ürünü silah 
satımı ile cevap verdi. Bu gelişmeler üzeri-
ne Sarkisyan 2013 Eylül ayında Moskova’ya 
ziyarette bulunarak, önceki kararlarını ye-

niden gözden geçirerek Gümrük Birliği’ne 
katılma kararı aldıklarını deklare etti, ki bu 
karar pratikte AB ile dört yıldır yürütülen 
görüşmelerin rafa kalktığı anlamını taşı-
yor. The European Policy Centre uzmanı 
Amanda Paul’un ifadesiyle, Sarkisyan’ın 
bu kararı Ermenistan’ın Moskova’nın Ka-

rabağ sorunuyla bağlı implikasyonları da 
olabilecek adımlar atma riskini göze alama-
dığını, Rusya’ya entegre güvenlik yapısının 
egemenlik ile güvenliği takas etme sonu-
cu doğurduğunu gösteriyor ve bu yüzden 

Karabağ sorununa çözüm bulunamadığı 
müddetçe Ermenistan’ın Rusya’ya bağım-
lılığının devam edeceği de aşikar. Nitekim 
Uluslararası Kriz Grubu da bu duruma 
işaret ederek çatışmanın tarafları üzerinde 
hayli etkili olan Rusya’nın gerçek bir ara-
bulucu rolü oynaması ve iki tarafa da silah 
satışını durdurmasını öneriyor.

Özetle, çok boyutlu bir denkleme sahip 
her an patlamaya hazır durumdaki “don-
muş çatışmanın” mevcut resmi hiç de iç 
açıcı görünmüyor: Bir yanda ekonomisi 
güçlenen, nüfusu ve savunma kapasitesi ar-
tan ve diplomatik açıdan yol alınamadığını 
düşünerek askeri seçeneği masaya yatıran 
özgüveni yüksek Azerbaycan; diğer yanda 
ekonomisi çökmüş, nüfusu giderek aza-
lan ve savunma kapasitesi Azerbaycan’dan 
oldukça geri, ancak sırtını Rusya’ya daya-
yarak sorunun çözümsüzlüğünde direnen 
Ermenistan; belirleyici dış aktör olarak da 
Karabağ sorununu bölgesel hegemonya 
sağlamanın bir aracı olarak gören Rusya...

Doç. Dr. M. Turgut Demirtepe
USAK AVRASYA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI

uluslArArAsı kriz Grubu’nun 
rAporunDA rusyA’nın bölGEsEl 
hEGEmon olmA ArzusunA 
DEğiniliyor vE moskovA’nın 
ErivAn’ın “sTrATEjik müTTEfiki” 
olDuğu kADAr Aynı zAmAnDA 
iki ülkEyE DE silAh sATışı 
GErçEklEşTirDiğinin AlTı 
çizilErEk kArAbAğ sorununDAki 
pozisyonunA işArET EDiliyor.

çok boyuTlu bir DEnklEmE 
sAhip hEr An pATlAmAyA hAzır 
DurumDAki “Donmuş çATışmAnın” 
mEvcuT rEsmi hiç DE iç Açıcı 
Görünmüyor.
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Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Abid Şe-
rifov, İçişleri Bakanı Remil Usubov, Haber-
leşme Bakanı Ali Abbasov, Enerji Bakanı 
Natig Aliyev, Ulaştırma Bakanı Ziya Mem-
medov ve Ekonomi Bakanı Şahin Mustafa-
yev gibi üst düzey siyasiler eşlik etmiştir.

 
“Bir Millet, İki Devlet” - “Bir 
Ziyaret, İki Nişan”
İlham Aliyev’in Ankara programı, ilk ola-
rak Çankaya Köşkü’nde 12 Kasım 2013 
Salı günü düzenlenen nişan tevcih töreni 
ile başlamıştır. Törende, Türkiye Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, Aliyev’e iki ülke 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yap-
tığı katkılardan Türkiye’nin en yüksek ni-
şanı olan “Devlet Nişanı”nı, İlham Aliyev 
de Gül’e Azerbaycan’ın en yüksek nişanı 
“Haydar Aliyev Nişanı”nı tevcih etmiştir. 
Türkiye’de son dönemde üzerindeki T.C 
ibaresinin kaldırılmasıyla ilgili tartışma-
larla gündeme gelen Devlet Nişanı’nın yeni 
halinin ikinci sahibi böylece Norveç Kralı 5. 
Harald’dan sonra İlham Aliyev olmuştur. 

Haydar Aliyev Nişanı’nın Gül’e verilmesi-
nin nedenlerine bakıldığında, nişanın ve-
rilmesi benzer şekilde Türkiye ve Azerbay-
can ilişkilerinin geliştirilmesindeki hususi 
hizmetlerinden dolayı Azerbaycan Cum-
huriyeti Anayasası’nın 109. maddesinin 
23. bendi doğrultusunda Cumhurbaşkanı 
Aliyev’in serencamı (genelgesi) ile gerçek-
leştirilmiştir. İki ülkenin cumhurbaşkanla-
rının ülkelerinin en yüksek nişanlarını bir-
birlerine tevcihi ziyarete verilen önemi ve 
Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinin iki taraf 
açısından ne denli önemsendiğini göster-

mesi bakımından manidardır. İki cumhur-
başkanı da törende yaptıkları konuşmayla 
kardeşlik bağlarının ve ilişkilerin geliştiri-
lesinin altını çizmiştir. Konuşmalarda, bir 
millet iki devlet olarak tanımlanan Azer-
baycan ve Türkiye arasındaki siyasi, tica-
ri, bilimsel, ulaşım ve enerji alanlarındaki 
işbirliği öne çıkan noktalar arasında yer 
almıştır.

Çankaya Köşkü’nden sonra İlham Ali-
yev, Anıtkabir’i ziyaret etmiş ve Abdullah 
Gül ile birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sa-
nayi A.Ş. (TAI-TUSAŞ) tesislerini ziyaret 
etmiştir. Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Ce-
mil Çiçek ile basına kapalı bir toplantıda 
bir araya gelmiştir. 12 Kasım akşamında da 
Çankaya Köşkü’nde Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev onuruna verilen ye-
mekte iki ülkeden üst düzey birçok yetkili, 
diplomatik misyon temsilcisi ve iş adam-
ları bir araya gelmiştir. Ayrıca, Türkiye zi-
yaretinde İlham Aliyev, Ankara’da Haydar 
Aliyev Parkı’na gitmiştir.

A
zerbaycan’da 9 Ekim 2013 tari-
hinde yapılan seçimlerde yüzde 
84,5 oy alarak üçüncü kez cum-
hurbaşkanı seçilen İlham Ali-

yev, önceki seçimlerden sonra olduğu gibi  
11 Kasım 2013 tarihinde ilk yurtdışı ziya-
retini Türkiye’ye gerçekleştirmiştir. Ali-

yev, Türkiye ziyaretinde devletin üst düzey 
yetkilileriyle görüşmüş, çeşitli ziyaretlerde 
bulunmuş; Türkiye -Azerbaycan Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 
üçüncü toplantısı yapılmış ve çeşitli alan-
larda iki ülke arasında antlaşmalar im-
zalanmıştır. Aliyev’e Türkiye ziyaretinde 

Değişmeyen Gelenek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı

İlham Aliyev’in Türkiye Ziyareti

AliyEv, cumhurbAşkAnı 
sEçilDikTEn sonrA ilk 
yurTDışı ziyArETini TürkiyE’yE 
GErçEklEşTirmişTir.

cumhurbAşkAnı AbDullAh Gül, 
AliyEv’E iki ülkE ArAsınDAki 
ilişkilErin GElişTirilmEsinE 
yApTığı kATkılArDAn TürkiyE’nin 
En yüksEk nişAnı olAn “DEvlET 
nişAnı”nı  TEvcih ETmişTir.

Ahmet Gencehan Babiş
TÜRKSAM BAŞKAN YARDIMCISI
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nelik politikaları, gerek uluslararası diğer 
aktörlerin tutumları gerek Türkiye’nin bu 
projelerin gerçekleştirilmesi için ayırdığı 
bütçenin yeterli olmaması gerekse de Türk 
cumhuriyetlerinin yeni kurulması ve gerek-
li yapının hazır olmaması nedeniyle başa-
rılı olamamıştır. Enerji potansiyelini akılcı 
bir siyasetle sentezleyen Azerbaycan, son 
yıllarda bölgesinde gücünü ve önemini gi-
derek artırmaktadır. Dolayısıyla, Aliyev’in 
bu açıklaması Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın 
dünya jeopolitiğinde giderek önem kazanan 
Türk dili konuşan ülkelerin işbirliğinin ar-
tırılması noktasında ifade edilmiş ve Türki-

ye ile Azerbaycan’ın Türk coğrafyasındaki 
bağların sıklaştırılması inisiyatif almasına 
yönelik bir açıklamadır. Azerbaycan, son 
yıllarda Türk dünyasıyla alakalı birçok top-
lantıya ev sahipliği yaparak, ilişkilerin geli-
şimine katkıda bulunmaktadır. Türkiye’ye 
bakıldığında da bölgeyle tarihi, kültürel 
açılardan yakın olduğu görülmekte; ama 
Türkiye’nin dış politika gündeminin ana 
maddeleri arasında Türk dünyasının maa-
lesef yer bulamadığı görülmektedir.

Türkiye’nin Güney Kafkasya 
Politikası: “Çığırından Çıkmak” 
mı? “Çığır Açmak” mı?
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İlham 
Aliyev’in Ankara ziyaretinin devam ettiği 
sırada yaptığı açıklamalarda Türkiye - Azer-
baycan - Ermenistan üçgenindeki ilişkilere 
değinmiştir. Davutoğlu, bir televizyon ka-
nalında “Ermenistan’ın bizlere olan güven-
sizliğini aşmak da gerekiyor ama aynı şekil-
de Azerbaycan’ın haklı taleplerini de hiçbir 

şekilde gözardı etmeden, topraklarının 
yüzde 20’si işgal altında olan bir toplumun 
beklentilerini gözardı etmeden yeni çığır 
açmak lazım[3]” diye konuşmuştur. Davu-
toğlu, bir taraftan Azerbaycan’ın haklılığı-
nı dile getirirken öte yandan yeni dönem 
vurgusu yaparak Ermenistan ile ikinci bir 
yakınlaşma sürecinin sinyallerini vermiştir. 
2009 yılındaki Ermenistan’la normalleşme 
politikasındaki başarısızlık, Suriye başta 
olmak üzere çeşitli bölgelerde beklenenin 
gerçekleşmesi tabiri caizse Türkiye’nin iz-
lediği dış politikanın “çığırından çıkması” 
Davutoğlu’nun açmak istediği “yeni çığırın” 
ne olduğu noktasında yine bazı kuşkular 
doğurmaktadır. Görüldüğü kadarıyla, söz-
de soykırım iddialarının yüzüncü yılı 2015 
yaklaşırken, Türkiye Ermenistan’a karşı 
ılımlı bir politika izleyerek süreci zarar-
sız atlatmayı hesap etse de bu kısa vadede 
çok mümkün gözükmemektedir. Ermenis-
tan’daki Türkiye ve Azerbaycan algısı nasıl 
ve ne seviyede olduğu daha birkaç gün önce 

Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği
13 Kasım 2013 tarihinde ise Türkiye ve 
Azerbaycanlı yetkililerin katıldığı Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı gerçek-
leştirilmiştir. Toplantıdan sonra Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ortak bir basın toplantısı dü-
zenleyerek basın mensuplarının sorularını 
cevaplamıştır. Basın toplantısında Cum-
hurbaşkanı Aliyev, ilk yurtdışı ziyaretinin 
Türkiye’ye yapılmasının bir gelenek oldu-
ğunu söylemiş, Türkiye ile Azerbaycan’ı 
dünya üzerinde birbirine en yakın ülkeler 
olarak tarif etmiştir.[1]

Basın açıklamasında, enerji ve ticaret 
alanında önemli açıklamalara imza atıl-
mıştır. Bakü-Tiflis-Erzurum ve Bakü-Tiflis-
Ceyhan projelerinden sonra Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) 
hayata geçirilmesinin enerji alanında iki ül-
keye faydaları belirtilmiştir. Bilindiği gibi, 
TANAP cumhuriyet tarihinde Türkiye’de 

yapılan en büyük yabancı yatırım özelli-
ğini taşımaktadır. TANAP’ın hayata geçi-
rilmesiyle enerji koridoruyla Türkiye’nin 
stratejik değerini artıracağı gibi, Rusya ve 
İran’a olan gaz bağımlılığını bir nebze olsun 
azaltacaktır. Buna ek olarak, basın toplan-
tısında Iğdır-Nahçıvan arasındaki doğalgaz 
transferi gündeme gelmiştir.

Ticari ilişkilere bakıldığında, şu anda 
4,2 milyar dolar olan ticaret hacminin 2020 
yılında 15 milyar dolar olmasının hedeflen-
diği toplantıda ifade edilmiştir. Son dönem-
de, özellikle Azerbaycan ekonomisinin hızlı 
gelişimi, iş adamlarına vize sağlanacağı ile 
ilgili açıklamalar göz önüne alındığında bu 
durum gerçekleştirilmesi olası bir hedef 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 3. Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplan-
tısında Azerbaycan’da çalışan Türk işçiler-
den alınan 1.270 dolarlık harç da 50 dolara 
indirilmiştir.

Öte yandan, ulaşım alanında da Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu projesinin gelecek 

yıl bitirileceği söylenmiş ve Iğdır-Nahçıvan 
arasında da bir demiryolunun inşası hak-
kında görüşmeler de yapılmıştır.

İki ülke arasında sıkça gündeme gelen 
vize konusu hakkında ise Başbakan Erdo-
ğan, “Gerek akademisyenler ve öğrenciler 
gerekse  iş adamları noktasında yani tarafla-
ra sıkıntı vermeyecek şekilde bunun Ekono-
mi Bakanları tarafından değerlendirilmesi-
nin yapılması, planlama yapılarak şöyle ilk 
adımları bu şekilde atmış olacağız[2]” şek-
linde bir açıklamada bulunmuştur.

“21. Yüzyıl Türk Dünyasının 
Yüzyılı Olacak”
İlham Aliyev, hem Çankaya Köşkü’nde 
onuruna verilen yemekte hem de Başba-
kan Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında 
“21. yüzyıl Türk dünyasının asrı olacak” di-
yerek 90’lı yılların başında Turgut Özal’ın 
ifade ettiğine benzer bir cümle kullanmış-
tır. Bu açıklamanın yapıldığı dönemlerde 
oluşturulan Türkiye’nin Orta Asya’ya yö-
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Ermenistan askerlerinin üzerinde Türk ve 
Azerbaycan bayrağı bulunan tuğlaları kır-
dığı video görüntüleriyle bir kez daha iki 
ülke kamuoyunda net olarak anlaşılmıştır. 
Dolayısıyla, Ermenistan’daki Türk algısının 
değişmediği ve son yıllarda 2015’e yaklaşık 
yüz yıldır hazırlanan Ermeni diasporası-
nın ve Ermenistan’ın devlet olarak bundan 
vazgeçeceği çok mümkün değildir. Bu bağ-
lamda, Ermenistan’la yakınlaşma politika-
sından ziyade iki ülkenin de yurtdışındaki 
diasporalarının harekete geçirilmesi daha 
etkin bir yöntem olacaktır. Bu noktada İl-
ham Aliyev tarafından gündeme getirilen 
“Tek milletin iki diasporası olmaz” sözü 
doğrultusunda çalışmalara hız verilmesi ge-
rektiği aşikardır.

Değerlendirme
Basın toplantısında iki ülke tarafından ge-
nel olarak hızla daha da iyiye doğru giden 
gelişmelerin bir ifadesi olan basın açıkla-
masında iki ülke açısında önemli açıkla-

malar yapılmıştır. İki ülke arasındaki vize 
uygulamasıyla ilgili iyimser açıklamalar, 
birçok alanda yapılan görüşmeler ve anlaş-
malar sonucu iki ülke arasındaki bağların 
zenginleştirilmesine hizmet eden bir ziyaret 
gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yapılan açıklamalarda Türkiye’nin Karabağ 
konusunda Ermenistan’a olan desteğinin 
altı çizilmiş, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ta-
rafından yapılan açıklamada da Türkiye’nin 
Azerbaycan’ın yanında olduğu ifade edil-
miş; fakat Ermenistan’ın Türkiye’ye olan 
güvensizliğinin ne şekilde alacağı soru işa-
retlerine davetiye çıkarmıştır. Geçmişte, 
“futbol diplomasisi” ile başlayan süreçte 
Ermenistan’ın isteksizliği nedeniyle sonuç 
alınamamış ve Azerbaycan ile olan ilişkiler 
zarar görmüştür. Aynı hatanın gerçekleş-
tirilmemesi açısından, Türkiye’nin Güney 
Kafkasya’daki dış politikasında şu ana ka-
dar somut bir sonuç alınamayan “sıfır so-

run anlayışının” gözden geçirilmesi ve dış 
politika tercihlerin teorik çerçevelere bağlı 
değil reel politiğe ve tarihi olgulara uygun 
şekilde yapılması gerekliliği karşımıza çık-
maktadır.
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Rus Dış Politikası’nın
2013 Yılı Değerlendirmesi:

Kazanımlar ve Ötesi

P
utin’in üçüncü kez başkanlık kol-
tuğuna oturduğu gün imzaladığı 
“Mayıs kararları” çerçevesinde 
geçtiğimiz Şubat ayında güncel-

lenen Dış Politika Konsepti, Rusya’nın yeni 
dönemde uluslararası arenada oldukça ak-
tif bir pozisyon alacağı-
nı ima ediyordu. 2013 
yılı için doğrulanan bu 
aktivizm Rus dış po-
litikasına birden fazla 
alanda ve önemli oran-
da başarılar getirdi. 
Ermenistan, Gürcistan 
ve Ukrayna gibi eski 
Sovyet coğrafyasında 
gerçekleşen yeni geliş-
meleri doğru okuma-
nın yanısıra Rusya, bu 
bölgelerde yeni ham-
leler de yaptı ve büyük 
ölçüde kendi adına 
belirli kazanımlar elde 
etti. Yine, Ortadoğu’da, 
özellikle Suriye krizinin 
“yönetiminde” hakkı 
teslim edilen Rusya, 
İran nükleer sorunu-
nun çözümünde sağ-
lanan ilerlemede de 
önemli bir paya sahip oldu. Öte yandan, 
Ortadoğu’da değişen dengeler bağlamında 
Mısır ve Irak gibi ülkelerle ilişkilerini ye-
niden tanımlamaya çalışan Rusya, bu ülke-
lere yaptığı silah ihracatında ciddi artışlar 
kaydetti. Bütün bu dış politik gelişmeler, 

son dönemde Avrasya Birliği projesinin 
geleceğinin olmadığı ve Ortadoğu’da “etki” 
ve “imaj”ını kaybettiği eleştirileri getirilen 
Rusya için 2013 yılının -normatif açıdan 
tartışılabilir olsa da- “realpolitik” bağlamda 
oldukça pozitif geçtiğini gösteriyor.

“Arka bahçe” anlayışından 
entegrasyonda “eşit ortaklığa”?
Ağustos ayında Azerbaycan’a uzun bir süre 
sonra yaptığı ziyaret ve bu ziyarette silah 
ticareti ve enerji alanında imzalanan an-
laşmalarla Ermenistan’ın zayıf noktasına 

dokunan Putin, Güney Kafkasya’daki den-
geler açısından istediği önemli bir sonucu 
kolaylıkla almış oldu. Ülke güvenliği ve 
ekonomisini büyük ölçüde Rusya’ya ema-
net eden Erivan yönetimi, siyasi yöneli-
minde AB ile son yıllarda yaşadığı yakınlığı, 

Putin’in Bakü ziyareti 
sonrası hızlı bir karar 
ile sınırlandırmak zo-
runda kaldı. Erivan 
yönetimi, AB ile Doğu 
Ortaklığı çerçevesinde 
imzalamayı umduğu 
Ortaklık Anlaşması ve 
Serbest Ticaret Bölge-
si Sözleşmesi’ni rafa 
kaldırdı ve Rusya’nın 
başını çektiği Güm-
rük Birliği’ne dahil 
olmayı tercih etti. 
Ermenistan’ın ortak sı-
nırının olmadığı Güm-
rük Birliği ile ticareti 
nasıl gerçekleştireceği 
sorularının her ne ka-
dar henüz net bir cevabı 
olmasa da Gürcistan’da 
değişen iktidar ve yeni 
iktidarın Rusya ile iliş-
kileri normalleştirme 

konusunda istekli olması bu belirsizliğin 
ilerleyen dönemde ortadan kalkacağı sinya-
lini içerisinde barındırıyor. Öte yandan, Er-
menistan muhalefetinin Rusya’ya bağımlı-
lığı artıracak böyle bir adıma karşı başka bir 
alternatiflerinin olmadıklarını kabul etmesi 

Devlet Başkanı Sarkisyan’ın işini oldukça 
kolaylaştırıyor.

Gürcistan’da ise 2012 Ekim’inde ikti-
dara gelen Gürcistan Rüyası Koalisyonu 
lideri Bidzina İvanişvili’nin Rusya ile iliş-
kilerin normalleştirilmesine sıcak baktığı 
biliniyordu. Rusya’nın da Gürcü Devlet 
Başkanı Saakaşvili’ye karşı tavrı, İvanişvili 
ile yakın bir dil geliştirilmesine yardımcı 
oldu. Bu hususa, güncellenen Dış Politika 
Konsepti’nde Gürcistan’a ayrılan parag-
rafta da temas edildi ve Abhazya ve Güney 
Osetya’nın bağımsızlıklarının tartışılmaya-
cağı bir şekilde Tiflis yönetiminin kendisini 
hazır hissettiği konularda Moskova’nın di-
yaloğa geçebileceği vurgulandı. İlişkilerde 
sorunlu alanların belirlenmesi ve bu konu-
da sınırlı da olsa çözüme yönelik stratejile-
rin geliştirilmesi hakkında taraflar karşılıklı 
olarak özel temsilciler atadılar. Temsilciler, 
karşılıklı ticaretin artırılmasının önündeki 
engellerin kaldırılması, yeni ulaşım hatla-
rının devreye girmesi, iki ülke arasında vi-
zesiz seyahatin önünün açılması gibi çok da 
“netameli” olmayan konularda müzakereler 
yürüttüler ve bu konuda bir kısım gelişme-
ler de yaşandı. Gürcü şarabı, maden suyu, 

meyve ve sebzelerine yönelik Rusya’nın 
uyguladığı ambargo kaldırıldı. Karşılıklı 
uçak seferlerinin artırılmasının yanı sıra 
Abhazya’dan geçen Gürcistan-Rusya ara-
sındaki demiryolunun onarımı konusunda 
da belli ilerlemeler sağlandı.

İvanişvili’nin ani bir kararla siyaseti bı-
rakacağını açıklaması ise beklenmedik bir 
gelişme oldu. Ancak bu durumun da Rusya 
ile ilişkilerin normalleşme sürecine pozi-
tif etki yaptığı söylenebilir. Ekim ayındaki 
başkanlık seçimlerinde siyasi hırslarını 
dizginlemeyi başaran veya en azından öyle 
bir görüntü veren İvanişvili’nin Koalisyo-
nu zaferini ilan etti. Seçim sonrası Saakaş-
vili, başkanlık görevini Gürcistan Rüyası 
Koalisyonu’ndan Margvelaşvili’ye bırakır-
ken, icra yetkileri güçlendirilmiş başbakan-
lık makamına da İvanişvili’nin tercihiyle 
yakın çevresinden 31 yaşındaki Garibaşvili 
getirildi. Rusya’nın gayet olumlu yaklaştı-
ğı bu görev değişimi, Gürcistan ile ilişkile-
rin yeni dönemde rayına konulacağını ima 
ediyor. Nitekim Putin geçtiğimiz günlerde, 
Rusya’nın Gürcistan vatandaşlarına yönelik 
uyguladığı vizenin kaldırılabileceğini söy-
ledi. Rusya’nın Güney Kafkasya’daki siyasi 

ve jeopolitik değişimleri doğru okuduğunu 
gösteren bütün bu gelişmelerle Putin, Mos-
kova-Tiflis hattındaki sıcak temasın artma-
sını sağlamakla beraber Abhazya ve Güney 
Osetya sorunlarının çözümünü ileri bir ta-
rihe erteleyerek “de facto” bir bağımsızlığı 
“de jure” ile taçlandırmayı hedefliyor.

Rus Dış Politikası’nın 2013 yılında 
Ukrayna’ya yönelik izlediği tutum ise olduk-
ça çarpıcı gelişmelere sahne oldu. Kiev’in 
yıllardır AB ile müzakerelerini yürüttüğü ve 
geçtiğimiz Kasım ayında Vilnius zirvesinde 
imzalamayı umduğu Ortaklık Anlaşması, 
Rusya’nın siyasi ve ekonomik baskılarıyla 
askıya alındı. Ukrayna’yı sadece AB/Batı 

silAh TicArETi vE EnErji AlAnınDA 
imzAlAnAn AnlAşmAlArlA 
ErmEnisTAn’ın zAyıf nokTAsınA 
DokunAn puTin, GünEy 
kAfkAsyA’DAki DEnGElEr 
AçısınDAn isTEDiği önEmli bir 
sonucu kolAylıklA Almış olDu.

Kerim Has
USAK AVRASYA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ARAŞTIRMA ASİSTANI 
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dünyası ile arasında bir tampon bölge ve 
“arka bahçesi” şeklinde görmeyen Kremlin, 
bu ülkeyi Gümrük Birliği ve Avrasya Birliği 
gibi kendi entegrasyon projelerinin tamam-
lanmasında çok hayati bir halka olarak 
değerlendiriyor. Ukrayna’nın tarihi ve sos-
yokültürel açılardan Rusya ile ortak kaderi 

paylaşması ise bu anlayışın ahlaki temelini 
oluşturuyor. Bu bağlamda, özellikle 2013 
yılı ortalarından Vilnius zirvesine kadar 
geçen sürede Rus yetkililerin Ukrayna mal-
larına yönelik gümrüklerde çıkardığı sıkın-

tılar, AB ile Ortaklık Anlaşması imzalandığı 
takdirde Ukrayna’dan ithal edilen ürünler-
de tarife ve kotaların değiştirileceğine dair 
tehdit içerikli açıklamaları Kiev’in AB ko-
nusundaki kararını gözden geçirmesi üze-
rinde oldukça etkili oldu. Yine, Ukrayna’nın 
Rusya’ya olan doğalgaz borçlarının öden-
mesine yönelik yapılan baskılar ve hatta 
Ukrayna vatandaşlarına yönelik vize uygu-
lamasına geçileceğine dair söylemler Kiev 
yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı. Neti-
cede Vilnius zirvesine günler kala askıya 
alınan Ortaklık Anlaşması’nın imzalanması 
hakkındaki karar, Ermenistan’dan sonra 
Rusya’nın AB’ye karşı ilan ettiği ikinci “za-
feri” oldu.

Ülkede geniş çaplı protestolara yol açan 
Devlet Başkanı Yanukoviç’in bu kararı za-
ten AB-Rusya arasında ikiye bölünmüş olan 
Ukrayna toplumunu daha da fazla gerdi. 
Bir aydan fazla süredir devam eden pro-
testolar, Kiev yönetiminin Rusya’dan aldığı 
doğalgaz indirimi ve ekonomik yardımlar-
la nispeten zayıfladı. Yanukoviç’in karar 
sonrası Rusya’ya yaptığı ziyarette Putin, 
Ukrayna’ya satılan doğalgazın bin metre-
küp birim fiyatını 410 dolardan 268 dolara 

çekti ve ayrıca Ukrayna’nın devlet tahvil-
lerine Moskova’nın 15 milyar dolar kadar 
yatırım yapacağına dair garanti verdi. Yine, 
gümrüklerde yaşanan sorunların da görü-
şüldüğü Putin-Yanukoviç zirvesinde Ukray-
na mallarının Rus gümrüklerinden geçişine 
yönelik kolaylaştırıcı yeni düzenlemelerin 
yürürlüğe gireceğine dair çeşitli taahhütler 
verildi. Ukrayna’nın Ortaklık Anlaşması’nı 
imzaladığı takdirde AB’den almayı umdu-
ğu ekonomik yardımın kat be kat fazlasını 
Rusya’dan alması, Ukrayna’da AB yanlıları-
nı hayal kırıklığına uğratırken protestoların 
kısa vadede bir netice getiremeyeceğini ka-
nıtladı.

Ayrıca bu durum aynı zamanda Ukray-
na gibi çok önemli jeopolitik, jeostratejik 
ve jeoekonomik konuma sahip eski Sovyet 
coğrafyasındaki bir ülkeyi AB’nin minima-
list yaklaşımlarla kendi tarafına çekmesi-
nin oldukça zor olduğunu gösterdi. Netice 
itibariyle Rusya, AB’nin bu şekilde pasif bir 
politika izlediği takdirde, 2015 yılına kadar 
Ukrayna’nın Gümrük Birliği ve sonrasında 
da Avrasya Birliği’ne dahil olmasına dair 
planlarını yürürlüğe koydu. Ukrayna’ya çi-
zilen ve Kiev yönetiminin çok da “farkında 

olmadan” üzerinde yürüdüğü bu mecburi 
istikametin rotası ise -en azından şimdilik- 
Rusya’nın entegrasyon projeleriyle çerçe-
vesi ve sınırları tayin edilen “eşit ortaklık” 
anlayışıyla belirleniyor.

