
MAKE A STRATEGIC
MOVE INTO SKOPJE 
Skopje’s Alexander the Great Airport (SKP) winning destination, providing cost 
advantages, new route opportunities and the highest quality service.

(SKP)
Skopje Airport

skp.airports.com.mk

Please contact marketing@tav.aero for your inquiries

\skopjeairport

BAKÜ-TİFLİS-KARS 
DEMİRYOLU’NDA SON VİRAJ
Dr. Özgür Tüfekçi 26

BAŞI SIKIŞANIN SIĞINDIĞI 
ÜLKE: TÜRKİYE
Dr. Can Ünver 10

21. YÜZYIL’IN ENERJİ
MERKEZİ: TÜRKİYE
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl 70

KIBRISLI RUMLARIN
YENİ STRATEJİSİ
Prof. Dr. Ata Atun 78

EKONOMİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ  3  AYDA BİR  YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR  YIL7 SAYI28 2 014 / 4

Nükleer Silahsızlanma Sürecinde 
Nursultan Nazarbayev’in

Liderlik Rolü



www.ekoavrasya.net

“Avrasya’ya
açılan kapınız”

7 yaşında...
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



EKOGÖRÜŞ

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yıl:7  Sayı:28  2014 / 4

Sahibi 
Avrasya Ekonomik Sosyal İlişkiler Derneği Adına 
Hikmet EREN

Yazı İşleri Müdürü
Gökhan BAHÇECİK

Genel Yayın Yönetmeni 
Haluk ERDOĞAN

Yayın Kurulu Başkanı 
Dr. İsmail SAFİ 

Editör
Alev TAŞKIN

Akademik Kurul Başkanı 
Prof. Dr. Hayati AKTAŞ

Dış İlişkiler Koordinatörü
Dr. Can ÜNVER

Yayın Koordinatörü
İbrahim ALBAYRAK

Hukuk Danışmanı
Av. Dr. Sami NARTER

Ekonomi Danışmanı
Doç. Dr. Elşad SEMEDZADE

Halkla İlişkiler
Bilal BULUT

Kurumsal İlişkiler
Murat DAVUTOĞLU

Kapak ve Sayfa Tasarımı 
Özgür Hakan ASLAN

Web Tasarımı
Cengiz YUMAK

Dağıtım
Telekurye Dağıtım A.Ş.

iPad/iPhone ve Android Uygulaması
MySYS Yazılım ve Bilişim Sistemleri
+90 (312) 286 73 73  www.mysys.com.tr - bilgi@mysys.com.tr

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

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

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

Dergimiz Avrasya İletişimciler Birliği üyesidir.
Yerel Süreli Yayın - 3 ayda bir yayınlanır.
ISSN 1307-8224
Baskı Tarihi: 15 Ekim 2014
Ücretsizdir. Para ile satılmaz.

İÇİNDEKİLER BAŞKANDAN

NÜKLEER SİLAHSIZLANMA 
SÜRECİNDE NURSULTAN 
NAZARBAYEV’İN LİDERLİK ROLÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 
AZERBAYCAN ZİYARETİ: YOLA DEVAM

BAŞI SIKIŞANIN SIĞINDIĞI ÜLKE: 
TÜRKİYE

NATO ZİRVESİNİN ARDINDAN  
UKRAYNA KRİZİ

RUSYA, TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNE 
NASIL BAKIYOR?

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU’NDA 
SON VİRAJ

CASA-1000 YÜKSEK GERİLİM GÜÇ 
HATTI PROJESİ

“HÜZÜN COĞRAFYASI”NA TÜRKİYE 
UMUT OLABİLİR Mİ?

KIBRIS’TA ‘DENİZ EGEMENLİK 
BÖLGESİ’NİN BELİRLENMESİNDE 
GKRY’NİN STRATEJİK OYUN ALGISI

06

14
10

18
24

26
28
32
36

“SICAK” GÜNDEMİYLE NATO’NUN 
CARDİFF ZİRVESİ40
UKRAYNA’DAKİ KRİZ 
BAĞLAMINDA AVRUPA’NIN 
ENERJİ GÜVENLİĞİNİN 
SAĞLANMASINDA TÜRKİYE’NİN 
PEKİŞEN ROLÜ

44

IŞİD OPERASYONU’NDA 
TÜRKİYE’NİN TUTUMU VE 
KERRY’NİN “İKNA TURU”

62
TÜRKİYE-RUSYA EKSENİNDE 
AZERBAYCAN ENERJİ POLİTİĞİ

21. YÜZYIL’IN ENERJİ MERKEZİ: 
TÜRKİYE

EKONOMİK KRİZİN GÖLGESİNDE 
YUNANİSTAN VE TÜRKİYE-
YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNE KRİZİN 
ETKİLERİ

66
70
72

PAKİSTAN’DAKİ SİYASAL 
GERGİNLİK MEYDANLARA YANSIDI50
DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇİN 
MEZALİMİ…54
RUSYA’YA YAPTIRIMLAR: 
BUMERANG ETKİSİ YARATIR MI?58

ATEŞKES İHLALİ VE 
SOÇİ GÖRÜŞMESİ76

TÜRKSOY

EKOHABER

94
98

KIBRISLI RUMLARIN YENİ 
STRATEJİSİ

YUMUŞAK GÜCÜN ÜÇ ANA 
KAYNAĞI

78

86

KAZAKİSTAN DIŞ YARDIMLARI 
VE ‘KAZAID’ ÜZERİNE

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 
GENİŞLEME YOLUNDA

80

90

RUS DIŞ POLİTİKASINDA 
YÜKSELEN BİR GÜÇ OLARAK 
AFRİKA

82

10

32

62

Merhaba değerli EkoAvrasya dostları,

Yoğun, hareketli ve gündemi de kendisi gibi sıcak 
bir dönemi daha geride bıraktık. Bu geçen süre 
zarfında birçok başarıya imza attık ve atmaya da 
devam ediyoruz... ”Başarı çalışmakta saklıdır” 
ilkesiyle çıktığımız bu yolda, gerek yurtiçi gerekse 
yurtdışında yapmış olduğumuz etkinlikler 
çerçevesinde adımızı daha geniş kitlelere 
duyurmanın haklı gururunu yaşamaktayız. 

Siz değerli EkoAvrasya okurlarından ayrı 
kaldığımız sürede birçok görüşme ve ziyaretler 
gerçekleştirdik. Türkiye-Makedonya İş ve Yatırım 
Forumu’na katılmak üzere ülkemizde bulunan 
Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ile 

Ankara’da bir araya gelme imkânı bulduk. Türkiye ve Makedonya arasındaki ekonomik, 
sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi hususunda yapmış olduğu katkılardan dolayı 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) olarak Sn. Gruevski’ye şükran plaketi 
takdim ettik. 

19-21 Eylül 2014 tarihinde Kosova’nın Prizren şehrinde düzenlenen ’’Prizren Business 
Forum’’ programına katılma fırsatı bulduk. Foruma Türkiye başta olmak üzere 
Arnavutluk, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, 
Makedonya, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan’dan 350 kadar işadamı iştirak 
etti. Karşılıklı işbirliği imkânlarının görüşüldüğü etkinliğin gerçekleşmesine büyük 
katkı sağlayan ZES, SHZAP, ESNAF Dernekleri ve Prizren Belediyesi yetkililerine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Misyonumuz ve vizyonumuz gereği dernek çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. 
Önümüzdeki dönemde birçok uluslararası etkinliğe imza atacağız. Karadeniz Stratejik 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz 
VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumunu 06-08 Kasım 2014 tarihlerinde Giresun 
Üniversitesinin ev sahipliğinde Giresun’da gerçekleştireceğiz. “Karadeniz’den Hazar’a 
Stratejik Bakış” temasıyla icra edilecek sempozyuma Türkiye’den ve Türkiye dışından çok 
sayıda akademisyen, araştırmacı, gazeteci, uzman ve siyasetçi katılacaktır.

TÜSİAB, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve EkoAvrasya olarak ortaklaşa 
düzenlemiş olduğumuz “Türkiye - Azerbaycan Ekonomik İlişkileri” konulu uluslararası 
sempozyum 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde “Temel Parametreler ve Stratejiler’’ 
temasıyla Bakü’de icra edilecektir. Bu kapsamda Türkiye ve Azerbaycan’dan alanında 
uzman akademisyenler ve parlamenterler bir araya gelecek ve kardeş iki ülke 
arasında yürütülmekte olan ortak ekonomi projeleri ve bu projelerin yansımaları 
değerlendirilecektir.

Yakın gelecekte ülkelerindeki kurumlarda yönetici konumuna gelmesi muhtemel genç 
ve seçkin profesyonellere yönelik bir eğitim ve oryantasyon projesini hayata geçirmeyi 
planlamış bulunuyoruz. EkoAvrasya olarak “Avrasya Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi” adlı 
projemizin ilk uygulamasına Kasım ayında Ankara’da start vereceğiz. Küresel düzeyde 
mesleki kariyer fırsatları yaratmak için planladığımız bu çalışmanın T.C. Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından finanse edilecek olması da 
bizleri ayrıca mutlu etmiştir.

Yayın hayatına başladığı günden bu güne Avrasya coğrafyasını yakından takip eden ve 
objektif bir bakış açısıyla sizlere yansıtan uzmanlarımızın analiz ve değerlendirmelerini 
yine EkoAvrasya’nın sayfalarına taşıyarak siz değerli okurlarımızla paylaşma imkânı 
bulduk.

Bu sayımızda, Usta gazeteci ve Türk dünyası uzmanı Doç. Dr. Kürşad Zorlu’nun kaleme 
aldığı ’’Nükleer Silahsızlanma Sürecinde Kazakistan’ın Girişimleri ve Nursultan 
Nazarbayev’in Liderlik Rolü’’ başlıklı makalede Sn. Nazarbayev’in nükleer silahsızlanma 
ile ilgili dünya liderlerine örnek olacak girişimlerini okuyacak ve takdirle karşılayacaksınız. 
Ayrıca, NATO Zirvesinin Ardından Ukrayna Krizi, Başı Sıkışanın Sığındığı Ülke: Türkiye, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Ziyareti, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunda Son Viraj 
ve Kıbrıs’ta ‘Deniz Egemenlik Bölgesi’nin Belirlenmesinde GKRY’nin Stratejik Oyun Algısı’ 
dergimizin içeriğinde yer alan diğer konular...

Avrasya gündemine düşen haberler, röportajlar ve dopdolu içeriğimizle bir sonraki 
sayımızda ve nice faaliyetlerde buluşmak umuduyla, esenlikler diliyoruz.
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D
ünyada yaşanan gelişmeler, tü-
ketim alışkanlıklarındaki hızlı 
dönüşüm ve kapitalist sistemin 
“neo-liberalist” görüşler doğ-

rultusunda evrilişi yeni yüzyılın belirgin 
tartışma konularına ışık tutacak nitelikte-
dir. Bu tartışmalardan birisi de “nükleer 
silahsızlanma” ya da nükleer silahlardan 
arınma konusudur. Nükleer silahlanmaya 
ilişkin tartışmalar, dünya enerji kaynakla-
rının ve ekonomik sistemin bölüşümü ile 
yakından ilişkilidir. Nükleer silah teknoloji-
siyle birlikte konvansiyonel silahların olası 
etkileri ikinci planda kalmış ve silahsızlan-
ma konusundaki gerekçeler daha da önem 
kazanmıştır. Artık küresel ya da bölgesel 
boyutta güvenlik ve istikrar ile nükleer si-
lahsızlanma arasında güçlü bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Buna bağlı olarak günümüz 
diplomatik ilişkilerinde enerji güvenliği 
kavramı, bir yandan enerjiye bir yandan da 
güvenliğe vurgu yapmaktadır (Yi-Chong, 
2006: 266). Zira nükleer bir savaş duru-
munda bundan sadece savaşı çıkaranlar ve 
yenik düşenler değil, tüm devletlerin varlığı 
tehdit altına girmektedir. Bu nedenle nük-
leer silahsızlanma sürecinde dikkat edilme-
si gereken en önemli unsur, ilgili ülkelerin 
güvenliklerinin sağlanabilmesidir. Bunun 
sağlanamadığı durumlarda nükleer silaha 
sahip olan ülkeler, nükleer güce sahip başka 
bir ülkeye güvenlik tehlikesi ile müdahale 
edebilir hale gelmektedir. 

Yeni Savaş Alanı
Bugün dünyada nükleer silaha sahip ülkeler 
ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindis-
tan, Pakistan ve Kuzey Kore olarak bilin-
mekte; İsrail’in ise nükleer silahların varlığı 
konusunda bir karartma uygulasa da 1960-
1970’li yıllardan beri önemli bir cephaneliğe 
sahip olduğu öngörülmektedir. Yine uzman-
lar tarafından 40’dan fazla ülkenin Nükleer 
Silah geliştirme sürecinde bulunduğu ileri 
sürülmektedir. K.Kore örneğinde olduğu 
gibi nükleer deneme yapıldığı gerekçesiyle 
bir ya da birden fazla ülkenin bir diğerine 
uyguladığı ekonomik yaptırımlar, söz ko-
nusu ülkeleri bu tür denemelerden uzak-
laştırma hususunda kimi zaman yetersiz 
kalmaktadır. Zira küresel kutuplaşmanın 
çekimindeki ülkeler, nükleer silahlanmaya 
kendi gelecekleri açısından vazgeçilmez bir 
önem atfetmektedir. Bu sebeple konuyla il-
gili uluslararası kuruluşların girişimlerine 

rağmen küresel güç mücadelesinin getirdiği 
“yeni savaş alanı”1 nükleer silahtan arındırıl-
mış bir dünyayı imkansız hale getirmektedir. 
Nükleer silahsızlanma kavramına kuşkuy-
la bakan pek çok yaklaşımın odağında ise 
özellikle ABD ve Rusya arasında şekillenen 
bu mücadelede tarafların gerektiği ölçüde 
samimi davranamaması gelmektedir. Yine 
de Nükleer Silahsızlanma çabalarının soğuk 
savaşa dönüş stratejilerine karşı önemli bir 
adım olduğu açıkça ifade edilebilir.

1    Bu  kavram  ABD-Rusya  ve  bazı  Asya  ülkelerinin  odaklandığı 
coğrafyayı  vurgulamak üzere Rudyard Kipling’İn  “Kim” adlı  eserinde 
kullanılan “yeni büyük oyun” kavramına atfen yazar tarafından oluş-
turulmuş bir kavramdır.

SSCB’den Kalan Miras
Soğuk savaş döneminin dünyaya bıraktığı 
Nükleer silahlanma tehlikesinin önemli bir 
ayağı da eski Sovyetler Birliği ve onun çökü-
şü sırasında söz konusu coğrafyada bırakılan 
kalıntılardı. Her ne kadar bu coğrafya olduk-
ça farklı toplulukları bünyesinde barındır-
sa da toplumsal sistemin işlevselliği tek bir 
zemin üzerinde yürütülmekteydi. Bununla 
birlikte hammadde kaynaklarının kullanımı 
ve üretimin dağılımına bakıldığında, Sovyet-
ler döneminde kendine özgü bir uzmanlaş-
madan söz etmek mümkündü. Özellikle yer 
altı ve yer üstü kaynakları, geniş toprak alanı 
ve stratejik önemi sebebiyle Kazakistan bu 
sistem içerisinde belirgin bir yere sahipti. O 
tarihlerde Kazakistan Cumhuriyeti, nükleer 
savaş başlıklarının sayısı ile dünya sıralama-
sında dördüncü devlet olarak biliniyordu. 
Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev ise bu gerçeği Boris Yelt-
sin tarafından onaylanan bir dizi gizli bri-
fingde öğrenmişti. Kazakistan’ın 1200’den 
fazla Kıtalararası Balistik Füze başlığına 
ev sahipliği yaptığının ortaya konulduğu 
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Nükleer silahlaNmaya ilişkiN 
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sistemiN bölüşümü ile yakıNdaN 
ilişkilidir.

Doç. Dr. Kürşad Zorlu 
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

EKOAVRASYA AKADEMİK KURUL ÜYESİ

EKODOSYA
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brifingde ayrıca, bu cephanenin 12.000 ki-
lometre menzilli, her biri 10’ar Çoklu Ba-
ğımsız Hedefli Yeniden Giriş Aracı taşıyan 
104 adet SS18 Kıtalararası Balistik Füzeden 
oluştuğu belirtilmişti. O dönem Stratejik 
Füze Komutanlığı’nın emrindeki bu füzeler 
bölgeye dağılmış ve 146 fırlatma silosunda 
yerleştirilmişti. O dönem Kazakistan’da ko-
nuşlanmış bulunan savaş başlıklarının sa-
yısı Fransa, Britanya ve Çin’in toplamından 
daha fazladır (Aitken, 2010).

Nazarbayev’in Cesur Kararı ve 
Liderliği
Kazakistan, bu gerçekle yüzleştiğinde ol-
dukça cesur bir karar alarak, Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasının ardından nükle-
er silahlarından kendi iradesi ile vazgeçen 
dünyadaki ilk ülke olmuştur. Öncelikle 
1991 yılında Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in buyruğu ile Nükleer Silah-
lardan arınma çalışmaları başlatılmış ve bu 
kapsamda 1993 yılında Kazakistan Meclisi 
tarafından Nükleer Silahların Önlenmesi-
ne yönelik antlaşma (NPT) onaylanmıştır. 
1996 yılında da Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunca kabul edilen Nükleer Testlerin 
Yasaklanması anlaşmasının aktif bir ka-
tılımcısı olmuştur. Bu anlaşmalar 21 Mart 
2009’da tüm Orta Asya bölgesinde kapsam-
lı şekilde yürürlüğe girmiş ve 
Kazakistan 2010 yılında, dün-
yada birçok ülkeyi birleştirerek 
nükleer savaş tehdidinden kur-
tulmak amacıyla anti-nükleer 
girişimlere başlamıştır. Hemen 
ardından evrensel nitelikte bir 
bildiri ortaya konulmuştur. 
Kazakistan’ın “Uluslararası 
Nükleer Denemelere Karşı Ey-
lem Günü” önergesi, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun 64. 
Oturumunda 26 üyenin oybir-
liğiyle kabul edilmiştir. 

