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Bahara “merhaba” dediğimiz 
şu günlerde Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği olarak mola 
vermeksizin çalışmaya devam 
ediyoruz. Türkiye’de yerel seçimler, 
Kırım’da yaşananlar, K.K.T.C.’nin 
yeniden müzakerelere başlaması... 

Dergimizin çıktığı şu günlerde Avrasya gündemi yine çok yoğun! 

Dernek olarak üstlenmiş olduğumuz misyon doğrultusunda Doğu 
Akdeniz Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile oldukça önemli 
bir organizasyona imza atacağız.  15-17 Mayıs 2014 tarihleri 
arasında gerçekleştireceğimiz “2. Uluslararası Kariyer Fırsatları 
Forumu ve Kıbrıs Türk Ürünleri Fuarı” için çalışmalarımız devam 
ediyor. Forum ile ilgili detayları ilerleyen günlerde Derneğimizin web 
sitesinden takip edebilirsiniz. 

Geçtiğimiz yıl Gebze’de gerçekleştirdiğimiz “Avrasya İşadamları 
Forumu” na aldığımız olumlu dönüşler devam ediyor. Türk 
dünyasında ekonomik ilişkilerin artırılması ve bilgi paylaşımları 
için Forumun sadece ülkemizde değil Avrasya coğrafyasındaki 
diğer ülkelerde de geleneksel hale getirilerek tekrarlanması için 
görüşmelerimiz başladı. 2014 yılı içerisinde Kazakistan, Azerbaycan 
ve Kosova’da  Türk Dünyasından işadamlarını bir araya getireceğiz. 

Kazakistan’ın genç başkenti Astana, 2017 yılında büyük bir 
organizasyonla tüm dünyadan 5 milyona yakın misafire  ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Fuar Federasyonu’nun 
(BIE) organize ettiği en büyük fuar olan EXPO- 2017, Astana’da 
yapılacak. Güneş ve rüzgar, elektrik istasyonları kısacası yeşil 
ekonomiyle şekillenen alternatif enerji kaynakları tüm dünyanın 
yöneldiği önemli bir konu… Bu önemden yola çıkılarak EXPO-2017 
Fuarı’nın ana teması “Geleceğin Enerjisi” olarak belirlendi. Dünyada 
enerji kaynaklarının sınırlılığı ve ekolojik felaketlerin artması ile 
yaşanan bu küresel tehditlere karşı yeşil ekonominin geliştirilmesi 
konusundaki en başarılı fikir ve çalışmalar fuar kapsamında ortaya 
konulacak. 

EkoAvrasya’nın bu sayısı ile birlikte dağıtılmak üzere bir ek 
hazırladık. "Geleceğin Enerjisi Astana’dan yayılacak" sloganıyla 
hazırladığımız EXPO 2017 Fuar ekinde fuar ile ilgili genel bilgileri, 
röportajları, Türk firmalar için katılım detayları ve Astana ile ilgili 
temel bilgileri bulabilirsiniz. 

Gerçekleştirmeye çalıştığımız EkoAvrasya vizyonu ile Avrasya 
coğrafyasındaki dostluğa, iyiliğe ve olumlu ilişkilere bir nebze de 
olsa katkıda bulunmak arzusuyla, sağlıcakla kalmanızı diyorum.
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Azerbaycan-Türkiye Ortak 
Ekonomik Projeleri ve 
Bölgesel Yansımaları

4  

Dr. Elşen BAĞIRZADE
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Karadeniz ve Hazar Havzalarının önemli iKi 
Kardeş ülKesi azerbaycan ve TürKiye’nin 
orTaKlığına dayanan eKonomiK projelerin 
sadece iKi ülKenin eKonomiK KalKınması 
baKımından değil, aynı zamanda bölge 
ülKelerinin eKonomiK poTansiyelinin 
gerçeKleşmesi ve onların dünya 
eKonomisine enTegrasyonu açısından da 
büyüK bir sTraTejiK önemi bulunmaKTadır. 
iKi ülKenin orTaK eKonomiK projelerinin 
sTraTejiK önemi ve bölgesel yansımalarını 
dr. elşen bağırzade eKoavrasya oKurları 
için değerlendirdi.
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X
X. yüzyılın sonlarına doğru Sov-
yetler Birliği’nin çöküşü, uzun 
zamandır “soğuk savaş” şartların-
da yaşayan Hazar ve Karadeniz 

havzası ülkeleri arasında bir işbirliği dö-
nemine girilmesinin de önünü açmıştır. Bu 
dönemde bölge ülkeleri kendi aralarındaki 
ilişkileri hem iki taraflı, hem de KEİ, BDT, 
GÜAM, EİT gibi çok taraflı düzeylerde ge-
liştirme yoluna gitmiştir. Geçen zaman 
sürecinde bu ülkeler arasındaki ilişkile-
rin genel bir değerlendirmesi yapıldığında 
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin devamlı 
bir gelişme göstermesi ve önemli bölgesel 
sonuçlar doğurması bakımından ön plana 

çıktığını rahatlıkla görmek mümkündür. 
Bugün bölgenin iki istikrarlı ekonomisi ola-
rak Azerbaycan ve Türkiye artık stratejik 
ortaklık yönünde sistematik adımlar atarak 
bölge için başarılı bir işbirliği modeli örneği 
sergilemektedirler. Karşılıklı samimiyet ve 
ekonomik gerçeklere dayanan bu ilişkiler, 
sadece iki ülke halkı için değil, aynı zaman-
da diğer bölge halkları için de kalkınma ve 
muasır medeniyet değerleri ile bütünleşme 
yolunda önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Azerbaycan-Türkiye Ekonomik 
İlişkileri: Son 20 Yılın Bilançosu
Azerbaycan, bağımsızlığını kazandıktan 
sonra yoğun ilişki içerisine girdiği ülkeler-
den birisi de Türkiye’dir. Hatta ilişkilerin 
çok boyutlu özelliği hesaba katıldığında bu 
bakımdan neredeyse birinci ülkenin Türki-
ye olduğu söylenebilir. Bu dönemde iki ülke 
arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesinde 
“Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”, 
“Kara Ulaştırması Anlaşması”, “Yatırım-
ların Karşılıklı  Teşviki ve Korunması An-
laşması”, “Çifte Vergilendirmenin Önlen-
mesi Anlaşması”, “Uzun Vadeli Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması”, “Karma Ekonomik 
Komisyon Protokolleri” ve “Yüksek Düzeyli 

Stratejik İşbirliği Konseyi Kuruluşu Anlaş-
ması” gibi belgelerin yürürlüğe konulması-
nın önemli etkisi olduğu söylenebilir. 

Ekonomik ilişkilerin ticaret boyutuna 
bakıldığında 1992-2012 yılları arasında iki 
ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 
10 defa artarak 2.1 milyar dolara ulaştığı 
görülmektedir. 2012 yılında Türkiye’nin 
Azerbaycan’a ihracatı 1.5 milyar dolara, 
Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracatı ise 600 
milyon dolara varmıştır. Sonuçta 2012 
yılında Azerbaycan’ın toplam ithalatın-
dan yüzde 15.8’lik bir pay edinen Türki-
ye, Azerbaycan’nın mal ithal ettiği ülke-
ler sırasında birinciliğe yükselmiştir. İki 
ülke arasındaki ticaretin fasıllar üzere 
analizi yapıldığında, doğal olarak ülke ih-
tiyaçları doğrultusunda Azerbaycan’dan 
Türkiye’ye hammadde yoğun, Türkiye’den 
Azerbaycan’a ise mamul yoğun bir ihracat 
olduğu görülmektedir. 

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 
yatırım boyutuna bakıldığında ise, 2000’li 
yıllara kadar genellikle Azerbaycan’ın ser-
maye ithal eden taraf olduğu gözükse de, 
2000’li yıllardan itibaren aynı zamanda 
sermaye ihraç eden tarafa da dönüştüğü 
görülebilir. 1992-2012 yılları arası dö-

nemde iki ülke arasındaki karşılıklı ya-
tırımların toplam hacmi 11 milyar dola-
ra varmıştır. Bunun yaklaşık 6.5 milyar 
doları Türkiye’den, 4.5 milyar doları ise 
Azerbaycan’dan yapılan yatırımlardır. Tür-
kiye yatırımlarının 3.5 milyar dolarının 
petroldışı sektöre aktarılması Azerbaycan 
ekonomisinin temel sorunlarından olan 
petroldışı sektörün gelişmesine önemli 
bir katkı sağlarken, yine Azerbaycan’dan 
Türkiye’ye yapılan yatırımların genelde 
enerji sektörüne aktarılması da Türkiye 
ekonomisinin bu sektörünün güçlenmesine 
yardım edecek niteliktedir. 2012 yılı veri-
lerine bakıldığında Azerbaycan’da faaliyet 
yapan yabancı sermayeli şirketlerin yakla-
şık yüzde 32’si (1106 şirket) Türkiye’ye ait 
şirketlerdir. Yine Türkiye’de faaliyet yapan 
Azerbaycan sermayeli şirketlerin sayısı da 
(884 şirket) önemli bir boyuta ulaşmıştır. 
Sadece SOCAR’ın PETKİM, STAR rafineri-
si, TANAP projesi ve diğer alanlara yapmayı 
planladığı yatırımların tutarı dikkate alın-
dığında, 2018 yılına doğru Azerbaycan’ın 
Türkiye’deki yatırımlarının 20 milyar dola-
ra varacağı beklenmektedir. 

20 yıllık bir dönem zarfında Türkiye, 
Azerbaycan ekonomisine doğrudan yatırım 

yapmakla birlikte, aynı zamanda milyarlar-
ca dolar hacminde müteahhitlik hizmetleri 
de gerçekleştirmiştir. Bugün Azerbaycan’ın 

en önemli prestij projelerinin altında Türki-
ye şirketlerinin doğrudan veya dolaylı imza-
sını görmek mümkündür. 

Azerbaycan-Türkiye Ortak 
Ekonomik Projelerinin Stratejik 
Analizi
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişimi ve 
stratejik ortaklık şekline dönüşmesinde hiç 
kuşkusuz iki ülkenin katılımıyla gerçekle-
şen uluslararası ekonomik projelerin büyük 

katkısı olmuştur. Bu projelerin temel özelli-
ği yalnızca iki ülkenin işbirliğine, ekonomik 
kalkınmasına, jeopolitik ve jeoekonomik 
konumlarının güçlenmesine katkı sağla-
makla kalmayıp, aynı zamanda da ciddi 
uluslararası ve bölgesel ekonomik ve politik 
sonuçlar doğurmalarıdır. 

- Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı: İşbirliği, Güvenlik ve 
Kalkınma Projesi
Azerbaycan petrol kaynaklarının dünya 
piyasalarına aktarılması amacıyla oluştu-
rulan bu boru hattı, Azerbaycan, Gürcistan 
ve Türkiye topraklarından geçmekte olup, 
toplam 1768 km. uzunluğundadır. BTC Co. 
tarafından işletilen boru hattının toplam 
maliyeti 3 milyar dolardır. BTC Co. Işlet-
mesinde, aralarında TPAO ve SOCAR’ın da 
bulunduğu 8 ülkenin 11 şirketi pay sahibi-
dir. Çoğu Batılı ülkelere ait olan bu şirketler 
arasında iki Japon şirketi de bulunmakta-
dır. Yıllık 50 milyon ton, günlük 1 milyon 
barel kapasiteye sahip boru hattı tam ka-
pasite ile çalıştığında dünya petrol arzının 
yüzde 1.3’nü gerçekleştirecektir (Elkind, 
2005:48). 2012 yılı verilerine baktığımız-
da Azerbaycan’ın boru hatlarıyla toplam 

20 yıllıK bir dönem zarfında 
TürKiye, azerbaycan eKonomisine 
doğrudan yaTırım yapmaKla 
birliKTe, aynı zamanda 
milyarlarca dolar Hacminde 
müTeaHHiTliK HizmeTleri de 
gerçeKleşTirmişTir.

bugün bölgenin iKi isTiKrarlı 
eKonomisi olaraK azerbaycan ve 
TürKiye arTıK sTraTejiK orTaKlıK 
yönünde sisTemaTiK adımlar 
aTaraK bölge için başarılı 
bir işbirliği modeli örneği 
sergilemeKTedirler.

7  
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petrol ihracatının artık yüzde 75’nin (32.9 
milyon ton) Bakü-Tiflis-Ceyhan ile gerçek-
leştirildiği görülmektedir. Projeyi genel bir 
değerlendirmeye aldığımızda onun stratejik 
önemi ve bölgesel yansımaları konusunda 
aşağıdakileri vurgulamak mümkün:

- Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesi 
her şeyden önce Azerbaycan’nın ekonomik 
kalkınması, bölge ve dünya ekonomisine 
entegrasyonu ve bağımsızlığının pekişti-
rilmesi açısından fevkalade büyük öneme 
sahiptir. 

Bu boru hattının gerçekleşmesiyle Azer-
baycan genelde petrol gelirlerine dayalı 
ekonomik kalkınması için önemli bir zemin 
oluşturmuş, Rusya’ya olan ekonomik ba-

ğımlılığını önemli ölçüde ortadan kaldırmış 
ve Türkiye başta olmak üzere Batılı ortakla-
rı ile karşılıklı menfaate dayalı uzun vadeli 
bir işbirliği sürecine girmiştir. 

- Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı 
Gürcistan’ın jeopolitik ve jeoekonomik öne-
mini artırmış ve ekonomik kalkınmasına 
ciddi katkılar sağlamıştır. 

Boru hattının Gürcistan’dan geçmesi 
bu ülkenin Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun 
önemli güzergahlarından birisi haline ge-
tirmiş, ekonomisini Türkiye ve Azerbay-
can ekonomilerine bağlamış ve gelecekte 
gerçekleştirilecek birçok bölgesel ve ulus-
lararası nitelikli ekonomi projelerinin de 
bu ülke bağlantılı olmasına ciddi bir temel 
oluşturmuştur. 

- Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi Türkiye’nin 
de jeopolitik ve jeoekonomik önemini ar-
tırmış ve onun dünyanın en önemli enerji 
koridorlarından birisine dönüşümünün te-
melini oluşturmuştur. 

Bu projenin gerçekleşmesiyle Türkiye, 
çoğu Türk Cumhuriyetlerine ait Hazar hav-
zası enerji kaynaklarının dünya piyasaları-
na aktarılmasında anahtar ülke statüsüne 
yükselmiş ve bölge ülkeleriyle ekonomik ve 
politik bağlarını daha da derinleştirmeye 
başlamıştır. BTC’nin ardından diğer enerji 
projelerinin gerçekleştirilmesiyle de artık 
Türkiye, Doğu-Batı Enerji Koridoru’nda 
Rusya’nın Kuzey Enerji Koridoru’nda sahip 
olduğu statüye benzer bir statü elde etmiş-
tir. Türkiye’nin bu statüden elde ettiği en 
önemli avantajlardan birisi ise enerjide dışa 
bağımlı ekonomisinin bu ihtiyacını karşıla-
mada alternatif enerji havzalarından yarar-
lanabilir hale gelmesidir. 

BTC Türkiye’ye ilk 16 yılda yıllık ortala-
ma 140-200 milyon dolar, sonraki 24 yılda 
ise yıllık ortalama 200-300 milyon dolar 
miktarında bir geçiş ücreti kazandıracak-
tır. (Baran, 2005:108; Elkind, 2005:49; 
Bal ve Alper, 2010:351). Bununla birlikte 

TPAO’nun BTC Co. konsorsyumunda yüzde 
6,53’lük bir paya sahip olması, boru hattı-
nın azgelişmiş Doğu Anadolu’dan geçmesi, 
Türk inşaat şirketleri için önemli iş hacmi 
sunması, belli bir düzeyde istihdam imkan-
ları yaratması, Ceyhan Limanı ve bölgesinin 
gelişimini sağlaması, enerji arz güvenliğini 
artırması da bu boru hattının Türkiye eko-
nomisine yaptığı diğer katkılar sırasındadır 
(Baran, 2005:109; Elkind, 2005:49-50; Bal 
ve Alper, 2010:352-356). 

Fakat tüm bu ekonomik katkılar büyük 
bir ekonomiye sahip Türkiye için pek fazla 
bir önem arz etmemektedir. Türkiye için bu 

boru hattının gerçek değeri onun jeopolitik 
ve jeoekonomik önem taşımasında yatmak-
tadır. 

Şu an enerjide yüzde 65 dışa bağımlı 
olan ve önümüzdeki 20 yılda bu oranı yüz-
de 75’e yükselecek Türkiye, BTC’nin gerçek-
leşmesiyle taşıma maliyetleri ucuz stratejik 
ham petrole çıkış imkanı da elde etmiştir ki, 
bu da ülkenin enerji arz güvenliği ve fiyat 
istikrarını sağlamada büyük öneme sahiptir 
(Baran, 2005:109). 

Boru hattının Türkiye’ye sağladığı 
stratejik avantajlardan birisi de Türk bo-
ğazlarının trafik yoğunluğunu hafifleterek 

çevresel felaket olasılığını azaltmasıdır (De-
mir, 2003:269; Elkind, 2005:49; Laçiner, 
2006:62). 

baKü-Tiflis-ceyHan projesi 
TürKiye’nin de jeopoliTiK ve 
jeoeKonomiK önemini arTırmış 
ve onun dünyanın en önemli 
enerji Koridorlarından 
birisine dönüşümünün Temelini 
oluşTurmuşTur.

bTc TürKiye’ye ilK 16 yılda yıllıK 
orTalama 140-200 milyon dolar, 
sonraKi 24 yılda ise yıllıK 
orTalama 200-300 milyon dolar 
miKTarında bir geçiş ücreTi 
KazandıracaKTır.
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- Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ABD ve 
AB için Kuzey Enerji Koridoru’na (Rusya) 
alternatif ve daha güvenilir bir enerji güzer-
gahı olan Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun 
devreye girmesi ve Hazar bölgesi ülkeleriyle 
kalıcı işbirliği anlamına gelmektedir. 

BTC boru hattı, Hazar havzası enerji 
kaynaklarının dünya piyasalarına Rusya ve 
İran’ın denetimi  dışında bir güzergahtan 
aktarılmasının temelini oluşturmuştur. Bu 
hem Batı’nın enerji güvenliği, hem de Ha-
zar havzası enerji ihraç eden yeni bağımsız 
ülkelerin ekonomik ve politik bağımsızlık-
larının pekiştirilmesi bakımından fevkalade 
bir öneme sahiptir.

ABD ve AB için projenin ciddi manada 
hem ekonomik, hem de politik ve stratejik 
öneminin olduğu inkar edilmez bir gerçek-
tir. Müller’e (2000:189) göre ABD’nin BTC 
projesini desteklemesinin nedeni bu proje-
nin onun bölgeyle ilgili temel politik hedef-
leri ile mükemmel uyum içinde olmasıdır 
ve o, bu hedefleri şu şekilde sıralamaktadır: 
İran’ın izole edilmesi; bölgede Rusya’nın ye-
niden tekelci konuma gelmesinin önlenme-
si; Türkiye’yi bölgede kendi etkisini artır-
mak için teşvik etmesi; ve ABD firmalarının 
bölgeye yatırım yapmalarını desteklemesi. 
Cornell ve Tsereteli’ye (2005:17) göreyse 

BTC ABD ve Avrupa’yı geniş Hazar havza-
sının enerji ve güvenlik sektörlerine dahil 
olma yolunda daha fazla cesaretlendir-
mekte ve Kafkaslar’dan geçerek Avrupa’yı 
Orta Asya’ya bağlayacak Doğu-Batı 
Koridoru’nun gereçekleşebileceğini kanıt-
lamaktadır. BTC’nin gerçekleşmesi bir ta-
raftan bölgenin yeni bağımsız ülkelerinin 
güçlenerek Rusya’nın etki alanından gi-
derek Batı’nın etki alanına girmesine yar-
dım etmekte, diğer taraftan da Rusya’nın 
bu bölgenin enerji ihracatı üzerinde tekel 
kurma amacını boşa çıkarmaktadır ki, 
bunların da her ikisi Batı’nın menfaatine-
dir. Konunun bu yönüne değinen Cornel ve 
Tsereteli’e (Cornell ve Tsereteli, 2005:17) 
göre BTC projesi şunu kanıtladı ki, Güney 
Kafkasya devletleri bağımsızdır, egemen 
aktörlerdir ve Rusya bunlar üzerinde doğal 
etkiye sahip olmuş olsa da, onlara hükme-
demez veya onlara yönelik dikte politikası 
izleyemez. 

- BTC boru hattı bağımsız Türk 
Cumuhuriyetleri’nin gelecek ekonomik ve 
politik entegrasyonu için de ciddi bir zemin 
yaratmıştır.

Boru hattı Batı ülkelerinin ciddi bir bi-
çimde katılımıyla gerçekleştirilmiş olsa da, 
aslında bir nevi Türk Cumhuriyetlerinin 

ilk aşamada ekonomik, sonraki aşamalar-
da ise politik entegrasyonu için de objektif 
bir zemin oluşturma yolunda atılmış ilk 
büyük adım olarak kabul edilebilir. Nite-
kim, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı onun 
ardınca gelen Bakü-Tiflis-Ceyhan doğalgaz 
boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hat-
tı, Trans Anadolu doğalgaz boru hattı gibi 
projeler iki Türk Cumhuriyeti Türkiye ve 
Azerbaycan’ı kırılmaz bağlarla ekonomik 
ve politik olarak birbirine bağlarken, diğer 
taraftan da bu projelerin Hazar Denizi üze-
rinden Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağ-
lantılarının oluşturulmasını da gündeme 
getirmiştir. Boru hattının bir diğer ucunun 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne en yakın 
limanlardan olan Ceyhan’a bağlanması bu 
Türk Cumhuriyetinin de stratejik önemini 
artırmış ve onun Türkiye ile ilişkilerinin ge-
leceği için olumlu bir katkı olmuştur. “Türk 
Dünyası’nın Vizyonu ve Geleceği” başlıklı 
makalesinde bu süreçlere değinen Türki-
ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül şunları kaydediyor: “... ‘Modern İpek 
Yolu Projesi’ üzerindeki çalışmaların 
mümkün olan en kısa sürede tamam-
lanması için tüm imkanlar seferber 
edilmiştir. Projenin devreye girmesi 
ve Marmaray projesinin de tamam-
lanmasıyla birlikte, Batı Avrupa’dan 
çıkan bir trenin kesintisiz olarak 
Hazar kıyılarına, oradan da Aktau 
Limanı üzerinden Şanghay’a, Seul’e 
ulaşması mümkün olabilmektedir... 
Nitekim Doğu-Batı enerji koridoru-
nun iki temel bileşenini teşkil eden ve 
başarıyla hayata geçirilen Bakü-Tif-
lis-Ceyhan (BTC) ve Bakü-Tiflis Erzu-
rum (BTE) boru hatlarına ilave olarak 
Trans Anadolu Boru Hattı Projesi’ni 
de (TANAP) ekledik... İleri bir aşama-
dan bu hattların Türkmenistan ve Ka-
zakistan bağlantılarının ilave edilmesi 
de mümkündür.” (Gül, 2013:41)

- Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı 
bölgede barış ve güvenliği tehdit eden 
Ermenistan’ın bölgesel ekonomik 
projelerin dışında tutulması sürecinin 
temelini oluşturmuştur.

Türkiye-Ermenistan sınırının ka-
patılmasıyla başlatılan Ermenistan’ın 
ekonomik tecridi süreci bu boru hat-
tının gerçekleşmesiyle daha da pekiş-
tirilmiş ve ardından bu ülkenin diğer 
uluslararası enerji ve ulaşım proje-
lerinin dışında kalması sonucunu da 
doğurmuştur. Laçiner’e (2006:62) 
göre Ermenistan’na ödetilen bu ciddi 
bedel uzun vadede bu ülkenin Türkiye 
ve Azerbaycan’la ilişkileri düzeltmeye  
zorlayabilir.

- BTC, İran’nın Hazar ve ona ya-
kın bölgelerden elde edeceği enerji 
kaynaklarının gelecekte Batı pazarla-
rına çıkarılması için önemli fırsatlar 
sunmaktadır.

- BTC, Batı Çin’den Avrupa’ya Ha-
zar ve Kafkaslar üzerinden geçen Yeni 
İpek Yolu ulaşım şebekesinin önemli 
bir parçası olmakla bu güzergahta di-

ğer önemli ekonomik projelerin gerçekleş-
mesinin de önünü açmıştır.

Boru hattının geçtiği güzergaha ba-
kıldığında, bu hattın Batı Çin ve Merkezi 
Asya’dan başlayarak Hazar ve Kafkaslar 
üzerinden Karadeniz’i geçmekle Ukrayna 
ve Akdeniz limanlarına bağlayacak tüm 
yolları (karayolları, boru hatları, demir-
yolları, limanlar, feribotlar, fiber-optik 

hatlar, elektrik nakil hatları) kendinde 
birleştiren ve Yeni İpek Yolu gibi bilinen 
daha geniş ulaşım şebekesinin entegre bir 
parçası ve en önemli sütunu olduğu görü-
lebilir (Cornell ve Tsereteli, 2005:20-21). 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
Türk Keneşi’nin Gabele’de yapılan Üçün-
cü Zirve’sinde bu gerçeği şu şekilde  ifade 
etmiştir: “BTC petrol boru hattının inşası 

baKü-Tiflis-ceyHan boru HaTTı 
abd ve ab için Kuzey enerji 
Koridoru’na (rusya) alTernaTif 
ve daHa güvenilir bir enerji 
güzergaHı olan doğu-baTı enerji 
Koridoru’nun devreye girmesi ve 
Hazar bölgesi ülKeleriyle Kalıcı 
işbirliği anlamına gelmeKTedir.
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uluslararası enerji ve ondan sonra ulaşım 
koridorunun açılmasına hizmet etmiştir. 
Tarihte ilk defa olarak Hazar Denizi Akde-
niz ile birleşti ve bu tarihi olayın kendisi 
büyük bir başarıdır. Bu hat aynı zamanda, 
diğer önemli projelerin uygulanmasının 
önünü açmıştır. Bugün ulaşım ve enerji 
sektörlerindeki işleri birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. Tarihi İpek yolunun res-
torasyonu artık bir gerçektir. Biz bu İpek 
yolunu zenginleştiriyor ve yeni altyapı pro-
jeleri ile geliştiriyoruz.”(Aliyev, 2013:21). 

-Son olarak, BTC tarihte ilk defa Hazar 
Denizi ile Akdeniz arasında doğrudan bağ-
lantı sağlama özelliği ile eşsiz bir stratejik 
proje sayılabilir. 

Gerçektende BTC inşa edilene kadar 
Hazar ve Akdeniz arasında hiçbir doğrudan 
bağlantı olmamış ve bu bağlantı ilk defa 
2006 yılında BTC’nin tamamlanmasıyla 
sağlanmıştır. 

- Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz 
Boru Hattı: BTC’nin “ikizi”

Azerbaycan doğalgazının Batı piyasala-
rına aktarılması amacıyla gerçekleştirilmiş 
Bakü-Tiflis-Erzurum veya Güney Kafkasya 
doğalgaz boru hattı, uzunluğu 930 km, yıl-
lık kapasitesi 30 milyar metreküp, toplam 

maliyeti ise 2.3 milyar dolar olmakla, Bakü-
Tiflis-Ceyhan boru hattından sonra bölgede 
gerçekleştirilmiş ikinci büyük boru hattı 
projesidir. Hat BTC’ye paralel çekildiğinden 
bir çok masraftan da tasarruf edilmiştir. 
BTC ile benzer stratejik sonuçlara sahip hat-
tın, stratejik önemi ve bölgesel yansımaları-
nı belirleyen temel hususlar aşağıdakilerdir:

- Bakü-Tiflis-Erzurum projesinin ta-
mamlanmasıyla Hazar’ın petrol kayanak-
larından sonra doğalgaz kaynaklarının da 
Rusya ve İran denetimi dışında bir güzer-
gahtan Batı pazarlarına ulaştırılması yolun-
da önemli bir fırsat ortaya çıkmıştır.

- Projenin tamamlanmasıyla birlikte 
Türkiye, Azerbaycan doğalgazını Rusya ve 
İran’dan aldığı doğalgazdan daha ucuza 
alma imkanı yakalamış ve doğalgaz ithala-
tında Rusya ve İran’a bağımlılığını belli öl-
çüde hafifletmiştir. 

Hazırda Türkiye, Doğu-Batı Enerji 
Koridoru’nun ikinci bileşeni gibi 3 Temmuz 
2007’de faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Erzu-
rum (BTE) doğalgaz boru hattı ile Şahdeniz 
Faz I’den çıkarılan doğalgazın yılda 6.6 mil-
yar metreküpünü satın almaktadır (T.C. Dı-
şişleri Bakanlığı, 2014). İran ve Rusya’dan 
aldığı fiyatla kıyaslandığında Azerbaycan 
gazını çok ucuza alan (Türkiye şu an gazın 

1000 metreküpünü 
İran’dan 585 dolara, 
Rusya’dan 400 dola-
ra, Azerbaycan’dan 
330 dolara satın 
almaktadır) Türki-
ye, bu gazın her yıl 
yaklaşık 750 milyon 
metreküpünü de 
enterkonnektör üze-
rinden Yunanistan’a 
satmaktadır (Sabah 
gazetesi, 2010). 

Şimdilik, Türkiye 
gaz ihtiyacının yüzde 
20’sini Azerbaycan-
dan temin etmekte-
dir, 2015 yılından ise 
bu oran yüzde 30 ’a 
varacaktır.

- Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu 
Hattı: “Demir 
İpek Yolu”
2007’de Azerbay-

can, Türkiye ve Gürcistan’ın birlikte te-
mellerini attıkları Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 
Demiryolu Projesi, Kars’la Ahılkelek ara-
sında demiryolu hattının inşası ile Bakü’yü 
Tiflis üzerinden demiryolu ile Kars’a bağ-
lamayı amaçlayan bir projedir. Batı’nın 
‘Ermenistan’ı izole ediyor’ diye finansma-
nına karşı çıkmasına rağmen, proje üç ül-
kenin kendi gücüyle gerçekleştirilmektedir. 
Bu amaçla Azerbaycan, Gürcistan’a yüzde 
1 faiz oranıyla 25 yıllık 220 milyon dolar 
kredi açmıştır. Toplam maliyeti 600 milyon 
dolar olan projenin 422 milyon doları Kars-
Ahılkelek arasında 98 kilometrelik demir-
yolu hattının çekilişine, diğer kısmı ise Ahıl-
kelek-Marabda hattının reabilitasyonuna 
ayrılmıştır (Lussac, 2008:35; Kavrelişvili, 
2011:192). 826 kilometre toplam uzunluğu 
olacak BTK demiryolu hattı ile ilk aşamada 
yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük, 
sonrakı aşamalarda ise yıllık 3 milyon yolcu 
ve 15-17 milyon ton yük taşınması planlan-
maktadır (Lussac, 2008:35; AR Neqliyyat 
Nazirliyi, 2014; UTİKAD, 2012). Projenin 
stratejik önemi ve bölgesel yansımaları aşa-
ğıdaki başlıklar altında toplanabilir:

- Projenin gereçekleşmesiyle Avrupa’yı 
Anadolu ve Güney Kafkaslar üzerinden 
Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Asya’ya 

bağlayacak ve “demir ipekyolu” adlanan ke-
sintisiz demiryolu ağı ortaya çıkacaktır.

BTK projesi “Marmaray” projesinin de 
tamamlanmasıyla Trans Avrupa ve Trans 
Asya demiryolu ağlarının birleştirilmesi-
ni, Hazar Denizi geçişli tren-feribot hatla-
rı ile Kazakistan ve Türkmenistan’a olan 
bağlantısıyla, Avrupa ve Türkiye’nin Orta 
Asya, Uzak Doğu ve Güney Asya’ya kesin-
tisiz demiryolu erişimini sağlayacaktır (AR 
Neqliyyat Nazirliyi, 2014; UTİKAD, 2012; 
Kavrelaşvili, 2011:192). Bu ise  Asya ve Av-
rupa arasında yük ve yolcu taşımacılığının 
önemli bir kısmının demiryolu taşımacı-
lığına kaymasını sağlamakla taşıma ma-
liyetlerini düşürecek ve sonuçta İpekyolu 
ekonomilerinin gelişimine önemli bir ivme 

kazandıracaktır. Artık projenin devamı ni-
teliğinde Hazar’ın Azerbaycan sahilinde 
büyük bir deniz limanının da yapımına baş-
lanmıştır ki, bu süreci de Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı Aliyev bir konuşmasında şöyle 
ifade etmiştir: “... Hazar Denizi’nde inşa 
edilen limanın bu bölgenin en büyük deniz 
limanı olacağını da belirtmek istiyorum. 
Bunun yük kabul etme kapasitesi tedricen 
10 milyon tondan 20 milyon tona ulaşacak-
tır. Tabii ki, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile 
Bakü’de deniz limanının hizmete verilme 
işleri bağlantılı yürütülmektedir. Böylece, 

Hazar Denizi üzerindeki yük taşımacılığın-
da artışlar yaşanacaktır.” (Aliyev, 2013:23)

- BTK Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkiye’nin ekonomik entegrasyonunu de-
rinleştirecek ve onlara önemli ekonomik ve 
stratejik üstünlükler sağlayacaktır.

BTK demiryolunun tamamlanmasıyla 
önceleri BTC ve BTE boru hatları ile birbiri-
ne bağlanan bu ekonomiler, bundan sonra 
demiryolu ağlarını da entegre ederek böl-
gesel entegrasyon yönünde ciddi bir adım 
atmış olacaklardır. 

BTK doğal olarak, ilk başta bölgenin en 
büyük ekonomisi olan Türkiye için ciddi 
üstünlükler sağlayacaktır ki, bunlar da aşa-
ğıdakı gibi sıralanabilir (Lussac 2008:43; 
UTİKAD, 2012):

BTK ile İran üzerinden geçen mevcut 
Doğu-Batı koridoruna alternatif bir güzer-
gahın oluşması,

Orta Asya’nın Hazar üzerinden demir-
yolu ile Türkiye’ye bağlanması,

Türkiye üzerinden “Marmaray” projesi 
ile de Avrupa-Orta Asya arasında daha kısa 
ve daha güvenli bir yol üzerinden ulaşımın 
sağlanması,

Türkiye-Gürcistan-Türkmenistan 
üzerinden geçen “Demiryolu-Denizyolu 
Kombine Taşımacılığı” ile Orta Asya’nın 
Akdeniz’e bağlanması ve Orta Asya ile yapı-

lan transit taşımacılıkla Türkiye’nin önemli 
bir konuma gelmesi.

Projenin Azerbaycan’a katkıları da çok 
yönlü olacaktır. İlk önce Azerbaycan’ın 
Avrupa’ya yük taşımada İran’a olan bağım-
lılığı azalacak ve demiryolu hattının en bü-
yük kısmı Azerbaycan’dan geçtiği için ülke 
daha fazla tarife geliri elde edecektir (Lus-
sac, 2008:43). İkincisi, hazırda Kazkistan 
ve Türkmenistan’dan Gürcistan’ın Poti ve 
Batumi limanlarına kendi toprakları üze-
rinden petrol ürünleri taşıyan Azerbaycan, 
bu hattın inşaası ile birlikte Çin’den Avru-
pa pazarlarına veya Avrupa’dan Çin paza-
rına malların taşınması yönünde de ciddi 
imkanlar elde edecektir. Üçüncüsü ise, bu 
proje Azerbaycan’da ulaştırma sektörünün 

gelişmesine neden olacaktır ki, bu da ülke 
ekonomisi için zaruri olan petroldışı sektör-
lerin kalkınması açısından önemlidir (Ibar-
himov, 2007). 

BTK’nın tamamlanmasıyla Gürcis-
tan her şeyden önce bağımsız bir şekilde 
Avrupa’ya demiryolu ulaşım imkanı elde 
edecektir ki, bu da Rusya’yla ortaya çıkan 
sorunlar yüzünden bu ülkeyle kendi ara-
sındaki demiryolu hattının kapanmasının 
doğurduğu etkileri önemli ölçüde hafif-
letecektir. İkincisi, demiryolu hattı yük 
taşımacılığı ile birlikte yolcu taşımacılığı 
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da yapacağından bu, Gürcistan’ın turizm 
sektörünün gelişimine önemli katkı sağla-
yacaktır. Üçüncüsü ise, o güne kadar ülke-
ye girmeyen ve Poti limanına getirilmeyen 
yeni yükler de bu demiryolu ile taşınacaktır 
(Lussac, 2008:43; UTİKAD, 2012; Kavre-
lişvili, 2011:192).

Nihayet, gösterilenlerle birlikte, de-
miryolu hattı Bakü ve Kars’ı önemli lojis-
tik merkezler haline de dönüştürecektir ki, 
bunun da ülke ekonomilerine katkısı büyük 
olacaktır. 

- Proje, demiryolu taşımacılığında yal-
nızca Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin 
değil, aynı zamanda Orta Asya ülkelerinin 
de İran ve Rusya’ya bağımlılığını azaltacak-
tır.

BTK demiryolu hattı, Asya ve Avrupa 
arasında taşımacılığı gerçekleştiren İran’ın 
Razi-Sarakhs, Rusya’nın ise Trans Sibirya 
demiryolu hatlarına bir nevi alternatif olma 
özelliği taşımaktadır. Böylece projenin ger-

çekleşmesiyle, OrtaAsya ülkeleri ve Çin 
Avrupa ile demiryolu bağlantısını Rusya ve 
İran’a bağımlı kalmadan gerçekleştirebile-
ceklerdir (Lussac, 2008:43-44). 

Projenin tamamlanmasından sonra 
Bakü’den hareket eden yüklerin 1 güne 
Kars’a, 2.5 güne ise İstanbul’a varması 
planlanmaktadır ki, bu da BTK demiryolu-
nun alternatiflerinden daha avantajlı olaca-
ğını göstermektedir. 

- BTK bölgede Azerbaycan ve 
Türkiye’ye karşı asılsız iddialarda bulunan 

Ermenistan’ın jeopolitik ve jeoekonomik 
önemini azaltmakla birlikte, onun Güney 
Kafkaslar’da daha da marjinalleşmesine 
hizmet edecektir.

Projenin Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkiye arasında özel politik bağların geli-
şiminde yeni bir adım olduğunu kaydeden 
Lussac’a (2008:36) göre bu, aynı zamanda 
Ermenistan’ın Güney Kafkaslar’da daha da 
marjinelleşmesine hizmet edecek ve sonuç-

ta bölgede bir tarafta Azerbaycan, Gürcis-
tan ve Türkiye’nin, diğer tarfta ise Rusya, 
Ermenistan ve İran’ın bulunduğu yeni jeo-
politik eksen oluşturulacaktır. 

- BTK projesi yalnızca Ermenistan’nın 
izolasyonunu derinleştirmekle kalmayacak, 
aynı zamanda da Ermenistan tarafından 
izolasyona alınmış Nahçivan’ın daha gü-
venli bir demiryolundan Bakü’ye bağlan-
ması için önemli bir imkan sunacaktır.

Gürcistan’ın Eski Cumhurbaşkanı 
Saakashvili’nin “jeopolitik devrim” olarak 

adlandırdığı BTK projesi, artık gündemde 
olan Kars-Igdır-Nahçivan demiryolu bağ-
lantısının da yapılmasıyla Ermenistan’ın 
izole ettiği Nahçivan’ın Kars üzerinden 
Azerbaycan ve Avrupa’ya demiryolu bağla-
tısını sağlayacaktır. 