 
Ortadoğu’nun yeni ve güçlü 
aktörü Rusya 
Rus Dış Politikası’nın 2013 yılında verdi-
ği sınavların en önemlileri ise Rusya’nın 
uluslararası imajına da olumlu katkı yapan 
Suriye ve İran meseleleri oldu. Suriye’de 
rejim güçleri tarafından kullanıldığı anla-
şılan Ağustos ayındaki kimyasal silah sal-
dırılarında 1500’e yakın sivilin yaşamını 
yitirmesi, uluslararası toplumda şok etkisi 
yaptı. Saldırı sonrası kırmızı çizgilerinin 
aşıldığını söyleyen ABD yönetimi, Suriye’ye 
askeri müdahalede bulunmaya yönelik ha-
zırlıklarını tamamladı. Esed rejimine siyasi 
ve askeri açılardan destek veren Rusya’yı 
oldukça rahatsız eden bu durum, Eylül baş-
larında St. Petersburg’da gerçekleşen G-20 
zirvesinde ayrıntılarıyla tartışıldı. Putin’in 
G-20 üyelerinden önemli bir kısmını mü-
dahale karşıtı bir açıklama yapmaya ikna 
etmesi, Haziran ayında Edward Snowden 
ile patlak veren casusluk skandalıyla iplerin 
iyice gerildiği ABD ile ilişkileri kopma nok-
tasına getirdi.

Öte yandan Putin, önemli bir kamu dip-
lomasisi yürüterek The New York Times ga-
zetesinde yayınladığı makale ile de ABD’yi 
bu müdahaleden vazgeçirmeye çalıştı. ABD 
Başkanı Obama’nın Suriye’ye karşı yürü-
tülecek operasyona isteksiz yaklaşması 
ise Putin’in uluslararası arenada itibarını 
yükseltmesine yardımcı oldu. Bu konu-
da son hamle ise ilerleyen günlerde ABD 
Dışişleri Bakanı John Kerry’nin ağzından 
kaçırırcasına ifade ettiği, “ancak Suriye’nin 
kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul et-
mesinin operasyonu durdurabileceğine” 
dair açıklamasının ardından geldi. Rusya 
bu açıklama sonrası öncelikle Esed’i ikna 
ederek, rejimin elindeki kimyasal silahların 
uluslararası topluma iadesine ve sonrasın-
da da imhasına dair planı yürürlüğe soktu. 
Böylelikle Suriye’nin Kimyasal Silahların 
Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) üyeliğe 
kabul edildiği süreç içerisinde ABD’nin bu 
ülkeye yönelik askeri operasyon kararı askı-
ya alındı. Her ne kadar Suriye’nin kimyasal 
silahlarının imhası konusunun Obama-Pu-
tin arasında daha önce görüşüldüğüne dair 

resmi açıklamalar olsa da bu planın büyük 
ölçüde Putin’in inisiyatifiyle hayata geçiril-
mesi Rus Dış Politikası açısından önemli 
bir kazanım olarak algılandı. Nitekim For-
bes dergisinin Ekim ayında açıkladığı dün-
yanın en etkili kişileri sıralamasında Putin 
ilk sıraya yerleşirken, ABD Başkanı Obama 
ikinci sıraya gerilemiş oldu.

Hâlihazırda Suriye’nin kimyasal silah-
larının imhasına maddi ve teknik açılardan 
destek veren Rusya’nın insani kriz ve ölüm-
lerin devam ettiği Suriye’de bu şekilde bir 
mevzi kazanması Rus Dış Politikası açısın-

dan önemli bir artı olarak değerlendiriliyor. 
Yine büyük ölçüde Moskova’nın istekleriyle 
takvimi, gündemi ve öncelikleri belirlenen 
ve 22 Ocak’ta İsviçre’nin Montrö şehrinde 

yapılacak olan Cenevre-2 toplantısına altı 
ay öncesine göre Rusya daha avantajlı bir 
konumda katılacak. Rusya, Esed rejimi-
nin Suriye’de daha uzun bir süre iktidarda 
kalacağı düşüncesinde ve planlarını da bu 
yönde gerçekleştirmeye çalışıyor. En son 
geçtiğimiz günlerde Suriye hükümetiyle 
anlaşma imzalayarak Rus devlet petrol ve 
gaz şirketi Soyuzneftegaz’ın Akdeniz’de 
Suriye’nin enerji kaynaklarının çıkarılması 
konusunda işbirliği kararı alan Rusya’nın 
yakın bir süre içerisinde bu alandaki çalış-
malarını da yoğunlaştıracağı belirtiliyor.

Öte yandan, 24 Kasım’da İran’ın nük-
leer programına yönelik imzalanan ön an-
laşma ile de Rusya, Suriye’de kazandığı 
itibarını devam ettirmeyi başardı. Obama 
ile İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ru-
hani arasındaki diyalogu kendi adına ka-
zanca çeviren Rusya, imzalanan anlaşma 
ile sadece bölgesel müttefiki olarak İran’ı 
rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda 
Ortadoğu’daki nüfuzunu artırma yolun-
da da önemli kazanımlar elde etmiş oldu. 
P5+1 ülkeleri ile müzakerelerde büyük öl-
çüde Tahran’dan yana tavır alan Rusya’nın 
İran’a karşı yaptırımların derece derece 
kaldırılması ve karşılığında nükleer çalış-
maların uluslararası denetime açılmasına 
yönelik tutumu anlaşma maddelerinde yer 
aldı. Moskova’nın üzerinde durduğu nok-
tanın uluslararası toplum tarafından kabul 

kiEv’in yıllArDır Ab ilE 
müzAkErElErini yürüTTüğü vE 
GEçTiğimiz kAsım AyınDA vilnius 
zirvEsinDE imzAlAmAyı umDuğu 
orTAklık AnlAşmAsı, rusyA’nın 
siyAsi vE Ekonomik bAskılArıylA 
AskıyA AlınDı.

AbD’nin orTADoğu’DAn Elini 
çEkmEsi vEyA En AzınDAn AskEri 
Gücünü AzAlTmAsınA pArAlEl 
bölGEDE oluşAn jEopoliTik 
boşluğu DolDurmA plAnlArı 
yApAn rusyA’nın DAhA öncElEri 
GirEmEDiği AlAnlArDA ArTık 
“Top koşTurmAyA” bAşlADığı 
söylEnEbilir.
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edildiği anlamına gelen bu husus İran’la 
sivil alanda nükleer enerji üretiminde yeni 
projelerin geleceği sinyalini de böylelikle 
vermiş oldu. Rusya’nın inşa ettiği ve yakın 
bir süre önce tam kapasiteyle çalışmaya 
başlayan Buşehr nükleer santralinin yanı 
sıra şimdilerde ikinci bir nükleer santralin 
inşasına dair Moskova-Tahran arasındaki 
müzakereler sürüyor. İran’ın nükleer soru-
nunun çözümü yolunda ilk adım olsa da bu 
anlaşmanın tarafların çıkarlarına -en azın-
dan şimdilik- hizmet ettiği söylenebilir. Bu 
açıdan, bu ön anlaşmanın ilerleyen aylarda 
daha kapsamlı bir şekilde güncellenmesi 
kimsenin ihtimal dışı görmediği bir husus.

Özellikle Suriye meselesinde İran’ın 
daha fazla denkleme dahil olmasının ise 
ABD ve Batı Dünyasını, Tahran’ı daha fazla 
angaje etmeye doğru yönlendireceği ve nük-
leerde kazanılan adımların 
tersine çevrilmesi konusunda 
oldukça temkinli davranmaya 
ittiği söylenebilir. Yine, 2014 
sonunda Afganistan’dan çık-
maya hazırlanan ABD’nin bu 
ülkedeki gelecek planlarında 
İran’a da yer ayıracağına dair 
“söylentiler”, bu anlaşmanın 
Rusya ve ABD/Batı Dünyası 
arasında bir “kazan-kazan” 
stratejisine dönüşebileceğini 
ima ediyor. Zira 2014 sonrası 
Afganistan hakkında ciddi en-
dişeler taşıyan Rusya’nın bu 
tarz bir yük paylaşımına sıcak 
bakacağı öngörülüyor. Bu-
nunla beraber Moskova, yap-
tırımlar dolayısıyla iki ülke 
arasında daha önce sevkiyatı iptal edilen 
S-300 füze savunma sistemlerinin yerine 
Tahran’a şimdilerde Antey-2500 uçaksavar 
füze sistemlerini satarak askeri işbirliği-
ni güçlendirmeyi hedefliyor. Ekonomik ve 
ticari alanlarda ise Rusya, Gümrük Birliği 
çerçevesinde İran ile serbest ticaret bölgesi 
anlaşmaları imzalamanın yanı sıra Şanghay 
İşbirliği Örgütü’nde de Çin’in etkisini sınır-
landırma noktasında İran ile daha sıkı bir 
işbirliğine gitmenin yollarını arıyor. Ayrıca, 
İran nükleer sorununun çözümünde sağla-
nan ilerlemeyi ABD/NATO’nun Avrupa’ya 
kurmaya başladığı füze kalkanı projesinin 
nedenini ortadan kaldırdığını şimdilerde 
daha sıklıkla dile getirmeye başlayan Mos-
kova, meseleyi bu yöne kanalize ederek çifte 

kazanç sağlamayı hedefliyor. Bütün bu ge-
lişmeler ise İran nükleer sorununda 2013 
yılında sağlanan ilerlemelerin Rus Dış Po-
litikası açısından halihazırda zaten önemli 
bir getiri olduğunun göstergeleri.

Ortadoğu’da Rusya’nın nüfuzunun yeni 
dönemde en etkili hissedileceği alanla-
rın ilk sıralarında ise silah ticareti geliyor. 
ABD’nin Ortadoğu’dan elini çekmesi veya 
en azından askeri gücünü azaltmasına pa-
ralel bölgede oluşan jeopolitik boşluğu 
doldurma planları yapan Rusya’nın daha 
önceleri giremediği alanlarda artık “top 
koşturmaya” başladığı söylenebilir. Bağdat 
ile geçen yıl 4,3 milyar dolarlık silah satım 
anlaşması imzalayan Moskova, Irak’a 40 
adet Mi-35 ve Mi-28NE saldırı helikopteri, 
48 adet Pantsir-S1 kısa menzilli füze savun-
ma sistemi ve Ka-52 tek koltuklu saldırı he-

likopterleri tedarik edecek. İlk parti sevki-
yatın yapıldığı silah ihracatında ikinci parti 
önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Yine 
geçtiğimiz Kasım ayında Rusya Savunma ve 
Dışişleri Bakanları’nın Mısır’a gerçekleştir-
dikleri ziyarette gündeme gelen Kahire’nin 
Moskova’dan tedarik etmeyi planladığı 
4 milyar dolarlık silah alım müzakereleri 
halihazırda başlamış bulunuyor. Suriye ve 
İran’a sattığı silahların yanı sıra Rusya’nın 
Mısır ve Irak’ta da ilerleyen yıllarda önemli 
bir pazar payına sahip olması, silahın siya-
set ve dış politikaya yansıması dolayısıyla 
Moskova açısından önemli bir kazanım an-
lamına geliyor.

Bu bağlamda, Dünya Silah Ticareti 
Analiz Merkezi (ЦАМТО) Müdürü İgor 

Korotçenko’nun verdiği bilgilere göre, 
Rusya’nın 2013 yılındaki silah ihracatı 13,4 
milyar dolar civarında gerçekleşecek. Bu 
rakamla dünya silah ihracatındaki payını 
yüzde 20,29’a çıkaracağı tahminleri yapı-
lan Rusya’nın ABD’den (yüzde 35,7) sonra 
ikinci sıradaki yerini koruması bekleniyor. 
İlerleyen yıllarda da bu konumunu muhafa-
za etmesi beklenen Rusya’nın silah ihraca-
tındaki artışta Ortadoğu ülkelerinin önemli 
bir paya sahip olacağı öngörülüyor. Bu nok-
tada, önümüzdeki üç yıl için Rusya’nın silah 
ve askeri teknik alanında hâlihazırda aldı-
ğı siparişleri 47,07 milyar doları buluyor. 
Yine Korotçenko’ya göre, 2013-2016 yılları 
arasında Rus silahlarının en büyük alıcıları 
sırasıyla Hindistan, Irak ve Vietnam olacak. 
Çin’in dördüncü sıraya gerilemesi beklenir-
ken Suriye, Rusya’nın silah ihracatında en 

büyük yedinci pazar olacak. 
2005-2012 yılları arasında 
Rusya’nın silah ihracatında 
sadece yüzde 0,54’lük paya 
sahip olan Irak’ın 2013-2016 
döneminde payını yüzde 
9,87’ye çıkaracak olması ise 
Rusya’nın Ortadoğu’ya han-
gi enstrümanlarla girdiğini 
göstermesi açısından oldukça 
dikkat çekici.

Sonuç itibariyle, 2013 yı-
lının Rus Dış Politikası’nın 
somut kazanımları nokta-
sında Putin dönemi Rusya’sı 
açısından en kritik yıllardan 
biri olmakla beraber oldukça 
başarılı geçtiği ifade edilebi-
lir. Eski Sovyet coğrafyasında 

elde edilen kazanımlar ve bu kazanımların 
uzun vadede entegrasyon politikalarının 
önünü de açacak olması Asya-Pasifik böl-
gesine kayan küresel jeopolitik güç denge-
sinde Moskova’nın lehine sonuçları berabe-
rinde getiriyor. Öte yandan, Ortadoğu gibi 
anlaşmazlık ve çatışmaların yoğun olduğu 
bir bölgeden hassas stratejik kararlarla 
hem itibar hem de siyasi ve ekonomik ka-
zanımlarla çıkmak Moskova açısından bek-
lenmedik bir süreç olmakla beraber bir o 
kadar da doğru zamanda zor tercihlerin ya-
pılmasıyla mümkün oldu. Neticede Putin’in 
“modi operandisinin” kapsamlı bir ana-
lizini yapabilmek adına 2013 yılı Rus Dış 
Politikası’nın oldukça verimli ve hareketli 
geçtiği söylenebilir.



Ziyaret öncesinde medyada yer alan ha-
berlere göre, Ahmet Davutoğlu sadece Tür-
kiye-Ermenistan ilişkilerini geliştirmekle 
ilgili değil, genel olarak Kafkasya’ya barışın 
gelmesiyle ilgili yoğun bir çaba içerisindey-
di. İsviçre üzerinden Karabağ sorununun 
çözümüyle ilgili bir sürecin işlediği, barış 
ve bölgesel işbirliği (Türkiye-Ermenistan ve 
Azerbaycan-Ermenistan sınırının açılması 
dahil) karşılığında Ermenistan’ın işgal al-
tında tuttuğu Azerbaycan topraklarının bir 
kısmından (bazı kaynaklarda 2, bazı kay-
naklarda ise 5 rayondan bahsedildi) çıkma-
yı kabul ettiği bile iddia edildi.

Davutoğlu’nun ziyaretinin öncesinde 
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Kara-
bağ sorununun çözüm sürecine yönelik ikili 

görüşmelerin yeniden başlaması, bir açıdan 
kendisini rahatlattı (eğer tüm bunlar ortak 
bir planın bir parçası değil ise). Özellikle 
Memmedyarov’un, 4 Aralık 2013’te Kiev’de 
Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan 
ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 
5 Aralık 2013’te Türkiye Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirdiği görüş-
mede diğer konular ile beraber Karabağ so-
runu ve muhtemelen Davutoğlu’nun Erivan 
ziyareti de değerlendirildi.

Davutoğlu, Erivan ziyaretinden önce 
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları ile gö-
rüşmeler de dahil olmak üzere çok sayıda 
telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu gö-
rüşmelerde hem özel olarak Karabağ soru-
nunun, hem de genel olarak Kafkasya’daki 
sorunlarının çözümünün ve bölgesel işbirli-
ğinin ele alındığı ifade edildi. Medyada yer 
alan açıklamalarda da Azerbaycan’ın “asla 
ihmal edilmediği” hususu özellikle işlen-
di. Tabiri caizse muhtemel tepkilere karşı 
“ziyaretin psikolojik temelleri” sağlanmış 
oldu.

Türkiye açısından olumsuz gelişmey-
se Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Şavarş Koçaryan’ın 9 Aralık 2013’te yaptı-

ğı açıklama oldu. Koçaryan eski tarzından 
hiç taviz vermediğini gösterircesine “Türk 
Dışişleri Bakanının bölgedeki muhtemel 
olumlu gelişmeleri baltalayacak provoka-
tif açıklamalar yapmak yerine Soykırım 
Anıtı’nı ziyaret etmesinde ve bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunmasında fayda var” 
dedi. Ermenistan yetkililerinin genelde 
başvurdukları Türkiye ile “önkoşulsuz iliş-
ki” söyleminin aksine olarak Koçaryan daha 
önce de yaptığı gibi, bölge ülkeleriyle “me-
deni ilişki” kurmak istiyorsa, Ankara’nın 
sözde Ermeni soykırımını tanıması ve Er-
menistan-Türkiye sınırını açması gerektiği-
ni savundu.

Bu arada Türk Dışişlerinin attığı başka 
bir adım ise 2009 sürecinden farklı olarak 
Bakü’deki diplomatik misyon aracılığıyla 
yerel kamuoyu nezdinde gerekli çalışmanın 
yapılmasıydı. Nitekim, ziyaretin gerçek-
leştirildiği gün Azerbaycan eski Cumhur-
başkanı Haydar Aliyev’in ölümünün 10. 
yıldönümünde mezarını ziyaret eden Tür-
kiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi İsmail 
Alper Coşkun burada gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Türkiye ile Ermenistan ara-
sındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önce-

T
ahmin ettiğimiz üzere ziyaret ön-
cesi ziyarete ilişkin olarak yapılan 
tahminler ve spekülasyonlar ziya-
retin kendisinden ve Erivan’da ya-

pılan görüşmelerden daha ön planda oldu. 
Bu, aslında Türkiye-Ermenistan ilişkilerin-
de günümüze kadar yaşanan diğer süreç-
lerde de karşılaştığımız bir 
özellik. Peki, Davutoğlu’nun 
Erivan ziyareti hangi anlama 
geliyordu?

Öncelikle vurgulamamız 
gerekir ki, bu ziyaret bir böl-
gesel kuruluşun toplantısı 
çerçevesinde gerçekleşti. Tıp-
kı Nisan 2009’da olduğu gibi 
yine bir Türk Dışişleri Bakanı 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
(KEİ) toplantısı çerçevesinde 
Erivan’a gitmiş oldu. Fakat 
ziyarete dikkatin bu kadar yo-
ğun olmasının özel nedenleri 
bulunmaktaydı. Burada genel 
olarak Türkiye-Ermenistan 
ilişkilerinin geçmişi, özellikle 
son yıllarda yaşananların ve 
mevcut konjonktürün etkisi 
mutlaka dikkate alınmalıdır. 
Ayrıca, Davutoğlu’nun Ermenistan ziyare-
tinin özel dayanakları olarak şunları sırala-
yabiliriz:

1. Genel olarak “Türkiye-Ermenistan iliş-
kilerinin normalleştirilmesi” girişimlerini, 
2. Özel olarak 2015 öncesi sözde soykı-

rım kampanyasının zararlarını minimize 
etme amacı çerçevesinde atılan adımları, 
3. Karabağ sorununun çözümüne ilişkin 
adımların yeniden ivme kazanmasını.

Ahmet Davutoğlu her şeye rağmen 
“komşularla sıfır sorun” politikasının yanlış 
olmadığını, sadece “bazı komşuların yanlış-

larından kaynaklanan olumsuzluklardan” 
söz edilebileceğini ileri sürüyor. Bu söyleme 
sahip bir politikacının Ermenistan’a gitme-
sinin önünde sadece bir engel olabilirdi. Ya 
direkt Ermenistan ile Türkiye arasında son 
dönemlerde büyük bir gerilimin yaşanması, 

ya da Karabağ sorunu açısından olumsuz 
tablonun zirvede olması (ciddi ateşkes ih-
lalleri, barış görüşmelerinin durması vs.). 
Ama şu anda bunların hiçbirisi yok. Kısa-
cası Ahmet Davutoğlu açısından ziyare-
tin meşruiyetini sarsacak bir boyut yoktu 
(sadece ziyaretle ilgili olumsuz psikolojik 

hava söz konusu olabilirdi). Doğal olarak 
Ahmet Davutoğlu da mevcut koşullar al-
tında Ermenistan’a gitmeyi uygun gördü. 
Ve sadece gitmeyi değil, orada Ermenistan 
Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan ile ikili 
görüşme gerçekleştirmeyi de arzuladı.
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DAvuToğlu, “TürkiyE-ErmEnisTAn 
ilişkilEri pArAlElinDE 
kAfkAsyA’DA DA kAlıcı bir bArış 
hAvzAsının oluşmAsı ElzEm 
olAcAkTır.”
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HAZAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ



tak hafızayı canlandırarak dost iki halk ola-
rak yaşaması”

Bu konuşmayla Davutoğlu Azerbaycan 
topraklarının Ermenistan işgali altından 
kurtarılmasının temel öncelikleri arasında 
kaldığını bir kez daha vurgulamış oldu.

Şimdi ilk soruya geri dönelim. Peki, o 
zaman, Davutoğlu’nun Erivan ziyareti han-
gi anlama geliyor?

Türkiye’nin Ermenistan politikası “Zü-
rih protokolleri” süreciyle birlikte yeni aşa-
maya geçmiş, ama bu aşama yeni kazanım-
lara neden olmak yerine eldekilerin kaybı 
riskini doğurmuştu (hatta bazı değerlendir-
melere göre geri getirilmesi mümkün olma-
yan bazı kayıplara da neden oldu). Erme-
nistan süreci kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanmaya başladı, Türkiye’yi suçlayıcı 
söylemlerinin gölgesinde saklamaya çalıştı-

ğı olumsuz adımlarıyla süreci zaten ilerlet-
medi. Türkiye ise hem de iç kamuoyundaki 
tepki, hem de özellikle Azerbaycan’ın sert 
tepkisi üzerine Ermenistan lehinde adım 
atmamaya karar verdi. Türkiye Cumhuri-
yeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Azer-
baycan Milli Meclisinde yaptığı konuşmay-
la “Tüm endişeleri giderdi”. Ardından Türk 
yetkililer her vesileyle Türkiye-Ermenistan 
ilişkilerinin gelişmesi için Ermenistan’ın 

işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk et-
mesi gerektiğini vurguladılar. Böylece sanki 
“protokoller” öncesine dönülmeye çalışılı-
yor, görüntüsü oluştu.

Ama iki önemli husus varlığını sürdü-
rüyor. Birisi “2015”, diğeriyse genel olarak 
bölgede “sıfır sorun”a ulaşılması. İlki ive-
di planlar ve adımlar gerektiriyor. Çünkü 
Türkiye çok haklı olarak önündeki yaklaşık 
1.5 yıllık süreyi asgari sıkıntıyla kapatmak 
istiyor. Diğer konuda da çok iyi niyetli. 
Bölgedeki sorunların aynı anda çözümü-
nün hem mantıklı, hem de tüm tarafların 
yararına olduğunu söylüyor. Hatta zaman 
zaman bunun bölge ülkelerinin lehine ol-
duğunu, fakat bölge dışı aktörlerin bunu 
pek arzulamadıklarını da ima ediyor… İşte 
bu çerçevede Davutoğlu’nun Erivan ziya-
reti Türkiye açısından yeni bir aşamanın 

sembolü anlamına da 
gelebilir. Yeni aşama 
ne 2009’a kadar olduğu 
gibi Azerbaycan’ı ve iç 
kamuoyunu memnun 
eden az hareketli, ne de 
“protokoller süreci”nde 
olduğu gibi sıkıntılara 
yol açan çok hareketli-
dir. Bu aşama iç kamu-
oyunu ve Azerbaycan’ı 
da dikkate alan ve daha 
da önemlisi karşılıklı 
bilgilendirmeye önem 
veren bir aşamadır. Bu 
aşama, eğer tüm taraflar 
da bölgesel işbirliğinin 
ve kalıcı barışın önemini 
kelimenin tam anlamıy-
la idrak ederlerse olum-
lu sonuçlar doğurabilir. 
Fakat (daha önce Suriye 
örneğinde de görüldüğü 
gibi) uygulanmaya çalı-
şılan politikanın, ülke-
lerin iç dinamiklerini, 
bölgesel dinamikleri, 
özellikle de bölge üze-
rinde oyunlar oynayan 
ülkelerin stratejilerini 
ne kadar dikkate aldığı 
açık değil. Sürecin ge-
leceğini de, maalesef iyi 
niyet değil, önemli ölçü-
de bu son saydıklarımız 
belirleyecektir.
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likle Ermenistan’ın 
Azerbaycan’la sorun-
larını halletmesi ge-
rektiğini söyledi.

Büyükelçi Coş-
kun, ayrıca “Sa-
yın Dışişleri Ba-
kanımız Erivan’a 
Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı 
Toplantısı’na gidiyor. 
Bu bizzat Türkiye-
Ermenistan ilişkile-
riyle ilgili bir ziyaret 
değil. Çok taraflı bir 
toplantıya yaptığı 
bir ziyarettir ve neti-
celerini hep birlikte 
göreceğiz” diyerek 
Türkiye’nin Ermenis-
tan ile ilişkilerini he-
nüz farklı bir boyuta 
taşıma niyetinde ol-
madığını ima etti.

Ahmet Davutoğlu, 
12 Aralık 2013’te ziyaretini gerçekleştirdi. 
Ziyarette Davutoğlu’na eşlik edenler ara-
sında Ermeni kökenli kişiler de yer aldı. 
Bunlar Agos Gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni Rober Koptaş, Yeni Şafak Gazetesi 
yazarı Markar Esayan ve şu anda Fransa 
vatandaşı olan Samson Özararat idi. So-
nuncusu 1990’lardan bu yana Türk-Ermeni 
yakınlaşması üze-
rine çalışan ve ya-
kın zamana kadar 
KEİ İş Konseyi’nde 
Ermenistan’ı tem-
sil eden bir isim. 
Aynı gün Erivan’ın 
bazı bölgelerinde ve 
bu arada toplantı-
nın yapıldığı otelin 
önünde Davutoğlu 
ve Türkiye aleyhin-
de protestolar da 
yapıldı. Protestocular üzerlerine çarpı işa-
reti koydukları ay-yıldızlı bayrakları otelin 
önünde yerlere sererken, Davutoğlu, otele 
arka kapıdan girerek protestocularla karşı-
laşmadı.

Ahmet Davutoğlu, KEİ toplantısının ar-
dından Nalbandyan ile de görüşme gerçek-
leştirdi. İkili görüşme sırasında Zürih pro-
tokollerinin imzalanması sırasında olduğu 

gibi Nalbandyan asık suratı ve ciddi yüz 
ifadesiyle, Davutoğlu ise daha güler yüzlü 
olmasıyla dikkat çekti.

Davutoğlu’nun hem KEİ toplantısın-
daki konuşmada, hem de Nalbandyan ile 
görüşmenin ardından gerçekleştirdiği ba-
sın toplantısında verdiği mesajlar bir hayli 
dengeliydi. Açıklamalarda genel ifadeler 

kullanıldı, böl-
gesel işbirliği ve 
barış vurgulan-
dı (“Türkiye-Er-
menistan ilişki-
leri paralelinde 
Kafkasya’da da 
kalıcı bir ba-
rış havzasının 
oluşması el-
zem olacaktır. 
Kalan donmuş 
krizler hem 

Balkanlar’da hem de Kafkaslar’da enerji-
nin tüketilmesi sonucunu doğuruyor. Bizim 
arzumuz bu enerjinin ortak işbirliği halin-
de dışa dönük olarak bir ekonomik refah 
havzası oluşturulması yönünde kullanıl-
masıdır”. “Bu anlamda Türkiye, Gürcistan, 
Azerbaycan arasında çok geniş işbirliği im-
kanlarını geliştirdik. İsteriz ki Ermenistan 
da bu donmuş krizlerin aşılmasıyla birlikte 

bu ekonomik projele-
rin parçası olsun, en 
asli unsuru olsun”)

Buna karşın Da-
vutoğlu ziyaret ön-
cesinin en çok ses 
getiren konusuna da 
önemli ölçüde açıklık 
getirdi. “İşgal altında-
ki iki rayondan çekil-
mesi halinde karşılık-
lı sınırların açılacağı 
yönünde bir öneri 
getireceğiniz yönünde 
haberler yer almıştı. 
Bu konu gündeme 
geldi mi” sorusuna 
karşılık Davutoğlu, 
kendisinin ya da her-
hangi bir Dışişleri 
Bakanlığı yetkilisinin 
somut anlamda bir 
öneri konusunu ba-
sınla paylaşmadığını 
vurguladı ve yazılan-

ların çoğunun spekülasyon olduğunu ifade 
etti.

Davutoğlu’nun Erivan’a giderken uçak-
ta gazetecilere yaptığı “Tehciri benimsemi-
yoruz, gayriinsani bir uygulama. ‘Adil hafı-
za’ ile taraflardaki dirençli kolektif bilinci 
yıkabiliriz. Buzu çözeyim derken altında 
kalabilirsiniz” ifadesiyse Türkiye’deki mu-
halefet tarafından eleştirildi.

Davutoğlu ziyaretten sonra, Dışişleri 
Bakanlığının 2014 yılı bütçe tasarısı üzerin-
de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuş-
mada, Ermenistan ile görüşmelerinin suç 
olmadığını dile getirerek, “Bizim Ermenis-
tan ve Ermeniler ile adil hafıza çerçevesinde 
bir araya gelmemiz de suç değil, yapılması 
gereken davranıştır” diye konuştu ve ekledi: 
“Türkiye’nin Azerbaycan-Ermenistan ilişki-
lerine, Kafkasya’ya bakışında 3 ayak vardır.

1. Türkiye’yle Ermenistan’ın iki komşu 
ülke olarak birbirine saygı içinde yan yana 
yaşaması.

2. Azerbaycan’la Ermenistan’ın ara-
larındaki meselelerin çözülmesi ve 
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının 
kurtarılması.

3. Türklerle Ermenilerin dünyanın ne-
resinde olursa olsun, dokuz asrı bir arada 
yaşamış iki halk olarak, on beş, yirmi yılda 
süren problemlere değil, o dokuz asırlık or-
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DAvuToğlu’nun ErivAn ziyArETi 
TürkiyE AçısınDAn yEni bir 
AşAmAnın sEmbolü AnlAmınA DA 
GElEbilir.