Kazakistan aynı perspek-
tif doğrultusunda Seul’deki 
Nükleer Güvenlik Zirvesinden 
hemen önce, bizzat Cumhur-
başkanı Nazarbayev tarafından 
“Uluslararası Nükleer Yakıt 
Bankası” kurulması teklifini 
dile getirmiştir. Bu öneri nükle-
er enerjiden yararlanmak iste-
yen bütün ülkelerin tek merkez-
den güvenli ve meşru şekilde 

enerjiyi temin edebilmesini öngörmektedir. 
Kazakistan’ın kendi iradesi ile nükleer si-
lahlardan vazgeçmesi, söz konusu alanda 
belli bir teknolojik alt yapıyı barındırması 
ve uranyum rezervleri bakımından ilk sı-
ralarda yer alması bu öneriyi teorik açıdan 
mümkün kılmaktadır. Kazakistan’da son 
dönemde yapılan araştırmalarda radyoaktif 
maddelerin çıkarılması, işlenmesi ve depo-
lanması konusunda güvenli bir teknoloji ve 
alt yapının olduğunu unutmamak gerekir. 
Nazarbayev’in pek çok ülkede kabul gö-
ren önerisinin, bir yandan nükleer enerjiyi 
barışçıl amaçlarla geliştirmek isteyen ve 
yeterli kaynağı bulunmayan ülkelerin nük-
leer materyallere erişimini sağlayacağı bir 
yandan da geniş coğrafyalar açısından bir 
çevresel tehdit oluşturmayacağı ifade edi-
lebilir.

Bunların dışında Kazakistan’ın dünya-
da artan gücü ve olumlanan imajı ile bir-
likte Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Birleşmiş Milletler 47. Genel 
Kurul toplantısında, Asya’da bir güvenlik 
ve işbirliği süreci başlatılması önerisini 
ortaya atmıştır. Ardından “Asya’da İşbirli-
ği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 
(CICA)” adı verilen bu süreç Kazakistan’ın 
koordinatörlüğünde 1993 yılında başlatıl-
mıştır. CICA’ya Türkiye’nin yanısıra, Afga-

nistan, Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Mısır, Hindistan, İran, Tayland, İsrail, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, 
Filistin Yönetimi, Rusya Federasyonu, Ta-
cikistan, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), 
ve Özbekistan üye olarak, Endonezya, Ja-
ponya, Ukrayna, ABD, Vietnam, Malezya 
gözlemci olarak katılmaktadır. Konferans 
çerçevesinde yapılan toplantılara Birleşmiş 
Milletler, AGİT ve Arap Ligi yetkilileri de iş-
tirak edebilmektedir (www.mfa.gov.tr).

Öte yandan bundan 2 yıl kadar önce 
ABD’nin başkenti Washington’da, "Kaza-
kistan… Nükleer silahsız bir dünya için" 
şeklinde reklam afişleri yer almıştı. Bu ve 
benzeri girişimler Kazakistan’ın farklı dış 
politika unsurlarında olduğu gibi Nükleer 
Silahsızlanma konusunda da kendi coğraf-
yasını aşan bakış açısını ortaya koyması ba-
kımından önemlidir.

Kolsuz Kuyukov’un Çağrısı
Dünyada nükleer silahla yapılan savaş ve 
denemeler sebebiyle milyonlarca insanın 
öldüğü ve nesillerin etkilendiği dikkate 
alındığında, konuyla ilgili çaba gösteren-
lerin samimiyeti büyük önem kazanmak-
tadır. Bu konuda gayret gösteren ülkelerin 
başında Kazakistan gelmektedir. Geriye 
dönüp bakıldığında Doğu Kazakistan’ın Se-
mey Nükleer Deneme Alanı’nda 1949-1991 
yılları arasında 450’den fazla nükleer silah 
denemesi yapılmış ve bunun sonucunda 
bölgedeki radyoaktif kirlenmeden dolayı 
1,5 milyondan fazla insan ölmüş ya da çe-
şitli hastalıklara yakalanmıştır. Nükleer De-
nemelerin gazabına uğrayan ikinci nesilden 
kolsuz ressam Karipbek Kuyukov, nükleer 
denemelerin yıkıcı etkilerine iyi bir örnek 
teşkil etmektedir. Kuyukov aynı zamanda 
ülkesinin inisiyatifi ile kurulan ATOM Pro-
jesinin fahri elçiliğini yürütmektedir. Bu-
nunla birlikte 29 Ağustos Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 2 yıl 
önce Astana’daki Uluslararası Parlamento-
lar toplantısında ATOM Projesini ilan etme 
tarihi…Nazarbayev’in bildirisini bugüne 
kadar 100’den fazla ülkede 90 binden faz-
la kişi imzalamış ve önümüzdeki günlerde 
100 bin imzaya ulaşması beklenmektedir. 
Nazarbayev bu kapsamda “Nükleer tehdit, 
radyasyona maruz kalan vücut gibi yeni 
formlara bürünerek mutasyon geçirmeye 
devam etmektedir. Bundan dolayı Ulusla-
rarası toplumlar nükleer silahların yayıl-
masını önlemek amacıyla yeni bir evrensel 
antlaşma oluşturmak zorundadır.” şeklinde 
bir yaklaşımı hakim kılmak istemektedir.

Kazakistan Tehlikeden Kurtuldu
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
öncülüğünde, gönüllü olarak nükleer silah-
lardan vazgeçen Kazakistan’da bu kararın 
bazı kesimlerce eleştirildiği bilinmektedir. 
Ülkenin savaş kabiliyeti ve manevrasının 
gerilediği; kendisini savunma konusunda 
zayıfladığı iddiaları bu kesimlerin ortak 
eleştirileri arasında yer almaktadır. Bunun-
la birlikte Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 
kendi ifadesiyle, bazı Asya ülkeleri, nükleer 
silaha sahip olan tek Müslüman ülke olarak 
Kazakistan’a uluslararası arenada yüksek 
prestij ve büyük ekonomik destek vaadinde 
bulundukları bir süreçte bu karar alınmıştı. 
Ancak Kazakistan’ın bulunduğu coğrafya ve 
stratejik alanı dikkate alındığında, bu çap-

taki bir nükleer güçle tek başına ve rahat bı-
rakılacağını düşünmek hayalperestlik olur. 
Nazarbayev’in ülkesini nükleer silahtan 
arındırmak suretiyle birkaç ülkenin kendi 
arasındaki mücadelede arada kalmaktan 
kurtulduğunu ileri sürmek mümkündür. 

Genel Değerlendirme
Kazakistan bağımsızlık süresi içinde, farklı 
ulusların ve farklı dini yapıların barış içinde 
yaşayabileceğini göstermiş ve bu kapsamda 
kazandığı tecrübe yardımıyla dünya liderle-
rinin iletişim ve işbirliği kurabileceği dinsel 
bir diyalog platformu oluşmasını sağla-
mıştır. Bu etkili zemin ve dış politikadaki 
çok yönlü yaklaşım biçimi Kazakistan ve 
Nazarbayev’in nükleer silahlardan arınma 
yönündeki gayretleri uluslararası arenaya 
taşımıştır. Nursultan Nazarbayev’in dediği 
gibi: “Nükleer tehdit, radyasyona maruz ka-
lan vücut gibi yeni formlara bürünerek mu-
tasyon geçirmeye devam etmektedir. Bun-
dan dolayı Uluslararası toplumlar nükleer 
silahların yayılmasını önlemek amacıyla 
yeni bir evrensel antlaşma oluşturmak zo-
rundadır.” Bu çerçevede, Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev nükleer 
silaha sahip olduğu öngörülen devletlerin 
“nükleer kulüp” içerisinde yer almasını ve 
her birinin BM Güvenlik Konseyi ile ko-
ordineli hareket etmesi gerektiğini vur-
gulamaktadır. Nursultan Nazarbayev bu 
açıklamalarla paralel biçimde,  “Kuzey Ko-

re’deki son nükleer deneme, İran’ın nükleer 
programı, iki nükleer güç olan Hindistan 
ve Pakistan arasındaki sürekli çatışma ve 
gerginlikler, teröristlerin bile kendi nükleer 
silahlarını elde etme konusunda girişimleri 
tüm bunlar dünyanın dengesinin bugünler-
de ne kadar hassas olduğunu bir kez daha 
kanıtlamaktadır” diyerek, uluslararası me-
selelerde Kazakistan’ı öne çıkarmaktadır. 
Ancak nükleer silahsızlanma konusundaki 
çaba ve girişimlere bakıldığında küresel güç 
mücadeleleri ve son dönemde görülen ek-
sen kaymaları dikkate alındığında, nükleer 
silahlardan arındırılmış bir dünya kurmak 
mümkün değildir. Ancak olabildiğince as-
gariye indirmek ve atom enerjisinin sadece 
barışçıl amaçlarda kullanımını sağlamak 
uluslararası toplum açısından en doğru 
adım olacaktır.
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nedeniyle eleştirel yaklaşımla-
ra rastlanmaktadır. Fakat bu 
eleştirilerde mağdura kucak 
açma mükellefiyetinin etik 
boyutu unutulabilmektedir. 
Sözü edilen eleştirilerin haklı 
olanlarını da dikkate alarak, 
konuyu siyasal açıdan ve uy-
gulamada görülen aksaklıklar 
bakımından değerlendirmek 
gerekmektedir. 

Uluslararası Göç Örgütü 
(IOM) ve Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserli-
ği (UNHCR) verilerine göre, 
dünyada yaklaşık 200 milyon 
kişi doğduğu yerden başka bir 
ülkede yaşamaktadır. Bu göç-
menlerin büyük bir çoğunluğu 
ekonomik nedenlerle, daha 
güvenli bir yaşama kavuşmak 
amacıyla başka ülkelere gidip 
sürekli olarak ikameti tercih 
ederken, diğerleri ise zorunlu 
olarak yaşadıkları yurtlarını 
terk edenlerden oluşmaktadır. 
Zorunlu olarak göç edenler; savaşlar, siya-
sal çalkantılar, doğal afetler ve salgın has-
talıklardan dolayı canlarını güvence altına 
almak isteyenlerdir. Uluslararası hukuk ve 
insani değerlerin gereği olarak, güvenli bir 
ülkede sığınma talebinde bulunan zorunlu 
göçmenlerin can güvenliklerinin yanında, 
tüm insani ihtiyaçlarının kabul eden ülke 
tarafından karşılanması gerekmektedir. Ka-
bul eden ülkeler, kitlesel sığınmacı akımları 
ile büyük bir külfetin altına girmektedirler. 
Bu yükün çeşitli biçimlerde uluslararası 
toplum ve ilgili kuruluşlar tarafından pay-
laşılması şarttır. Bu noktada, karşılaşılan 
sorunun büyüklüğü nispetinde yük paylaşı-
mının çok da iyi işlemediği görülmektedir. 
1991 yılında Saddam Hüseyin’in zulmün-
den kaçan yüz binlerce Iraklı Kürt Türkiye 
tarafından kabul edilmiş ve canları kurtarıl-
mışken, zengin Avrupa ülkelerinin kabul et-
tiği sığınmacı sayısı devede kulaktır. Örne-
ğin Fransa, o günlerde sadece 15 kişilik bir 
Kürt sığınmacı grubunu ülkesine kabul et-
miştir. Irak’taki son olaylardan ötürü köyle-
rini terk ederek sığınacak yer arayan insan-
lardan sadece 150 kişilik bir grubu ülkesine 
kabul eden bir Avrupa Birliği ülkesi, bunu 
ne denli yardımsever olduğunu göstermek 
için medyada propaganda vesilesi olarak 

kullanmaktadır. Günümüzde de Avrupa 
Birliği’ne üye ülkelerde göçmen sorunu de-
nilince ilk anlaşılan, sığınmacı/mülteci me-
selesidir. Çoğu zaman da bu ülkelerde çok 
önem verildiği sıkça vurgulanan insan hak-
ları ilkeleri hilafına davranılmakta, ırkçılık 
ve yabancı düşmanlığından beslenen bir 
tutumla göçmen akımına müsamaha edil-
memektedir. Fransa’nın Sarkozy yönetimi 
sırasında, Romanya’dan ülkeye gelen Sinti 
ve Roma gruplarını AB üyesi ülke vatandaşı 
olmalarına rağmen nasıl sınır dışı ettiği ha-
tırlardadır.  Avrupa Birliği’nin bu alandaki 
hukuku da kısıtlayıcı nitelik taşımaktadır. 
Başka bir ifadeyle, hangi sebeple gelirse gel-
sin, hukukun elverdiği ölçüde göçmenlerin 
ülkelerine kabulünün engellenmesi, Avrupa 
politikalarının temelini oluşturmaktadır.

Türkiye ise mevcut tutumuyla çok farklı 
bir çizgide yol almaktadır. 2013 yılının Nisan 
ayında yürürlüğe giren 6458 sayılı “Yaban-

cılar ve Uluslararası Koruma 
Yasası” bu bağlamda, liberal 
bir anlayışla yabancı göçmen-
lerin ülkemizdeki haklarını 
ve korunmalarını düzenlemiş 
bulunmaktadır. Her ne kadar 
Suriye ve Irak’tan toprakla-
rımıza kabul edilen zorunlu 
göçmenler için 1951 Cenevre 
Sözleşmesi’ne Türkiye’nin 
koyduğu coğrafi çekince gere-
ği hukuken sığınmacı statüsü 
verilemese bile, bir tür konuk-
luk statüsü ile meseleye prag-
matik bir çözüm getirilmiş 
bulunmaktadır. Bu Sözleşme-
ye göre, Avrupa dışındaki ül-
kelerden Türkiye’ye sığınma/
iltica talebi ile gelenlerin mül-
teci statüsü alması mümkün 
olmamaktadır. Ancak, Tür-
kiye zor durumdaki insanla-
ra kapılarını kapama yoluna 
gitmemiştir. Aksine, Avrupa 
son üç yılda 130 bin sığınmacı 
kabul ederken, Türkiye sade-

ce üç gün içinde bu sayıdan daha fazlasını 
topraklarına kabul etmiştir. Bu tutumuyla 
Türkiye, hukukun ve etiğin gereğini yerine 
layıkıyla getirmektedir. 

Bununla birlikte, Mart 2011’de Baas 
rejimine karşı gösterilerle başlayan ve bir 
süre sonra silahlı çatışmaya dönüşen Suriye 
krizi ile ülkemize yönelen zorunlu göç akı-
mı sonucunda bugün Türkiye’de sayısı bir 
buçuk milyonu aştığı ileri sürülen “misa-
firlerimiz” var. Suriye’den Türkiye’ye gelen 
bu insanlar başlangıçta sınır bölgelerimize 
yakın kamplarda yerleştirildiler. Bu, daha 
önce de Türkiye’nin tecrübe sahibi olduğu 
bir uygulama idi. 1991’de Peşmergeler ve 
1992’den itibaren Bosna Savaşı’ndan canını 
kurtarmak üzere Türkiye’ye sığınan Boş-
naklar da benzeri şekilde kamplarda misa-
fir edilmişlerdi. Aslında bu türden kitlesel 
sığınmacı akımlarında Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği 
içinde kampların geçici olduğu, varsayılan 
konuklar için hazırlanması usuldendir. Ni-
tekim Suriye’deki çatışma bölgelerinden 
kaçarak Lübnan, Ürdün ve Irak’a sığınanlar 
için de Türkiye’deki kamplara benzer geçici 
yerleşim tesisleri kuruldu. Bu ülkelerde de 
ciddi sorunlar yaşanmakta. Esasen böylesi-
ne zor koşullarda yerini yurdunu terk etmek 

A
slında Türkiye olarak Suriye ve 
Irak’tan gelen sığınmacılar veya 
resmi deyimiyle “misafirler” bağ-
lamında yeni bir olguyla karşı 

karşıya kalmış değiliz. Türkiye geçmişte 
de çeşitli dönemlerde kendi ülkesinde can 
güvenliği olmayanlara kapılarını, halkımız 
da kucağını açmayı bir gelenek haline getir-
miştir. Birçok gelişmiş ülkenin bu konuda 
son derece hasis davrandığı bu çağda, Tür-
kiye yenilenen mevzuatı ve uygulamalarıyla 
dünyaya örnek olacak bir tutum sergile-
mektedir. Hiç kuşkusuz yanlışlarımız ve 
noksanlıklarımız da vardır. Ancak, bugün 

güney sınırlarımızdan ülkemize girmeye ça-
lışan mazlum ve mağdur insanlar Türkiye’yi 
güvenli bir yer, canlarını kurtaracak bir 
koruyucu gözüyle görüyorlar. Bu bahtsız 
insanlara kucak açmak sadece uluslarara-
sı hukukun bir gereği değil, aynı zamanda 
da insanlık görevi olarak anlaşılmalıdır. 
Nitekim Suriye krizinin çıktığı günden bu 
yana Ürdün ve Lübnan’la birlikte, bugün 
sayısının bir buçuk milyonu aştığı bilinen 
Suriye yurttaşları Türkiye’ye sığınmak zo-
runda kalmışlardır. Bazı arzu edilmeyen 
ve tehlikeli olaylardan dolayı Türk halkı, 
büyük maliyetlere neden olan bu sığınma-

cı akımına son zamanlarda çok sempati ile 
bakmamaktadır. Bu doğrultuda medyada, 
Türkiye’nin tutumu ve ortaya çıkan olaylar 

türkiye geçmişte de çeşitli 
döNemlerde keNdi ülkesiNde 
caN güveNliği olmayaNlara 
kapılarıNı, halkımız da kucağıNı 
açmayı bir geleNek haliNe 
getirmiştir.

güNümüzde avrupa birliği’Ne 
üye ülkelerde göçmeN soruNu 
deNiliNce ilk aNlaşılaN, 
sığıNmacı/mülteci meselesidir.