- TANAP: “İki devlet, tek millet” 
bilincinin jeoekonomik tecellisi  
Azerbaycan ve Türkiye arasında 2011’de 

mutabakat zaptı, 2012’de ise hükümetler 
arası anlaşması imzalanan TANAP (Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi) 
Azerbaycan’ın Şahdeniz – II sahası ve ila-
ve kaynaklarından sağlanan doğalgazın 
Gürcistan’dan geçip Türkiye’ye ve Türkiye 
üzerinden de Avrupa pazarlarına aktarıl-
masını öngören bir boru hattı projesidir. 
Giriş noktası Türkiye sınırı Türkgözü sı-
nır kapısı olan 56 inçlik hattın, Avrupa’ya 
çıkış noktaları Yunanistan ve Bulgaristan 
sınırları, Türkiye içi çıkış noktaları ise 
Eskişehir ve Trakya bölgesi olacaktır. Do-
ğalgazın Azerbaycan’dan Türkiye sınırına 
iletilmesi ise BTE boru hattında yapılacak 
genişlendirme çalışmalarıyla gerçekleşti-
rilecektir. Toplam maliyeti 7 milyar dolar 
olacak proje için öngörülen 4 aşamanın 
ilki 2018’de ilk gaz akışıyla gerçekleşe-
cektir. 2020’de yıllık 16 milyar metrekü-
pe ulaşacak olan kapasitenin 2023’de 23 
milyar metreküpe, 2026’da ise 31 milyar 
metreküp seviyesine çıkarılması hedeflen-
mektedir. İlk aşamada iletilecek yıllık 16 
milyar metreküp doğalgazın 6 milyar met-
reküpü Türkiye’ye, 10 milyar metreküpü ise 
Trans Adriatik boru hattı (TAP) aracılığıyla 
Yunanistan üzerinden güney Avrupa ül-
kelerine satılacak-
tır (TANAP, 2014; 
SOCAR Türkiye 
Dergisi, 2012:11). 
TANAP konsors-
yumu başlangıçta 
yüzde 80 SOCAR, 
yüzde 20 ise BOTAŞ 
ve TPAO’nun payı 
olmakla oluşturul-
muş olsa da, son-
radan Türkiye’nin 
isteği üzerine Azer-
baycan Türkiye’nin 
payını yüzde 30’a 
çıkarmıştır (Sabah 
Gazetesi, 2013). 
Böylece, TANAP 
projesi Azerbaycan 
ve Türkiye’nin or-
taklaşa gerçekleş-
tireceği ilk büyük 
enerji projesi olma özelliği de taşıyacaktır.

Hem Azerbaycan ve Türkiye için, hem 
Avrupa için, hem de diğer bölge ülkeleri 
için ciddi sonuçlar doğuracak bu projenin 
stratejik önemi ve bölgesel yansımaları 

konusunda aşağıdakileri kaydetmek müm-
kündür:

- Proje, ilk önce Azerbaycan’nın sürdü-
rülebilir ekonomik kalkınması ve strate-
jik avantajlar elde etmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır.

- TANAP, Avrupa ve Türkiye’nin enerji 
arz güvenliğinin sağlanmasına ciddi katkı-
lar sağlayacaktır.

- Proje, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine 
stratejik açıdan yeni bir boyut kazandıra-
cak ve Türkiye’nin dünyanın önemli enerji 

koridorlarından birine dönüşmesi yolunda 
ciddi katkılar sağlayacaktır.

TANAP’ı BTC, BTE, BTK gibi proje-
lerden ayıran temel özelliklerden birisi bu 
projenin yalnızca Türkiye ve Azerbaycan’ın 

ortaklığına dayanmasıdır ki, bu da iki ülke 
arasındaki stratejik ortaklığa önemli bir 
derinlik kazandırmaktadır. Türkiye-Azer-
baycan enerji ilişkilerini Türkiye-Rusya 
ilişkileri düzeyine yükseltme potansiye-
li taşıyan bu proje ile Türkiye ilk defa bir 

boru hattı projesinin ana ortağı olacak ve 
doğalgaz alanında Avrupa’nın dördüncü 
ana arteri olma amacını gerçekleştirecek-
tir (Punsmann, 2012:16, 20). Bununla da 
Türkiye’nin Avrupa’nın enerji güvenliği 
konusunda oynadığı rol bir üst seviyeye 
taşınacaktır. (Özertem, 2013:1283).  

Sonuç ve değerlendirme
Görüldüğü gibi son iyirmi yılda büyük bir 
gelişme kaydetmiş Azerbaycan-Türkiye 
ekonomik ilişkileri, iki ülkenin katılımıy-
la gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesi 
planlanan küresel ve bölgesel öneme haiz 
ekonomik projelerle artık bir stratejik 
ortaklık statüsü kazanmıştır. İki kardeş 

ülkenin örnek olabilecek bu işbirliği, bir 
taraftan bölgede barış ve istikrara hizmet 
ederken, diğer taraftan da Hazar, Karade-
niz ve Akdeniz havzası ülkeleri arasında 
işbirliği için yeni olanaklar sunmaktadır. 
Enerji ve ulaşım ağırlıklı bu projeler, hem 

bölgede ekonomik 
entegrasyon ve refa-
ha katkı sağlamak-
ta, hem de bölge 
ülkelerinin doğal 
kaynaklarının ulus-
lararası piyasalara 
aktarımını kolay-
laştırmakla onların 
dünya ekonomisine 
entegrasyonunu de-
rinleştirmektedir. 

A r a ş t ı r m a -
lar gösteriyor ki, 
Hazar’ı Karadeniz 
ve Akdeniz’e bağ-
layan bu enerji ve 
ulaşım hatlarının 
bölgesel katkılarını 
artırmak amacıyla 
ilk önce bunların 
Trans Hazar boyu-

tunun da gerçekleştirilmesi gerekmekte-
dir. Trans Hazar petrol ve doğalgaz boru 
hatlarının inşa edilerek BTC ve BTE-Trans 
Anadolu boru hatları ile irtibatlandırılması 
Hazar’ın Doğu sahillerindeki petrol ve do-

iKi Kardeş ülKenin örneK 
olabileceK bu işbirliği, bir 
TarafTan bölgede barış ve 
isTiKrara HizmeT ederKen, diğer 
TarafTan da Hazar, Karadeniz 
ve aKdeniz Havzası ülKeleri 
arasında işbirliği için yeni 
olanaKlar sunmaKTadır.
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ğalgaz rezervelerinin de doğrudan dünya 
piyasalarına aktarılmasını sağlayacaktır ki, 
bu da o bölgedeki ülkelere ciddi ekonomik 
ve politik avantajlar getirecektir. Bunun 
yanısıra Hazar üzerinden tren-feribot hat-
larının geliştirilerek Bakü-Tiflis-Kars de-
miryolu hattı ile irtibatlandırılması da Asya 
ve Avrupa arasında elverişli bir demiryolu 
taşımacılığını ortaya çıkaracaktır ki, bu da 
bölge ülkelerine önemli ekonomik katkılar 
sağlayacaktır.

Her ne kadar bu ekonomik projeler 
Rusya ve İran gibi bölgesel güçlerin çıkar-
larına ters projeler olarak ele alınmış olsa 
da, aslında bunların belli ölçüde bu ülkelere 
de katkı sağlaması mümkündür. Rusya’nın 
belli bir aşamada Güney ve Doğu istikamet-
lerinde yapacağı yük taşımacılığında BTK 
demiryolu hattından yararlanma olasılığı 
çok yüksektir. Yine Kuzey-Güney Ulaşım 
Koridoru’nun bir parçası gibi Azerbaycan 
üzerinden İran demiryolu ağının Rusya’ya 
bağlanmasını sağlayacak Gazvin-Reşt-
Astara (İran) – Astara (Azerbaycan) de-
miryolu hattının tamamlanmasından sonra 

İran’ın da BTK demiryolundan yararlanma 
olasılığı ortaya çıkacaktır. Bunun yanısıra 
İran’ın gelecekte yalnızca BTK demiryolun-
dan değil, aynı zamanda Doğu-Batı Enerji 
Koridoru’ndan da yaralanması mümkün-
dür. Çünkü, bu koridor, İran’ın Hazar ve 
ona yakın bölgelerindeki enerji kaynakları-
nı dünya piyasalarına aktarmada daha elve-
rişli olanaklar sunmaktadır.

Azerbaycan ve Türkiye, özellikle enerji 
alanında ortak projeler geliştirme ve ger-
çekleştirme işinde artık büyük bir deneyim 
elde etmişlerdir. Bize göre önümüzdeki 
yıllarda Azerbaycan ve Türkiye’nin bu güç-
lü deneyime dayanarak, üçüncü ülkelerle 
ortak projeler gerçekleştirme yönünde de 
adımlar atması mümkündür ve böyle bir 
işbirliği her iki ülkeye de önemli avantajlar 
kazandırabilir.

Nihayet, bize göre gelecekte Azerbaycan 
ve Türkiye’nin bölgesel işbirliğine katkıyı 
artırmak amacıyla İran’ın da katılımını ön-
gören bölgesel projeler geliştirmeye özen 
göstermesi gerekir ve bu yönde ilk adım, 
Azerbaycan-Türkiye-İran sınırında ulusla-

rarası statülü bir serbest bölgenin oluştu-
rulması imkanları değerlendirmeye alına-
bilir.
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etkisini de düşünmek gerekir. Birliğin Ka-
zakistan için yakın gelecekteki bazı olumlu 
jeopolitik etkisi hariç yabancı yatırımlar, 
teknoloji ve bilgi transferi alanlarında uzun 
süreli olumsuz etkisi olacaktır. Avrasya 
Ekonomik Birliği dış dünyaya ilişkin koru-
ma tedbirleri ve korunmuş piyasa oluştur-
makla ekonomik gelişimde büyük mesafe 
katedemeyecektir. Avrasya Birliği’ni “exc-
lusionary regionalism” yani “sınırlandırıcı 
bölgeselcilik” çerçevesinde tanımlamak 
daha isabetli olacaktır. Refahı aza indirecek 
kapalı bölgeselliğin veya sınırlandırıcı böl-
geciliğin yerine piyasa güçlerinin sağlayaca-
ğı ekonomik ilişkilerden kaynaklanan açık 
bölgeselciliğin geliştirilmesi daha iyidir. 
Avrasya Birliği’nin hayati bir proje olma-
dığını bazı Rus uzmanların kendileri söylü-

yor. Çünkü Birliğe üye ekonomilerin yapısı 
hemen hemen aynıdır. Yaroslav Razumov’a 
göre Birliğe üye ekonomiler eski üretim tek-
nolojilerine, fazla miktarda enerji tüketen 
verimsiz üretim yöntemlerine dayanmak-
tadır. Kötü yapılandırılmış ve geride kalmış 
birkaç ekonominin birleşmesinden yenilik-
çilik beklemek doğru değildir.  

 
Resmi faktör
Nazarbayev de Avrasya Birliği’nin henüz 
istenilen noktadan uzak olduğunu, bölge-
sel ticarette adaletsizlik ve eşitsizliklerin 
yer aldığını açıkça tenkit etmektedir. Tica-
ri anlamda birlik henüz verimsiz olmakta, 
oransızlıklar da artmakta, ülke ihracatı 
düşmüş, ithalat da 20 milyar dolara fırla-
mış bulunmaktadır. Et ürünleri gibi birçok 

Kazak malı Rus piyasasına giremiyor. Ayrı-
ca, teknik, sağlık, lisans kurallarının uyum-
suzluğundan kaynaklanan ciddi engeller 
bulunmaktadır. Kazak işadamları Gümrük 
Birliği’ni tenkit etmekteler. Nazarbayev’in 
Birliğin siyasallaşmaması gerektiğini söy-
lemesi Rusya ve Batı arasındaki çatışmaya 

katılmak istemediğinin delilidir. Hatta artık 
Birlik fikrinin Rusya’ya ait olduğu da artık 
şüphesizdir. Birliğin birçok politik ve jeopo-
litik sorunlarının olması Kazakistan için de 
ek sorunlar doğuracaktır. Mesela Kazakis-
tan Avrasya Birliği çerçevesinde Rusya’yla 
birleşecek olan Kırım’ı da tanımak zorunda 
kalabilir mi? Batı’nın Rusya’yı cezalandır-
ması Kazakistan’a ne kadar olumsuz etki 
edecektir? Birliğin ekonomik olmaktan 
ziyade siyasallaşma eğilimli olduğunu da 
görmekteyiz. Avrasya Birliği’nin ‘önce eko-
nomik, sonra siyasi birliğe’ dönüşmesi ihti-
mali de vardır.   Toplumda da Birliğe karşı 
olan uzman ve işadamları sayısı artmakta-
dır.
 
Sonuç
Aslında Kazakistan’ın bu Birliğe girmesi 
kendi açısından çok elzem değildi. Ancak 
bu konuda Rusya çok ısrar etti. Kazakistan 
açısından meseleyi Avrasya Birliği iyi veya 
kötü olarak değil, stratejik çıkarlar ve jeopo-
litik riskler açısından değerlendirmek şart-
tır. Tabii, Rusya’yla entegrasyon büyük aklı 
gerektirecektir. Şimdilik Kazakistan için 
politikayı siyah-beyaz olarak değil, renkli 
görebilmek önemlidir. Avrasya Birliği’nin 
ekonomik temel ve ideallerinin zayıf olma-
sı onun geleceğinin olmayacağını bildirir. 
Dolayısıyla bu entegrasyonun geçici oldu-
ğunu daima akılda tutmak gerekir. Tabii 
Rus-Kazak birliği veya dostluğunun asırları 
kapsayacak kadar uzun müddetli bir süreç 
olduğunu da unutmamak gerekir. Mesele 
aldatıcı ve değişken dünya şartlarında geçi-
ci ve kalıcı faktörlerle etkileşebilmektir.

A
vrasya Birliği çok önemli sorun-
lardan biri haline dönüşmüştür. 
Her bir ülke Avrasya Birliği’ni 
kendince anladığına göre her böl-

gesel veya küresel gücün de birliğe yönelik 
jeopolitiği ve jeostratejisi bulunmaktadır. 
Avrasyacılık, Çarlık Rusya’nın dağılmasına 
bir tepki ise Avrasya Birliği de SSCB’nin 
hala dağılmakta olmasının bir delilidir. 
Doğal olarak Rusya’nın Orta Asya ve Kaf-
kasya’daki etkisi gittikçe azalmaktadır. 
Rusya’nın mücadele vererek bazı bölgeler-
de güç kullanması, zayıflamasının mı yoksa 
güçlenmesinin mi görüntüsü? Gürcistan ve 
Kırım olayları bu mücadelenin son görün-
tüleridir. Avrasya Birliği’yle ilgili tüm de-
zavantaj ve avantajları karşılaştıracak olur-
sak, şimdi bile dezavantajların daha ağır 
bastığını görürüz. 

Perspektif
Uzun vadeli düşündüğümüzde birliğin 
geleceğinin parlak olmadığını söyleyebi-
liriz. Avrasya Ekonomik Birliği’nin 2014-
2015 tarihlerinde kurulacağı kesin ise de 
2020-2030’lardan sonra Sovyetler sonrası 
bölgeselcilik olarak kavramsallaştırılan 
bu entegrasyonun yavaşlayacağı kesindir. 
Hatta bütün anlamını yitirmesi de büyük 
ihtimalle mümkündür. Birlikten maksat 
dünya ticaret örgütüne entegre olmak ise 
Kazakistan’ın kendini iki-üç ülkeden olu-
şan birlikle sınırlandırmasının bir anlamı 
da kalmayacaktır. Ukrayna meselesinde de 
görüldüğü gibi Kazakistan’ın Rusya’yla olan 

Birlik çerçevesindeki yükümlülüklerinden 
dolayı ayağını sağlam bastığına şahit olduk. 
Çünkü Kazakistan hala Rusya’ya belli ölçü-
de bağlı, onun desteğine muhtaç bir ülke 
olarak devletin istikrarını ve bütünlüğünü 
korumak için önümüzdeki 15-20 sene bo-

yunca yürüttüğü politikaları çok fazla de-
ğiştiremeyecektir. Tabii Kazakistan’ın kom-
şusu Rusya ile her zaman iyi ilişkiler içinde 
olması şarttır ama Kazakistan ilk önce ken-
di ulusal çıkar ve perspektiflerini ön plana 
çıkararak savunmayı da öğrenme sürecin-
dedir. Coğrafyamızdaki durumun 2030’da 
biraz değişeceğini söylemek mümkündür.      

Etnik ve Demografik faktör
20-25 sene evvel Kazakistan nüfusunun 
ancak yüzde 39’unu teşkil eden Kazaklar 
2030’larda yüzde 75’lik ciddi bir düzeye 
çıkacaktır. Kazakistanlı Ruslar da bugünkü 
yüzde 23’ten yüzde 10-15’e kadar azalacak-
tır. Son yirmi yılda Kazakların payı yüzde 25 

artarak her on sene yüzde 12-13 artmıştır. 
Her beş sene içerisinde önemli değişimler 
meydana gelmektedir. Kazakistan’ın devlet 
dili Kazakçanın Latin alfabesine geçmesi 
projesinin 2025’ten itibaren gerçekleştiril-
meye başlayacağı tarih tesadüfen seçilme-
miştir. 2025’te Kazak nüfusu yüzde 70’ini 
aşarak Rus yoğunluğu karşısındaki etnopsi-
kolojik bariyeri de aşacaktır. Buna yüzde10 
Türk ve Müslüman halkları da eklerseniz 
durum tamamen değişecektir. Yani demek 
istediğimiz Kazakistan’ın Avrasya Birliği’ne 
girmesinde Kuzey Kazakistan faktörünün 
de önemli payı vardır. Tabii Kazakistan’ı 
Rusya ile muvakkat dahi olsa birleşmeye 
iten faktörler sadece etnik değildir.   

Ekonomik faktör
Ekonomik perspektif açısından bakıldı-
ğında, Kazak hükümeti bir yandan Rusya 
ile yakın işbirliği yaparak ülkenin güçlen-
mesini sağlamaya çalışırken, diğer yandan 
Rusya’yla yoğun rekabet ederek küresel 
şartlarda güç kazanan bir Kazak devleti ol-
mak için uğraş vermektedir. Ama iyi komşu 
olmak ille de Birlik içinde olmak anlamına 
da gelmez. Aslında Kazakistan Rusya ile 
Birlik kurmaktansa “özel ve yakın ekono-
mik ilişkiler” anlaşmasını geliştirebilseydi 
daha kazançlı çıkacaktı. Ekonomik yapıla-
rı  enerji kaynaklarına bağlı ve teknoloji-
de yeni bir şey üretemeyen iki-üç ülkenin 
birleşmesi, söz konusu ülkelerin gelişmesi 
adına ne verecektir? Hatta Birliğin Kazakis-
tan için sınırlandırıcı ve dünya için dışlayıcı 
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eKonomiK yapıları  enerji 
KaynaKlarına bağlı ve 
TeKnolojide yeni bir şey 
üreTemeyen iKi-üç ülKenin 
birleşmesi, söz Konusu ülKelerin 
gelişmesi adına ne vereceKTir?

birliğin birçoK poliTiK ve 
jeopoliTiK sorunlarının olması 
KazaKisTan için de eK sorunlar 
doğuracaKTır.

Avrasya Birliği
Neden Kazakistan İçin Geçici Bir 

Birleşme Projesidir
Aygerim Yesbayeva 

EL-FARABİ KAZAK MİLLİ ÜNİVERSİTESİ, AVRASYA UZMANI 



EKOGÖRÜŞ

Çin’in İpek Yolu Politikası ve
Orta Asya’ya Etkisi

İ
pek Yolu projelerine başta Avrupa ve 
ABD’den gelen destekler gösteriyor 
ki, Orta Asya ve Kafkasya’yı içine alan 
Hazar Bölgesi yeni bir ana ticaret ek-

seni olmaya aday. Bu çerçevede Türkiye de 
dahil olmak üzere, ABD, Çin, Rusya, Avru-
pa Birliği, Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri 
İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması için 
önemli inisiyatifler almış durumda. Her 
bir aktör geliştirdiği projeler çerçevesinde 
ortaya çıkan ticaret koridorlarının revizyo-
nu veya yeniden inşası konusunda oldukça 
önemli ve somut adımlar atıyor. 

ABD’nin ‘Yeni İpek Yolu Strateji-
si’, Rusya’nın ‘Avrasya Birliği’ inisiyatifi, 
Türkiye’nin ‘İpek Yolu Projesi’, Avrupa’nın 
ve her bir Orta Asya ülkesinin İpek Yolu 
programları ve projeleri büyük yatırımlar 
öngörüyor ve ülkelerin kendi ayırdıkları 
bütçelerin yanı sıra önde gelen uluslararası 
mali kuruluşlarca da destekleniyor. 

 
Çin’in projeleri öne çıkıyor

Türkiye’nin ve ABD’nin bu yönde aldığı 
inisiyatiflere karşın kamuoyuyla çok fazla 
paylaşılmamış ve gündemde çok yer bulma-
sa da hızla ilerleyen Çin’in İpek Yolu inisiya-
tifi ise dikkat göstermeye değer. Çin’in Orta 
Asya ile tamamen kendi ekonomik ve ticari 
çıkarlarına dayalı ilişkisi aynı zamanda böl-
geden enerji bağlamında da faydalanmayı 
öngörüyor. Çin oldukça cömert yatırımlar 
ile Orta Asya ülkelerinin alt yapılarına des-
tek vererek gelecekte bölge kaynaklarından 
yarar sağlama ihtimalini de en üst seviyeye 
çıkarmayı planlıyor. 

Halihazırda Çin’in tarihi İpek Yolu’na 
eski ihtişamını kazandıracak projeleri ak-

tif bir şekilde devam ediyor. Bu bağlamda 
karayolları ve demiryolları inşaları Çin’in 
eski Başbakanı Wen Jiabao’nun ifadeleri ile 
“Çinlilerin inşa konusundaki yüksek hızları 
sayesinde” kısa zamanda tamamlanacak. 
Bunun uygulamadaki karşılığına Türkiye 
ve Çin arasındaki 7 bin kilometrelik de-
miryolu projesinin tamamlanma tarihinin 
2023 olarak belirlenmesi verilebilir. Diğer 
önemli bir proje ise Orta Asya’dan (Türk-
menistan, Özbekistan ve Kazakistan rotası 
üzerinden) Çin’e ulaşan 1100 millik boru 
hattı[1]. 2009 yılında faaliyete alınan hattın 
tam kapasiteye ulaşması durumunda yıllık 
40 milyar metreküp gaz akışı sağlanacak 
[2]. Bunlardan farklı olarak Kazakistan’dan 
Çin’e ulaşan ilk doğrudan petrol boru hattı 
ise yıllık 14 milyon ton petrol kapasitesinde. 
Kazakistan Çin’in en büyük sekizinci pet-

rol tedarikçisi ve iki ülke arasındaki petrol 
boru hattının kapasitesi giderek arttırılıyor. 
Diğer taraftan Çin 2006 yılında Türkmenis-
tan ile de doğalgaz anlaşması yaptı. Anlaş-
maya göre inşa edilen doğalgaz boru hattı 
ile 30 milyon metreküp Türkmen gazı 30 

yıl boyunca Çin’e ula-
şacak. Her ne kadar 
tam kapasite ile çalış-
masa da 2009’da gaz 
transferine başlayan 
boru hattının, Çin’in 
yıllık doğalgaz üretim 
miktarı (80 milyon 
metreküp) dikkate 
alındığında taşıdığı 
önem açığa çıkıyor 
[3]. Diğer yandan 
2011 yılında iki ülke 
arasında imzalanan 
anlaşma da Çin’in 
T ü r k m e n i s t a n ’ a 
enerji tedariki alanındaki yatırımlarının de-
vam edeceğini gösteriyor. Yalnızca Türkme-
nistan ve Kazakistan’da değil Özbekistan’da 
da Çinli şirketler Amu Derya havzasında 
Güney Iolotan ve Gumdak petrol yatakla-
rında önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. 

Çin’in Orta Asya’ya olan ilgisi aktif bir 
şekilde artıyor. Özellikle İpek Yolu üzerinde 
oldukça pragmatik politikalar izleyen ülke, 
bölgeyi ABD ve NATO müttefiklerinin çekil-
mesi sonrası domine etmeye hazırlanıyor. 
Çin’in bölgeye yönelik projeleri yalnızca 
bununla sınırlı kalmıyor. Dünyanın en bü-
yük ekonomisi olmaya aday olan Çin, bölge 
ülkelerinin her biri ile yakından ilgileniyor. 
Çin bütün bu projelere ek olarak ihtiyaç 
duydukları alanlarda Orta Asya ülkelerine 
kredi ve yardım sağlıyor. Orta Asya ülkele-
rinin iç işlerine karışmayan Pekin, özellikle 
bölge ülkelerinin ihtilaflı oldukları alanlara 
yatırım yapmaktan kaçınıyor. Örneğin hid-
ro-enerji alanlarında aralarında Kırgızistan 

ve Tacikistan’da yapımları konusunda uzla-
şıya varılmadığı için baraj ve su paylaşımı 
ile ilgili projelere Çin dâhil olmuyor. Diğer 
taraftan Çin’in bölgeye olan ilgisinin ticare-
te dayalı olması, orta ve uzun vadede kendi 
ekonomik çıkarları doğrultusunda kazanım 
hesapları herhangi bir ideolojik veya siyasi 
çıkarının bulunmadığı anlamına da gelmi-
yor. Ticari ilişkiler konusunda belirtilmesi 
gereken önemli noktalardan biri de Çin’in 
Orta Asya ülkeleri ile olan ticaret hacminin 
bu projelerin gölgesinde kalacak kadar az 
olması.  Ancak Pekin’in yatırım konusun-
da çekinmeden harcamalar yapmasındaki 
amaç, ileriki dönemde bu ülkeler ile ger-
çekleştireceği ticaretin bu günkü seviyede 
kalmamasını sağlamak.   

Çin’in “grand strategy” olarak nitelen-
dirdiği “barışçıl yükseliş” hedefinde Orta 
Asya önemli bir yer buluyor. Hem coğrafi 
hem de etnik olarak Orta Asya’nın uzantı-
sı olan Xinjiang bölgesinde Çin’in varlığını 

güvenlik ve ekonomik açıdan pekiştirmesi 
Orta Asya üzerine yönelik ekonomik ve si-
yasi bir var oluş felsefesine hizmet ederken 

Xinjiang’ın da ekonomik anlamda gelişme-
sine yardımcı olacak. Bu çift yönlü kazanım 
ise Çin’in ayrılıkçı tavrından dolayı duydu-
ğu endişeyi azaltacak ve bölgede istikrarı ve 
güvenliği sürdürülebilir kılacak.  Şanghay 
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’nün bölgesel enteg-
rasyon politikası ile bu coğrafyaya uzanan 
Çin, bölgesel güvenlik konseptini bütünleş-
me aracı olarak kullansa da bu aşama henüz 

tamamlanmış değil. Her ne kadar Çin’in 
bölgeye yönelik yatırımları Orta Asya ülke-
lerince ekonomik çıkarlar bağlamında hoş 
karşılansa da Pekin’in bölgede baskın rol 
oynamasına bölge devletleri karşı bir duruş 
sergiliyor.   Orta ve uzun vadede ise İpek 
Yolu’nun Orta Asya-Çin ayağı tamamlandı-
ğında Çin’in bölgede varlığını sürdüren di-
ğer küresel aktörler ile ciddi bir rekabete gi-
receğini öngörmek ise şimdiden mümkün.    

 
1. [1] Vladimir Fedorenko, “The New Silk Road 

Initiatives in Central Asia,” Rethink Institute 
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tations from the Shanghai Cooperation Organi-

zation,” Asian Survey, Cilt 53, Sayı 3, 2013.

3. [3] “Turkmenistan Supplying over Half of Chinese 

Gas Imports” EurasiaNet, Ağustos 2013, http://

www.eurasianet.org/node/67356

4. - See more at: http://www.usak.org.tr/kose_ya-
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çin’in orTa asya ile Tamamen 
Kendi eKonomiK ve Ticari 
çıKarlarına dayalı ilişKisi 
aynı zamanda bölgeden enerji 
bağlamında da faydalanmayı 
öngörüyor.

çin’in “grand sTraTegy” olaraK 
niTelendirdiği “barışçıl yüKseliş” 
Hedefinde orTa asya önemli bir 
yer buluyor.
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2
1 Şubat 2014’te Ukrayna iktidarı 
ile Batılı diplomatların desteğiy-
le Ukrayna muhalif parti liderleri 
arasında Ukrayna krizinin sona 

erdirilmesi için imzalanan “uzlaşma” met-
ni, aşrı sağcı muhalif partilerin iktidarı 
yasa dışı yollardan ele geçirmesiyle sonuç-
lanmıştır. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor 
Yanukoviç’in ülkeden kaçmasına neden 
olan Ukrayna’daki gelişmeler, Rusya ile 
Ukrayna’nın savaşın eşiğine gelmesine ve 
Kırım örneğinde olduğu gibi, Ukrayna’nın 
parçalanma sürecine girmesine neden ol-
muştur. 

Kırım Sorunu
Bu durum doğrudan nüfusun yüzde 
60’ını Rusların oluşturduğu Kırım Özerk 
Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından güven-
liğinin sağlanması ve Moskova tarafından 
bir koz olarak kullanılmasına neden ol-
muştur. Aynı şekilde Kırım bölgesi Kiev 
yönetimini yasal olmadığını öne sürerek 
kendi güvenliklerini kendileri sağlamaya 
başlamış, kendi ordusunu ve güvenlik güç-
lerini oluşturarak Kiev’den bağımsız bir 
yapı içerisinde girmiştir. Aynı şekilde Kırım 
Parlamentosu 6 Mart 2014 tarihinde Kırım 
Özerk Cumhuriyeti’nin kaderini belirle-
yen iki karar aldı. Birincisi ve en önemlisi 
Kırım’ın Rusya Federasyonu’na katılma-
sına ilişkin karardı. İkincisi ise, başta Se-
vastopol liman kenti olmak üzere Kırım’ın 
16 Mart 2014’te referanduma gideceğiydi. 
Gerçekleşmesi planlanan referandumda iki 
konuya karar verilmesi bekleniyor. Birinci-
si Kırım’ın Rusya Federasyonuna dâhil olup 
olmaması; ikicisi ise, Kırım’ın 1992 Anaya-
sası temelinde elde edeceği daha geniş sta-
tüsüyle Ukrayna’nın bir parçası olup olma-
masıydı. 1992 Anayasa’sı ise Kırım Özerk 
Cumhuriyeti’nin dış politikasında özerk ha-
reket etmesi ve dış ülkelerle ticari ve ekono-
mik ilişkiler kurarak kendi ekonomik kay-
naklarına sahip olması öngörülmektedir.1 
Kırım Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi 
(Parlamentosu) 11 Mart tarihinde Kırım’ın 
bağımsızlığını ilan ederek Ukrayna’dan ay-

1 Vzglyad, 5 Mart 2014, http://www.vzglyad.ru/
news/2014/3/6/675863.html 

rıldığını öne sürdü.2 Kırım Parlamentosu-
nun bağımsızlık ve Rusya’ya katılacağına 
dair kararının ardından Rusya’nın Kara-
deniz’deki en büyük üssünün bulunduğu 
Kırım bölgesindeki Sevastopol liman kenti 
de Rusya Federasyonuna dâhil olduğuna 
dair karar aldığını açıkladı ve Kırım Parla-
mentosunun kararını destekledi. Sovyetle-
rin yıkılmasından sonra Sevastopol Kırım 
Özer bölgesine dâhil edilmemiş, Ukrayna 
Anayasası’yla özel statüye sahip olmuştur. 
1997’de Ukrayna ile Rusya arasında yapılan 
anlaşmayla Sevastopol askeri üssü Rusya’ya 
yüzde 81, Ukrayna’ya yüzde 19 olmak üzere 
Sovyet mirası iki taraf arasında paylaştırıl-
mıştır. Sevastopol askeri üssünde 25 bin 
asker bulundurabilme açısında, stratejik 
öneme sahiptir.

Bu gelişmeler doğrudan Kırım nü-

2  “Parlament Krıma Prinyal Deklaratsiyu o Nezavisimosti”, < http://
vz.ru/news/2014/3/11/676496.html > (11.03.2014).

fusunun yüzde 12’sini teşkil eden Kırım 
Tatarlarını (Türklerini) etkilemektedir. 
Ukrayna’nın yeni yönetimine tepki olarak 
Rusya’yla birleşmeye giden Kırım’daki Rus-
lar ile Kırım Tatarlarının karşı karşıya gel-
mesine neden olmuştur.  Kırım’ın Rusya ile 
birleşmesi Kırım, Türklerinin sahip oldukla-
rı haklarının sınırlandırılacağı ve Rusya’nın 
desteğiyle Kırımlı Rusların ekonomik, siya-
si olarak daha da güçlenerek Kırım Türk-
lerinin siyasi varlıklarını tehdit edeceği 
endişesi, Kırım Tatarlarının en büyük en-
dişesi olmuştur. Ancak Kırım Tatarlarıyla 
karşı karşıya gelmeden Kırım’ın Rusya’ya 
bağlanması için Kırım Özerk Cumhuriyeti 
Başbakanı Sergey Aksyonov, Tatar azınlığa 
Kırım hükümetinde Başbakan Birinci Yar-
dımcısı görevi ve iki bakanlık vermeye hazır 
olduklarını, referandumdan sonra Kırım’da 
Tatarcayı Rusça’nın yanında ikinci resmi 
dil yapabileceğini, diğer bakanlıklarda kilit 
görevlere yine Tatar temsilcilerinin getirile-

bileceğini açıklamıştır.3 Aynı 
şekilde Kırım Parlamentosu 
Kırım Tatarlarının haklarını 
iade edeceğini, Kırım-Ta-
tarcanın Rusça ve Ukray-
nacanın yanında resmi dil 
statüsü verilmesi ve Kırım 
Tatarlarının belediyelerde 
ve diğer idari organlarda 
temsil edilmesi konusunda 
karar almıştır.4 Kırım Özerk 
Cumhuriyeti’nin referan-
dum sonrası Sevastopol şeh-
riyle birlikte Rusya ile imza-
lamış oldukları anlaşmayla 
Rusya’ya katılması sonrası 
Kırım Tatarlarını haklarının 
verilmesi konusunu Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin bir kez daha tekrarla-
mıştır. Ancak Kırım’ın Rus-
ya tarafından ilhak esilmesi 
Kırım Tatarları tarafından 
kabul görülmemiştir. 

Kırımdan Sonra
Rusya’nın Kırım’ı ilkah et-
mesiyle, Moskova stratejik 
Sevastopol deniz üssünü, 
dolayısıyla da Karadeniz fi-
losunun kendi kontrolünde 
kalmasını garantilemiştir. 
Kırım’ın Rusya’ya katılma-

sıyla demografik sorun yaşayan Rusya için 
2 milyon yeni ve ağırlıklı Rus olmak üzere 
nüfus eklenmiş oldu. Karadeniz’de kıta sa-
hanlığını Kırım üzerinden daha da genişlet-
miş olan Rusya, enerji hatlarının Avrupa’ya 
uzanmasının güvenliğini de garantilemiş 
oldu. Jeopolitik anlamda Kırım üzerinden 
zafer kazanan Rusya, Batı merkezli dünya 
siyasetinin resmen sona erdirmiştir. Ulus-
lararası ilişkilerde gücün başat rol oynadı-
ğını bir daha kanıtlanmış, AB’nin Rusya’ya 
enerji bağımlılığı nedeniyle politikalarının 
geçersiz olduğunu göstermiştir. Rusya ile 
sorunlu ülkeler karşısında psikolojik zafer 
kazanan Moskova, ulusal çıkarlarının her 
şeyin üstünde olduğunu da göstermiş oldu. 

3  “Kırım  Başbakanı’ndan  Tatarlara  Ortak  Devlet  Teklifi”,  < 
http://dunya.bugun.com.tr/ortak-devlet-teklifi-haberi/1009309  > 
(11.03.2014).
4  “Parlament  Krıma  Postonovil  Vosstanovit  Prava  Kırımsko-Ta-
tarskogo  Naroda”,  <  http://vz.ru/news/2014/3/11/676515.html  > 
(11.03.2014).
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uKrayna devleT başKanı 
viKTor yanuKoviç’in ülKeden 
Kaçmasına neden olan 
uKrayna’daKi gelişmeler, rusya 
ile uKrayna’nın savaşın eşiğine 
gelmesine ve Kırım örneğinde 
olduğu gibi, uKrayna’nın 
parçalanma sürecine girmesine 
neden olmuşTur. 

Karadeniz’de KıTa saHanlığını 
Kırım üzerinden daHa da 
genişleTmiş olan rusya, enerji 
HaTlarının avrupa’ya uzanmasının 
güvenliğini de garanTilemiş oldu.
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lini büyük oranda yükseltecektir. Bunun 
yanı sıra, Avrupa’dan doğrudan uçuşların 
da Kuzey Kıbrıs’a gerçekleşecek olmasın-
dan da Kıbrıslı Türkler muazzam bir turizm 
potansiyeli yakalayacaktır. Yapılan hesap-
lamalar turizm sektörünün 20 yıl içerisinde 
yaklaşık olarak 2 milyar € büyüklüğe çıka-
bileceğini göstermektedir. Turizm sektörü-
nün yanı sıra altyapı çalışmalarının süratle 
başlayacak olması ve özellikle hayalet kent 
Kapalı Maraş bölgesinin yeniden hayat bu-
lacak olması, inşaat sektöründe patlamaya 
sebep olacaktır. Sadece Maraş’ın yeniden 
yapılandırılmasının yaklaşık olarak 10 mil-
yar € üzerinde bir ekonomik faaliyet doğu-
racağı tahmin edilmektedir. 

PRIO raporunda incelenen diğer sek-
törlere bakılacak olursa, Kıbrıs’ta varılacak 
bir antlaşma çerçevesinde, halen Kıbrıs’ın 
kuzeyinde en büyük sektörlerden biri olan 
yükseköğrenim sektörünün de güçlü büyü-
me göstermesi kaçınılmaz görünmektedir. 
Hali hazırda Kuzey Kıbrıs’ta 12 üniversite 
faaliyet göstermektedir. Bu üniversitelerin 
7 tanesi yerel üniversite sıfatında eğitimleri-
ni yürütürken, 5 tanesi de Türkiye merkezli 
üniversitelerdir. Hesaplamalara göre 20 

yıl içerisinde toplam sektör büyüklüğünün 
yaklaşık 2 milyar € olması öngörülürken, 
146.5 milyon yıllık bir ekonomik paydan 
söz edilebilmektedir. Bu noktada üzerinde 
durulması gereken en önemli konu, bu üni-
versitelerin yetiştireceği öğrencilerin kalite-
li eğitim görerek Kıbrıs ekonomisinde yer 
almaları ve özellikle iş insanı olarak kendi-
lerini geliştirmek suretiyle ülkeye de katkı 
sağlayacak olabilmeleridir. Eğitim politi-
kaları belirlenirken gelecek projeksiyonları 
çerçevesinde özellikle Kıbrıslı Türk öğrenci-
lere yol gösterilmesinde büyük fayda vardır. 
Yükseköğrenim sektörünün büyümesiyle ve 
antlaşmanın oluşturacağı imkân ve siner-
jiyle ticaret sektöründe de kayda değer bir 

büyüme öngörülmektedir. Ekonomik skala-
nın büyüyecek olması neticesinde Kıbrıs’ın 
güneyinin fayda sağlayacağı öngörülürken, 
ambargo ve izolasyonlar altındaki Kıbrıslı 
Türkler için ortaya çıkacak olan doğrudan 
ticaret imkanı çok daha büyük meblağlarda 
gelir sağlayabilecektir. Bu bağlamda, rapor-
da belirtilen ekonomik aktivite büyüklüğü 
20 yıl içerisinde yaklaşık olarak 8.5 milyar 
€ olarak vurgulanmaktadır. Kıbrıslı Türkler 
bağlamında ekonomik sahanın genişleye-

cek olması, girişimciliği ve yeni sektörlere 
yönelmeyi getirecektir. Özellikle ekonomi-
nin bir ada ekonomisi çerçevesinde değer-
lendirileceği göz önünde bulundurulursa, 
bilişim alanındaki muazzam potansiyel 
değerlendirilebilecektir. Bilişim adası gibi 
çeşitli projeler geçmişte ortaya konduy-
sa da, günümüze kadar gerçekleştirilmesi 
mümkün olmamıştır. Ancak, eğitimli insan 
potansiyelinin yüksek olması ve çok sayı-
da üniversitenin bulunması, bilişim adası 
projesinin gerçekleşmesinin aslında çok 
zor olmadığını göstermektedir. Yükte hafif, 
pahada ağır ürünler üretecek bu gibi yatı-
rımların çok kısa zamanda hayata geçeceği 
tahmin edilmektedir.  