Türk yETkililEr hEr vEsilEylE 
TürkiyE-ErmEnisTAn ilişkilErinin 
GElişmEsi için ErmEnisTAn’ın 
işGAl ETTiği AzErbAycAn 
ToprAklArını TErk ETmEsi 
GErEkTiğini vurGulADılAr.
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U
zun zaman-
dır ülke ve 
hatta dünya 
g ü n d e m i n i 

meşgul eden ve Bosna 
Hersek’in geleceği adı-
na büyük önem taşıyan 
nüfus sayımı sona erdi. 
Nüfus sayımı, Bosna Hersek’te siyasi se-
çimlerde dahi görülmeyen propaganda ve 
kampanya süreçlerinin ardından ülke ge-
nelinde 25 bin kişinin çalışması ile iki haf-
tada tamamlandı. En iyi tahminle sayımın 
ilk sonuçları Ocak ayı içerisinde açıklanmış 
olacak; resmi sonuçların ise 2014 yılı içeri-
sinde açıklanması bekleniyor.

Her ne kadar sayım tamamlanmış olsa 
da sayımın uygulanışı, sayımda sorulan so-
rular ve yaşanan problemler daha uzun süre 
konuşulacak gibi görünüyor. Zira sayım sı-

rasında kurallara uymayan nüfus sayım 
görevlileri, özellikle Müslüman Boşnaklara 
uygulanan çifte standartlar ve medyada da 
yer bulan çeşitli haberler şimdiden sayımın 
sonuçlarına şüpheyle bakılmasına yol aç-
mış durumda.

 
Nüfus sayımı neden bu kadar 
önemli?
Nüfus sayımının bu kadar önem taşıması-
nın birçok sebebi olmakla birlikte esasında 
sayımı bu kadar önemli kılan, sayımın Bos-

na milletlerinin özellik-
le de Müslüman Boş-
nak halkının varlığının 
teyidi ve Bosna’nın ge-
leceği üzerinde rol pay-
laşımında belirleyici 
olacak olması. Bilindiği 
gibi, Bosna Hersek’te 

tüm devlet düzeni etnik kökenler üzerine 
inşa edilmiş durumda ve bu nüfus sayımın-
dan çıkacak sonuç devletin temel dinamik-
lerini etkileme ihtimali taşıyor. Sayımın 
yapılmasındaki bir diğer önemli etken ise 
Avrupa Birliği’nin bu konudaki ısrarlarıdır. 
AB fonlarının dağıtılması, hesaplanması ve 
ülkenin AB üyelik süreci konularında tu-
tarlı demografik verilere ihtiyaç duyan AB, 
Bosna’da uzun süredir bir nüfus sayımı ya-
pılması gerektiğini vurgulamaktaydı. 

Nüfus sayımının 1991 yılından bu yana 

gerçekleşen ilk sayım olması da bu sayıma 
ayrı bir önem atfetmiş durumda. 1991 yı-
lında gerçekleşen nüfus sayımında Bosna 
nüfusu, 4 milyon 377 bin olarak hesaplan-
mıştı; sayıma göre Bosna halkının  %43’ü 
kendisini Müslüman, %31’i Sırp, %17’si 
Hırvat ve %5’i ise Yugoslav olarak tanım-
lamıştı. %2’lik bir kesim ise bu grupların 
dışında bir tanımlamaya gitmişti. 1991 yı-
lında gerçekleşen sayımı geçtiğimiz haftaki 
sayımdan ayıran bir diğer özellik ise etnisite 
sorusunda Boşnak halkına Müslüman seçe-
neğinin ayrılmış olmasıydı.

Son sayımı önemli kılan bir diğer özellik 
ise 1992-1995 yılları arasında gerçekleşen 
Bosna Savaşı sırasında nüfusun nasıl etki-
lendiğinin ortaya çıkacak olması ve savaşta 
hayatını kaybeden, göç eden ve kaybolan 
kişiler hakkında tam sayılara kavuşulacak 
olması. Bugün Bosna-Hersek nüfusunun 

1991 sayımına göre yarım milyon azalmış 
olduğu düşünülüyor; bu azalma, doğum 
hızı ve doğal ölüm oranından bağımsız ola-
rak savaş sırasında hayatını kaybedenler ve 

ülkeyi terk etmek zorunda kalan ve çoğun-
luğunu Müslüman Boşnakların oluşturdu-
ğu nüfustan kaynaklanıyor.

Sayımın şüphe uyandıran 
yönleri
Sayım sırasında karşılaşılan problemler 
şimdiden sonuçların güvenilirliğine gölge 
düşürmüş durumda. Tartışmalar ilk olarak, 
bir sayım görevlisinin Banja Luka şehrin-
de bir kafede sayım yaptığı görüntülerinin 
ortaya çıkması ile başladı ve Bosna Oslo-
bodjenje gazetesi Türkiye muhabiri Emine 
Şeçeroviç Kaşlı’nın da belirtiği gibi benzer 
hadiselerin diğer şehirlerde de sayım bo-
yunca görüldüğü yönünde birçok haber bu-
lunuyor. [1]Sayım kuralları gereği, sayımlar 
sadece evlerde yapılabilir ancak bu kural de-
falarca çiğnendi. Ayrıca sayım kâğıtlarının 
görevliler tarafından sayım saatlerinden 
sonra taşınması, başta başkent Saraybosna 
olmak üzere birçok şehirde kâğıtların topla-
nacağı depoların ayarlanamaması nedeniy-
le yasak olmasına rağmen görevliler sayım 

EKOANALİZ

Bosna-Hersek’te
Nüfus Sayımının Ardından

Hamdi Fırat Büyük
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sAyım sırAsınDA kurAllArA uymAyAn nüfus sAyım GörEvlilEri, 
özElliklE müslümAn boşnAklArA uyGulAnAn çifTE sTAnDArTlAr 
vE mEDyADA DA yEr bulAn çEşiTli hAbErlEr şimDiDEn sAyımın 
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bosnA hErsEk’TE Tüm DEvlET 
DüzEni ETnik kökEnlEr üzErinE 
inşA EDilmiş DurumDA vE bu 
nüfus sAyımınDAn çıkAcAk sonuç 
DEvlETin TEmEl DinAmiklErini 
ETkilEmE ihTimAli TAşıyor.
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kâğıtlarını evlerine götürmek zorunda kaldı 
ve bu durum resmi kayıtlara da geçmiş du-
rumda. Sayım görevlileri ile ilgili bir diğer 
sorun ise birçok görevlinin ulaşım, yemek 
ve çeşitli masraflarının karşılanmaması 
nedeniyle görevi bırakmış olması. Görevi 
bırakan görevlilerin yerlerine başka görev-
lilerin atanıp atanmadığı ya da görevlilerin 
görevlerine dönüp dönmediği ise halen bi-
linmiyor.

Sayım sırasında yaşanan skandalların 
bir diğeri, sayımın ikinci haftasında Boş-
naklara ait olan sayım belgelerinin Ana-
dolu Ajansı muhabiri tarafından çöpte 
bulunması oldu. Sadece seçim için açılan 
bilgi ve şikâyet hattına buna benzer binlerce 
şikâyet telefonu geldiği bildiriliyor. Bosna 
Savaşı’ndan önce Boşnakların yoğun olarak 

yaşadığı Banja Luka şehrinde bir Boşnak 
vatandaşa kimlik verilmemesi ve görevli 
tarafından sayımının yapılmaması, Boş-
naklara sorulan etnisite sorusunun kurşun 
kalemle doldurulmuş olduğu yönündeki 
iddialar, Sırbistan’dan Bosna vatandaşı ol-
mayan çok sayıda kişinin sayım için federal 
yapılardan biri olan Sırp Cumhuriyeti’ne 
gelmesi medyaya yansıyan diğer haberler 

arasında yer alıyor. Halihazırda birçok sivil 
toplum kuruluşunun yaşanan problemler 
nedeniyle nüfus sayımını boykot kararı al-
dığını da not etmek gerekiyor.

 
Sayımdaki sorulara ilişkin 
problemler
Sayımın en fazla eleştiri alan ve problemli 
gözüken kısmı ise sayım sırasında sorulan 
sorular. Özellikle etnisite sorusu birçok 
Müslüman Boşnak için bir handikap niteli-
ğinde. Bosna Hersek’te Müslüman Boşnak 
halkı için “Müslüman” ve “Boşnak” terimle-
ri kendilerini tanımak adına daima bir ara-
da kullandıkları terimlerdir; ancak kendisi-
ni birincil olarak Müslüman ya da Boşnak 
olarak tanımlamak kişiden kişiye değiştiği 
gibi, azımsanmayacak sayıdaki bir kesim 

de Boşnak olduklarını reddedi-
yor ve kendisini Boşnak olarak 
tanımlamayı tercih etmiyor. Son 
gerçekleşen sayımda, Müslüman 
Boşnak halkı için Sırp ve Hırvat 
tarafının da baskılarıyla Boşnak 
kısmı ayrılmış; 1991 sayımının 
aksine Müslüman seçeneğine yer 
verilmemiştir. Her ne kadar Müs-
lüman terimi, Sırp ve Hırvat te-
rimleri gibi etnik bir kökeni ifade 
etmese de Bosna Müslümanları 
kendi kimlik inşalarını etnik kö-
kenlerinden ziyade dini tercihleri 
üzerine inşa etmiş durumdadır. 
Müslümanlık ve İslam, bir dini 
tercihin ötesinde Bosna Müslü-
manlarının kültür, folklor ve milli 
değerlerinin inşasında asli unsur 
konumundadır. 

Müslümanlık ve Boşnaklık 
temelinde Müslüman Boşnak hal-
kının kimlik sorunu uzun yıllardır 
devam ediyor. 1991 seçimleri ön-
cesinde kurulan Müslüman Boş-
nakları temsil eden ve önderliği-
ni Merhum Aliya İzzetbegoviç’in 
yaptığı Demokratik Eylem Partisi 

bünyesinde, her fikir ve düşünceden kişileri 
barındırmasına rağmen İzzetbegoviç parti 
içinde Zülfikarpasiç önderliğindeki Boş-
naklık taraftarı kişileri öne çıkarmamış ve 
bu söylemi benimsememişti. İzzetbegoviç, 
bunu birçok nedenle yapmışsa da, kendi 
ifadesiyle, halkın büyük çoğunluğu Boşnak 
tanımına yabancı olduğu gibi 1991 nüfus 
sayımı öncesi halkın kafasında soru işaret-

leri oluşturmak siyaset stratejisi açısından 
doğru değildi. 

Sona eren sayımda ise tüm bu soru 
işaretlerinin aksine bir karar olarak Müs-
lüman Boşnak halka sayımlarda “Boşnak” 
kısmı ayrıldı. Boşnak teriminin sayımda ol-
masına karar verilmesinin ardından başta 

Demokratik Eylem Partisi ve diğer Müslü-
man Boşnak partileri olmak üzere “Boşnak 
olmak güzeldir” isimli siyasi seçimlerde bile 
görülmeyen kampanyalar yürüttü. Ancak 
halen Müslüman Boşnak halkının sadece 
Boşnak tanımına ikna olduğunu söylemek 
mümkün değil. Fransız Haber Ajansı’nın 
halkla yaptığı mülakatlarda bunu görmek 
mümkün; örneğin kendisi de bir Boşnak 
olan 28 yaşındaki Saraybosnalı Eczacı Sa-
bina Jamakovic, Müslüman Boşnakların 
kendilerini bir kimlik ile tanımlamalarının 
ve sayımlarda tek bir seçenek ile bu halkı 
saymanın mümkün olmadığını belirten-
lerden. Yine bir başka Boşnak Saraybosna 
Üniversitesi öğrencisi Admir Hasic ise sayı-
ma güvenmediğini söylüyor, çünkü Müslü-
man Boşnaklara yönelik bir oyun olduğunu 
düşünüyor; “Sırplar ve Hırvatlar kendile-
rini tanımlarken hiçbir sorun yaşamıyor, 
ancak biz kendimizi tek bir seçenek ile ta-
nımlayamayız” şeklinde sorunlarını dile 
getiriyor. Emekli bir öğretmen olan Seneda 
Miliç ise sayıları azımsanamayacak düzey-
de olan kişilerin kimlik tanımlaması için iyi 
bir örnek oluşturuyor; zira Miliç kendisini 
“İslam inancına sahip bir Bosnalı” olarak 
tanımlıyor. [2]

Görüldüğü gibi, sayımla ilgili olarak 
Müslüman Boşnak halkının kafasında bir-
çok soru işareti mevcut ve bu soru işaretleri 
henüz çözülmüş değil. Kaldı ki sadece bir-
kaç ay içinde halka Boşnaklık bilinci kazan-
dırmak mümkün olmadığı gibi, Müslüman 
Boşnak siyasilerin bundan medet umması 
bir “siyasi akıl tutulması” olarak değerlen-
dirilebilir. Müslüman Boşnak siyasiler, nü-
fus sayımı öncesinde, sayım için kurulan ve 

Bosna’yı oluşturan üç ana 
grup olan Sırp, Hırvat ve 
Müslüman Boşnak nüfu-
su temsil eden eşit sayıda 
üyenin bulunduğu komis-
yona da çeşitli sebeplerle 
aktif katılım göstermemiş 
ve bir siyasi etkinlikte de 
bulunamamıştır. Ayrıca 
Müslüman Boşnakları tem-
sil etmek üzere Komisyona 
atanan Sosyal Demokrat 
Partili Ulaştırma Bakanı 
Damir Haciç dahi kendisini 
Boşnak olarak tanımlamak 
yerine, Müslüman Bosna-
lı olarak tanımlamakta ve 
komisyon çalışmalarının 
başından sonuna kadar ko-
misyonda Müslüman Boş-
nak halkını yeterince temsil 
etmediği yönünde birçok 
eleştiri bulunmaktadır.

Etnisite sorusu ile ilgili bir diğer sorun 
ise sayım sırasında sorulan tüm diğer so-
ruların cevapları değiştirilebilirken etnisite 
sorusunun cevabında daha sonra bir deği-
şiklik yapılmasının mümkün olmamasıdır; 
bu durum bir Müslüman Boşnak’ın alış-
kanlık halinde sorulan soruya “Müslüman” 
cevabı vermesi halinde, kayıtlara diğerleri 
kategorisinde geçmesine neden olacaktır. 
Böyle bir durumun mevcudiyeti herkesçe 
kabul edilmiş durumda ve birçok Müslü-
man Boşnak’ın diğerleri kategorisinde ka-
yıtlara geçtiği düşünülmektedir. Eğer bu 
rakam Müslüman Boşnakların ülke için-
deki nüfus oranını ciddi oranda düşürürse, 
Müslüman Boşnaklar ülkedeki çoğunluk 
konumunu kaybetmekle karşı karşıya kala-
bileceği gibi ülkenin geleceği adına söz söy-
leme haklarında da ciddi bir geriye gidiş söz 
konusu olabilir.

Son olarak, nüfus sayımında sorulan 
sorulardan “entite” sorusu, Bosna-Hersek’i 
oluşturan iki idari yapıdan biri olan Sırp 
Cumhuriyeti’nin bağımsızlık iddialarını 
güçlendirecek gibi duruyor. Sırp tarafının 
ısrarları sonucu sayım sorularına dahil 
edilen “entite vatandaşlığı” sorusu, Sırp 
Cumhuriyeti’nin ayrılıkçı iddialarına gele-
cekte temel oluşturabilecek bir tehdit unsu-
ru olarak görülebilir.

Sonuç olarak, yapılan nüfus sayımı 
Bosna Hersek’in AB üyeliği yolunda işini 

kolaylaştıracak bir adımdır ve bir süredir 
kesilmiş olan AB yardımlarının da bu yol-
la yeniden başlamasını sağlayabilir. Bunun 
yanında ülkenin demografik yapısının reel 

veriler üzerinden değerlendirilmesi, sosyo-
ekonomik politikaların çok daha sağlıklı bir 
şekilde etüt edilip hayata geçirilebilmesi 
anlamına gelecektir. Ayrıca, bu sayım ile 
Bosna Savaşı’nda yaşananlara ilişkin ilk 
defa resmi sayısal verilere erişilmiş ola-
cak; bu da savaşta yaşamını kaybedenler, 
göç etmek zorunda kalanlar ve kaybolanlar 
hakkında resmi verilere erişmek anlamına 
geliyor. Bu veriler ile Müslüman Boşnak 
halkına etnik temizlik yapıldığına yönelik 
resmi süreçlerin başlaması söz konusu ola-
bilir; çünkü birkaç şehirde yapılanlar hariç, 
Boşnak halkının elinde katliamlara ilişkin 
resmi sayısal veriler bulunmuyor.

Sayım sonuçlarının açıklanmasının 
ardından yaşanabilecek en kötü senaryo 
ise sonuçtan memnun olmayan, sonucun 
gerçekçi olmadığını savunan ya da “enti-

te vatandaşlığı” sorusuna ilişkin çıktıları 
dayanak noktası olarak gösterecek Sırp-
ların tekrar çatışma çıkarma ihtimalidir. 
Bu, her ne kadar düşük bir ihtimal olarak 
gözükse de tarihe ilişkin kötü tecrübelere 
sahip Bosna halkının aklında bu ihtimal 
de yer etmiş durumda. Ayrıca Müslüman 
Boşnakların sayımın yapılma şeklinden 
kaynaklanan sebeplerle az görünmesi 
durumunda, Müslüman Boşnaklar etnik 
dağılım temelinde örgütlenmiş devlet ya-
pısı içinde siyaseten dezavantajlı duruma 
düşebilir. 

Son tahlilde, sayımın kısa ve uzun vade-
de Bosna ve bölge üzerinde ne gibi sonuçlar 
doğuracağını bekleyip görmek gerekiyor. 
Bu konudaki en büyük temenni ise barışı 
güçlendirme adına yapılan bu nüfus sayı-
mının ileride Bosna’yı yaşamış olduğu sa-
vaş ve çatışmanın kötü günlerine geri gö-
türmemesi.

Kaynaklar 
1. [1] http://www.zaman.com.tr/yorum_bosnada-

nufus-sayimi-devam-ederken-_2148728.html

2. [2] http://www.themalaysianinsider.com/

features/article/bosnias-first-post-war-census-

poses-quandary-for-muslims
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rileceği anlamını taşımakta. Üçüncü olarak, 
Putin'in açıklamaları BDT coğrafyasında 
askeri işbirliği yapmak için ısrar ve baskı-
larını daha da artıracağı mesajı gibi oku-
nabilir. Rusya'dan yükselen Ukrayna ve 
Azerbaycan'a yönelik Kolektif Güvenlik 
Anlaşması Örgütüne en azından gözlemci 
üye olma ısrarları bu dalganın örnekleri. 
Şimdilik uzak bir ihtimal gibi görünmesi-
ne ve henüz konu edilmemesine rağmen, 
Gürcistan’ı da buna dahil etme çabaları şa-
şırtıcı olmayacak. Henüz gündemde olma-
yan yeni öneriler de gelebilir.

Dördüncüsü, Putin'in bu mesajı Tür-
kiye bakımından da anlamlı sayılabilir. 
Keza Moskova Kürecik üssünün yanı sıra, 
Ankara'nın Bakü'yle giderek daha da geliş-
tirdiği ilişkilerinden, Türk-Ermeni sınırının 
açılması ve Karabağ konusunda Türkiye'nin 
yeni inisiyatif alma girişiminden ve Türk 
devletlerinin küçük de olsa ortak askeri or-
ganizasyon kurma kararından rahatsız.

Beşincisi, Rusya bu adımı Azerbay-
can için de önemli mesajlar içermektedir. 

Rusya Azerbaycan'ın kendisi ile sıkı bir 
işbirliğine gitmediği sürece “Ermeni kartı-
nı” oynayacağını bir daha ortaya koyuyor. 
Öncelikle, Rusya 
Ermenistan' la 
ortak hava savu-
ma sistemi ku-
rarak Gebele ne-
deniyle bölgede 
belirli bir zaifiya-
ta düşen askeri 
imkanlarını bir 
anlamda onar-
maya çalışıyor. 
Dahası, muh-
temel bir Kara-
bağ savaşında 
Azerbaycan'ın en önemli avantajlarından 
birinin üstün hava gücü olduğu biliniyor. 
Rusya'nın Ermenistan'la böyle bir ortaklık 
kurma niyeti Karabağ savaşının kaderini 
etkilemek bakımından bir handikap oluş-
turabilir. Bu çerçevede Putin'in bu açıkla-
ması Ermenistan'daki Rus askeri üssünün 

komutanın muhtemel bir Azerbaycan-Er-
menistan savaşında tarafsız kalmayacakla-
rına dair beyanatı ile birlikte okunduğunda 

yabana atılmaması 
gerekiyor. Zaten 
Rus yetkilileri yeni 
bir Karabağ sava-
şına müdahil olma 
konusunda yete-
rince kötü bir sicile 
sahipler. 

Yine de Putin'in 
kurulacağını açık-
ladığı ortak sa-
vunma sisteminde 
Kazakistan'ın da 
bulunması kriz 

durumunda Azerbaycan için artı puan ola-
rak görülebilinir. Keza son günlerde Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 
Ukrayna'yı, Beyaz Rusya lideri Aleksandr 
Lukaşenko'nun da Bakü'yü ziyaretini 
Rusya'nın BDT coğrafyasında sürekli artan 
etkisi ışığında değerlendirmekte fayda var.

Rusya'nın Kafkasya'da
Yeni Hamlesi

R
us-Gürcü savaşının hemen ardın-
dan ayrılıkçı Abhazya ve Güney 
Osetya'da yeni askeri üslere yer-
leşen Rusya, 

Saakaşvili politikaları-
nı sona erdiren parla-
mento ve cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin 
ardından oluşan yeni 
Gürcü yönetimi ile 
taze bir başlangıç yap-
ma noktasında önemli 
mesafeler kat etti. İki 
ülke arasında ilişki-
lerin normalleşmesi, 
Rusya'yı Ermenistan'a 
bağlayan demiryo-
lunun açılması yö-
nündeki gelişmeler 
ve Gürcistan'ın BDT 
şemsiyesine dönmesi-
nin gündeme gelmesi 
tartışmaları gidişatın 
yönü ile ilgili önemli ipuçları veriyor zaten. 

Gerçi, geçen sene sonunda Azerbay-
can'daki Gebele Rus askeri üssünün ka-
patılması Rusya'nın hanesine önemli bir 
olumsuzluk olarak yazıldı ama Moskova 
bunu her zaman olduğu gibi Ermenistan 
üzerinde telafi etme amacında. Zaten bazı 
Ermeni yöneticiler bu olayın hemen ardın-
dan ülkelerinde yeni bir Rus askeri üssü 
kurulmasına hevesli olduklarını açıkladı-
lar. Keza, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik 
Anlaşması Örgütü çerçevesinde işbirliğini 
daha derinleştirmesi, süreci de hız kazandı.

Nitekim, 19 Kasım 2013’te Rusya Dev-
let Başkan Putin'in üst düzey askeri yetki-

lileri için Kremlin Sarayı’nda yapılan ödül 
törenindeki konuşmasında Ermenistan ve 
Kazakistan'la ortak hava savunma sistemi 

kuracaklarını açıklaması bu kapsamda ele 
alınmalı. Rusya lideri açıklamasında, Beyaz 
Rusya ile mevcut ortak hava savunma siste-

mini daha da güçlendireceklerini de beyan 
etti. Putin bu işbirliğinin Rusya ile ortakla-

rının savuma gücünün artmasının yanı sıra, 
Avrasya'da barış ve istikrarın güçlenmesine 
de hizmet edeceğini vurguladı. Rus devlet 

başkanı aynı zamanda 
Kolektif Güvenlik An-
laşması Örgütü,  BDT 
ve Şangay İşbirliği Teş-
kilatı üyeleri ile aske-
ri alandaki işbirliğini 
daha da genişletecekle-
ri beyanında bulundu.

Küresel ve bölgesel 
gelişmelerle birlikte ele 
alındığında, Putin'in 
bu demecinin şu me-
sajları içerdiği söylene-
bilir. Öncelikle, Krem-
lin yönetiminin yeni 
ortak hava savunma 
sistemi kurması ve de 
mevcut olanı güçlen-
dirmesi kararı ABD'nin 
Rusya'nın sert muhale-

fetine rağmen, Avrupa'da kurmaya çalıştı-
ğı Ulusal Füze Savunma Sistemine cevap 
niteliği taşımaktadır. Obama'nın ikinci kez 
seçimden önce Rusya'ya bu konuda yumu-
şama sözü vermesine rağmen, proje Polon-
ya ve Çek Cumhuriyeti'nde sürdürülüyor. 
Zaten Türkiye de Malatya'daki Kürecik üssü 
nedeniyle bu sürece çoktan dahil olmuş du-
rumda. Beyaz Rusya bu cevabın batı,  Er-
menistan güney, Kazakistan ise doğu cep-
hesini oluşturuyor.  

İkinci olarak, bu adımlar Rusya'nın 
öncelikli konu ilan ettiği Avrasya Birliği 
çerçevesindeki entegrasyon projesinin as-
keri boyut da eklenerek daha da güçlendi-
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AzErbAycAn'DAki GEbElE rus 
AskEri üssünün kApATılmAsı 
rusyA'nın hAnEsinE önEmli bir 
olumsuzluk olArAk yAzılmışTır.

AzErbAycAn cumhurbAşkAnı ilhAm 
AliyEv'in ukrAynA'yı, bEyAz rusyA 
liDEri AlEksAnDr lukAşEnko'nun 
DA bAkü'yü ziyArETini rusyA'nın 
bDT coğrAfyAsınDA sürEkli ArTAn 
ETkisi ışığınDA DEğErlEnDirmEkTE 
fAyDA vArDır.
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ABD-Afganistan güvenlik anlaşmasına 
dayanarak Pentagon’un Afganistan’da bu-
lundurmayı amaçladığı en az 5 askeri üsse,  
2014 sonrası özel kuvvetler, operasyonel is-
tihbarat görevlileri, keşif donanım ve askeri 
araçlar yerleştirmeyi hedeflemektedir. Af-
ganistan’daki askeri üslerin Pakistan, İran 
ve Çin’in sınırlarında olması, Orta Asya ve 
Basra Körfezi gibi istikrarsız bölgelerde yer-
leşmiş olması ABD için değerli stratejik nok-
talara sahip olması anlamına gelmektedir.7 

Kırgızistan, Afganistan gibi ABD jeopo-
litiği açısından Avrasya’da stratejik çıkar-
larına hizmet edebilecek öneme sahiptir. 
11 Eylül 2001’de ABD’ye yapılan saldırılar 
sonrası Washington’un başlattığı uluslar-
arası terörizmle mücadele kapsa-
mında gerçekleştirdiği Afganistan 
müdahalesinde Kırgızistan, ABD’ye 
destek amaçlı kendi toprakların-
da askeri üssün kurulmasına izin 
vermiştir. 2005 “renkli devrimler” 
sonrası iş başına gelen yeni Kırgız 
yönetimi uzun pazarlıklar sonrası 
Amerikan Manas askeri üssü için 
Haziran 2009’da Transit Merkezi-
ne dönüştürülmesi konusunda ABD 
ile anlaşmıştır. Şu an Manas askeri 
üssünde toplam bin beş yüz perso-
nel bulunmaktadır. ABD’ den bin, 
NATO üyesi bazı ülkelerden (Fransa, 
İspanya vb) iki yüz askeri personelin 
yanı sıra üç yüze yakın da sivil perso-
nel görev yapmaktadır.8 

ABD askeri üssünün bulun-
duğu Kırgızistan, Afganistan’dan 
kaynaklanan El Kaide/Taliban te-
rörünü önlemek için 2001’de Tali-
ban rejiminin yıkılmasında ve daha 
sonra gerçekleşen Afgan iç mücadelesinde 
ABD’ye destek vermiştir. ABD’nin varlığı-
nı Rusya’yı dengelemek için de kullanan 
Kırgızistan, ABD üssünü ülkesinde bulun-
durması karşılığında önemli maddi destek 
elde etmiştir. 6,5 milyar Dolar GSMH sahip 
olan Kırgızistan’ın9  Manas üssünden elde 
ettiği yıllık 60 milyon Dolar kira bedeli ve 

7  Jason Burke, The Guardian, “Secret US and Afghanistan talks 
could see troops stay for decades” http://www.theguardian.com/
world/2011/jun/13/us-afghanistan-secret-talks-on-security-
partnership,(06.11.2013).
8  “SŞA  Sozdayot  Voennuyu  Bazu  v  Rossii:  Podrobnosti”,  http://
newsland.com/news/detail/id/906394/, (5.11.2013).
9   Kırgızistan bunu 5 milyar ABD Doları olarak vermektedir. (http://
www.kabar.kg/rus/economics/full/64456).

üssün diğer giderleri için Pentagon tarafın-
dan harcanan 100 milyon Dolara yakın para 
Kırgız ekonomisinde olduğu gibi dış politi-
kasında da belirleyici rol oynamıştır.10

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sü-
recinin başlaması üzerine dış politik terci-
hini Moskova’dan yana kullanan Bişkek, 
19 Haziran 2013’te parlamento kararıyla 

Amerikan askeri üssünün kapatılacağını 
açıklamıştır. Kararın ardından eski ABD 
Savunma Bakanı Donald Ramsfeld ülkeye 
üç günlük ziyarete bulunarak konuyla ilgili 
Kırgızistan’ın çeşitli siyasi yetkilileri ve STK 
temsilcileriyle bir araya gelerek görüşmeler 
gerçekleştirmiştir.