Başı Sıkışanın Sığındığı Ülke:
Türkiye

Dr. Can Ünver
EKOAVRASYA DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ
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zorunda kalan insan-
ların olumsuz koşullar 
karşısında sığındıkları 
ülkelerin tüm çabala-
rına rağmen, mevcut 
sorunlarının tam ola-
rak çözümü kesinlikle 
mümkün değildir. 

Başbakanlığa bağ-
lı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), Türk Kızılay’ı 
ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları bu ağır yü-
kün üstesinden gelmek 
için seferber oldular. 
Büyük ölçüde de ba-
şarılı olundu. Bundan 
kuşku duyulmuyor. 
Ancak kısa süre sonra 
artarak devam eden 
akım karşısında kamp-
lar yetersiz kaldı. Esa-
sen varlıklı Suriyeliler 
daha ilk günden itiba-
ren Türkiye’nin çeşitli kentlerine dağılıp ki-
raladıkları evlerde kalmaya başlamışlardı. 
Sayının da artması ile kamp sisteminin ih-
tiyaca cevap vermemesi keyfiyeti ile yoksul 
konuklarımızın ülkenin hemen her bölge-
sine gitmeleri sonucu ortaya çıktı. Böylece 
aniden büyük kentlerimizin sokaklarında 
dilenen Suriyeliler olgusu ile karşılaşıldı. 
Dahası, Türkiye’nin müsamahakâr tutumu 
sayesinde izin dahi almadan işyerleri açan 
ve kaçak çalışan Suriyeliler sayısında hızla 

artış oldu. Bu gelişmeler ise halk arasında 
bazı huzursuzluklara ve nahoş olaylara yol 
açtı. Ancak Türkiye her şeye rağmen, hü-
kümet yetkililerin de sıkça telaffuz ettikleri 
açık kapı politikasından geri adım atmaya 
niyetli değil. Hükümetin bu türden sıkıntı-
ları önlemek için attığı idari adımların ise 
henüz etkileri görülmüş değildir. 

Türkiye’ye sığınan konuklarımıza ilave-
ten sonu gelmeyen Suriye iç çatışmasının 
yanı sıra, son dönemde ortaya çıkan Irak 
Şam İslam Devleti adlı terör örgütünün 

aktiviteleri ile Irak’ta patlak veren çatışma 
ve yeni sığınmacı gruplarının Türkiye’ye 
yönelmesi, mevcut sorunu daha da ağır-
laştırmış bulunuyor. Önce Irak’tan kırk bin 
kadar Ezidi (Yezidi), en son da daha önce 
Suriye’nin PYD (PKK) denetimine giren 
Ayn el Arab (Kobani) kentinden ve civar 
köylerinden kaçan 22 Eylül 2014 itibariyle 
sayısı yüz kırk bini bulan Suriye vatandaşı, 
Türk sınırından geçerek ülkemize sığındı. 
Kamplara yerleştirilenlerin dışında Suri-
yelilerin büyük bölümü de Türkiye’deki 
yakınlarının bulunduğu kentlere gitmeyi 
tercih etmektedirler. 

Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin etik 
kurallara bağlı kalarak, başka devletlerin 
göstereceği son derece kuşkulu bir alice-
naplık örneği vermesine engel olmamalıdır, 
olmamaktadır. Fakat Türkiye’nin konuk-
sever politikası bundan böyle de bazı ağır 
sorunların yaşanabileceği gerçeğini unut-
turmamalıdır. Hacettepe Üniversitesi Göç 
ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nin bu yı-
lın Mart ayında Doç. Dr. Murat Erdoğan’ın 
yönetiminde sığınmacıların yoğunlaştığı 
bölgedeki üç kentte (Gaziantep, Kilis, Ha-
tay) ve üç de bölge dışı kentte (Mersin, İz-
mir, İstanbul) gerçekleştirdiği ”Toplumsal 
Kabul ve Entegrasyon Araştırması” karşıla-
şılabilecek sorunlar hakkında bazı ipuçları 

vermektedir. Hacettepe Üniversitesi’nde 
bu konuda bir de uluslararası katılımlı bir 
çalıştay düzenlenmiştir.1Alınan sonuçlara 
göre, örneğin, ülkemizdeki Suriyeli nüfu-
sun yaklaşık yarısının bir daha ülkelerine 
dönme niyeti olmadığı anlaşılmaktadır. 
Böylesine büyük bir nüfusun toplumumu-
za sosyal ve kültürel uyumu, çocuklarının 
eğitimi ve sosyal koruma ile istihdam gibi 
sorunlar şimdiye kadar karşılaşmadığımız 
niteliktedir. O nedenle ilgili tüm kamu ku-
rum ve kuruluşları ile üniversitelerimizin 
bu ciddi sorunlara zaman geçirmeden eğil-
mesi elzemdir.

Türkiye, başı sıkışanın geldiği ülke ol-
maya devam etmelidir. Açık kapı politikası 
dünyaya örnek olmaya devam etmelidir. Bu 
bağlamda sığınanların etnik aidiyeti önem 
taşımamaktadır. Mesele insandır; insanın 
kurtarılmasıdır. Ancak bu noktada, Irak’ta 
ve Suriye’de en az diğer gruplar kadar mağ-
duriyet içinde olan Türkmen soydaşlarımı-
za hak ettikleri şefkat ve ilginin de anavatan 
Türkiye tarafından etkin bir şekilde göste-
rilmesinin, bölgenin bu kargaşalı ortamın-
da giderek daha fazla gerekli olduğu da ha-
tırdan çıkmamalıdır. 

1  http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/HUGO27Mart2014Turkiyede-
kiSuriyelilerCalistayiHUGO21032014.pdf

türkiye, başı sıkışaNıN geldiği 
ülke olmaya devam etmelidir.
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T
ürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ge-
leneği bozmadı ve seçimlerdeki 
zaferinin ardından ilk ziyaret-

lerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 
Azerbaycan’a yaptı. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan Azerbaycan’a hareketinden önce Esen-
boğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, 
Türkiye ve Azerbaycan’da gerçekleştirilen 
seçimlerin ardından üst düzeyli ilk resmi zi-
yaretlerin kardeş ülkeye yapılmasının gele-
neğe dönüştüğünü hatırlattı. Hatırlanacağı 
üzere, önceden sadece Türkiye cumhurbaş-
kanları seçimlerden sonra ilk ziyaretlerini 
Azerbaycan’a yaptıkları halde: 2011 yılın-
da Türkiye’deki parlamento, 2013 yılında 
Azerbaycan’daki son cumhurbaşkanlığı ve 
2014 yılında Türkiye’deki mahalli seçimle-

rin ardından artık tüm seçimlerden sonra 
ilk ziyaretin kardeş ülkeye yapılması gele-
neği oluşturulmuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa 
Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, ön-
celikle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 
ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine ulaş-
tığını bir kez daha vurguladı. “Türkiye ve 
Azerbaycan’ı tarihi itibariyle değerlendir-
diğimiz zaman; gerek kültürel-insani bağ-

lardan, din ve dil birliğinden gücünü alan 
ve Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandığı 
günden bu yana sarf ettikleri ortak çaba-
larla ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine 
çıkarmış iki dost ve kardeş ülkedir” dedi. 
Erdoğan aynı zamanda Azerbaycan ziya-
retini Türkiye’nin genel Kafkasya politika-
sının önemli bir parçası olarak gördüğünü 
işaret ederek, “Güney Kafkasya’da barış, is-
tikrar ve refah ortamının egemen kılınması, 
Türkiye’nin dış politika öncelikleri arasında 
yer almaktadır. Bu çerçevede Güney Kaf-
kasya’daki gelişmeleri yakından izliyoruz” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de ya-
pımı yeni tamamlanan Gençlik Sarayı’nda 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
tarafından resmi törenle karşılandı. Böylece 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Aliyev’in yeni resmi sarayının da ilk misafi-
ri oldu. Karşılama töreninın ardından cum-
hurbaşkanları önce baş başa görüştüler, 
sonra da heyetler arası görüşmeye başkan-
lık ettiler. Her iki görüşmede ikili ilişkilerin 
temel konularının ele alındığı açıklandı. Li-
derler, heyetler arasındaki görüşmede, or-
tak basın toplantısında ve Cumhurbaşkanı 
Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan 

onuruna verilen resmi yemekte yaptıkları 
açıklamalarda ikili ilişkilerin temel daya-
naklarını, önceliklerini ve hedeflerini bir 
kez daha vurguladılar.  

Heyetler arasındaki görüşmede Cum-
hurbaşkanı Aliyev’in ardından konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki sıkın-

tıların müşterek dayanışma halinde çözü-
lebilecek sorunlar olduğunun altını çizdi. 
Türkiye-Ermenistan sınırları konusunda, 
“Eğer Azerbaycan-Ermenistan sorunu çö-
zülürse Türkiye-Ermenistan arasındaki 
sorun da çözülmüş olur ama bu çözülme-
diği sürece,  Türkiye-Ermenistan arasında-
ki sorun da bu haliyle aynı şekilde devam 
edecektir. Bu konulardaki dayanışmamızı 
bundan sonraki süreçte de aynı kararlıkla 
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devam ettireceğiz. Bunun da özellikle bi-
linmesini istiyorum” dedi. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın yemin törenine Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın davet 
edilmesinin, Ermenistan Dışişleri Baka-
nı Edvard Nalbandyan’ın yemin törenine 
katılarak Erdoğan’ı 2015 yılında Erivan’da 
düzenlenecek olan sözde soykırım etkinlik-
lerine davet etme cesareti göstermesinin ar-
dından bu kesin tutumun ortaya konması, 
Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin sergilen-
mesi açısından önem taşıyordu. Yani, daha 
kendisinden önce konuşan Cumhurbaşkanı 
Aliyev konuya değinmeden, Cumhurbaşka-
nı Erdoğan tutumunu net bir biçimde ifade 
ederek, bunu Azerbaycan’ın beklentisi üze-
rine değil, bir politika olarak yaptıklarını 
göstermeye çalıştı.

Benzer tutumu Cumhurbaşkanı Aliyev, 
sözde soykırım iddiaları konusunda sergi-
ledi. Ortak basın toplantısında Cumhur-
başkanı Aliyev, Azerbaycan topraklarının 
Ermenistan tarafından işgali sorununda 
Azerbaycan’ın haklı tutumunu her zaman 
desteklediği için Türkiye’ye teşekkür et-
tikten sonra, Azerbaycan’ın da her zaman 
Türkiye’nin yanında olduğunu vurguladı.  
Cumhurbaşkanı Aliyev, 1915 olaylarına iliş-
kin Ermeni iddialarına karşı Azerbaycan 
Dışişleri Bakanlığı'nın, büyükelçiliklerinin 
ve diasporasının Türkiye ile birlikte çaba 
harcadığını, Ermenistan’ın ve Ermeni di-
asporasının iddialarının tarihi temelinin 
bulunmadığını, “Ermeni yalanının ortak ça-
balarla ifşa edileceğini” vurguladı. Cumhur-
başkanı Aliyev’in Türkiye’ye yönelik Erme-
nistan kaynaklı saldırılardan bahsederken 
bunu aynı zamanda Azerbaycan’ın meselesi 
olarak gördüklerini vurgulayan bir dil kul-
lanması da dikkat çekti. Buna karşılık Cum-
hurbaşkanı Erdoğan da “kardeşliğimizin 
zirve yaptığı en önemli konu, dış politikada 
malum Dağlık Karabağ konusudur” demek 
suretiyle “ortak sorunlar” çerçevesinde ha-
reket ettiklerini sergilemiş oldu.

Liderlerin açıklamalarında enerji proje-
lerine, ortak yatırımlara, genel olarak eko-
nomik ilişkilere önem atfettikleri de görül-
dü ama Azerbaycan-Türkiye ortaklığında 
bu defa, Karabağ sorununun ve 2015 yılın-
da Türkiye’ye karşı yoğunlaşması beklenen 
sözde soykırım iddiaları kaynaklı saldırı-
ların ağırlığı hissedildi. Bu arada liderler, 
ortak projeler arasında TANAP’ı özel olarak 
vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

ortak ticaret için 15 milyar dolar hedefini 
açıklaması da önemli ama bunun gerçek-
leşmesi için yasal ve pratik düzeyde ciddi 
çalışmaların yapılması da şarttır.   

Diğer dikkat çeken bir husus, “ortak 
vatan” tabirinin sıkça dile getirilmesi oldu. 
Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplan-
tısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöne-
lik olarak “Siz vatanınıza geldiniz”, resmi 
yemekte ise “Azerbaycan’da Türkiye’yi öz 
vatanı olarak görmeyen bir kişi bile yoktur” 
ifadelerini kullanması, ikili ilişkileri “bir 
millet-iki devlet”ten “ortak vatan” anlayışı-
na taşıma stratejisini göstermektedir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti, 
sadece Türkiye’deki seçimlerin ardından 
değil, aynı zamanda Ermenistan-Azer-
baycan cephe hattındaki son gerginliğin 
ardından ve NATO zirvesinden önce ger-
çekleşmiş oldu. Bu anlamda liderlerin 
Karabağ sorununa ilişkin genel tutumla-

rını, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün 
mutlaka sağlanması gerektiğini ısrarla 
vurgulamaları önemliydi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Bakü’deki basın toplantısında 
kullandığı şu ifadeler özellikle dikkat çek-
mişti: “NATO Zirvesi’nde de özellikle bu 
Zirveye yönelik, geçmişten bugüne yapılan 
tüm toplantılarda, Azerbaycan’a yönelik 
verilen sözler var. Bu sözleri orada da gün-
deme getirmek suretiyle, bir an önce diğer 
ülkelere verilen sözler nasıl peyderpey yeri-
ne geliyorsa, Azerbaycan’a verilen sözlerin 
de yerine gelmesini ilgili ülkelerden iste-
yeceğiz. Bu artık bir iane değildir, bir lütuf 
değildir, bir haktır. Bunların yerine gelmesi 
gerekir. Bu konuda da kararlılığımızı özel-
likle ifade edeceğiz.” Bu ifadeleriyle Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın genel 
olarak güvenliğini ama özel olarak da Kara-
bağ sorununa ilişkin olarak Batılı devletler-
den artık daha açık bir tutum beklediklerini 
vurgulamış oldu. Nitekim NATO Zirvesinde 
kabul edilen bildiride; Azerbaycan, Gürcis-
tan ve Moldova’nın toprak bütünlüğüne, 
bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik 
desteğin yinelenmesi önemli bir gelişme 
oldu.  

Sonuç olarak, aslında bir geleneğin yeri-
ne getirilmesi bakımından “protokol ziyare-
ti” niteliği de taşıması mümkün olan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti, 
ekonomik ilişkilere ve karşılıklı yatırımlara 
vurgunun yanı sıra, özellikle ikili ilişkilerde 
“ortak meseleler” ve “ortak vatan” vurgusu 
ile yeni bir aşamaya taşınmıştır.
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yönetimi ele geçiren Konsey, referanduma 
katılımın %83 olduğunu ve seçmenlerin 
%96,77’sinin Rusya’ya katılmak yönünde 
oy kullandığını resmi olarak açıklamışlar-
dı. 

Bu referanduma ilişkin uluslararası tu-
tum, dünyanın 1990 sonrasındaki siyasal 
resmi ile uyumlu bir profil ortaya koymuş-
tur. Ukrayna hükümeti yanında Avrupa 
Birliği ve ABD’nin kınadığı, Kırım Tatar 
Türklerinin de boykot ettiği referandum 
sonrasında BM Güvenlik Konseyi bir kı-
nama kararı almıştır. Bu kınama kararını 
Rusya veto ederken Çin oylamaya katılma-

mıştır. BM Genel Kurulu’nda ise araların-
da Türkiye’nin de bulunduğu 100 üyenin 
olumlu oyuyla referandum illegal olarak 
tespit edilmiştir. 11 üye devlet aleyhte oyla 
Kırım referandumunu desteklerken 58 
ülke oylamada bulunmamıştır. Rusya’nın 
desteğiyle oluşturulan Abhazya, Dağlık 
Karabağ, Güney Osetya ve Transdinyester 
yönetimleri ise referandum sonucunu des-
tekleyen açıklamalarda bulunmuşlardır. 

Referandumun hemen ardından, 18 
Mart 2014 tarihinde Rusya ile ayrılıkçı Kı-
rım Hükümeti arasında Kırım Cumhuriye-
ti ve Sivastopol’un Rusya Federasyonu’na 

katılımı Antlaşması imzalandı.2 Böylelikle, 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
Rusya ilk defa bir toprak genişlemesi adı-
mı atmış oldu. Büyük resme bakıldığında 
Rusya, eski Yugoslavya’nın dağılması ve 
Kosova’nın bağımsızlığının tanınmasına 
Gürcistan’da 2008 yılında gösterdiği tepki-
nin dozunu artırarak, 21. Yüzyılın en önemli 
meydan okumalarından birini ortaya koy-
muştur. Kırım’ın ilhakı; adına Rus doktrini 
uyarınca “Yakın Çevre” veya matbuat ifade-
siyle “arka bahçe” denilebilecek, eski Sovyet 
alanında Batı yönelimli siyasal adımlara ve-
rilen kararlı bir tepki olarak da okunabilir. 
Öte yandan, 1990 sonrası dünyanın siyasal 
sınırlarına, yani haritasına bir müdahale 
olduğuna şüphe yoktur. Yine, “renkli dev-
rimler” sürecine karşı Moskova merkezli 
hamlelerin en uç örneği olarak da görülebi-
lir. Rusya bu hamlesinin tek kutuplu dünya 
iddiasına bir cevap niteliği taşıdığını belirt-
mekten de çekinmemiştir.3

Batı Tepkisi: Dışlama, Yaptırım, 
İstişare…
Kırım’ın Rusya’ya ilhakını müteakiben, 
NATO’nun genişleme perspektifi içinde yer 
alan ve bu noktaya Avrupa’yla entegrasyon 
arzusuyla gelmiş olan bir ülke için Batı’nın, 
özellikle ABD’nin vereceği tepki merakla 
beklenmiştir. John Kerry’nin henüz ilhak 
gerçekleşmemişken ancak Rus askeri un-
surlarının yarımadaya müdahale etmekte 
oldukları anlaşıldığı günlerde yaptığı açık-
lama, ABD’nin askeri bir karşılık vermeyi 
seçenekler arasında görmediği intibaını 
vermekteydi. Zira bu açıklamada Kerry, 
“askeri müdahalenin dünyayı daha iyi bir 
hale getirmeyeceğini” belirtiyordu.4 ABD ilk 
etapta, Rusya ile 1990’lardan itibaren geliş-
tirdiği karşılıklı askeri ilişkileri durdurma 
kararını almakla yetindi. 