Sonuç olarak, 
özellikle Kıbrıs’ın 
güneyinde hem İsra-
il Münhasır Ekono-
mik Bölgesinde hem 
de Kıbrıs Münhasır 
Ekonomik Bölge-
sinde bulunan hid-
rokarbon yatakları, 
Kıbrıslı Türkler ve 
Rumlar arasındaki 
müzakereleri yeni-
den başlatmıştır. 
Özellikle AB’nin do-
ğalgaz kaynaklarında 
çeşitlilik yaratmaya 
çalışması ve ABD Or-
tadoğu projeksiyonu 
temelinde, bu aktör-
lerin sürece yüksek 
düzeyden destek ver-
mesi yakın gelecekte 
Kıbrıs’ta bir antlaşma 
getirebilir. Kıbrıs’taki 
halklar tarafından bu 
antlaşmanın sürdü-
rülebilir olmasının 
tek yolu; ekonomik 

olarak karşılıklı çıkar ve bağımlılık oluşma-
sı durumudur. Bu bağlamda, büyük eko-
nomik projelerin ortaklaşa kurgulanması 
ve hayata geçirilmesi hayatidir. Tam da 
buradan hareketle, antlaşmanın BM pa-
rametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki 
bölgeli, siyasi eşitlik temelinde bir federas-
yon temelinde olamayacağı ortaya çıkarsa, 
karşılıklı antlaşarak ayrılma seçeneğinin de 
artık daha yoğun ve ciddiyetle ele alınması 
gerekeceği gerçeğidir.

Kıbrıs’ta Çözüm
Kazançlı mı?

D
oğu Akdeniz Bölgesi’ndeki stra-
tejik dengeler bir süredir hassas 
bir şekilde korunmaya çalışıl-
maktadır. Özellikle Kırım’daki 

referandumdan sonra Kıbrıs’ta her ne ka-
dar bu konu gündemde olmasa da akılla-
ra özellikle 1974 ve 1983 yılları arasında 
tartışılan Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye ilhakı 
konusu gelmiştir. Hemen belirtmekte fayda 
var ki artık bu konu tartışılmıyor. Şu sıralar 
Kıbrıs’ta (ve küresel aktör ülkelerde) Kıb-
rıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin kapsamlı bir 
çözüme varabilmesinin yolları yeniden bu-
lunmaya çalışılıyor. 

Avrupa Birliği’nin (AB) petrol ve do-
ğalgazda Rusya Federasyonu’na büyük 
oranda bağımlı olmasından mütevellit, 
AB ve ABD, Kıbrıs’ın güneyinde bulunan 
doğalgaz rezervleri ile İsrail tarafından 
bulunan rezervlerin Avrupa’ya taşınması 
noktasında kararlılıklarını artırmışa ben-
zemektedirler. Yapılan fizibilite çalışmala-
rına göre bu rezervlerin birleştirilerek boru 
hattıyla Türkiye’ye bağlanması ve oradan 
da Avrupa’ya taşınması en uygun yol olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tam da bu nokta-
da, Kıbrıs meselesinin çözümü Türkiye’nin 
(kaynak çeşitliliği bakımından), Kıbrıs-
lı Türklerin Kıbrıslı Rumların, İsrail’in, 
AB’nin ve bölge istikrarı (ve şirketleri ba-
kımından) ABD’nin ortak faydasına olacak 
gibi görünmektedir. Bulunan rezervlerin 
boru hattıyla Türkiye’ye taşınması, ayrıca 
İsrail ve Türkiye’yi de direkt olarak birbir-
lerine bağlayacak olması da ABD’nin bölge-
deki iki önemli müttefikinin karşılıklı çıkar 
ilişkisi içerisinde bağlarını güçlendirme-
sini getirebilecektir. İlaveten, Türkiye’nin 
Kıbrıs’ın kuzeyine boru hattıyla su getirme 

projesi de son sürat devam etmekte ve son 
derece stratejik bir adım olarak değerlen-
dirilmektedir. Tahminlere göre, bu boru 
hattının Kıbrıs’ın güneyine ve hatta oradan 
da İsrail’e uzanacağı ve yakın gelecekte en 
stratejik madde olacak olan suyun da İsra-
il-Türkiye ilişkilerinde güçlü bir bağ olacağı 
vurgulanmaktadır.  

Yukarıda belirtilen unsurların en erken 
2017’de gerçekleşebileceği varsayımları 
yapılmakla birlikte, ekonomik olarak ada-
ya sağlayacağı net getirinin ne olduğu ko-

nusu hala belirsizliğini korumaktadır. Öte 
yandan bu rezervlerin en üst düzeyde yü-
rütülmekte olan müzakereler bağlamında 
bir “ateşleyici” olduğu da inkâr edilemez. 
Ancak karşılıklı kazancın sadece doğalgaza 
bağlı olmadığını görebilmek için bir de ba-
kılması gereken diğer husus, hiç doğalgaz 
yokmuş gibi farz ederek,  mevcut şartlar-
da ivedi kapsamlı bir çözümün Kıbrıs’taki 
halklara ve Türkiye’ye getirisine bakmaktır. 
Bu konuyla ilgili ilk çalışmasını 2008’de 
yapan Peace Research Institute –OSLO 
(PRIO) bir rapor hazırlayarak çözümden 
sonra Kıbrıs Türk Toplumu (KTT) ve Kıbrıs 
Rum Toplumu (KRT) açısından faydaları 

öne çıkarmaya çalışmıştır. Çalışmalarını 
sürdüren bahse konu Enstitü, en son çalış-
masını 2014 yılının Mart ayı içinde yayım-
lamış ve çözümün ekonomik gelişmeye kat-
kısını vurgulamıştır. 

PRIO (2014) raporuna göre anlaşılması 
gereken ilk husus Kıbrıs’ın her iki tarafında 
var olan ekonomik aktivitelerin kesinlikle 
potansiyelinin çok altında yürütüldüğüdür. 
Global bir kriz olarak karşımıza çıkan 2008 
krizinin ekonomilerde (ve özellikle Güney 
Kıbrıs ekonomisinde) büyük hasarlara yol 
açmış olması çözümü özellikle güneyde bir 
kurtarıcı olarak parlatırken, çözüm sonra-
sında oluşacak kazançların da “hissedilecek 
değerini” bir o kadar artırmıştır. PRIO 2014 
raporuna bakılacak olursa, çözüm sonrasın-
da özellikle Rum tarafının bir anda 76 mil-
yon nüfuslu Türkiye pazarına ulaşacak ol-
ması ve hali hazırda kendilerine kapalı olan 
hava ve deniz limanlarının açılacak olması, 
içinde bulundukları ekonomik krizden çı-
kış için önemli bir gelişme olacaktır. Diğer 
yandan Kıbrıs Türk tarafı bir anda gümrük 
birliğine gireceğinden, Avrupa’ya mal ve 
hizmet anlamında ulaşımı derhal gerçekle-
şecektir. Dolayısıyla, doğrudan ticaret ve tu-
rizm bağlamında doğrudan uçuş gerçekleş-
tirilecek olması Kıbrıslı Türkler ’e büyük bir 
kazanç sağlayacaktır. Sektörler bağlamında 
bakıldığında turizm anlamında adanın her 
iki tarafında özellikle hem İslam âlemi hem 
de Hristiyanlık için yüksek değerde tarihi 
eserlerin bulunuyor olmasına özel atıf var-
dır. Buna ilaveten Türkiye vatandaşlarının 
halen Yunanistan üzerinden güneye gidebi-
liyor olması belirgin bir engel doğururken, 
antlaşma durumunda direkt olarak uçuşun 
sağlanacak olması Rum turizm potansiye-
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sadece maraş’ın yeniden 
yapılandırılmasının yaKlaşıK 
olaraK 10 milyar € üzerinde bir 
eKonomiK faaliyeT doğuracağı 
TaHmin edilmeKTedir.

Ahmet Saydam
KIBRIS TÜRK YÖNETİCİLER DERNEĞİ BAŞKANI



28  29  EKOGÖRÜŞ EKOGÖRÜŞ

olarak şayet Ermeni ve Hıristiyan olsalardı 
Ermenistan destekli Karabağlı Ermeni bir-
liklerinin onları zorla yerlerinden etmemiş 
olacaklarını, mülkiyet haklarının tanınmış 
olacağını ve şikâyetlerinin incelenmiş ola-
cağını belirtmişlerdir.  

Mahkemeye başvuranlar bu sebep-
lerden dolayı 1. Maddenin 1. Protokolüne 
(mülkün korunması), 8. Maddeye (eve, özel 
yaşama ve aile yaşamına saygı duyulması 
hakkı), 13. Maddeye (etkin bir şekilde te-
lafi edilme hakkı) ve 14. Maddeye (ayrım-
cılık yasağı) dayanarak Ermenistan’dan 
şikâyetçi olmuşlardır.

Chiragov ve diğerleri AİHM’ye başvuru-
larını 2005 yılında yapmışlardır. 2010 yılın-
da başvurunun yapıldığı Daire (Chamber) 
başvuruya bakma yetkisini Büyük Daire’ye 
(Grand Chamber) devretmiştir. Bu aşama-
da davaya Azerbaycan hükümeti müdahil 
olmuştur. Mahkeme Aralık 2011’de verdiği 
kararla Chiragov ve diğerlerinin başvuru-
sunun geçerli olduğuna karar kılmıştır. Da-
vanın ilk duruşması ise bu sene 22 Ocak’ta 

gerçekleşmiştir.
Şu ana kadar davada yapılan önemli 

tespitler ve alınan kararlar şunlardır: 
• Dağlık Karabağ sorununa barışçıl 

bir çözüm üretmek adına devletlerarası 
diyalog yürüten AGİT Minsk Grubu’nun 
faaliyetleri AİHM’nin bu davayı incele-
mesine bir engel teşkil etmez. Yürütülen 
devletlerarası diyalog, davanın konusunu 
kapsayan ve bu konuda çözüm üretmeye 
çalışan bir süreç değildir. Bu sebepten 
dolayı AİHM bu dava ile ilgilenmekte 
serbesttir.

• Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da 
etkin bir kontrolü ve yetkisi olup olma-

dığı dava sürecinde incelenmesi gereken 
bir konudur. Ermenistan bölgede böyle 
bir kontrolünün ve yetkisinin olmadığını 
savunmaktadır. Ancak Chiragov ve di-
ğerleri ile Azerbaycan, Laçin bölgesinin 
Ermenistan tarafından kontrol edildiğini 
iddia etmektedir.

• AİHM, Ermenistan’ın dava mese-
lesinin Mahkemenin zamansal yetkisini 
aştığı itirazını reddetmiştir. AİHM, Chi-
ragov ve diğerlerinin yerlerinden edilme-
lerinin 1992’de bir anda gerçekleştiğini ve 
bunun doğal olarak Ermenistan’ın AİHM 
anlaşmasını imzaladığı 2002’den önce 
olduğunu kabul etmiştir. Ancak Chiragov 
ve diğerlerinin şikâyetleri, 1992’den beri 
devam eden bir mesele olduğundan ve ar-
tık Ermenistan AİHM’nin yetkisine tabi 
olmayı kabul ettiğinden dolayı zamansal 
yetki aşımı söz konusu değildir.

• Chiragov ve diğerlerinin kimlikle-
rinin doğrulanması ve Laçin bölgesindeki 
ev ve malların onlara ait olduğunun tespit 
edilmesi için yeterli kanıt sunup sunma-

Azerbaycan-Ermenistan
Sınır Sorunu AİHM Gündeminde

Ş
u anda Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde Dağlık Karabağ 
meselesiyle bağlantılı olan önemli 
bir dava devam etmektedir. Da-

vanın önemi doğrudan Dağlık Ka-
rabağ Savaşı ve Ermenistan’ın bu konuda 
sergilediği tutum ile bağlantılı olmasından 
kaynaklanmaktadır.

1992’de patlak veren Karabağ 
Savaşı’nda, bir grup Azerbaycanlı evlerini 
terk etmek zorunda kalmışlardır. Çatışma-
ların sona ermesine ve aradan geçen bunca 
zamana rağmen Azerbaycanlılar geride bı-
raktıkları evlerine dönememişlerdir. Evleri-
ne ve mallarına geri dönmelerini engellediği 
gerekçesiyle de Ermenistan’ı Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine şikâyet etmişlerdir.

AİHM’in verdiği bilgiler doğrultusunda 
davanın tarihi çerçevesi ve ayrıntıları şu şe-
kildedir:

Dağlık Karabağ, 1991’de Sovyet Sosya-
list Cumhuriyetler Birliği dağılana kadar 
resmi adıyla Dağlık Karabağ Özerk Oblastı 
(DKÖB) olarak Azerbaycan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’nin özerk bir eyaletiydi. 1989 
yılı verilerine göre nüfusunun yüzde 75’i et-
nik Ermeni,  yüzde 25’i ise etnik Azeri’ydi. 
Dağlık Karabağ’daki sorunlar 1988 yılında 
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın kendisine 
bağlanması talebinde bulunmasıyla başla-
mıştır. Ermenistan’ın talepte bulunmasıyla 
aynı yılda bölgede etnik temelli çatışmalar 
başlamıştır. 1991 yılında bölgenin etnik Er-
menilerinin DKÖB Bölgesel Konsey’i “Dağ-
lık Karabağ Cumhuriyeti”’nin kurulduğunu 
ilan etmiştir. 1992 yılında ise bu Dağlık Ka-
rabağ Cumhuriyeti Azerbaycan’dan bağım-

sızlığını ilan etmiştir. Bu gelişmeden sonra 
çatışmalar topyekûn savaşa dönüşmüştür. 
1993 yılına gelindiğinde etnik Ermeni bir-
likleri eski DKÖB’nin topraklarının nere-
deyse tamamını ve ayrıca çevredeki yedi 
Azeri bölgesini de ele geçirmiştir. Çatışma-

lar iki taraf için de yüzbinlerce yerlerinden 
edilmiş insan ve mülteci yaratmıştır (mah-
kemenin bu konuda objektif bir değerlen-
dirme yapmadığı, aradaki oransızlığı dikka-
te almadığı görülmektedir; zira yerlerinden 
edilen Ermeniler de bulunmakla beraber 
Azerbaycan tarafından bir milyona aşkın 

insan yerlerinden edilmiş, göçe zorlanmış 
ve katliama uğramıştır). 1994 yılında ta-
raflar arasında şu anda yürürlükte olan bir 
ateşkes anlaşması imzalamıştır. Bölgedeki 
sorun için barışçıl bir çözüm üretme faali-
yetleri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkila-
tı (AGİT) çatısı altında gerçekleştirilmiştir. 
Ancak bu zamana kadar soruna dair kesin 
bir çözüme ulaşılamamıştır. Bağımsızlığını 
ilan eden Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ise 
şu zamana kadar hiçbir devlet veya ulusla-
rarası örgüt tarafından tanınmamıştır.

Azerbaycan Kürtleri olduklarını be-
lirten ve Azerbaycan uyruklu olan Elkhan 
Chiragov, Adishirin Chiragov, Ramiz Geb-
rayilov, Akif Hasanof, Fekhreddin Pashayev 
ve Qaraca Gabrayilov (vefatı üzerine onu 
oğlu temsil etmektedir), 1992’de Dağlık 
Karabağ’da Azeri ve Ermeni taraflar arasın-
da çıkan çatışmalardan dolayı Laçin’deki 
evlerinden kaçmak zorunda kalmışlardır. 
Laçin’in, savaş döneminde Azerbaycan 
toprakları içinde bulunan ve nüfusunun 
çoğunluğun Azerbaycanlılar’dan oluşan bir 
yerleşim birimi olduğu belirtilmiştir.

Mahkemeye başvuranlar bölgeden ka-
çışlarından bu yana Ermenistan hükümeti 
tarafından evlerine geri dönmelerinin en-
gellendiğini, bu sebepten dolayı evleri ve 
mallarını hiçbir şekilde kullanamadıklarını, 
malları hakkında yasal işlemler gerçekleş-
tiremediklerini belirtmişlerdir. Aynı za-
manda Ermenistan hükümetinin kayıpları 
için herhangi bir tazminat ödemediğini, 
yerlerinden edilen insanların sıkıntılarını 
herhangi bir şekilde telafi etmeye çalışma-
dığını belirtmişlerdir. Başvuru yapanlar son 

Mehmet Oğuzhan Tulun
AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ / ARAŞTIRMACI

çaTışmaların sona ermesine ve 
aradan geçen bunca zamana 
rağmen azerbaycanlılar 
geride bıraKTıKları evlerine 
dönememişlerdir. ermenisTan’ın dağlıK Karabağ’da 

eTKin bir KonTrolü ve yeTKisi 
olup olmadığı dava sürecinde 
incelenmesi gereKen bir 
Konudur.
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dıkları incelenmesi gereken bir konudur. 
Ermenistan, Chiragov ve diğerlerinin ye-
terli kanıt sunmadığını iddia etmektedir.

• Chiragov ve diğerlerinin AİHM’ye 
başvurmadan önce iç hukuk yollarını tü-
ketip tüketmediği incelenmesi gereken 
bir konudur. Ermenistan, bu mesele için 
AİHM’ye başvurulmasını gerektirmeyen 
yerel çözüm olanaklarının bulunduğunu 
ve Mahkemeye başvurmadan önce bu 
olanakların tüketilmiş olması gerektiğini 
iddia etmektedir. Chiragov ve diğerleri ile 
Azerbaycan, bu iddiaya itiraz etmektedir-
ler.

• Ermenistan’ın Chiragov ve diğer-
lerinin AİHM başvuruları zaman aşımına 
tabidir iddiası reddedilmiştir. Normal 
şartlarda şikâyet edilen meselesinin orta-
ya çıkmasından sonraki altı ay içerisinde 
Mahkemeye başvuru yapılması gerek-
mektedir. Ancak karmaşık uluslararası 
sorunların ne zaman çözüleceği belli ola-
mayacağı için altı ay sınırlamasına istisna 
uygulanabilir. Chiragov ve diğerlerinin 
Ermenistan ve Azerbaycan’ın ortaklaşa 
bir çözüm üretebileceği için beklemeye 
karar vermiş olmaları makul bir gerekçe-
dir. Ermenistan’ın 2002’de Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ni onaylamasına rağ-
men bir çözümün ortaya çıkmayışı üzeri-
ne Chiragov ve diğerlerinin 2005’te baş-
vuru yapması da makul bir gecikmedir.

• Ermenistan’ın Dağlık Karabağ 
Cumhuriyeti’nin özelleştirme ve toprak 
düzenlemesi yasası çerçevesinde Chi-
ragov ve diğerleri toprak haklarını kay-
betmiştir iddiası reddedilmiştir. AİHM, 
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin hiçbir 
devlet ve uluslararası örgüt tarafından 
tanınmadığını, bu sebepten dolayı aldığı 
herhangi bir yasal kararın Mahkeme ta-
rafından geçerli kabul edilemeyeceğini 
belirtmiştir.

“Chiragov and Others v. Armenia” da-
vasının “Loizidou v. Turkey” davası ile de 
bağlantısı mevcuttur, zira iki davanın da 
benzer yönleri vardır. Bu sebepten dolayı 
AİHM, Chiragov and Others v. Armenia 
davası incelemesi sırasında Loizidou v. 
Turkey davasına da atıflarda bulunmuştur. 
Kıbrıs Rumu Titina Loizidou, 1974 Barış 
Hareketi sırasında Girne’deki arsasını terk 
etmek zorunda kaldığını, bilahare arsası-
na geri dönmeye çalıştığını, ancak Türk 
askerleri tarafından engellendiğini belirte-

rek, meseleyi AİHM’e taşımıştır. Loizidou, 
Chiragov ve diğerleri gibi arsasından çeşitli 
şekillerde faydalanamadığını ileri sürerek, 
Türkiye’den şikâyetçi olmuştur. AİHM, 
Türkiye aleyhinde aldığı kararda Türkiye’yi 
tazminat ödemeye mahkûm etmiştir. 

Bu tazminat, el konulan arsa karşılığın-
da verilen bir para olarak tanımlanmamış 
(zira Mahkeme, arsanın hâlâ Loizidou’ya 
ait olduğunu belirtmiştir), bunun yerine 

arsanın kullanılmasının engellenmesinin 
hukuksal yaptırımı olarak tanımlanmıştır. 
Türkiye, Kıbrıs meselesinin daha çözülme-
miş olmasından dolayı bu tazminatı öde-
meyi başta reddetmiş ve bu kararın Kıbrıs 
sürecini baltalayacağını belirtmiştir. Ancak 
AİHM’nin belli aralıklarla tekrarladığı ih-
tarlar üzerine Türkiye tazminatı ödemeye 
karar vermiştir. 

Tazminat kararı dışında Loizidou v. 
Turkey davasında Chiragov and Others 
v. Armenia davası ile bağlantılı başka ka-
rarlar da verilmiştir. Türkiye’nin Kıbrıs’ta 
yetkiye sahip olmadığı için şikâyet edile-
meyeceği itirazı reddedilmiştir. Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nin adadaki belirgin varlığı 
AİHM tarafından Türkiye’nin adadaki aktif 
olarak yetki kullanma kapasitesine bir ka-

nıt olarak yorumlanmıştır. Yani Mahkeme 
Loizidou’nun Girne’deki arsasına gidişin 
engellenmesinden Türkiye’yi sorumlu tut-
muştur.

Mahkeme Türkiye’nin, Loizidou’nun 
arsasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti (KKTC) el koyduğu için arsa sahipliği-
ni kaybetmiştir iddiasını da reddetmiştir. 
Mahkeme, KKTC’nin Türkiye dışında başka 
devletler veya uluslararası örgütler tarafın-
dan tanınmayan bir oluşum olduğunu belir-
terek, aldığı kararların Mahkeme açısından 
geçersiz olduğuna karar vermiştir. Böylece 
Mahkeme, Loizidou’nun hiçbir zaman için 
arsa sahipliğini kaybetmediği sonucuna 
varmıştır.

Ancak Mahkeme, Loizidou’nun 
Türkiye’nin 8. Madde’yi (eve, özel yaşa-
ma ve aile yaşamına saygı duyulması hak-
kı) ihlal ettiği iddiasını reddetmiştir; zira 
Loizidou’nun arsasında hiç yaşamamış ol-
duğunu, arsa üzerinde bir evi de bulunma-
dığını belirtmiştir.

Loizidou v. Turkey davası, benzer ko-
nulu davalar için emsal teşkil etmiştir. Bu 
davanın sonucundan yola çıkılarak, Türki-
ye aleyhine Kıbrıs sorunu konusunda çeşitli 
davalar açılmış ve Türkiye yine mahkûm 
edilmiştir.

Chiragov and Others v. Armenia dava-
sı, Loizidou v. Turkey davası ile benzerlik 
taşıdığı için muhtemelen Ermenistan da 
Türkiye gibi mahkûm edilecektir. Ancak bu 
kesin değildir, zira Ermenistan’ın Dağlık 
Karabağ’daki varlığı Türkiye’nin KKTC’deki 
varlığından farklı bir şekilde yorumlanmak-
tadır. Mahkeme, Ermenistan’ın bölgedeki 
varlığının Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı 
kadar kesin olmadığı iması yapmıştır. Do-
layısıyla davanın sonucunu belirleyecek 
önemli etkenlerden birisi, Mahkemenin 

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki varlığı-
nı nasıl yorumladığı olacaktır. Davanın Er-
menistan aleyhine sonuçlanması olasılığını 
arttıran bir durum ise, Loizidou’nun aksine 
Chiragov ve diğerlerinin uzun zaman bo-
yunca Laçin’deki evlerinde yaşamış olma-
larıdır.

Chiragov and Others v. Armenia da-
vasıyla ilgili bir başka önemli durum ise, 
AİHM’de neredeyse aynı konulu, ancak 
Azerbaycan aleyhine açılmış bir davanın 
devam ediyor olmasıdır. “Sargsyan v. Azer-
baijan” davası, etnik Ermeni ve Ermenistan 
vatandaşı olan Minas Sargsyan’ın 2006 
başvurusu üzerine açılmıştır (adıgeçen ve-
fat ettiği için çocukları tarafından temsil 
edilmektedir). Sargsyan, 1992’deki savaş 
sırasında ailesiyle beraber yaşadığı Gülis-
tan’daki (Şaumyan bölgesi) evlerinin Azeri 
birlikler tarafından harap edildiği ve bölge-
den kaçmak durumunda bırakıldığını iddia 
etmiştir.  Savaş öncesinde Şaumyan bölge-
si DKÖB’ın dışında kalmış olsa da, Dağlık 
Karabağ Ermenileri burada da hak talep 
etmiştir. Bu nedenle, bu bölgede Ermeni 

ve Azeri birlikleri arasında ciddi çatışma-
lar olmuş, ancak sonuçta bölgenin büyük 
bir çoğunluğunun kontrolü Azerbaycan’da 
kalmıştır. Bu zamandan beri Azerbaycan 
tarafından evine dönmesi engellendiği için 
Sargsyan şikâyetçi olmuştur. Sargsyan, aynı 
zamanda bölgedeki aile fertlerinin olduğu 
mezarlığı ziyaret etmesinin engellenmesi ve 
Ermeni mezarlıklarının tahrip edilmesin-
den dolayı da şikâyetçi olmuştur. Davaya 
Ermenistan da müdahil olmuştur.

Chiragov and Others v. Armenia dava-
sıyla eş zamanlı olarak yürüyen bahse konu 
davada AİHM, Sargsyan’ın başvurusunun 
kısmen geçerli olduğu kararına varmıştır. 
Davanın son duruşması 5 Şubat 2014’de, 
yani Chiragov and Others v. Armenia da-
vasının en son duruşmasından kısa bir süre 
sonra gerçekleşmiştir. Aynı Ermenistan’a 
karşı aldığı karar gibi AİHM, Azerbaycan’ın 
da zamansal yetki aşımı itirazını reddet-
miştir. AİHM, iki dava için de aynı konuları 
incelemeye karar vermiştir: Şikâyet edilen 
devlet bahsi geçen bölgede nasıl bir kontrol 
ve yetkiye sahiptir? Mahkemeye başvurma-

dan önce iç hukuk yolları tüketildi mi? Baş-
vuranlar mağdur olduklarını iddia etmekte 
haklılar mıdır?

Chiragov and Others v. Armenia da-
vasında alınacak karar, Dağlık Karabağ 
Savaşı’nda yerlerinden edilen bir milyona 
aşkın insan açısından büyük önem taşı-
maktadır. Davada, Ermenistan aleyhine ka-
rar alınırsa, savaştan etkilenen diğer mağ-
durlar da Ermenistan’dan şikâyetçi olacak, 
tazminat talep edecektir. Bu yöndeki bir 
kararla, aynı zamanda hem Ermenistan’a, 
hem de bağımsızlık iddiasında bulunan 
Dağlık Karabağ Cumhuriyet’ine yasal bir 
darbe gelmiş olacaktır. Ancak Sargsyan vs. 
Azerbaijan davasında, Azerbaycan aleyhine 
alınacak bir karar sonucunda Azerbaycan 
da tazminat talepleriyle karşılaşabilecektir.

AİHM, iki davayı da aynı anda incele-
yerek, Dağlık Karabağ sorunu konusunda 
tarafsız davrandığı görüntüsünü vermekte-
dir. Hiç kuşkusuz Mahkeme’nin Dağlık Ka-
rabağ sorununa kendi yetki alanında yasal 
bir çözüm getirmesi, siyasi çözüme katkıda 
bulunabilecek nitelikte olacaktır.

cHıragov and oTHers v. armenıa 
davasında alınacaK Karar, dağlıK 
Karabağ savaşı’nda yerlerinden 
edilen bir milyona aşKın 
insan açısından büyüK önem 
TaşımaKTadır.



A
kdeniz havzasının ve Ortadoğu 
bölgesinin temel yapıtaşlarından 
olan Türkiye ve Mısır, son dönem-
de ilişkilerini sağlam stratejik te-

mellerden ziyade bir takım duygusal ve ide-
olojik argümanlar üzerine inşa ettiklerine 
dair oluşan algının kurbanı olmuş durum-
dalar. İkili ilişkiler, bu durumdan kaynakla-
nan bir kriz haliyle karşı karşıya… Normal 
şartlar altında beraber hareket ettiklerinde 
birbirlerinin gelişimlerine ve bölgenin istik-
rarına önemli katkılar sunabilecek olan bu 
iki aktör, kendi içlerinde yaşadıkları siyasi 
kargaşalar nedeniyle mantıklı adımlar ata-
bilecek durumda değiller. 

Halbuki problemler derinleşmeden, bir 
an önce, bu kriz aşamasına nasıl gelindiğine 
ilişkin kapsamlı analizlerin yapılması şart. 
Zira temel saikler anlaşılmadan problemle-
re çözüm bulabilmek mümkün olmayabilir. 
Özellikle de duygusal savrulmalara gayet 

açık her iki ülke siyasetinin de dikkatli bir 
şekilde tetkik edilmesi, sorunları aşabilmek 
adına büyük önem arz ediyor. Aksi takdir-

de, süreç analizi yapılmadan, diğer bir ifade 
ile bu noktaya gelinmesinin temel sebepleri 
kavranmadan atılacak adımlar, krizi kalıcı 
hale getirme potansiyeline sahip olduğu gibi 
bölgesel dengeleri de önemli ölçüde sarsabi-
lir. 

Bu noktada ilk olarak krizin temel se-
beplerini ele almak, ardından problemler 
derinleştiği takdirde ne gibi sıkıntılar ile 
karşılaşılabileceğini sorgulamak ve son ola-
rak da krizin genişlemesinin bölgesel an-
lamda doğuracağı muhtemel sonuçlarına 
kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

 
Alternatif değil tamamlayıcı 
roller
Beraber hareket etme vizyonunun ihyası ve 
uygulanabilmesi adına gayret sarf edilmesi 
her iki aktör açısından da son derece hayati 
bir gereklilik. Beraber hareket edebilme be-
cerisini gösteren Türkiye ve Mısır, Akdeniz-
Afrika ve Ortadoğu’da aleyhlerinde gelişen-
gelişebilecek birçok konuda avantaj elde 
edebilecektir. Aslında tarihi birikimlerine 
ve geleneksel siyaset anlayışlarına bakıldı-
ğında her ne kadar devamlı rakip gibi lanse 
edilmeye çalışılsalar da bu iki mağrur dost 
arasında gerçek ve “yaşayabilir” bir ortaklı-
ğın kurulabileceğini öngörmek mümkün… 
Zira biri diğerinin alternatifi olmayan, ak-
sine birbirlerini tamamlayan aktörlerden 
bahsediyoruz. Her daim karşı karşıya ge-
tirilmeye çalışılan bu iki bölgesel oyuncu, 
kışkırtmalara kanmadan birlikte hareket 
edebilmenin yollarını aramalıdır.  Nitekim 
birbirlerine tahakkümleri mümkün olma-
yan Mısır ve Türkiye’nin güçlenebilmesi ve 
bölgesel-küresel anlamda hak ettikleri ko-

numlara ulaşabilmeleri, dost olabilmeleriy-
le doğrudan ve yakından alakalı…

Bu yakınlaşma mevcut şartlar altında 
bölgemizin esaslı problemlerinden biri olan 
mezhep geriliminin yapısal hale gelmesi-
ni de önleyebilecek bir beraberlik olabilir. 
Ayrıca Mısır ve Türkiye’nin ortak paydada 
buluşması, din adına bir şeyler yaptığını 
iddia eden radikal unsurların etkinliğini sı-
nırlandıracağı gibi, “doğru temsil” anlamın-
da da güçlü bir model oluşturacaktır. Hele 
İslam’ın radikalizmle özdeşleştirilmeye 
çalışıldığı günümüz şartlarında bu birlikte-
liğe olan ihtiyacın hat safhada olduğundan 
bahsetmeye dahi gerek yok. Yine bu duru-
ma paralel olarak değerlendirilebilecek bir 
diğer husus da İslamofobi ile mücadele. İs-
lamofobi ile mücadele için de Mısır-Türkiye 
ortaklığı çok önemli bir ufuk açabilir. Ayrı-
ca çok kültürlülük, doğu-batı arası ilişkiler 
bağlamında da nitelikli bir katma değer 
sunma potansiyeli olan bir ortaklıktan söz 
ettiğimizi unutmayalım. 

 
Kısa vadede neler yapılabilir?
Aslında sadece Mısır bağlamında değil ge-
nel olarak dış politikada hedeflerin sade-
leştirilmesi gerektiği açık. Hedefler bağla-
mında “maksimalist” olarak yorumlanacak 
her türlü söylem ve eylemden kaçınmak, 
Türkiye’nin yararına olacaktır. Mısırla ile-
tişim bağlamında [zaten] daralan kanal 
sayısının bir an önce artırılması için azami 
gayret göstermek en önemli önceliklerimiz 
arasında yer almalı. Açılan yeni irtibat ka-
nalları, Mısır’da bulunan farklı siyasi, top-
lumsal ve ekonomik unsurları kapsayıcı 
mahiyette olmalı. Bu anlamda verilecek “ya-

pıcı” mesajlar, oluşan ön yargıların bertaraf 
edilmesi için fayda sağlayabilir. Özellikle 
“Türkiye, Mısır’ın iç işlerine karışmıyor” 
mesajının uygulamalı olarak gösterilebil-
mesi, kapanan birçok kapının yeniden açıl-

masına yardımcı olabilir. Karşı tarafın bunu 
net bir şekilde hissetmesi gerekiyor.  

Ekonomik menfaat ve ortaklıkların ar-
tırılması da ilişkilerin kırılganlığını azaltıcı 
bir rol oynayacaktır. Diğer bir ifade ile ikili 
ilişkilerin, devamlılığı esas alan ve krizlere 
karşı dirençli bir şekilde kurumsallaştırıl-
ması ve ayrıca devlet dışı aktörler üzerinden 
çeşitlendirilmesi özellikle amaçlanmalı. Bu 
hususta ikinci yol (second track) diplomasi 
bağlamında özellikle Mısırlı işadamları ve 
ekonomiden sorumlu bakanlar ile temas 
trafiğinin artırılması vasıtasıyla kalıcı işbir-
liklerinin temellerinin atılması, orta ve uzun 
vadede her iki ülkenin de lehine sonuçlar 
doğuracaktır. Ekonomi bakanlarının yanı 
sıra sanayi ve turizm bakanları ile de sıkı di-
yalog arayışı meyve verecektir. Hâlihazırda 
imzalanan ancak onay bekleyen anlaşma-

ların “görünür bir şekilde” onaylanmasının 
Mısır tarafında Türkiye’nin bir iyi niyet gös-
tergesi olarak okunması muhtemeldir. 

Öte yandan Türk sivil toplum örgütleri-
nin devlet organlarının girmesinin sakıncalı 
olduğu ya da giremeyeceği alanlarda ikinci 
yol olan diplomasi çerçevesinde Mısırlı mu-
hatapları ile temasa geçmesi de “halktan 
halka olan ilişkilerin gelişmesi” noktasında 
son derece olumlu mesajlar verecektir. Bu 
noktada temasa geçecek kişi ve kurumla-
rın Mısırlı muhataplarına “yersiz gerginliğe 
son verilmesini istiyoruz” mesajını iletmesi, 
siyasiler üzerinde bir baskı oluşturulması 
adına bir başlangıç olabilir. Bu tür görüşme-
lerde kültür-sanat alanlarında, bilimsel ko-
nularda, akademik bağlamda ortaklıkların 
yapılabileceği sıklıkla dillendirilmeli.  

Her şeyden önemlisi hedeflerin sadeleş-
tirilmesi ile birlikte “stratejik sessizlik”, sa-
bır ve hoşgörü, Mısır’a yönelik yaklaşımımı-
zın en temel özellikleri olmalı. Zira mevcut 
olumsuz şartlar altında aracısız bir şekilde 
karşılıklı güven arttırıcı önlemlerin alınma-
sı ilişkilerin geleceği açısından kritik önem 
taşıyor.

Mısır toplumunun hassasiyetleri dik-
katlice tahlil edilmeli. Özellikle toplumun 
genel değerleri ve önemli gördükleri konu-
lar hususunda açıklamalar yapılırken, üslu-
bun bağlayıcı doğası hesaba katılarak azami 
derecede dikkat edilmesi gerekiyor. Arap 
toplumlarının “onur” meselesi yapabileceği, 
“kaş yapayım derken göz çıkarma” riski olan 
konulara mümkün olduğunca girilmemeli, 
girilecekse de ince eleyip sık dokuduktan 
sonra gerekli beyanlarda bulunulmalı. Ör-
neğin her ne kadar konumu ve saygınlığı 

Mısır halkınca sorgulanıyor olsa da Ezher 
hakkında konuşulacaksa son derece hassas 
bir dil kullanılmalı. Gelinen nokta itibariy-
le Ezher ile diyalog kurulması, Türkiye’nin 
“Ezher’e laf uzatan aktör” imajının ortadan 
kaldırılması için gerekli duruyor. Bu min-
valde medya üzerinden mesaj vermekten de 
mümkün mertebe sakınmak yerinde olacak-
tır. Medya vasıtası olmadan gerekli görülen 
kişi ve kurumlarla doğrudan temas, yanlış 
anlaşılma riskinin, tevil ve dedikodunun 
önünü alacaktır.  Öte yandan Mısır’da ka-
muoyunu etkileme potansiyeli olan nitelikli 
aydın ve gazetecilerin Türkiye’ye davet edi-
lerek Türkiye’yi daha yakından tanımaları-
na imkân sağlanması da ihmal edilmemesi 
gereken kritik bir konu.