Öte yandan Manas üssünü kapatma ka-
rarı ve ABD’nin çekilmesiyle ilgili Türkistan 
bölgesinin etkili uzman isimlerinden Rus-
Kırgız Slav Üniversitesi Profesörü Doğu Bi-

10  Richard  Weitz,  “Global  Insights:  Manas  Decision  Raises  Regi-
onal Fears of U.S. Exit From Eurasia”, http://www.worldpoliticsre-
view.com/articles/13321/global-insights-manas-decision-raises-
regional-fears-of-u-s-exit-from-eurasia, (28.10.2013).

limci Aleksandr Knyazevi,11 2013’ten itiba-
ren ABD’nin üssü kapatmayacağını, sadece 
üssün şekil açısından değiştirileceğini be-
lirtmektedir. Manas üssünde bulunan istih-
barat radar sistemleri ve tesisleri, 2014’te 
inşası tamamlanacak olan ABD’nin yeni 
Bişkek Büyükelçiliği binasına taşınacaktır.  
Manas üssü ise, ABD ile Türkiye arasında 
ortak bir işletme şirketi kurularak, NATO 
ve Pentagon için üs üzerinden hizmetlerin 
sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Knyazev, 
ABD’nin Kırgızistan’ın güney vilayetlerin-
den olan Batken’de askeri tesis yapılması 
noktasında,  altyapısını hazırladıklarını, 
Washington’un ilgi alanının bundan son-
rası için ülkenin güneyine yönelik olacağını 

belirtmektedir.12 Kırgızistan Ulusal Üniver-
sitesi öğretim üyesi Kırgız siyaset bilimci-
lerden Mars Sariyev, Manas üssünde askeri 
personel olarak görev yapan askerlerin ise, 
iki yüze yakınına diplomatik statü kazandı-
rılarak Büyükelçiliklerinde çalışmaya baş-
ladıklarını belirtmektedir.13

11    5  Nisan  2013’te  Kırgızistan  güvenlik  birimleri  tarafından 
Kırgızistan’a  girmesi  yasaklanan  siyaset  bilimci  Aleksandr  Knyazev, 
30 Ekim 2013’te Bişkek bölge mahkemesinin aldığı kararla Kırgızis-
tan için tehlikeli olduğuna dair karar aldı.( http://www.news-asia.ru/
view/politics//5460)
12  “Baza Manas Ostayorsya- Eto Okonçatelno”, http://www.iarex.
ru/interviews/38028.html, (27.10.2013).
13  “SŞA Zakroyut Bazı v Kırgızistane? Rossiya ne Verit”, http://rus-
sian.eurasianet.org/node/60369, (06.11.2013).

A
merikan Ordusu’nun Afganis-
tan’dan çekilme süreci, Afganis-
tan’daki Taliban ve El Kaide 
tehdidinin ülkesine sıçramasının 

yanında, dev Çin’in baskısından endişele-
nen Kırgızistan’a, Moskova’ya stratejik bir 
atılım yapma fırsatı vermiştir. Özbekistan 
ile de arasında sınır ve su sorunları bulunan 
Bişkek Yönetimi Rus Ordusu’nun Kırgızis-
tan’daki varlığının, bölgesel gerilimi düşü-
rücü bir işlev olduğunu düşünmektedir. 

ABD Gerçekten Çekiliyor mu?
2001’de Taliban rejimin düşmesiyle bera-
ber ABD’nin Afganistan operasyonunu des-
teklemek amacıyla kurulan, NATO ve diğer 
müttefik ülkelerin oluşturduğu, 2011’de 101 
bin ABD askeri olmak üzere, 140 bin as-
kerden oluşan Uluslararası Koalisyon Güç-

lerinin (International Security Assistance 
Force-ISAF)1 2014’te Afganistan’dan çekile-
ceği kararıyla ABD’nin Avrasya bölgesinden 
çekileceği yönünde tartışmalar başlamıştır. 
Ancak ABD Afganistan’dan tamamen çekil-
meyecektir. 

Nisan 2012’de ABD ile Afganistan ara-
sında imzalanan stratejik ortaklık anlaş-
masıyla, ABD’nin 2024’e kadar Afganistan 
topraklarında Afganistan’ın güvenliğini ve 
devletin kuvvetlendirilmesini destekleyece-
ği öngörülmektedir.2 ABD Dışişleri Bakanı 
John Kerry 1 Ağustos 2013’te Pakistan ziya-
reti esnasında yaptığı basın açıklamasında, 

1  “Afganlar  Güvenliğini  NATO’dan  Devralıyor”,  http://www.bbc.
co.uk/turkce/ozeldosyalar/2013/06/130618_afganistan_nato.shtml, 
(05.11.2013).
2  “Afganistan  i  SŞA  Podpisali  Soglaşenie  o  Strategiçeskom  Part-
nyorstve”, http://www.afghanistan.ru/doc/22662.html, (06.11.2013).

Afganistan’dan Amerikan askerlerinin ta-
mamının çekilmeyeceğini, sadece önemli 
derecede azalma olacağını belirtmişti.3

2014’ten sonra Afganistan’da ABD as-
ker sayısının ne kadar kalacağıyla ilgili daha 
kesin karar alınmamakla birlikte, ABD kay-
naklarından edinilen bilgi ve açıklamalara 
göre; Pentagon 25 bin askerin kalmasında 
ısrar ederken, ABD Başkanlık İdaresi ise, 
Afganistan’da 3 bin ile 4 bin arasında asker 
ile varlığını korumak istediğini açıklamış-
tır.4

Dünya uyuşturucu üretiminde %90 
paya sahip olan Afganistan’da5 ABD ordu-

3    İtar-Tass  Haber  Ajansı,  http://www.itar-tass.com/c11/826728.
html
4   Aleksandr Şustov, “SŞA Ostanutsya v Afgansitane”, http://www.
russiapost.su/archives/5244, (6.11.2013).
5  “ Afganistan Raporu ve Çözüm Stratejileri”, Güney Asya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Raporu, Mayıs 2010, s.9.

sunun varlığını devam ettirmesi, Afganis-
tan – Pentagon ilişkisi açısından önemli 
yere sahiptir. Sol yayın yapan Rus “Mos-
kovakiy Komsomolest” gazetesinin yayın-
ladığı “Striger Uluslararası Araştırmalar 
Bürosu” raporunda Afganistan uyuşturucu 
ticareti ve seri üretimine geçmesiyle ABD ve 
Batılı güçlerin askeri varlığı arasında bağ-
lantı olduğunun kanıtlandığını belirtmek-
tedir. ABD ordusunun 2001’de Afganistan’a 
yerleştikten sonra haşhaş çiftliklerinin 100 
kat, eroin üretiminin ise 40 kat arttığı vur-
gulanan raporda, ABD kontrolündeki Afgan 
uyuşturucu ticaretinin NATO üsleri üzerin-
den kurduğu bağlarla gerçekleştirildiği be-
lirtilmiştir.6 

6   “Za Afganskim Narkobiznesom Stoit Voyska NATO”, http://www.
km.ru/world/2013/06/11/voenno-politicheskii-blok-nato/712945-
za-afganskim-narkobiznesom-stoyat-voiska-nato, (06.11.2013).
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AbD DışişlEri bAkAnı john kErry 
1 AğusTos 2013’TE pAkisTAn 
ziyArETi EsnAsınDA yApTığı bAsın 
AçıklAmAsınDA, AfGAnisTAn’DAn 
AmErikAn AskErlErinin TAmAmının 
çEkilmEyEcEğini, sADEcE önEmli 
DErEcEDE AzAlmA olAcAğını 
bElirTmişTi.

kırGızisTAn, AfGAnisTAn Gibi AbD 
jEopoliTiği AçısınDAn AvrAsyA’DA 
sTrATEjik çıkArlArınA hizmET 
EDEbilEcEk önEmE sAhipTir.
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Dolayısıyla Kırgızistan’dan kolayca vaz-
geçmek istemeyen ABD, eskisi kadar olma-
sa da bu coğrafyada bulunmak için gayret 
gösterecektir. Daha önce Rusya’yı dengele-
mek için ABD ile yakın ilişki içerisinde olan 
Kırgızistan, ABD ile karşı karşıya gelmemek 
için Washington ile değişik şekillerde gü-
venlik alanında ilişkilerini devam ettirmek 
isteyecektir. Türkistan’da ortaya çıkabile-
cek terör tehdidiyle de mücadele için ABD 
ile işbirliği, Kırgızistan için önemlidir. Gü-
venlik alanında ağırlığını Rusya’dan yana 
kullanan Kırgızistan, ABD’nin sağlayacağı 
yardımların tamamen kesilmemesi için, 
Washington ile ipleri tamamen koparmak 
istemeyecektir. 

Rusya’nın Zaferi mi?
Rusya için Türkistan’dan kaynaklanan 
en önemli tehdit kaynağı, 2014 sonrasın-
da Taliban’ın Afganistan ve Pakistan sınır 
bölgelerinde (Peşaver) mutlak kontrolü 
sağlayarak Türkistan ve Kuzey Kafkasya’ya 
kadar uzatması ve bu bölgelerdeki silah-
lı İslamcı gruplarla ittifak içerisine girme 
olasılığıdır. Rusya’nın NATO güçlerinin 
Afganistan’dan çekilmesini olumsuz karşı-
lamasının arkasında yatan neden de budur. 
Ancak buna rağmen Orta Asya ülkelerini 
kendi ulusal çıkar alanı olarak gören Mos-
kova, Kırgızistan’da bulunan ABD askeri 
üssünün kapatılması için Bişkek yönetimi-
ne uzun yıllardan beri baskı yapmaktadır.14

Rusya, bölgeden kaynaklanan radikal 
terör risklerini önleme amaçlı olduğu ka-
dar, Kırgızistan üzerinde mutlak kontrolü 
sağlayarak bölgede etkisini daha da ar-
tırmak için harekete geçmiştir. Kendi gü-
venliğini başka ülke toprakları üzerinden 
gerçekleştirmek isteyen Rusya, Bişkek yö-
netimiyle yoğun bir pazarlık içerisine gir-
miştir. Eylül 2012’de Rusya Devlet Başkanı 

14  Yu  Koidzumi,  “Rosiya  Nervniçayet  po  Povodu  Vıvo-
da  Amerikanskih  Voysk  iz  Afganistana”,  http://www.inosmi.ru/
world/20130828/212354098.html, (29.10.2013).

Vladimir Putin’in 
Bişkek ziyareti esna-
sında Kırgızistan’ın 
489 milyon dolarlık 
borcunu silmesi kar-
şılığında, Kırgızistan 
ile savunma alanında 
işbirliği anlaşması 
imzalayarak ülkede 
bulunan askeri üs 
ve tesislerinin mev-
cudiyetini 2032 yı-
lına kadar uzatmış-
tır.15 Ardından ise, 
Kırgızistan’ın ABD 
üssünün kapatması 
karşılığında, 1,1 mil-
yar Dolar değerinde 
silah sağlayacağı ko-
nusunda anlaşmıştır. 
Böylelikle ABD’nin 
Kırgızistan’da tutu-
nabilmesini engelle-
meye çalışan Rusya, 
Kırgızistan’a ikinci 
bir hamle yaparak, 

Kırgızistan’ın doğalgaz nakliyatı, dağıtımı 
ve işletilmesi alanında işbirliği anlaşma-
sını imzalayarak, Kırgızistan’ın doğalgaz 
altyapısını bir milyon dolar karşılığında 
Rusya’nın Gazprom şirketinin kontrolüne 
geçmesini sağlamıştır. Kırgızistan, ABD 
üssünün kesin bir şekilde boşaltması kar-
şılığında, ülkenin doğalgaz boru hatlarının 
altyapısının yeniden yapılandırılması için 
gereken 600 milyon Doları harcamayı da 
üstlenmiştir.16

Rusya-Kırgızistan arasında diğer bir 
pazarlık konusu ise, ülkenin güneyinde 
Rus askeri üssünün kurulması için 2009’da 
imzalanan memorandumun hayata geçiril-
mesiydi. Bununla Rusya, Afganistan’dan 
kaynaklanan güvenlik risklerinin daha ya-
kından önleme gücüne sahip olmakla bir-
likte, Kırgızistan üzerinde artan Çin etkisini 
sınırlamayı amaçlamıştı. Ancak Rusya ile 
Kırgızistan arasında savunma alanında ya-
pılan işbirliği anlaşmasında söz konusu üs-
sün inşasının hayata geçirilmesine yer veril-

15  Ayzatbek Beşov, “Vizit Putina v Kirgiziyu: Geopolitiçeskoye Proşe-
niye”,  http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/09/120921_
kyrgyzstan_putin_visit.shtml, (28.10.2013).
16    Viktoriya  Panfilova,  “Manas”  İzbavitsya  ot  Amerikanskogo 
Flaga”,  http://femida.kg/viktoriya-panfilova-manas-izbavitsya-ot-
amerikanskogo-flaga/, (17.10.2013).

memiştir.17 Bunun yerine 
Rusya tercihini ülkenin 
kuzeyindeki Kant üssünü 
daha da genişletmekten 
yana kullanarak 2013 
Aralık sonuna kadar üste 
bulunan savaş uçakları-
nın ve pilotlarının sayısını 
iki katına çıkaracağı ka-
rarını almıştır.18 2003’te 
ABD’nin Manas üssünü 
dengelemek amacıyla 
kurulan Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’in 20 ki-
lometre uzaklığında olan 
Kant/999. Hava üssünde 
şu anda 250 Rus subay ve 
astsubay, 150 asker görev 
yapmaktadır.19  

Rusya’nın kapsamlı 
bir şekilde Kırgızistan’a 
dönmesinin Bişkek tara-
fından olumlu karşılan-
masının başka bir nede-
ni ise, Kolektif Güvenlik 
Anlaşması Örgütünden 
üyeliğini askıya alarak 
ABD’ye daha da yakınla-
şan Özbekistan’ın sınır 
ve su sorunları nedeniyle 
komşularına yönelik teh-
ditleridir. Bölge ülkeleri 
arasında yaşanan gergin-
likler, Kırgızistan’ın ülke 
güvenliğinin garantör-
lüğünü tamamen Rusya 
tarafından üstlenmesine 
rıza göstermesine yol 
açabilir. Bu da Rusya’nın 
Kırgızistan’a kalıcı bir 
şekilde yerleşmesiyle so-
nuçlanır.

Sonuç
NATO güçlerinin 2014’te 
Afganistan’dan çekilmesi Kırgızistan’daki 
ABD’nin Manas üssünü ve Rusya’nın ülke-
deki üslerinin geleceğini belirlemiştir. Bu 
durumda Washington ile güvenlik alanın-

17  Viktoriya  Panfilova,  “Nastupatelnıy  Vizit  Putina  v  Kirgiziyu. 
Obyedinennaya Voennaya Baza RF Budut Sosedstvovat  s  PRO SŞA”, 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1348113480, (31.10.2013). 
18  “Rossiya Reşila Uveliçit Çislo Samolyotov na Aviabaze v Kirgizii”, 
http://vz.ru/news/2013/10/26/656786.html, (26.10.2013).
19 http://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/391993, (6.11.2013)

daki işbirliğini sınırlayan Bişkek, tercihini 
Moskova’dan yana kullanmıştır. Ancak 
ABD, Avrasya’nın stratejik noktasında bu-
lunan Kırgızistan’dan tamamen çekilmeye-
rek, varlığını değişik şekillerde sürdürmeye 
çalışacaktır. Bunun için de Bişkek yöneti-
miyle pazarlığını bundan sonrada devam 
ettirecektir. Bişkek, Washington ile karşı 
karşıya gelmemek ve iç istikrarını korumak 
için siyasi diyalogunu ve işbirliğini sınırlı 

da olsa devam ettirme-
ye çalışacaktır. Bunun 
karşılığında Bişkek yö-
netiminin pazarlık yapa-
bilme yeteneği saklı kal-
makla birlikte, ABD’den 
elde edecek ekonomik 
yardımlarda kesilmemiş 
olacaktır. 

ABD’nin Kırgızis-
tan’da azalan etkisini 
Rusya doldurmaya ça-
lışacaktır. Bunun karşı-
lığında Rusya’dan eko-
nomik yardımlar elde 
edecek olan Kırgızistan, 
ordusunun modernizas-
yonunu Rus silahlarıyla 
gerçekleştirmenin yanın-
da güvenliğini de Rusya 
ile birlikte sağlamaya 
çalışacaktır. Ekonomik 
ve güvenlik noktasında 
Rusya’nın etkisi altına 
giren Kırgızistan, dış po-
litika tercihlerini de bun-
dan sonra Moskova’nın 
çıkarları doğrultusunda 
yapmak durumunda ka-
lacaktır.

Bağımsızlığından bu 
yana dışa bağımsız bir 
dış politika izlemeye çalı-
şan Kırgızistan, beklenen 
ekonomik kalkınmayı 
sağlayamaması, bölgesel 
ve küresel güvenlik so-
runların çözümünde ye-
tersiz kalması nedeniyle 
büyük güçlerin desteğini 
almak zorunda kalmıştır. 
Buna rağmen çok yönlü 
dış politikasıyla Rusya, 
ABD, Çin ve son zaman-
larda ise Türkiye arasın-

da denge kurmaya çalışmıştır. 2014 sonrası 
bölgede güçler dengesinin değişmesiyle 
birlikte Kırgızistan üzerinde Türkiye’nin 
de rolü belirlenmiş olacaktır. Kırgızistan’ın 
güvenliğinin sağlanmasında Rusya’nın et-
kisinin artması ve Türkiye’nin Kırgızistan 
güvenliğinde yer almaması, Ankara’nın 
hem Kırgızistan’da hem de bu Türkistan 
coğrafyasında etkisinin azalmasıyla sonuç-
lanacaktır.
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DAhA öncE rusyA’yı DEnGElEmEk 
için AbD ilE yAkın ilişki içErisinDE 
olAn kırGızisTAn, AbD ilE 
kArşı kArşıyA GElmEmEk için 
WAshinGTon ilE DEğişik şEkillErDE 
GüvEnlik AlAnınDA ilişkilErini 
DEvAm ETTirmEk isTEyEcEkTir.

bAğımsızlığınDAn bu yAnA DışA bAğımsız bir Dış poliTikA 
izlEmEyE çAlışAn kırGızisTAn, bEklEnEn Ekonomik kAlkınmAyı 
sAğlAyAmAmAsı, bölGEsEl vE kürEsEl GüvEnlik sorunlArın 
çözümünDE yETErsiz kAlmAsı nEDEniylE büyük GüçlErin 
DEsTEğini AlmAk zorunDA kAlmışTır.
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“T
ürkiye ile Azerbaycan ara-
sındakı ilişkilerin büyük bir 
tarihi vardır. Biz kökeni aynı 
olan halklarız. Bizim tarihi-

miz bir, dilimiz bir, dinimiz birdir. Asırlar 
boyunca halklarımız birbirine benzeyen 
veya çok az farklılıkları olan gelenekleri, 
kültürü ve ilmini korumuş ve inkişaf ettir-
mişler. Asırlar boyunca halklarımız bir ol-
muş, omuz-omuza dayanmışlar. 

Asırlar boyunca bizi birbirimizden 
ayırmaya çalışsalar da buna muvaffak ola-
mamışlardır. Bundan sonra da bizleri bir-
birimizden hiç bir kuvvet ayrı düşüremez”. 
Bu sözler, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ba-
ğımsız bir devlet olarak tarih sahnesinden 
silinmesini önleyebilen ve onu bağımsızlık 
yönünde ilerleme yoluna koyan Azerbaycan 
halkının Milli Lideri Haydar Aliyev’e ait. 
Haydar Aliyev’de Azerbaycan sevgisi ile bir-

likte Türkiye sevgisi de vardı. Bilindiği gibi 
Haydar Aliyev, soğuk savaş döneminin iki 
süper gücünden biri olan SSCB yönetiminin 
en üst kurulu sayılan Politbüro üyeliğine 
kadar yükselebilmiş tek Müslüman Türk-
tü. Daha o zamanki görevi sırasında bütün 
risklere rağmen Haydar Aliyev’in Türkiye’ye 
karşı özel ilgisinin çok sayıda tanıkları hem 
Azerbaycan’da, hem de Türkiye’de bugün 
hayattalar.

SSCB’nin dağılmasından sonra Haydar 
Aliyev’in Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yük-
sek Meclisi Başkanlığı görevini sürdürdüğü 
yıllarda (1991-1993) önceliği yine Türkiye 
ile ilişkilere verdiği de bilinen bir gerçek. 
1992 Martı’nda Türkiye’ye gerçekleştirdiği 
ziyaret sırasında zamanın Başbakanı Sü-
leyman Demirel ve Cumhurbaşkanı mer-
hum Turgut Özal ile yaptığı görüşmelerde 
1921 tarihli Kars Antlaşmasını ve söz ko-
nusu antlaşma gereği Türkiye’nin Nahçı-
van üzerindeki garantörlüğünü gündeme 
getirmesi, aynı zamanda Türkiye ile Azer-
baycan arasında 70 seneden fazla bir süre 
kapalı kalan sınır kapısının Ümit Körüsü ile 
açılmasına önayak olması çok önemli tari-
hi gerçekler sayılmaktadır. Yine bu ziyaret 
çerçevesinde “Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasında işbirliği protokolünün” imzalan-
ması da Haydar Aliyev’in gayretleri ve azmi 
sonucu gerçekleştirilebilmiştir. 

Kardeş ülke Türkiye...
1993 yılında Azerbaycan’da devam eden iç 
karışıklıklar ve çalkantılı bir dönemde za-
manın Cumhurbaşkanı merhum Ebulfez 
Elçibey’in Nahçıvan’da bulunan merhum 
Haydar Aliyev’i telefonla arayarak “Bakü’ye 
gelmeniz devletin bekası için çok gerek-
lidir” demesi üzerine Bakü’ye giden ve ül-
keyi o kaos durumundan kurtaran Haydar 
Aliyev’in halk tarafından ezici bir  çoğun-
lukla Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 
da Türkiye onun dış politika stratejisinde 
birincil ülke konumda olmaya devam etti. 
Haydar Aliyev Azerbaycan’ı sosyal-siyasi 
istikrara kavuşturduktan sonra, ülke eko-
nomisinin canlandırılması, sahip olunan 
zengin enerji rezervlerinin dünya piyasala-
rına sunulması için yol arayışlarına girişti. 
Bu hususta da Onun için yol, güzergah tek 
idi -kardeş Türkiye. Çünkü böylesine ha-
yati öneme sahip ve stratejik bakımdan 
çok önemli proje (BTC) kardeşten başka-
sına emanet edilemezdi. Bu doğrultuda 29 
Ekim 1998 tarihinde Azerbaycan, Türkiye 
ve Gürcistan’ın devlet ve hükümet başkan-
larının katılımıyla Azerbaycan petrollerinin 
dünya piyasalarına sunulması istikametin-
de üzerinde mutabık kalınan Bakü-Tiflis-
Ceyhan boru hattının inşası için Ankara 
Beyannamesi imzalanmıştır. 

Haydar Aliyev’in Cumhurbaşkanlığı dö-
neminde (1993-2003) Türkiye’ye 3 resmi, 2 

resmi olmayan ve 15 iş ziyareti gerçekleş-
tirmesi, aynı zamanda O’nun iktidarı dö-
neminde Türkiye ile Azerbaycan’ın 90’dan 
fazla antlaşmaya imza atması bizlere çok 
şeyden haber vermektedir. Haydar Ali-
yev, Türkiye ve Azerbayca’ın etnik-kültü-
rel bağlarının, ortak değerlerinin ve aynı 
tarihi köklere sahip olması gerçeklerini 
ortak siyasi-ekonomik ve stratejik hedef-
lerle tamamlamanın gerekliliğini görüyor, 
ilişkilerin gelecek vadeden projeler do-
ğuracak rasyonel stratejilerle taçlandırıl-
masının zaruretini seziyordu. Azerbaycan 
petrollerinin dünya piyasalarına sunul-

ması ile ilgili 20 Eylül 1994 tarihinde im-
zalanan “Asrın Antlaşması” ile ilgili olarak 
Haydar Aliyev’in söylediği bu sözler tarih 
sayfalarında yer almış önemli bir beyan-
dır: “Antlaşmanın önemli özelliklerinden 
birisi Türkiye’nin bu konsorsiyumda yer 
almasıdır. Bizim için bu çok önemlidir ve 
işbirliğimizin daha hızlı gelişeceğine inanı-
yorum. Ayrıca biz bu projenin Türkiye top-
raklarından geçmesini çok arzu ediyoruz.” 
Bu kapsamda söz konusu konsorsiyumda 
Türkiye’nin payının ilk önce yüzde 1.75 ol-
duğunu hatırlayalım. Haydar Aliyev’in bu 
konsorsiyumda Azerbaycan’ın payından 

yüzde 5’lik bir hissenin Türkiye’ye devre-
dilmesine önayak olması ve Türkiye’nin pa-
yının  yüzde 6.75’e yükselmesini sağlaması 
da önemli bir gerçek.

TANAP Ortak Menfaatimiz
Haydar Aliyev’in Mart 2001 yılında 
Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti ise ağır-
lıklı olarak Azerbaycan doğal gazının Tür-
kiye üzerinden dünya piyasalarına sunul-
ması ile ilgili olmuştur. Görüldüğü üzere 
Haydar Aliyev’in dış politika vizyonunda 
Türkiye ile manevi bağların, somut starte-
jik projelerle güçlendirilmesi ve böylece iki 
kardeş ülke ilişkilerinin tüm müdahale ve 
engellere karşı dirençli hale getirilmesi ön-
celik teşkil etmekte idi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı İlham Aliyev’in Haydar Aliyev 
stratejilerinin başarılı uygulayıcısı olarak 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Bakü-Tiflis-
Erzurum doğal gaz hattı, Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Türki-
ye’deki diğer dev projelerin gerçekleştiril-
mesine önayak olması bizlere hep Büyük 
Mimar’ı işaret etmektedir. Hızlı ekono-
mik-sosyal sıçrayışlar yapan ve uluslararası 
düzeyde yatırımcı ülke konumuna yükse-
len Azerbaycan’ın önemli yatırımlarının 
Türkiye’ye yöneldiği ve bu gidişatın gele-
cekte de devam edeceği yine bizlere Azer-
baycan için Türkiye’nin büyük öneminden 
haber vermektedir.

Böylece iki kardeş ülkeyi somut ve ma-
nevi bağlar dengesi ışığında birbirine ke-
netleme sevdalısı bu derin vizyonun sahibi-
ni rahmet ve saygıyla anıyoruz.
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Türkiye - Azerbaycan İlişkilerinde
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bilinDiği Gibi hAyDAr AliyEv, 
soğuk sAvAş DönEminin iki 
süpEr GücünDEn biri olAn sscb 
yönETiminin En üsT kurulu 
sAyılAn poliTbüro üyEliğinE 
kADAr yüksElEbilmiş TEk 
müslümAn TürkTü.

Elnur Kelbizade 
AZERBAYCAN MİLLİ BİLİMLER AKADEMİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

hAyDAr AliyEv’in Dış poliTikA 
vizyonunDA TürkiyE ilE mAnEvi 
bAğlArın, somuT sTArTEjik 
projElErlE GüçlEnDirilmEsi 
vE böylEcE iki kArDEş ülkE 
ilişkilErinin Tüm müDAhAlE 
vE EnGEllErE kArşı DirEnçli 
hAlE GETirilmEsi öncElik TEşkil 
ETmEkTE iDi.

Haydar Aliyev’in dış politika vizyonunda Türkiye ile manevi bağların, somut startejik 
projelerle güçlendirilmesi ve böylece iki kardeş ülke ilişkilerinin tüm müdahale ve engellere 

karşı dirençli hale getirilmesi öncelik teşkil etmekte idi.
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labına kondu. Şimdi artık bir Ban Ki-Moon 
planı herhalde oluşacak.” sözleriyle yeniden 
gündeme gelmiştir. Erdoğan’ın sözlerinin 
“Kuzey Kıbrıs’a gerekli telkini yaparız” kıs-
mı da 2002-2004 sürecinin tekrarlanacağı 
algısı oluşturmuştur. 

Ban Ki Moon Planı’nın zeminini oluş-
turacağını kabul edebileceğimiz bir belge 
ise yakın tarihte yayınlandı. Downer’ın 
2008’de başlayan müzakerelerde uzlaşma-
ya varılmış konuları toparlayarak hazırla-
dığı 78 sayfalık BM taslak planı, KKTC’de 
yayınlanan Havadis gazetesinde yer aldı. 
2008-2012 döneminde, “Avrupa Birliği”, 
“Ekonomi”, “Mülkiyet” başlıklarında ve va-

tandaşlık konularında yakınlaşma sağlan-
mış; “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığında 
dönüşümlü başkanlık ve bakanlık payla-
şımlarında anlaşmaya varılmıştı. Annan 
Planı’nda 11 olan merkezi devletin yetkile-
ri 22’ye çıkarılmıştı. Toprak ve Garantiler 
başlıklarında ise neredeyse hiçbir ilerleme 
sağlanamamış, müzakereler tıkanmıştı. 
Downer’in belgesinde, bu süreçte yakınlaş-
ma sağlanan hususlar yer almaktadır.  Bil-
hassa vurgulamak gerekir ki bugün Anas-
tasiades, geçmişteki bu yakınlaşmaları da 
reddetmektedir.  Dört yıllık görüşme süreci-
nin bir sonucu sayılabilecek bu yakınlaşma 
metninin masada tutulmasını mecbur kılan 
hiçbir ön anlaşma da zaten bulunmamak-
tadır. Nitekim zamanında Hristofyas da 
Talat’ın ortak basın açıklaması ile yakınlaş-

ma sağlanan konuları kamuoyuna açıklama 
teklifini reddetmişti. Daha o gün, kendi gö-
rüşmeleri ile ortaya çıkan uzlaşı platformu-
nu bütünlüklü bir anlaşmaya varılmadığı 
için sahiplenmek ve kendini buna bağlamak 
istemeyen Hristofyas’ın kendinden sonra 
seçilecek yeni Rum liderini de aynı ölçüde 
özgür kıldığı söylenebilir. Nitekim Eroğlu, 
müzakereleri kaldığı yerden ve aynı yapıcı 
yaklaşımla sürdürme sözü vermiştir ancak 
Anastasiades’den böyle bir söz alınabilmiş 
değildir. Bu nedenle Downer’ın taslak planı 
olarak adlandırılan metnin, bir anlaşmanın 
zemini olduğunu söylemek bunu Anasta-
siades de kabul etmeden mümkün olma-

yacaktır. Ancak Türk tarafı için şimdiden 
başlayabileceği en iyi nokta olma özelliğini 
korumaktadır. Nitekim Downer’in Greent-
ree Zirvesi’nde “Hristofyas’a reddedemeye-
ceği şeyler verin” dediğini hatırlatan Eroğlu 
da Anastasiades’in “Annan Planına hayır 
diyen yüzde 75’i ikna etmem için demek ki 
daha fazla almam gerekir” dediğine dikkat 
çekmektedir.1 

Bugün müzakereleri başlatacak ortak 
açıklamanın yapılmasına taraflar uzak gibi 
görünmektedir. Ancak bu aşamanın aşıl-
ması durumunda müzakerelerle varılmak 
istenen planın büyük ölçüde hazır olduğu 
da ortadadır. Muhtemeldir ki Anastasia-
des, her bir madde için ayak direyecektir. 