Bu adımı, Rusya’nın da 1998’de dâhil 
olmasıyla, G8 haline gelen sanayileşmiş 
zenginler kulübünden Moskova’nın dış-
lanması izledi. Kulübün kurucusu olan G7 
ülkeleri, önce Soçi’de yapılması planlan-

2   “Russia officially annexes Crimea away from Ukraine with sig-
nature from Vladimir Putin”, CBS News, 21 Mart 2014,  http://www.
cbsnews.com/news/russia-annexes-crimea-away-from-ukraine-
with-signature-from-vladimir-putin/ 
3   M. Seyfettin EROL, “Ukrayna-Kırım Krizi ya da İkinci Yalta Süreci”, 
Karadeniz Araştırmaları, Bahar 2014, C.11, S. 41, s.2.
4   “What Can Obama Do About Russia’s Invasion of Crimea?”, 4 Mart 
2014, http://www.cnn.com/2014/03/03/politics/us-ukraine-options/

Euromeydan devriminin 
maliyeti
2014 yılı, uluslararası politika arenasında, 
son derece köklü ve etkili çatışmaların ce-
reyan ettiği bir yıl olarak kayda geçecek. 
Bu olayların en önemlileri ise Türkiye’nin 
yakınında gerçekleşiyor. Aynı yılın için-
de, Gazze’deki İsrail saldırıları, Suriye ve 
Irak’taki IŞİD ilerleyişi ve Rusya-Ukrayna 
krizi gerçekleşti. Rusya’nın Kırım’ı ilhakı 
ve doğu Ukrayna’daki çatışmanın tarafı ha-
line gelişi, kimi zaman Ortadoğu’dan yük-
selen dumanın gölgesinde kalsa da dünya 
siyasetinde daha büyük tesirleri olabilecek 

bir gelişmedir. Nitekim Ukrayna krizi, 4-5 
Eylül 2014 tarihlerinde Galler’de yapılan 
NATO Zirvesi’nin en önemli başlıklarından 
birini oluşturmuştur.

Ukrayna’daki Euromaidan hareketinin 
Kiev’deki Rusya yanlısı Viktor Yanuko-
viç yönetimini alaşağı etmesinden sonra 
Rusya ve Ukrayna arasında başlayan si-
yasal kriz, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde 
çatışmaya dönüşmüş, Rusya taraftarı pa-
ra-militer grupların önce çeşitli anahtar 
mevkileri, kısa süre sonra da parlamento 
binası dahil muhtelif kamu binalarını ele 
geçirmesiyle sonuçlanmıştı. Rusya’nın res-

mi olarak bulunmadığı ancak kendi kamu-
oyu da dahil olmak üzere bütün dünyanın 
“Rusya tarafından organize edildiğini” dü-
şündüğü olayların ardından, Kırım Özerk 
Cumhuriyeti ve Sivastopol Belediyesi önce 
bağımsızlık ilan edileceğini belirtmiş, (11 
Mart 2014) sonra da self determinasyon 
içerikli bir referandumla (16 Mart 2014) 
Rusya’ya katılma kararı almıştı.1 Kırım’da 

1    “Crimea’s  referendum was a sham display of democracy”,  The 
Guardian, 17 Mart 2014, 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/17/crimea-
referendum-sham-display-democracy-ukraine

referaNdumuN hemeN 
ardıNdaN, 18 mart 2014 
tarihiNde rusya ile ayrılıkçı 
kırım hükümeti arasıNda kırım 
cumhuriyeti ve sivastopol’uN 
rusya federasyoNu’Na katılımı 
aNtlaşması imzalaNdı.
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mış olan zirveyi iptal edip Brüksel’de top-
landılar. Daha sonra ise 24 Mart tarihinde 
Lahey’de Rusya’nın resmi olarak da kulüp-
ten çıkarılmasına karar verdiler.5

Rusya’nın, Batı’nın yaptırım niteliğin-
deki bu ilk tepkisine cevabı hızlı ve umur-
samaz olmuştur. Dışişleri Bakanı Lavrov 
yaptığı açıklamada, “G8’in gayrıresmi bir 
zemin olduğunun” altını çizdikten son-
ra, “eğer bu zemine ihtiyaç kalmamışsa, 
Rusya buna yapışıp kalacak değildir” de-
miştir. Ancak bu cevaptan daha önemlisi, 
Rusya’nın bölgedeki askeri hareketliliğini 
artırması olmuştur.6 Buna mukabil ABD’de 
özellikle Cumhuriyetçi kanattan ileri ge-
len bazı isimlerin Obama yönetimine daha 
kararlı adımlar atılması yönünde telkin, 
tavsiye ve eleştirileri gelmeye başlamıştır. 
Fakat bu eleştirilerin sahipleri, doğrudan 
askeri müdahale seçeneğine işaret etmek-
ten özenle kaçınmışlardır.7 Amerikan karar 
verme süreçlerine özgü mekanizmalar işle-
yerek Obama yönetiminin kriz karşısındaki 

5    “Russia  suspended  from G8  over  annexation  of  Crimea,  Group 
of  Seven  nations  says”,  24  Mart  2014,  http://news.nationalpost.
com/2014/03/24/there-is-no-g8-russia-suspended-from-exclusive-
club-until-it-changes-course-group-of-seven-nations-says/
6    “Ukraine  crisis:  Russia  scathing  about  G8  suspension  as  fears 
grow  over  build-up  of  border  troops  build-up”,  The  Independent, 
25  Mart  2014,  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/
ukraine-crisis-g7-leaders-cancel-g8-summit-in-sochi-until-russia-
changes-course-9213000.html
7    Senatör  John McCain’in  bile  “askeri  değil  diplomatik  araçlara” 
vurgu  yaptığını  göz  önünde  bulundurmak  gerekir.  http://www.cnn.
com/2014/03/03/politics/us-ukraine-options/

tutumunu netleştirmeye başlamıştır. Buna 
göre ABD, Avrupalı müttefikleriyle daha 
yakın bir istişarede bulunmak, NATO im-
kan ve kabiliyetlerini gözden geçirmek, Uk-
rayna hükümetini siyasi, ekonomik ve kıs-

men askeri olarak desteklemek, Rusya’ya 
ise mümkün olduğunca geniş kapsamlı bir 
yaptırımlar politikası izlemeyi tercih etmiş 
görünmektedir.

Rusya’nın Kırım’ı ilhakına yönelik adı 
konulmuş ilk yaptırımlara ABD, Kanada ve 
AB öncülük etmiştir. Buna göre, ilk etap-
ta, siyasetçi veya idareci mevkiindeki bazı 
Rusya Federasyonu vatandaşları ile bazı 
Kırımlı (yani esasen Ukrayna vatandaşı 
olan) şahısların ABD, Kanada ve AB üyesi 
ülkelere girişi yasaklanmıştır. Japonya da 
bu listeye dahil olmuş, yaptırım kapsamı 
askeri konulara, uzaya ilişkin görüşmelere, 

yatırımlara ve vize rejimine ilişkin görüş-
melerin askıya alınması yönünde geniş-
letilmiştir. Nisan ayında ise Arnavutluk, 
İzlanda ve Karadağ da AB’nin uyguladığı 
yaptırımları aynen uygulama kararını al-
mışlardır. Sonradan seyahat sınırlaması 
niteliğindeki yaptırıma bazı Rus işadamları 
ve iş kadınları da eklenmiştir.8 Yaptırımla-
rın ikinci dalgasında aralarında Rusya’nın 
ikinci güçlü adamı olarak tanınan Rosneft 
Başkanı Igor Seçin’in de yer aldığı önemli 
işadamlarına yönelik iş-işlem yasağı kararı 
alındı. Igor Seçin, Eylül 2014’te Alman Der 
Spiegel dergisine geniş bir mülakat vererek 
“Ukrayna’daki olayları Rusya’nın başlatmış 
olmadığını” bundan çok önce, Amerikalı 
jeopolitikçi Brzezinski’nin ABD yönetici-
lerine, “Amerika’ya meydan okuyabilecek 
bir bütünleşik Avrupa’ya imkan tanıma-
ma” uyarısında bulunduğunu hatırlatıyor-
du. Buradan kastettiğinin, Almanya-Rusya 
enerji ilişkilerinin Avrupa’da yeni bir düzen 
kurmakta olduğunu anlamak zor değil.9 An-
cak bu iddia, Rusya’nın Avrupa’yı göz ardı 
eden post-Sovyet gündemini açık biçimde 
ihmal etmektedir.

Rusya’ya yönelik yaptırımların başlan-
gıcında AB, bunların cezalandırıcı motivas-
yonla değil, Rusya’nın politika değiştirmesi 
beklentisiyle alınmış kararlar olduğunu be-
lirtmek suretiyle hem bir dengeleme hem 
de karşı taraftan olumlu adım gelmesi du-
rumunda yapabilecekleri olduğunu ihsas 
etmeye gayret etmiştir. Bununla birlikte, 
AB ve ABD arasında Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğü ve Rusya’nın yayılmacılığı nok-
tasında bir çatlak olduğunu iddia etmek 
mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla, 
mevcut krizi gerek 2003’teki Irak işgali ge-
rekse 2005’teki doğalgaz krizindeki ABD-
AB ilişkileriyle kıyaslayacak olursak Tran-
satlantik ilişkileri güçlendirici bir etkisi 
olduğunu belirtebiliriz.

8   h t t p : / / w w w . f t . c o m / c m s / s / 9 f f b a 1 2 4 - b 0 d 6 -
1 1 e 3 - 9 f 6 f - 0 0 1 4 4 f e a b 7 d e , A u t h o r i s e d = f a l s e .
h t m l ? _ i _ l o c a t i o n = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w .
f t . c om%2F cms%2Fs%2F 0%2F 9 f f b a 1 2 4 - b 0 d 6 - 1 1 e 3 -
9 f 6 f- 00144 fe a b7d e . h tm l%3Fs i t e e d i t i o n%3Duk&s i t e e
d i t i o n =uk&_ i_ r e fe r e r = h t t p%3A%2F%2Fen .w i k i p e d i a .
org%2Fwiki%2FInternational_sanctions_during_the_2014_pro-
Russian_unrest_in_Ukraine#axzz3DYhit8IT
9   “Rosneft President Igor Sechin: ‘Russia Didn’t Initiate the Ukraine 
Crisis”, Der Spiegel, 2 Eylül 2014, http://www.spiegel.de/internatio-
nal/business/rosneft-head-igor-sechin-speaks-about-sanctions-
and-ukraine-a-989267.html

Kriz Kırım’dan Donbass’a 
yayılırken Batı tepkisinin dozu 
artıyor
Nisan 2014, Ukrayna krizinin ağırlık mer-
kezinin Kırım’dan Donbass10 olarak bilinen 
Doğu Ukrayna’ya kaydığı bir ay olmuştur. 
Bu dönemde Donetsk ve Lugansk’ın mer-
kez ve çevresinde meydana gelen olaylar, 
Rusya’nın Kırım ile yetinmeyeceği, yeni bir 
fiili durumu da madenler bakımından zen-
gin Doğu Ukrayna’da yaratacağı yorumları-
nı beraberinde getirmiştir. Nüfusça, Kırım 
kadar kesif olmasa da yine Rus etnik ağırlı-
ğının olduğu bir bölge olan Don Havzasında 
başlayan Rusya taraftarı gösteriler, Kırım’a 
kıyasla daha hızlı bir askerileşme yaşamış; 
köyler, caddeler, sokaklar ve kamu binaları-
nı ele geçirmeye dönük paramiliter operas-
yonlara dönüşmüştür. Görgü tanıkları, bazı 
gazeteciler ve Ukrayna hükümeti, Kırım’da 
olduğu gibi burada da Rusya vatandaşı hat-
ta Rus ordusu mensubu kimselerin bizzat 
çatışmalarda yer aldığını, rütbesiz ve işa-
retsiz üniformalarla askeri düzen içinde ha-
reket ettiklerini belirtmişlerdir. Rusya ise 
sınırda askeri tedbirleri artırmış ancak bu 
iddiaları yalanlamıştır. Ukrayna hükümeti-
nin Kırım’a kıyasla Don Havzası’nda daha 
sert karşılık verip kararlı durduğunun altını 
çizmek gerekir. 6 Nisan’dan beri süren ve 
Mariupol, Sloviansk, Kramatorsk, Horliv-
ka, Artemisk gibi şehirlerde büyük çatışma-
lara neden olan olaylarda BM rakamlarına 
göre her iki taraftan 3200’e yakın Ukrayna 
vatandaşı ile 300’ün üzerinde başka ülke 
vatandaşı hayatını kaybetmiş, yüz binlerce 
insan Ukrayna’dan Rusya’ya kaçmış, yine 
yüz binlercesi ülke içinde göçmen durumu-
na düşmüştür.11

Donbass’taki çatışmaların yoğunlaşma-
sıyla beraber, ABD merkezli Batı yaptırım-
larının üçüncü dalgası başladı ki bunlarla, 
daha çok büyük Rus enerji ve finans sektörü 
hedef alındı. Rosneft, Novatek, Gazprom-
bank, Vneshekonombank’la başlayan sınır-
lamalar, Temmuz 2014 sonunda tüm devlet 
ağırlıklı Rus bankalarını kapsayacak biçim-
de genişletildi. Bütün bu yaptırımlara, Rus-

10   Hem Don nehrinin kolu olan Donets ırmağı, hem de Don kömür 
yatakları nedeniyle “Donetskiy Bassein” yani “Donets Havzası” ifade-
sinin kısaltılmışı olarak kullanılan Donbass sözü yerleşmiş ve kabul 
görmüştür.
11   “Ukraine: UN report shows rising civilian deaths, ongoing rights 
abuses”  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48588#.
VBlzJZR_ucs

ya da çeşitli yaptırım kararlarıyla karşılık 
vermiştir. Aralarında John McCain ve John 
Boehner ile Obama’nın iki danışmanının da 
bulunduğu bazı ABD’li yetkililere getirilen 
Rusya’ya seyahat yasağı, aralarında par-
lamento üyelerinin bulunduğu 13 Kanada 
vatandaşı yetkiliye yönelik seyahat yasağı 
ile başta tarım ürünleri olmak üzere çeşitli 
sektörlerdeki ithalat yasaklarına ilişkin bir 
yıl süreli yasa bu kapsamda çıkarıldı. An-
cak bunlardan daha önemli olanı, Ukrayna 
uçuşlarına hava sahasının kapatılması ka-
rarı oldu.12 Rusya’nın Donbass’taki adımla-
rı ve yaptırım kararlarıyla eş zamanlı olarak 
Kırım’da da çeşitli baskı ve yaptırımlara 
girdiğini hatırlamakta fayda var.13 Bu kap-
samda, Kırım Tatar Milli Meclisi’nin eski 
Başkanı, Kırım Türkleri’nin manevi lideri, 
Ukrayna Parlamentosu milletvekili Mustafa 
Abdücemil Kırımoğlu’na getirdiği Kırım’a 

giriş yasağını, Kırım Tatar Milli Meclisi 
Başkanı Rıfat Çubarov’a getirilen yasak iz-
ledi. Daha sonra bu, Kırım Haber Ajansı’na 
ve önde gelen Kırım Tatar siyasilerine doğ-
ru genişletildi. Kırım’da paramiliter gruplar 
resmileştirilmeye ve bunlar eliyle çeşitli 
infazlar gerçekleştirilmeye başlandı. Kırım 
Tatar Türklerinden de bu kapsamda öldü-

12    “Rusya’dan  Batı’ya  Gıda  Ambargosu”,  7  Ağustos  2014,  BBC 
Türkçe,  http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/08/140807_
rusya_yaptirim.shtml
13    Kırımda  gerçekleştirilen  oldu-bitti  ilhaka  ilişkin  kapsamlı  bir 
analiz olarak Bkz. Ali ASKER, “Kırım: Zorla Statü Değişikliği”, EkoAv-
rasya Dergisi, Yıl 7, S.27, 2014/3, ss.4-13.

rülenler oldu. Resmi pozisyondaki ağızlar, 
bu olayları münferit olaylar olarak takdim 
etmekle yetindiler.14

Ateşkes (ilir) mi?
Ukrayna merkezli olarak ortaya çıkan ve 
Batı’yla Rusya’yı Soğuk Savaş’tan sonra ilk 
defa keskin biçimde karşı karşıya getiren bu 
krizde, Doğu Ukrayna’daki çatışmalar yeni 
bir bölgesel strateji savaşına sürüklerken, 
ajanslar, önce NATO Genel Sekreteri An-
ders Fogh Rasmussen’in “Ukrayna toprak-
larına Rus kuvvetlerinden bir sızmanın tes-
pit edildiği”15 yönündeki açıklamayı, birkaç 
gün sonra da Rusya’nın 22-25 Ağustos 2014 
tarihlerinde aralarında topçu unsurlarının 
da bulunduğu insani yardım konvoyları-
nı Ukrayna topraklarına geçirdiğini rapor 
etmekteydi. Ukrayna hükümeti Rusya’nın 
iddiaları reddetmesine rağmen, bu hareke-

tin açık bir işgal olduğunu resmi olarak ilan 
etti.16

Ukrayna’daki çatışmalar sürerken 
7 Haziran’da göreve gelmiş olan Petro 

14    Kırımlı  genç  Reşat  Ametov’un  Karasubazar’da  öldürülmesiyle 
ilgili olarak Bkz. http://www.cihan.com.tr/news/Kirim-da-oldurulen-
Tatar-Resat-Ametov-defnedildi_1963-CHMTM4MTk2My80
15    “NATO  saw  ‘Russian  incursion’  into  Ukraine,  says  Secretary 
General  Rasmussen”,  15  Ağustos  2014,    http://www.straitstimes.
com/news/world/europe/story/nato-saw-russian-incursion-ukraine-
says-secretary-general-rasmussen-20140815
16    “U.S.  says  Russia  must  pull  convoy  from  Ukraine  or 
face  more  sanctions”,  22  Ağustos  2014,  http://www.reu-
ters.com/article/2014/08/22/us-ukraine-crisis-aid-convoy-
idUSKBN0GM0IS20140822
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Poroşenko’nun ikinci görev gününde, 8 
Haziran’da, AGİT, Rusya ve Ukrayna’yı bir 
araya getiren müzakere zeminin ilk görüş-
mesi başladı. Poroşenko, 20 Ağustos’ta 15 
maddelik bir ateşkes planı taslağı önerdi. 
Böylelikle, Minsk Protokolü denilen ateş-
kese giden yol açılmış oldu. 31 Temmuz’da 
başlayan Minsk görüşmelerinin üçüncü 
turu ancak Eylül başında kalıcı 
ateşkese dönüşebilmiştir. Rus ay-
rılıkçı gruplarca alıkonulan bazı 
AGİT gözlemcilerinin serbest bı-
rakıldığı görüşme atmosferi, bazı 
noktalarda da ciddi biçimde ihlal 
edilmiştir. 