Daha fazla geç kalınırsa zarar verici 
açıklamaların son bulması bile işe yarama-
yabilir. Her iki ülkede de medyanın iç siya-
sete endeksli tutum ve davranışlarının tek-
nokratların ve siyasilerin işini zora soktuğu 
görülüyor. Medya organlarının politika ya-
pıcılarını yanıltmadan, objektif haberciliği 
esas alması en hayati noktalardan birisi ola-
rak karşımıza çıkıyor. Zira gerek Mısır med-
yasında gerekse Türk medyasında her iki 
ülkede olup bitenleri sadece ideoloji temelli 
okuyan ve yansıtan, aynı zamanda da kara 
propaganda unsuru olarak çalışan kişi ve 
kurumların varlığı ilişkileri “enfekte eden” 
temel unsurlar arasında sayılabilir. Medya 
vasıtası ile oluşturulan sanal algılarla akıl, 
mantık ve etik sınırları zorlayan husumetle-
re girmek yapılabilecek en büyük hata olur. 
Kısacası sadece siyasilerin değil, belki de 
ilk önce medyanın öfke ve duygusallığa son 
verip objektif realiteye dönmesi gerekiyor.
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Beraberliğe Muhtaç İki Dargın Dost:
Türkiye ve Mısır 

EKOGÖRÜŞ

beraber HareKeT edebilme 
becerisini gösTeren TürKiye 
ve mısır, aKdeniz-afriKa ve 
orTadoğu’da aleyHlerinde 
gelişen-gelişebileceK 
birçoK Konuda avanTaj elde 
edebileceKTir.

mısır ve TürKiye’nin orTaK 
paydada buluşması, din adına 
bir şeyler yapTığını iddia eden 
radiKal unsurların eTKinliğini 
sınırlandıracağı gibi, “doğru 
Temsil” anlamında da güçlü bir 
model oluşTuracaKTır.

Osman Bahadır Dinçer
USAK  ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

33  



35  

T
ürkiye’nin merkezinde bulunduğu 
Avrasya ve Orta Doğu coğrafyası-
na şöyle bir baktığımızda ilk söy-
lenecek şey “neler oluyor böyle” 

oldu uzun süredir. Bir yandan Suriye’de 
hala devam eden ve Türkiye’yi de derinden 
etkileyen iç savaş ve Akdeniz ötesinde Arap 
Baharı’nın sarılmaya çalışılan yaraları, di-
ğer yandan İslam Devrimi’nden bu yana 
ABD ve Batı’nın hedefindeki İran’a yönelik 

uluslararası yaptırımların hafifletilmesi ve 
Avrupa Birliği’ni sarsan ekonomik krizler 
neticesinde İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs 
Rum Kesimi’nin iflası, dünyada değişen 
dengelerin göstergesi. Ancak hiç kuşku yok 
ki, uluslararası ilişkiler sistemini etkileye-
cek en önemli gelişme Rusya’nın Kırım’ı 
kendi topraklarına dahil etmesidir. İkinci 
Soğuk Savaş dönemini başlatması muhte-
mel bu dış politika manevrasını açıklamaya 
çalışırken bölgesel ve küresel gelişmeleri de 
gözardı etmemek gerekir.

Kırım’ın Rusya’ya ilhakı bir yandan Nas-

yonal Sosyalist Almanya’nın İkinci Dünya 
Savaşı’nın hemen öncesinde Avusturya’yı 
ilhakına benzerken, diğer yandan da İkin-
ci Dünya Savaşı sonrası ABD ve Sovyetler 
Birliği arasında Avrupa kıtasında yaşanan 
paylaşma dönemini hatırlatmaktadır. Bu-

gün de farklı koşul ve araçlar ile dünyada 
yeni bir paylaşım savaşı verilmektedir. Bu 
paylaşım savaşının en ciddi iki tarafı, eski-
den olduğu gibi ABD ve Rusya’dır. Sovyet-
ler Birliği’nin dağılmasından sonra siyasi 
ve ekonomik olarak çöküş dönemi yaşayan 
Rusya, Putin’in devlet başkanlığı süresinde 
yeni bir yükseliş dönemine girmiştir. Elin-
deki enerji kaynaklarını dünya enerji tica-
retinin en önemli oyuncusu haline gelmek 
için akıllıca kullanan ve ekonomisini enerji 
merkezli olarak önemli ölçüde büyüterek 
zenginleşen Rusya, Soğuk Savaş dönemin-

den miras kalan askeri gücünü de arkasına 
alarak dünya siyasetinde yeniden güçlü bir 
oyuncu haline gelmektedir. Eski Sovyet ül-
kelerini doğal nüfuz alanı kabul ederek bu 
ülkelerdeki etkinliğini yeniden artırmak 
isteyen Rusya, Avrasya Birliği adı altında 

yeni bir ekonomik araç vücuda getirerek 
Orta Asya cumhuriyetlerini bir ölçüde yö-
rüngesine sokarken, Gürcistan ve Ukrayna 
örneklerinde olduğu gibi Avrupa Birliği ile 
yakınlaşma çabasındaki eski Sovyet ülke-
lerinde ise askeri güç kullanmaktan çekin-
memiştir. İşte bu noktada, Rusya’nın askeri 
müdahalelerine Avrupa Birliği ve ABD’nin 
ciddi bir cevap verememesi, üzerinde du-
rulması gereken konudur. Bu durumun çok 
boyutlu birden fazla sebebi ortaya konacak-
tır. Burada sadece Avrupa Birliği boyutu ele 
alınırken, diğer nedenlerden bağımsız bir 

şekilde Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik 
ve Savunma Politikası merkeze konulacak-
tır.  

Avrupa ekonomi ve siyasi tarihinde 
önemli bir yeri olan Ukrayna gibi büyük 
bir ülkenin, Avrupa Birliği ile yakınlaşmak 
için önemli siyasi bir adım atmak üzerey-
ken, iç karışıklıklar yaşaması ve aniden Kı-
rım gibi jeostratejik önemi olan bir bölgeyi 
Rusya’ya “kaptırması” tarihsel süreçte bir 
kırılma noktasıdır. Böylesine hayati bir ge-
lişme karşısında, siyasi açıklamalar dışında 
ciddi bir dış politika eylemi gerçekleştire-
memesi, Avrupa Birliği’nin henüz etkin bir 
siyasi oyuncu haline gelememiş olmasıyla 
açıklanabilir. Bu durumun tam kalbinde ise 
Avrupa Birliği’nin hala doğrudan etkili bir 
askeri güce sahip olamaması bulunmakta-
dır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin halen 
ekonomik bir güç olarak kaldığı, siyasi bir 
güç olamadığı, zira siyasi gücü destekleye-
cek askeri bir gücünün olmadığı tespitini 
yapmak yanlış olmayacaktır. Buradan ha-
reketle uluslararası ilişkiler disiplinin temel 
tartışmalarından biri olan yüksek politika-
alçak politika tartışmasında da; ekonomi 
merkezli alçak politikanın daha önemli ol-
duğunu savunan hayalcilik (idealizm) eko-
lünün, askeri güç ve güvenliği merkeze ala-
rak yüksek politikanın belirleyici olduğunu 
savunan gerçekçilik (realizm) akımına karşı 

bir kez daha kaybettiğini söylemek müm-
kün olacaktır.  

Kırım, “Avrupa Birleşik Devletler” ön-
görüsünde bulunan Avrupa Birliği için bir 
kez daha ders alınması gereken bir örnek 
olmuştur. Avrupa Birliği’nin siyasi bir ku-
rum olması yolundaki en önemli unsur 
olan Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının 
ana parçası Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Politikası, 1990’lar boyunca farklı mecra-
lara girmiş ve gelişme eğilimi göstermiştir. 
Avrupa’nın askeri güç kavramı, esas olarak 
Batı Avrupa Birliği ve NATO içerisinde fi-
lizlenmiştir. Avrupa Birliği 1999 yılındaki 
Helsinki Ana Amaç belgesi ile askeri kabili-
yetlerini güçlendirmek için somut bir adım 
atmıştır. 2003 yılında hazırlanan Avrupa 
Güvenlik Stratejisi adlı belge ile de Avru-
pa Birliği ilk kez ortak bir güvenlik strate-
jisi ortaya koymuştur. Avrupa Birliği’ni, 
askeri kabiliyetlerini artırmak amacıyla 
kurumsal bir yapı oluşturmaya iten esas 
etken Yugoslavya’nın çözülme döneminde 
Balkanlar’da yaşanan savaşlar ve özellikle 
Bosna Hersek’teki insanlık dramıdır. Av-
rupa, yanıbaşında meydana gelen insanlık 
dramına sessiz kalırken, NATO’nun geç 
kalan müdahalesi amacına ulaşamamıştır. 
Sekiz bin Boşnak’ın katledildiği Srebreni-
ca katliamı ile Soğuk Savaş sonrası yeni bir 
görev tanımı yapılmaya çalışılan NATO’nun 

varlığının yanısıra, siyasi olarak bütün-
leşme çabasına giren Avrupa Birliği’nin 
samimiyeti sorgulanmaya başlamıştır. 
Kosova’da 1999 yılında, Makedonya’da ise 
2001 yılında yaşanan çatışmalar Avrupa 
Birliği için yine “sürpriz” olmuştur. Avrupa-
lı ülkelerin, gelecekte bütünleşmeyi planla-

dığı bu ülkelerdeki krizlere yönelik çözümü, 
çatışma sonrası istikrarın sağlanabilmesi 
için Avrupa Acil Görev Gücü (EUFOR) adı 
altında bir birim kurmak olmuştur. Bosna 
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Kırım’ın Düşündürdükleri
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Kırım’ın rusya’ya ilHaKı bir 
yandan nasyonal sosyalisT 
almanya’nın iKinci dünya 
savaşı’nın Hemen öncesinde 
avusTurya’yı ilHaKına benzerKen, 
diğer yandan da iKinci dünya 
savaşı sonrası abd ve sovyeTler 
birliği arasında avrupa KıTasında 
yaşanan paylaşma dönemini 
HaTırlaTmaKTadır.

avrupa eKonomi ve siyasi 
TariHinde önemli bir yeri olan 
uKrayna gibi büyüK bir ülKenin, 
avrupa birliği ile yaKınlaşmaK 
için önemli siyasi bir adım aTmaK 
üzereyKen, iç KarışıKlıKlar 
yaşaması ve aniden Kırım gibi 
jeosTraTejiK önemi olan bir 
bölgeyi rusya’ya “KapTırması” 
TariHsel süreçTe bir Kırılma 
noKTasıdır.

Niyazi G. Atay
EKOAVRASYA DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ
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Hersek’teki gelişmelerin tedir-
ginliği ile 1995 yılında, İtalya, 
Fransa, İspanya ve Portekiz’in 
oluşturduğu bu güç Batı Av-
rupa Birliği’ne karşı sorumlu 
kılınmış, Haziran 2011’de Batı 
Avrupa Birliği’nin Avrupa Bir-
liği ile birleşmesi neticesinde 
AB’nin yetkisi altına girmiştir. 

EUFOR’un Arnavutluk 
Görev Gücü, 1999 yılında 
NATO’nun Kosova’ya yöne-
lik başlattığı ilk insani yardım 
operasyonu olan Müttefik Li-
man (Allied Harbour) Operasyonu’nun bir 
parçası olarak Kosova krizi sonrasında Ar-
navutluk’taki mülteci sorunu çerçevesinde 
görev yapmıştır. Makedonya’da 2003 yı-
lında konuşlanan EUFOR Concordia görev 
kuvveti ise doğrudan Avrupa Birliği’ne karşı 
sorumlu olarak NATO operasyonu sonrası 
ülkede istikrarın sağlanması için görevlen-
dirilmiştir. Bunların yanı sıra 2006 yılın-
da Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 
EUFOR Dr.Congo, 2007 yılında ise Çad 
ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde EUFOR 
Tchad/RCA birlikleri görevlendirilmiştir. 
Denizaşırı bu görevler insani yardımın gü-
venliği ve sivillerin korunması çerçevesinde 
yürütülmüştür. 

Bu kısa süreli görevler mutlaka Avrupa 
Birliği’nin askeri kabiliyetlerini artırmada 
önemli rol oynamıştır. Halihazırda Bosna 
Hersek’te Dayton Barış Anlaşması’nın as-
keri uygulamalarını takip ve denetlemek 
için 2004 yılından bu yana görevini sür-
düren EUFOR Althea, Avrupa Birliği’nin 
askeri kapasitesini geliştirmek için halen 
önemli bir mekanizma konumundadır. An-
cak, Kongo ve Çad örneklerine benzer şe-
kilde Bosna Hersek de sınırında olmasına 
rağmen Avrupa Birliği üyesi değildir ve şu 
an ülkede yabancı askeri birlik niteliğin-
dedir. Bir federasyon yapısı altında tek bir 
siyasi yapı olma hedefi bağlamında, Avrupa 
Birliği’nin askeri yeteneklerini geliştirebil-
mek için üye ülkelerde prototip bir askeri 
yapıyı tecrübe etmesinin, henüz yeterince 
etkin olmaktan uzak bulunan Ortak Güven-
lik ve Savunma politikasını güçlendireceği 
değerlendirilmektedir.  Böylelikle, üye ül-
kelerin yanı sıra karşılıklı anlaşma imzala-
dığı ülkelerde yaşanan bir kriz durumunda 
bu askeri gücü hızlı bir şekilde kullanması 
mümkün olabilir. Ukrayna örneğinde oldu-

ğu gibi Avrupa Birliği ile ortak bir gelecek 
kurmaya çalışan ülkelerdeki iç karışıklıkla-
ra müdahale fırsatı yakalayabilir.

İşte bu noktada, teknik olarak tamamı 
Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs kapsamın-
da başlatılan umut verici müzakere sürecini 
bir fırsat olarak değerlendirmek gerekmek-
tedir. Bosna, Kosova ve Makedonya’dan 
çok da farklı olmayan etnik çatışmaları 50 
yıl önce yaşayan Kıbrıs, çözüm sonrasında 
Avrupa Birliği’nin askeri tecrübe ve bilgi 
birikimini artırabilmesi için AB hukukunun 
geçerli olduğu kendi topraklarında önemli 
bir imkan sunma potansiyeline sahiptir. 

Demokrasi ve insan hakları değerlerini 
hiçbir uluslararası aktörün inkar edemeye-
ceği Avrupa Birliği’nin böyle bir görev gü-
cünü, birleşmiş bir Kıbrıs devleti kurulması 
halinde adada görevlendirmesi mantığa 
aykırı olmayacaktır. Bu çerçevede Kuzey 
Kıbrıs’ta garantörlük hakkını kullanmak 
suretiyle askeri güç bulunduran Türkiye’nin 
de, uluslararası arenada kendisine yöne-
lik “işgalci” tanımlamalarını bertaraf etme 
şansı doğacaktır. Kuzey Kıbrıs’ta caydırıcı 
bir güç konumundaki Türk Ordusu, Kıb-

rıs Türk toplumunun büyük 
bir bölümü tarafından yaşam 
güvencesi olarak görülmekte-
dir. Buna paralel olarak Avru-
pa Birliği, tam üye olmasa da 
ekonomi ve askeri konularda 
Türkiye ile işbirliği yapmak is-
temektedir. Hatta Türkiye’nin 
Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası’nın bir parçası ola-
rak askeri gücünü Avrupa Bir-
liği ile paylaşması yönünde de 
talepler mevcuttur. Bu doğrul-
tuda, Türkiye’nin de içinde yer 

alacağı bir EUFOR gücünün çözüm sonra-
sında, hatta belki de güven artırıcı önlemler 
kapsamında çözüm öncesinde, önce Kuzey 
Kıbrıs’ta sonra tüm adada olacak şekilde 
konuşlandırılması düşünülebilir. Haliha-
zırda, temsili bir mevcudiyeti bulunan ve 
son dönemlerde Kıbrıs'tan ayrılmak istedi-
ğini resmi olarak dile getiren Birleşmiş Mil-
letler gücü, “EUFOR+Türkiye” sistemiyle 
ikame edilebilir. 

Uluslararası hukuk çerçevesinde karşı-
lıklı uzlaşma yoluyla oluşturulacak bu görev 
kuvvetinin, hala karşılıklı önyargıların bu-
lunduğu ve yıllardır çözüm bekleyen Avru-
pa Birliği toprakları üzerindeki önemli bir 
siyasi süreç dahilinde kullanılması, AB’nin 
samimiyeti ve güvenilirliğine olumlu katkı 
koyacaktır. Kıbrıs’ta edinilecek tecrübeler 
ve hareket kabiliyeti Ukrayna’da olduğu 
gibi Avrupa Birliği’ni doğrudan ilgilendiren 
siyasi gelişmeler için de ön hazırlık niteli-
ğinde olacaktır. Diğer yandan Doğu Ak-
deniz’deki enerji kaynaklarının Avrupa’ya 
ulaştırılması amacıyla Kıbrıs topraklarında 
inşa edilecek boru hatlarının güvenliğini de 
sağlamış olacaktır. 

Bu şekilde uluslararası sistem dahilin-
deki tüm oyuncular tarafından kabul göre-
cek ve etkinliği ispat edilecek bir askeri güç 
ile Avrupa Birliği, siyasi bütünleşmesini 
önemli ölçüde tamamlayacaktır. Aynı za-
manda, yıllardır görmezden geldiği Kıbrıs 
Türk toplumunun güvenini kazandığı bir 
Kıbrıs’ta oluşturacağı böylesine örnek bir 
kuvvet ile sınırlarının dayandığı çatışma 
bölgeleri için de caydırıcı bir güç olacak-
tır. Son olarak, Kırım örneğinde olduğu 
gibi, diğer ülkelerin planladığı ve Avrupa 
Birliği’ni doğrudan ilgilendiren dış politi-
ka eylemlerini tekrar gözden geçirmelerini 
sağlayan bir araç konumuna gelecektir.

bosna, Kosova ve maKedonya’dan 
çoK da farKlı olmayan eTniK 
çaTışmaları 50 yıl önce yaşayan 
Kıbrıs, çözüm sonrasında avrupa 
birliği’nin asKeri Tecrübe ve bilgi 
biriKimini arTırabilmesi için ab 
HuKuKunun geçerli olduğu Kendi 
TopraKlarında önemli bir imKan 
sunma poTansiyeline saHipTir.
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K
ıbrıs Müzakereleri... Yaklaşık ya-
rım asırdır devam eden Kıbrıs 
müzakereleri en son 2012 yılının 
Haziran ayında Kıbrıs Rum ta-

rafının tutumu nedeniyle fiilen durmuştu. 
Yarım asırdır devam eden Kıbrıs sorunu-
nun çözümü için BM Genel Sekreteri Ban 
Ki Moon’un girişimi ve Avrupa Birliği’nin 
telkinleri ile görüşmeler 11 Şubat 2014 tari-
hinde yeniden başladı. 

Görüşmeler kapsamında ilk olarak 
K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri   bir 
araya geldi. Görüşmede BM’nin Misyon 
Şefi Lisa Buttenheim, tarafların uzlaşmaya 
vardığı  ortak metni okudu. İki tarafın mü-
zakere sürecinde nasıl bir yol takip edeceği 
ve alınan kararların bağlayıcı olması açısın-
dan ortak metin önemli bir gelişmedir.  Ka-
bul edilen ortak metinde hangi konularda 
uzlaşma sağlanıp, hangi konular ön plana 
çıktı?  Bu görüşme ile müzakerelerin yeni-
den başlamasına ilişkin kararlılıklarını ifa-
de eden liderler, en kısa zamanda çözüme 
varmak ve sonrasında da bu çözümü ayrı ve 
eş zamanlı referanduma sunma konusunda 
hemfikir oldular. Ortak metne göre liderler 
çözümün tüm bölgeye olumlu etkisi olaca-
ğını teyit ederek, ilk başta Kıbrıslı Türkler 
ve Kıbrıslı Rumlara ortak geleceklerini de-
mokratik ilkelere, insan haklarına, temel 
özgürlüklüklere, iki tarafın ayrı kimlik ve 
bütünlüğüne saygı duyarak, AB içinde bir-
leşik bir Kıbrıs sağlanması gerektiği konu-
sunda anlaştılar. 

Ortak metinde çözüm olarak siyasi eşit-
liğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu bir fede-
rasyon kurulması var. Birleşik Kıbrıs Fede-
rasyonu ayrı ve eş zamanlı referandumlarla 

oyalanacak ve çözümden sonra ortaya çı-
kacak. BM ve AB üyesi olacak olan Birleşik 
Kıbrıs’ın, birleşik bir hukuki kişiliğe sahip,  

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan olu-
şan BM şartı altında, tek egemenliğe sahip 
olması öngörülüyor. 

Ortak metne göre sürecin sonuçlanması 
için müzakere edilen tüm konuların çözü-
me kavuşmuş olması gerekecek. Görüşülen 
konulardan birinde bile uzlaşma sağlanma-
ması durumunda hiçbir konuda anlaşma 
sağlanamadığı varsayılacak. 

Metinde yer alan önemli konu başlıkla-
rından birisi de liderlerin kendileri tarafın-

dan atanacak bir temsilci aracılığıyla görüş-
meleri sürdürebilecekleri yönünde aldıkları 
karar... Bu karar ile temsilciler, her konuda 
ilgili taraflarla görüşme ve paydaşlara ulaş-
ma imkanına sahip olacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun mü-
zakerecisi Doç. Dr. Kudret Özersay olurken 
Kıbrıs Rum kesiminin temsilcisi ise Andre-
as Mavroyannis oldu. On yıldan uzun bir 
süre Kıbrıs müzakerelerinde aktif olarak 
rol üstlenmiş Özersay şüphesiz Kıbrıs soru-
nun farklı boyutlarına hakimiyeti ve 2002 
yılından günümüze müzakere masasındaki 
çalışmaların hazırlanmasında bizzat görev 
almış olması nedeniyle başlayan müzakere 
sürecinde Kıbrıs Türk tarafına güç katacak-
tır. 

Başlayan yeni müzakere süreci ile ilgili 
bazı kesimler tarafından dillendirilen “di-
ğer görüşmelerden hiçbir farkı yok, yeni 

söylenen hiçbir söz yok...” söylemlerinin 
aksine Şubat ayında başlayan Kıbrıs müza-
kere sürecinde tarihi bir gelişme yaşandı. 
Ortak metinde alınan karar doğrultusunda 
taraflar arasında ilk kez eş zamanlı çapraz 

görüşmeler gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti müzakerecisi Özersay 
Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakalığı’nda 
yetkililerle görüşme yaparken Rum kesimi 
özel temsilcisi Mavroyannis de Ankara’da 
Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile 
görüşme yaptı. Türkiye ve Yunanistan baş-
kentlerinde gerçekleştirilen bu görüşmeler 
oldukça önemli.... Zira en son, Türk tara-
fından da K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş, 1959 yılında Atina’ya giderken, 
1962 yılında dönemin Rum lideri Makarios 
da Ankara’ya gelmişti.

Kıbrıs sorununun çözümü için gelinen 
bu noktada Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını 
gözetecek, uzun soluklu bir çözümün kısa 
zamanda bulunmasını diliyerek, önyargıla-
rı, negatif düşünceleri, umutsuzlığu bir ke-
nara bırakıp şimdi “Ada için diyalog vakti” 
diyorum.
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Ada İçin
Diyalog Vakti
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orTaK meTne göre sürecin 
sonuçlanması için müzaKere 
edilen Tüm Konuların çözüme 
Kavuşmuş olması gereKeceK.

başlayan yeni müzaKere 
süreci ile ilgili bazı Kesimler 
Tarafından dillendirilen “diğer 
görüşmelerden Hiçbir farKı yoK, 
yeni söylenen Hiçbir söz yoK...” 
söylemlerinin aKsine şubaT 
ayında başlayan Kıbrıs müzaKere 
sürecinde TariHi bir gelişme 
yaşandı.

Hikmet Eren
EKOAVRASYA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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D
enizler üzerinde egemenlik iddia-
larına dayalı çatışmalar dünyanın 
çeşitli bölgelerinde farklı düzey-
lerde görülmektedir. Güney Çin 

Denizindeki durum bunlardan birisi ol-
makla birlikte ayırıcı özellikleri vardır. Ön-
celikle Güney Çin Denizindek ülkelerin nü-
fuslarının fazla olması ve bu nüfusların da 

deniz kıyısında yoğunlaşması söz konusu-
dur. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, 
Filipinler, Endonezya, Malezya ve Singapur 
gibi hızla büyüyen ülkeler bu bölgede yer al-
makta ve Güney Çin Denizi dünya ekonom-
sinde başat hale gelmektedir. Bu durum 
Güney Çin Denizinde tırmanma potansiyeli 
olan gerginliğin tüm dünyanın ilgisini çek-

mesine yol açmaktadır. 2012’de Filipin do-
nanmasına ait bir geminin sekiz Çin balıkçı 
teknesini hem Filipinler’in hem Çin’in hak 
iddia ettiği Scarborough Shoal’da alıkoy-
ması iki ülke arasında krize neden olmuştu. 
2013’de Filipinler Deniz Kuvvetlerine ait 
bir geminin Tayvanlı bir balıkçı teknesine 
ateş açması sonucu Hong Shiceng adlı ba-

lıkçının ölmesi ise başka 
bir krize neden olmuştu. 
Tayvan saldırının BM Deniz 
Hukuku Sözleşmesine aykı-
rı olup Filipinler gemisinin 
orantısız güç kullandığını 
ileri sürmüştü. 

Çin Halk Cumhuriye-
ti ve Tayvan’ın Güney Çin 
Denizinde dokuz çizgi hattı 
verilen U şeklindeki alanda 
hak iddiaları tarihsel gerek-
çelere dayanıyor. Filipinler 
ve Malezya gibi ülkeler ise 
bu gerekçeleri kabul etme-
yerek konuyu uluslararası 
alanda BM ve ASEAN çer-
çevesinde çözmeyi istemek-
tedir. Çin Halk Cumhuriyeti 
ise daha avantajlı olduğu 
düşüncesiyle ikili temasları 
tercih etmektedir. Filipin-
ler, Malezya ve Vietnam 
iddialarını 2009’da Kıta Sa-
hanlığının Sınırlandırılma-
sı konusunda BM Komis-
yonuna taşımışlardır. Çin 
Halk Cumhuriyeti resmi 
düzeyde dokuz nokta çizgi-
si iddiasını tekrarlamıştır. 
Filipinler, Malezya ve Vi-
etnam BM Deniz Hukuku 
Sözleşmesi çerçevesinde 
destek beklemelerinin ya-
nında, ABD ve Japonya’dan 
da destek ummaktadırlar. 
Malezya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan’a 
kamuoyu önünde açıkca karşı çıkmadan 
resmi kanallardan pozisyonunu deklare et-
mektedir. 

Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik iddi-
aları tarafların anlaşıp konuyu uluslararası 
yargıya taşımalarıyla bir sonuca götürülebi-
lir. Singapur ve Malezya aralarındaki Singa-
pur Boğazı’nın girişine yakın küçük adalar 
ile ilgili sorunu uluslararası yargıya taşıyıp 
çözdüler. Ancak Güney Çin Denizi sorunla-
rı, denizin barındırdığı zengin kaynaklar ve 
bu kaynakları kullanan nüfusun fazlalığı ne-
deniyle kolaylıkla çözülebilecek bir noktada 
değildir. Güney Çin Denizi kaynaklarının 
ortak kullanımı konusunda tarafların an-
laşmaları sorunu çözebilir. Konunun kay-
nakların kullanımı ile ilgili ekonomik bo-
yutu yanında siyasi bağlamda da tartışıldığı 

görülmektedir. Güney Çin Denizinde Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin iddialarını daha yük-
sek sesle dile getirmesi bir çeşit Çin’in Mon-

roe Doktrini olarak da sunulmaktadır. Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin Güney Çin Denizi’ne 
dışarıdan yapılan müdahaleleri önlemek 
ve bölgede egemenlik kurmak istediği ar-

gümanına dayanan iddia 
mevcut uluslararası sistemle 
pek uyuşmamaktadır. ABD 
Başkanı James Monroe’nin 
1823’te Birliğin Durumu ko-
nuşmasında ortaya attığı ve 
temelde Avrupa’nın Amerika 
kıtasına karışmamasını vur-
gulama temelli düşünceler 
çok farklı bir uluslararası 
yapıda ve coğrafi ortamda 
gündeme getirilmişti. O dö-
nemde Britanya donanması-
nın Atlantik’teki üstünlüğü 
ve ABD’nin iki okyanus tara-
fından ayrılan konumu dokt-
rini kolaylaştıran faktörlerdi. 
Ancak günümüzde ABD do-
nanması Güney Çin Denizi 
dahil her noktaya hareket 
edebilmekte ve uluslararası 
sistemin küçük ülkeleri de 
farklı ittifaklarla seslerini 
duyurabilmektedirler. Zaten 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin de 
bir çeşit Monroe Doktrini id-
diası şuan da yoktur.

Güney Çin Denizi’ndeki 
sorunlar ve zaman zaman or-
taya çıkan gerginliklerden en 
fazla rahatsız olan ülkelerden 
birisi de ABD’dir. Çünkü ABD 
ile yakın ilişkileri ve askeri iş-
birliği olan ülkeler Güney Çin 
Denizi anlaşmazlıklarından 
farklı çizgilerde olabilmekte-

dirler. Filipinler ve Tayvan arasındaki an-
laşmazlık bunun tipik örneğidir. ABD gerek 
Güney gerekse Doğu Çin Denizi’nde yakın 
ilişkisi olduğu tarafların sorunlarını çözme-
leri için devreye girmiştir. Nitekim Tayvan 
ile Japonya arasındaki balıkçılık anlaşma-
sında ABD’nin bu noktada katkısı vardır.

Güney Çin Denizi’nde yer alan ülkele-
rin silahlanmaları, büyüyen ekonomileri 
ve nüfusları, sorunun tırmanması halinde 
uluslararası sistem bakımından tehlikeli 
noktalara gidebileceğini göstermektedir. 
Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan arasında 
görüşmelerin yapıldığı ortam Güney Çin 
Denizi’ne yeni bir bakışın ortaya çıkmasına 
yol açabilir. Bölge ülkelerinin çıkarı kay-
nakların en verimli şekilde kullanılacağı ve 
çatışmanın olmadığı bir sistemin inşasını 
gerektirmektedir.

EKOANALİZ
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İ
ran dini lideri Hameney sürekli nükle-
er müzakerelerin sonuç vermeyeceğin-
den bahsetmekte ve batılıların özellikle 
ABD’nin gerçek niyetinin nükleer ça-

lışmaların ötesinde İran rejimini devirmek 
olduğunu söylemektedir.

Bu sözler hem askeri yetkililer hem de 
muhafazakâr politikacılar tarafından da 
gündemde tutulmaktadır. Hameney de-
vam eden nükleer müzakerelere yönelik 
kötümser açıklamalar yapsa da, var olan 
süreci desteklediği bilinmektedir. Rahat-
lıkla söyleyebiliriz ki, bu siyaset İran lideri 
Hameney’in himayesinde şekillenmiş ve 
yürürlüğe konulmuştur. Hameney’in des-
teği olmadan Ruhani’nin Batı’nın gönlünü 
kazanmak için attığı adımların hiç birini 
gerçekleştirmesi mümkün olamazdı. Ay-
rıca bugün suskun gözüken radikaller, 
Ruhani’ye hareket olanağı vermezlerdi.

Hameney’in nükleer anlaşma süreci-
ni desteklemekle itibar kazanma arayışı 
içinde olduğu açıktır. Hameney’in liderlik 
meşruiyeti özellikle rejim taraftarları için-
de 2009 şaibeli cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinden sonra sorgulanmaya başlanmıştır. 
Ahmedinejad’ı destekleyerek İran rejimi-

ni krize sürüklemiştir. Nitekim 2009’dan 
sonra eleştirilerin hedefinde sadece 
Hameney’in yer aldığı görülmektedir.

Hameney, Hasan Ruhani aracılığıyla 
ılımlı dış politika arayışına imkân vererek 
diktatör olmadığını, 2009 seçimlerinde 
hile yapılmadığını ve halkın iradesine say-
gı duyduğunu göstermeye çalışmaktadır. 
Ayrıca Ahmedinejad politikalarının sorum-
lusu olmadığını da belirtmeyi hedeflemek-
tedir. Hameney yeni dönemdeki diploma-
sinin “Kahramanca Esneklik” adını verdiği 
strateji çerçevesinde şekillenmesi gerekti-
ğini söylemiştir. Kahramanca Esnekliği; il-
kelerden vazgeçmemek, rejimin çıkarlarını 
korumak, kazanmaya odaklanmak ve düş-
manın bütün hilekârlığını unutmamak şek-
linde tanımlamıştır. Hameney yumuşama 
diplomasisinin teslimiyet olarak algılanma-
sını istememektedir. Ona göre Kahramanca 

Esneklik teslimiyet değil, belki elde edilmiş 
kazanımları müzakere ve barış diliyle taç-
landırmaktır.

İran toplumunun geniş bölümünün re-
jimin dış politikadaki söylem ve duruşunu 
tasvip etmediğini söylemek zor değildir. 
İran toplumu 2013 cumhurbaşkanı seçim-

lerinde aslında Hasan Ruhani’ye oy vererek 
nükleer diplomasi dâhil olmakla birlikte 
rejim tarafından sürdürülen radikal dış 
politikayı tasvip etmediğini ve değişmesi 
gerektiğini açık şekilde göstermiştir. 2013 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürdürü-
len dış siyasetin simgesine dönüşen Seid 
Celili’ye verilen düşük oy; İranlıların nasıl 
bir dış politika istediklerinin açık gösterge-
si olarak yorumlanmıştır. İran toplumu bu 

tercihlerle rejimin nükleer diplomasisini 
ulusal çıkarlara aykırı olduğunu ve değiş-
mesi gerektiğini söylemiştir.

İran rejimi yürüttüğü nükleer diploma-
siden beklediğini alamayacağını ve sözko-
nusu sürecin öngördüğünün tersine kendi 
aleyhinde işlediğinin farkına varmıştır. İran 
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iç ve dış politikadaki hamlelerini nükleer 
programı etrafında yoğunlaştırmıştır. Nük-
leer çalışmalara iki düzlemde bakmaktadır. 
Birinci düzlem, resmî söylemde saklasa da, 
başarabilirse nükleer silaha sahip olma ni-
yetidir. Ancak İran nükleer silaha sahip 
olmanın kolay olmadığının da farkındadır. 
Bu girişimin ne denli tehlikeli olduğunu ve 
uluslararası sistemin buna izin verme olası-
lığının zayıf olduğunun bilincindedir. İkinci 
düzlemde ise, İran, rejiminin bekası doğrul-
tusunda nükleer çalışmalarına çeşitli stra-
tejik misyonlar yüklemiştir. İran’ın nük-

leer çalışmalarında gösterdiği kararlılık, 
aslında rejim değişikliğine karşı direnişin 
bir halkasını oluşturmaktadır. İran rejimi 
nükleer krizi tırmandırarak dünya ile ara-
sındaki sorunun mahiyetinin değişmesine 
çalışmaktadır. İran dünya ile olan sorunlu 
ilişkisinin temeline nükleeri yerleştirerek 
İran’da insan hakları ve demokrasi gibi ko-
nuların ikinci plana itilmesini sağlamaya 
çalışmaktadır. “Nükleer çalışmaları” milli 
sorun haline getirmeye çalışmakta, yeni bir 
İran milliyetçiliği doğurmaya çaba göster-
mekte ve yeni bir “Amerikan karşıtlığı için 
zemin hazırlamaktadır”.

Ayrıca, nükleer çerçevede oluşmuş 
dış politika krizi, ülke içindeki muhalefeti 
bastırma ve demokrasiyi tıkama fırsatı da 
vermektedir. İran’daki gelişmelere bakıl-
dığında; yürütülen nükleer siyaset rejim 
karşıtlığını zayıflatmamış, tam tersine re-
jim karşıtlarına yeni motivasyon sağlayarak 
ters tepmiştir.

İran rejimi dışarıdan “güçlü” gözükse 
de, ülke içinde etnik, mezhepsel, dinsel, 

siyasal ve toplumsal olarak çok çeşitli ve 
karmaşık sorunlarla karşı karşıyadır. İran 
rejimi göründüğünün aksine patlamaya ve 
kışkırtılmaya müsait çeşitli toplumsal ve 
siyasal kriz alanları üzerinde yürümektedir. 
Rejimin karşılaştığı söz konusu sorunlar 
sistem içi iktidar mücadelesini keskinleştir-
mekte ve derinleştirmektedir.

Nitekim siyasi seçkinlerin iktidar müca-
delesi rejimin iç bütünlüğü ve harmonisini 
bozmuştur. Rejim içi ihtilaflar yerini çatış-
malı ilişki modeline bırakmış ve ülkenin çe-
şitli alanlardaki performansını düşürmüş-
tür. Hameney yeni nükleer diplomasiyle 
aslında sistem içi ihtilafları kontrol altına 
alarak, rejim karşıtı toplumsal hareketleri 
rejimin varlığına zarar vermeyecek noktaya 
geriletilmesini planlamaktadır.

Hameney’ı nükleer anlaşmayı destek-
lemeye zorlayan en önemli faktörlerden 
birinin de kuşkusuz İran’ın karşılaştığı 
ekonomik dar boğazlık olduğu söylenebilir. 
Ekonomi, yapısal ve konjonktürel neden-
lerden dolayı krize girmiş ve rejimin bekası 

açısından tehlikeli hale gelmiştir. Ekono-
mi küçülme trendine girmiş, ülkenin para 
birimi değerini yitirmiş, işsizlik artmış, 
enflasyon kontrol dışına çıkmış, bankacı-
lık ve finans çökmüş, birçok sektör iflasın 
eşiğine gelmiştir. Ekonomik durumun kö-
tüye gitmesi ulusal sermayenin yurt dışına 
çıkmasına neden olmuştur. Hameney; ülke 
ekonomisinin düzeltilmesinin en önemli 

şartlarından birinin, dış politikanın özellik-
le nükleer diplomasinin gözden geçirilmesi 
gerekliliğinin bilincindedir.

Hameney, Ahmedinejad’ın en önemli 
destekçisiydi. Bu nedenle İran’da genellikle 
Hameney, Ahmedinejad’ın iktidara gelme-
sinin ve onun iç ve dış politikadaki radikal 
söyleminin sorumlusu olarak bilinmekte-
dir. Bu algının Hameney’in işini zorlaştırdı-
ğı açıktır. Çünkü Ahmedinejad döneminde 
(2005-2013) İran dış politikasının ciddi 
tahribatlara maruz kaldığı düşünülmekte-

dir. AB - ABD’nin İran meselesinde ortak 
hareket etmesi İran’ın oyun alanını daralt-
mıştır. Nitekim İran ekonomisini sarsan 
ambargolar bu diplomatik ve siyasi yenilgi-
lerin neticeleridir. Nükleer krizde inisiyatif 
elden çıkmış ve gelişmeler İran’ın aleyhin-
de sonuçlanmıştır. İran’ın nükleer dosyası 
BM Güvenlik Konsey’ine gitmiş ve Tahran 
aleyhinde ambargo dâhil çeşitli kararlar 
çıkmıştır. İran petrolünü satamaz hale gel-
miş; finans ağları, taşıma faaliyetleri, sigor-
ta işlemleri durdurulmuş ve ticari ilişkileri 
sarsılmıştır. İran, Rusya ve Çin’den bekle-

diğini alamamıştır. Rusya 
ve Çin ile olan ilişkileri ne 
nükleer krizde yarar sağ-
lamış ne de ülkenin eko-
nomik krizden çıkışına 
yardımcı olmuştur. İran, 
Rusya ve Çin’e dayanarak 
Batı’ya meydan okuyama-
yacağını anlamıştır. Suri-
ye krizi İran’ın Türkiye ve 
Arap dünyasıyla ilişkisini 
de sorunlu hale getirmiş 
ve başta Suudiler olmak 
üzere Sünni Arap devlet-
leri İran’ı birinci güvenlik 
tehdidi olarak görmeye 
başlamışlardır. Tahran, 
Arap Baharı’ndan zarar-
lı çıkmıştır. Mısır siyasi 
denkleminde ne İhvan’la 
ne de darbecilerle diyalog 
kuramayarak çaresizliğe 
itilmiştir. Irak’ta terörizm 

dalgası Tahran’ın müttefiki Nuri Maliki’yi 
ülkeyi kontrol edemeyecek bir kötürüm du-
rumuna sürüklemiştir. Şii-Sünni çatışma-
nın tarafı ve mimarlarından biri gözükerek 
çeşitli mevziler kaybetmiştir. Suriye krizi 
İran eksenli İsrail karşıtı cepheyi sarsmış-
tır.