1   Rum,Topraklarımızı İstiyor, (KKTC) Volkan, 11 Aralık 2013

Ancak hatırlatmalı ki bu yeni plan Annan 
Planı’ndaki Rum memnuniyetsizliğini gi-
derme niyetiyle hazırlanmıştır. Çoğunluğu 
Talat –Hristofyas döneminde hazırlanan 
yakınlaşmalar belgesindeki maddelerin 
önemli bir kısmının Hristofyas’ın işini Ki-
lise, milliyetçi partiler ve Rum kamuoyu 
karşısında kolaylaştırma böylece Türk ta-
rafının müzakerelerin sürükleyici gücü 
olduğunu ispatlama niyetiyle yapılmıştır 
diyebiliriz.2 Ancak örneğin Talat’ın Kıb-
rıs Cumhuriyeti’nde yönetimdeki 7’ye 3 
olan paylaşımı, anlaşma sonrası kurulacak 
yeni federasyonda 6’ya 4 yapma önerisi 
prensipte kabul görmüş olmasına rağmen 

Downer’ın yakınlaşmalar belgesinde 
yer bulmadığını da eklemek gerekir. 
Bu nedenle de Rum tarafının Annan 
Planı’nda yetersiz bulduğu kısımların 
2008’den bu yana yavaş yavaş değiş-
tirildiğini; muhtemelen “Ban Ki Moon 
Planı” olarak adlandırılacak Downer 
metninin de bu zeminde hazırlandı-
ğını söyleyebiliriz. İşte Anastasiades, 
Annan’ın oluşturduğu plan üzerinde 
dört yıl boyunca müzakerelerle Rum 
tarafının istekleri doğrultusunda ve 
salt Türk tarafının “bir adım önde 
olma” niyetiyle müzakeresi yapılan 
bu maddeleri bir kez daha müzakere 
edecektir. 

Doğrusu geniş bir çevrede de 
2002’deki havanın yeniden oluşturul-
duğu kanısı hasıl olmuş durumdadır. 
Bir tarafta Türkiye ve KKTC’nin henüz 
kabul görmemiş takvim ile uluslarara-
sı konferans önerisi ve Rumların yeni 

referandumda bir kez daha “hayır” demesi 
ihtimali durumunda KKTC’nin yoluna yal-
nız devam edebilmesi ihtimali diğer tarafta 
birkaç defa revize edilmiş muhtemel anlaş-
ma metninin nazlı Anastasiades’ca bir kez 
daha gözden geçirilmesi niyeti… Süreçte 
koşulların eşit olmadığı açık. Rumlarla 
birlikte yaşama iradesini bir kez göstermiş 
Türkler için yeni bir referandum yapılma-
sına gerek bulunmaması ya da anlaşmala-
rın parlamentolardan geçirilmesi ile kabul 
edilmiş sayılacağı hükmünün eklenmesi ih-
timalini de yabana atmamak gerekir.

2   Dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere sürecini 
değerlendirirken Eroğlu  için dile getirdiği  tavsiyelerden bu yönde bir 
anlam  çıkmaktadır.  Bkz.  Talat:  Çok  Üzülüyorum,  Havadis,  22  Aralık 
2013

Kıbrıs’a
Ban Ki Moon Planı

K
ıbrıs’ta müzakerelerin yeniden 
başlaması sonbahardan bu yana 
çeşitli vesilelerle gündeme geli-
yordu. Müzakerelerin yeniden 

başlamasına dönük çalışmalar resmi olarak 
10 Eylül 2013’de başlamış ancak hemen bir 
krize teslim olmuştu. Müzakerelerin başla-
ması için “ortak açıklama metni” bir anda 
Rum tarafının müzakere ön şartı halini al-
mıştı. Söz konusu metnin müzakerelerin 
zeminini oluşturması, burada Kıbrıs’ta fe-
derasyonu oluşturacak kurucu devletlerin 
egemenliklerinin, yetkilerinin ve temsil dü-
zeylerinin sınırlarının çizilmesi bekleniyor-
du. Şubat 2013’de Rum Yönetimi Başkanı 
seçilen Nikos Anastasiades, Maraş’ın mü-
zakereler öncesinde iadesini de gündeme 
getirdi. Anlaşmanın unsurlarının müzake-
relerin ön şartı haline getirilmesi, müzake-
relerin bir türlü başlayamaması anlamına 
geliyor. 

Ortak metinde basına yansıdığı kada-
rıyla tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, 
tek vatandaşlık kriterleri yer almakta; iki 
toplumluluğun devam edeceği federatif bir 
yapıya vurgu yapılmakta ve iç vatandaşlık-
ların korunmasından, kurucu devletlere 
ait anayasada belirtilmeyen artık yetkilerin 
tanınmasından, Avrupa Birliği normları-
nın adanın tamamında uygulanmasından 
bahsedilmektedir. Dile getirilen hususların 
Annan Planı’nda yer almayan Mehmet Ali 
Talat- Hristofyas döneminde oluşturulmuş 
yeni kriterler olduğunu ifade etmek gerekir. 
Bu anlamda Türk tarafının Annan Planı’na 
göre daha geri pozisyonda durduğu söyle-
nebilir. 

Türk tarafının en büyük beklentisi ise 
sürecin bir takvime bağlanması ve müza-

kerelerin mümkün olduğunda çabuk başla-
masıydı. Bu nedenle Türk tarafı, müzakere-
lerin başlamasını geciktirdiğini düşünerek 
ortak açıklama ve ön şartların müzakerele-
rin belkemiğini oluşturmaması gerektiğini 
savunuyor. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs 
Özel Danışmanı Alexander Downer, devre-
ye girerek Kasım ayında liderler ve onların 
özel temsilcileri ile mekik diplomasisine 
başladı  ancak üç ayı aşkın zamandır süren 
“ortak açıklama metni” krizinin aşılmasını 
sağlayamadı. 

Böylesi bir tabloda ilk dikkati çeken, 
müzakerelerin başlaması için ısrar eden ta-
rafın KKTC ve Türkiye olduğudur. Beklenti 
müzakerelerin bir takvime bağlanması; iz-
lenmek istenen yöntem de tarafların süre-
ci belirli bir aşamaya getirmesi sonrasında 
takvime bağlanmış uluslararası bir konfe-
ransa gidilmesidir. Temel hedef sürecin so-
nunda anlaşmaya varılamaması durumun-
da KKTC’nin kendi statüsü hakkında özgür 
bırakılmasını sağlamaktır. Aslında 2008-

2012 döneminde de müzakere sürecinin 
takvime bağlanması için yoğun diplomasi 
yürütülmüş ancak başarı sağlanamamıştı. 
Türkiye’nin tüm çağrılarına rağmen ulus-
lararası konferans da toplanamamıştı. Öte 
yandan Türkiye, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
AB Dönem Başkanlığı’nı devralacağı tarih 
olan Temmuz 2012’ye dek bir anlaşmanın 
ortaya çıkmaması durumunda B Planı’nı 
devreye sokacağını açıklamıştı. Şimdi ise 
benzer bir yolun yeniden ama daha sağ-
lam adımlarla yürünmek istendiği belki 
söylenebilir. Ancak karşı taraf Türkiye’nin 
pozisyonunu pek böyle değerlendirmiyor. 
Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir hareket-
lenme, katılım sürecini canlandırma niyeti 
görülüyor ve Ocak 2014’den itibaren de AB 
Dönem Başkanlığı’nı Yunanistan devra-
lıyor. Çok kısa sürede 12 faslı açıp 10 faslı 
kapatabileceğine inanan Türkiye’nin önüne 
Kıbrıs’ın yeniden konulduğu açıktır. Bilhas-
sa ABD’den ama aynı zamanda AB ve özel 
olarak İngiltere’den gelen “Eroğlu’nu ikna 
edin” isteklerini geri çevirdiği söylenen Tür-
kiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
Aralık 2013’de önce Atina’yı ardından 
Kıbrıs’ı ziyaret etmesi aktif tutumu sürdür-
me niyeti ile ilgili görünmektedir. 

Ban Ki Moon Planı
Ban Ki Moon Planı söylemi, 28 Eylül 
2013’deki Eroğlu - Ban Ki Moon görüşme-
si öncesinde Özdil Nami tarafından yeni 
planın ismi olabileceği şeklinde dile geti-
rilmiş ardından Türkiye Başbakanı Tayip 
Erdoğan’ın 8 Kasım 2013’de İsveç Başba-
kanı Fredrik Reinfeldt ile düzenlediği ortak 
basın toplantısında yaptığı açıklamada “An-
nan Planı artık adeta rafa kaldırıldı, buzdo-
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rum TArAfının AnnAn plAnı’nDA 
yETErsiz bulDuğu kısımlArın 
2008’DEn bu yAnA yAvAş yAvAş 
DEğişTirilDiğini; muhTEmElEn 
“bAn ki moon plAnı” olArAk 
ADlAnDırılAcAk DoWnEr mETninin 
DE bu zEminDE hAzırlAnDığını 
söylEyEbiliriz.

Gözde Kılıç Yaşın
21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ BALKAN VE KIBRIS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI
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Orta Asya’da Su Kaynaklarının 
Dağıtımı ile ilgili Sorunlar

O
rta Asya’nın sınır aşan suları bu 
bölgenin şimdiye kadar önem-
senmeyen en karmaşık sorunla-
rından birini teşkil etmektedir. 

Bağımsızlıklarının ilk yıllarında Orta Asya 
ülkeleri ekonomik ve kurumsal meselelerle 
tamamen meşgul olduğu için o zaman kim-
se su sorunlarının (enerji sorununa benzer) 
bölgesel ve sınır aşan krizler doğuracağını 
tahmin edemiyordu. Oysa ki su bölge için 
hayat veren ve canlandırıcı, aynı zamanda 
sınırlı ve yenilenemeyen bir kaynaktır. Su 
ekonomik öneme sahip stratejik bir kay-
naktır. Su kaynakları için bütün dünyada 
ciddi çatışma ve çıkar çekişmelerinin oldu-
ğu da acı bir gerçektir. İnsan altınsız, petrol 
ve doğal gazsız yaşayabilir ama susuz 4-5 
günden fazla hayatta kalamaz.

Orta Asya bulunduğu doğal ve cografi 
şartlarıyla Avrasya’nın en büyük ve temiz 
su kaynaklarına sahiptir. Örneğin, Pamir, 
Tanrı ve Altay Dağları suları, Amu derya, 
Sır derya, İrtış, Ural, İle, Talas nehirleri 
vesaire. Fakat aynı zamanda Orta Asya’da 
nüfusun hızlı şekilde artmasıyla birlikte 
yoksulluk ve sosyal dengesizlik oranı da 
artmaktadır. Bu faktörler bölgenin su ilişki-
lerine de olumsuz etki etmektedir. Bölgenin 
su kaynaklarının %90’lık bir kısmı sulama 
ve tarımcılık amacıyla kullanılmaktadır. Su 
kaynaklarının kötü yönetimi bu coğrafyada 
ciddi orantısızlık ve uluslararası gerilime 
neden olmuştur. Maalesef, Sovyet Hüküme-

tinin Orta Asya’da gerçekleştirilmesi plan-
lanan devasa tarımsal projelerinde bölgesel 
ekosistemin doğal imkanları hesaba katıl-
mamıştır. Bu politikaların sonucu olarak 
da Orta Asya topraklarının yarısından çoğu 
çöle dönüşmüştür. Örneğin, Kazakistan’da 
179.9 milyon hektar alan (veya ülke toprak-
larının %66’ı) çöle dönüşmüştür. Aral krizi 
de bu tür olumsuz politikaların doğrudan 
sonucudur. Sovyet sisteminin verimliliği ve 
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Orta Asya’da
Sınır Aşan Nehirlerle

İlgili Sorunlar
Doç. Dr. Canat Mominkulov
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EKOAVRASYA ORTA ASYA UZMANI
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üretkenliği açısından farklı özellikler taşı-
yan tarımsal bölgelere aynı yaklaşım sergi-
lemesi onun tarımsal yönetimdeki yetersiz-
liğini göstermektedir. 

SSCB dağıldıktan sonra, Orta Asya 
cumhuriyetleri bölgeye ait toprak ve kay-
nakları paylaşmaya başladılar. Ama nehir 
ve su kaynakları topraklara veya sınırlara 
göre bölünemez. Bu zor durum genç ve 
bağımsız devletler arasında anlaşmazlık 
ve ihtilafların meydana gelmesine neden 
olmuştur. Orta Asya ülkeleri arasında 
Sovyet döneminde oluşan eski borçlar için 
kimse sorumlu olmak istemiyordu.  Bu da 
karşılıklı iddia ve ihtilafları körüklüyordu. 
Başlangıçta, Orta Asya Sovyet cumhuri-
yetleri arasında Toktogul ve Andican hav-
zaları uluslararası su depoları olarak oluş-
turulmuştur. Dünya Bankasının raporuna 
göre Kazakistan’da 90’lı yıllarda sulama 
ve kanalizasyon için tahsis edilen yatırım 
oranı 21 kere azaltılmıştır.

Orta Asya devletlerinin su kaynakları 
yönetimi alanındaki ulusal reformları ve 
milli ideolojilerinin doğal neticesi olarak 
farklı yaklaşım ve çelişkili stratejiler ortaya 
çıkmıştır. Anlaşmazlıkların ilki su kaynak-
larına sahip olma hakkı ile ilgili başgöster-

miştir. Her ülke daha çok su isteyince ortak 
çözüme ulaşmak da zorlaşmıştır. İleride 
bölgesel su sorunları ancak Orta Asya ülke-
lerinin kendileri tarafından ortak çözüme 
kavuşturulabilir.

Orta Asya’nın sınır aşan nehirleri; Sır 
derya ve Amu derya (Kazakistan, Kırgızis-
tan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenis-

tan), Şu ve Talas (Kazakistan, Kırgızistan), 
Tarım (Kırgızistan, Tacikistan ve Çin), İle 
(Kazakistan ve Çin), İrtış veya Ertis (Çin, 
Kazakistan, Rusya), Ural, İşım, Tobol (Ka-
zakistan, Rusya) nehirleridir.

Orta Asya’nın su kaynakları yeterli-
dir ama eşit ve orantılı şekilde dağıtılma-

maktadır. Tacikistan ve Kırgızistan daha 
yüksek, dağlık alanlarda bulunduğu için 
daha fazla su kaynaklarına sahiptir. Kaza-
kistan ve Özbekistan ise daha aşağı arazi-
lerde bulunduğundan su eksikliği sorunu 
yaşamaktadır. Özellikle, Özbekistan tarafı 
sıkça Tacikistan ve Kırgızistan’ın yürütü-
ğü su kontrol politikalarından dolayı hep 

şikayet edegelmiştir. Bölgenin kuru ik-
limi de bu tür çekişmelerin büyümesine 
olumsuz katkıda bulunmaktadır. Özbek 
lideri İslam Karimov’un 2012 Astana gö-
rüşmesinde dediği gibi su kaynakları Orta 
Asya’da bölgesel çatışmaların çıkmasına 
neden olabilecek kadar ciddi uluslararası 
sorundur. Tacikista,n Orta Asya’nın Vahş 
nehrinde Rogun adında çok büyük bir 
hidroelektrik santral inşa etmeyi planla-
maktadır. Kırgızistan da Narın nehrinde 
Kambarata hidroelektrik istasyonunu 
inşa etmektedir. Ekonomik olarak fakir 

sayılan bu iki devlet sahip oldukları su im-
kanlarından azami şekilde yararlanmak 
istemekte ama bu durumda Özbekistan ve 
Kazakistan’ın su ihtiyaçları gözardı edilerek 
tarımsal projelerine engel oluşturulmakta-
dır. Özbekistan daima Tacikistan’ın yüksek 
arazilerideki su kaynaklarını kontrol ettiği-

ni öne sürerek bununla ilgili endişe ve kay-
gısını zaman zaman dile getirmektedir. Bu 
durum Özbekistan’ın pamuk endüstrisini 
olumsuz etkilemektedir. Kırgızistan’ın ise 
kendi elektrik ihtiyaçlarıyla ilgili sorunları 
çözmek istediği bir gerçektir. Şimdilik Öz-
bekistan, Türkme-
nistan ve Kaza-
kistan sınırlı olan 
su kaynaklarını 
ekonomik olarak 
kullanmaya mec-
burdur.

Dağda bulu-
nan ülkeler daha 
aşağıda bulunan 
Özbekistan ve Kazakistan’ın suya en fazla 
ihtiyaç duydukları yaz mevsiminde su kay-
naklarını ellerinde tutarak biriktirmektedir. 
Bu durum bölgede çıkar çatışmasına neden 
olabilmektedir. Gerçek şu ki, Orta Asya 
devletleri kendi aralarında kolayca değiş 
tokuş yapabilecekleri imkanlar üzerinde 
anlaşamamaktadır. Örneğin, enerji zengini 
ülkeler bol su kaynaklarına sahip ülkelerle 
anlaşarak imkanları paylaşabilirler.

Kazakistan’ın Sınır Aşan 
Nehirlerle İlgili Sorunları
Aral Gölü Orta Asya ve Kazakistan’ın bir 
numaralı ve en büyük çevre ve su sorunu-
dur. Bu konuyu birçok uzman detaylı şekil-
de ele aldığından dolayı biz sadece küresel 
felakete dönüşen Aral Gölünü kurtarma 
projesinin başarısız olduğuna değinmekle 
yetiniriz. Maalesef, Aral Gölü kaybedilmek-
te olan bir su havzasıdır. 

Kazakistan’ın güneydoğu bölgesindeki 
Balkaş Gölü de Avrasya kıtasının en büyük 
göllerinden biridir. Balkaş Gölü dengesiz su 
rejimi ve su kalitesinin kötüleşmesinden za-
rar görmektedir. Bunun nedeni ise İle Neh-
ri ekosisteminin Çin’in Batısında gerçek-
leştirilmekte olan büyük inşaat ve devasa 
hidroelektrik projelerinin olumsuz etkisiyle 
kötüleşmesidir. Sınır aşan nehirlerin ko-
runması ve yönetimi sadece Kazakistan’ın 
sorunu olmayıp komşuları olan Rusya ve 
Çin’i de etkilemektedir. Büyüklüğü açısın-
dan ikinci nehir İrtıs veya Ertis’e gelirsek, 
Çin büyük projelerini gerçekleştirmek ama-
cıyla çok büyük miktarda su kaynaklarını 
kullanmaya devam ediyor. Tabii, bu durum 
nehir havzasının ekosistemini olumsuz et-
kiliyor. Uzmanlara göre, Çin yakın yıllarda 

aşırı miktardaki su kaynaklarını (Kara-Ertis 
nehrinin %20-25’ini) kullanmayı planladı-
ğından dolayı Kazakistan ve Rusya ekono-
mileri için dramatik sonuçlar doğuracağı da 
kaçınılmazdır. Özellikle, Öskemen, Semey 
ve Pavlodar (Kızıljar) gibi Kazak şehirleri su 

eksikliğinden za-
rar görebilecektir.  

K a z a k i s t a n 
2050 yılına değin 
su sorunlarını ta-
mamen çözmeyi 
planlamaktadır. 
Kazak Hükümeti 
2020 yılında ülke-
nin içme suyu so-

runlarını çözmek, ayrıca, 2040 yılına doğru 
sulama için gerekli su eksikliliği sorununu 
çözmek için uzun süreli su programını ha-
zırlamıştır. Fakat, Kazakistan’ın şimdiki su 
sorunları ciddidir ve çok yakın zaman içeri-
sinde ele alınmalıdır. Kazakistan’ın özellik-
le güney bölgelerindeki halk kesimleri şim-
di bile içilebilir su kaynaklarına muhtaçtır. 
Kazak Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev’in 
dediği gibi su sorunu bundan böyle siyasal-
laştırılmamalıdır. 

Kazakistan’ın ne denize, ne okyanusa 
çıkışı vardır. Kazakistan’ın sekiz su hav-
zası bulunsa da, bunların yedisi sınır aşan 
nehirlerdir (İrtıs, Ural, Tobol, İşım, İle, 
Şu, Talas, Sır derya). Kazakistan’ın top-
lam su kaynaklarının hacmi yaklaşık 100 
kilometreküptür ki bunun 57’si ülke içe-
risinde oluşmakta, sekiz kilometreküpü 
Rusya’da, 19 kilometreküplük kısmı Çin’de, 
15 kilometreküpü Özbekistan’da ve üçü de 
Kırgızistan’da oluşmaktadır. Buna rağmen 
Kazakistan su kaynakları eksikliğinden za-
rar görmektedir. 

Çin’e geri dönersek, her iki tarafı da razı 
edecek ortak çözümün bulunması şimdilik 
zordur. Çin batı bölgelerini, özellikle Sin-
can Özerk Bölgesini aktif bir şekilde geliş-
tirmektedir. Bu bölgede en fazla ancak 18 
milyon kişiyi tatmin edebilecek 26,3 kilo-
metreküp su kaynağı bulunmaktadır. Şu 
anda bile bölgedeki nüfusu 20 milyon kişi-
yi aşmış bulunmaktadır. Kazakistan’ın İle 
ve Ertis gibi ana nehirlerinin %70’i Çin’in 
toprakları içerisinde oluşmaktadır. Çin sı-
nır aşan akarsuların uluslararası kurallara 
değil, tartışılmakta olan nehirler boyunca 
yaşayan halk sayısına göre paylaşılmasında 
ısrarlıdır. Bu durum şimdilik Kazakistan 

için kabul edilebilir görünse dahi, Çin farklı 
bahanelerle meselenin çözülmesinin süre-
sini uzatmaktadır. Kazak ve Çinli uzmanlar 
bu konuda ortak çalışmalar yapmıştır, ay-
rıca, son 15 yıl içerisinde beş tur görüşme 
yapılmıştır. Çin ve Kırgızistan hala ulusla-
rarası su antlaşmasını imzamamamıştır. 

2015 yılında Kazakistan ve Çin, sınır 
aşan nehirlerle ilgili anlaşmayı imzala-
mayı planlamaktadır. 2020 yılına doğru 
Kazakistan’ın Çin ile olan su kaynaklarının 
paylaşılmasıyla ilgili bütün sorunlarının 
çözüleceği söylenmektedir. Eski Tarımcılık 
Bakanı Marat Tolıbayev’in açıkladığı gibi 
Kazakistan şu anda bu meselede Çin ile ta-
mamen anlaşmış değildir. Bu arada Çin İr-
tış ve İle nehirleri boyunca sulama ve ziraat 
alanlarını genişletmektedir. 

Orta Asya devletlerine gelince, 
Kazakistan’ın su sorunları; anlaşmaların, 
sorumlulukların ve kontrol mekanizmala-
rının eksikliğiyle açıklanabilir. Kazakistan 
su meselesinde BM antlaşması başta olmak 
üzere uluslararası hukukun prensiplerini 
esasa almaktadır. Orta Asya’nın su sorun-
larını düzenlemedeki zorluklar şunlardır: 
Orta Asya devletleri arasında müşterek 
yasal kuralların olmaması, ulusal çıkarla-
rın diğerlerinkinden önceliği, ulusal model 
ve kimlikler arasındaki ihtilaflar ve sürekli 
artmakta olan su ihtiyaçları. Maalesef, Orta 
Asya’nın su kaynakları hala verimsiz ve ir-
rasyonel şekilde kullanılmaktadır. Çözüm 
2020’de gelebilir. Esas sorun ise Orta Asya 
devletlerinin ulusalcı politikaları ve karşı-
lıklı olarak anlaşamamasıdır. 
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1
990’dan sonra Orta Asya ve Kaf-
kasya’daki Türk devletlerinin 
bağımsızlıklarını kazanmasının 
ardından siyasal arenada birçok 

lider ortaya çıktı. Bu liderlerden bir kısmı 
Sovyetler Birliği zamanında da devletin üst 
kademelerinde görev almış kişilerdi. İçle-
rinden biri, devlet adamlığı, aklı, zekâsı, ça-
lışkanlığı ve uzak öngörüleriyle öne çıkmış; 
ülkesini kısa sürede siyasal istikrara kavuş-

turarak ekonomik kalkınmasını gerçekleş-
tirmiş bir lider olarak bölgesel gelişmelere 
yön vermeyi başarmıştır. Kuşkusuz bu li-
der, Kazakistan cumhurbaşkanı Nursultan 
Abishevich Nazarbayev’dir.

Nazarbayev 1940 yılında Almatı’ya 
30km mesafedeki Çmalgan bölgesinde fa-
kir bir ailede dünyaya gelmiştir. Uzman, 
bürokrat ve yönetici olarak devletin pek çok 

kademesinde başarılı görevler üstlendikten 
sonra 1986-89 yılları arasında Kazakistan 
Bakanlar Konseyi Başkanlığına, 1989-91 
yılları arasında ise Kazakistan Komünist 
Partisi birinci sekreterlik görevine ve ardın-
dan Kazakistan Yüksek Sovyet Başkanlığı-
na ve nihayet Kazakistan cumhurbaşkanlığı 
makamına getirilmiştir. Devletin en alttan 
en üst seviyesine kadar bütün görevlerinde 
yüksek bir disiplin, görev aşkı ve özveriyle 
çalışan Nursultan Nazarbayev cumhurbaş-
kanlığı görevi süresince de her alanda yap-
tığı köklü reformlar ve gerçekleştirdiği bü-
yük atılımlarla kısa sürede ülkesinin yapısal 
sorunlarına çözüm getirmiş ve Kazakistan’ı 
komşu ülkelerden çok farklı bir konuma 
yükseltmiştir. 

Nazarbayev öncelikle ülkenin istikra-
rını, güvenliğini ve huzurunu ön planda 
tutmuş, sınırları güvence altına almış, ül-
kenin birliği açısından başkenti Almatı’dan 
kuzeyde küçük bir kent olan tarihi Akmola 
kentine taşımış ve adını da Astana olarak 
değiştirmiştir. Başkentin Çin ve Kırgızistan 
sınırındaki Almatı’dan ülkenin orta kısmın-
daki Astana’ya taşınmasının altındaki en 
önemli neden güvenliktir. Üstelik ülkenin 
kuzey bölgesinde çok önemli bir Rus nüfu-
sunun bulunduğunu hesaba katacak olur-
sak başkentin tam da o bölgenin ortasına 
taşınması sonucu güneydeki Kazak ağırlıklı 
nüfusun bu bölgelere göç etmesi ülkenin et-
nik ve kültürel entegrasyonu yönünde atıl-
mış dâhiyane bir adımdır. Nazarbayev’in 
gerçekleştirdiği bu değişim çok büyük si-
yasal öngörülere sahip olduğunun bariz 

bir göstergesidir.  Nur Sultan Nazarbayev 
istikrar ve güvenliğin yanısıra ekonomik ve 
sosyal kalkınmaya da önem vermiş, ülkenin 
önüne 2030 hedefini koymuştur. Halka yö-
nelik konuşmalarında bütün Kazak halkını 
bu yönde çalışmaya davet etmiş ve 2030 yı-
lına gelindiğinde ülkenin bütün ekonomik 
ve toplumsal sorunlarını çözmüş, istikrarlı, 
müreffeh ve uygar bir devlet olarak çağdaş 
devletler liginde yer alması gerektiğini be-
lirtmiştir. Tabi ki bu hedef sırf arzudan iba-
ret değildir.

 Nazarbayev yönetimindeki Kazakistan, 
bağımsızlıktan hemen sonra Sovyetler Bir-
liği döneminden intikal eden yapısal ve alt 
yapı sorunlarını çözüme kavuşturmuştur. 
Enerji satışından elde edilen gelirle de ül-
kenin ekonomik kalkınmasına öncelik ver-
miştir. Bu doğrultuda ülkenin oran olarak 
toprak büyüklüğü karşısında az sayılabile-
cek nüfusunu çoğaltmak amacıyla yurtdı-
şında yaşayan bütün Kazak soydaşlara arazi 
ve imkânlar tahsis edilerek onları ülkeye 
davet edilmiş ve iskân etmiştir. Böylece Ka-
zak nüfusu ile Rus nüfusu dengelenmeye 
çalışılmıştır. Bu iskân politikası ülkenin 
birliğine yönelik önemli bir adım olarak de-
ğerlendirilebilir. Ülkenin çok büyük araziye 
sahip olması açısından toplu ulaşım ve özel-
likle demiryolu ağlarının gelişmesi yönünde 
devrim sayılabilecek yatırımlar yapılmıştır. 
Öyle ki son 15 yılda ülkenin dört bir tara-
fı 10.000 km demiryolu ağıyla birbirine 
bağlanmıştır. Sosyal yönde atılan diğer bir 
adım ise ülke nüfusu arttırmaya yönelik de-
mografik çalışmalardır. Bu doğrultuda ai-

lelere çocuk teşviki verilmiş, sağlık hizmet-
leri devlet tarafından karşılanmış, çocuklu 
ailelere arazi tahsisi yapılmıştır. Nursultan 
Nazarbayev tarımın makineleşmesi; petrol 
ve gaz sanayinin gelişmesi;  limanlar, ha-
vaalanları ve kentlerin modernizasyonu; 
eğitimin yaygınlaştırılması; üniversitelerin 
uluslararası standartlara yükseltilmesi; or-
dunuN eğitimi ve teçhizatının modern or-
dular seviyesine yükseltilmesi gibi hemen 
hemen her sahada çok büyük değişimlere 
imza atmıştır.