Galler Zirvesi Sonuç 
Bildirgesinden Notlar
NATO’nun 2014 Devlet ve Hü-
kümet Başkanları Zirvesi, 4 
Eylül’de Birleşik Krallık’ın Galler 
bölgesinde Newport’ta gerçekleş-
tiğinde, Türkiye’nin kuzeyindeki 
ve güneyindeki iki acil gündemi 
en önemli başlıklar olarak ele al-
maktaydı. Bunlardan birisi Hazi-
ran ayında Musul’u ele geçirerek 
büyük bir harekata başlayan17 
IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) 
tehdidi, diğeri ise Ukrayna krizidir. Zirveye 
NATO üyesi olmadığı halde Ukrayna Devlet 
Başkanı Petro Poroşenko da davet edilmiş 
ve Genel Sekreter Rasmussen’le birlikte ba-
sın açıklaması yapmıştır. Rasmussen basın 
açıklamasında, “NATO’nun Ukrayna’yla 
güçlü bir ortaklığı olduğunu ve bunu daha 
da güçlendirmekte kararlı olduklarını” be-
lirtip, Rusya’ya; Kırım’ı ilhakına son verme, 
Ukrayna’nın doğusundaki birliklerini geri 
çekme ve bölgede Rusya yanlısı ayrılıkçı-
lara silah akışını kesme çağrısında bulun-
muştur.18

NATO Galler zirvesinde, kriz riski ve 
tehditle karşı karşıya olan üye ülkelere, 48 
saat içinde kaydırılabilecek ve Ukrayna’da-
kine benzer krizlerde caydırıcı rol oynaya-
cak bir “ortak sefer kuvveti” oluşturulması 
konusunda anlaşmıştır. Resmi adı “Çok 
Yüksek Hazırlıklı Ortak Görev Gücü” (Very 

17   “IŞİD Musul’u işgal etti”, Yeniçağ, 11 Haziran 2014, http://www.
yenicaggazetesi.com.tr/isid-musulu-isgal-etti-98296h.htm
18   “NATO’dan Ukrayna’ya Yanındayız Mesajı”, BBC Türkçe, 4 Eylül 
2014,    http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/09/140904_
nato_zirve.shtml

High Readiness Joint Task Force-VJTF) 
olan bu kuvvetin, Rusya’nın Ukrayna’da-
ki politikaları nedeniyle oluşturulmasına 
karar verildiği, ancak gelinen aşamada ne-
reden gelirse gelsin her türlü tehdide kar-
şı caydırıcı rol oynamak ve tehdit algısının 
yükseldiği üye ülkeleri rahatlatmak ama-
cıyla tasarlandığı belirtildi. Bu kuvvetin 

en büyük özelliklerini, unsurlarının farklı 
ülkelerde konuşlanacak, rotasyon sistemi-
ne göre görev alacak ve uluslararası askeri 
operasyonlar için çok kısa olarak değerlen-
dirilebilecek olan iki günlük bir süre içinde, 
ilgili ülkeye gönderilebilecek olması oluş-
turuyor. Kara unsurlarından oluşacak ve 
binlerce asker içerecek olan güç, gerekmesi 
halinde deniz ve hava unsurlarının yanı sıra 
özel kuvvetler tarafından da desteklenecek. 
Ancak, bu gücün görev sahasının şimdilik 
mevcut NATO üyesi ülkeler olduğu belirtil-
di.19

NATO’nun Galler Sonuç Bildirgesinin 
bazı bölümlerinin daha yakından ince-
lenmesi, ittifakın Ukrayna krizine ilişkin 
tutumu hakkında da bir fikir vermesi ba-
kımından gereklidir.20 Her şeyden önce, 

19    http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5335d904-2f98-11e4-87d9-
00144feabdc0.html#axzz3DYhit8IT,  http://www.dunya.com/natodan-
flas-rusya-karari-238159h.htm 
20    Bildirge  metni  için  Bkz.  “Wales  Summit  Declaration”  Issued 
by  the Heads  of  State  and Government  participating  in  the meeting 
of the North Atlantic Council  in Wales from 4 to 5 September 2014, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/351406/Wales_Summit_Declaration.pdf

Bildirgenin birinci maddesinde mevcut 
anın “eksen niteliğinde” önemli bir an oldu-
ğu belirtilmektedir. Adeta bu önemin nede-
nini açıklar biçimde, Rusya’nın Ukrayna’ya 
yönelik saldırganlığının birleşik hür ve ba-
rış içinde bir Avrupa ümidini kökten tehdit 
ettiği vurgulanmaktadır. Galler’de kabul 
edilen 9 maddelik bir diğer metin olan 

Transatlantik Bağ Bildirgesi’ne 
atıfta bulunulmaktadır ki bu bil-
dirge, NATO üyelerinin savunma 
harcamalarının artacağını belirt-
mektedir.

NATO Galler Sonuç Bildir-
gesinin 5. Maddesinde, bu zir-
vede kabul edilen Hazırlıklılık 
Harekat Planı’na atıfta bulu-
nularak, “Rusya’dan kaynakla-
nan tehdide” yönelik hazırlık 
yapıldığına doğrudan doğruya 
işaret edilmekte, Ortadoğu’daki 
gelişmeler de buna eklenmek-
tedir. 7. Maddede ise kara, hava 
ve deniz unsurlarının ittifakın 
doğu bölgesinde hareketliliğinde 
artış olacağı belirtilmiştir. Very 
High Readiness Joint Task Force 
(VJTF) adıyla kurulan yeni görev 
gücüne ise 8. Maddeyle açıkla-

ma getirilmiştir. 10. Maddede belirtilen ve 
“sivil-askeri karışık senaryolara karşı geniş 
kapsamlı karşı koyma” uygulamaları ifadesi 
son derece ilginç ve akla Doğu Ukrayna’da-

ki gelişmeleri getiren bir ifadedir. Müteakip 
maddelerde de “hibrid savaş” kavramından 
birkaç kez bahsedilmektedir. Ukrayna’da 
yarı askeri unsurların kullanıldığı bir ça-
tışmanın NATO tarafından hazırlık ya-
pılması gereken bir kriz türü olarak tespit 
edildiği ve bundan sonra da önemseneceği 
anlaşılmaktadır. 16. Maddede ise Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırısı “en güçlü” biçimde 
kınanmakta, Ukrayna’nın egemenliği ve 
toprak bütünlüğüne yönelik saldırının Eu-
ro-Atlantik güvenliğe başlıca tehdidi oluş-
turduğu belirtilmektedir. Aynı maddede 

Rusya’nın Ukrayna içindeki ve sınır boyun-
daki askeri unsurlarını çekmesi çağrısında 
bulunulmaktadır. Kırım’ın illegal ilhakının 
tanınmadığı ve tanınmayacağı açıkça beyan 
edilmektedir. Kırım Tatarlarına uygulanan 
ayrımcılıktan duyulan rahatsızlık belirtil-
mektedir. Yine, çatışmalar sürerken düşü-
rülen Malezya uçağı ile ilgili olarak sorum-
luların adalet önüne getirilmesi çağrısında 
bulunulmaktadır.

18. maddede, konuya yeni bir boyut ola-
rak Rusya’nın Gürcistan ve Moldova’daki 
adımları eklenmekte, bunların da Euro-
Atlantik güvenliğin bir mütemmimi ma-
hiyetindeki Karadeniz güvenliğini tehdit 
ettiği belirtilmektedir. Müteakiben, AB ve 
G7 ülkelerince alınan yaptırım tedbirlerine 
NATO üyelerinin de katılacağı belirtilmek-
tedir. Bu madde üzerinde Türkiye’de fazla 
durulmamışsa da Türkiye’nin Rusya ile ikili 
ticari ilişkilerine yansımaları olabileceğini 
değerlendirmek gerekir.

BM Genel Kurulu’nun 68/262 sayılı ka-
rarına atıfla Ukrayna’nın toprak bütünlüğü 
ve egemenliğinin ulus-
lararası hukuk garan-
tisine işaret edilirken, 
bir diğer taraftan da 
NATO’nun 20 yıldır 
Rusya ile hukuka da-
yalı ve yapıcı ilişkiler 
geliştirmiş olduğunun, 
ancak Rusya’nın yü-
kümlülüklerinin bilin-
cinden uzak hareket 
ettiğinin altı çizilmek 
istenmiştir. Metnin 
yapısından şu anlaşılı-
yor ki NATO Rusya’ya 
önce kararlı bir sert 
mesaj vermek son-
rasında açık bir kapı 
göstermek istemiştir. 
28. Maddede Ukrayna 
ordusunun görevde-
ki unsurlarına moral 
destek beyan edilir-
ken, yerel sivil unsur-
ların zarar görmemesi şartı hatırlatılmakta-
dır. 30. Maddede Ermenistan, Azerbaycan, 
Gürcistan ve Moldova’nın da toprak bütün-
lükleri ve egemenliklerine verilen öneme 
işaret ediliyor. Biraz iyimser bir yorumla, 
Ermenistan’ın Azerbaycan’da işgalci oldu-
ğu hatırlanırsa, bunu “taraf olmaksızın” 

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne verilen 
bir destek olarak okumak da mümkündür.

113 maddeli bildirgenin ilk ve en önem-
senmiş kısımları Ukrayna ile ilgili olan-
larıdır. Ancak IŞİD, Suriye, Afganistan, 
Kosova, Gürcistan konularında da yeni 
sayılabilecek kısımlar mevcuttur. ABD’nin 
Ukrayna krizini, 2003’teki gibi olmasa da 
Irak’a yeniden bir askeri müdahale kararı 
alma eşiğinde yaşadığını görüyoruz. Bu 21. 
Yüzyıldaki hegemonik gücünü sürdürme 
arzusundaki bir aktör için oldukça zor bir 
durumdur. Dahası, Afganistan ve Irak’tan 
çekilmeyi bir tür adaylık vaadi gibi takdim 
etmiş olan, ikinci döneminde bunu gerçek-
leştirmiş olan bir Başkan Obama yönetimi 
söz konusudur. Ne var ki ABD, Rusya’dan 
algılanan tehdidin Transatlantikteki Ameri-
kan jeopolitik üstünlüğüne ciddi bir tehdit 
olduğu konusunda bir tür devlet konsen-
süsü sağlamış görünmektedir. Doğrudan 
bir askeri müdahale seçeneği olmasa da 
daha ileri askeri adımların masada oldu-
ğu anlaşılmaktadır. ABD’nin bu manada, 

Rusya’ya komşu ülkelerden beklentilerin-
de bir artış da olabilir. IŞİD ilerleyişlerine 
karşı merkezi Irak hükümetinin yeniden 
yapılandırılması, Erbil yönetiminin askeri 
ve siyasi olarak güçlendirilmesi hatta Suri-
ye PYD’si ve Şam rejimi ile temaslar oldu-
ğu iddiaları mevcuttur. Son tahlilde ABD, 

Rusya’nın gözünü karartmış olduğunu gör-
mekte ve Avrupalı müttefikleriyle stratejik 
ilişkilerini konsolide etmeye çalışmaktadır. 
Rusya’nın Transdinyester, Karabağ ve hatta 
Kazakistan’da bir takım adımlar atabileceği, 
buralarda provokasyonlar gerçekleşebilece-
ği yönünde yorumlar yapılırken NATO’nun 
Galler zirvesinde aldığı kararların caydırı-
cılığı tartışılabilir. Ancak genel olarak bü-
tüncül ve çatlaksız bir profil ortaya konmuş 
olduğunu, Rusya’nın enerji kartının böyle-
sine kritik bir ortamda Almanya ve Fransa 
gibi Merkez güçleri ikileme sokmaktan uzak 
olduğu görülmektedir. 

Ancak Moskova’nın Kırım’daki kaza-
nımdan geri adım atması ihtimali hayli 
uzak görünüyor. Bir anlamda Doğu Uk-
rayna’daki bir ileri-bir geri pozisyonunu 
Kırım’ın ilhakının tedricen kabul ettirilmesi 
stratejisi olarak görebiliriz. Kırım bu haliy-
le yeni bir Karabağ, yeni bir Osetya sorunu 
olarak karşımızda durmaktadır. Kırım Ta-
tar Türklerinin 23 yılda gerçekleştirdikleri 
geri göç, yerleşme, yeniden yapılanma, eği-

tim, dil, kültür saha-
sındaki kazanımların 
ortadan kaldırılması-
na dönük programlar 
birer birer hayata kon-
maktadır. Kırım Tatar 
Milli Meclisi’nin hük-
mi şahsiyeti ve men-
supları tehdit altında 
bulunmaktadırlar. Bu 
çerçevede, Türkiye’nin 
Rusya ile ikili ilişkile-
rinin çeşitli boyutları-
nı muhafaza etmesin-
de, çatışma ortamında 
bile yarımadanın asli 
ve otokton toplumu 
olan bu halkın mev-
cudiyetini önceleme 
sorumluluğu vardır. 
Eylül 2014 ortasına 
gelindiğinde Ukray-
na Devlet Başkanı 
Poroşenko’nun AB ve 

NATO ile ilişkileri güçlendirirken, Doğu 
Ukrayna’ya özel bir statü ve bir tür özerklik 
önerdiği dikkat çekmektedir. Bu önerilerin 
Moskova tarafından kabul görüp görmeye-
ceği bilinmez, ancak bu krizin Karadeniz ve 
Kafkasya’da güvenlik sorununu uzun süre 
listenin birinci sırasına oturtacağı kesindir.

moskova’NıN kırım’daki 
kazaNımdaN geri adım atması 
ihtimali hayli uzak görüNüyor.
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bu sürece doğrudan karşı çıkması, Türki-
ye ile ilişkilerin gelişmesini bozabilme ve 
Ankara`yı son dönemde arası iyice açılan 
Batı`ya yeniden iyice yaklaştırma riski ta-
şıyor. Keza, böyle bir açık tavır, yaşam şart-
ları iyice kötüleşen Ermeni halkında yerli 
iktidara yönelik giderek artan hoşnutsuz-
luğun daha fazla oranda Rusya karşıtlığına 
dönüşmesi tehlikesini artırmaktadır. 

Bu bağlamda, hem bu riskleri minimize 
etmek hem de Türk-Ermeni ilişkilerinin ge-
lişimini engellemek için Rusya`nın kullan-
dığı iki önemli konu var: “Ermeni soykırı-
mı” iddiası ve “Karabağ” meselesi.

Esasında Rusya`nın Ermeni etkenini 
Türkiye`ye karşı kullanma çabası yeni de-
ğil. 19. Yüzyılda Osmanlıya karşı Hıristiyan 
Ermenilerin hamiliğini üstlenmek ve birinci 
dünya savaşında Ermeni çetelerini organize 
ederek isyan çıkarmak bunun iyice bilinen 
örnekleri sayılabilir. Bu çabalar içerisinde 
“Ermeni soykırımı” iddiası da tarihsel ola-

rak özel bir yer tutmuştur. Özellikle Soğuk 
Savaş süresinde Sovyet yönetiminin ABD 
karar alma mekanizmasında etkin olmak ve 
Kongreden çıkarılacak  “soykırımı tanıma” 
kararıyla ABD-Türkiye ilişkilerini bozma 
gayretiyle Ermeni lobisinin soykırım hassa-
siyetini kullandığı iddiaları var.  Keza, 1965 
yılında sözde “Ermeni Soykırımı”nın 50. 
yılının Ermenistan`da resmen anılmasına 
izin verilmesi olayı, ASALA`nın KGB tara-
fından kurdurulduğuna dair bazı iddialar ve 
Taşnaklar-KGB ilişkisinin olduğu tezleri de 
bu kapsamda ele alınıyor. 