Bu durum ülkenin Ortadoğu siyasetinin 
geleceğini belirsizleştirmiştir. Bu nedenle 
İran, Batı’yla ilişkilerindeki sorunları çöz-
mek veya en azından kontrol edilebilir nok-
tada tutmak için yeni bir dış politika açılı-
mına girmiştir.

Hameney var olan nükleer müzakere 
sürecini desteklese de, belirlediği kırmızı 
çizgilerin ihlal edilmesini istememektedir. 
Bu açıdan bakıldığında Hameney’in İran’ın 
uranyum zenginleştirme teknolojilerinin 
askıya almasını kabul etmesi imkânsız gibi 
gözükmektedir. Uranyum zenginleştirme 
faaliyetlerinin askıya alınması Hameney 
açısından açık şekilde yenilgidir. Hame-
ney, nükleer çözüm sürecinin tarafların 
kazanımlarını güvence altına alacak şekil-
de seyretmesini istiyor. İran’da özellikle 
Hameney’in “onurlu çıkış” arayışı içinde ol-
duğunu söyleyebiliriz. Hameney’e böyle im-
kan verilmediği taktirde anlaşmanın müm-
kün olamayacağını öngörmek mümkündür. 
Hameney’e “ben kazandım” diyebilecek 
şekilde ortam sağlanırsa; İran, yüzde 20’lik 
uranyum zenginleştirme çalışmalarını askı-
ya alınmasını müzakere edebilir; Fordo’yu 
kapatabilir; elindeki zenginleştirilmiş uran-
yumların bir bölümünü yurtdışına çıkarta-
bilir.

EKOANALİZ
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Görülmektedir ki, M.S. 395’den İngi-
liz sömürge yönetimine kadar olan süreçte 
Akdeniz’de değişen güç dengelerine paralel 
olarak adanın yönetimi de değişmiştir. An-
cak adanın el değiştirme sürecindeki son iki 
aktör olan Osmanlı ile İngiliz yönetimleri 
üzerinde durarak konunun anlaşılmasına 
yardımcı olalım. Zira bu aktörlerden birisi 
bahse konu idarenin kurucusu ve geliştiri-
cisi, diğeri de sömürücüsü ve işlevsiz kılıcı-
sıdır.

İşte buradan hareketle öncelikle 
Osmanlı’nın, kendisinden önceki yöneten-
lerden farklı olarak adayı nasıl bir anlayışla 
idare ettiğine kısaca bakmak ve vakıf kavra-
mının temeline inmek gerekmektedir. De-
nebilir ki, tarihî süreç içerisinde farklı farklı 
güçlerin hakimiyetine giren ada üzerinde 
heterojen bir sosyal dokunun oluşması ka-
çınılmaz olmuştur1. Bu güçler içerisinde 
ada hakimiyetinin sürekliliğinde kesintisiz 
307 yıllık bir süreyle öne çıkan sadece Os-
manlı İmparatorluğu olmuştur. Bu süreçte 
Osmanlı’nın Ada üzerindeki hakimiyetinin 
diğer güçlere göre en uzun soluklu olması, 
kurduğu sosyal ve ekonomik yapının farklı-
lığıyla açıklanabilir. Osmanlı Kıbrıs’ta gay-
rimüslim halkın her türlü meselesine, dini-
ne saygı göstermiş, askerî, iktisadî ve idarî 
ayrıcalıklar vererek geleneksel ‘Millet Siste-
mi’ politikasıyla fethini sağlamlaştırmış ve 
kurduğu ‘Vakıf’ anlayışıyla da kesintisiz 307 
yıllık hakimiyetini kökleştirmiştir. Ada üze-
rinde hakimiyetini kökleştiren Osmanlı’nın 
kurduğu birçok kurum içerisinde vakıflar 
ile ilgili kurumun, Ehl-i Şer (ulema) kuru-
mu olduğu görülmektedir. Ehl-i Şer kuru-
mu içerisinde bulunan ‘Müftülük’ makamı, 
adanın fetih öncesi gayrımüslimlerin bir 
ruhanî lidere sahip oluşu sebebiyle zorunlu-
luk olarak oluşturulurken, ‘Kadılık’ makamı 
da Osmanlı sosyal yapısının temel direği 
olarak adaya yerleştirilen müslümanların 
refahı için uygulanmıştır. Fetihten sonra 
adadaki vakıf sisteminin yaygınlaştırılması, 
idare edilmesi, denetlenmesi ve yönetilmesi 
görevi Ehl-i Şer sınıfının en yüksek memu-
ru kadılar, sonraki dönemde ise, nazırlar ve 
mütevelliler eliyle yönetilmiştir. Bu süre-
cin 1826 yılında kurulan Evkâf Nezâreti’ne 

1  Soyalp  Tamçelik,  20.  Yüzyılda  Kıbrıs’taki  İç  Göç  Hareketleri  ve 
Toplumsal Özellikler, I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Bildiri Kitabı-I 
(21-23 Kasım 2008), Yayına Hazırlayan: Ulvi Keser, Cilt I, Kıbrıs Türk 
Kültür Derneği Yayınları, Ankara, 2009, s. 209-256; Soyalp Tamçelik, 
Kıbrıs’ta  İç Göç Hareketlerinin Tarihi gelişimi ve Olası Bir Anlaşmada 
Ortaya  Çıkması  Beklenen  Etkiler,  Bilig-Türk Dünyası  Sosyal  Bilimler 
Dergisi, (Güz 2012) 63, s. 211-263. 

dek sürdüğü görülmektedir. Bu tarihten 
1878 yılına kadar da Evkâf-ı Humâyûn 
Nezâreti’nce atanan bir muhasebeci vasıta-
sıyla idare edilmiştir2.

İngiliz yönetiminde ise adanın, tıpkı 
diğer sömürgelerindeki gibi bir anlayışla 
idare edildiği ve yönetildiği görülmektedir. 
Burada İngilizlerin XIX. yy.’dan itibaren 
adanın jeostratejik ve jeopolitik konumu-
nun önemine vardıklarını ortaya koyan çar-
pıcı örnekler mevcuttur. Bu bağlamda Yüz-
başı J. M. Kinneir’in 1814’de adayı ziyaret 
ettiği dönemde kullandığı cümleler dikkat 
çekicidir. Kinneir ada için şu çümleleri kul-
lanmaktadır: “Kıbrıs’ı ele geçirmekle İngil-
tere, Akdeniz’de büyük bir nüfuza sahip ola-
cak ve Akdeniz’in gelecekteki kaderini tayin 
edebilecektir. Mısır ve Suriye kısa zamanda 
kendine tabi olacak ve Küçük Asya (Anado-
lu) bakımından da korku uyandıracak bir 
duruma gelerek Bâb-ı Âlî’yi her an kontrol 
altında bulundurabilecektir. Rusya’nın bu 
taraflara yapacağı akınlarını önleyemese 
bile, geciktirebilir. Aynı zamanda İngiliz ti-
caretinin gelişmesine de imkân verecektir. 
Müdafaası kolay bir yer olduğu gibi liberal 
bir idareyle kısa zamanda kendi teşkilatının 
masraflarını kolaylıkla karşılayabilir ve az 
bir masrafla donanmamıza bol miktarda 
ikmal maddeleri de temin edebilir3”. Buna 
Disraeli’nin “Kıbrıs’ın Batı Asya’nın anahta-
rı olduğu” sözü ile 1919’da Lord Curzon’un 

“Kıbrıs’ın Geleceği” adlı muhtırasını da ek-
leyerek adanın Akdeniz tablosundaki yerini 
daha iyi algılamak mümkündür.

İşte bu bakış açısıyla İngiltere’nin çeşitli 
entrikalarla ada için Osmanlı’yı anlaşmaya 

2  Adem Kara  ve Cemil  Çelik,  Kıbrıs’ta Vakıf  Yönetimi  ve Denetimi 
Sorunu, History Studies International Journal Of History, Volume 3/3 
2011, s: 161-175.
3  Kocabaş,  Süleyman,  Hindistan  Yolu  ve  Petrol  Uğruna  Yapılanlar 
(Türkiye ve İngiltere), Vatan Yayınları, İstanbul, 1985, s: 90.

EKOANALİZ

Kıbrıs Müzakerelerinde
“Evkaf Dairesi”’nin Tarihsel Stratejik 

Öneminin Günümüz Yansımaları

B
ilindiği üzere Kıbrıs müzake-
releri uzun bir aradan sonra 11 
Şubat 2014 tarihinde Birleşmiş 
Milletler gözetiminde yeniden 

başladı. Bu müzakerelerin de özünün; tıpkı 
1977-1979 Doruk Anlaşmaları’ndan Annan 
Planı’na kadar ki süreçte olduğu gibi yine 
toprak düzenlemeleri ile Maraş konusu 
üzerinden yürüdüğü ve bu görüşmelerin de 
aynı ekseni temel alacağı görülmektedir.

Konuyu bu çerçeveden ele aldığımız-

da, adadaki toprak mülkiyeti açısından 
en büyük hisseye sahip olan Kıbrıs Vakıf-
lar İdaresi’nin durumunu tarihsel bir ba-
kış açısıyla ortaya koymadan önce Kıbrıs 
Sorunu’nun başlangıcına değin birkaç ke-
lam edelim.

Kimi tarihçiler, Kıbrıs sorununun baş-
langıcını Roma İmparatorluğu’nun M.S. 
395 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye bö-
lünmesine kadar götürmektedirler. Bu dö-
nemde Doğu Roma İmparatorluğu’na yani 

Bizans’a bırakılan adayla kurulan din ve 
dil ilişkilerine kilisesinin bağımsızlığının 
da eklenmesi, Kıbrıs Sorunu’nun başlangı-
cı olarak kabul edilmektedir. Adanın daha 
sonraki dönemlerde Araplar, İngilizler 
(Kral I. Richard), Tapınak Şövalyeleri (Guy 
de Lusisgnan), Cenevizliler, Memlükler, 
Venedik, Osmanlılar ve İngilizler tarafın-
dan idare edildiği ve sorunu kendi bakış 
açıları çerçevesinde çözme eğilimi göster-
dikleri anlaşılmaktadır.

bu güçler içerisinde ada 
HaKimiyeTinin süreKliliğinde 
KesinTisiz 307 yıllıK bir süreyle 
öne çıKan sadece osmanlı 
imparaTorluğu olmuşTur.

denebilir Ki, TariHî süreç 
içerisinde farKlı farKlı güçlerin 
HaKimiyeTine giren ada üzerinde 
HeTerojen bir sosyal doKunun 
oluşması Kaçınılmaz olmuşTur.

Mustafa Kemal Kasapoğlu
KKTC VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV SORUMLUSU
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zorladığı ve 4 Haziran 1878 Kıbrıs Konvan-
siyonu ile de bunu başardığı görülmekte-
dir4. Ancak İngilizler bununla da kalmaya-
rak bazı sömürgelerinden elde ettiği İslâmî 
düşünce pratiğini, genel vakıf anlayışındaki 
tecrübelerini ve Osmanlı’nın XVIII. yy’dan 
itibaren yapma zorunluluğunda kaldığı 
yenileşme hareketlerindeki vergi ve arazi 
konusundaki düzenlemelerini de yakından 
takip edip, bunları adada uygulayabilmek 
adına 1 Temmuz 1878 tarihli ek anlaşmayı 
da dikte ettirme imkânını bulacaktı. Ya-
pılan bu ek anlaşmanın ikinci maddesi5, 
dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk top-
lumunun can alıcı noktasına yani, Kıbrıs 
Sorunu’nun temelini oluşturan toprak ve 
vakıf sistemine işaret etmektedir.

Adayı ele geçiren İngilizler, öncelikle 
adanın vakıf sisteminin detaylarını öğren-
mek üzere Lord Gifford’u araştırma ve ra-
porlamayla görevlendirmesine rağmen, bu 
konudaki en kapsamlı raporu hazırlayan 
Seager’in “Reprots On the Evkaf Properti-
es” başlıklı raporundan hareketle çözüm-
lemelerde bulunmuştur. Örneğin Seager 
raporunda bir taraftan Ruslar’ın Kafkas-
lardaki Müslümanlara benzer uygulamaları 
örnek göstererek hareket edilmesini tavsiye 
ederken, diğer taraftan adada bunun ne şe-

4  Salahi  R.  Sonyel,  İngiltere  Dışişleri  Bakanlığı’na  Göre:  Osmanlı 
Padişahı Abdülhamit, 48 Saat  İçinde Kıbrıs’ı  İngilizlere Nasıl Kiraladı 
(Kıbrıs Antlaşması’nın 100. Yıldönümü), Belleten C., vol: XLII, s: 727-
759, Ankara.
5  Camilere, İslâm mezarlıklarına, okullarına ve adada bulunan diğer 
İslâm dinî kurumlara ait  taşınır ve taşınmaz malları,  İngiltere hükü-
meti  tarafından  atanacak  bir memur  ile  birlikte  idare  etmek  üzere, 
Evkâf Nezâreti tarafından adanın Müslüman halkı  içinden bir memur 
atanacaktır.

kilde ve nasıl olabileceğine dair görüşlerini 
aktarmaktadır. Hatta bu konu ile ilgili rapo-
runda yer alan ve sonraki döneme rehberlik 
eden “konunun bir akademik tartışma ola-
rak ilgi çekici olduğunu, ancak pratikte, her 
ne şekilde olursa olsun vakıf arazilerinin 
kullanımının mutasarrıflar eliyle süreklili-
ğinin sağlanması gerektiği” düşüncesinin 
1915 sonrası yasalarında yer bulduğunu 
görmek sürpriz olmasa gerek.

 İngilizler 1878-1914 arası dö-
nemde yaptığı toplam 442 hukukî düzen-
lemeden, doğrudan vakıfları hedef alan 
düzenlemeler yerine dolaylı olarak yapılan 
düzenlemeleri6 hayata geçirmişlerdir. Bu 
düzenlemelerin ortak noktası vergi (tütün 
vergisi, öşre tabi ürünlerde vergi belirleme 
yetkisinin yönetime verilmesi, diğer ürün-
lerden öşür vergisi alınması vb. gibi) ile il-
gilidir. Bu düzenlemeler, Osmanlı’nın ada 
ekonomisini vergi temeli üzerine inşa etti-
ğini göstermektedir. 

Değişen dünya dengelerinin ardından 
30 Kasım 1915’te çıkardığı Kıbrıs Fermân-ı 
Kanûnisi (Emvâl-i Dîniyye-i İslâmiyye) adlı 
fermanla doğrudan müdahale yetkisini ele 
geçiren İngilizler, vakıfların idarî yapısına 
yönelik düzenlemelerini7 bu tarihten itiba-
ren hayata geçirmişlerdir.

İngilizlerin 15 Nisan 1956 tarihinde 
Evkaf’ı Türklere devri, 1960 Kıbrıs Cum-
huriyeti Anayasası’nın “U” eki ve Annan 
Planı’nın yüzeysel yaklaşımlarıyla Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Sorunu’nun çö-
zümünde oyun dışı kalmasının süratle önü-
ne geçilmelidir. Bu çerçevede bahse konu 
idarenin hareket planı aşağıdaki maddeler 
çerçevesinde ele alınıp yeniden değerlendi-
rilmelidir.

Bugün yürürlükte olan 73/1991 sayılı 
“Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Ku-

6  1878/5  numaralı  yasa,  1879  Raporu(Report  By  Her  Majesty’s 
High Commisioner for the Year 1879),1881/5 numaralı yasa, 1882/14 
numaralı yasa, 1884/1 numaralı yasa,1885/7 numaralı yasa  (for  the 
Compulsory  Registration  of  Titles  to  Immoveable  Property),1890/19 
(to Simplify and Amend the Law As to the Registration of Sales and 
Mortgages of Immoveable Property) numaralı yasa,1907/12 numaralı 
yasa tarihli düzenleme.

7  1915 Kıbrıs’ın İngiltere’ye İlhakına Dair İmparatorluk Emirname-
si, 1923 Lozan Barış Antlaşması’nın Kıbrıs’la ilgili hükümleri, 1926/5 
Aşâr’ın İlgasına ilişkin yasa, 1928 Kıbrıs Vakıflarının Yönetimi Hakkın-
da Kraliyet Emirnamesi, 1929 Evkaf Nizamnamesi, 1935 Aşar bedeli-
nin toptan ödenerek yıllık ödemelere son verilmesine ilişkin yasa,1936 
Mahkemeler Yasası, 1944 Taşınmaz Mal Yasası (Fasıl 225), 1949 Evkâf 
Yasası, 1955 Vakıflar Yasası-Vakıfların Türk Cemaatine Devri ve 1953 
Mahkemeler Yasası.

ruluş, Görev ve Çalışma Esasları [51/1992, 
32/1993, 27/1998, 47/1998, 25/1999, 
48/2000, 26/2001, 29/2002.30/2003. 
78/2009 ve 53/2010 sayılı değişiklik ya-
salar ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şek-
liyle]) adlı yasa bahse konu dairenin yasası 
değildir. O açıdan bahse konu daireye ait 
bir yasanın süratle yapılması,

İngiliz sömürge sistematiği içerisinde 
şekillendirilen dairenin yeniden yapılan-
dırılması ve halk tarafından dahi benim-
setilen “Vakıflar İdaresi” ve/veya “Vakıflar 
Dairesi” ibarelerinin yerine “Vakıflar Genel 
Müdürlüğü” ibaresinin kullanımının yay-
gınlaştırılması,

Kurum kimliğini öne çıkaran sembol 
kullanımının yaygınlaştırılması (2014 yılı 
içerisinde resmi daire yazışmalarında “Ev-
kaf Cezire-i Kıbrıs” ibareli Osmanlı Türk-
çesi ve İngilizce ibareli mühür kullanımına 
başlanmıştır),

Bahse konu dairenin köklü geçmişinin 
detaylarına ulaşılmasını sağlayacak ulusal 
ve/veya uluslararası sempozyum, kongre 
vb. etkinler yapılması ve sürekliliğinin sağ-
lanması,

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki 
gibi bir bilimsel derginin çıkarılması ve sü-
rekliliğinin sağlanması, 

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa-
sı’ndaki Ahkâmü’l-Evkâf tanımının esas ka-
bul edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Anayasası’na adapte edilmesi,

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Yönetim 
Kurulu başkan ve üyelerinin hükümet eliy-
le atanmasının önüne geçilmesine ilişkin 
hukukî düzenlemelerin yapılarak kurumun 
özerk bir yapıya kavuşturulmasının sağlan-
ması,

Annan Planı sonrası 67/2005 sayılı 
yasa tahtında oluşturulan Taşınmaz Mal 
Komisyonu’nun varlığının farkındalığına 
destek verilmesi,

Başta Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Mil-
li Arşiv ve Araştırma Dairesi arşivindeki 
Osmanlı ile İngiliz tapu defterleri ve ben-
zeri diğer materyaller olmak üzere ilgili ku-
rumlardaki Osmanlı ve İngiliz dönemine ait 
dokümanlar, güvenilirliği yüksek kişiler ve 
uzmanlar aracılığıyla dijital ortama aktarıl-
masının sağlanması ve güvenirliliği tescil-
lenmiş uzman kişilerce değerlendirilmesi, 
dünyanın en eski vakfı olma özelliğindeki 
Kıbrıs Vakıflar İdaresinin stratejik önemini 
artıracaktır. 

ingilizlerin 15 nisan 1956 
TariHinde evKaf’ı TürKlere 
devri, 1960 Kıbrıs cumHuriyeTi 
anayasası’nın “u” eKi ve 
annan planı’nın yüzeysel 
yaKlaşımlarıyla Kıbrıs vaKıflar 
idaresi’nin Kıbrıs sorunu’nun 
çözümünde oyun dışı Kalmasının 
süraTle önüne geçilmelidir.

Türkiye’nin 
Gerçek Çayı Budur



B
undan 22 yıl önce, 25-26 Şubat 
1992 tarihlerinde, Ermenistan 
ordusu Hankendi’ndeki 366 sayı-
lı Rus zırhlı birliğinin de desteği 

ile Azerbaycan Karabağ bölgesindeki Hoca-
lı kentinde sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı 
yapmadan 613 kişiyi en ağır işkenceler uy-
gulayarak soykırıma tabi tutmuştur. Katle-
dilenlerin 63’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i 
ise yaşlıydı. Soykırım olayı sırasında 8 aile 
tamamen yok edilmiştir.

Bu katliamdan toplam 487 kişi ağır ya-
ralı olarak kurtulmuştur. 1275 kişi rehin 
alınmış, 150 kişi ise kaybolmuştur. 26 çocuk 
tamamen, 130 çocuk ise kısmen öksüz kal-
mıştır. Kuşatma altındaki insanların çoğu 
acımasız yöntemlerle öldürülmüş, uluslara-
rası kuruluşlar ve dünya medyası olayı in-
sanlık dramı olarak nitelendirmiştir.

Hocalı Soykırımı uluslararası hukuki 
antlaşmaların - Cenevre Sözleşmesi, İnsan 
Hakları Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi, Ateşkes Zama-
nında ve Askeri Çatışmalar Zamanı Kadın 
ve Çocukların Korunması Beyannamesi 
ve Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Ce-
zalandırılmasına İlişkin Sözleşme’‘nin 2. 
maddesinde yer alan “milli, etnik, ırki veya 
dini bir grubu kısmen veya tamamen imha 
etme” biçiminde tanımlanan Jenosit / Soy-
kırım kavramı ile tamamen örtüşmektedir. 
BM Soykırım Anlaşmasında “soykırım”ı 
düzenleyen 2. maddenin a) bendinde yer 
alan “bir grubun üyelerinin katledilmesi” ve 
b) bendinde yer alan “grup üyelerinin bede-
ni ve akli açıdan ciddi biçimde zarar veril-
mesi” koşulları Hocalı Soykırımı sırasında 
yaşananlar ile birebir uyuşmaktadır.

“Neden Hocalı” ve “neden soykırım” 
sorularının cevabına gelince öncelikle 
Hocalı’nın Karabağ bölgesindeki tek havaa-
lanına sahip olma özelliği ve demiryolunun 
da buradan geçmesi nedenleriyle stratejik 
öneme sahip olduğunu vurgulamakta yarar 
vardır. Ermenistan için soykırım gerçek-
leştirmenin psikolojik nedenleri de vardı. 
Psikolojik nedenler arasında Ermenilerin 
Türklere nefret duygularıyla yetiştirilmele-
rini de, acımasızca bir katliam gerçekleşti-
rerek Azerbaycan Türkleri üzerinde psiko-
lojik baskı oluşturma (her hangi bir kente 
saldırı sırasında gönüllü birliklerin asker-
leri savunmadan çok eşlerini ve çocukla-
rını düşünmek zorunda kalsınlar ve hatta 
savaşmak yerine onları savaş bölgesinden 

çıkarmaya çalışmakla uğraşsınlar) amacını 
da ifade edebiliriz.

Uluslararası hukuk açısından Soykırım 
olduğu tartışma götürmeyecek biçimde or-
tada olan Hocalı’da yaşananlar için yapı-
lacak çok iş var. Kuşkusuz ki, bunların en 
önemlisi adaletin tescili ve yerini bulma-
sıdır. Günümüze kadarki süreçte adaletin 
yerini bulması, Hocalı Soykırımı’nın ta-
nınması, suçluların cezalandırılması, mağ-
durlarının mağduriyetlerini bir ölçüde de 
olsa giderecek siyasal ve hukuksal nitelikli 
kararların alınması için çabalar sarfedil-
miştir. Bunlar arasında Azerbaycan’da ve 
yurt dışında düzenlenen resmi etkinlikler, 
BM’in bazı ülkelerdeki temsilcilikleri önün-
de düzenlenen gösteriler, çeşitli ülkelerdeki 
öğrenci derneklerince düzenlenen yabancı 
ülkelerin kamuoylarını ve yetkililerini bil-

gilendirme girişimleri vs. yer almaktadır. 
Son yıllarda ise etkinliklerin koordinasyonu 
ve belgelerle daha çok desteklenmesi süre-
ci dikkat çekmektedir. Faaliyetler özellikle, 
İslam Konferansı Gençlik Forumu inisi-
yatifiyle geliştirilen “Hocalı icin Adalet“ 
uluslararası bilgilendireme kampanyası 
çerçevesinde daha da hızlanmıştır. Bu kam-
panyanın hedefi daha önceki metotları kul-
lanmaktan ziyade farklı metodolojiyle dün-
ya kamuoyuna gerçekleri anlatmaktır.

Uluslararası boyutlarda sorunu tanıtma 
ve kabul ettirme girişimlerinin en önemlile-
rinden birisi 2007 yılında İKÖ (yeni ismiyle 
İslam İşbirliği Teşkilatı – İİT) Dışişleri Ba-
kanları toplantısında yaşanmıştır. Bu top-
lantıda İslam Konferansı Gençlik Forumu 
Diyalog ve İşbirliği Örgütü’nün teklifi ile 
“Müslüman toplumlara karşı 20. yüzyılda 
işlenmiş insan hakları ihlallerini ve traje-
dileri ortak anma günü” düzenleyerek “Ho-
calı İçin Adalet” kampanyasını 2010 yılında 
tüm Müslüman ülkelerde anma kararı alın-
mıştır. Aynı karar daha sonra İKÖ Kültür, 
Eğitim Bakanlıkları ve İKÖ Parlamenterler 

Asamblesi tarafından ayrı ayrı kabul edile-
rek, uygulamasına karar verilmiştir.

Yaklaşık 50 ülkede “Hocalı için Adalet” 
kampanyası kapsamında faaliyetler organi-
ze edilerek dünya liderlerine yönlendirilen 
çağrıya uluslararası kamuoyunun dikkat 
çekebilmektedir. Toplanan imzalar ABD 
Başkanı’na, Kongreye, Avrupa Birliği yet-
kililerine ve Avrupa Parlamentosuna, Avru-
pa Birliği Genel Sekreterine ve Parlamento 
Birliği ile eş zamanlarda devlet başkanları-
na gönderilmektedir.

Bu çerçevede yürütülen faaliyetler si-
yasal alanla sınırlı kalmamaktadır. Kam-
panya çerçevesinde toplumsal boyutlarda 
çalışmalar yapmaktadır. Sokak gösterile-
ri, sergiler, yarışmalar, kitaplar ve klipler 
hazırlanarak topluma basit dille, yaşanan 
vahşetin anlatılması, Hocalı Soykırımı’nın 
20. yüzyılda yaşan en büyük katliamlardan 
birisi olduğunun kabul ettirilmesi ve kınan-
masının sağlanması amaçlanmaktadır.

2011 ve 2012 yıllarında Meksika, Ko-
lombiya, Macaristan ve Pakistan’da, ay-
rıca ABD’nin çeşitli eyaletlerinde Hocalı 
Soykırımı’nın tanınması yönündeki başarılı 
sonuçlar, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik 
Forumu’nun girişimleriyle İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi’nin (İİT 
PA) 7. Toplantısında Hocalı Soykırımı’nın 
ülkelerce tanınması çağrısının yapılması, 
20. yılında İstanbul ağırlıklı olmak üzere 
dünya genelinde Hocalı Soykırımı’nı tanıtı-
cı etkinliklerin yoğunluk kazanması, Türki-
ye, Hollanda ve diğer ülkelerde süren ciddi 
girişimler adaletin yerini mutlaka bulacağı-
na ilişkin inancı da kuvvetlendiriyor.

18-19 Şubat 2014 tarihlerinde gerçek-
leştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi 
Devletlerin Parlamento Birliği Konferan-
sının 9. toplantısına katılan 53 ülke parla-
mento heyetleri Hocalı Soykırımı’nın tanın-
ması konusunda ortak karar almıştır.

Daha öncesinde ise Moldova Ombuds-
manı Aurelia Grigoriu, Ermenistan Ana-
yasa Mahkemesi tarafından 4 Temmuz’da 
düzenlenen uluslararası konferansa katıla-
rak Ermenistan Parlamentosu kürsüsünde 
yaptığı konuşmada Hocalı Soykırımı’na 
değinmişti. Günümüzde dünyanın çok sa-
yıda ülkesinde Hocalı Soykırımı’nın ülke 
parlamentosu tarafından resmen tanınması 
yönünde çalışmalar sürmektedir.

Tüm bunlar önemli ve olumlu olmakla 
beraber bazıları artık bilinen, ama bazıları 

22. Yılında
Hocalı Soykırımı

ve Adalet Arayışları
uluslararası HuKuK açısından 
soyKırım olduğu TarTışma 
göTürmeyeceK biçimde orTada 
olan Hocalı’da yaşananlar için 
yapılacaK çoK iş var.
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da yeni olan aşağıdaki hususların da gözö-
nünde bulundurulmasının yararlı olacağını 
düşünüyoruz.

Hocalı Soykırımı’na yönelik faaliyetle-
rin mutlaka belirli bir sistematikliğe sahip 
olması gerekmektedir. Faaliyetlerin içe ve 
dışa dönük iki önemli boyutu olmalıdır. 
Bu iki boyutun önemli içerik, süre ve taktik 
farklılıklarına sahip olması mümkündür.

Hocalı Soykırımı’na ilişkin faaliyetlerin 
son hedefi yukarıda da ifade edildiği üzere 
Hocalı Soykırımı’nın tanınması, suçluların 
cezalandırılması, mağdurların mağduri-
yetlerinin belirli ölçüde de olsa giderilmesi 
yoluyla adaletin yerini bulmasıdır. Onun 
için “Hocalı için adalet” sloganı önemli bir 
slogan ve sonuna kadar devam ettirilmesi 
yararlı olacaktır.

Niteliği gereği Hocalı Soykırımı’na iliş-
kin çalışmalara gönüllü katılım tabii ki daha 
büyük yoğunluk arzedecektir. Fakat konu-
nun önemi ve karşı tarafın olanak ve ça-
baları dikkate alınarak sürece profesyonel 
yaklaşım çok önemlidir. Çalışmalar sırasın-
da reklam, propaganda, halkla ilişkiler, en-
formasyon, lobicilik ve diğer tanıtım araç-
larından profesyonelce yararlanma şarttır. 
Siyasal, hukuksal, ekonomik, kültürel, eği-
timsel, askeri ve diğer boyutlara sahip olma-
sı gereken süreç için stratejik planlama ve 
stratejik yönetim modeline sahip iyi örgüt-
lenme şarttır. Faaliyetlerin koordinasyonu, 
tam aynı çatı olmasa bile belirli çalışmaların 
ortak hedef, olanaklardan ortak yararlanma 

şeklinde gerçekleştirilmesi önemlidir. Sis-
tematik bütünlük, hedef ortaklığı, söylem 
bütünlüğü, hedef kitlenin özellikleri dikkate 
alınarak benzer ya da tamamlayıcı nitelikli 
eylem ve sloganlar önemlidir.

Süreçte mesaj bütünlüğüne dikkat edil-
melidir. Bu konuda günümüze kadar ki aşa-
mada gözlenen eksiklikler giderilmeli, farklı 
etkinliklerde ortak ya da en azından birbiri-
ni tamamlayan mesajlar verilmelidir.

Azerbaycan diaspora kuruluşları arasın-
daki rekabetin Hocalı Soykırımı konusun-
daki çalışmalara zarar vermemesine dikkat 
edilmelidir. Benzer şekilde Hocalı Soykırı-
mı konusundaki çalışmaların Azerbaycan’ın 
iç politik hesaplaşmalarının dışında tutul-
ması da kesinlikle dikkat edilmesi gereken 
bir husustur. Bu tür çalışmalar iç politikada 
olumlu ya da olumsuz anlamda propaganda 
malzemesi olarak kullanılmamalıdır.

Birbiri ile çelişkili gibi görünse de aslın-
da teknik açıdan farklı olan bu iki hususa 
da dikkat edilmelidir. Hocalı Soykırımı’na 
yönelik faaliyetler bir ulusa ya da bir dine 
karşı değildir. Sadece bu soykırımı gerçek-
leştiren acımasız suçlulara yöneliktir. Kam-
panyalar yürütülürken bu hususlara dikkat 
edilmelidir. Diğer yandan Hocalı Soykırımı 
insanlık suçu ve tabii ki, dini ve etnik bağ 
dikkate alınmadan da herkesin bu konudaki 
adaletin yerini bulması için desteği önem-
lidir. Ama doğal bağları dikkate alınarak, 
Türk ve Müslüman nüfusa sahip ülkelerin 
ve yurtdışındaki Türk kökenli ve Müslüman 

kitlelerin - diasporanın desteğinden özel 
olarak yararlanılmalıdır.

Önyargı ya da tepki oluşturacak, yerli-
yersiz, “kan ve gözyaşı ticareti” görüntüsü 
oluşturacak faaliyetlerden özenle kaçınıl-
ması gerekir. Çeşitli ülkelerde önemli ko-
numlarda bulunan kişilerden ve kurum-
lardan gerekli-gereksiz ve aşırı şekilde bu 
doğrultuda yararlanmak suretiyle onların 
saygınlığına ve konumlarına zarar vermek-
ten kaçınılmalıdır. Bu tür adımlar uzun va-
dede bu kişilerin olası faydalarından mah-
rum kalmak anlamına da gelmektedir.

Önemli hususlardan birisi de karşı ta-
nıtma faaliyetlerini etkisizleştirmek ve sü-
rece ilişkin olası olumsuzluklara hazırlıklı 
olmaktır. Bu nedenle acil karar merkezinin 
mevcut olması, burada nitelikli kişilerin bu-
lunmalarının sağlanması, gerektiğinde hızlı 
stratejik kararlar alına bilmesi çok önemli-
dir.

Süreç boyunca sadece gerçek deliller 
üzerinden hareket etmek, süreçte başarılı 
olma adına abartılardan özenle kaçınmak 
gerekir. Çünkü amaç adaletin tecellisidir. 
Bu tür yanlış adımlar iyiniyetten kaynak-
lanmış olsa bile, sürecin sulandırılmasına 
ve karşı faaliyetler için koz oluşturulmasına 
neden ola bilir.

Çalışmaların içerik ve nitelik itibariyle 
farklılık göstermesi olumlu olur. Bu bağ-
lamda sırf Hocalı Soykırımı’nı işleyen; ana 
konusu Hocalı Soykırımı olan, ama diğer 
konuları da ele alan; eşit konularından bi-
risi Hocalı Soykırımı olan; ana konusu tam 
farklı bir konu olan, ama uygun yerde Ho-
calı Soykırımı’nın gerçeklerini de anlatan 
eserler (siyasal, hukuksal, ekonomik, aske-
ri, kültürel, eğitimsel ve s.) ortaya konma-
lıdır.

Faaliyetlerin 20-26 Şubat arası ile sınırlı 
tutulmaması, yılın geneline yayılması, ama 
en azından 1 Şubat - 1 Mayıs (belirli aşa-
mada 31 mart olayları da eklenerek) arası-
nın yoğun dönem olarak gerçekleştirilmesi 
stratejik açıdan önemlidir.

süreç boyunca sadece gerçeK 
deliller üzerinden HareKeT 
eTmeK, süreçTe başarılı olma 
adına abarTılardan özenle 
KaçınmaK gereKir.
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Kırım’daki Kriz ve Kazakistan’da Rus Etkisi 
Arasındaki Bağlantılar

Jeopolitik durum
Ukrayna’daki krizle ilgili çok yazılması-
na rağmen olayların arka planıyla ilgili az 
şey bilinmektedir. Tabii Rusya, Ukrayna 
toprakları olan Kırım yarımadasına asker 
sokarak dünyanın hemen hemen bütün 
ülkelerince şiddetle tenkit edilerek açık-
ça ayıplanmıştır. Halbuki bu meselede 
Rusya’nın da kendi lojistik hedef ve motif-
leri vardı. ABD bütün politika alanlarında 
Rusya’yı sıkıştırıyor ve adeta Moskova’nın 
sinirlerine dokunuyordu. Ukrayna bir 
kırmızı çizgiydi. Ukrayna ve özellikle de 
Kırım’ın Rusya için çok büyük stratejik öne-
me sahip bölge olmasından dolayı Mosko-
va bu bölgelere SSCB zamanından itibaren 
şimdiye kadar büyük yatırımlar ve planlar 
yapmıştır. Zbigniyev Bzejinski’nin dediği 
gibi Rusya Ukrayna’sız süper güç olma po-
tansiyelini yitirecektir. Buna inanan Batı, 
Rusya’ya her yandan psikolojik baskı yap-
mayı sürdüregelmiştir. Buna bir tepki ola-
rak da sabrı taşan Putin Ukrayna’ya asker 
sokmak zorunda kalmıştır. Demek ki bu as-
keri hamlenin bizim bilmediğimiz “olmazsa 
olmaz” bir nedeni vardı. Son dönemde Batı 
ve İran ilişkilerinde bir yakınlaşma veya 
yumuşamanın yer alarak İran’ın nükleer 
silahtan vazgeçtiği de söylenmektedir. Du-
rum böyleyse bu gerçeklerin Orta Doğu’ya 
daha doğrusu ABD ortağı İsrail’in bölgesel 
poitikalarına da yansıması mümkündür. 
İran’a yöneltilen füzelerin artık Ukrayna’ya 
(yakın yerlere) yerleştirildiği ve Rusya’nın 
bölgesel stratejik partneri olan İran’ı kay-
bettiği de uzmanlar arasında konuşul-

maktadır. Bu söylenti gerçek ise Rusya’nın 
Ukrayna konusunda bu kadar agresif dav-
ranmasını anlayabileceğiz. Moskova’da 
oturan stratejistlerin dünyanın en akılsız 
kişileri olmadığı da bellidir. Rusya ne pa-
hasına olursa olsun Ukrayna’yı kaybetmek 
istemiyor. Batı Ukrayna’da, Kiev’de de-
mokratların Yanukoviç’i ülkeden kovması 

ve tüm Ukraynalılar adına yeni idareyi ilan 
etmesi Doğu ve Güney Ukrayna’da yaşayan 
Rus veya Rusça konuşan Ukraynalıları ra-
hatsız hatta tedirgin edebilirdi. Ülke ideolo-
ji, düşünce kültürü ve manevi değerler ko-
nusunda ikiye ayrılmıştır. Rusya da kendi 
vatandaşları veya Rusları korumak bahane-
siyle Kırım’ı işgal etmiş durumdadır.  