 Ülkenin istikrara kavuşmasıyla birlik-
te dış politikada önemli adımlar atan Nur-
sultan Nazarbayev, başta komşu devletler 
olmak üzere bütün devletlerle ilişkilerini 
geliştirmiştir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler, İslam 
Konferansı Örgütü (İKÖ) ve ECO olmak 
üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda 
aktif rol alan Kazakistan Şanghay İşbirli-
ği Örgütü’nün de kurucu üyelerinden biri 
olarak bölgesel bir güç olma yolunda iler-
lemektedir.  Esasen Nursultan Nazarbayev 
üstün devlet adamı nitelikleriyle siyasal 
öngörülerini hayata geçirmiş, bağımsızlık-
tan sonra batıyla işbirliği yaparak nükleer 
silahlardan kurtulmuştur. Böylece batıyla 

entegrasyonunu sağlamıştır.  Büyük petrol 
şirketleriyle işbirliği olanakları elde ede-
rek önemli miktarda yabancı sermayeyi 
ülkesine çekmiş ve eskimiş petrol sanayiini 
modernleştirme şansını yakalamıştır. Ener-
jiden elde ettiği muazzam geliri ülkenin 
altyapı sorunlarını çözmekte kullanmıştır. 

Örneğin bütün kentleri modern otoyollarla 
birbirine bağlamış eski başkent ve ülkenin 
ekonomik merkezi konumundaki Almatı’da 
metro inşaatını başlatıp başarıyla tamam-
lamış, ülke ekonomisinde önemli bir paya 
sahip olan demir-çelik fabrikalarının mo-
dernizasyonunu gerçekleştirmiş, başta 
tahıl üretimi olmak üzere tarımı makine-
leştirmiş, tarımda büyük önemi bulunan 
su kanallarının onarımını gerçekleştirmiş, 
Sovyetler birliği döneminin yanlış uygula-
maları neticesinde kurumaya yüz tutmuş 
Aral Gölü’nü kurtarmaya yönelik önemli 
projeleri hayata geçirmiş, başta Çinli ve Ba-
tılı enerji şirketleri ile olmak üzere önemli 
enerji anlaşmaları imzalamış ve böylece 
ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiştir. 

Sonuç Olarak
Nursultan Nazarbayev, büyük bir devlet 
adamı olarak özverili çalışmaları, engin ile-
ri görüşlülüğü, zekâsı ve çalışkanlığıyla ge-
rek Kazak halkı gerekse Türk dünyası için 
önemli bir lider konumundadır. Ülkesine 
refah ve huzur, bölgesine barış ve istikrar 
getiren lider olarak Nazarbayev bölgedeki 
diğer devlet adamları için örnek teşkil ede-
bilecek konumdadır.
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Türk Dünyasının Büyük Devlet Adamı
Kazakistan Cumhurbaşkanı

Nursultan Nazarbayev

EKOGÖRÜŞ

nAzArbAyEv öncEliklE ülkEnin 
isTikrArını, GüvEnliğini vE 
huzurunu ön plAnDA TuTmuş, 
sınırlArı GüvEncE AlTınA Almış, 
ülkEnin birliği AçısınDAn 
bAşkEnTi AlmATı’DAn kuzEyDE 
küçük bir kEnT olAn TArihi 
AkmolA kEnTinE TAşımış vE ADını 
DA AsTAnA olArAk DEğişTirmişTir.

Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

EKOAVRASYA DANIŞMA KURULU ÜYESİ

nursulTAn nAzArbAyEv TArımın 
mAkinElEşmEsi; pETrol vE 
GAz sAnAyinin GElişmEsi;  
limAnlAr, hAvAAlAnlArı vE 
kEnTlErin moDErnizAsyonu; 
EğiTimin yAyGınlAşTırılmAsı; 
ünivErsiTElErin uluslArArAsı 
sTAnDArTlArA yüksElTilmEsi; 
orDunun EğiTimi vE TEçhizATının 
moDErn orDulAr sEviyEsinE 
yüksElTilmEsi Gibi hEmEn 
hEmEn hEr sAhADA çok büyük 
DEğişimlErE imzA ATmışTır.
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K
afkaslardan Hazar Denizi’ne bir 
kartal başı gibi uzanmış olan Güç-
lü Rüzgar Şehri Bakü... Türk, Fars 
ve Rus kültürleri ile yoğrulmuş  

Ateşin Ülkesi Azerbaycan’ın başkenti... Sa-
hip olduğu hidrokarbon kaynakları ile yük-
selen ekonomisi ve son dönemde spor ve 
kültür alanında dünya çapında yakaladığı  
çıkış ile Azerbaycan’ın uluslararası vitrini... 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geldiğim 
Bakü’de edindiğim intibanın bir özeti.

Bakü’de şöyle bir dolaşınca, Azerbaycan 
yönetiminin son yıllarda enerji ticaretinden 
elde edilen gelirin bir kısmını, şehrin yeni-
den imarı, güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi 
için yönlendirdiğini görmek mümkün. Ka-
palı kapılar ardında neler yaşanır bilinmez, 

ancak Hazar Denizi kıyısında dünyanın en 
büyük yaya yolu olma iddiasındaki Bulvar, 
lüks oteller, yeniden giydirilerek estetik ka-
zandırılan eski binalar ve çağdaşlaştırılan 
toplu taşıma sistemi, Bakü’yü diğer Avrupa 
başkentleri ile kıyaslanacak seviyeye getir-
me yolundadır.  Petrol ve doğal gaz zengi-
ni ülkelerin büyük bölümünde yaşanan, 
yüksek enerji gelirinin halkın her kesimine 
eşit şekilde dağıtılmaması ve halkın refa-
hına yansıtılmaması sorunu, ilk bakışta en 
azından Bakü şehri özelinde aşılmış gibi 
görünmektedir. Tabii ki böyle bir değer-

lendirmenin tam olabilmesi için ülkenin 
her bölgesindeki şehirlerin ve halkın sosyo-
ekonomik durumunu da değerlendirmek 
gerekir. Ancak bir karşılaştırma yapmak ge-
rekirse, dünyadaki en zengin petrol rezerv-
lerine sahip Kazakistan’ın ticari başkenti 
Almatı ile kıyaslandığında, Bakü’nün bir-
kaç adım önde olduğunu söylemek müm-
kündür.

Şehrin yeniden imarına yönelik koşuş-
turmaca ve hummalı çalışmanın yanında, 
09 Ekim 2013 tarihinde gerçekleşen cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine ilgi yok denecek 
kadar az. Seçim sandıklarının yer aldı-
ğı okullardaki tabelalar ve Merkezi Seçki 
Komisyası’nın çok da özenmeden astırdığı 
seçimle ilgili afişler olmasa, Azerbaycan’da 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğuna 
inanmak kolay değil. Bu durum, bir kesim 
tarafından İlham Aliyev’in ülkenin gelişi-
minde ve ilerlemesinde vazgeçilemez bir 
lider olduğu için yeniden cumhurbaşkanı 

seçileceği şeklinde değerlendirilmekteyken, 
bir başka kesim, Aliyev’in her nasıl olursa 
olsun, seçim konuşması bile yapmadan, 
hatta hukuk dışı yolları kullanarak seçim-
leri kazanacağını düşünmektedir. Sovyetler 
Birliği’nden miras kalan, yaklaşık 90 yıllık 
kapalı ve her türlü suistimale açık yönetim 
düzeni hesaba katıldığında, daha 20 yıllık 
genç bir demokrasi olan Azerbaycan’ın bu 

kadar kısa zamanda Avrupa’daki demok-
ratik normlara ulaşmasını beklemek çok 
da gerçekçi olmayacaktır. Halbuki, Türk ve 
Müslüman toplumları içerisinde kurulan 
ilk laik ve demokratik cumhuriyete sahip-
lik yapmış bir ülkedir Azerbaycan. Meh-
met Emin Resulzade’nin cumhurbaşkan-
lığında 1918 yılında kurulan Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyeti, Kızıl Ordu’nun 
Azerbaycan’a girerek Azerbaycan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetini kurduğu 1920 yı-
lına kadar varlığını sürdürmüştür. Tarihin 
cilvesi derler ya, işte belki de neredeyse 100 

yıllık bir demokrasi olabilecek Azerbaycan, 
aksine, Sovyetler Birliği içerisinde 70 yıl bo-
yunca komünizmi tecrübe etmiştir. 

Diğer yandan, 1848 yılında Rus mühen-
dis Semyenov tarafından Abşeron Yarıma-
dasında sondajı yapılan ilk petrol kuyusu-
nun açılmasından bu yana geçen 150 yılı 
aşkın süredir uluslararası güçlerin gözlerini 
üzerinden ayırmadığı çok önemli bir petrol 
ülkesi olan Azerbaycan, ister istemez dış 
müdahalelere karşı kırılganlık göstermek-
tedir. Bu kırılganlık, Rusya, ABD ve Avrupa 
Birliği arasındaki güç dengelerinde ortaya 
çıkmaktadır. Seçimlere katılan çok sayıda 
Amerikalı, Rus ve Avrupalı gözlemci bunun 
en önemli kanıtıdır. Bu gözlemcilerin se-
çimler sırasındaki müşahadelerindeki tavrı 
da gözden kaçırılmamalıdır. 

Geniş hidrokarbon kaynakları ile 
Azerbaycan’ın, Avrupa ve dünya piyasala-
rına ulaşmak için Türkiye gibi jeostratejik 
önemi olan bir ülkeye ihtiyacı vardır. Ayrı-
ca, enerji kaynaklarının tükenebilir olduğu 
tespitinden hareketle, üretime dayalı sür-
dürülebilir güçlü bir ekonomi için Türkiye, 
Azerbaycan’ın önünde önemli bir örnektir. 
Türkiye’nin, tarihsel süreç içerisinde ya-
şadığı ekonomik krizlerden sonra ayakta 
kalabilmesini, her alanda faaliyet gösteren 
güçlü üretim sektörüne bağlamak yanlış ol-
mayacaktır. 

Bu düşünceler doğrultusunda, se-
çim sürecinden ziyade, seçim sonrasında 
Azerbaycan’ın yürüteceği dış politika ve 
ekonomi politikası daha önemli bir konu-
ma gelmektedir. Sosyal paylaşım sitelerin-
de yüklenen ve seçimlerde yapıldığı iddia 

edilen sahtekarlıkları gösteren video görün-
tülerini, ki yanlış bilgilendirmenin yoğun 
olarak yaşandığı günümüz teknolojisinde 
bunların gerçekliği ve doğruluğu da tartış-
malıdır, bir yana bırakacak olursak, bundan 
sonraki dönemde Türkiye ile Azerbaycan 
devlet yönetimlerinin birbirlerini daha ya-
kından tanıması gerekmektedir. Duygusal 
milliyetçi söylemlerden ziyade altyapısı 
sağlam ekonomik ve ticari işbirliği, iki ülke-
yi de hem uluslararası güçler hem de bölge 
ülkeleri arasında daha saygın bir konuma 
getirecektir.  

Diğer yandan Azerbaycan gibi enerji 
zengini bir ülkenin küresel güçler ile ilişki-
lerini de ciddi şekilde göz önünde bulundur-
ması lazımdır. Ülkenin halihazırda ABD, 
Rusya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinde çok 

ciddi bir pürüz görünmemektedir. Rusya ile 
Hazar Denizi’nin statüsüne yönelik bölgesel 
sorun haricinde, Azerbaycan’ın tüm güçler 
ile ilişkilerini etkileyen en önemli sorun 
Dağlık-Karabağ meselesidir.

Yüzde 90’a yakın bir seçmen tercihi ile 
yeniden cumhurbaşkanı seçilen Aliyev’in 
önündeki en önemli dış politika konusu 
Dağlık Karabağ sorunudur. NATO’nun 
Barış için Ortaklık görevlerinde yer alan 
ve Avrupa Konseyi’nin de bir üyesi olan 
Azerbaycan’ın yeni dönemde bu konunun 
çözümüne ilişkin başarılı bir adım atması, 
ülkenin derin bir nefes almasını sağlaya-
caktır. Bu adımı atarken Türkiye’nin Erme-
nistan ile ilişkileri ve Azerbaycan’ın Rusya 
ile enerji ilişkileri gibi dinamikler de önemli 
rol oynayacaktır. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında, 
daha önce vurgulandığı üzere,  seçim süre-
cindense seçim sonucunun ve seçim sonrası 
yeni dönemin daha önem kazandığını söy-
lemek mümkündür. Azerbaycan’ın Dağlık 
Karabağ sorunun çözümünün yanı sıra, 
küresel güçlerle ilişkilerini düzenlemesinde 
Türkiye’nin önemli bir rolü olduğu kana-
atindeyim. Türkiye’nin bu rolü, seçimlere 
çok sayıda üst düzey bürokratı gözlemci 
olarak göndermekten daha öte olmalıdır. 
“Tek millet iki devlet” söylemini gerçek-
leştirebilmek için, iki ülkenin birbirleri-
ni ekonomik, siyasi ve sosyal olarak daha 
derinden anlayabilmesi ve bu doğrultuda 
uzmanların karşılıklı mesai yapması gerek-
mektedir. Ancak böylelikle, her iki ülkenin 
sahip olduğu avantajların verimli sonuçlar 
doğurması mümkün olabilir.
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Hazar Esintisi...
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GEniş hiDrokArbon kAynAklArı 
ilE AzErbAycAn’ın, AvrupA vE 
DünyA piyAsAlArınA ulAşmAk için 
TürkiyE Gibi jEosTrATEjik önEmi 
olAn bir ülkEyE ihTiyAcı vArDır.

sovyETlEr birliği’nDEn mirAs 
kAlAn, yAklAşık 90 yıllık 
kApAlı vE hEr Türlü suisTimAlE 
Açık yönETim DüzEni hEsAbA 
kATılDığınDA, DAhA 20 yıllık 
GEnç bir DEmokrAsi olAn 
AzErbAycAn’ın bu kADAr kısA 
zAmAnDA AvrupA’DAki DEmokrATik 
normlArA ulAşmAsını bEklEmEk 
çok DA GErçEkçi olmAyAcAkTır.

Niyazi G. Atay
EKOAVRASYA DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ
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A
rtık topyekün dünya savaşlarına 
sahne olmayan dünyamızda sonu 
bir türlü gelmeyen bölgesel an-
laşmazlıklar ve çatışmalar bahse 

konu bölgelerin dışında da barışı tehdit et-
mektedir. Bu türden anlaşmazlıklarda 
çatışan taraflar hiçbir zaman başbaşa 
kalamadıkları için ve barış adına anlaş-
mazlığa müdahil olan üçüncü ülkelerin 
– genellikle de büyük güçlerin – belir-
leyici rol oynamaları ve öncelikle kendi 
çıkarlarının derdine düşmeleri nede-
niyle çözümlere varılamamaktadır. Bu 
çözümü zor anlaşmazlıklardan biri de 
Ermenistan tarafından 1992 yılında 
kanlı biçimde işgal edilen Azerbaycan 
toprağı Dağlık Karabağ sorunudur.1 
Dağlık Karabağ ve mücavir Azerbaycan 
toprakları Ermenistan tarafından işgal 
edilmiş ve işgal ile ortaya çıkan de facto 
durum Ermenistan’ın bu hukuksuzlu-
ğunu haklı bulan devletler tarafından 
sessizce kabul görür olmuştur. Bu tu-
tum da anlaşmazlığı çözümden uzak-
laştırmakta, sorunları müzminleştir-
mekte ve insani trajedilerin katlanarak 
devam etmesi sonucunu beraberinde 
getirmektedir. 

Dağlık Karabağ’ın ve Azerbaycan’a 
ait diğer toprakların işgali esasen cid-
di sorunları olan ve özellikle Sovyetler 
Birliği’nin öncesinde temelleri atılan ve 
çöküşünden itibaren çetrefilleşen etnik ça-
tışmalara sahne olan Kafkasya bölgesinin 

1   Araz ASLANLI’nın "Yeni Küresel Mücadelede Kafkasya ve Karabağ 
Sorunu" (EkoAvrasya Yayınları, Ankara 2013) başlıklı kitabı Dağlık Ka-
rabağ sorununu özlü biçimde ele almaktadır.

istikrarını tehdit eden ve çözümü giderek 
zorlaşan bir krize neden olmuş bulunmak-
tadır. Bu krizin bu denli çözümsüzlük içine 
sokulmasının temel nedenleri hukuk tanı-
mayan Ermenistan’ın etnik fanatikliği dev-

let politikası haline getirmiş olması, milli 
hedeflerine ulaşmak için her türlü yola, bu 
arada doksanlı yıllarda bir örneği Bosna’da 
da görülen etnik temizlik olarak nitelendi-
rilen vahşeti yöntem olarak kullanmasıdır. 
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da gerçek-
leştirdiği etnik temizliğin yine bir benzeri 

1960 sonrasında Kıbrıs’da Rum yönetimi ve 
onun terör örgütü EOKA tarafından adada-
ki Türklere karşı uygulanmıştır. 

25-26 Şubat 1992 tarihlerinde Dağlık 
Karabağ’ın Azeri nüfusuna karşı girişilen 

katliam yakın zamanlarda işlenen ger-
çek bir insanlık suçudur. Ermenistan 
devletinin silahlı güçleri Dağlık Kara-
bağı Azerilerden arındırmak maksadıy-
la masum insanları katletmiş ve bunu 
neredeyse meşru bir yöntem olarak 
benimsemiştir. Dağlık Karabağ katlia-
mının öncesi ve sonrasına bakıldığında 
hukuksuzluğun hangi boyutlara vara-

bildiğini ve buna nasıl rıza gösterildiğini 
görüp de şaşırmamak mümkün değildir.  

Bu makalenin dar sınırları içerisinde 
Karabağ sorununun tüm geçmişini ele al-
mak mümkün olmamakla birlikte kısaca 
bazı hususlara değinmekte yarar görül-
müştür. Dağlık Karabağ, Sovyet döneminde 

idari bakımdan Azerbaycan içinde özerk 
bir bölge statüsündedir. Nüfusu Ermeni ve 
Azeriler’den oluşmaktadır. Tarihe dönüp 
baktığımızda Dağlık Karabağ hiçbir zaman 
Ermeni toprağı olmamış, aslen Azeriler’den 
oluşan nüfus yapısı bölgeye sonradan Er-
menilerin getirilip yerleştirilmesiyle bozul-
muştur. İran’dan, Anadolu’dan ve başka 
bölgelerden 1800’lerde getirilip iskân edi-
len Ermeni nüfus ile bölgenin demografik 
yapısı değiştirilmeye başlanmış, Sovyet 
döneminde görünürde bastırılan etnik kar-
şıtlıkları engellediği varsayılan politikalar 
özünde sonraki sorunun hazırlayıcısı ol-
muştur. 

Güney Kafkasya bölgesinde hiç kuşku-
suz başta Rusya olmak üzere küresel aktör-
lerin çıkarları söz konusudur. Küresel bir 
oyuncunun çıkarının söz konusu olduğu 
yerde diğer küresel iddia sahibi güçlerin 
devreye girmesi kaçınılmaz olmaktadır. Ni-
tekim ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Tür-
kiye Birleşmiş Milletler’in işgal sonrasında 
istihsal ettiği kararlara uygun olarak Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT/
AGİK) bünyesinde oluşan Minsk Grubu 
(Minsk Konferansı) ile bu çözümsüzlüğe 
itilen meseleye vaziyet etmeye başlamışlar-
dır. Ne var ki, bu sürecin beklenen etki ve 

sonucu getirmediği görülmekte ve aslında 
taraflar nezdinde beklentilerin de azaldığı 
anlaşılmaktadır. Azerbaycan ve Ermenistan 
yetkilileri arasında krizin başlangıcından 
beri sürdürülen ikili müzakerelerden de so-
nuç almak mümkün olmamıştır. 

Türkiye bu süreç içinde tabiatıyla 
Azerbaycan’la birlikte hareket etnektedir. 
Ermeni işgalinin devamı, Türkiye’nin bu 
ülkeye olan sınır kapılarını kapatma sonu-
cunu getirmiş ve Türkiye ilişkilerin normal-
leşmesinin ilk koşulu olarak Ermenistan’ın 
işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk 

etmesini öne sürmüştür. Ermenistan’ın 
kendisi tarafından yaratılan statükoyu ge-
lecekte meşrulaştıracağı düşüncesiyle her 
türlü çözüm önerisini sürüncemede bırak-
ması söz konusudur veya başka bir fadeyle 
Ermeni politikası işi zamana bırakma eğili-
mindedir.

Ancak bu durum Azerbaycan toprakla-
rının haksız işgal edilmiş olduğu gerçeğini 
ortadan kaldır  mamaktadır. Dağlık Kara-
bağ ve işgal edilen Azerbaycan toprakları 
ile ilgili, aynı zamanda da Ermenistan tara-
fından neden olunan can kayıpları ve yüz-
binlerce insanın yerinden edilmesine ilişkin 
dünya kamuoyundaki duyarlığı güçlendir-
mek gerekmektedir. İşte bu amaçla Avrasya 
Sivil Toplum İlişkileri Derneği tarafından 
20 Ocak 2014 tarihinde başlayacak ve yak-
laşık bir yıl sürecek, akademik ve popüler 
içerikleri bir arada ele alan bir aydınlatma 
projesi başlatılacaktır. Bu proje ile bir yan-
dan iç ve dış kamuoylarına yönelik olarak 
mevcut hukuksuzluk hakkındaki bilgilerin 
tazeleneceği amaçlanmıştır. Böylece sadece 
mevcut hukuksuzluk anlatılmamış, aynı za-
manda da işlenen insanlık suçu ile yaşamını 
yitiren veya yerinden yurdundan olan ma-
sum Azeri kardeşlerimizin aziz hatıralarına 
saygı gösterilmiş olacaktır.
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Kanayan Yara
Dağlık Karabağ
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DAğlık kArAbAğ vE mücAvir 
AzErbAycAn ToprAklArı 
ErmEnisTAn TArAfınDAn 
işGAl EDilmiş vE işGAl 
ilE orTAyA çıkAn DE fAcTo 
Durum ErmEnisTAn’ın bu 
hukuksuzluğunu hAklı bulAn 
DEvlETlEr TArAfınDAn sEssizcE 
kAbul Görür olmuşTur.

DAğlık kArAbAğ vE işGAl EDilEn 
AzErbAycAn ToprAklArı ilE ilGili, 
Aynı zAmAnDA DA ErmEnisTAn 
TArAfınDAn nEDEn olunAn cAn 
kAyıplArı vE yüzbinlErcE insAnın 
yErinDEn EDilmEsinE ilişkin 
DünyA kAmuoyunDAki DuyArlığı 
GüçlEnDirmEk GErEkmEkTEDir.

Dr. O. Can Ünver
EKOAVRASYA DANIŞMA KURULU ÜYESİ
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Ukrayna’da
Neler Oluyor?

2
013 Kasım  ayının son günlerinden 
itibaren Ukrayna’nın başkenti Kiev 
ve diğer bazı şehirlerdeki meydan-
lar aynen bundan yaklaşık on yıl 

önce olduğu gibi gösterilere ev sahipliği 
yapmaktadırlar. Bundan on yıl öncesinde 
Kiev meydanı, Turuncu Devrim’in sembolü 
haline gelirken, şimdiki gösterilerin sebe-
bi aslında pek farklı değildir. Batı ile en-

tegrasyondan yana olan Ukrayna halkının 
bir kısmı, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor 
Yanukoviç’in AB ile işbirliği anlaşmasını 
askıya almasını protesto etmektedir.

SSCB’nin parçalanmasıyla bağımsızlığa 
kavuşan Ukrayna, bir türlü istikrara kavuşa-

mamaktadır. Ülkedeki istikrarsızlık ve sonu 
olmayan protesto gösterilerinin en önemli 
sebebi ise Ukrayna’nın bölünmüşlüğüdür. 
Tarih boyunca Ukrayna topraklarının bir 
kısmı (Ukrayna’nın batısındaki, Polonya’ya 
sınır olan topraklar) Lehistan’ın hakimiyeti 
ve dolayısıyla da Katolik din ve kültürünün 
etkisi altında kalmıştır (Ukrayna nüfusu-
nun yaklaşık yüzde 8’i Katolik’tir). 1654 yı-

lında Ukrayna top-
raklarının tamamı 
Çarlık Rusyası’nın 
idaresine girmiştir. 
Ancak Ukrayna’nın 
batısı ile doğusu 
arasındaki farklı-
lık, kendisinden 
her alanda bahset-
tirmektedir. Nite-
kim günümüzde 
Ukrayna’nın batı-
sındaki topraklar-
da yaşayan halk, 
AB ile entegras-
yondan yana iken, 
ülkenin doğusu, 
Rusya ile işbirliği-
nin geliştirilmesini 
s a v u n m a k t a d ı r . 

Gerek Turuncu Devrim sırasında gerekse 
de günümüzde yaşanan olayların temelinde 
aslında bu bölünmüşlüğün yer aldığını söy-
leyebiliriz.

Ukrayna, uzun süreden beri AB ile mü-
nasebet geliştirmekte olup, 2009’da AB, 

Ukrayna da dahil olmak üzere beş ülkeyle 
Doğu Ortaklığı anlaşması akdetmiştir. 28-
29 Kasım 2013 tarihinde Vilnus’da ger-
çekleştirilen Doğu Ortaklığı Zirvesi’nde 
taraflar arasında İşbirliği Antlaşması’nın 
imzalanması bekleniyordu. Ukrayna yetki-
lileri, 21 Kasım’da anlaşmayı askıya aldık-
larını açıklamışlardır. Protestolara neden 
bu kararın birkaç önemli nedeni vardır. 
Bunlardan ilki, Ukrayna’nın AB’den daha 
fazla imtiyaz elde etmek istemesi ve pazar-
lık yapmasıdır. İkinci neden ise, AB ile uzun 
süreden beri yürütülen görüşmelerden 
bir neticenin alınmamasıdır. Ukrayna’nın 
AB üyelik sürecinde bir ilerleme olmadı-
ğı gibi, ekonomi alanındaki münasebetler 
de Rusya ile geliştirilen işbirliğinden daha 

düşük seviyededir. Özellikle Batı basınında 
Ukrayna’nın anlaşmayı askıya alışının bir 
başka sebebinden daha bahsedilmektedir. 
Bu sebep de Moskova’nın Ukrayna’ya bu 
yönde uyguladığı baskıdır.

Ukrayna’nın AB ile geliştirdiği işbirli-
ği ve özellikle de imzalanması planlanan 
anlaşma, şüphesiz Rusya’nın çıkarlarına 
değildir. En üst Rus yetkililer bunu açıkça 
kabul etmektedirler. Kremlin, Ukrayna’nın 
kendisinin geliştirdiği projelerde yer al-
masını istemektedir. BDT’nin de önemini 
ve işlevselliğini kaybetmesi ile Gümrük 
Birliği’ni ortaya atan Moskova, bu birliği 
uzun vadede ekonomi ve ticari birlikten si-
yasi bir birliğe dönüştürmek istemektedir. 
Moskova, Ukrayna’nın da bu birliğe üye 
olmasını istemekte ve üyelik karşılığın-
da Moskova, Ukrayna’ya daha ucuz gaz ve 
ekonomi alanında destek vaatlerinde bu-
lunmaktadır. Benzer vaatlerde bulunan AB 
yetkilileri de Rusya’nın bu politikasını “bas-
kı” veya “Ukrayna’yı satın alma” politikası 
olarak nitelendirmektedirler. Dikkat çeken 
asıl husus ise AB’nin tutarsız politikalarıdır. 
AB, bir taraftan Ukrayna ve diğer eski SSCB 
cumhuriyetlerini, Moskova’dan uzaklaştır-
mak istemekte, diğer taraftan bu politika-

sında başarılı olmak için somut bir adımda 
bulunmamaktadır. 

Meydandaki protesto görüşmelerinin 
daha uzun süre devam edeceğini tahmin 
edebiliriz. 14 Şubat’ta Yanukoviç’in mu-
haliflerin liderleriyle yaptığı görüşmeden 
de bir netice çıkmamıştır. Muhalifler, baş-
bakanın görevden alınmasını, erken par-

lamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin 
gerçekleştirilmesini istemektedirler. Yanu-
koviç, bu isteklerin yerine getirilmesinin 
mümkün olmadığını belirtmekle birlikte 
Kiev belediye başkanını görevden almış ve 

protestoculara karşı orantısız güç kullanan-
ların cezalandırılacağını bildirmiştir. Aslın-
da Yanukoviç’in bu sorunu çok kısa sürede 
çözmek istediğini belirtmekte fayda vardır. 
Taraflar arasında anlaşmaya varılmadığını 
göz önünde bulundurduğumuzda bunun 
gerçekleşmesi de mümkün görülmemekte-
dir. Yanukoviç’in protestocuları güç kulla-
narak dağıtmaya da cesaret edemeyeceğini 
tahmin edebiliriz. Zira polis güç kullandık-
ça, meydandaki kalabalık artmaktadır. Di-
ğer bir deyişle protestocuların bir kısmının 
meydana çıkmasının nedeni AB ile müzake-
relerin askıya alınması değil, halka protesto 
hakkının tanınmamasıdır.

Ukrayna’daki gelişmeleri doğrudan 
etkileyebilecek gelişme, 17 Aralık 2013’te 
Yanukoviç’in Moskova’ya gerçekleştirdiği 
ziyarettir. Ukrayna muhalifleri şimdiden 
Yanukoviç’in Moskova’ya “Ukrayna’yı sat-
mak için” gideceğini dile getirmektedirler. 
Dolayısıyla ziyaret sırasında Ukrayna’nın 
Rusya ile işbirliğini arttırmaya yönelik ka-
rar alındığı takdirde Ukrayna’daki gösteri-
lerin artacağını da şimdiden tahmin edebi-
liriz. Bu yönde kararın çıkması ise özellikle 
AB ile ipler koparıldıktan sonra şaşırtıcı ol-
mayacaktır.

bATı ilE EnTEGrAsyonDAn yAnA 
olAn ukrAynA hAlkının bir kısmı, 
ukrAynA DEvlET bAşkAnı vikTor 
yAnukoviç’in Ab ilE işbirliği 
AnlAşmAsını AskıyA AlmAsını 
proTEsTo ETmEkTEDir.