“Ermeni soykırımı” iddiasının 1991 yılı 
sonrasında eskisi kadar yoğun olmasa da 
Rusya tarafından zaman zaman kullanıldı-
ğını söylemek mümkündür. Nitekim 1995 
yılında Rusya Duma`sının “soykırımı ta-
nıma” kararı alması bu kapsamda ele alı-
nabilinir. Keza, 2008 yılında Türk-Ermeni 
protokollerine Ermenistan`da en fazla iti-
raz edenler içerisinde Taşnakların ve askeri 

çevrelerin başı çekmesinde, bu kesimlerin 
kendi duyarlıklarının yanısıra, Rusya ile 
sıkı bağlarının etkisini de göz ardı etmemek 
lazım. Keza, Rusya`daki Ermeni diaspora-
sının da Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini 
istemeyenlerin ön sırasında yer aldığını da 
unutmamak lazım. Bu arada Rusya`dakı 
ciddi etkinliği olan Ermeni kökenli Kaf-
kasya ve Türkiye uzmanlarının da genel 
olarak Rus-Türk ilişkilerine, ilişkilerin ça-
tışmacı niteliği üzerinden yaklaştıkları ve 
bu çatışmanın en önemli alanlarının başın-
da Güney Kafkasya`daki güç mücadelesi 
olduğunu vurguladıklarını gözlemlemek 
mümkündür. Rusya`da Ermeni lobisinin 
etkisi altındaki Regnum haber ajansının bu 
çizgideki yayınlarını en bariz örnek olarak 
belirtebiliriz.                  

Rusya`nın Türkiye-Ermenistan ilişkile-
rinin gelişimini engellemek için kullandığı 

ikinci önemli konu, Karabağ meselesidir. 
Rusya sık sık güçlü ilişkilerinin olduğu Er-
menistan ordusunu, Azerbaycan`la ateşke-
si bozması için teşvik ediyor. Zaten ateşkesi 
bozma konusunda oldukça kötü bir sicile 
sahip Ermenistan ordusu da bunu hevesle 
yapıyor. Böylece, gerginleşen Ermenistan-
Azerbaycan ilişkileri nedeniyle Türkiye`de 
Karabağ hassasiyeti daha da artmakta ve bu 
da Türkiye-Ermenistan ilişkileri bağlamın-
da Türk karar vericiler için ciddi bir engel 
oluşturmaktadır.

Özetle Rusya, Türk-Ermeni ilişkilerinin 
gelişmesinden ciddi biçimde rahatsız ama 
hem Ermenistan içindeki genel durumu 
hem de Türkiye ile ilişkileri dikkate alarak 
daha akılcı bir tutum içinde hareket ediyor. 
Ermenistan`ın “soykırım meselesi” konu-
sundaki haksız ithamlara dayanan tavrı ve 
Karabağ`daki işgalci tutumu ise Rusya`nın 
bu hedeflerini gerçekleştirmede Kremlin 
yönetimine özel kolaylıklar sağlamaktadır.

R
usya, Türkiye ile Ermenistan ara-
sında ilişkilerin gelişmesinden 
en fazla etkilenecek ülkelerden 
biri olmasına rağmen, son 23 se-

nede neredeyse bu konuyla ilgili doğrudan 
bir tavır almamıştır. Bunun bir istisnası 
var, o da Türkiye ile Ermenistan arasın-
da 2008 yılında imzalanan protokollerdir. 
Bu süreçte Rusya Dışişleri Bakanlığından 
Türk-Ermeni ilişkilerinin gelişmesine kar-
şı olmadığının açıklaması gelmiş, dahası 
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov imza-
lama törenine katılmış, hatta kimi haber-
lere göre,  Ermeni Dışişleri Bakanının son 
anda imzadan vazgeçmesini engelleyen kişi 
olmuştur.  O zaman ve sonrasında çoğu 
analizci bu haberleri, Rusya`nın bu tavrını, 
süreci desteklemek gibi okumuştur ve halen 
öyle okunduğu intibası mevcuttur. 

Oysa bizce, Rusya`nın bu süreçteki tu-
tumu tipik bir “akıllı güç” tavrı örneğidir. 
Kremlin yönetimi aynı tavrı Afganistan`da 
da göstermektedir.  Nitekim Rusya yöneti-
mi, bir yandan Afganistan konusunda ABD 
ile işbirliği yapan Orta Asya cumhuriyet-
lerini baskı altına alarak, Amerikan askeri 
üslerini bölgeden çıkarması için zorlarken, 
diğer yandan Washington yönetimiyle Af-
ganistan konusunda geniş işbirliği yapmak-
tadır.  Böylece, hem Orta Asya devletlerinin 
kendi kontrolü dışına çıkmasını engelle-
mekte, diğer yandan ise ABD`nin önemli 
güvenlik sorununda ona yardımcı olarak 
“iyi adam” rolünü oynamaktadır. Bu ara-

da ABD ile Afganistan`da işbirliği süreci, 
Rusya`ya Washington`la ilişkilerde yeni 
bir pazarlık kozu vermektedir. Aynı “akıllı 
güç” tavrının zaman-zaman Ukrayna`da da 
kısmen sergilendiğini görmek mümkündür.  

Rusya`nın Türk-Ermeni ilişkilerini de 
bu bağlamda değerlendirdiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Yani Rusya, bu ilişki-
lerin gelişmesinden ciddi biçimde rahatsız 
ama hem Ermenistan`ın içindeki genel du-
rumu hem de Türkiye ile ilişkileri dikkate 
alarak daha akılcı bir tutum içinde hareket 
ediyor. Rusya`nın bu yaklaşımını şöyle aça-
biliriz: 

Öncelikle Rusya`nın neden rahatsız 
olduğunu izah edelim. Türk-Ermeni ilişki-
lerinin gelişmesini savunan yaklaşımların 
üç temel gerekçeyi kullandığını görüyo-

ruz. Özellikle Batılıların veya Türkiye ve 
Ermenistan`daki batılı çevrelerin sık kul-
landığı gerekçeye göre, Rusya`nın özel ola-
rak Ermenistan`dan, genel olarak da Güney 
Kafkasya`dan çıkarılması için  Türkiye-Er-
menistan ilişkilerinin gelişmesi ve bu çer-
çevede sınırın açılması gerekiyor. Daha çok 

Türkiye`deki iktidar yanlısı çevrelerin kul-
landığı, ikinci tez ise Türk-Ermeni ilişkile-
rinin iyileşmesinin Ankara`ya genelde Gü-
ney Kafkasya`da, özelde ise Ermenistan`da 
daha etkin bir aktör olma imkânı tanıyaca-
ğıdır. Bu tezin savunucuları böylece, orta 
ve uzun vadede Ermeni soykırımı iddiası 
ve Karabağ konusunda Türkiye`nin (ve 
Azerbaycan`ın)  daha güçlü konumda ola-
cağını ileri sürüyorlar. 2008 yılı süreci ile 
birlikte, Türkiye`de dönemin Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu`nun kullanmaya 
başladığı yeni bir tez ise Türk-Ermeni iliş-
kilerinin daha kapsamlı bir bölgesel barışın 
gerçekleşmesi adına iyileşmesi gerektiği-
dir.  Bu tezlerden ilk ikisi, Ermenistan`a 
yeni bir kapı açmak vasıtasıyla Rusya'nın 
bölgedeki konumunu zayıflatarak, Batı ve 
Türkiye`nin Ermenistan`da daha etkin bir 
role kavuşması anlamına geldiği için Mos-
kova tarafından kesinlikle arzu edilmeye-
ceğidir. Son dönemde kullanılan kapsamlı 
barış tezi de sürekli gerginlikleri kullanarak 
bölgede etkinliğini koruyan, şimdilerde ise 
bölgede kendi barış düzenini kurmaya çalı-
şan Rusya`nın kabul edemeyeceği bir diğer 
husustur. Özetle,  Moskova bakımından her 
üç gerekçe Rusya`nın bölgedeki pozisyonu-
na olumsuz etkide bulunma olarak değer-
lendirilmektedir. 

Ancak, Rusya Türkiye-Ermenistan iliş-
kilerinin gelişmesine doğrudan karşı çık-
mayarak bu durumda olası riskleri mini-
miz etmeye çalışıyor. Şöyle ki Rusya`nın 

rusya’NıN bu süreçteki tutumu 
tipik bir “akıllı güç” tavrı 
örNeğidir.

hem riskleri miNimize etmek hem 
de türk-ermeNi ilişkileriNiN 
gelişimiNi eNgellemek içiN 
rusya'NıN kullaNdığı iki öNemli 
koNu var: “ermeNi soykırımı” 
iddiası ve “karabağ” meselesi.

Rusya,
Türk-Ermeni İlişkilerine

Nasıl Bakıyor?
Dr. Nazim Cafersoy

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

QAFSAM (KAFKASYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ) BAŞKAN YRD. 
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akü-Tiflis-Kars Demiryolu bir-
çoğumuzun bildiği üzere, “De-
mirden İpekyolu” olarak adlan-
dırılıyor. Bunun temel sebebi, 

projenin tamamlanmasıyla Avrupa-Asya 
arasında gerçekleşecek ticaretin önemli bir 
kısmının bu demiryolu üzerinden sağla-
nacak olması. Projenin temelleri 21 Kasım 
2007’de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 
Cumhurbaşkanlarının katılımı ile atıldı. 
Demiryolunun tamamlanması ve işlerlik 
kazanması için verilen tarih, 2014 yılının 
sonu olarak revize edildi. Gecikme sebebi 
olarak da Gürcistan kaynaklı sorunlar oldu-
ğu öne sürülse de şu anda bu önemli proje-
nin son virajındayız. 

Demiryolu Güzergahı ve 
Stratejik Planlaması
Öncelikle belirtmekte fayda var ki BTK 
Demiryolu projesi, TRACECA içerisinde 
önemli bir adım. TRACECA, Türkçe diğer 
adıyla Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma 
Koridoru, Karadeniz, Kafkasya ve Orta 
Asya’da uluslararası ulaştırmayı geliştirme-
yi ve siyasi-ekonomik ilerlemeyi hedefleyen 
hükümetlerarası bir program olarak 1993 
yılında kurulmuş ve merkezi de Bakü olarak 
belirlenmiştir. BTK Demiryolu projesi de 
bu koridorun amacı kapsamında eksiklik-
leri tamamlamak adına bahsi geçen korido-
run kalbinde gerçekleştirilen bir projedir. 
Koridor aracılığıyla geliştirilmesi planlanan 
ulaştırma altyapısının önündeki en önemli 
sıkıntılar, uluslararası trafik ve sınır geçiş-
lerinde yaşanan tıkanıklıklardır.

İşte bu anlamda BTK Demiryolu proje-
si çok önemli. BTK Demiryolu kapsamında 

düşündüğünüzde Bakü’den sonra Hazar 
geçişi ile Türkmenistan’a ve akabinde Çin’e 
ulaşılmakta; diğer taraftan Kars’ın gerisin-
de İstanbul, Bulgaristan, Sırbistan, Maca-
ristan, Avusturya, İsviçre, Almanya, Fran-
sa ve İngiltere’ye ulaşılmaktadır. Coğrafik 
düzlem üzerinde bu durum Londra-Pekin 
demir yolu hattını ortaya çıkarmaktadır ki 
bahsettiğimiz “Demirden İpekyolu” refe-
ransının nasıl oluştuğu da bu şekilde kolay-
ca anlaşılmaktadır.

Tabi TRACECA’nın en aktif üyelerinden 
birisi olan Türkiye, sadece BTK Demiryolu 
ile yetinmemektedir. Bunun yanısıra yapı-
mı tamamlanmış, tamamlanmak üzere veya 
planlama aşamasında olan birçok ulaştırma 
projesi var ki Iğdır-Nahcivan demiryolu 
projesi bunlardan birisidir. Bu proje aracı-
lığıyla da Nahcivan’dan sonra Tebriz-Tah-
ran-Zahedan ve İslamabad’a ulaşılması 
planlanmaktadır.

BTK Demiryolu Projesi’nin 
Gerekliliği
Türkiye son 10 yılda bölgesel ve küresel 
politikalar geliştirme ve bu politikaları 
uyumlu hale getirme yeteneklerini oldukça 
geliştirmiş bulunmaktadır. Örneğin Arap 
Baharı’nın getirdiği ve Kuzey Afrika ve 
Orta Doğu ülkelerini kasıp kavuran dalga-
lanmanın öncesine baktığımızda Türkiye, 
Suriye, Lübnan ve Libya gibi ülkelerle vi-
zeleri kaldırmış ve bunun etkileri özellikle 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki şehir-
lerimizde oldukça müspet anlamda tetkik 
edilebilmişti. Tabi bu süreç kısa sürdü ve 
istemediğimiz gelişmeler sonucunda hali 
hazırdaki duruma gelmiş bulunmaktayız. 

Lakin önemli olan sahip olunan mantalite 
ve bu mantaliteyi tatbik etme arzusunun 
devam ettirilmesi. Ve görüyoruz ki bu arzu 
Türkiye’nin diğer komşularıyla tatbik edil-
meye devam ediyor. Örneğin, Gürcistan ile 
kaldırılan vizelerin yine aynı şekilde hem 
sınır şehirlerine hem de Türkiye ekonomi-

sine oldukça fazla müspet etkisi var. Vizesiz 
geçiş uygulaması başlamadan önce Sarp Sı-
nır kapısından günlük karşılıklı geçiş sayı-
sı yaklaşık 2.500 iken, bu rakam ortalama 
28.000 civarına yükselmiştir. Bu rakamsal 
yükselmenin hem ekonomik hem de sosyo-
kültürel etkisi olduğu unutulmamalıdır.

Karşılıklı ilişkilerde böyle bir ivme ya-
şanırken, bunu diğer gelişmelerle de des-
tekleyerek Türkiye’nin Güney Kafkasya 
ve dolayısıyla Orta Asya ve akabinde Uzak 
Doğu ile ilişkilerinin gelişmesine yardım-

cı olacak şekilde politikalar üretmek, yeni 
Türkiye’nin önemli reflekslerinden olmak 
zorundadır. Bu yönlü politika geliştirme 
yeteneğini Batıyla olan ilişkilere alternatif 
olarak algılamadan, Türkiye’nin dış politika 
ufkunun genişlemesi çerçevesinde yaklaş-
mak gerekmektedir. Ne de olsa ekonomik 
işbirliği aynı coğrafyayı paylaştığımız ülke-
lerin pazarlarına hızlı bir şekilde ulaşmayı 
gerektirir. Bu noktada bahsedilen hızlılık 
ne kadar yüksekse ekonomik büyüme de o 
kadar hızlı olur. Paylaştığımız coğrafya al-
gısı da bahsi geçen ülkelerin kapasitesine 
göre farklılık gösterir. Bazı ülkelere göre 
paylaşılan coğrafya sınır komşuluğu yap-
tığı ülkelerle kısıtlanmışken, bazı ülkeler 
için bu coğrafya tüm dünyadan ibarettir. 
Türkiye’de son yıllarda bu coğrafyayı tüm 
dünya olarak algılayan devletler arasına ka-
tılmıştır. Tabi burada bu yaklaşımın ne ka-
dar başarılı olduğundan ziyade, bu mantali-
teye sahip olmanın önemine atıf yapmakta 

fayda var. Lider ülke olmak için öncelikle 
bu mantalitenin sürdürülmesi elzemdir. 
Başarı zamanla elde edilebilir ki sürekli bir 
başarıdan bahsetmek dünya üzerindeki hiç-
bir ülke için söz konusu değildir zaten.

Bu anlamda Batıyla olan ekonomik 
ilişkilere kıyasla Türkiye, Doğusundaki ül-
kelerle  ekonomik ilişkiler geliştirilmeye 
oldukça muhtaç durumdadır. BTK Demir-
yolu bu noktada önemli bir işlev görecektir. 
BTK Demiryolu’nun fizibilite çalışmaları 
sırasında hazırlanan rapora göre, bu demir-
yolu projesi tamamlandıktan sonraki ilk yıl 
1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşına-
caktır. Sonraki 20 yıl içinde ulaşılması he-
deflenen rakam 3 milyon yolcu ve 17 milyon 
ton yük kapasitesidir.

Sonuç
Yazının en başında bahsetmiş olunan 
TRACECA vb. projeler, Avrasya’da sosyo-
ekonomik gelişmenin gereçlerinden bazı-

larıdır. Küreselleşme ve Bölgeselleşme di-
namiklerinin getirdiği işbirliği projelerinin 
çoğalması sadece bölgesel işbirliğinin ve ge-
lişmenin arttırılması için değil, aynı zaman-
da Avrasya’nın uluslararası topluma enteg-
re olması ve örnek olması için de önem arz 
etmektedir. Avrasya’da sosyo-ekonomik 
gelişmeye katkısı olacağına inanılan bu tür 
projeler; toplumlar arasındaki bağları güç-
lendirme, refahın artması, barışın ve istik-
rarın bölgeye hakim olması için de önemli 
referans teşkil edecektir.
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traceca: avrupa-kafkasya-asya 
ulaştırma koridoru, karadeNiz, 
kafkasya ve orta asya’da 
uluslararası ulaştırmayı 
geliştirmeyi ve siyasi-ekoNomik 
ilerlemeyi hedefleyeN, 
hükümetlerarası bir program 
olarak 1993 yılıNda kurulmuş 
ve merkezi de bakü olarak 
belirleNmiştir.

Dr. Özgür Tüfekçi
CESRAN GENEL DİREKTÖRÜ

batıyla olaN ekoNomik ilişkilere 
kıyasla türkiye, doğusuNdaki 
ülkelerle ekoNomik ilişkiler 
geliştirilmeye oldukça muhtaç 
durumdadır.