Kırım’dan Kuzey Kazakistan’a
Kırım’ın Ruslar, Türkler ve hatta Kazaklar 
için ayrı bir tarihi değeri vardır. Jeostratejik 
anlamda önemli bir yer olan Kırım tüm dik-
katleri üzerine toplamıştır. Kazakistan’da 
da bu mesele çok aktif ve detaylı bir şekilde 

tartışılmaktadır. Çünkü Kazakistan’ın dos-
tu ve ortağı olan Rusya "kendi kaprislerine 
göre" tüm uluslararası kurallara (1994 Bu-
dapeşte Anlaşması) aykırı hareket ederek 
bir komşu ülkeyi Rusları koruma bahanesiy-
le işgal edebiliyorsa bu olayın Kazakistan’da 
da tekrarlanmayacağının garantisi nedir 
sorusu şimdi Kazakistanlı Kazak ve Rusları 
çok meşgul etmektedir. İnternet ortamında 
ve sosyal paylaşım yerlerinde Ukrayna ve 
Kazakistan arasında paralellik çizilmekte 
ve Kazakistan izdüşümünün ne gibi teh-
likelere götürebileceği vurgulanmaktadır. 
Ama şunu da söylemek gerekir ki Kırım 
bir özerk cumhuriyet ise Kuzey Kazakistan 
bölgesi uluslararası hukuk kurallarına göre 
Kazakistan’ın ayrılmaz toprağıdır, özerk 
statüsüne sahip değildir. Dolayısıyla Kırım-
Kuzey Kazakistan karşılaştırması yanlıştır. 
Ayrıca Kazakistan, Ukrayna gibi iki büyük 
kutupun arasından birini tercih etme duru-
munda hiç değildir. Ama ne dersek diyelim 
Putin’in bu macerası BDT ülkelerinde yaşa-
yan Rusların çoğunda bir coşku ve sempati 
doğurmuştur. Kazakistan’ın Kuzeyindeki 
Petropavlovsk bölgesinde halkın en az yüz-
de 50’si, Pavlodar’da yüzde 38, Karagandı, 

Doğu Kazakistan (Semey), Kostanay böl-
gelerinde halkın yüzde 40’ı, Almatı’da bile 
yüzde 33’ü hala Rustur. Toplam olarak 
ülke nüusunun yüzde 23’ü,  yani 3.5 mil-
yonu Rustur. Ukrayna’da ise bu oran 8-15 
milyon arasıdır. Kazakistan diğer eski Sov-
yet ülkelerine göre en fazla Ruslaşan, yani 
Rus kültürü ve etkisi altında kalan ülkedir. 
Kazakistan’da Rus ve Kazak okullarının sa-
yısı hemen hemen eşittir. 

Rusya’nın medya ve bilgisel 
etkisi
Rusya’nın tüm TV kanalları ve basın organ-
ları en aktif şekilde beyin yıkama işi yap-
maktadır. Bu da Kazak düşünce ve günde-
minde olumsuz etki yaratmaktadır. Ülkenin 
önde gelen entellektüel ve bilimadamları-
nın hala Rusça yazması ve konuşması diğer 
bir etnopsikolojik sorundur. Ülkede satışa 
sunulan Kazakça ve Rusça gazetelerin sa-
yısı ve dağıtım oranını kıyaslarsak Rusça 
olanlar 10 kat daha yaygın ve etkilidir. Uk-
rayna’daki olayların körüklenmesinin ne-
denlerinden biri de Rus medyasının yaptığı 
karalama ve psikolojik saldırılardan kay-
naklanıyor. Bundan dolayı bazı Kazakistan-

lı Rus ve hatta marjinal Kazaklar Putin’in 
Kırım işgaline olumlu bakmaktadırlar. 
Çünkü Rus medyası aracılığıyla Batı ve 
onunla ilgili demokrasiden başlayıp insan 
haklarına kadar her şey şeytanlaştırılmış 
ve Rus olmayan dünya hep ötekileştirilmiş-
tir. Rus medyasına göre Kiev’de Meydan’a 

katılanlar “Faşist” olarak adlandırılmıştır. 
Özellikle Rusya’nın Rossiya 24, Mir 24 gibi 
kanalları Kazakistanlı seyircilere bazı yanlış 
bilgiler vererek yanıltmaktadır. 

Rusya’nın ekonomik etkisi
Kazakistan’ın Avrasya Birliği’ne girme-
sinden bu yana Rusya’nın ekonomik etki 
ve baskısı arttı. Kazakistan birkaç milyar 
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dolar kaybetti. Örneğin yerel piyasalarda 
Rusya ve Beyaz Rusya malları çoğaldı, fi-
yatlar Rusya’daki fiyatlarla eşit hale geldi, 
Özbekistan’dan gelen Daiwoo arabalar ya-
saklanarak onların yerine Rusya’nın Lada 
otomobilleri satılmaya başladı, Rus Rublesi 
devalüasyonunun ardından Kazak Tengesi 
de devalüe edildi. Kazakistan’da Rusya’nın 

Sberbank, Eurasian Bank ve ValyutTran-
sit Bank gibi finans kurumlarının şubele-
ri çoğaldı. Rusya’nın Ukrayna’daki yanlış 
davranışına tepki olarak ABD ve AB başta 
olmak üzere ekonomik ambargoların yapı-
labilmesi Kazakistan piyasasını da olumsuz 
etkileyebilecektir. Rusya Soçi Olimpiyatı 
için 50-60 milyar dolar harcamış ve ondan 
hemen sonra da Kırım askeri macerape-
restliği yüzünden 80 milyar dolar kaybet-
miş bulunmaktadır. Bunların bedeli ancak 
Kırım olabilir. 

Kırım olayının toplumsal etkisi
Kazakistanlı Rusların bu olaylar karşısında 
destekleyici olmaları anlaşılabilir. Eskiden 
çoğunluk olmuş sonradan da etnik azınlığa 
dönüşen ve gururu kırılan Ruslar’da bü-
yük moral değişikliği yaşandı. İnternetteki 
forum ve bloglarda Kazakistanlı Rusların 
çoğu Putin’i desteklediklerini, milliyetçi ol-
manın nelere götürebileceğini vurguladılar.  
Bunlara karşın Kazakların çoğunda Rusya 
hamlesi olumsuz etki bıraktı. Özellikle Ka-
zak milliyetçileri dediğimiz kesimler için 
Avrasya Birliği’ne girmemek için ikna edici 
ve inandırıcı bir argüman ortaya çıktı. Bu 
olaylar Kazakistan’da milliyetçilik ve de-
mokrasinin yakınlaşmasına ve buna karşı 
olarak ta Avrasyacılık (Rusçuluk) ve oto-
riterciliğin birleşmesine neden olmuştur. 
Kırım işgali Kazaklarda birleşme ve Ka-
zaklaşmaya hız ve ivme kazandırdı. Kaza-
kistanlılar içinde etnik ötekileşme ve doğal 
kimlikleşme olarak bazı önemli değişim-
ler meydana geldi. Toplumun içerisindeki 
tedirginlik oranı yükselerek düştü, hafif 
rahatlama da yaşandı. Bu ise bu olayların 
tek olumlu sonucudur. Bazı uzmanların de-
dikleri gibi bu Ukrayna olayı SSCB’nin hala 
dağılmakta olduğunu gösteriyor. 

Kazakistan’ın pozisyonu
Astana, Ukrayna meselesinde birkaç gün 
sustuktan sonra son günlerde aktif hale 
geçti. Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev ilk 

önce Putin’le birkaç kere görüştü, sonra 
Merkel ve ardından da Obama ile telefon 
görüşmesi yaparak meseleyi tartıştı. Ukray-
na krizinin diplomatik araçlarla çözülmesi 
gerektiğinin altını çizen Astana “Rusya’nın 
kendi güvenliğini korumaya yönelik hare-
ketini anladığını” dile getirdi. Astana on-
dan sonra “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü-
nün değişmemesi gerektiğini” belirtmiştir. 
Eğer Kırım Rusya’ya girerse Kazakistan’ın 
Kırım’ın Avrasya Birliği’ne girmesi soru-
nuyla başbaşa kalacaktır. Demek Kırım 
olayı Astana’nın Avrasya entegrasyonu 
konusunda bir mola vereceği anlamına da 
gelebilir. Rusya da Kırımsız geri dönerse 
otoritesine büyük zarar gelecektir. Kazakis-
tan için en ideali Kırım’ın Ukrayna ile kal-
ması olacaktır. Obama’nın bile Rusya’nın 
en yakın dostu olan Nazarbayev ile fikir 
alışverişi yapması Kazakistan’ın bu mese-
lenin çözümünde yapıcı rol üstlenebilece-
ğini göstermektedir. En azından taraflar 
Kazakistan’da ortada buluşarak meseleyi 
diplomatik tarzda çözme şansını deneye-
bilirler. Kazakistan kendi dış politikasının 
çok yönlü olduğunu bu kez de tüm dünya-
ya ispatlamalıdır. Çünkü Ukrayna olayları 
Kazakistan için çok önemli bir imtihandı 
ve bazı olumsuz sıkıntıların giderilmesi 
gerekir. Kazakistan Rusya ve ABD arasın-
da arabuluculuk yapabilirse Kazakistan bu 
oyundan da karlı ve güçlü çıkacaktır. Bunu 
da  Nisan ayı gösterecektir.

obama’nın bile rusya’nın en yaKın 
dosTu olan nazarbayev ile fiKir 
alışverişi yapması KazaKisTan’ın 
bu meselenin çözümünde 
yapıcı rol üsTlenebileceğini 
gösTermeKTedir.
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listelerine kayıt olmaları gerekiyordu. 
Yeni yasa ise pekçok değişiklikten sonra 
DİSİ’nin 18 lehte oyuyla geçti. AKEL, KS 
EDEK, Ekologlar ve Çevreciler ve EURO.
KO çekimser kaldı; Vatandaşlar İttifakı-
da ret oyu verdi. Yasanın siyasi sebeplerle 
onaylandığını Rum yetkililer de dile geti-

riyor. Yasayla Türkler için “Kıbrıs Cum-
huriyeti Anayasası’nın”, seçmen kütüğüne 
kaydolmak için “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde en 
az 3 yıl devamlı ikamet etme” şartı bertaraf 
edilmektedir.  Kuşkusuz ki yalnızca Kıbrıs 
Cumhuriyeti pasaportu olan ve Kuzey’de 
yaşayan Türkler için geçerli bir muafiyet. 
Kıbrıs’ta oturan yabancı AB vatandaşların-

dan AP seçimlerinde oy kullanabilmeleri 
için adada altı ay ikamet etme şartı aranıyor 
ve onların durumunda bir değişiklik yok. Şu 
durumda Anayasa’ya aykırı olduğunu, yani 
daha sonra iptalinin gündeme gelebileceği-
ni de eklemek gerekir. Ancak son durumda, 
Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un 
beyanını dikkate alırsak 18 yaş ve üstü, 
“Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip 
Kıbrıslı Türkler, “KKTC’de ikamet ettikle-
rini” ve “adreslerini” beyan etmek suretiyle 
oy kullanabilecekler. Bunun için de geçiş 
kapılarında seçim sandığı kurulacak.

Rum basını, yaklaşık 95 bin Kıbrıslı 
Türk’ün, bu yasanın geçmesiyle birlikte 25 
Mayıs’taki AP seçimlerinde oy kullanabile-
ceğini yazdı. Nitekim Kıbrıs Cumhuriyeti 
pasaportuna sahip Türk seçmenin nüfusu 
da budur. Güney Kıbrıs’ta ikamet eden yak-
laşık 28 bin Kıbrıslı Türk ise, Kıbrıslı Rum-
lar için geçerli olan prosedüre uyacak. 

Kasulidis’in ifade ettiği gibi Türkler’in 
ortak bir listeden iki AP milletvekili çıkar-
ma ihtimali de şüphelidir. Zira Güney Lef-
koşa’daki AP Ofisi verilerine göre Kıbrıs’ta 

AP seçimlerinde 542 bin 241 Kıbrıslı Rum, 
1,305 Kıbrıslı Türk ve 6 bin 219 Avrupalı oy 
kullanabilecek.3 Kıbrıs Rum basınına göre 
95 bin Kıbrıslı Türk’ün oyunu alan bir aday, 
AP’ye gidebilecek. Ancak hatırlanmalı ki 
2004 AP seçimlerinde tek Türk aday olan 
Mehmet Hasgüler toplamda 691 oy alabil-
mişti. Öte yandan oy kullanabilecek toplam 
Türk nüfusunun iki milletvekili çıkarabile-
cek güce ulaşmadığı da açık.

Ne Rum tarafının zorda kalmasa tenez-
zül etmeyeceği kolaylaştırıcı formüller ne 
de AP’den Kıbrıslı Türklere ayrılmış iki san-
dalye için yapılan çağrı boşunadır. Nitekim 
Kıbrıslı Türkler, AP içerisinde temsiliyetle-
rinin, en azından adada bir çözüm bulunana 
kadar “gözlemci statüsü”nde gerçekleşmesi 
formülü eskiden bu yana gündeme getiril-
mektedir. Bunun seçimlere kadar sağlana-

3   Gerçi 17 Şubat 2013 seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen lis-
tesinde Türklerin sayısı sadece 604’dü, Rum sayısı ise resmi verilere 
göre pek farklı değildi: 545 bin 180. Bir önceki seçimlerde ise resmi 
verilere  göre  516  bin  441  Rum,  600  de  Kıbrıslı  Türk  seçmen  vardı. 
Türklerin sayısındaki fark, muhtemelen AP seçimlerinde güneyde ika-
met etme koşulunun aranmamasından kaynaklanmaktadır. 

A
vrupa Parlamentosu’na (AP) yeni 
dönemin vekilleri belirlenmek 
üzere Mayıs 2014’te tüm AB ülke-
lerinde seçim gerçekleştirilecek. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de bu 
seçimlere hazırlanıyor. AB’ye birleşik Kıb-
rıs olarak gireceği öngörüldüğü için AP’de 
Kıbrıslı Türklerin nüfusu da gözetilerek 
“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin altı milletvekili ile 
temsil edilmesine karar verilmişti.  AP’de 
ülkelerin değil halkların temsil edilmesi 
düsturundan yola çıkarak Kıbrıslı Türkler, 
kendileri için tahsis edilmiş sandalyelerin 
Rumlara kullandırılmaması ya da Türkle-
rin bu sandalyeler için kendi seçimlerini 
yapması taleplerini çeşitli defalar günde-
me getirdi. Girişimler AB’nin GKRY’ye bu 
konuda baskı oluşturmasını sağladı. Rum 
Yönetimi ise baskıları bertaraf edecek bir 
formül buldu.  “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik 
kartına sahip Kıbrıslı Türklere, AP seçim-
lerinde oy kullanma hakkı tanıyan yasa 14 
Mart’ta Kıbrıs Rum Meclisi’nden geçti. İşte 
bundan sonrası mühim. Kıbrıslı Türkler 
irade beyanlarını Rum Yönetimi üzerinden 
mi yapacak yoksa tam istediklerini alana 
dek direnecekler mi? Direnmek, Avrupa-
lıların, Kıbrıslı Rumlara, Kıbrıslı Türkleri 
AP seçimlerinde oy kullanmaktan mahrum 
bıraktıkları gerekçesiyle yaptıkları baskıyı 
sürdürmelerini sağlayacak. GKRY’nin yön-
temine icabet ise uluslararası anlaşmaların 
sağladığı haklardan vazgeçerek Türklerin 
haklarının bu şekilde Rum Meclisi’nde ve-
rilen kararlarla tespit edilmesine onay ver-
mek anlamına gelecek. Öte yandan siyasi 
baskı amacıyla Türklerin ayrı seçim düzen-
lemesi ve parlamentoya gönderilmesi fikri, 
kimi AP üyeleri tarafından desteklenirken 

KKTC yönetiminde karşılık bulmuşa ben-
zemiyor.  Nitekim Kıbrıs’ın bu tarafındaki 
hareketsizlik, futbol federasyonlarının bir-
leşme kararına yol açmış, mevcut sorunlara 
yenilerini eklemişti. 

Rum Dışişleri Bakanı Yannakis Kasuli-
dis, AP milletvekilliği seçimlerinde, “Kıbrıs 
Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip Kıbrıslı 
Türklerin sayısı göz önüne alındığında, or-
tak bir listeden iki AP milletvekili çıkarabi-
leceklerini söyleyerek Türklerin seçimlere 
katılımını kolaylaştırmak için önlemler 

alacaklarını açıklamıştı.1 Bu açıklama ile 
tepkiler yoklanmakta,  Kıbrıslı Türklerin 
AP’de gözlemci statüsü ile yer almasının 
önüne geçecek formül beyan edilmektey-

1   Kasulidis: “Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerine daha kolay katılımı 
için önlem alıyoruz”, Kıbrıs Postası, 22 Aralık 2013; Haravgi, 21 Aralık 
2013

di. Nitekim Rum Meclisi Başkanı Yannakis 
Omiru da  AP’ye “Kıbrıslı Türk gözlemcileri 
unutun” mesajı vermişti.2 Zira AP Sosya-
list Grup Başkanı Hannes Swoboda, aynı 
tarihlerde AP Başkanı Schulz’dan, Kıbrıs 
Rum hükümetiyle müzakere edip Kıbrıslı 
Türk politikacıların 25 Mayıs 2014’teki AP 
seçimlerine katılımının kolaylaştırılmasını 
talep etmişti. Avrupa için Liberal ve De-
mokrat İttifakı Grubu (ALDE) Başkanı Guy 
Verhofstat d ise Kıbrıslı Türklerin en azın-
dan çözüme kadar AP içerisinde “gözlemci” 
statüsünde temsil edilmesinin sağlanması 
gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla AP’de 
“gözlemci statüsünde temsiliyet” gündeme 
gelince GKRY bir ara formül arayışına girdi. 
Kasulidis’in açıklaması da “Kıbrıs Cumhu-
riyeti” vatandaşlığı olan Türklerin zaten va-
tandaşlık hukukundan dolayı doğal olarak 
bulunan seçimlere katılma hakkı ile ilgili-
dir. Kasulidis’in gündeme getirdiği kolay-
laştırıcı formüller ise “Kıbrıs Cumhuriyeti” 
vatandaşı Kıbrıslı Türklerin, seçmen liste-
lerine kayıt olmadan da AP seçimlerinde 
oy kullanılabilmesi, siyasi partilere kendi 
adaylarıyla seçime katılma olanağının sağ-
lanması ve oy vermeyi kolaylaştırmak için 
geçiş noktalarına seçim sandığı yerleştiril-
mesiydi. Bundan başka seçimlerde aday ol-
mak isteyenlerin ise seçimden önce seçmen 
listesine kaydolmaları gerekiyordu. 

Kolaylaştırılmış Formül
2008’de yapılan son AP seçimlerinde oy 
kullanmak isteyen “Kıbrıs Cumhuriyeti” 
vatandaşı Kıbrıslı Türkler’in, güneydeki 
kaymakamlıklara gidip önceden seçmen 

2   ‘İşte Türkleri böyle engelledik!’, Vatan, 20 Mayıs 2013

ap’de ülKelerin değil HalKların 
Temsil edilmesi düsTurundan 
yola çıKaraK Kıbrıslı TürKler, 
Kendileri için TaHsis edilmiş 
sandalyelerin rumlara 
Kullandırılmaması ya da 
TürKlerin bu sandalyeler için 
Kendi seçimlerini yapması 
Taleplerini çeşiTli defalar 
gündeme geTirdi.

Kasulidis’in ifade eTTiği gibi 
TürKler’in orTaK bir lisTeden iKi 
ap milleTveKili çıKarma iHTimali 
de şüpHelidir.

Kıbrıs: Avrupa Parlamentosu 
Seçimlerinde Çifte Standart

Gözde Kılıç Yaşın
21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ BALKAN VE KIBRIS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI
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maması durumunda KKTC’de de eşzamanlı 
bir “AP seçimi” yapılması önerilmektedir. 
Bir önceki AP seçimleri döneminde de Meh-
met Bayramoğlu, Haziran 2009’da Kıbrıs’ta 
yapılacak AP seçimlerinde, iki AP milletve-
kilinin Kıbrıslı Türklerden seçilmesi gerek-
tiği iddiasıyla Avrupa Adalet Divanı’na 18 
Mart 2009’da dava açmıştı. Bayramoğlu, 
Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekille-
rinin halkları temsil ettiğinden yola çıkarak 
Kıbrıs’ta iki halk bulunduğuna göre Kıb-
rıslı Rumların yanı sıra Kıbrıslı Türklerin 

de seçme ve seçilme hakkı bulunduğunu,  
Kıbrıs’ta seçilecek altı AP milletvekilinden, 
ikisinin Kıbrıs Türk halkının seçtiği tem-
silciler olması gerektiğini mahkeme önüne 
getirmişti. Belçika örneğini de veren Bayra-
moğlu, burada Belçika’nın kendi seçim kü-
tüklerinin yanı sıra Hollanda, Almanya ve 
Fransızlar içinde seçim kütüğü kullanıldığı-
nı hatırlatmıştı. Bayramoğlu’nun bu başvu-
rusu geç kalındığı gerekçesi ile reddedilmiş-
tir. Ancak pek tabi anlaşılıyor ki aslında o 
gün anlamlı ve uzun vadede sonuç getirecek 
bir adım atılmıştır. 

AB Hukukundan Doğan Hak
Gerçekten de Avrupa Parlamentosu’nda 

ülkeler değil, halklar temsil edilir ve ege-
men unsur olan Kıbrıslı Türklerin de ken-
dilerini temsil edebilmesi gerekir. Kaldı ki, 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye birleşik Kıb-
rıs olarak gireceği öngörüldüğü için AP’de 
Kıbrıslı Türklerin nüfusu da gözetilerek 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altı milletvekiliyle 
temsil edilmesine karar verilmişti. Dolayı-
sıyla her halükarda, hiçbir şey yapılamasa 
bile Türkler için ayrılan iki koltuğun boş 
kalması gerektiği açıktır. AB hukukuna 
göre, her ülke AP seçimlerini kendi ana-

yasal şartlarına göre yapmalıdır. 1960 
Anayasası’nın 63. maddesi gereği de Kıb-
rıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklere ait iki ayrı 
seçim kütüğü olması gerekir. Sadece Güney 
Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerle AP’ye 
milletvekili gönderilmesi hem AB, hem de 
1960 Anayasası’na aykırıdır. Kıbrıs’ta otu-
ran yabancı AB vatandaşlarının AP seçim-
lerinde oy kullanabilmeleri için adada altı 
ay ikamet etme şartının yeterli olduğu dü-
şünülecek olursa Türklerin ayrı bir seçim 
kütüğü ile kendi temsilcilerini seçmesinin 
engellenmesi gerçekten de    AB ilkelerine, 
varlığını sürdürdüğünü iddia ettikleri “Kıb-
rıs Cumhuriyeti” Anayasası’na ve hukukun 
genel ilkelerine aykırıdır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
(ABAD)4 Protokol’ün 1.m.sinin 2. fıkrası-
na rağmen aldığı 27 Nisan 2009 kararı da 
yeni bir yol açmıştır.5 16 Nisan 2003’de 
Atina’da imzalanan ve 1 Mayıs 2004’de yü-
rürlüğe giren Katılım Antlaşması’na ek 10. 
Protokol’de KKTC topraklarından, “Kıbrıs 
Cumhuriyeti hükümetinin etkin kontrol 
uygulamadığı Kıbrıs Cumhuriyeti bölge-
leri” olarak söz edilmektedir. Buna göre 
AB müktesebatı bir anlaşma oluncaya dek 
Kıbrıs’ın kuzeyinde askıya alınmıştır. An-
cak ABAD “Orams Davası” olarak bilinen 
27 Nisan 2009 tarihli mülkiyet davasında, 
10. Protokolü yorumlayarak Güney Kıbrıs 
Mahkemelerinin kuzeydeki sivil ve ticari 
konularda yargı yetkisi olduğuna karar ver-
miştir. Bu, AB yargısının ve müktesebatının 
Kıbrıs’ın kuzeyinde işlediği anlamına gel-
mektedir. Öte yandan, Ek 10. Protokol za-
ten Kıbrıslı Türklerin varlığının dışlanması 
anlamına da gelmemektedir. Parlamenter-
ler konusunda hakların dondurulduğu dü-
şünülecekse de Rumların çözüme dek dört 
sandalye ile AP’de yer alması gerekecektir. 
Türkler için de gözlemci statüsü kaçınıl-
maz olacaktır. Kıbrıs Anayasası uyarınca da 
Türkler kendi temsilcilerini seçmekte özgür 
olmalıdır.

4   Court of Justice of European Union (CJEU)
5   İngiliz Yüksek Mahkemesi, Orams Davası’nda davaya konu evin 
KKTC topraklarında bulunması ve daha önemlisi de 10 numaralı pro-
tokolden dolayı AB müktesebatının adanın kuzeyini kapsamadığı ka-
naatine varmıştı. İngiliz İstinaf Mahkemesi, Avrupa Birliği hukukunun 
kendisine  verdiği  yetkiye  dayanarak,  44/2001  sayılı  AB  Tüzüğü’nün 
ve 10. Protokol’ün yorumlanmasını, bu konuda yetkili olan ABAD’dan 
istemiştir. 44/2001 sayılı  Tüzük “Herhangi bir AB üyesi ülke sınırları 
içerisinde alınacak olan ulusal mahkeme kararının tüm AB üyesi ül-
kelerde uygulanabilmesine, icra edilebilmesine olanak tanıyan hukuki 
bir düzenlemedir.” 

Açıkça ortadaki Rum Yönetimi bu ko-
nudaki usulsüzlük nedeniyle baskı görmek-
te ya da baskı görme tehdidi hissetmekte-
dir. Sorunu bir yan yol yaratarak gidermeyi 
tercih etmektedir. Kuşkusuz ki güneydeki 
sandıklarda, organize olarak seçime giril-
mesi ve “en az” bir Türkün AP’ye Kıbrıs’tan 
gönderilmesi seçeneği de bulunmaktadır. 
Ancak iç siyasi çekişmelerin hiç değilse böy-
le konularda bir tarafa bırakılarak bundan 
daha iyisinin yapılması ve KKTC’de kuru-
lacak sandıklarla seçimlere girmek de ola-
sıdır. Hukuktan kaynaklanan hakkı kullan-
mak kadar Rum Yönetimi’nin bir lütuf gibi 
sunduğu kolaylığı kullanmak da kuşkusuz 
bir seçenektir. 

Rum tarafının müzakere sürecinde-
ki isteksizliği dikkate alındığında, Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ni yeniden tesis etmek isteyip 
istemediğinin acilen netleştirilmesi gerek-
mektedir. Çünkü 1 Mayıs 2004’de AB’ye 
üye olurken de 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti 
Kuruluş Anlaşması’na aykırı olarak iki top-
lumdan oluştuğunu ve iki tane resmi dili 
olduğunu saklamış ve resmi dilini İngilizce 
olarak beyan etmiştir. Anadili Yunanca olan 
Kıbrıslı Rumların bir kaybı olmamıştır. 
Çünkü Yunanistan 1981’de AB’ye girerken 
ana dilini Yunanca olarak deklare etmiştir. 
Ancak Türkçe’nin AB dili olmasını engel-
leyerek Türkleri AB dışında tutma niyetini 
göstermiş ve örneğin AB kurumlarında iş 
bulma imkanını zorlaştırmıştır. Dolayısıyla 
ya Türklerle birleşme niyetini zaten taşıma-
maktadır ya da AB’ye Kıbrıs Cumhuriyeti 
olarak başvurmamıştır. “Demokrasi, insan 
hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler-
le” anılan AB’nin böylesi bir ayrımcılığa göz 
yumması ise düşündürücüdür. Rum Basın 
ve Enformasyon Dairesi’nin Mayıs 2014 AP 
seçimleri  için Yunanca, Türkçe ve İngilizce 
olmak üzere üç dilli internet sitesi oluştur-
ması da (www.euroelections2014.gov.cy) 
bu anlamda ilginç bir hamledir.

AB’nin malların, kişilerin, hizmetlerin 
ve sermayenin serbest dolaşımı ilkesi ba-
kımından izolasyonlar dahil olmak üzere 
Kıbrıslı Türklere karşı AB’nin kuralları ih-
lal edilmektedir.  Türkler, hukuksuzluğun 
kalıcılaşması endişelerinde de haklı görün-
mekteler. Bu nedenle müzakere sürecinin 
yeniden başladığı bu günlerde Kıbrıs’taki 
soruna 1960 Anlaşmaları’ndan doğan hu-
kuka uygun, adil, kalıcı ve işler bir çözüm 
bulunması gereği unutturulmamalıdır.

ab’nin malların, Kişilerin, 
HizmeTlerin ve sermayenin 
serbesT dolaşımı ilKesi 
baKımından izolasyonlar daHil 
olmaK üzere Kıbrıslı TürKlere 
Karşı ab’nin Kuralları iHlal 
edilmeKTedir.

Airport Fashion
Fa l l&Winter

2013

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

tavhavalimanlari.com.tr



65  

Y
erküre üzerinde çeşitli uluslarara-
sı dil bölgeleri/toplulukları mev-
cuttur. Bunlardan en önemlileri 
Fransızca, İngilizce, Portekizce, 

İspanyolca ve Arapça konuşan ülkeler top-
luluklarıdır. 

Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu 
(FRANKOFONİ)’nun temelleri 1970 yılın-
da atılmıştır. Şu anda 19’u gözlemci olmak 
üzere 75 ülkeden oluşmaktadır. Bu anlamda 
bakıldığında oldukça etkili olması beklenen 
bir topluluk nitekim Birleşmiş Milletler’e 
üye ülkelerin üçte biri bu topluluğun üye-
sidir. Topluluğun üyesi olan ülkelerin nü-
fusu yaklaşık 890 milyona ulaşırken dünya 
üzerinde Fransızca konuşan kişi sayısı 220 
milyon civarındadır. Özellikle belirtmek 
gerekir ki Topluluk kurumsal olarak gerek 
Konsey’i gerekse de Genel Sekreterliği ile 
oldukça iyi bir yapılanma göstermektedir. 
Şu anda Genel Sekreterliği’ni Senegal’in 
eski Cumhurbaşkanı Abdou Diouf yapmak-
tadır.

Topluluğun ve Fransızcanın önemini 
vurgulamak için birkaç istatistik vermek 
isterim. Fransızca yeryüzünde en çok konu-
şulan dokuzuncu dilken, internet üzerinde 
de en çok kullanılan üçüncü dildir. Dünya 
genelinde yaklaşık 900 bin Fransızca öğret-
meni bulunmakta ve Fransızca 32 devletin 
resmi dili olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 
Fransızca konuşan ülkeler dünya ticareti-

nin yüzde 19’unu gerçekleştirmektedirler. 
Ve son olarak da belki de en önemli husus 
uluslararası bir televizyon kanalı olarak 
TV5 dünya genelinde yaklaşık 220 milyon 
eve ulaşmaktadır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi 
ve Keneşi)

Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu 
benzeri bir örgütlenme olan Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin kökleri 
1992 yılına dayanır. Türk Konseyi, 1992 

yılından beri toplanan, “Türkçe Konuşan 
Devletler Devlet Başkanları Zirveleri” sonu-
cunda ortaya çıkan ortak siyasi irade üzeri-
ne kurulmuştur. Bu zamana kadar 10 Zirve 
gerçekleşmiş olup, bunlardan İstanbul’da 
düzenlenen 16 Eylül 2010 tarihli son Zir-

vede Konsey’in kuruluşu resmen ilan edil-
miştir.

Konsey’e üye ülkeler Türkiye, Azer-
baycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dır. 
Türkmenistan ve Özbekistan Konsey’e üye 
olmamıştır. Konsey, bugünkü haliyle 110 
milyona yakın bir nüfusa hitap etmektedir. 
Ayrıca yaklaşık olarak 3,800,000 km2’lik 
bir alana hakimdir. Halihazırda bulunan 
dört üyesiyle 1 trilyon doların üstünde Gay-
ri Safi Milli Hasıla’ya sahiptir.

Fransızca Konuşan Ülkeler 
Topluluğu ile Türk Konseyi’nin 
Benzerlikleri

İki yapı arasındaki benzerliklerden ba-
zıları şunlardır:

-Frankofoni Parlamenter Meclisi Fran-
sızca Konuşan Ülkeler Topluluğu’nun da-
nışma meclisidir. Frankofoni Parlamenter 
Meclisi; parlamentoları yahut parlamento-
lararası kuruluşları temsil eden yetmiş se-
kiz üyeden oluşmaktadır.

Bu organa karşılık kabul edebileceği-
miz yapı Konsey bünyesinde oluşturulan 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi’dir (TÜRKPA).

-Frankofoni Üniversite Ajansı, 1961 yı-
lında Kanada Montréal‘de kurulmuştur. 94 
farklı ülkeden 779 yükseköğretim ve araş-
tırma kuruluşunu bünyesinde bir araya ge-
tiren bir birlik konumundadır.

Bu organa karşı-
lık Türk Dünyası’nda 
benzer kabul ede-
bileceğimiz bir yapı 
doğrudan bulunma-
maktadır. Konsey 
bünyesinde ilişkili 
kurumlar arasında 
sayılan Astana’da mu-
kim Türk Akademisi, 
Frankofoni Üniversite 
Ajansı modeli örnek 
alınarak düzenlenebi-
lir.

-Fransızca Ko-
nuşan Ülkeler 
Topluluğu’nun Ulus-
lararası Frankofon Te-
levizyonu TV 5‘tir. TV 
5 uluslararası alanda 
küresel çapta yayın ya-
pan ilk frankofon tele-
vizyon olmuştur.

Bu organa karşı-
lık Türk Dünyası’nda 
benzer kabul edebile-
ceğimiz yapı Konsey 
bünyesinde mevcut 
değildir. TRT Avaz’ın 
yapı içerisine dâhil edilip TV5 örnek alına-
rak yeniden dizayn edilmesi iyi bir alternatif 
olarak düşünülebilir.

-Senghor Üniversitesi 1989 yılın-
da kurulmuştur. Üniversitenin ilk amacı 
Afrika‘nın kalkınması için nitelikli insan 
kaynağı yetiştirmektir. Bu bağlamda Afrika-
lı yönetici ve eğitimcileri üst düzey eylem ve 
sorumluluklara hazırlama maksadı ile çeşit-
li eğitimler, egzersiz ve gelişim programları 
üniversite tarafından hazırlanmaktadır. Mı-
sır, Avrupa, Afrika ve Kanada da birçok üni-
versite ile çeşitli antlaşmalar imzalanmıştır.

Bu organa karşılık Türk Dünyası’nda 
benzer kabul edebileceğimiz yapı maalesef 
Konsey bünyesinde mevcut değildir.

-Uluslararası Frankofon Belediye Baş-
kanları Birliği 1979 yılında Paris ve Quebec 
Belediyelerinin bir araya gelip kurumu inşa 
etmeleri ile vücut bulmuş ve 48 ülkeden 
yerel temsilciler vasıtası ile oluşmuş bir ağ 
hüviyetindedir.

Bu organa karşılık Türk Dünyası’nda 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği bulunmak-
tadır fakat bu Birlik Türk Konseyi’nin bün-
yesinde değildir.

• Bu bilgilerden yola çıkarak Türkçe ko-
nuşan ülkelerin birbirleriyle ekonomik, 
siyasi, kültürel işbirliklerini arttırmaları 
amacıyla oluşturulan bu Türk Konsey’i 
yapılanmasının daha da sağlamlaşması 
için birkaç öneri getirmek gerekirse şun-
ları söyleyebilirim:

• Öncelikle kurulan Türk Konseyi’nin çatısı 
altına TİKA, TRT Avaz, Türk Dünyası Be-
lediyeler Birliği gibi kurumlar da mutlaka 
alınmalıdır;

• YÖK’ün öncülüğünde Türk Dünyası Üni-
versiteler Ajansı kurulmalı ve Konsey’in 
ilgili kurumu Türk Akademisi içerisinde 
uygun bir şekilde yapılandırılmalıdır;

• Senghor Üniversitesi model alınarak 
Merkezi İstanbul olmak üzere her üye ül-
kede kampüsü olacak şekilde bir Üniver-
site kurulmalıdır. Belki de adını da Uluğ 
Bey Üniversitesi koyabiliriz.

• Bu sayede öncelikle Türk Dünyası’nın 
kalkınması için nitelikli insan kaynağı ye-
tiştirilebilir. Ardından Türk Dünyası’nda 
görev alan yönetici ve eğitimcileri üst dü-
zey eylem ve sorumluluklara hazırlama 
maksadı ile çeşitli eğitimler, egzersiz ve 

gelişim programları üniversite tarafından 
hazırlanabilir.

• Ayrıca belirtmek isterim ki Türk 
Dünyası’nın öne çıkabilmesi için App-
le, Microsoft, Coca Cola vb. Çokulus-
lu şirketlere sahip olması elzemdir.  

Türk Dünyasında diğer örneklerin ak-
sine böyle bir topluluğu oluşturmak için 
çok geç ve geri kalmış değiliz. Aksine bazı 
hususlarda daha öndeyiz. Örneğin Türk 
Dünyası’nın ilk ve tek ortak müzik kanalı 
Türk Müzik Birliği bu konuda önemli bir 
aşamadır. Türk Dünyası’nın en önemli so-
runu organizasyonel anlamda bütünlüğü 
sağlayamamak. Bu da Türk Konseyi’nin 
kurulması ve diğer birimlerin bu Konseyin 
çatısı altına girmesiyle çözülecektir.
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Frankofoni
(Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu) 

Türk Dünyası İçin Bir Model Olabilir mi?

EKOGÖRÜŞ

fransızca Konuşan ülKeler 
Topluluğu benzeri bir 
örgüTlenme olan TürK dili 
Konuşan ülKeler işbirliği 
Konseyi’nin KöKleri 1992 yılına 
dayanır.

TürK dünyası’nın öne çıKabilmesi 
için apple, microsofT, coca cola 
vb. çoKuluslu şirKeTlere saHip 
olması elzemdir.

Prof. Dr. Hayati Aktaş
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM BAŞKANI
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D
ünyada Türkçe konuşan halkla-
rın mevcut nüfusunun bir “Türk 
Dünyasından” söz etmek için 
yeterli olduğu noktasından hare-

ketle öncelikle “Türk Dünyası” kavramını 
açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Tüm ül-
kelerde eşzamanlı nüfus sayımı yapılması 
mümkün olmamakla birlikte tahmin ye-
teneğinin işletilmesi ile gerçeğe yakın bir 
Türk nüfusunun günümüze 350 milyon 
sınırında olduğunu ileri sürmek yanlış ol-
mayacaktır. 

Bu büyük nüfusun siyasi güce dönüş-
türülmesi için bugüne kadar yapılanları 
azımsamak doğru değil belki. Fakat bu 
konuda alınmış çok bir mesafe yok henüz. 
Ancak son 30 yıl içinde, yani Sovyet siste-
minin çökmesi ile eskiye göre daha rahat-
lıkla bir “Türk Dünyası” kavramından söz 
edebiliyoruz. Bu kavramın içinde şimdilik 
siyasi boyut yeterince öne çıkmasa da dil 
ve kültür birliği ile ortak tarihimiz bu kav-
ramı kullanmamızı mümkün kılan başlıca 
unsurlar. Kısaca, hangi coğrafyada olur-
sa olsun, Türk dilinin farklı ağızlarıyla da 
olsa kullanılması ve ortak kültür ögeleri-
nin varlığını sürdürmesi bir “Türk varlı-
ğından” söz etmemize imkân vermektedir. 
Fakat dil ve kültür birliği de aslında henüz 
tam olarak ortaya çıkmış gözükmüyor. 
Farklı coğrafyalardaki Türk toplulukları-
nın birbiriyle olan etkileşiminin bugünkü 
düzeyi ile çağdaş anlamda dil ve kültür bir-
liğimiz en azından somut sonuç doğuracak 
bir konuma gelmiş değildir. Örneğin, ortak 
alfabe konusunda alınan mesafe henüz ye-
terli değildir. 

Türk Dünyası olarak nitelendirdiğimiz 
varlığın kendisini oluşturan unsurlarca 
nasıl algılandığına bakıldığında aslında 
elde çok veri olmadığı görülecektir. Daha 
anlamlı bir tespit ve nitelikli bir söyleme 
ulaşmak ancak tüm Türk toplulukları ara-
sında kapsayıcı bir bilimsel araştırma ile 
mümkün olabilir. Şimdiye kadar bu türden 
bir araştırma yapılmamıştır. O halde ortak 
algıda birleşen bir “Türk varlığından” söz 

edemeyecek miyiz? Bu soruya verilecek 
yanıt pek tabiidir ki söz edebiliriz, hatta et-
meliyiz olmalıdır.  Somut olarak bir “Türk 
varlığı” ve buna ilişkin ortak bir bilinç 
mevcuttur. Bunun yadsınması söz konusu 
değildir. Fakat somut olarak algının tanımı 
ve boyutlarının saptanması, beklentilerin 
ve siyasi yapılanmaların gerçekleştirilmesi 
bakımından gereklidir.  