Ab, bir TArAfTAn ukrAynA vE 
DiğEr Eski sscb cumhuriyETlErini, 
moskovA’DAn uzAklAşTırmAk 
isTEmEkTE, DiğEr TArAfTAn 
bu poliTikAsınDA bAşArılı 
olmAk için somuT bir ADımDA 
bulunmAmAkTADır.
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Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinde
2013 Yılı Değerlendirmesi

R
usya ilk on aylık dönemde 146,8 
milyar dolar ticaret fazlası verir-
ken, eski Sovyetler Birliği coğraf-
yasında ekonominin belkemiği 

petrol ve doğalgaz olmaya devam ediyor.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ar-

dından birliğin üyelerinden Rusya yeraltı 
zenginliklerini, siyasi nüfuzunu genişlet-
mek için kullanmaya çalışırken, Türk cum-
huriyetleri bağımsızlıklarının 22. yılını yük-
sek ekonomik büyümeyle kutluyor. Rusya, 
son yıllarda dış politikada etkinliğinin 
artması, yaptığı ticari anlaşmalar ve üyesi 
olduğu uluslararası birliklerin katkısıyla 
ekonomisini güçlendirmeye devam ediyor.

Petrol ve doğalgaz ihracatında dünya-
nın sayılı ülkelerinden olan Rusya, toplam-
da büyük rakamlara ulaşan füze sistemleri 
başta olmak üzere büyük çapta silah satışı 
gerçekleştiriyor. Devlet bünyesinde bulun-
durduğu dev şirketler ve milyar dolarlık oli-
garklarla sık sık gündeme gelmeye devam 
ediyor.

Rusya son yıllardaki en büyük ekono-
mik yatırımlarından birini olimpiyat oyun-
larının düzenleneceği Soçi ve çevresine yap-
tı. Son olarak Rusya Ukrayna’ya 15 milyar 
dolar yardım ederek ve bu ülkeye sattığı 
doğalgazın fiyatında yüzde 30′a varan in-
dirim yaparak gündeme geldi. Rusya bu 
yıl, Küba’nın Sovyetler Birliği döneminden 
kalma 32 milyar dolar borcunun 29 milyar 
dolarını sildi ve geri kalanını ise yeniden ya-
pılandırdı.

2013′ün 10 aylık dönemde 146,8 milyar 
dolar ticaret fazlası veren Rusya’nın gayri-
safi milli hasılası yüzde 1,4-1,5 civarında bü-
yüdü. Tarım üretimi yüzde 6,8 büyüyen ül-
kede konut inşaatında artış yüzde 12,1 oldu.

Kazakistan bu yıl yüzde 6 
büyüme kaydedecek
Yeraltı zenginlikleriyle beslenen Kazakistan 
ekonomisinin 2013 yılını yüzde 6 büyümey-
le tamamlayacağı tahmin ediliyor. Kazakis-
tan şu anda gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 
56,9’unu hizmetten, yüzde 37,9’unu enerji 
ve sanayi üretiminden ve yüzde 5,2’sini de 
tarımdan elde ediyor. Küresel pazardaki 
yavaşlamaya karşı savunma mekanizmala-
rı geliştiren Astana yönetimi, iç talebi canlı 
tutmaya çalışıyor. Ortadoğu dışındaki en 

büyük petrol ihracatçısı ülkelerin başın-
da gelen Kazakistan’ın Ekonomi Bakanlığı 
tarafından açıklanan yüzde 6’lık büyüme 
tahmininin doğruluğunu petrol fiyatlarının 
seyri de etkileyecek.

Kazakistan’ın 2013 ekonomisi hakkında 
konuşan EkoAvrasya Orta Asya Danışmanı 
Doç. Dr. Canat Momınkulov, yıl boyunca ül-
kenin makroekonomik dengesinin istikrarlı 
seyrettiğini söyledi. 2013 yılında enflasyon 
ortalamasının yüzde 6,8 seviyesinde olacağı 
tahminini dile getiren Momınkulov, Astana 
yönetiminin izlediği sosyal politikaların, fi-
yatların artmasını önlediğine işaret etti.

Momınkulov, rekabetçi piyasa şartları-
nın oluşmamasının fiyatları dalgalandırdı-
ğını kabul ederken, yakıt ve gıda fiyatlarının 

kontrolü, gizli anlaşmaların önlenmesi gibi 
tedbirlerin alındığını söyledi.

Petrol fiyatlarının denetlendiğini anla-
tan Momınkulov, gıda fiyatlarının regüle 
edilmesi için bölgelerde gıda dengeleme 
fonları kurularak ticari spekülasyonların 
önüne geçilmeye çalışıldığını bildirdi.

Kazakistan’ın bu yılı yüzde 6 büyüme ile 
tamamlamasının mümkün olduğunu vur-
gulayarak, Kazak ekonomisindeki büyüme-
nin sürmesinde iç talebin önemine dikkati 
çeken Momınkulov, “Kazakistan ekonomi-
sindeki iç talebin her sene yüzde 7,5 artacağı 
yönünde… Bu durum Kazakistan gayrisafi 
yurtiçi hasılasının yüzde 56,9’unu oluşturan 
hizmet sektörünü öne çıkaracak” dedi.

IMF tahminlerine göre Kazak ekono-
misinin 2014 yılında yüzde 5,25 büyü-
yeceğini ifade eden analist Momınkulov, 
Kazakistan’ın dış ticaret hacmindeki azalı-
şın ticari partnerlerinin ekonomilerindeki 
istikrarsızlığa bağladı. Astana yönetiminin, 
yaklaşık 55 milyar dolarlık ihracatı, yerel ih-
racatçılara mali destek vererek artıracağını 
kaydeden Momınkulov, ülke ekonomisinin 
petrol fiyatlarına bağlı olarak büyüdüğünü, 
varil başı petrol fiyatının 80 doların altına 
inmesi durumunda ülkede ciddi sorunlar 
yaşanabileceği uyarısında bulundu.

rusyA, son yıllArDA Dış 
poliTikADA ETkinliğinin ArTmAsı, 
yApTığı TicAri AnlAşmAlAr vE 
üyEsi olDuğu uluslArArAsı 
birliklErin kATkısıylA 
Ekonomisini GüçlEnDirmEyE 
DEvAm EDiyor.

orTADoğu DışınDAki En büyük 
pETrol ihrAcATçısı ülkElErin 
bAşınDA GElEn kAzAkisTAn’ın 
Ekonomi bAkAnlığı TArAfınDAn 
AçıklAnAn yüzDE 6’lık büyümE 
TAhmininin Doğruluğunu pETrol 
fiyATlArının sEyri DE ETkilEyEcEk.
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Rusya son yıllardaki en büyük ekonomik yatırımlarından birini
olimpiyat oyunlarının düzenleneceği Soçi ve çevresine yaptı. 
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Özbekistan “Refah ve Kalkınma 
Yılı”nda yüzde 8 büyüdü
Özbekistan ekonomisi bu yıl yüzde 8 büyür-
ken, çeşitli kaynaklardan yapılan yatırım 
hacmi 14 milyar dolar oldu. Ekonomisi, 
pamuk, altın, uranyum ve doğalgaza bağlı 
Özbekistan’da bu yıl “Refah ve Kalkınma 
Yılı” olarak ilan edilmişti. Hükümet bu 
kapsamda kabul 
ettiği programla, 
tüm kaynaklardan 
6,9 trilyon somluk 
(3 milyar dolar) 
kaynak harcadı. 
Özbekistan eko-
nomisine bu yıl 
çeşitli kaynak-
lardan 14 milyar 
dolarlık yatırım yapıldı. Bu rakam gayrisafi 
milli hasılanın 23′üne karşılık geldi. Sana-
yi üretiminde yüzde 8,4, tarım sektöründe 
yüzde 6, yatırım hacminde yüzde 11, hizmet 
sektöründe yüzde 16 artışın olduğu Özbe-
kistan ekonomisinde, yıllık büyüme rakamı 
yüzde 8 oldu.

Daha önceki yıllardaki gibi 2013′te de 
katı para-kredi politikası nedeniyle yıl-

lık enflasyon yüzde 7-9 olarak gerçekleşti. 
Özbekistan’da hükümet, yatırım programı 
kapsamında 370′ten fazla projeyi hayata 
geçirdi. Projelere 14 milyar dolarlık kaynak 
aktaran Taşkent hükümeti, 970 bin kişiye 
istihdam sağladı.

Dünya genelindeki ekonomik krizin et-
kileri devam ederken, Özbekistan’ın son 5 

yıldaki GSMH’sı 
yüzde 8 arttı. Bu 
rakamın 2014′te 
yüzde 8,1 olma-
sı öngörülüyor. 
Makro ekonomik 
göstergelerin is-
tikrarlı büyümeyi 
işaret ettiği ülke-
de, devlet bütçesi 

sürekli fazla verdi. Bağımsızlık yıllarında, 
Özbek halkının geliri 8,2 kat arttı. Dış bor-
cu GSMH’nin yüzde 16′sına karşılık gelenn 
Özbekistan’da, ihracatla altın ve döviz re-
zervleri önemli miktarda yükseldi.

Sovyetler Birliği’nden ayrılarak 1991 
yılında bağımsızlığını kazandığında yak-
laşık 21 milyonluk nüfusa sahip olan 
Özbekistan’da şimdi yaklaşık 30 milyon kişi 

yaşıyor. Geçen 22 yılda ülke ekonomisine 
162 milyar dolarlık yatırım yapıldı, bunun 
56 milyar dolarını yabancı sermaye oluş-
turdu. Ülke ekonomisinde sanayinin payı 
1990′da yüzde 14,2 iken, günümüzde yüzde 
24,3′e ulaştı, yüzde 34 olan tarım payı ise 
yüzde 17′ye geriledi. Özbekistan’da ekono-
mi, bağımsızlıktan sonra 4,1 kat büyüdü.

Doğalgazın hayat verdiği 
ekonomi: Türkmenistan
Dünyanın dördüncü büyük doğalgaz re-
zevrlerine sahip Türkmenistan’da, 11 aylık 
dönemde gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 10,1 
arttı. IMF geçen ekim ayında yayımladığı 
World Economic Outlook raporuna göre, 
Türkmen ekonomisinin 2013 yılında 12,2 
oranında büyümesi bekleniyor. Türkme-
nistan Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı 2013 
yılının 11 aylık ekonomi verilerine göre, 
gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yüzde 10,1 
yükseldi.

Ülkedeki yatırımların geçen seneye göre 
yüzde 7,2 artış gösterdiği (rakamsal karşı-
lığı 41 milyar dolar) Türkmenistan’da, dış 
ticaret hacmi 28 milyar 400 milyon dolara 
ulaştı. Halihazırda ülke genelinde değeri 35 

milyar doları bulan yatırım projeleri devam 
ediyor.

Sanayi üretiminin geçen yıl-
la kıyaslandığında yüzde 113,3 arttığı 
Türkmenistan’da, inşaat projelerinde, aynı 
döneme, yüzde 20.2 artış kaydedildi. Ener-
ji üretiminde önemli başarılar elde edilen 
Türkmenistan’da bu yılın 11 ayında 18,8 
milyar kilovatsaat elektrik üretildi, pet-
rol üretiminde ise geçen yıla kıyasla yüzde 
101,7 artış sağlandı. Bakanlar Kurulu ra-
poruna göre, 11 aylık verilere bakıldığında, 
gelir öngörülenden fazla, harcamalar ise az 
gerçekleşti. Doğalgaz rezervi bakımından 
dünyanın en büyük dördüncü ülkesi konu-
mundaki Türkmenistan ekonomisinin can 
damarını doğalgaz ihracatından gelen kay-
nak oluşturuyor.

Çin’e yılda yaklaşık 40 milyar metreküp 
gaz ihraç eden Türkmenistan, bu miktarı 
yakın gelecekte 65 milyar metreküpe çı-

kartmayı hedefliyor. Ülke her yıl Rusya ve 
İran’a 10 milyar metreküp doğalgaz ihraç 
ediyor.

Doğalgazını sadece ihraç etmekle yetin-
meyen Türkmen yönetimi, ülke çapında-
ki sayıları 10’a yaklaşan doğalgaz türbinli 
elektrik santrallerinde yılda 18 milyar kilo-
vatsaat elektrik üretiyor. Amonyak ve gübre 

üretiminde de dogalgaz kullanan hükümet, 
şu anda yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım 
yaparak gübre fabrikaları kuruyor. Tarım 
sektöründe de önemli başarılar elde eden 
Türkmenistan, bu sene 1 milyon tonun üze-
rinde pamuk üretirken, buğday üretimi ise 
1 milyon 600 bin tonu buldu. Son yıllarda 
özel sektörün önünün açılması için yasal 
düzenlemeler yapan Türkmen yönetimi, 
yerli şirketlere de önemli projelerde iş ver-
meye başladı. 2020 yılına kadar özel sektö-
rün ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına olan 
katkısının yüzde 70’e kadar çıkartılması he-
defleniyor.

Bu yıl Türkmenistan’da faaliyet gös-
teren Türk şirketleri açısından adeta altın 
yıl oldu. Dünyada Türk şirketlerinin en 
çok iş aldıkları ülke olan Türkmenistan’da 
Türk iş adamları 11 ayda 10,6 milyar do-
larlık işlere imza attı. Türk müteahhitler, 
Türkmenistan’da havaalanı, olimpiyat 

köyü, köprüler, yol geçitleri, elektrik sant-
ralleri, liman, konut ve sanayi tesisleri inşa 
ediyor.

Türkmenistan’ın bağımsızlığını kazan-
masında sonra yaklaşık 40 milyar dolarlık 
proje üstlenen Türk firmaları, geçen yıl 4,9 
milyar dolarlık iş almıştı.

Petrolün ülkenin çehresini 
değiştirdiği ülke: Azerbaycan
Azerbaycan Ekonomi Bakanlığının veri-
lerine göre 2013 Ocak-Eylül döneminde 
gayrisafi yurtiçi hasılanın büyüme perfor-
mansı yüzde 5,4 oldu. Bu rakam 54,7 milyar 

dolara karşılık gelirken aynı verilerde, kişi 
başına düşen milli gelir yüzde 6,2 yüksele-

rek yıllık 3 bin 508 dolara ulaştı. Bu 
yıl petrol ve doğalgaz sektörü, 2012 
yılına benzer çizgide seyretti. Bu sek-
tör gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 
44,1′ni oluşturdu. 2013′te, petrol dışı 
sektörlerde yüzde 10,4 artış kaydedi-
lirken, 2012′ye nazaran inşaat sek-
töründe yüzde 30, tarım sektöründe 
yüzde 4,9, iletişim sektöründe yüzde 
7,1, ulaşımda 4,9, ticaret sektöründe 
ise yüzde 9,6 artış kaydedildi.

Ana sermayeye yapılan yatırım-
larda da yüzde 19 artış yaşanırken, 
bunun 71,5′ini iç, yüzde 28,5′ini dış 
yatırımlar oluşturdu. Azerbaycan 
Ocak-Kasım aylarında 148 ülkeyle 
toplam 31 milyar 721 milyon 807 bin 
dolarlık dış ticaret gerçekleştirdi. Bu 
rakamın 21 milyar 993 milyon 246 
bin dolarlık kısmını ihracat, 9 milyar 
728 milyon 561 bin dolarını ithalat 
oluşturdu. Söz konusu dönemde 12 
milyar 264 milyon 684 bin dolarlık 
dış ticaret fazlası oluştu.

Azerbaycan Devlet Gümrük Ko-
mitesi verilerine göre Ocak-Kasım 

döneminde dış ticarette büyük paya sahip 
ülke, yüzde 17,5 oran ve 5 milyar 556 milyon 
320 bin dolarla İtalya oldu. Azerbaycan’ın 
en çok ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında 
Endonezya 2 milyar 775 milyon 315 bin do-
larla ikinci, Rusya ise 2 milyar 396 milyon 
68 bin dolarla üçüncü oldu. Rusya’yı 1 mil-
yar 861 milyon 656 bin dolarla Almanya, 1 

Ekonomisi, pAmuk, AlTın, urAnyum 
vE DoğAlGAzA bAğlı özbEkisTAn’DA 
bu yıl “rEfAh vE kAlkınmA yılı” 
olArAk ilAn EDilmişTi.

AzErbAycAn DEvlET Gümrük 
komiTEsi vErilErinE GörE ocAk-
kAsım DönEminDE Dış TicArETTE 
büyük pAyA sAhip ülkE, yüzDE 17,5 
orAn vE 5 milyAr 556 milyon 320 
bin DolArlA iTAlyA olDu.



82  EKOANALİZ

milyar 839 milyon 515 bin dolarla Türkiye 
takip etti. Türkiye’nin Azerbaycan’ın top-
lam dış ticaretindeki payı yüzde 5,8 oldu.

Kırgızistan, 2013′te ekonomik 
refahın temelini attı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev’in görev süresinin ikinci yılı, 
ekonomik refahın temelinin atılması için 
belirleyici bir yıl oldu. Bu yılının Ocak- Ey-
lül döneminde Kanadalılar’ın işlettiği Kum-
tor altın madeninden elde edilen gelirle 
hesaplanan gayrisafi milli hasıla 2012 yılına 
oranla yüzde 9,2 arttı. Aynı dönemde sanayi 
üretiminin yüzde 23,5 oranında yükseldiği 
Kırgızistan’da TÜFE 1,6 arttı.

Enflasyonun yüzde 8 olduğu açıklanan 
ülkede, son üç yılda özellikle başkentte 
inşaat sektöründeki canlılık göze çarptı. 
GSMH’deki payı yüzde 5,4 olan inşaat sek-
törü yüzde 21,2 büyüdü. Hükümet, inşaat 
sektörünün pazarı 3 milyar doları aştığı 
bildirdi.

Tarım ülkesi sayılan Kırgızistan’da bu 
yıl tarım ürünlerinde yüzde 3,7, bitki üre-
timinde yüzde 5,9, hayvancılıkta yüzde 1,6 
büyüme gerçekleşti. Hizmet sektöründe ise, 
ticaret yüzde 8,3, ulaşım 6,3, iletişim sek-

törlerin yüzde 19,5 genişlemesi sayesinde 
yüzde 6,1 büyüdü.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret hac-
mi, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 
10 artarak 6 milyar 101 milyon 300 bine 
ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında ihracat geçen 
yılın aynı dönemine göre altın satışı saye-
sinde yüzde 7,7 artarak 1 milyar 297 milyon 
200 bin dolar oldu. İhracat verilerinde, al-
tın satışı hesap dışı tutulması durumunda 
ihracat rakamlarında tekstil ve tekstil ürün-
lerinde ihracatın düşmesiyle yüzde 4 düşüş 
görüldü.

İthalatın yüzde 10,6 artarak 4 mil-
yar 804 milyon 100 bin dolara ulaştığı 
Kırgızistan’da, bu artışı özellikle plastik, sa-
nayi kimyasal madde, mineral ürünler, araç 
ve gereç ve otomobil ithalatı etkiledi.

Kırgızistan’ın ticaret açığı 2013 yılının 
ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 18 arttı ve 2 milyar 
801 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl en çok Kazakistan’a, İsveçre’ye, 
Özbekistan’a, Rusya’ya, Arap Emirlikle-
rine ve Türkiye’ye ürün ve mal ihraç eden 
Kırgızistan, en çok Rusya, Çin, Kazakistan, 
ABD, Japonya ve Türkiye’den ihtiyaçlarını 
karşıladı. Rusya ile tüm işbirliğinin art-

masına büyük önem atfeden Kırgızistan, 
Kırgızistan’da alımı, satımı ve dağıtımı ya-
pan Kırgız Gaz şirketine 5 yıla kadar 640 
milyon dolarlık yatırım şartıyla Rusya’nın 
Gazprom şirketine sembolik rakama, 1 do-
lara sattı.

Kırgızistan’da, devletin en büyük banka-
larından biri olan Zalkar Bankası’nın (ZB) 
hisselerinin yüzde 90′ı Rus sermayeli Yatı-
rım Ticaret İş Holding’e satıldı. Banka his-
selerinin adı geçen şirkete 193 milyon 252 
bin 500 Kırgız soma (4 milyon 21 bin 900 
ABD doları) karşılığında satıldığı duyurul-
du. Çin şirketleri, Kırgızistan’ın güney-ku-
zey arasındaki elektrik bağlantısını öngören 
“Datka-Güney” ve Datka-Kemin” adını taşı-
yan nakil hatları ve trafo merkezleri inşaa-
tını sürdürüyor. Ayrıca, Kırgızistan’ın ku-
zeyindeki Kara-Balta şehrinde 250 milyon 
dolara mal olan rafinerinin inşatı geçtimiz 
aylarda tamamlanarak 2014 yılında bütçeye 
katkısı bekleniyor.

Yılbaşında 2013 yılı devlet bütçesi 355 
milyon 789 bin 473 dolarlık bir açıkla yü-
rürlüğe girmesinin ardından Türkiye de 
Kırgızistan’a bu yıl içinde 100 milyon do-
larlık düşük faizli kredi ve 6 milyon dolar 
hibede bulundu.
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Toplumların ruhuna dokunan çalış-
malar ön yargıların ve kalıplaşmış dü-
şüncelerin kırılmasına da vesile olmuş. 
Bu bağlamda soğuk savaşın sona erme-
siyle halklarımızın birbirini daha yakın-
dan tanıma imkânı bulmaları da önem 
taşımıştır. Bu çalışmalara da katkısıyla 
ülkelerimiz arasında bölgesel sahiplen-
me ve ortak çıkarlar zemininde gelişen 
ilişkilerimiz, 2010 yılında kurduğumuz 
üst düzey işbirliği konseyiyle kurumsal-
laşmıştır.

Halklarımızın kardeşliğinin güçlen-
dirilmesi ortak kültürümüzün daha da 
derinleştirilmesi ve işbirliği imkânlarının 
arttırılması hoşgörü anlayışının yerleş-
tirilmesi kültürlerin yakınlaştırılması 
amaçları doğrultusunda TÜRKSOY’a 
nice başarılı yıllar diliyorum.”

 
TÜRKSOY Daimi Konseyi 
Çankaya Köşkünde
Türk dili konuşan halklar ve ülkeler ara-
sında dostane ilişkiler kurarak, ortak 
Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatı-
nı, gelenek ve göreneklerini araştırmak, 
geliştirmek, korumak ve gelecek kuşak-
lara aktararak kalıcı kılmak amacıyla 
çalışmalarını sürdüren TÜRKSOY Daimi 
Konseyi, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer 
Çelik’in başkanlığında, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından da kabul edildi.
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T
ÜRKSOY’un kuruluşunun 20. yılı 
kutlamaları çerçevesinde gerçek-
leştirilen teşkilatın 31’inci dönem 
toplantısına Kültür ve Turizm 

Bakanı Ömer Çelik ve TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov’un yanı sıra; 
TÜRKSOY’a üye Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Başkurdistan (RF), Ta-
taristan (RF), Tıva (RF) ve Gagavuz Yeri’nin 
(Moldova) Kültür Bakanları ile Türk Konse-
yi, Aksakallar Konseyi, TÜRKPA, MFGS ve 
Türk Akademisi Başkanları katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, Bakan-
lar konseyi toplantısına ev sahipliği yap-
maktan ve konseyi Türkiye’de ağırlamaktan 
büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu be-
lirten Bakan Çelik, şunları söyledi:

“TÜRKSOY’un kuruluşunun 20’nci yıl-
dönümü kutlamaları çerçevesinde düzen-
lediğimiz bu özel toplantıyı onurlandıran 
Bakan arkadaşlarım başta olmak üzere tüm 
katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.

Bildiğiniz gibi, uluslararası sistemin 
büyük dönüşüm geçirdiği bir dönemde, 
geleceğe dönük hedeflerin açık bir şekilde 
tartışıldığı bir platformda, karşılıklı saygı 
ve ortak çıkarlar temelinde çok taraflı bir 
işbirliği platformu olarak TÜRKSOY’un ku-
rulması kararlaştırılmıştır.”

Yıllar Önce Atılan Tohum 
Yeşermiş ve Boy Salmıştır
“Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tür-
kiye, Türkmenistan ve Özbekistan’dan olu-
şan 6 ülkenin bakanları 12 Temmuz 1993 

tarihinde örgütü kuran anlaşmaya imza 
atarken, kökleri çok derinlere uzanan ortak 
kültürel miras üzerine geleceklerini inşa et-
mişlerdir.

Yıllar önce atılan tohumun yeşerdiğini, 
boy saldığını ve bugünlere ulaştığını görü-
yoruz. Gururla söylüyoruz ki, günümüzde 
TÜRKSOY, Türk dünyasının UNESCO’su 
olarak adlandırılacak bir konuma gelmiştir. 
Geride kalan 20 yılda Türkçe konuşan halk-
ların birbirlerini daha yakından tanımaları, 
kültürel miras değerlerinin korunması kül-
türel ortaklığımızın tüm dünyaya tanıtılma-
sı doğrultusunda pek çok başarılı faaliyet 
gerçekleştirilmiştir.”

 
TÜRKSOY’un Çalışmaları 
Bölgesel Barış ve İstikrara Katkı 
Sağlamaktadır
“Bu faaliyetler dil, tarih ve kültür birlikteli-
ğinin yanı sıra, işbirliği konusundaki ortak 
irademiz ve ortak çabalarımız sayesinde 
amacına ulaşabilmiştir. Ortak kültür çatı-
sı olarak teşkil edilen TÜRKSOY’un hiçbir 
siyasi amaç gütmeden, sadece halklarımız 
arasındaki kardeşliğin ve kültürel ortaklı-
ğın güçlendirilmesi, için çalışması örgütün 
değerini daha da arttırmakta, misyonunu 
daha da güçlendirmektedir.

Bu özelliğiyle TÜRKSOY’un çalışmaları 
kültürlerarası yakınlaşmaya, medeniyetler 
arası diyaloğa bölgesel barış ve istikrara da 
katkı sağlamaktadır. Örgütün, her üyenin 
ulusal kültürünün gelişmesinde oynadığı 
rol de yadsınamaz bir olgudur.

Ressamlardan müzisyenlere, edebiyat-
çılardan tiyatroculara, sanatın her alanın-
da TÜRKSOY’un sağladığı ortam kültürel 

gelişmeyi ve zenginleşmeyi beraberinde ge-
tirmektedir. Bizler bu çatı altında en değerli 
hazinemiz olan kültürel zenginliklerimizi, 
paylaşmak suretiyle çoğaltıyoruz, zenginleş-
tiriyoruz ve hep beraber halklarımız için ka-
zanıyoruz.”

 
Türk Dünyası, Sadece Bir 
Coğrafyadan ve Devletlerden 
İbaret Değildir
“TÜRKSOY’un 20. yılını kutlarken, geçen 
süre zarfında örgütün bugünlere ulaşmasını 
sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım.

Türk dünyası kültürel nitelikli bir kav-
ramdır. Türk dünyası, 
sadece bir coğrafyadan 
ve devletlerden ibaret 
değildir. Kültürel biri-
kimi, felsefesi, hayata 
bakış açısı, estetik an-
layışı, değerler sistemi 
itibariyle özgün bir ya-
pıdır. Bu yönüyle Türk 
dünyası en az Arap, 
Slav, İspanik dünya ka-
dar kendine has özellik-
ler taşıyan bir varlıktır.

Türk dünyası kendi 
içinde çeşitlilik taşı-
makta, diğer yandan bir 
bütün oluşturmaktadır. 
Türk dünyasına, esasen 
Türklerle uzun yıllar 
birlikte yaşamış diğer 
halklar ve bu halkların 
bulunduğu coğrafyalar 
da dâhildir.”

Toplumların Ruhuna Dokunan 
Çalışmalar Önyargıların ve 
Kalıplaşmış Düşüncelerin 
Kırılmasına Vesile Olmuştur
“Nitekim bugün aramızda Rusya Federasyo-
nu Kültür Bakanlığı’nın temsilcileri de bulun-
maktadır. Bu kültürel temelli işbirliğimizin 
geniş bir kavramla ele alındığını gösteren 
bir durumdur. Bu fırsattan yararlanarak ifa-
de etmek isterim ki, Rusya Federasyonu’nun 
parçası olan özerk devletlerin TÜRKSOY 
çalışmalarına katılmaları, Türkiye ve Rusya 
arasındaki kültürel ilişkilerin bugünkü boyu-
ta ulaşmasına önemli katkılar sağlamıştır.

TÜRKSOY’un Çalışmaları Bölgesel Barış 
ve İstikrara Katkı Sağlıyor

"Türk Kültürüne Hizmette 21 yıl..."

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ömer Çelik’in ev sahipliği ve dönem koordinatörlüğünde Ankara’da toplandı.
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A vrasya coğrafyası ile 
ülkemiz arasındaki 
kültürel ve siyasi bağları 

geliştirmek, bu alanda yurtiçi 
ve yurtdışında çalışan STK’ların 
kapasitelerinin artırılmasına katkı 
sağlamak, bölgedeki gelişmeleri 
yakından takip etmek isteyen 
akademisyen, 
lisanüstü ve 
doktora öğren-
cilerinin araştır-
ma yapmasına, 
karşılıklı bilgi 
alışverişinde 
bulunmasına 
imkan sağlamak amaçlarından 
yola çıkılarak kurulan Akademi 
Avrasya faaliyetlerine başladı.  

Hikmet Eren: “Akademi 
Avrasya önemli bir açığı 
kapatacak”
Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği Başkanı Hikmet Eren, 
Akademi’nin kuruluşu ile ilgili 
bilgi verdi. Özellikle son yıllarda 
Avrasya olarak bilinen bölgede 

gerek coğ-
rafi gerekse 
siyasi açı-
dan önemli 
bir pozis-
yonda olan 
ülkemiz ile 
Balkanlar 

ve Kafkasya’dan başlayarak 
Orta Doğu’ya uzanan coğrafya 
içerisinde bulunan devletler ara-

sında tarihten gelen kültürel ve 
siyasi bağlar bulunduğuna dikkat 
çeken Eren, “Akademi Avrasya, 
bölgedeki etkinliğimizin artarak 
devam etmesi, bu coğrafyada ya-
şanan gelişmelerin anlaşılıp takip 
edilebilmesi, ülkemiz ile bölge 
ülkelerinin bağlantıları ve yaşa-
nan güncel sorunlarda çözüm 
önerileri geliştirilebilmesi için 
araştırmalar yapılması, STK’lar 
ve üniversiteler arasında kontak 
kurulması ve karşılıklı projeler 
geliştirilmesi açısından önemli bir 
açığı kapatacaktır. “ dedi.