K
üresel doğal enerji kaynakları var-
lıkları coğrafi dağılımının büyük 
farklılıklar göstermesi, ülkeler 
arasında global enerji arz güven-

liği zafiyetleri ve çıkmazları doğurmaktadır. 
Süregelen bölgesel acımasız savaşlar ve an-
laşmazlıklar da ülkelerin enerji arz temini 
ve elektrik arz güvenliği sorunlarını körük-
lemekte, aynı zamanda derinleştirmektedir. 
CASA – 1000 yüksek gerilimli elektrik şebe-
kesi projesi; Kırgızistan, Tacikistan, Pakis-
tan ve Afganistan ülkeleri arasında yüksek 
voltaj enterkonnekte elektrik hattı kurul-
ması çalışmalarını kapsamaktadır. CASA 
– 1000 bölgesel elektrik enerjisi yatırımı 
içeriğinde gerekli tüm güç üretimi alt yapısı 
yörede hazır bulunmaktadır. Kullanılma-
yan yerel güç üretimi ve elektrik arzı fazla-
lığı da CASA – 1000 yüksek voltajlı elektrik 
enerjisi iletim hatları yoluyla, elektrik arz 
güvenliği zafiyeti ile ikilemi yaşayan ülke-
lere aktarılması planlanmaktadır. CASA 
– 1000 yüksek voltaj transmisyon hatları 
tamamlandığında, 477 kilometrelik ilk bö-
lüm ile Kırgızistan ve Tacikistan arasında 
yüksek gerilim nakledilecektir. Daha sonra 
ise 750 kilometre uzunluğundaki yüksek 
gerilimli enterkonnekte güç iletim hattı şe-
bekesi kanalıyla Tacikistan’dan Afganistan 
ve Pakistan’a elektrik enerjisi taşınacaktır. 
Söz konusu CASA – 1000 yüksek gerilim 
hatları için elektrik arzı, projenin ortaya 
atıldığı 2006 yılında Orta Asya ülkelerin-
de yeterli olacağı düşünülmüştür. 340000 
km’lik Kuzey Amerika enterkonnekte elekt-
rik ağı ve 230000 km’lik Avrupa güç nakil 

sistemi ağı ile karşılaştırıldığında, bölgesel 
kalkınma için önemli 1227 km’lik CASA – 
1000 enterkonnekte şebeke sistemi oldukça 
düşük kapasiteli olmakla beraber, projenin 
başarılması olası görülmektedir. Ancak, 
CASA – 1000 yüksek gerilim enerji taşıma 
ağı şebekesi projesi yatırımı, bölgede sağ-
lanacak sürekli barış ve huzur ortamı ile 
birlikte gerçekleşebilecektir. CASA – 1000 
yüksek voltaj aktarma hattı projesi koor-
dinasyonu için Kırgızistan, Tacikistan, Pa-
kistan ve Afganistan tarafından hükümet-
lerarası Konsey kurulmuştur. Sözü edilen 
ülkelerin hükümetlerinin taahhütleri doğ-
rultusunda CASA – 1000 yüksek gerilim 
enerji hattı projesi yatırımı, Dünya Bankası 
Grubu (World Bank Group– WBG), Birle-
şik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı 
(United States Agency for International 
Development – USAID), İngiltere Ulusla-
rarası Kalkınma Dairesi (United Kingdom 
Department for International Development 
– DFID), Avustralya Uluslararası Kalkınma 
Ajansı (Australian Agency for Internatio-
nal Development – AusAID) yanında diğer 
uluslararası yardım kuruluşları tarafından 
da desteklenmektedir. Bu yazıda günümüz 
koşullarında CASA – 1000 enterkonnekte 
şebeke projesi kapsamında elektrik ihraca-
tı açısından ülkeler arası ortaya çıkan ciddi 
politik zorluklar ve ekonomik güçlükler tar-
tışılmaktadır.

Afganistan’da uzun yıldardır hüküm 
süren savaşlar, yolsuzluklar ve süregelen 
kıyasıya rekabetler özellikle Amerika Birle-
şik Devletleri tarafından desteklenen Orta 
Asya CASA – 1000 enerji iletim hatları 
projesi önündeki önemli engeller arasında 
sayılmaktadır. CASA – 1000 yüksek voltaj 
güç aktarım projesi yatırım maliyeti 1.2 mil-
yar dolar civarındadır. CASA – 1000 yüksek 
gerilim hatları yatırımı sayesinde elektrik 
arz güvenliği sarmalı ve kördüğümü içe-
risinde kıvranan Afganistan ve Pakistan’a 
Orta Asya elektrik arz fazlalığı gönderil-
mesi amaçlanmaktadır. Şimdilerde ise söz 
konusu proje yörede enerji arzı fazlalığı tü-
kenmesi sorunu ile yüzleşmektedir. CASA 

– 1000 elektrik nakil hatları projesi ilk 
olarak 2006 yılında ortaya atılmıştır. Proje 
kapsamında Tacikistan ve Kırgızistan’da kış 
aylarında yağan karların ilkbaharda erimesi 
sonucu hızla dolan barajlarda ihtiyaç fazlası 
hidroelektrik santraller HES elektrik üre-
timi kapasitesinin, yaz aylarında elektrik 
kesintileri ve enerji kısıntıları çeken Afga-
nistan ve Pakistan’a aktarılması hedeflen-
miştir. Böylece, yazın kuzeyde ortaya çıkan 
elektrik üretimi potansiyelinin enterkon-
nekte güç transmisyon hattı sistemi kana-
lıyla güneye aktarılması tasarlanmıştır. Kış 
aylarında da nehirlerin donması neticesi 
ciddi enerji sıkıntıları ve elektrik kısıntı-
ları ile karşılaşan eski Sovyet Cumhuriyeti 
ülkeleri Kırgızistan ve Tacikistan’ın ener-
ji açıklarının kapatılması planlanmıştır. 
Ancak, yaklaşık 1200 kilometre (750 mil) 
uzunluğundaki CASA – 1000 güç taşıma 
hatları projesi sekiz yıl sonra, Tacikistan ve 
Kırgızistan’ın elektrik arz darlığı ve enerji 
yetersizliği içine düşmesi nedeniyle, söz ko-
nusu projeninin geleceği Batı ülkeleri tara-
fından yeniden mercek altına yatırılmıştır. 
Örneğin, bu bağlamda kış aylarındaki baraj 
suları seviyelerini korumak için, Kırgızistan 
halen Tacikistan’dan elektrik enerjisi ithal 
etmektedir. Aslında yerel elektrik yokluğu, 
bölgesel elektrik kıtlığı ve enerji kifayetsizli-
ği nedeni olarak, devlet tekelinin hâkimiyet 
sürdüğü eski Sovyetler Birliği enerji altya-
pı eksikliği ve verimsizliği gösterilmekte-
dir. CASA – 1000 enterkonnekte elektrik 
taşıma hatları projesi destekleyicileri ise 
projeden sağlanacak gelirler vasıtasıyla 
bölgenin enerji altyapı noksanlıkları ve ye-
tersizlikleri sorunlarının giderilebileceğini 
ileri sürmektedir. Pakistan elektrik fiyatları 
tarifesi Orta Asya ülkeleri güç fiyatları tari-
fesine kıyasla üç kat daha yüksek oranlarda 
seyretmektedir. Ayrıca, proje yatırımı için 
finansal destekler, ekonomik yardımlar ve 
mali fonlar da hazır beklemektedir. Dünya 
Bankası (World Bank – WB), hibe ve kre-
di halinde 530 milyon dolar, ABD Dışişleri 
Bakanlığı (US State Department) da proje-
ye 15 milyon dolar katkı sağlamayı taahhüt 
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casa-1000 yüksek gerilimli 
elektrik şebekesi projesi; 
kırgızistaN, tacikistaN, pakistaN 
ve afgaNistaN ülkeleri arasıNda 
yüksek voltaj eNterkoNNekte 
elektrik hattı kurulması 
çalışmalarıNı kapsamaktadır.
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etmektedir. Dört ülke arasında karşılıklı 
elektrik satış sözleşmesi ile elektrik alım 
garantisi anlaşması parafe edilir edilmez,  
elektrik altyapı projesi yatırımı ile inşaatla-
rın başlatılması öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, yatırım projesi kapsa-
mında bazı ciddi pürüzler ve sorunlar da 
ortada durmaktadır. Önemli sorun olarak 
politik çekişmeler öne çıkmaktadır. CASA 
– 1000 enterkonnekte elektrik transmis-
yon hattı projesi sayesinde, bir köşede can 
çekişen ABD yeni ipek yolu planı stratejisi 
de harekete geçirilecektir. Gerçekte Ameri-
ka yeni ipek yolu konjektörü tasarısı ilk kez 
Hillary Clinton’ın Birleşik Devletler Dışiş-
leri Bakanlığı sırasında gündeme gelmiştir. 
Aslında Amerika Birleşik Devletleri yeni 

ipek yolu stratejisi perspektifi, uzun yıllar 
savaşlar sonucu harap olan Afganistan’ın 
Rusya Federasyonu bağımlılığını azaltmak 
suretiyle, ülke ticaretinin ve altyapısının 
geliştirilmesini öngörmektedir. Bununla 
beraber Afganistan’da askeri aktiviteler gi-

derek azalırken, Moskova’nın arka bahçe-
sinde bulunan ülkelerde Amerikan nüfûzu 
ve etkisi yavaşça kaybolmaktadır. Örneğin, 
Haziran 2014'de Kırgızistan’ın Başkenti 
Bişkek’teki Amerikan üssü boşaltılmıştır. 
Bu arada iştahla bekleyen Çin, bölgedeki 
enerji kontratları ile elektrik yatırımlarını 
ele geçirmekte ve Rusya Federasyonu da 
Orta Asya ülkelerini yeni siyasi ve ekono-
mik birlik içine çekmek için çaba sarf et-
mektedir. Öte yandan, elektrik yatırım pro-
jeleri hem bölgeye hâkim olmaya çalışan 
güçler arasında hem de yöre ülkeleri içeri-
sinde huzursuzluk yaratmaktadır. Tacikis-
tan ve Kırgızistan dev hidroelektrik santral-
ler inşa ederek ürettikleri elektrik enerjisini 
güney ülkelerine pazarlamak gayreti içinde 
bulunmaktadır. Ancak, üzerinde dev hidro-
elektrik güç santralleri HES inşa edilecek 
nehirler sınır ötesi sular niteliği taşımak-
tadır. Bu bağlamda Özbekistan, bölgesel su 
arz güvenliği sıkıntısı içerisine düşmekten 
kaygı duymaktadır. Hatta Özbekistan Dev-
let Başkanı İslam Kerimov kurulacak baraj-
ların bölgede savaş tehdidi oluşturduğunu 
bile dile getirmektedir.

Aşağıdaki haritada CASA – 1000 yük-
sek gerilim enterkonnekte transmisyon 
hattı projesi kırmızı renkli olarak gösteril-
mektedir.

Tacik yetkililer tarafından yüksekliği 
270 metre Rogun hidroelektrik güç sant-

rali HES ve yeni elektrik hattı projesi, ef-
sanevi boyutta dünyanın en yüksek baraj 
yatırımı olarak değerlendirilmektedir. 
Tacikistan’ın dev HES yatırımı kabul edi-
len Rogun hidroelektrik santrali Direktör 
Yardımcısı Davlatbek Salolov, Arapların 
ham petrol satışına benzer şekilde ken-
dilerinin de elektrik üreterek hem kendi 
enerji ihtiyaçlarını karşılayacaklarını hem 
de komşu ülkeler Afganistan ve Pakistan’a 
elektrik temin edeceklerini belirtmektedir. 
Tacikistan otoriter rejimi, üretilen elektrik 
enerjisinin gözde projelerde kullanılma-
sı konusunda ise direnmektedir. Örneğin, 
mali destekler ve ekonomik sübvansiyonlar 
kanalıyla işletilen kârlılığı tartışmalı dev-
lete ait alüminyum döküm tesisi faaliyeti-
ni sürdürmektedir. Ağır borç yükü altında 
kalan Kırgızistan da elektrik hattı projesi-
ne genel bütçe olanakları çerçevesinde son 
derece düşük oranda destek vermektedir. 
Proje maliyeti açısından 200 milyon dolar 
katkı payını işaret eden Kırgız yetkililer, ye-
rel enerji açıkları ve bölgesel elektrik yok-
lukları ile karşılaşan ülkelerinde güç hattı 
projesinin devamına zorlandıkları hissine 

kapıldıklarını ifade etmektedir. Kırgızistan 
Hükümetinin dışında da projeye karşı doğ-
rudan doğruya çok ciddi muhalefet hüküm 
sürmektedir. Bişkek’te konuşlu ve enerji 
gözetimi alanında faaliyet gösteren UNI-
SON yöre direktörü Nurzat Abdyrasulova, 

projenin kazanç ve gelir sağlamayacağını 
iddia ederek, hatta Kırgızistan’ın ticaret 
yolu üzerinde yer alan Tacikistan ile politik 
sürtüşmelere ve anlaşmazlıklara neden ola-
cağını açıklamaktadır. Bunun bir göstergesi 
olarak siyasi çekişmeler, 2014 yılında ülke-

lerin sınırları boyunca ülke askerlerince iki 
kez karşılıklı ateş açılması noktasına kadar 
varmıştır. Sonuçta, son gelişmeler pro-
je kapsamında yüksek gerilim enerji hattı 
direklerinin kurulmasının ne kadar çetin 
koşullar içerisinde olduğunu bariz biçimde 
ortaya koymaktadır.

Aşağıdaki resimde altı türbinden iba-
ret 5 milyar dolar maliyetli 3600 MWe 
güç üretimi kapasiteli Rogun hidroelektrik 
enerji santrali HES üniteleri gösterilmek-
tedir.
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H
üzün coğrafyası... Doğu Türkis-
tan’ın çileli serüvenini galiba en 
anlamlı biçimde bu ifade özet-
liyor. İnsanlığa türlü güzellik-

ler bahşetmiş muhteşem bir tarihle, hali-
hazırdaki takatsizlik arasındaki gerilimi 
“hüzün”den daha iyi ne tasvir edebilir? 

Uygur Türkleri’nin bu aşinâ hüznüne, me-
safelere rağmen ruh evimizin içinden hisse-
debileceğimiz kadar yakınız. Hüzün coğraf-
yasının sakinleriyle küçük tanışıklıklar, kısa 
sohbetler bu duygudaşlığı fark etmemiz için 
yeterli. Doğu Türkistan ve Anadolu, yeryü-
zünün bir noktasında batıp, başka ucunda 

rengini ve tadını hemen hiç değiş-
tirmeden yüzeye çıkan ırmaklara 
benziyor. Soluğunuzu tutup mesa-
feleri atlayarak aynı kültürel gök 
kubbe altında nefes almayı sür-
dürebilirsiniz. Bu hüzünlü hikâye 
o denli bizden, o kadar bizimle...

Sadece tarihin tozlu sayfala-
rından miras bir akrabalık müna-
sebetinden söz etmiyorum. Daha 
yakın dönemlerde de İstanbul’a 
bağlılıklarını iletip Osmanlı hü-
kümdarı adına hutbe okutan Ya-
kup Bey’den, Türkiye yolunda 
Pamirleri aşmış umut kervanına 
dek uzanan bir ilişkiler zinciri ara-
mızdaki köprüleri sağlam tutmuş. 
İstanbul medreseleriyle, Doğu 
Türkistan’dakiler arasındaki müf-
redat ortaklıklarını gördüğünüzde 
entelektüel düzeydeki etkileşimin 
boyutları karşısında şaşkınlığınızı 
gizleyemezsiniz. Kaşgar’da müte-
vazi bir ev kütüphanesinin rafın-
dan size gülümseyen Dersaadet 
basımı Kısas-ı Enbiya, muhay-
yilenizi kanatlandırır. Türkistan 
yollarını arşınlayan kervanlara 
karışır, kitap sandıkları arasında 
kendinizi unutuverirsiniz.

Doğu Türkistan’ın değeri
Son kurdukları devlet, 1949’da 
Çin tarafından yıkılan Uygur 
Türkleri, şiddeti değişmekle birlikte var-
lığını hep koruyan baskılara direnerek bu 
günlere geldiler. 28 Temmuz’da, Çin dev-
letinin resmi rakamlarına göre yaklaşık 
100 kişinin hayatına mal olan hadiseler, 
yeni bir tırmanma döneminden geçildiği-
nin göstergesi. Peki niçin? Çin’in bu kanlı 
manzarayla ne yapmaya çalıştığını kavra-
yabilmek, Pekin’in Doğu Türkistan’a yak-
laşımını belirleyen vizyondaki değişimleri 
izlemekle mümkün. 1990’lar ve 2000’lerin 
başı, bu bakımdan önemli dönüm noktala-
rından birini teşkil ediyor. Söz konusu dö-
nemde Çin, küreselleşen dünya ekonomisi 
içindeki konumunu tahkim ederken, yeni 
Rusya ve bağımsız Türk cumhuriyetleriyle 
ilişkilerini de rayına oturtmaya çalışıyordu. 
Ekonomik büyüme, Doğu Türkistan’daki 
enerji ve ham madde kaynaklarının önemi-
ni arttırmıştı. Ayrıca bu bölge, Çin’in Orta 
Asya ve Rusya’dan alacağı petrol ve gazın 

taşınacağı yol üzerindeydi. Çin, ürünleri-
ni kara yoluyla Avrupa’ya sevk ederken de 
aynı güzergahı kullanmak durumundaydı. 
ABD-Çin arasındaki muhtemel çatışma 
senaryolarında Çin’in denizden abluka al-

tına alınması seçeneğine yapılan 
vurgu, enerji tedariki ve mamul 
malların dünya pazarlarına kara 
yoluyla sevkinin kazandığı stra-
tejik değeri açıkça ortaya çıkarı-
yor. Çin’in en arzu etmediği şey 
ise jeopolitik ve ekonomik değeri 
artan Doğu Türkistan’ın Batı Tür-
kistan’daki bağımsızlık rüzgarla-
rından etkilenmesiydi. Nitekim, 
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün te-
mellerinde bu kaygının izleri ko-
layca seçilebilmektedir.