Toplumların iç algısının kendiliğinden 
oluşması tabiatıyla mümkün değil. Bu al-
gıyı inşa eden etmenler vardır. Kuşakların 
birbirlerine naklettikleri gelenekler ve ta-
biatıyla en önemlisi, dil bunların başında 
geliyor. Aynı zamanda algıya karşı etkiler 
de mevcuttur. Ülkelerin eğitim sistemleri 

farklı ve özgün aidiyet inşasına göre kur-
gulanmıştır. Sovyetlerin siyasal ve ekono-
mik düzeninin gerektirdiği gibi bir eğitim 
sisteminin uygulandığı ülkelerde bunu 
daha da iyi görebiliyoruz.  Fakat on yıllar 
boyunca Sovyet sisteminin içinde yaşa-
yan Türk topluluklarının Türklük algısını 
her şeye rağmen koruyabilmiş olması bu 
tespitlerle sınırlı kalmaması ve araştırıl-
ması gereken bir olgudur. Bu ülkelerde, 
düzeyleri farklı da olsa, toplumların içinde 
Türklüğe aidiyet bilincinin kuşaklar boyu 
varlığını sürdürmüş olduğu görülmekte-
dir. Bu gerçek siyasi mesajı ve gücü olan 
bir “Türk dünyası” algısı için olumlu bir 
hareket noktasıdır.

O halde bir “Türk dünyası” algısının 
dünya genelinde de inşası görevi önü-
müzde durmaktadır. Sovyet siteminin ta-
rihe karıştığı dönemde Türk kamuoyunda 
Asya’da bağımsızlığına kavuşmakta olan 
Türk Cumhuriyetleri için ansızın  “Türk” 
sözcüğünün yerine “Türki” sözcüğü kulla-
nılmaya başlamıştır. O tarihlerde Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı buna iliş-
kin bir genelge yayınlayarak “Türki” yerine 
Türk sözcüğünün kullanılmasını istemişti. 
Ne var ki, hükümetin kendi genelgesine 
bile tam riayet etmediğini bizzat dönemin 
hükümet üyelerinin ağzından işittik. Do-
layısıyla, bu bilincin öncelikle Türkiye’de 
inşası konusunda da çalışmalar yapılması 
gereği ortaya çıktı. Ne var ki, bu konuda 
çok başarılı olunduğu da söylenemez.

Günümüzde, dışımızdaki dünyada 
Asya’daki Türk toplumlarının Türklüğü 
konusunda geniş bilgi sahibi olunmadığı 

bilinmektedir. Özellikle Batıda birçok defa 
Azerbaycan’da konuşulan dilin Türkçeden 
farklı bir dil olduğu iddiasını öne süren 
yayınlara tanık olunmuştur. Adından ne 
olduğu anlaşılan Türkmencenin bile farklı 
bir dil olduğu ileri sürülmüştür. Türk top-
lumlarının adlarının Kazak, Kırgız, Azeri, 
Özbek, Türkmen veya Uygur olması on-
ların genel Türk ailesinin unsurları oldu-
ğu keyfiyetinin gözlerden kaçırılması için 
kullanılmaktadır. Yunanistan’da yaşayan 
Türk azınlığa bile bu ülke hükümetlerinin 
öteden beri “Türk” demekten kaçınması ve 
onları “Müslüman Yunanlılar” olarak ni-
telemesi zorlama bir çaba da olsa niyetin 
arkasındaki siyasi gerekçeyi ifade etmek-
tedir. 

Bugün dünyada bir Arap veya bir La-
tin dünyasından söz edilebiliyorsa “Türk 
dünyası” kavramı ve algısının da oluşması 

bizim açımızdan meşru, arzulanır ve ger-
çekleştirilebilir bir hedeftir. Aynı zaman-
da Türk devletlerinin bölgesel ve küresel 
barışa hizmet edecek ortak davranışlarını 
koordine edecek bir siyasal yapılanmanın 
bundan böyle daha çok gündeme getiril-
mesi öncelikli bir görev olmalıdır. Mevcut 
çalışmalar esasen bu yönde bir siyasi ira-

denin varlığına işaret etmektedir. Aslında 
Türkiye zaman zaman yavaşlasa da üzeri-
ne düşeni yapmaya gayret etmektedir. 

Sonuç olarak tüm Türk toplulukları-
nın kendi aralarında ve dış dünyada kabul 
gören bir ortak algı etrafında birleşmeleri 
gündemimizden hiç düşmemesi gereken 
bir husustur. Bu algı üzerine oluşturulacak 
etkili bir gönüllü yapılanmanın vereceği 
siyasal mesajlar barışa yeni bir boyut ka-
zandıracaktır.  Böylesine bir yapılanmanın 
öncelikle ülkelerimiz ve toplumlarımız 
için getirilerinin gelecekte ne denli önemli 
olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bir an-
lamda ortak tarihimizin bize dayattığı ve 
kaçınılması artık mümkün görülmeyen 
bir görevin takipçisi olmak zorunda oldu-
ğumuzu düşünmeli, iç sorunlarımızın bu 
görevin önemini bize unutturmasına izin 
vermemeliyiz.  
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Türk Dünyasının Ortak
“Türklük Algısı” Sorunu

EKOGÖRÜŞ

o Halde bir “TürK dünyası” 
algısının dünya genelinde 
de inşası görevi önümüzde 
durmaKTadır. bugün dünyada bir arap veya 

bir laTin dünyasından söz 
edilebiliyorsa “TürK dünyası” 
Kavramı ve algısının da oluşması 
bizim açımızdan meşru, arzulanır 
ve gerçeKleşTirilebilir bir 
HedefTir.

Dr. Can Ünver
EKOAVRASYA DANIŞMA KURULU ÜYESİ
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T
ürkiye’nin son yirmi yıl içerisinde 
Orta Asya’ya yönelik yürüttüğü 
politikaları değerlendirecek olur-
sak nice iniş ve çıkışların, başarı ve 

hayal kırıklıklarının olduğuna şahit oluruz. 
Bir yandan, bu iniş-çıkışlar doğal bir geliş-
medir asla gerileme değildir dememize rağ-
men şu anda uzmanlar arasında Türkiye-
Orta Asya ilişkiler temposunun yavaşladığı 
hatta durduğu fikri yaygındır. Diğer yandan 

da, iki bölge arası ilişkilerin başlamasından 
bu yana sadece 23 yılın geçmiş olması bu 
konuda kötümser olmanın anlamsız oldu-
ğunu da ifade ediyor.

Türkiye-Orta Asya ilişkileriyle ilgili 
medyada birçok mitlerin ve çarpıtmaların 
olması bölgedeki Büyük Oyunun da bir 
parçası haline gelmiştir. Orta Asya, Türkiye 
için tarihi ve kültürel bir temel ise Türkiye 
de Orta Asya için bir destek ve örnektir. 
1990’lı yıllarda büyük coşku ve heyecanla 
başlayan ilişkilerde bazı dengesizliklerin 
olması söz konusu ilişkilere olumsuz etki 
etmiştir. Türkiye resmi desteği, iş adamları 

ve okullarıyla Orta Asya’ya yapıcı bir ham-
le yapmış ama bütün bunları bölgeyi tam 
bilmeden, anlamadan ve dolayısıyla bazı 
fırsatları ve başarısızlıkları da barındıran 

çelişkili bir politika yürütmüştür. Çünkü 
Orta Asyalılar’ın, Türkiye’nin vadettiği veya 
ondan bekledikleri sonuçları göremeyip de 
aksine bir ağabeylik tavrını görünce zaten 
kuşkucu olan gönülleri ciddi bir şekilde kı-
rılmıştır. Türkiye’nin Orta Asya’daki politi-
kaları ABD’nin bölgesel stratejilerine hiz-
met eden politikalar olarak algılanmıştır. 
Ayrıca iki bölgenin sosyo-politik idealler 
açısından da o kadar da yakın olmadığı an-
laşılmıştır. Teorik dayanağı yeterli olmayan 
Türkçülük söylemleri ise Rusya’yı da Orta 
Asya Cumhuriyetlerini de tedirgin etmiştir. 

AKP’nin daha hesaplı ve sınırlı bögesel 
politikasına binaen 2009 yılında Stratejik 
Ortaklık anlaşmasının imzalanması daha 
gerçekçi bir yaklaşımdı. Orta Asya Türkiye 

için her zaman ek güç ve nostaljik ilham 
kaynağı, tarihi bağlantı aracı olmuştur. 
Kazakistan ise Türkiye’nin bölgesel stra-
tejilerinde özel konuma sahip coğrafyaya 
dönüştü. Şimdi de Türkiye Kazakistan için 
Avrasya jeopolitiğinin önemli dinamikle-
rinden biridir. Ama Kazaklardaki Türkiye 
tercihi belli bir ölçüde azalmıştır. Bu du-
rum iki ülkeden birinin Avrasya projesinde 
ikincisinin ise AB ve Orta Doğu projesinde 
bulunmasıyla daha belirgin olmuştur. Ka-
zak milliyetçilerine göre Türkiye Orta Asya 
Türklerini Orta Doğu Araplarına tercih 
etmiş bulunmaktadır. İkili ilişkilerde radi-
kal bir değişiklik olmadı. Stratejik çıkarlar 
bazında daha kaliteli ilişkiler kurma fırsatı 
bulunmaktadır. 

Türkiye’nin dış siyasetinde demokra-
si retoriğinin sıkça duyulmaya başlanması 
Kazakistan’ın farklı tepkilerine neden ol-
muştur. Ülkenin KGAÖ ve ŞİÖ üyeleri gibi 
güce dayanan sistemlerle entegre olması 
toplumun da demokratikleşmeye soğuk 

bakmalarına neden olmuştur. Kazakistan 
ileride bir merkeze dönüşme potansiyeli-
ne sahip Türkiye’ye dikkatle bakagelmiş-
tir. Kazakistan, Türkiye’nin her söylediğini 
duymayabilir ama genel olarak ne dediğini 
anlamaktadır. Kazaklar Türkiye’nin son on 
yıldaki etkin siyasetini takip ediyor ve ile-
ride Türkiye’nin daha sağlam ve uyumlu 
bir politika yürütebilmesi durumunda onu 
desteklemeye hazır denilebilir. Avrasyacı 
Kazaklara göre Türkiye’nin yeri Orta Do-
ğu’dadır, milliyetçi Kazaklara göre Türk 
Birliği’ndedir, Batıcı Kazaklara göre Türki-
ye Kazakistan’ı Avrupa ile bağlayacak köprü 
olabilir. 

Nazarbayev’in Türkiye’nin Avrasya 
Birliği’ne katılması teklifinin birkaç nedeni 
olabilir. İlk önce Nazarbayev’in Avrasya’da-
ki denge unsuru olarak Türkiye’yi hatır-
latması Türk faktörü açısından bir sinyal 
olabilir. İkinci olarak, Türkiye’nin Rusya’yı 
dengelemeye en uygun unsur olabilme ihti-
malinin dile getirilmesi ve tepkilerin değer-

lendirilmesidir. Kazak lideri entegrasyona 
diğer alternatiflerin de bulunduğunu hatır-
latmış olabilir. Bu olay aynı zamanda doğal 
korunma içgüdüsü açısından kimin kim ol-
duğunu da ispat etmiştir. 

Türk iş adamları Kazakistan’ın turizm, 
enerji, üretim ve yatırım sektöründe ça-
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TürKiye resmi desTeği, iş 
adamları ve oKullarıyla orTa 
asya’ya yapıcı bir Hamle yapmış 
ama büTün bunları bölgeyi 
Tam bilmeden, anlamadan ve 
dolayısıyla bazı fırsaTları 
ve başarısızlıKları da 
barındıran çelişKili bir poliTiKa 
yürüTmüşTür.

nasıl Ki TürKiye TürK 
cumHuriyelerinden belli ölçüde 
bir şeyler beKliyorsa orTa 
asya’nın da TürKiye’den isTediği 
en önemli şey bölgenin doğru 
anlaşılması, iKi bölgenin moral 
açısından daHi olsa birbirini 
desTeKlemesi, TürKlerin bölgeye 
yöneliK yanlış görüşlerinden 
Tamamen vazgeçmesidir.

Yrd. Doç. Roza Rahimbayeva
EL-FARABİ KAZAK MİLLİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Doç. Dr. Canat Mominkulov 
EL-FARABİ KAZAK MİLLİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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lışabilirler. Genel olarak Türkiye’nin Ka-
zakistan ve Orta Asya’ya olan ekonomik 
ilgisi düşük sayılabilir. Ama enerji alanı 
Türklerin özel ilgisini çekmektedir. Bölge-
nin sahip olduğu enerji kaynaklarını ileride 
Türkiye ve Batı’ya ulaştırma imkanı bulun-
maktadır. Türklerin tekrar Orta Asya’ya ilgi 
göstermeye başladıkları söylenebilir. Fakat 
Ankara bölgeyle verimli ilişkiler kurmanın 
en iyi formülünü hala aramaktadır. Türki-
ye Orta Asya’yı kendisinin Avrasya ve Asya 
politikalarının tarihi dayanağı olarak gör-
mek ister. Türk karar vericileri Orta Asya’ya 
yönelik verimli stratejileri düşünmekte 
ama henüz kültürel politika söyleminden 
fazla bir şey sunmamaktadır. Türk bilirki-
şileri Kazakistan’da veya Orta Asya’da olup 
biten olayları takip etmeye çalışıyorlarsa 
da bölgedeki olaylardan uzakta gibidir. 
Türkiye’de Orta Asya’yla ilgili tarihi görü-
şün zayıf olmasından dolayı Türkiye bölge-
de geniş çaplı politika yürütememiştir. Ta-
bii son yıllarda Türk akademisiyenleri Orta 
Asya’yı anlamada ciddi ve gerçekçi adımlar 
atmıştır. Kazakistan’da ise iç dinamiklerin 
güç kazanmasıyla birlikte dış baskının et-
kisiyle de bir denge arayışı ve çevrenin an-
lamlandırılması süreci sözkonusudur. 

Türkiye bölgenin dıştan pasif seyircisi 

değil, aksine daha aktif katılımcısı olabilir-
di. Tabii Kazakistan da Türkiye’nin küresel 
ve bölgesel etkisinin abartıldığı gibi geniş 
olmadığını da anlamış ve ona göre politi-
ka yürütmektedir. Türkiye bölgeye yönelik 
komple ve ciddi bir stratejiye muhtaçtır. 
Türkiye bölge ile orta çaplı ve tematik alan-
larda işbirliği yapabilir. Eğitim, kültür ve 
enerji alanları buna çok uygun sahalardır. 
Türkiye kültürünün Orta Asya kültürlerin-
den biraz farklı olduğunu anlamak gerekir. 
Ekonomik ve siyasal gelişim modellerinin 
farklı olduğunu da unutmamak gerekir. 
Türkiye kendi imkanlarına dayanarak böl-
geyle ortak değerleri fazla idealleştirmeden 
orta çaplı ilişkilere devam etmelidir. Sivil 
toplum kurumları düzenledikleri araştırma, 
konferans, forum, seminerlerle fikir alış-ve-
rişinde ve bilgi paylaşımında   bulunmaları 
çok yararlı olmaktadır. Türkiye turizm ve 
girişimcilik, demokratikleşme, sivil toplum, 
üretim gibi alanlarda Orta Asya’ya bir ör-
nektir ama asla model değildir. Değişime 
ise eğitim ve kültürden başlamak lazımdır. 

Orta Asya milletleri Türkiye ile daha 
yakın ilişki kurarak psikolojik olarak özgü-
venlerini arttırabilir. Çin, Hindistan, İran 
ve Avrupa Birliği arasında sıkışan bölge için 
en yakın ülke Türkiye’dir. Orta Asya ülkele-

ri Rusya ve Türkiye arasın-
da ise tercih yapmanın asla 
doğru olmadığını ve hatta 
bazı ciddi hatalara götüre-
bileceğini anlamıştır. Ama 
Türkiye ile ilişkilerin arttı-
rılması diğer güçlere kıyas-
la güvenlik açısından daha 
az tehlikeli denilebilir. 

Türkiye ve Orta Asya 
birbirine moral açısından 
muhtaç olan bölgeler-
dir. Nasıl ki Türkiye Türk 
Cumhuriyelerinden belli 
ölçüde bir şeyler bekli-
yorsa Orta Asya’nın da 
Türkiye’den istediği en 
önemli şey bölgenin doğru 
anlaşılması, iki bölgenin 
moral açısından dahi olsa 
birbirini desteklemesi, 
Türklerin bölgeye yöne-
lik yanlış görüşlerinden 
tamamen vazgeçmesidir. 
Türkiye sanki bölgeye, siz 
önce kendi iç meselelerini-

zi çözün, kimliğinizi netleştirin sonra doğru 
dürüst ilişki kurarız diye davranıyor gibidir. 
Aslında Türkiye Orta Asya’sız ve Orta Asya 
da Türkiye’siz yaşayabilir ama her iki ta-
raftan da hala beklentilerin olması oldukça 
düşündürücüdür. Çünkü iki bölge de 20. 
asırda bir dağılmadan geçerek adeta bir 
tarihi kader ortaklığı yaşamıştır. Türkiye 
Orta Asya’da ne yapacağını netleştirmeli-
dir. Maalesef Türkiye’yi Orta Asya’yı doğru 
anlama ve ona göre ilişki kurma meselesin-
de henüz yetersiz buluyoruz. Türkiye Orta 
Asya’yı kendi Asya ve Avrasya politikasının 
tarihi temeli olarak görmek istese dahi bu-
nun tarihi anlamlandırma ve stratejik pro-
jelendirmesini tam çözmüş değildir. Çünkü 
Türkiye’nin bölgemize ilişkin tarihi-strate-
jik görüşü zannedildiği gibi sistematik de-
ğildir. Strateji sadece ekonomiden ibaret 
değildir. Türklerin bu konuda Orta Asya-
lılarla daha nice görüşmeler düzenleyerek 
birçok meseleye kafa yorması gerekecektir. 
Türkiye-Orta Asya ilişkilerinin kaliteli ge-
lişimi dünya ve sözkonusu bölgelerde bazı 
önemli değişimlerin olması ile direkt olarak 
bağlıdır. Geçmişimizden ders alarak daha 
iyi geleceğe ulaşmanın yollarını bulmada 
bütün Türk halkları en azından tarihi or-
taklığını unutmamalıdır. 
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S
on dönemde Ukrayna’da, ülkenin 
gelecekteki siyasi ve ekonomik 
düzenini belirleyecek olan ve Uk-
rayna ile Türkiye arasındaki eko-

nomik -ticari işbirliğinde yeni gelişmeler  
sağlayacak  olan büyük değişiklikler gerçek-
leşmektedir.

Ukrayna Parlamentosu tarafından 22 
Şubat 2013’de, parlamento-başkanlık sis-
temini tesis eden 2004 yılı Anayasası geri 
getirilmiştir. 27 Şubatta ise, 25 Mayıs için 
planlanan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine kadar çalışacak olan yeni hükü-
met kurulmuştur. 

Ukrayna’da bugünkü zor ekonomik 
şartlarda yeni hükümetin öncelikli görev-
leri arasında ülkenin bütünlüğünün ve 
egemenliğinin sağlanması, Avrupa Birliği 
ile en yakın zamanda İmtiyazlı Ortaklık An-
laşmasının imzalanması, Uluslararası Para 
Fonu ile işbirliği programların yenilenmesi 
ve finansal durumun istikrarlaştırılması yer 
almaktadır. 

Ukrayna’nın, özellikle yabancı yatırım-
cıların faaliyetlerine ilişkin planladığı uzun 
vadeli öncelikler arasında; yolsuzlukla mü-
cadele, adalet sisteminin sağlanması, gü-
venlik kurumlarının reformu, devlet ihale-
lerinin şeffaflığının sağlanması, ekonomik 
kalkınmada şahıslar için imtiyazların kaldı-
rılması ve rekabet imkanlarının sağlanması, 
devlet tarafından ekonomiye müdahalenin 
minimize edilmesi, yabancı yatırımcıların 
Ukrayna’ya güveninin yenilenmesi, yabancı 
yatırımcıların ülkeye girişinin sağlanması, 
bütün tüzel şahıslar için tek ve şeffaf ku-
ralların saptanması, mülk sahiplerinin ve 
yatırımcılarının haklarının korunması,  pi-

yasa mekanizmalarının geliştirilmesi olarak 
belirlenmiştir.

Bu tedbirlerin hayata geçirilmesi kısa 
vadede Ukrayna’da yatırım ikliminin ve gi-
rişimcilik koşullarının iyileşmesini sağlaya-
cak ve Türk yatırımcıların faaliyet imkanla-
rını genişletecektir.

Aynı zamanda, belirtmek gereken di-
ğer bir hususta Ukrayna’nın yeni hüküme-
ti  Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine büyük 
önem vermektedir. Bunun en önemli gös-

tergesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ukrayna 
yeni Büyükelçisi Yönet Can Tezel’in Ukray-
na Parlamentosu Başkanı ve Cumhurbaş-
kanı Vekili Oleksandr Turçinov  tarafından 
kabul edilen yabancı temsilciler arasında 
ilk sıralarda olmasıdır. Görüşmede taraflar, 
ticaret ve ekonomik işbirliği dahil olmak 
üzere iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin 
gelişmesinin önemini karşılıklı olarak vur-
guladılar..

İkili ilişkilerdeki önemli bir diğer geliş-
me de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Baka-
nı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Ukrayna’ya  
1 Mart 2014 tarihindeki ziyareti olmuştur. 
Ziyaret sırasında Türk tarafı Kırım’daki 
ayrılıkçı olaylar hakkında Ukrayna’nın bü-
tünlüğünün ve egemenliğinin korunmasını 
desteklediğini vurgulamıştır. 

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari-
ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve büyümesi-

nin istikrarlı bir eğilim olduğunu belirtmek 
gerekir. Ukrayna’da 600’den fazla Türk 
şirketi üretim, inşaat, ulaştırma, hizmet ve 
iletişim sektörlerinde yatırım projeleri ger-
çekleştirmektedir.

Bununla birlikte, son yıllarda yabancı 
yatırımcıların ilgisi Ukrayna ekonomisinin 
temel sektörlerinden biri olan ve büyük bir 
potansiyele sahip olan tarım sektörüne doğ-
ru yönelmektedir. Özellikle, Ukrayna’nın 
toplam toprakları 60 milyon hektar civa-
rında olup bunun  yüzde 71,4 oranını ta-
rımsal araziler oluşturmaktadır. Bu oranla 
Ukrayna, tarımsal arazi bakımından dün-
yadaki en büyükler arasında yerini almak-
tadır. Dünyanın çernezyom (verimli top-
raklar) rezervlerinin yaklaşık yüzde 50’si 
Ukrayna’da bulunmaktadır.

2013 yılı Ukrayna’da tarım sektörü için 
hızlı bir büyüme ve gelişmeyle dolu bir yıl 
olmuştur. Geçen yıl 2012 yılına göre tarım 
bitkileri ekim alanı yüzde 1,9 artarak 28,3 
milyon hektarlık alan üzerine yapılmıştır. 
2013 yılında tarımsal büyüme yüzde 14 ci-
varında olup diğer sektörler arasında en 
yüksek paya sahip olmuştur. Bitki ürünleri-
nin üretimi yüzde 18,1, hayvan ürünlerinin 
üretimi ise yüzde 4,8 artış göstermiştir.

Ukrayna Devlet İstatistik Kurumu veri-
lerine göre 2013 yılında tahıl rekoltesi 2012 
yılına göre yüzde 36,3 artarak 63 milyon ton 

olarak gerçekleşmiştir: Diğer tahıl ürünle-
rindeki artış ise şu şekilde gerçekleşmiştir; 
buğday - 22,3 milyon ton (+% 41.3), mısır 
- 30,9 milyon ton (+% 47.4), arpa - 7.560 
bin ton (+% 9). Bunun yanı sıra, melez ve 
modern tarımsal uygulamaları kullanılarak 
verimliliğin artırılması için önemli bir po-
tansiyel de mevcuttur.

Üretim modernizasyonu, devlet prog-
ramlarının gerçekleştirilmesi ve yüksek ta-
rım verimliliği sayesinde Ukrayna’nın 2013 
yılının tarım ihracatı önemli ölçüde artış 
göstermiş ve bu husus Ukrayna’yı dünya-
daki önde gelen tarım ihracatçıları arasına 
getirmiştir.  

Uzmanlara göre, Ukrayna’da tarım ala-
nında iş yapma kârları, olası riskler ve piya-
sa rekabeti ile ilişkili giderlerden çok daha 
yüksektir. Hem de Ukrayna gerçekleri gös-
termektedir ki en başarılı yatırımlar komple 
yatırımlar olmaktadır - yani sadece tarımsal 
bitkilerin yetiştirilmesi için değil de aynı za-
manda depolama, işleme ve pazarlama ya-
pılmasına yönelik olanlardır.

Onun için, tarım alanındaki yatırım 
tempoları sanayi ve hizmet sektörlerinde-
ki yatırım tempolarından daha yüksektir. 
Ukrayna Devlet İstatistik Kurumu’nun ve-
rilerine göre 2013 yılında yabancı yatırım-
cılar tarafından Ukrayna’nın tarım alanına 
110.5 milyon dolar yatırım yapılmış ve 31 

Aralık 2013 tarihi itibariyle Ukrayna’da ta-
rım sektöründe doğrudan yabancı yatırım-
ların hacmi 839,3 milyon dolar düzeyinde 
olmuştur.

Bu bağlamda, Türkiye’de olası kuraklık 
tahminleri göz önünde bulundurularak ta-
hıl ve diğer tarım ürünlerinin yetersiz kal-
ması durumunda Ukrayna piyasasından 
alım yoluna gidilebilir. Türk girişimcilerin 
Ukrayna’da tarım alanlarına yatırım faa-
liyetleri gerçekleştirmesinin orta vadede 
Türkiye’nin tarım hammaddesi ihtiyacının 
karşılanmasına ve dış piyasalara ihraç edil-
mesine katkı sağlayacağı dikkatlerden kaç-
mamalıdır.
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uKrayna’da 600’den fazla 
TürK şirKeTi üreTim, inşaaT, 
ulaşTırma, HizmeT ve ileTişim 
seKTörlerinde yaTırım projeleri 
gerçeKleşTirmeKTedir.

Murat Davutoğlu
EKOAVRASYA KURUMSAL İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

TürK girişimcilerin uKrayna’da 
Tarım alanlarına yaTırım 
faaliyeTleri gerçeKleşTirmesinin 
orTa vadede TürKiye’nin 
Tarım Hammaddesi iHTiyacının 
Karşılanmasına ve dış 
piyasalara iHraç edilmesine 
KaTKı sağlayacağı diKKaTlerden 
Kaçmamalıdır.
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“Kültür başkenti ünvanını Astana’dan 
devralan Eskişehir bu ünvanın hakkını 
vermiş ve bayrağı çok yukarılara taşımış-
tır. Eskişehir, bir yıla o kadar çok etkinlik, 
bir yüreğe o kadar çok sevgi sığdırmıştır 
ki, bu sevgi Yunus Emre’nin dediği gibi 
coşkun seller gibi taşacak ve tüm insan-
lığı kuşatacaktır. Bir yıl boyunca kültürel 
paylaşım, yakınlaşma ve etkileşim için 
ortak bir platform olan Eskişehir, sadece 
Türk kültürü için değil dünya medeniye-
tinin inkışafı için de büyük hizmetler yap-
mıştır. İnanıyorum ki, bu çalışmalar hız 
kesmeden Kazan’da da devem edecek, 
Rusya’nın üçüncü başkenti olan kadim 
Kazan, hoşgörü ve dostluğun merkezi 
olacaktır.”

Katılımlarıyla kapanış törenini onur-
landıran, T.C. Başbakan Yardımcısı Em-
rullah İşler ve TC. Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı’nın konuşmalarının ardından 
Türk Dünyası ülkelerinden gelen dans 
toplulukları ve Türkiye Devlet Halk Dans-
ları Topluluğu gösterilerini sundu. Dans 
gösterilerinden ardından ise TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov,  Başba-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, 
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, 
Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı 
Ayrat Sibagatullin ve Eskişehir Valisi 
Güngör Azim Tuna, Eskişehir 2013 Türk 
Dünyası Kültür Başkentliği devir teslim 
törenini gerçekleştirdiler.
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U
luslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı’nın geleneksel etkin-
lerinden olan ve her yıl TÜRK-
SOY üye ülkelerinin yanısıra tüm 

dünyada coşkuyla kutlanan Nevruz Bayra-
mı,  bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ka-
panış etkinlikleri kapsamında Eskişehir’de 
milyonları bir araya getirdi. “30 ülke 300 
Milyonluk Türk Dünyası Eskişehir’de” slo-
ganıyla düzenlenen etkinliklerde, 500’e 
yakın sanatçı sahne alırken kutlamalar kap-
samında şehrin farklı noktalarında pek çok 
etkinlik düzenlendi.

Hoş Geldin Sultan Nevruz
Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış 

etkinlikleri kapsamında bu yıl Eskişehir’de 
gerçekleştirilen TÜRKSOY Nevruz Kutla-
maları, Türk dünyasının ortak geleneği ve 
insanlığın somut olmayan kültürel mirası 
Nevruz’u  tüm renkleriyle yaşattı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Nev-
ruz kutlamaları, Eskişehir’de resmi ola-
rak 19 Mart tarihinde başladı. Anadolu 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen şölende 
binlerce seyirci Türk dünyasına ait dansla-
rın eşliğinde Nevruzun gelişini kutladı. Ge-
leneksel kıyafetler, kulakların aşina olduğu 
melodiler eşliğinde sahneye çıkan Türk 
dünyası sanatçıları, izleyenleri büyüledi. 
TÜRKSOY Nevruz kutlamaları kapsamında 
yeni yıla, bahara merhaba diyen binlerce 
kişi Nevruzu el ele gönül gönüle kutlayarak 
unutulmaz anlara tanık oldu.

Mehter Takımı Eşliğinde Nevruz 
Korteji

19 Mart tarihindeki başarılı Nevruz 
konserinin ardından resmi kutlamalar kap-
samında 21 Mart tarihinde tüm konuk sa-
natçılarının katılımıyla bir Nevruz Korteji 

gerçekleştirildi. Eskişehir’in Doktorlar Cad-
desinden yürüyüşe başlayan Nevruz Korte-
jinde yer alan konuk sanatçılar rengarenk 
kıyafetleriyle Eskişehirlilerin büyük ilgisini 
çekerken korteje TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov ve Eskişehir Valisi Güngör 
Azim Tuna başkanlık etti.

Mehter takımının eşlik ettiği, Valilik 
Meydanında son bulan yürüyüşün ardından 
Vilayet Meydanında düzenlenen programa 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Emrullah İşler, Milli Eğitim Baka-
nı Prof. Dr. Nabi Avcı, Tataristan Cumhu-
riyeti Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin, Es-
kişehir Milletvekilleri Salih Koca ve Ülker 
Can, Garnizon Komutanı Hava Korgeneral 
Abidin Ünal ile çok sayıda davetli katıldı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmaların 
ardından Türk dünyası ülkelerinden ge-
len katılımcılar milli kıyafetleriyle “semeni 
tepsisi”ni protokol üyelerine sundu. Ger-
çekleştirilen semeni sunumunun ardından 

protokol üyeleri yumurta tokuşturarak, 
nevruz törenlerini başlattı. Tören kapsa-
mında, nevruz ateşi yakıldı, demir dövüldü 
ve ateşin üzerinden atlanıldı. Kutlamalar 
için meydanda bulunan misafirler Türk 
dünyasından gelen sanatçıların gösterileri 
izledikten sonra, Türk dünyası ülkelerinin 
yörelerine has kültürlerini sergilediği çadır-
ları dolaşarak çeşitli bilgiler aldı.

Eskişehir, Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Ünvanını Kazan’a 
Devretti.  

2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
Kapanışı ve Nevruz coşkusunu farklı disip-
linlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle tüm 
haftaya yayan Eskişehir, 21 Mart 2014 ta-
rihinde gerçekleştirilen muhteşem törenle, 
kültür başkentliği ünvanını Tataristan’ın 
başkenti Kazan’a devretti.

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Spor Salonunda TÜRK-

SOY ve Eskişehir Valiliği’nin ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen devir teslim töreninde 
coşkulu anlar yaşanırken, törene; Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Emrullah İşler, Türkiye Cumhuriyeti Milli 
Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Tataristan 
Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ayrat Sibagatul-
lin, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi 
Andrey Karlov, Makedonya Türkiye Büyü-
kelçisi Goran Taskovski, Kazakistan’ın An-
kara Büyükelçisi Canseyit Tümbayev, Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer 
Türker, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin 
ile Türk Dünyasının 30 farklı ülkesinden ko-
nuklar ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Renkli gösterilerle başlayan program 
mehter takımının seslendirmiş olduğu marş-
lar ve Türk Dünyası ülkelerinin bayrak geçit 
töreniyle başladı. Ardından Dede Korkut 
canlandırmasıyla Nevruz Duası okundu. 
TRT Avaz televizyonundan canlı yayınlanan 
kapanış programı, tüm Türk Dünyasından 
yaklaşık 300 milyon seyirciye ulaştı.

Devir teslim töreninde konuşan TÜRK-
SOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov 
Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanının 
Eskişehir’e çok yakıştığını, Eskişehir halkı-
nın da bu anlamlı ünvanı başarıyla taşıya-
rak yücelttiğini belirterek, Kazan şehrinin 
Eskişehir’den devraldığı bayrağı daha da 
yukarılara taşıyacağına olan inancının tam 
olduğunu dile getirdi.

Kültür başkenti uygulamasının her ge-
çen yıl hayatlarımızı renklendirdiğini, sahip 
olduğumuz kültürel zenginlikleri gelecek 

nesillere ulaştırmaya ve ortak kültürümüzü 
dünya ile paylaşma noktasında büyük katkı 
sağladığını belirten Genel Sekreter  Kasei-
nov,  geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen açılıştan 
bu yana geçen sürede sayısız etkinliğe ba-
şarıyla ev sahipliği yapan Eskişehirlilere ve 
tüm emekleri için Eskişehir Valisi Güngör 
Azim Tuna nezdinde, Eskişehir Türk Dün-
yası Kültür Başkenti Ajansı çalışanlarına ve 
T.C. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya teşek-
kürlerini sundu.

Genel Sekreter Düsen Kaseinov sözlerine 
şu şekilde devam etti: 

300 Milyonluk Türk Dünyası
TÜRKSOY’la Bir Arada

"Türk Kültürüne Hizmette 21 yıl..."
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Rusya, Ukrayna’dan tek taraflı ayrılan 
Kırım’ın ilhakı ile ilgili yasal süreci  
tamamladı. Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin, Kırım ve bölge içinde özel 
bir statü ile yer alan Sivastopol’un Rusya 
Federasyonu’na bağlanmasına dair anlaşma-
yı, Rus parlamentosunun onayının ardından 
imzaladı. Böylece Rusya anayasasına göre 
hukuki süreç tamamlanarak Kırım resmen Rus 
toprağı oldu. Kırım halkına Rusya vatandaşlığı 

verilmesi ile ilgili süreç de başlatıldı.
Rusya’nın kararına tepki gösteren Avrupa 
Birliği ülkeleri ise Brüksel’de, Ukrayna’da Rus 
yanlısı Viktor Yanukoviç iktidarının devrilme-
sinin ardından kurulan geçici hükümete eko-
nomik ve siyasi destek verilmesini öngören 
ortaklık anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya, 
Ukrayna Başbakanı Arseny Yatsenyuk, AB 
Başkanı Herman Van Rompuy ve Jose Manuel 
Barroso ile 28 AB ülkesinin liderleri imza attı. 

Ukrayna mallarının AB’ye gümrüksüz girişinin 
önünü açacak ticarî imtiyaz anlaşması ise 
Ukrayna’da Mayıs ayında yapılacak devlet 
başkanlığı seçimleri sonrasına bırakıldı. Ya-
nukoviç, geçtimiz Kasım ayında imzalanması 
beklenen anlaşmaya sırtını dönerek Rusya’nın 
kapısını çalmıştı. Bunun ardından ülkede AB 
yanlısı protestolar başlarken, yaklaşık üç ay 
süren gösteriler sonucunda Yanukoviç, ülkeyi 
terk etmişti. Arka bahçesi olarak gördüğü 

Ukrayna’yı Batı’ya kaptırmak istemeyen 
Moskova ise Kırım’ı fiili olarak kontrolü altına 
almıştı.
Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk Brüksel’de AB 
liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’i durdurmak için kararlı bir şekilde 
hareket etmelerini  ve Moskova üzerindeki 
ekonomik baskıyı artırmalarını istedi. Ancak 
AB’de Rusya’ya yönelik yaptırımların artırıl-
ması konusunda mutabakat bulunmuyor. 28 

üye ülkenin oy birliği ile karar alabilen Birlik 
içinde aralarında Yunanistan, Güney Kıbrıs, 
İtalya, İspanya ve Portekiz’in bulunduğu bazı 
ülkeler yaptırımların hızla genişletilmesine 
karşı çıkıyor. AB ülkeleri tek taraflı olarak da 
Moskova’yı cezalandırmaya çalışıyor. Fransa, 
Rusya ile askeri işbirliğini askıya aldığını 
açıkladı. Ancak Rusya’nın çok istediği iki he-
likopter gemisinin satışı konusunda herhangi 
bir açıklama yapılmadı. Almanya da Rusya’ya 

savunma ürünlerinin satışına 
onay vermeyeceğini duyurdu. 
Kırım konusunda izlenen 
politikalar sebebiyle yaptırım 
uygulanan Rus yetkililerin 
sayısını artıran ABD de 
ihtiyaç olması halinde Rus 
ekonomisinin temel faaliyet 
alanlarını hedefleyen müey-
yideler başlatacağını bildirdi. 
Batı, Moskova’ya yönelik 
yaptırımların genişletilmesini 
planlarken Moskova ise bu-
nun bumerang etkisi yapacağı 
uyarısında bulunuyor.

Ukrayna askerleri 
Kırım’daki üsleri boşaltıyor
Rusya ile Ukrayna arasında 
ilan edilen ateşkesin süre-
sinin dolmasının ardından 
bölgedeki Ukrayna askerle-

rinin, kontrollerindeki üsleri boşaltmaya baş-
ladıkları bildirildi. Kırım’ın başkenti Akmescit 
(Simferopol) yakınlarındaki Perevalnoye 
üssünde çok sayıda Ukrayna askeri eşyalarını 
toplayarak bölgeden ayrıldı. Üssün kontrolü 
Rus ordusuna geçti. Bölgenin diğer yerlerin-
deki askerî tesislerin Rus güçlerine devrinin 
önümüzdeki günlerde tamamlanacağı ifade 
ediliyor. Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da 20 bin 
kadar Ukrayna askeri bulunuyordu.

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Parla-
mentodan gelen, Kırım’ın 

Rusya’ya bağlanmasına dair 
belgeyi imzaladı. Böylelikle, Kırım 
ve Sivastopol resmen Rusya’ya 
bağlandı.