Yeşim Özcan:” Bölge ile ilgili 
araştırma yapmak isteyenlere 
imkan sağlanacak”
Akademi Avrasya ile  Avrasya, 

Balkanlar, Kafkaslar ve Orta 
Doğu’ya uzanan coğrafyada ulu-
sal ve uluslararası kongre, semi-
ner, çalıştay, söyleşi, kurs, sergi 
gibi bilimsel ve kültürel etkinlik-
lerin yapılmasına imkan sağla-
yacak bir ortam oluşturduklarını 
ifade eden  Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Akademi Koordinatörü 
Yeşim Özcan, “Bölge ile ilgili 
araştırma yapmak isteyenlere 
imkan sağlayacak olan Aka-
demi Avrasya, akademisyenler 
tarafından hazırlanacak yayın 
ve projelerle de karşılıklı toplum 
diyaloğunun artırılması ve top-
lumsal bilincin geliştirilmesine 
katkı sağlayacaktır” dedi. 

Akademi Avrasya’da, özellikle 

uluslararası ilişkiler alanında 
lisansüstü ve doktora yapan 
öğrencilere çalışma ortamı sağla-
nacak, bu öğrencilerin gerçekleş-
tireceği projelerde rol üstlenmesi 
ile de istihdama imkan sağlana-
caktır.

Akademi Avrasya bünyesinde 
“Kamu Diplomasisi “ semineri 
gerçekleştirildi 
 “Kamu Diplomasisi” seminer 
programının eğitimleri  T.B.M.M. 
Iğdır Milletvekili Dr. Sinan Ogan, 
Proje Koordinatörü Dr. Can Ünver, 

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Soyalp Tamçelik, Doç. 
Dr. Hüseyin Yayman, Uluslararası 
Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Ulvi Köse ve 21. Yüzyıl 
Türkiye Enstitüsü Balkan Masası 
Başkanı Gözde Kılıç Yaşin tarafın-
dan verildi. 

Seminer sonunda katı-
lımcılara sertifikaları T.B.M.M. 
Gümüşhane Milletvekili Feramuz 
Üstün, Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği Başkanı Hikmet Eren 
ve Akademi Koordinatörü Yeşim 
Özcan tarafından verildi. 

EKOHABER Dernekten

AKADEMİ AVRASYA
FAALİYETLERİNE BAŞLADI
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği bünyesinde kurulan Akademi Avrasya, 
ilk seminer programını gerçekleştirdi. 
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A vrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) ve Marmara Üniversi-
tesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 

“Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış” 
konulu uluslararası sempozyum, İstanbul 
Milletvekili ve Uluslararası Karadeniz Hazar 
İşbirliği Vakfı Genel Başkanı Dr. İsmail Safi, 
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. 
Zafer Gül, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Prof. Dr. Janseyit Tüymebayev, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi 
Eldar Hasanov, EkoAvrasya Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eren, Haydar Aliyev Vakfı Tür-
kiye Temsilcisi Dr. Samir Caferov ve akademis-
yenlerin katılımlarıyla Marmara Üniversitesi 
Göztepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Eren, “Avrasya coğrafyasının incelenmesi 
bir zorunluluktur…”
Programın açılış töreninde konuşan Eko-
Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Eren stratejik konumu itibariyle tarihin her 
döneminde önemini korumuş olan Avrasya 

coğrafyasının siyasi, 
tarihi, kültürel ve 
ekonomik açılardan in-
celenmesinin bir zorun-
luluk olduğuna dikkati 
çekerek, sempozyumda 
Hazar’dan Karadeniz’e 
uzanan coğrafyanın 
masaya yatırılacağını 
ve çözüm önerilerinin 
ortaya konulacağını 
söyledi.

Eren, sempozyu-
mun amacının Hazar 
ve Karadeniz havzası-
nın içinde bulunduğu 
siyasi yapının tespiti 
ve bu alana yönelik 
stratejilerin konuşulup, 
somut adımlar atılması 
olduğunu belirtti.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Zafer Gül de Karadeniz ve Hazar bölgesinde 

yaşayan halklarla ak-
rabalık, tarihi, kültü-
rel bağları olduğunu, 
artık ekonomik, ticari 
ve turizm ilişkilerinin 
de geliştiğini söyledi. 
Gül, Türkiye’nin böl-
geye katkıları oldu-
ğunu ve bunun devam 
edeceğini belirterek, 
“Bu katkılar karşılıklı 
olarak devam ede-
cektir. Bizim bölgede-
ki bir çok üniversitey-
le anlaşmalarımız var. 
Bu da tabii kültürel 
ilişkilerimizi de bir 
yandan geliştiriyor. Bu 
tür sempozyumlar da 
bunun kanıtı” dedi.

İstanbul Milletvekili ve Uluslararası 
Karadeniz Hazar İşbirliği Vakfı Genel Başkanı 
İsmail Safi, Karadeniz-Hazar İşbirliği Örgütü-

nün kurulmasını önerdiğini belirterek, "Birlikte 
hareket etmemiz lazım. Gerçekten bu bir 
ihtiyaç. Bu coğrafyayı ayağa kaldırmak için bu 
gerçekten çok önemli bir durumdur" dedi.

Sempozyumun açılış töreninde konuşan 
Safi, Karadeniz’in, enerji-
nin güvenli geçiş bölgesi 
olarak akla geldiğini ve 
bununla gurur duyduk-
larını belirterek, “Avrupa 
enerji tüketicisidir, kendisi 
için Karadeniz’e, Hazar’a 
bir bakış açısı var. Men-
faat açısından baktıkları, 
ilgilendikleri bir bölgedir. 
Çıktıktan sonra kendile-
rine ulaşması için de bu 
enerjinin Karadeniz’i gü-
venli bir şekilde geçmesi 
gerekmektedir” dedi.

Ekoavrasya Hizmet 
Nişanları takdim edildi
Program kapsamında 
İstanbul Milletvekili Dr. 
İsmail Safi, Azerbaycan 
Belgrad Büyükelçisi Eldar 
Hasanov ve Kazakis-
tan Ankara Büyükelçisi 
Janseyit Tüymabayev’e 
EkoAvrasya tarafından 
Avrasya Hizmet Nişanı takdim edildi. 

Safi’nin nişanı EkoAvrasya Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eren tarafından, Hasanov’un 

nişanı EkoAvrasya Genel Sekreteri Gökhan 
Bahçecik ve Tüymabayev’in nişanı ise EkoAv-
rasya Dergisi Editörü Yeşim Özcan tarafından 
takdim edildi. 

İki gün devam edecen sempozyum kapsa-

mında "Türkiye›nin Güney Kafkasya Politikası 
ve Bölgesel Dengelere Etkisi", "Azerbaycan-
Türkiye Ortak Ekonomik Projelerinin Stratejik 

Önemi", "AB›nin Karadeniz ve Kafkasya Siya-
seti", "Güvenlik ve İstikrar Arayışının Gölge-
sinde Azerbaycan›da İlham Aliyev Dönemi", 
"Karadeniz ve Hazar Havzasında Alternatif 
Güvenlik Anlayışı ve Arayışları ve Bölge-

sel Güvenlik Tehditleri", "Güney Kafkasya 
Stratejilerinde Türkiye Faktörü" gibi konular 
değerlendirildi.

EKOHABER Dernekten

“HAZAR’DAN KARADENİZ’E STRATEJİK BAKIŞ” 
SEMPOZYUMU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hazar’dan Karadeniz’e uzanan coğrafya, Marmara Üniversitesi Göztepe 
yerleşkesi’nde düzenlenen uluslararası sempozyumda masaya yatırıldı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum lider 
Nikos Anastasiadis’le ara bölgede 
yaptığı görüşmenin birbirlerini anla-

ma bakımından iyi olduğunu söyledi.

Birbirimizi anlama bakımından iyi oldu
Eroğlu, Anastasiadis ile gerçekleştirdiği 
görüşmeyi değerlendirerek, “Görüşmede 
düşündüğümüz sonucu aldık diyemem ama 
birbirimizi anlama bakımından iyi bir görüşme 
oldu” dedi.

Konuşmasında, 30 Mayıs’taki görüşmeyi 
de anımsatan Eroğlu, şunları söyledi: “Bura-
daki sözlü mutabakat Ekim ayının ilk yarısında 
müzakerelere başlayacağımız şeklindeydi”

Eroğlu, söz konusu mutabakata Birleşmiş 
Milletler (BM) heyetinin olduğu bir masada 
varıldığını vurguladı.

Geçen iki buçuk aylık sürece de değinen 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ortak açıklama 
düşüncesini Rum tarafının ortaya attığını dile 
getirdi; “Türk tarafı BM heyetinin ilk yaptığı 
ortak metni kabul etmişti. Zaten Rum tarafı 
reddettiği için iki buçuk aydan beri kâğıtlar 
gidip geliyor”

“Ortak Açıklama Olmadan Müzakerelere 
Başlanmalı”
Kıbrıs sorununun çözümünde gelinen son 
noktayla ilgili bilgi veren ve süreci özetleyen 
Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim 
önerim hiçbir ortak açıklama olmadan müza-
kerelere başlamamızdır. Zaten yönetim ve güç 
paylaşımı içinde onların bütün istedikleri var-
dır. Onu tartışacağız. Bu müzakere masasında 
al-ver ile halledilecek bir konudur. Müzakere 
masasına oturmadan Rumların istediğini 

kabul edersek, mü-
zakere masasında ne 
yapacağız?”

Anastasiadis’e 
ön koşul kağıtları 
olmadan müzakere-
ye başlama önerisi 
yaptığını dile getiren 
Derviş Eroğlu, ayrıca 
Rum lidere geniş ve 
dar kapsamlı iki kağıt 
verdiklerini söyledi.

Manastırı birlikte 
ziyaret etme teklifi 
30 Mayıs’taki görüş-
mede Anastasiadis’e 
Apostolos Andreas 
Manastırı’nı birlikte 
ziyaret etme teklifi 
yaptığını ve teklifine 
bir yanıt alamadığını 
anımsatan Cum-
hurbaşkanı Eroğlu, 
dün akşam teklifini 
yinelediğini kaydetti.

Maraş Konusu
Maraş konusuna da 

değinen Derviş Eroğlu, geçmişte Maraş ko-
nusunun görüşüldüğünü, önerilerin olduğunu 
ancak bunların reddedildiğini anımsatarak 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kadar yıldan 
sonra geldi Maraş’ı istiyor. Karşılığında 
Mağusa Limanı. Hatta daha da ileri giderek 
Türkiye limanlarını ve hava limanlarını açsın, 
ek protokol kabul edilsin diyor. Bu konuda da 
bir yere varmak şu an için mümkün görünmü-
yor. Ve biz hâla müzakere masasına oturur-
sak karşılıklı alverlerle bir yere varabiliriz 
düşüncesi hâkimdir ama Nikos Anastasiadis’i 
müzakere masasına çekemiyoruz. Bütün 
sıkıntı buradadır.”

Eroğlu, “Biz böyle bir toplantıyı kabul 
ettik. Elbette Rumların da yarın bizim de böyle 
bir davetimiz olursa kabul etmeleri gerekir 
diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamam-
ladı.

Ukrayna Cumhurbaş-
kanı Sayın Viktor 
Yanukoviç’in 9 Ekim 
2013 tarihinde 

gerçekleştirdiği Ankara ziya-
reti sırasında Ukrayna Devlet 
Teşebbüsü olan Antonov uçağının 
(An–158 tipi Turbo jet uçağı) 
sunumu gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu uçağın sunumuna Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan, ile  ilgili kurum 
ve kuruluşların yetkililerinin yanı 
sıra uçak yapım şirketleri de 
katılmıştır. 

Antonov Teşebbüsü, bu 
segmentteki uçaklarda dün-
yanın önde gelen ve tanınan 
üreticilerinden biridir. Yeni nesil 
An-148/158 tipi yolcu uçak ai-
lesinin temelini 4400 km kadar 

uçuş mesafesi olan 68-99 kişilik 
uçaklar oluşturmaktadır. An-158, 
An-148’in uzatılmış modifikas-
yonudur. Ayrıca An-158 bazında 
orta mesafeli nakliye uçağı An-
178 geliştirilmektedir. 

An-148 tipi uçağın ilk uçuşu 
17 Aralık 2004 gerçekleştirilmiş 
ve 2009 yılından beri bu uçağın 
geniş bir yelpazedeki hava ve 
iklim koşullarında, bölgesel ve 
orta mesafeli rotalarda deneme-
leri yapılmış olup farklı ülkeler-
de etkin bir şekilde ticaretine 
başlanmıştır. 

An-148 tipi uçağın en önemli 
özelliklerinden biri düşük kaliteli 
uçak pistini kullanma yeteneğidir.

Antonov Teşebbüsü’nün 
verilerine göre bu uçak, Uluslara-
rası Havacılık Komitesi sertifi-
kasına sahiptir. Aynı zamanda 
ABD Federal Havacılık İdaresi’nin 
“FAR-25” ve Avrupa Hava Güven-
liği Ajansı’nın “CS – 25” standart-
larına tamamen uygundur.

2005 yılından bu yana An-

148 tipi uçak, Rusya’daki doğal 
buzlanma koşulları ve Özbekis-
tan’daki +45 derece ve üzeri sı-
caklık koşullarında test edilmiştir. 
21 Kasım 2013 tarihinde An-158 
tipi uçağın Latin Amerika’nın 

yüksek ve dağlık kesimlerinde yer 
alan havaalanlarında yapılan de-
nemeler sonucunda, bu uçakların 
4000 metre irtifadaki havaalan-
larında kullanılabilirliği tasdik 
edilmiştir. Böylece, bu durum 
An-148/158 tipi uçak ailesinin 
kullanım coğrafyasını önemli öl-
çüde genişletmektedir. Özellikle 
Arjantin, Peru, Bolivya, Nikara-
gua ve Küba dahil olmak üzere 
bu bölgede faaliyet gösteren 

şirketler yaklaşık 
50 adet uçak 
almak istediklerini 
açıklamışlardır.

2011 Ekim 
ayında, Raytheon 
Şirketinin önde 
gelen test pilotu 
Peter Collins, 

An–158 tipi 
uçağı test eden ilk 
Batılı pilot olmuş 
ve test sonuç-
ları 28 Kasım 
2011 tarihindeki 
"Flight" dergisinde 
yayınlanmıştır. 

Peter Collins’in uçak hakkındaki 
değerlendirmeleri en iyi düzeyde 
olmuştur. Collins’in tespitlerine 
göre; “An-148/158 tipi uçak 
projesi sayesinde Antonov 
Teşebbüsü 21. yüzyılda muazzam 

bir atılım yapmıştır. Antonov, 
rakiplerine sadece ekonomiklik, 
teknik ve güvenlik özellikleri ve 
yapım düzeyi açısından karşılık 
veren uçak değil, aynı zamanda 
yapı sağlamlığı açısından dünya-
da eşi olmayan çağdaş bir uçak 
yapmıştır. Bu hususlar uçağa glo-
bal piyasada kendine yer bulma 
konusunda yardım edecektir”.

Bununla birlikte Antonov 
Teşebbüsü, geçmişte çok ağır yük 
kaldırma kapasiteli nakliye uçağı 
An-225 “Mriya”, ağır askeri nakli-
ye uçağı An-124-100 “Ruslan” ve 
şimdi de yeni nesil kısa iniş-kalkış 
mesafeli askeri nakliye uçağının 
An-70 yapımı ile tanınmaktadır. 
Ayrıca bugünlerde Antonov, Rus 
şirketleri ile birlikte havacılık sis-
temleri kullanarak uydu fırlatma 
projesini geliştirmektedir.

Böylece, Ukrayna’nın hava-
cılık alanında mevcut bilimsel ve 
teknolojik potansiyeli göz önünde 
bulundurularak, yeni bir bölgesel 
uçağın yapımı konusunda Uk-
rayna ile Türkiye’nin çabalarının 
birleştirilmesi şüphesiz Türk uçak 
yapımı sektörüne büyük katkı 
sağlayacaktır. Aynı zamanda bu 
işbirliği iki ülke arasında ilişkilerin 
daha fazla güçlendirilmesi doğ-
rultusunda önemli ve uzun vadeli 
bir etken olacaktır. 

EKOHABER Avrasya

DERVİŞ EROĞLU 
MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRDİ

UKRAYNA DEVLET TEŞEBBÜSÜ ANTONOV UÇAĞI
TÜRKİYE’DE TANITILDI
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Türkiye’ye devlet ziyareti 
gerçekleştiren Moldova 
Cumhurbaşkanı Timofti ile 

ortak basın toplantısı düzenle-
yen Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Türkiye ve Moldova’nın 
Karadeniz’de denizden komşu 
olan iki ülke olduklarını belir-
terek, ”Moldova ile ticaretimize 
önem veriyoruz. Şu an yarım mil-
yar dolar civarında bir ticaretimiz 
var ama serbest ticaret anlaşma-
sı imzalandığında ilk hedefimiz 1 
milyar dolardır”  dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Moldova Cumhurbaşkanı Nicolae 
Timofti ile ortak basın toplantısı 
düzenledi. Cumhurbaşkanı Gül, 
yaptığı açıklamada, 15 yıl aradan 
sonra Moldova’dan Türkiye’ye 
Cumhurbaşkanı düzeyinde 
ziyaret gerçekleştiğini belirterek, 
Moldova Cumhurbaşkanı Timofti 
ve heyetini Türkiye’de misafir 
etmekten duyduğu memnuniyeti 
ifade etti.

"Türk Yatırımcıların 
Moldova’ya Daha Çok Yatırım 
Yapmalarını Teşvik Ediyoruz"
Moldova ile Türkiye’nin kara 
sınırları olmasa da Karadeniz’de 
denizden komşu olan iki ülke 
olduklarını, ayrıca tarihi bağların 
da bulunduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Gül,  bu bakımdan 
bu ziyarete önem verdiklerini 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Timofti ile 
hem baş başa hem de heyetler 
arasında, ikili ilişkileri daha ileri 
taşımak için detaylı görüşmeler-
de bulunduklarını anlatan Cum-
hurbaşkanı Gül, şöyle devam etti: 
“Bu görüşmelerde müzakereleri 
devam eden stratejik ortaklık 
düzenlemesini ve serbest ticaret 
anlaşmasını da en kısa sürede bi-

tirmeyi kararlaştırdık. Moldova ile 
ticaretimize de önem veriyoruz. 
Şu an yarım milyar dolar civarın-
da bir ticaretimiz var ama serbest 
ticaret anlaşması imzalandığında 
ilk hedefimiz 1 milyar dolardır. 
Yatırımlara da tabii çok önem 
veriyoruz, ekonomik ilişkilerimiz 
çerçevesinde. Özellikle Türk ya-
tırımcıların Moldova’ya daha çok 
yatırım yapmalarını hep teşvik 
ediyoruz. Şu anda Moldova’da 
250 milyon dolar civarında bir 
Türk yatırımı var. Bunun daha da 
artmasını istiyoruz”

"Moldovalıların Turist Olarak 
En Çok Gittiği Ülke Türkiye’dir"
Cumhurbaşkanı Gül, Moldovalı-
ların turist olarak en çok gittiği 
ülkenin Türkiye olduğuna dikkat 
çekerek, “Geçen sene 100 bin 
civarında Moldovalı Türkiye’yi 
ziyaret etmiştir. Bundan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca 
kültür ve sanat faaliyetlerine de 

çok önem veriyoruz. Bu çerçeve-
de biraz önce değerli bakanların 
imzaladığı anlaşmanın muhakkak 
ki, bu alanda yeni fırsatlar vere-
ceğine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz 
geçmişte, tarihimizde, Osmanlı 
döneminde, Romanya’yı Eflak 
olarak biliyorduk ve Moldova’yı 
da Boğdan olarak hep biliriz ve 
tarihi, güçlü ilişkilerimiz vardı. 
Bugün de yine Moldova ile her 
açıdan çok güçlü ilişkilerimiz 
vardır. Ayrıca Moldova’daki 
Gökoğuz topluluğu, Türkiye ile 
Moldova arasındaki ilişkilere çok 
ayrı bir değer katmaktadır ve ayrı 
bir dostluğun gelişmesine katkı 
sağlamaktadır.”

"Moldova’nın Avrupa ve 
Atlantik Yapıları İçerisinde Yer 
Almasını Türkiye Olarak Hep 
Destekledik"
Moldova’nın Avrupa ve Atlantik 

yapıları içerisinde yer almasını 
Türkiye olarak hep destekledik-
lerini ifade eden Cumhurbaşkanı 
Gül, “Bu sene Kasım ayında 
Vilnius’ta Avrupa Birliği ile Mol-
dova arasında ortaklık anlaşma-
sının imzalanmasını, serbest tica-
ret anlaşmasının imzalanmasını 
da çok önemli görüyoruz. Bundan 
dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’nı 
bir kez daha tebrik ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, söz-
lerinin sonunda, ziyaretin iki 
ülke ilişkilerine önemli bir ivme 
kazandıracağına olan inancını 
vurguladı.

Ortak basın toplantısından 
önce, 17 Aralık 2007 tarihinde 
Kişinev’de imzalanan işbirliği 
programının uygulanması için 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Moldova 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı 
arasında eylem planı iki Cumhur-
başkanı huzurunda imzalandı.

GÜL: "BU ZİYARET TÜRKİYE-MOLDOVA İLİŞKİLERİNE 
ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIRACAKTIR"
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Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Ülkemize resmî ziya-
rette bulunan Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 
A.Ş. (TAI-TUSAŞ) tesislerini ziya-
ret ederek, yürütülen projelerle 
ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Gül, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e, 
TAI-TUSAŞ tesislerini ziyaret-
lerinde, yerli taarruz ve taktik 
keşif helikopterleri ‘ATAK’, temel 

eğitim uçağı ‘Hürkuş’ ve insansız 
hava aracı ‘ANKA’ hakkında 
detaylı bilgi verildi.

ATAK ve HÜRKUŞ’un Gösterisi
Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaş-
kanı Aliyev ile Kazan ilçesindeki 
TAI tesislerine gelişinde, millî ta-
arruz ve taktik keşif helikopterleri 
(ATAK) eşlik etti. Daha sonra her 
iki cumhurbaşkanı uçuş kulesine 
çıkarak, yerli yapım temel eğitim 
uçağı Hürkuş ile T129-ATAK 

helikopterinin gösteri uçuşlarını 
izledi. Uçuşlar sırasında TAI-TU-
SAŞ Genel Müdürü Muharrem 
Dörtkaşlı’dan bilgi alan Cumhur-
başkanı Gül ve Cumhurbaşkanı 
Aliyev, bir süre Hürkuş uçağı ve 
ATAK helikopterini inceledi.

İnsansız Hava Aracı ANKA’yı 
İncelediler
Uçağın önünde pilot montu giyen 
her iki cumhurbaşkanı, Hürkuş’un 
pilotuyla sohbet etti. Daha sonra 

Cumhurbaşkanı Gül ve Cumhur-
başkanı Aliyev, uçağın kokpitine 
geçti. ATAK helikopteri ve bazı 
mühimmatlar hakkında da bilgi 
alan her iki Cumhurbaşkanı, insan-
sız hava aracı ANKA’yı da inceledi.

Ziyarete; Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız, Millî 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 
Savunma Sanayii Müsteşarı Mu-
rad Bayar ve TAI-Tusaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Yalçın Kaya da 
katıldı.

CUMHURBAŞKANI GÜL, İLHAM ALİYEV İLE
TAI’Yİ ZİYARET ETTİ

EKOHABER Türkiye
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İ stanbul Milletvekili ve Uluslararası Kara-
deniz Hazar İşbirliği Vakfı Genel Başkanı 
Dr. İsmail Safi, özellikle Karadeniz Ekono-

mik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) 
Türk Delegasyonu Başkanlığı döneminde, 
Moldova-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine 
verdiği katkı ve çabalardan dolayı, Moldova 
Cumhuriyeti Devleti tarafından “Moldova 
Devlet Nişanı”na layık görüldü.

KEİPA’nın Türk Delegasyon Başkanı olduğu 
dönemde Moldova’lı meslektaşları ile çok ya-
kın işbirliği içinde olduklarına dikkat çeken Safi, 

“Aynı havzada yer aldığımız Moldova nüfus ve 
toprak olarak küçük ama stratejik olarak büyük 
bir ülke. Ayrıca Moldova AB’ye girme düşüncesi 
ve ihtimali olan bir ülkedir. Türkiye’den önce 
AB’ye girerse buna da hiç şaşırmamak gerekir. 
Ayrıca biz kardeş Moldova’nın AB’ye girme 
çabalarını da gönülden destekliyoruz” dedi. 

Ayrıca, Moldova’da yaşayan Gagavuz 
Türkleri’ne dikkat çeken Safi “Moldova’nın Ga-
gauzya Özerk Bölgesi’nde yeralan ve Hristiyan 
Türkler olarak da bilinen Gagavuzarın Moldo-
va-Türkiye ilişkileini daha da pekiştirecek bir 

unsur olduğunun bilincindeyiz. O nedenle de 
biz bu coğrafyada özellikle Moldova-Türkiye 
ilşkilerine çok stratejik bir değer atfediyoruz” 
dedi.

Dr. İsmail Safi’ye nişanı Moldova Cumhur-
hurbaşkanı Sayın Nicolae Timofti tarafından 
takdim edildi.

Nişan takdim töreninin ardından konuklar 
Moldova Ankara Büyükelçiliği’nin Ankara 
Palas’ta Cumhurbaşkanı onuruna verdiği ye-
meğe katıldı. Safi, bugünün anısına Cumhur-
başkanı Timofti’ye bir hediye takdim etti.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DR. İSMAİL SAFİ’YE
MOLDOVA DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLDİ

Gürcistan’da 
yapılan cum-
hurbaşkanlığı 
seçimlerini 

kazanan iktidar partisi 
Gürcü Rüyası’nın adayı 
Giorgi Margvelaşvili, 
yemin ederek görevine 
başladı.

Başkent Tiflis’de-
ki eski parlamento 
binasında yapılan yemin 
törenine, 50’den fazla 
ülke temsilcisi katıl-
dı. Türkiye’yi Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in 
temsil ettiği törende, 
Litvanya cumhurbaşkanı, 
Azerbaycan başbakan, 
üç ülke ise dışişleri 
bakanı düzeyinde temsil 
edildi. Törene, mevcut 
cumhurbaşkanı Mihail 
Saakaşvili ve liderliğini 
yaptığı Ulusal Birlik 
Partisi temsilcileri ise 
katılmadı.

Parlamento binasının 
iç bahçesinde yapılan 
törende Margvelaşvili, 
Gürcistan Anayasası’na 
elini koyarak yemin etti. 
Gürcistan milli marşının 
okunmasının ardından 
ise yeni cumhurbaşkanı 
askeri kıtayı selamladı.

Margvelaşvili, yemin 
töreninin ardından yaptı-
ğı konuşmada, ülkede Sovyet dönemi sonrası 
geçiş sürecinin bittiğini, Avrupa tarzı yeni 
çağdaş demokratik düzene geçildiğini, 2012 
yılından itibaren de Avrupa ile politik sürece 

geçişin temellerinin atıldığını söyledi.
Giorgi Margvelaşvili, cumhurbaşkanlığı 

döneminde bütün vatandaşların haklarını 
koruyacağını, ekonomik gelişim sürecine 

önem vereceğini ve 
halkın yaşam koşullarını 
iyileştireceğini vadetti.

Ülkenin askeri 
savunma gücünü artı-
racağını ve herhangi bir 
dış müdahaleye cevap 
verecek düzeyde hazır 
olacaklarını söyleyen 
Margvelaşvili, uluslara-
rası ve iç problemleri de 
barışçıl yolla çözecekle-
rini söyledi.

Bölgede dengeli bir 
politika yürütecekle-
rini vurgulayan Giorgi 
Marvelaşvili, “Bölgedeki 
komşularımız Türkiye, 
Azerbaycan ve Erme-
nistan ile ekonomik ve 
diplomatik ilişkileri bizim 
için önemlidir” dedi.

Rusya ile ilişkilerde 
zor dönem yaşandığına 
da işaret eden Margve-
laşvili, Avrupa Birliği ve 
NATO’ya entegrasyon 
sürecine paralel olarak, 
bu ülke ile aralarındaki 
mevcut problemleri 
çözmek istediklerini dile 
getirdi.

Gürcistan’da 27 Ekim 
2013’te yapılan cum-
hurbaşkanlığı seçimle-
rine iktidar partisi Gürcü 
Rüyası’nın adayı olarak 
katılan Giorgi Margve-
laşvili yüzde 62,12 oy 

cumhurbaşkanı seçilmişti.
Mihail Saakaşvili’nin liderliğini yaptığı 

Ulusal Birlik Partisinin adayı David Bakradze 
ise yüzde 21,72 oranında oy almıştı.

GÜRCİSTAN’IN YENİ CUMHURBAŞKANI MARGVELAŞVİLİ
GÖREVE BAŞLADI
Gürcistan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine iktidar partisi Gürcü Rüyası’nın adayı 
olarak katılan ve yüzde 62,12 oy alarak cumhurbaşkanı seçilen Giorgi Margvelaşvili yemin 
ederek görevine başladı. 

EKOHABER Avrasya
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Kıbrıs meselesinde sürekliliği sağlamak için bu konuda geleceğe yönelik stratejik 
yaklaşımların öne çıkarılması, bilimsel toplantılarla bunun ifşa edilmesi, yayınlarla 

tebliğ edilmesi ve istifadeye sunulması temel amaçlardandır.

www.ekoavrasya.net

“Avrasya’ya
açılan kapınız”

7 yaşında...

Airport Fashion
Fa l l&Winter

2013

İSTANBUL•ANKARA•İZMİR•ANTALYA-GAZİPAŞA•TİFLİS
BATUM•ENFİDHA•MONASTIR•ÜSKÜP•OHRİD•RİGA•MEDİNE

tavhavalimanlari.com.tr
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