Kremlin Sarayı’ndaki Ekate-
rinskiy Salonu’nda gerçekleşen 
törende, Putin, Parlamento’nun 
alt ve üst kanatlarının onayından 
geçerek masasına gelen, “Kırım 
ve Sivastopol’ün Rusya’ya bağ-
lanması ve yeni federal bölgeler 
oluşturulmasını” öngören yasaya 
imza attı.

İmza töreninde 
Parlamento’nun alt kanadı 
Duma’nın Başkanı Sergey Na-
rışkin ve üst kanadı Federasyon 
Konseyi’nin Başkanı Valentina 
Matviyenko’nun yanı sıra millet-
vekilleri ve parti liderleri de hazır 
bulundu.  Putin imzaladığı karar-
nameyle, “Kırım Federal Yönetim 
Bölgesi”nin kurulmasını emreder-
ken, bu bölgeye kendi temsilcisi 
olarak Oleg Belaventsev’i atadı. 

1 Ocak 2015 yılına kadar geçiş 
süreci işletilecek
Yürürlüğe giren yasa ile, Rusya 
anayasasının 65’inci maddesinde 
değişikliğe gidildi ve 83 olan bölge 
sayısı 85’e çıkartıldı. Buna göre, 
Kırım’ın Rusya’ya tam olarak 
entegre edilmesi için 1 Ocak 2015 
yılına kadar geçiş süreci işletile-
cek. Bu süreçte, genel ve yerel 
yönetim organlarının şekillen-
dirilmesinin yanı sıra ekonomik, 
sosyal, askeri ve kanuni yapı-

lanmalar tamamlanacak. Ayrıca, 
Kırım’ın resmi dili olarak “Rusça, 
Ukraynaca ve Kırım-Tatarcası” 
belirlendi.

Kırım ve Sivastopol’ün Ukray-
na ile olan sınırları, devlet sınırı 
kabul edilirken, bu bölgede sü-
rekli yaşayanlar Rusya vatandaşı 
kabul edildi.

ABD’nin yaptırım 
listesindekilere destek 
verilecek
Diğer taraftan Rusya, ABD’nin 
yaptırım listesinde yer alan kişi 
ve kurumlara her türlü yardımı 
sağlayacağı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’in basın sözcüsü Dmitriy 
Peskov  yaptığı açıklamada, “Tabii 
ki Rusya Devleti, yaptırım uygula-
nan bireylerin ve tüzel kişilerin ar-

kasında duracak, onlara yardımcı 
olacak” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı 
Putin’in, Batılı devletlerin yaptırım 
uyguladığı ve müşterilerinin Mas-
terCard ve Visa ödeme sistemiyle 
ödeme yapmaları engellenen 
Rusya Bank’a, Merkezi Bankasın-
ca gerekli desteğin sağlanmasi 
için talimat verdiği de öğrenildi.

Fransa, Rusya ile askeri 
işbirliğini askıya aldı
Bu arada Fransa, Rusya ile olan 
askeri işbirliğini askıya aldığını 
duyurdu.

Estonya’nın başkenti 
Talinn’de bulunan Fransa Savun-
ma Bakanı Jean-Yves Le Drian, 
ortak askeri tatbikatlar dahil, 
Rusya ile askeri işbirliğinin büyük 
ölçüde askıya alındığını açıkladı.

Fransa’nın, Rusya ile Batı 
arasında giderek büyüyen kriz 
ortamında, Polonya ve Baltık 
ülkelerine savaş uçağı gönderme 
teklifinde bulunduğunu belirten 
Le Drian, bölgeye Rafale ve 
Mirage 2000 tipi 4 savaş uçağı 
yollayabileceklerini dile getirdi.

Le Drian, NATO’dan talep 
gelmesi halinde, eski Sovyet dev-
letleri ve Polonya hava sahasında 
hava devriyesine yardım edebile-
ceklerini de ifade etti.

Rusya, Kırgızistan’daki 
soydaşları için Rus 
vatandaşlığına geçmeyi 
kolaylaştıracak
Rusya’nın Bişkek Büyükelçi-
si Andrey Krutko, Bişkek’te 
düzenlediği basın toplantısında, 
Kırgızistan’daki soydaşlarının Rus 
vatandaşlığına geçmesini kolay-
laştıracak yeni adımlar atmaya 
devam edeceklerini söyledi.

Krutko, Rus parlamentosunda 
geçen ay kabul edilen ve yurt 
dışında yaşayan soydaşlarının 
Rusya vatandaşlığına geçmesini 
öngören kanundan, ana dili Rusça 
olan veya Rusçayı iyi kullanabi-
len herkesin yararlanabileceğini 
belirtti. Krutko, yakında oluştu-
rulacak dil komisyonu tarafından 
başvurusu kabul edilecek adayla-
rın 3-5 ay içinde Rus pasaportuna 
kavuşabileceğini söyledi.

Kırgızistan’da 2009 yılında ya-
pılan son nüfus sayımına göre, 5,4 
milyon nüfuslu Kırgızistan’da Rus 
asıllı vatandaşların oranı yüzde 
7,8 civarında bulunuyor.

EKOHABER Avrasya

BATI-RUSYA
İMZA SAVAŞI

KIRIM
RESMEN RUSYA’YA BAĞLANDI

Rusya lideri Putin, Batı’nın tüm itirazları ve yeni yaptırım tehditlerine rağmen Kırım’ın 
Moskova’ya bağlanma sürecini tamamlayan yasayı imzaladı. Kırım’ın Ukrayna’nın parçası 
olarak kalacağını söyleyen Avrupa Birliği liderleri ise Kiev’e destek verilmesini öngören 
ortaklık anlaşmasına imza attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Parlamento’nun alt ve üst kanatlarının onayından 
geçerek masasına gelen, “Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’ya bağlanması ve yeni federal 
bölgeler oluşturulmasını” öngören yasaya imza attı.

EKOHABER Avrasya
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ticareti sadece 3 misli arttı. 
Demek ki dünya ticaretinin artı-
şından çok daha hızlı bir şekilde 
iki ülke arasındaki ticaret artmış. 
Burada iyi olan şey şu; yüzde 8.5 
kadar Türkiye ihracatını artır-
mış, yüzde 9 kadar da Polonya 
ihracatını artırmış. Kazan-kazan 
ilkesi çerçevesi içerisinde bir ticari 
ilişki içindeyiz. Şimdi önümüzdeki 
on sene içerisinde bunu muhak-
kak ikiye katlayabiliriz. Bunun 
potansiyeli var çünkü iki ülkenin 
de sağlam makroekonomik 
dengeleri var. Birbirimize 
benzeyen ekonomiler de 
var; otomotiv, beyaz eşya 
gibi. Bütün bu konularda 
Polonya da Türkiye de 
iddialı. Nihai mal üretimin-
de, ara mallar açısından 
da Türkiye de Polonya da 
daha çok ithal ediyoruz. 

Vize Konusu
Her iki ülkenin de Gümrük 
Birliği içerisinde yer aldığı-
na işaret eden Cumhurbaş-
kanı Gül, ‘Her ne kadar biz 
Avrupa Birliği’nin tam üyesi 
olmayıp henüz müzakere 
yapıyor olsak, hatta siz de-
ğerli iş adamları serbestçe 
Avrupa içerisinde dolaşamıyor 
olsa ve bir sürü vize engeli varsa 
da mallarınız rahatlıkla dolaşıyor. 

Gül, vize engelinin kalkma-
sıyla ilgili olarak Aralık ayında 
Avrupa Birliği ile anlaşmalar 
imzalandığını hatırlatarak, ‘Türk 
iş adamlarının en çok üzüldü-
ğü konulardan birisi gerçekten 
budur. Avrupa Birliği’nin Latin 
Amerika’yla ve Rusya’yla bile 
vize muafiyet anlaşmaları varken, 
Türkiye gibi müzakere yapan ve 
üstelik bir de Gümrük Birliği’nin 
tam üyesi olan bir ülkeyle vize 
problemlerinin yaşanması ger-
çekten büyük tezat yaratıyor.

Karşılıklı Yatırımlar
Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ve 
Polonya gibi büyük ekonomileri 
olan ve müteşebbis güçleri bulu-

nan iki ülkenin karşılıklı yatırım-
larının ise yok denecek kadar az 
olduğunu belirterek, Türklerin 
Polonya’daki yatırımlarının 37 
milyon dolar, Polonyalıların 
Türkiye’deki yatırımlarının ise 27 
milyon dolar olduğunu kaydetti.

Gül, şunları söyledi: ‘Bu 
rakamların süratle artabileceğine 
inanıyorum. Polonya’da aslında 
çok cazip bir yatırım ortamı var. 
Türkiye’nin yatırım cazibesi ise 
Türkiye sınırlarının dışına taşacak 
kadar çoktur. Türkiye, bütün etra-

fındaki ülkelerle serbest ticaret 
anlaşması yapmış, Orta Doğu, 
Kuzey Afrika, Orta Asya ülkeleri, 
Kafkaslar adeta Türkiye’nin hin-
terlandı içerisinde olan pazarlar. 
Dolayısıyla buralarda yapacağınız 
yatırımlar, çok rahat bir şekilde 
çok geniş bir dünyaya hitap ede-
bilecek durumdadır’.

Gül, dünyanın önde gelen mü-
teahhitlik şirketlerinin Türklerin 
olduğunu belirterek, 2012’de Türk 
müteahhitlerinin Türkiye dışında 
üstlendikleri projelerin tutarı 26 
milyar dolar iken, 2013 içinde 30 
milyar doları geçtiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, potansiyel 
araştırılabildiği takdirde ortak 
işler yapılabileceğine işaret 
ederek, Polonya’da Avrupa Bir-
liği fonlarıyla çok büyük altyapı 
yatırımları yapıldığını söyledi ve 

buralarda Türk müteahhitlerinin 
daha fazla rol almasını istedikle-
rini ifade etti.

Polonya da Türkiye’den vize 
muafiyeti istedi
Gül, turizmin önemli bir alan 
olduğuna dikkati çekerek, 
‘Polonya’dan Türkiye’ye yılda 
500 bin civarında turist geliyor. 
Sayın Cumhurbaşkanı dün, vize 
muafiyeti getirilirse çok daha 
fazla turistin Polonya’dan gele-
ceğini söyledi. Bu konuları tabii ki 

bakanlığımız çalışıyor. Bu kadar 
tarihi geçmişimiz olduğuna, her 
iki ülkenin insanları birbirine bu 
kadar sempatiyle baktığına ve 
bugün de mükemmel ilişkilerimiz 
olduğuna göre, kültürel ilişkile-
rimizi daha geliştirip turizm faa-
liyetlerimizi daha da artırmanın 
mümkün olduğuna inanıyorum’ 
dedi.

Savunma Sanayii
Savunma sanayinin önemli bir 
alan olduğunun altını çizen Gül, 
savunma ve güvenlik konularına 
Polonya’nın çok önem verdiğini 
bildiğini ifade ederek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

‘Türkiye, NATO’da ikinci 
büyük ordusu olan bir ülke. Biz 
de bölgemizde henüz çevremizde 
problemler çözülmediği ve kalıcı 

barış tesis edilmediği için Avrupa 
Birliği içerisindeki rahatlığı 
hissedemeyiz. Onun için güçlü 
ordumuzun muhakkak ki muha-
faza edilmesi ve devam etmesi 
gerekir. Ordumuzun şüphesiz 
ki ihtiyaçlarının da önemli bir 
kısmının Türkiye içerisinde üreti-
mine büyük gayret sarf ediyoruz. 
Savunma sanayimizde çok büyük 
gelişme var. Polonyalılar da aynı 
şekilde güçlü bir sanayisi olduğu 
için onlar da buna önem veriyor. 
Gemicilik alanında, özellikle 

havacılık alanında, bütün 
bu alanlarda ve savunma 
sanayinin diğer alanla-
rında çok geniş iş birliği 
imkânımız vardır. Aslında 
savunma sanayinde ve 
uçak sanayinde ilişkilere 
çok eski başladık biz, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarıyla 
başladık. Kayseri’deki tay-
yare fabrikası, vaktiyle ilk 
defa Polonyalılarla birlikte 
P-24 uçakları Kayseri’de 
o zaman üretildi ve bunlar 
ihraç edildi uzun süre. Son-
ra Türk uçak sanayinin ba-
şına ne geldiğini bilirsiniz, 
çok acı bir hikayedir. Başka 
zaman konuşulacak bir 

konudur o. Savunma sanayinde 
ve bu alanlarda iş birliğine çok er-
ken başlamışız. Bugün de bütün 
bunları genişletebileceğimize ve 
daha da derinleştirebileceğimize 
inanıyoruz’.

İş Dünyasına Çağrı
Cumhurbaşkanı Gül konuşması-
nın sonunda, ‘Sizleri teşvik ediyo-
ruz. Ne kadar çok iş yaparsanız, o 
kadar memnun oluruz. Herhangi 
bir zorlukla karşılaşırsanız gerek 
Türkiye’de gerekse Polonya’da 
bunların süratle çözümü için hazır 
olan hükümetlerimiz, cumhur-
başkanları, bizden önce büyükel-
çilerimiz ve diğer kurumlarımızın 
başkanları hazırdır. Bu anlayışla 
sizleri daha çok ticaret ve ortak iş 
yapmaya teşvik ediyorum’ diye-
rek iş adamlarına seslendi.

Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Polonya Cumhurbaş-
kanı Bronislaw Komorows-

ki ile birlikte Türkiye-Polonya İş 
Forumu’nun kapanış oturumuna 
katılarak bir konuşma yaptı.

Gül, Türkiye ve Polonya ara-
sında siyasi  ve güvenlik alanında 
mükemmel ilişkilerin bulundu-
ğun dikkat çekerek, ‘Polonya 
bu sene demokrasiye geçişinin 
25. yıl dönümünü, NATO’ya üye 
oluşunun 15. yıl dönümünü, 
AB’ye üye oluşunun ise 10. yıl 
dönümünü kutluyor. Kısa süre 
içerisindeki bütün bu başarılardan 

dolayı Polonya’yı tebrik ediyoruz. 
Ayrıca AB içerisinde ekonomik 
dengeleri açısından gayet güçlü 
ve son krizde en az sıkıntı çeken 
ülkelerden birisi’ dedi.

NATO içerisindeki müttefiklik-
ten dolayı savunma konularında 
iki ülkenin ortak görüşleri bulun-
duğuna da değinen Gül, böyle 
tarihi ve müttefiklik ilişkileri olan 
iki ülkenin ticari ilişkilerinin daha 
da gelişebileceğini kaydetti.

Gül, bu nedenle her iki 
ülkenin yatırımcıları ile beraber 
olduklarını anlatırken, ‘Sizi daha 
çok teşvik etmek, iki ülke arasın-

daki siyasi iradenin dostluklarının 
nasıl güçlü olduğunu hatırlatmak 
ve dostluk temeli üzerinde daha 
çok iş yapılabileceğini anlatmak 
için aranızdayız’ dedi.

’’Ticaret hacmi on yılda on kat 
arttı’’
Yapılan toplantılarda her iki ül-
kenin potansiyeli ile ilgili detaylı 
sunulan brifinglerde de görüldüğü 
üzere Türkiye’nin de Polonya’nın 
da makroekonomik dengelerinin 
gayet sağlam olduğunu belirten 
Gül, şöyle konuştu:

‘Potansiyel açısından baktı-

ğımızda Türkiye gibi 80 milyona 
yaklaşan nüfusu olan, gayet 
dinamik bir ülke ile Polonya gibi 
yine Avrupa Birliği’nin altıncı 
büyük ekonomisi olan, büyük 
nüfusu ve sağlam bir endüstri-
yel yapısı olan bir ülke arasında 
muhakkak ki büyük potansiyel 
vardır. Nitekim son on seneye 
baktığımızda bunu rakamlarla da 
görüyoruz. 2002 yılında ticareti-
miz 582 milyon dolar idi. Aradan 
geçen on sene içerisinde ticare-
timiz 5.2 milyar dolara çıkmış. 
Yani neredeyse on misli artmış. 
Halbuki on sene içerisinde dünya 

GÜL: POLONYA İLE TİCARET İKİYE KATLANABİLİR

EKOHABER Türkiye

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Polonya arasındaki ticaretin on yıl içinde 
neredeyse on kat arttığına işaret ederek, iki ülkenin de sağlam makroekonomik 
dengelere sahip olması sayesinde ticaret hacminin önümüzdeki on yıl içinde ikiye 
katlanabileceğini belirtti.
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Doç. Dr. Adem Kara, Giresun 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yalçın Sa-
rıkaya, Hocalı’ya Adalet Kampanyası 
Türkiye Temsilcisi Gözde Kılıç Yaşin 
ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversite-
si Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ahmet Toksoy birer sunum yaptı. 
Proje kapsamında ayrıca Adana, 
Mersin, İstanbul, Yozgat, Konya, 
Kayseri, Erzurum ve Erzincan’da da 
etkinlikler düzenlenecek. 

Uluslararası kamuoyu yaratmaya 
yönelik bilimsel nitelikli faaliyetleri 
kapsayacak olan ve bir yıl boyunca 
devam edecek proje kapsamında 
Almanya, Hollanda ve K.K.T.C.’de de 
parlamentolarda görev yapan Türk 
milletvekilleri ve STK temsilcilerinin 
katılacağı yuvarlak masa toplan-
tıları, sempozyum ve çalıştaylar 
düzenlenecek.  

Konunun uzmanları, akademis-
yenler, bürokratlar, diplomatlar, siya-
siler ve STK temsilcilerinin bir araya 
geleceği kapalı devre toplantılarında 
somut çözüm önerileri dile getirilip, 
raporlar hazırlanacak. Bu raporlar 
daha sonra kitap haline getirilecek. 

Projenin kapanışı Haziran ayında 
İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Başkanlığını İstanbul Milletvekili Dr. 
İsmail Safi’nin yürütmekte olduğu 
Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği 

ve EkoAvrasya, genelde Ermeni Meselesi 
özelde Karabağ meselesine dikkat çekmek ve 
bu sorunu 2014 yılında daha aktif ve yoğun 
bir şekilde uluslararası kamuoyuna taşımak 
amacıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı 
Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği 
Şurası’nın desteği ile “Karabağ Özelinde Er-
meni Meselesi” isimli bir bir proje başlattı.

Projenin ilk etkinliği olan “Karabağ 
Sorunu; Nereden Nereye?” Çalıştayı Azerbay-
can Ankara Büyükelçiliği’nin destekleriyle, 
20 Ocak 2014 tarihinde yoğun bir katılım ile 
Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamın-

da 1990 yılı Ocak ayının 19 ‘unu 20’sine bağ-
layan gece Bakü’de savunmasız Azerbaycan 
halkına karşı gerçekleştirilen ve tüm dünyada 
20 Ocak  Katliamı (20 Yanvar/ Kara Ocak) 
olarak bilinen olaylarda hayatlarını kaybeden 
şehitler anıldı.  

Safi: “Biz, kin ve nefret taşımayan bir 
milletiz”
Dost ülke toprağı Azerbaycan’da yaşanan 
bu büyük problemin çözümüne kamuoyunda 
dikkat çekmek için 2014 yılı boyunca 
Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli ülkelerde bu 
tür çalışmalar yürüteceklerini belirten Safi 
“Biz, kin ve nefret taşımayan bir milletiz. 
Bizim tarihimizde kin ve nefret yoktur. Aksine 

Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli gibi 
zaatların kuşaktan kuşağa aktardığı sevgi 
ve hoşgörü vardır. Ermeniler tarafından 
Hocalı’da kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan 
soykırım tarihte insanlığın yüz karası olarak 
yerini almıştır. Bizlere düşen bu soykırımı 
unutmamak ve yaşanan olayları dünyaya 
anlatabilmek. Maalesef dünyaya anlatmakta 
biraz zayıf kalıyoruz”. dedi.

“Karabağ Özelinde Ermeni Meselesi” 
Projesi kapsamında Trabzon, Giresun ve 
Rize’de de birer çalıştay gerçekleştirdi. Hocalı 
katliamının anlatıldığı kısa bir film gösteri-
minin de yapıldığı çalıştaylarda  Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati Ak-
taş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden 

EKOHABER Türkiye

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE SON NOKTA:
“KARABAĞ ÖZELİNDE ERMENİ MESELESİ” PROJESİ
murat davutoğlu
EKOAVRASYA KURUMSAL İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ
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“KTTO Uluslararası Alanda 
Kabul Gören Birkaç Kuruluşun 
Başında...”
Cumhurbaşkanı Eroğlu, konuş-
masına, “Kıbrıs Türk ekonomik, 
sosyal ve siyasal yaşantısı için en 
önemli kuruluşlardan biri” olarak 
nitelediği Ticaret Odası’nın 51’nci 
Genel Kurulu’nun başarılı geç-
mesini ve halka hayırlı olmasını 
dileyerek başladı.

Eroğlu, “Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası, Kıbrıs Türk tüccarı, işada-
mı halkımızın diğer kesimleri ile 
bütünleşerek bugünlere gelme-
mizin temel dinamiklerinden biri 
olmuştur” dedi.

1958 yılında başlayan 
çalışmaların 1959 yılında Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nın kurulması 
ile sonuçlanmasını “ciddi bir ileri 
görüşlülük ürünü” olarak değer-
lendiren Cumhurbaşkanı Eroğlu, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın o 
günden bu yana, uluslararası 
alanda kabul gören birkaç kuru-
luşun başında geldiğine dikkat 
çekti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğ-
lu, diğer kurum ve kuruluşlara, 
devlete karşı uygulanmakta olan 
izolasyon ve ambargo politika-
sının yanlış, yanlı ve Kıbrıs’ta 
1960’lı yıllarından bu yana yaşa-
nan gerçeklere aykırı olduğunu 
da vurguladı.

Pazar Ekonomisi...
Uzun yıllar üstlendiği Başbakan-
lık görevi ve şimdi Cumhurbaş-
kanı olarak Kıbrıs Türk halkının, 
sosyal dengeleri de gözeterek 
pazar ekonomisi ile kalkınabile-
ceği görüşünü hep koruduğuna 
işaret eden Eroğlu, şöyle devam 
etti:

“Üniversitelerimiz, turizm, 

ticaret, hizmet sektörü, bilişim 
alanına yapılacak akılcı yatırım-
lar, bir Ada ülkesi olan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eko-
nomisi için idealdir inancındayım. 
Belki klasik gelecek ama geç-
mişten bugüne büyük mesafeler 
katettiğimizi vurgulamakta fayda 
görüyorum. Geldiğimiz nokta 
elbette yeterli görülmemelidir 
ancak bu noktaya hangi koşullar-
da geldiğimizi de unutmayalım.

Bugün bir devlet çatısı altın-
dayız ve kendi ülkemizde Anava-
tan Türkiye’nin büyük desteği ile 
onunla el-ele gönül gönüle daha 
ileriye gitmek için çaba gösteri-
yoruz. Ben Anavatan Türkiye’den 
su ve elektrik enerjisi gelmesi için 
büyük gayret göstermiş, bunun 
önemine yürekten inanmış bir 
politikacıyım. Yıllar önce bunları 
savunduğumda, söylediğimde 
dudak bükenler vardı ama bugün 
hemen hemen herkesin aynı 
noktada buluşur olması beni 
sevindirmektedir.

İnanıyorum ki yapılacak sağ-
lıklı çalışmalarla gelecek su ve 
elektrik enerjisi, iş insanlarımız, 
çiftçimiz, köylümüzün önüne yep-
yeni ve parlak ufuklar açılmasına 
neden olacaktır”.

Görüşme Sürecinde Yeni 
Evre...
Kıbrıs konusundaki görüşme 
sürecinde, 11 Şubat’ta liderlerin 
onayıyla yapılan ortak açıkla-
mayla yeni bir evreye girildiğine 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Eroğlu, “Bizim niyetimiz, hedefi-
miz; Kıbrıs Türk halkının hak ve 
hukukunu korumak, uluslararası 
sisteme entegre olmaktır. Kimse-
nin daha fazla bizi mağdur etme 
hakkı yoktur. Biz, ortak açıkla-

madaki ifadelerin iyi niyetli ve 
yapıcı bir anlayışla yorumlanması 
halinde bir antlaşmaya varabile-
ceğimize inanıyoruz. Yeter ki Rum 
komşularımız, Kıbrıs’ta var olan 
gerçeklerin artık geriye döndü-
rülemeyeceğinin idraki içinde 
olsunlar” şeklinde konuştu.

Yeni başlayan süreçte, müza-
kerecilerin görüşmekte olduğunu, 
kendisinin de, Rum Yönetimi Baş-
kanı Nikos Anastasiadis ile ikinci 
kez bir araya gelip, müzakerecile-
rin çalışmalarını değerlendirecek-
lerini anımsatan Eroğlu, şunları 
kaydetti:

“Bizim Arzumuz Antlaşmanın 
En Erken Zamanda 
Sağlanması...”
“Bizim arzumuz, antlaşmanın 
en erken zamanda sağlanması, 
Kıbrıs’ta bir barış ortamının tesis 
edilerek Ada’nın tüm olanakla-
rının gerek halklarımız gerekse 
dünya yararına ortaklaşa kulla-
nılmasıdır.

Bizim bu arzumuza karşın 
Rum tarafının çok da acelesi yok 
gibi görünüyor. Öyle olmasay-
dı, benim adıma müzakereleri 
sürdüren temsilcimle Sayın 
Anastasiadis adına müzakereleri 
sürdüren temsilcisinin haftada 
bir değil iki kez görüşmelerine 
karşı çıkmazlardı. Öyle olmasaydı 
Sayın Anastasiadis, benim, ‘ayda 
iki kez buluşalım, hatta ben daha 
sık bir araya gelmeye bile hazı-
rım’ önerime olumlu yanıt verirdi. 
Bekleyip göreceğiz. 

Daha önce de ifade etti-
ğim üzere, Rum komşularımız 
Kıbrıs’ta kendilerine eşit bir 
halk olduğunu kabul eder, Kıbrıs 
Türk halkının kendi kendini idare 
etmekten, Anavatan Türkiye’nin 

etkin ve filli garantisinin deva-
mından asla vazgeçmeyeceğini 
anlarsa Kıbrıs’ta bir antlaşma 
mümkündür”.

Doğrudan Ticaret Tüzüğü... 
Psikolojik Duvarlar...
Cumhurbaşkanı Eroğlu, Doğru-
dan Ticaret Tüzüğü konusun-
daki olumsuz Rum tutumunun 
halen devam ettiğine de dikkat 
çekerek, ticaretin önündeki en 
önemli engellerden birinin de 
psikolojik duvarlar olduğunu 
söyledi. Eroğlu şöyle konuştu: 
“10 yıl oldu hala bir milimetre 
ilerleme olmadı. Oysa ne sözler 
verilmiş, neler söylenmişti. Biz 
‘evet’ dedik, onlar ‘hayır’ dedi 
ama hala biz cezalandırılıyoruz. 
Uluslararası alanda bundan daha 
garip, bundan daha haksız bir 
durum yoktur.

Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında 
yapılan ticaretin rakamları ileriye 
gideceğine geriliyor. Neden? Yeşil 
Hat Tüzüğü çerçevesinde Rum 
tarafına satılan bazı ürünlerimizin 
raflara konulmadığını hepimiz 
biliyoruz. KKTC ürünlerinin ilanı-
nın gazetelerde, televizyonlarda 
reklam edilmesi de mümkün 
değil. Demek ki bazı düzenleme-
ler yetmiyor. Ticaretin önündeki 
en önemli engellerden biri de 
psikolojik duvarlardır galiba.

İşte bu noktada sizlere 
çok önemli görevler düştüğü 
kanaatindeyim. Eğer bir antlaşma 
yapacaksak karşı tarafla, ki bizim 
hedefimiz budur, iyi düşünüp 
taşınmalı ve hangi düzenle-
meleri talep edeceğimizi doğru 
saptamalıyız. Piyasa koşullarında 
herşey doğru gelişir anlayışının 
ne kadar geçerli olduğunu çok iyi 
değerlendirmemiz lazım”

Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu, “Bizim 

arzumuz antlaşmanın en erken 
zamanda sağlanması, Kıbrıs’ta 
bir barış ortamının tesis edile-
rek, Ada’nın tüm olanaklarının 
gerek halklarımız gerekse dünya 

yararına ortaklaşa kullanılması-
dır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının hak ve 
hukukunu koruyarak, uluslararası 
sisteme entegre olma hedefinde 
olduklarını belirterek, “Kimsenin 
daha fazla bizi mağdur etme hak-
kı yoktur” diyen Cumhurbaşkanı 

Eroğlu, “Biz, ortak açıklamadaki 
ifadelerin iyi niyetli ve yapıcı bir 
anlayışla yorumlanması halinde 
bir antlaşmaya varabileceği-
mize inanıyoruz. Yeter ki Rum 
komşularımız Kıbrıs’ta var olan 
gerçeklerin artık geriye döndürü-
lemeyeceğinin idraki içinde olsun-

lar” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğ-

lu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
(KTTO) 51’nci Genel Kurul 
toplantısında yaptığı konuşmada, 
Kıbrıs konusu yanında ekonomik 
gelişmelerle ilgili değerlendirme-
lerde de bulundu.

EKOHABER Avrasya

EROĞLU: "BİZİM ARZUMUZ, ANTLAŞMANIN EN ERKEN 
ZAMANDA SAĞLANMASIDIR"

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Bizim niyetimiz, hedefimiz; Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu 
korumak, uluslararası sisteme entegre olmaktır. Kimsenin daha fazla bizi mağdur etme hakkı 
yoktur. Biz, ortak açıklamadaki ifadelerin iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla yorumlanması 
halinde bir antlaşmaya varabileceğimize inanıyoruz" dedi.
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Ç in’in Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile 
Tacikistan’ın Taciktransgaz şirketi 
arasında sözkonusu hattın inşaatı ve 
kullanımı için ortak şirket kurulması 
yönünde anlaşma imzalandı. Konuyla 

ilgili açıklamada bulunan Taciktransgaz şirketi 
müdürü Saidahmad Şarofiddinov, Tacikistan’ın 
Türkmenistan gazının Çin’e sevkiyatında tran-
sit ülke konumunda olacağını söyledi. Şimdilik 
yeni çekilecek hat ile Tacikistan’ın doğalgaz 
alımı konusunda bir anlaşmasının bulunma-
dığını söyleyen Tacik yetkili, “Halihazırda 
Çin’e doğalgaz A ve B hattıyla sevkediliyor. 
Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Çin 
hattı devrede. Yakın bir zamanda bin 840 

kilometre uzunluğunda C hattı inşa edilecek. D 
hattı ise Türkmenistan’dan başlayarak, Özbe-
kistan-Tacikistan-Kırgızistan üzerinden Çin’e 
ulaşacak” diye konuştu. Şarofiddinov, D hattın 
inşaat maliyetlerinin Çin şirketleri tarafından 
karşılanacağını ifade etti.

CNPC şirketi tarafından yapılan açıklama-
ya göre, sözkonusu hattın fizibilite çalışmaları 
tamamlandı ve bu sene inşaatına başlanması 
bekleniyor. Türkmenistan’dan Çin’e kadar uza-
nacak ve Tacikistan üzerinden de geçecek olan 
doğalgaz boru hattıyla ilgili Tacikistan ile Çin 
arasındaki anlaşma, 12 Eylül 2013 tarihinde 
Bişkek’te yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü 
Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında imza-

lanmıştı. Hattın 400 kilometresi Tacikistan 
topraklarından geçecek ve 2016 yılında hizme-
te açılması bekleniyor. Sözkonusu hat ile her 
sene Türkmenistan’dan Çin’e 25-30 milyar 
metreküp doğalgaz taşınması hedefleniyor. Bu 
proje, Tacikistan’a 3 milyar dolara yakın Çin 
sermayesinin gelmesine katkı sağlayacak.

Bu arada, 2009 yılında Türkmenistan’dan 
gaz almaya başlayan Pekin yönetimi, 2020 
yılına kadar Orta Asya’dan her sene yak-
laşık 80 milyar metreküp doğalgaz almayı 
hedefliyor. Bunun 65 milyar metreküpünü 
Türkmenistan’dan karşılayacak ve bununla 
ilgili iki ülke arasında mevcut anlaşma bulu-
nuyor.

ORTA ASYA-ÇİN DOĞALGAZ BORU HATTI
İNŞAATI HIZLANDIRILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TA-
NAP) önemli bir değişiklik olmazsa 

Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, 
Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, 
Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve 
Kırklareli illerinden geçeceğini bildirdi.

Yıldız, basın mensuplarına TANAP’a ilişkin 
çalışmaları anlattı. TANAP’ın kamulaştırılma-
sının Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığını 
anımsatan Yıldız, Türkiye’nin 2018 yılında 

büyümeyi karşılayacak doğal gaz tedariki açı-
sından projenin önemli olduğuna işaret etti.

Projede, doğal gaz akışının kademeli olarak 
artırılacağını belirten Yıldız, şunları kaydetti: 
“Türkiye, geçecek TANAP boru hattından 6 
milyar metreküplük doğal gaz tedarikini öngö-
rüyor. Doğal gazın çok daha fazla kullanıldığı 
Eskişehir ve Trakya bölgelerine çıkış yapaca-
ğımız TANAP boru hattında, iki tane şapkamız 
var: bir taşıyıcı, iki tüketici. Tüketim noktaların-
da sattığımız, BOTAŞ’tan kar elde edeceğimiz 
yapı, aynı zamanda TANAP’ın ortakları olarak 
da bulunacağız. Buradaki hissemizi yüzde otuz-

lara kadar çıkartacağımızı söylemiştik. Bununla 
alakalı hissedarlık devir sözleşmesini inşallah 
Mart ayı sonuna, Nisan ayı ortalarına kadar 
Azerbaycan ile tamamlamayı düşünüyoruz. 

TANAP için hem kamulaştırma hem de 
boru tedarik çalışmalarının hızlandırıldığını 
anlatan Yıldız, hatta kullanılacak borular ko-
nusunda 18 firmanın yeterlilik aldığını, bunların 
altısının yerli firma olduğunu kaydetti. Bakan 
Yıldız, “Bunu son derece önemli buluyoruz. 
Çünkü yaklaşık 1800 kilometrelik bu hatta he-
men hemen 2 milyon tona yakın boru kullanıla-
cak. Bu boruların yerli imalatla yapılmasını son 
derece önemsiyoruz. Çünkü bunların geçeceği 
illerdeki istihdamı ve birçok inşaat alanını 
inşallah oluşturmuş olacağız” değerlendirme-
sinde bulundu.

“Toplam yatırım tutarı 45 milyar dolar”
Bakan Yıldız, TANAP’ın geçeceği illeri sıra-
larken, “Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, 
Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, 
Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, 
Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, 
Edirne ve Kırklareli illerinden önemli bir deği-
şiklik olmazsa TANAP boru hattı geçecek. Bu 
saydığım illerde inşallah önümüzdeki yıllarda, 
2015'ten itibaren de ciddi bir şantiye faaliyetini 
görmüş olacağız” diye konuştu.

TANAP’ın bu illerdeki istihdamı çok ciddi 
oranda destekleyeceğini dile getiren Yıldız, 
proje kapsamında yaklaşık 5 bin kişinin istih-
dam edileceğini söyledi. Üretim alanlarına ya-
tırımın 4 yılda 30 milyar dolara yakın olacağına 
dikkati çeken Yıldız, İtalya’nın sonuna kadar 
gidecek bu boru hattı için toplamda 45 milyar 
dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi.

Kamulaştırma için belli bir fon ayrıldığını 
da belirten Yıldız, “Kamulaştırmaları BOTAŞ 
yapacak, finansmanını, para tedarikini de proje 
şirketi yapacak. Onun için BOTAŞ’ın bu manada 
cebinden müstakil bir kamulaştırma bedeli 
çıkmış olmayacak” dedi.

TANER YILDIZ: “TANAP BORU HATTINDA, İKİ TANE 
ŞAPKAMIZ VAR: BİR TAŞIYICI, İKİ TÜKETİCİ”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi (TANAP) ile ilgili son gelişmeleri anlattı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Eylül 2013′te Orta Asya ziyareti 
kapsamında inşa edilmesi kararlaştırılan Orta Asya-Çin doğalgaz boru 
hattının dördüncü etabının inşaatı hızlandırılacak.
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EkoAvrasya’nın 
geleneksel Nevruz 
yemeği Kazakis-
tan Cumhuriyeti 

Ankara Büyükelçisi Janseyit 
Tüymebayev’in katılımıyla İlci 
Residence Otel’de gerçekleş-
tirildi. Çok sayıda işadamının 
katıldığı yemekte, bir konuş-
ma yapan Janseyit Tüymeba-
yev, ’’Nevruz, baharın uyanışı 
yeni bir yılın başlangıcıdır. 
Tüm Türk dünyasının Nevruz 
Bayramını tebrik ediyorum’’ 
dedi. Kazakistan ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin gün 
geçtikçe arttığına dikkat 
çeken Tüymebayev, ’’Özellikle 
Ekonomik ilişkilerde yaşanan 
gelişmeler memnuniyet veri-
ci… Türk İşadamlarını sadece 
iş yapmaya değil yatırım 
yapmaya da davet ediyoruz’’ 
dedi.

“Nevruz bayramı vesilesi 
ile siz dostlarımızla bir araya 
gelmekten mutluluk ve onur 
duyuyoruz” diyen EkoAvrasya 
Yönetim Kurulu Başkanı Hik-
met Eren, ’’Kazakistan, Türk 
dünyasının aksakalı, Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in önderliğinde 
23 yıl gibi kısa bir sürede 
çok büyük yol kat etmiştir. 
Kazakistan bugün Avras-
ya coğrafyasının parlayan 
yıldızıdır. Bu yıldızın dünyaya 
tanıtılmasında büyük vizyon 
sahibi olan Sayın Nursultan 
Nazarbayev’e saygılarımı-
zı sunuyoruz. EkoAvrasya olarak özellikle 
Türk İşadamlarının Kazakistan’da yapmak 
istedikleri yatırımlarla ilgili olarak 2014 yılında 
Kazakistan’a yapacağımız iş gezisi kapsamın-
da ekonomi çevreleriyle önemli görüşmeler 
gerçekleştireceğiz’’ dedi.

2017 yılında Astana’da gerçekleştirilecek 
olan ’’Expo 2017’’ fuarı ile ilgili bir sunumun-
da gerçekleştirildiği toplantının akabinde 
günün anısına EkoAvrasya Kadın Komisyonu 
Başkanı Yeşim Özcan tarafından Kazakistan 
Ankara Büyükelçisi Janseyit Tüymebayev’e 

Kazakistan’ın simgelerinden biri olan bürküt 
kuşu takdim edildi. Organizasyonun ger-
çekleşmesinde katkı sağlayan Başak Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Vecihi Çınar’a Eko-
Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren 
tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

EKOAVRASYA 
İŞADAMLARINI NEVRUZ YEMEĞİNDE BİR ARAYA GETİRDİ

El bilir ki, sen menimsen,
Yurdum, yuvam, meskenimsen,
Anam, doğma vetenimsen!
Ayrılır mı könül candan?
Azerbaycan, Azerbaycan!

Samed Vurgun

EkoAvrasya olarak doğumunun 91. yıldönümünde büyük 
devlet adamı Haydar Aliyev'i saygı ve rahmetle anıyoruz...
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Hollanda’da yaşayan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Hollanda (UETD) eski başkanı ve 
Türkevi Araştırmalar Merkezi’nin başkanı kültür ve bilim insanı Veyis Güngör’ün medya 
ile yaptığı söyleşilerden ve çeşitli vesilelerle çeyrek yüzyılı kapsayan göçmenlik deneyimi 

hakkında kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan oluşan bir kitap...
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www.ekoavrasya.net

“Avrasya’ya
açılan kapınız”

7 yaşında...
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