2001’den itibaren yürürlüğe 
konulan yeni programlar, Doğu 
Türkistan’ı Çin tarafından belir-
lenen ekonomik hedeflere ulaşı-
labilmesi için gerekli alt yapıya 
kavuştururken, demografik den-
genin de değiştirilmesini öngörü-
yordu. Bölgeye iskan edilen Han 
Çinlilerinin sayısındaki artış ile 
Uygur Türkleri üzerindeki güçlü 
asimilasyon baskısı, huzursuz-
lukları ve çatışmaları beraberinde 
getirdi. 2009’da yaklaşık iki yüz 
kişinin öldürüldüğü Urumçi hadi-
selerinin acıklı anıları, hafızalarda 
hâlâ taze.

Son yaşananlar bizi, 2012 Ka-
sımında Xi Jinping’in iş başına 
gelişinin de önemli bir kırılma ânı 
olduğunu düşünmeye zorluyor. 
Bir taraftan Çin’in değişik yerle-

rinde gerçekleşen, bağımsız kaynaklardan 
sağlıklı bilgi akışına imkan verilmediği için 
gerçek yüzünü tüm boyutlarıyla kavraya-
madığımız saldırı ve terör hadiselerinde 
artış yaşanıyor. Resmi haber metinlerinde 
“terörist” olarak nitelenen saldırganların 
ellerindeki en nitelikli silahın bıçak oluşu 
gibi birçok önemli gösterge, resmi söyle-
min inandırıcılığını ortadan kaldırıyor. Söz 
konusu saldırılar bahane edilerek baskının 
arttırılması ve yeni asimilasyon politikala-
rı ise öfkeyi büyütüyor. Ramazan ayında, 
özellikle öğrencilerin ve devlet memurla-
rının oruçlarını bozmaya zorlanmaları çok 
ciddi huzursuzluklar yarattı. Hızını alama-
yan Pekin’in, Doğu Türkistan’da tek çocuk 

politikasına geçme çabaları, başörtüsü ve 
sakal yasakları yeni tasarlanan asimilasyon 
stratejisinin pervasızlık düzeyini gösteriyor. 
İlham Tohti gibi, sivil haklar için mücade-
le eden entelektüellerin ağır cezalarla yüz 
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soN döNemde uygur 
diasporasıNıN abd başta olmak 
üzere, batı düNyası ve japoNya’da 
gördüğü ilgi, düNya medyasıNıN 
doğu türkistaN’daki iNsaN 
hakları ihlalleriNe geNiş biçimde 
yer vermeye başlaması pekiN’iN 
uykularıNı kaçıraN öNemli 
gelişmeler.

uygur türkleri’NiN bu 
aşiNâ hüzNüNe, mesafelere 
rağmeN ruh evimiziN içiNdeN 
hissedebileceğimiz kadar yakıNız.



yüze gelmeleri, Pekin rejiminin gözü kara-
lığı hakkında fikir sahibi olmamızı kolaylaş-
tırıyor.

Ancak, izlenen bu politikaların Çin’in 
çıkar ve hedeflerine hizmet etmek bir yana, 
ciddi zararlar verdiğini söylememiz de 
mümkün. Baskı politikaları, beraberinde 
daha çok ayrışma ve çatışma getiriyor. İle-
tişim ve etkileşimin kolaylaşıp yoğunlaştığı 
günümüzde, zora dayalı asimilasyonun ba-
şarılı olma ihtimali çok zayıf. Üstelik, Pakis-
tan/Afganistan sınırlarının Kaşgar’a yalnız-
ca 300 km uzakta olduğunu unutmamamız 
lazım. Baskılar sebebiyle radikalleşen bazı 
unsurlar, tam da Çin’i korkutan tarzda ör-
gütlerle kolayca temasa geçebilirler. Doğu 
Türkistan’ı sarsacak bir isyanın Çin iç si-
yasetindeki dengeleri değiştirebilme gücü-

nü de gözden uzak tutmamak lazım. The 
Economist’in Doğu Türkistan’la ilgili son 
analizinde kullandığı “Çin’in Çeçenistan’ı” 
ifadesi, üzerinde düşünülmeye değer. çağ-
rışımlara sahip. Çin, küresel siyaset sahne-
sindeki rakiplerine kendi elleriyle yumuşak 
karnını gösteriyor. Son dönemde Uygur 
diasporasının ABD başta olmak üzere Batı 
dünyası ve Japonya’da gördüğü ilgi, dün-
ya medyasının Doğu Türkistan’daki insan 
hakları ihlallerine geniş biçimde yer ver-
meye başlaması Pekin’in uykularını kaçıran 
önemli gelişmeler.

Çin’in göremediği şey!
Oysa Çin, Uygur Türklerinin kimlik ve 
kültürlerine saygılı, asimilasyonu değil 
herkese kazandıracak işbirliği zeminlerini 
önceleyen politikaları tercih etmiş olsaydı 
bundan hayli kazançlı çıkabilirdi. Etrafı bü-
yük güçler ve büyük güç adayları tarafından 
çevrilmiş bulunan Çin’in dünyaya en kolay 
açılabileceği coğrafyada Türk ve Müslüman 
ülkeler yer alıyor. Pekin’in izleyeceği özgür-
lükçü Uygur politikaları hem bu devletler 
nezdindeki imajına olumlu katkıda buluna-
bilir hem de Uygur Türklerinin yaygın dias-
pora ağlarını Çin’e de kazandıracak ticari/
siyasi faaliyetler için seferber edebilirdi.

Ancak aksi-
ne, Çin’in “Kültür 
Devrimi” gün-
lerini aratacak 
u y g u l a m a l a r ı n 
ard arda devreye 
sokulmaya çalı-
şıldığı bir kon-
jonktürle yüz yü-
zeyiz. Bu ise yeni 
katliamlar, acılar 
ve gözyaşı sağa-
naklarının bizi 
beklediği anla-
mına geliyor. Bu 
tarihi kavşakta, 
Türkiye’ye bağ-
lanmış umutları 
soldurmamak için 
yapılması gereken 
çok şey var. Önce-
likle, Doğu Tür-
kistan’daki insan 
hakları ihlalleri-
nin açıkça kınan-
ması ve dünyaya 

duyurulması gerekiyor. Türkiye’nin Çin’le 
ilişkilerinde önem verdiği ekonomik ve as-
keri işbirliği, iki tarafa da yarar sağlayan 
temellere oturduğu müddetçe söz konusu 
eleştirilerden ciddi düzeyde etkilenmeye-
cektir. Ortadoğu’da var olmak isteyen Çin’e, 
bunun için politikalarıyla yeni Filistinler 
yaratmaması gerektiğini ikna edici biçimde 
anlatabilecek tek ülke de Türkiye’dir. Üste-
lik, Türkiye’nin Doğu Türkistan meselesini 
yüksek profille sahiplenmesi, orta ve uzun 
vadede hem Çin’e hem de Uygur Türklerine 
çok şey kazandırabilir. ABD, Avrupa ya da 
Japonya’nın değil de Türkiye’nin Doğu Tür-
kistan diasporasının sıklet merkezi haline 
gelmesi, Çin’in bölgeye bakışının “güvenlik-
sizleştirilmesini” kolaylaştırabilir. Çünkü, 
diğer aktörlerin aksine Türkiye, Çin’in jeo-
politik rakibi ya da hasmı değil. Bu sebeple, 
Türkiye’nin dile getireceği insani taleplerin 
karşılanması bir zaaf olarak yorumlanma-
yacaktır. Talepleri karşılanan Uygurlar da 
dışarıdan yönlendirmelere daha kapalı hale 
geleceklerdir. Başarıyla kurulabildiği tak-
dirde bu denklem, Uygur Türklerine daha 
çok özgürlük, Çin’e ise daha fazla güvenlik 
sağlayabilir. Ancak, hissemize daha çok 
üzüntü, acı ve gözyaşı düşmesini istemiyor-
sak elimizi çabuk tutmalıyız.
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ortadoğu’da var olmak isteyeN 
çiN’e, buNuN içiN politikalarıyla 
yeNi filistiNler yaratmaması 
gerektiğiNi ikNa edici biçimde 
aNlatabilecek tek ülke 
türkiye’dir
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yanlı “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) 
ilan etmesi oluşturmaktadır. GKRY’nin bu 
türden bir eylemi taçlandırabilmek için, 
deniz egemenlik bölgesiyle ilgili hukukî çer-
çeveyi oturtması gerekeceği açıktır. Buna 
uygun stratejik bir plan geliştirdiği düşü-
nülen GKRY’nin ve ona destek veren türev-
lerin, Doğu Akdeniz’de Deniz Egemenlik 
Bölgesi’nin belirlenmesine ilişkin değişik-
likleri içeren önemli bir yasal düzenleme-
nin yapılmayacağını düşünmek mümkün 
değildir.

GKRY’nin, Temsilciler Meclisi’nde bir 
dizi “normlar düzenlemesine” gidebilece-
ği düşünülmektedir. Aslında Rum yöneti-
mi istediği anda bunu yapabileceği halde, 
uluslararası konjonktür, Kıbrıs meselesinin 
gidişatı ve bölgesel sorunların etkili olması 
nedeniyle şimdilik ötelemiştir. Ancak, bu 

eylem GKRY açısından değerlendirildiğin-
de daha ileriye götürülecek veya götürül-
mek istenecektir. Kaldı ki bunun kendileri 
açısından da son derece uygun olacağı or-
tadadır.

Son zamanlarda Rum gazetelerinde çı-
kan haberlere göre, GKRY’nin “Deniz Yet-
ki Bölgesi Belirlenmesi Yasa Tasarısı”nı 
Temsilciler Meclisi’ne getirmeyi amaçladığı 
görülmüştür. Aslında Rum tarafının bunu, 
salt kendi başına yapabileceği veya göste-
rebileceği siyasal bir irade beyanı olmadığı 
ortadadır. O yüzden bu durumu, uluslara-
rası aktörler ve bölgesel gelişmeler sistema-
tiğinde değerlendirmek gerekecektir.

GKRY’nin, bütün Kıbrıs’ın kıta sahanlı-
ğıyla ilgili olarak belli bir çerçeveye oturtma 
çabası, tarafları kaçınılmaz bir şekilde çatış-
maya sürükleyebilecektir. Özellikle “bütün 

Kıbrıs”ın karasuları ye-
rine, “Deniz Yetki Böl-
gesi Belirlenmesi Yasa 
Tasarısı”nın Temsilciler 
Meclisi’ne getirilmesi, 
bu amaca binaen atılmış 
önemli bir adımdır. Rum 
yönetiminin, hidrokar-
bon sahasındaki geliş-
meleri ve bu bölgede 
faaliyet gösteren şirket 
sayısının artmış olması-
nı dikkate alarak, “Kıbrıs 
Cumhuriyeti”nin hak ve 
yetkilerini daha etkin bir 
şekilde kullanmak iste-
yeceği kuşkusuzdur. Bu 
nedenle tasarıyı Meclis’e 
getirmesi, stratejik oyun 
açısından uygun bir dav-
ranış olacaktır. Ancak, 
bununla ilgili yasayı 
Meclis’ten geçirip Türk 
tarafına fırsat vermek 

istemeyeceklerdir. Toplumlararası müza-
kerelerde olası bir başarısızlık halinde, bu 
işlemin aynen devam edeceği ve Rumların 
siyasal karar alıcılarının bu mantıktan ha-
reket edecekleri de tahmin edilmektedir.

Bunun yanı sıra, GKRY’nin MEB ile il-
gili olarak yapmak istediği değişikliklerin 
siyasî ve hukukî yansımalarının olacağı da 
açıktır. Zira, Rum halkının siyasal karar alı-
cıları, kıta sahanlığı ile ilgili algıları temel-
den değiştirmek istemektedirler. Onların 
öngörüsüne göre; yasaları BM Deniz Huku-
ku Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerine göre 
değiştirmekle, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu 
konudaki meşruiyetinin, müzakerelerdeki 
stratejik üstünlüğünün ve Türkiye’ye yöne-
lik kazanımlarının artacağını düşünmekte-
dirler. Aynı zamanda MEB ve kıta sahanlığı 
ile ilgili yasaların değiştirilip birleştirilme-

siyle, Kıbrıs’ta varıla-
cak olası bir anlaşmada 
Temsilciler Meclisi’nin 
aldığı kararların veya 
çıkardığı yasaların ge-
çerliliğini, kurulacak 
iki toplumlu federal bir 
devlete de şamil kılaca-
ğını ve bu nedenle ge-
leceğe ilişkin meşruiyet 
alanı kazanmaya çalışa-
cağını düşünmek yanlış 

değildir. Bundan dolayı denebilir ki Tem-
silciler Meclisi, bu yasa taslağını yalnızca 
hukukî amillerle değil, başka kaygılarla ve 
stratejik hedeflerle ele almak zorundadır. 
Buna göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara su-
ları ile ilgili yasanın güncelleştirilip, Deniz 
Egemenlik Bölgesi’ne dönüştürülmesini 
daha farklı okumalarla değerlendirmek ye-
rinde olacaktır.

Örneğin, Doğu Akdeniz’deki kıyıdaş 
devletlerin kıyıları arasındaki mesafe genel 
olarak 400 deniz milinden az olduğu, ilgili 
egemenlik hakları ve kıyıdaş devletin yet-
kileri bu bölgede büyük ölçüde örtüştüğü 
için geçerli olacağı düşünülmektedir. Dola-
yısıyla bu yasayla “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 
MEB sınırlarını sınırlandırma anlaşması 
olmayan Suriye, Türkiye ve Yunanistan gibi 
komşu ülkelerle Kıbrıs’ın MEB sınırlarını 
saptaması ve kara sularını belirlemede or-
tay hatla veya karşılıklı olarak eşit mesafe-
lerle belirlemesi gündeme gelecektir. Buna 
göre adada kıta sahanlığının sınırlarını be-
lirlemek için, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile diğer 
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Kıbrıs’ta ‘Deniz Egemenlik Bölgesi’nin 
Belirlenmesinde 

GKRY’nin Stratejik Oyun Algısı

K
ıbrıs’ta taraflar arasında görüş-
meler devam ederken, Doğu Ak-
deniz’deki yetki anlaşmazlığı da 
yeni bir boyut kazanmaya başla-

mıştır. Burada sözü edilen boyut, GKRY’nin 
uluslararası hukuka uygun olmayan, hakça 
tanzim edilmeyen ve adil bir şekilde bölün-
meyen adanın Deniz Egemenlik Bölgesi’nin 
yeni bir oldu-bittiyle karşı karşıya kalması-
dır.

GKRY, bölgedeki deniz yetki alanlarını 
sadece kendi başına belirlemeye çalışmak-
ta ve diğer ülkelerin aleyhine sınırlandırma 
çabalarına girmektedir. Üstelik stratejik ey-
lem basamaklarını daha da ileriye götüren 
GKRY, kendi kendine Münhasır Ekonomik 
Bölge ilan ederek irade beyanında bulun-
muştur.

Aslında Rum yönetiminin şu ana kadar 
ortaya koyduğu siyasî ve hukukî iradeye 
bakıldığında, bu türden tavır sergileyece-
ğini tahmin etmek hiç de zor değildir. Do-
layısıyla bu durumun rastlantısal bir eylem 
olduğu düşünülmemektedir. Bu öngörünün 
temelini, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de tek 
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gkry’NiN, bütüN kıbrıs’ıN kıta 
sahaNlığıyla ilgili olarak belli 
bir çerçeveye oturtma çabası, 
tarafları kaçıNılmaz bir şekilde 
çatışmaya sürükleyebilecektir.

türkiye, kıbrıs cumhuriyeti’NdeN 
veya oNuN yasal orgaNlarıNdaN 
iziN almadaN doğu akdeNiz’de 
yapacağı sismolojik 
araştırmalarda vb. faaliyetlerde 
suçlu duruma düşebilecektir.
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devletler arasında anlaşma yapılmadığı tak-
dirde, MEB sınırları ile ‘aynısının’ olması 
mümkün olabilecektir.

Hiç kuşku yok ki çıkartılmak istenen 
yasa, MEB’deki ve Kıta Sahanlığı’ndaki can-
lı veya cansız doğal kaynakların aranmasına 
ve buradan istifade edilebilmesine ilişkin 
ruhsatı verme yetkisini de kapsayacaktır. 
Bunun dışında deniz altında kablo, doğal-
gaz, petrol, su boru hattının döşenmesi de 
bu çerçevede tayin edileceğinden, önemli 
bir yetki avantajının sağlanacağını düşün-
mek gerçekçidir. Buna göre adaya 2014 

yılında Türkiye’den getirilecek su, Rum li-
derliğine göre egemen Kıbrıs coğrafyasına 
yasal olmayan ve meşru kaynaklardan izin 
alınmadan yapılmış bir işlem muamelesi 
görebilecek ve Türkiye, uluslararası mahke-
melerde ve kamuoyunda mahkûm edilmek 
istenecektir. Böylece Rum yönetimi  su gibi 
stratejik bir unsuru, Türkiye’nin ve Türk ta-
rafının aleyhine kullanma fırsatı yakalaya-

cak ve kullanacaktır. Hatta ve hatta “Barış 
Suyu” adı verilen ve yüzyılın projesi olarak 
lanse edilen bir unsurun algı yönetiminden 
istifade ederek, Türkiye’yi ‘hukuk dışılık’, 
‘hukuk tanımamazlık’ veya ‘ulusal egemen-
liğe müdahale eden gaspçı devlet’ konumu-
na düşürebilecektir.

Bunun dışında GKRY, çıkartılmak is-
tenen yasayla Doğu Akdeniz’de canlı kay-
naklar için arama, kurtarma veya yarar-
landırmayla ilgili ruhsatlandırma yetkisini 
Rum Tarım Bakanlığı’na, cansız kaynaklar 
için de Enerji Bakanlığı’na verilecek olma-
sı, hukukta yerindelik ve meşruiyet alanını 
tek elde toplama fırsatını yakalayacaktır. 
Bununla ilgili olarak GKRY, bir kez daha 
KKTC’deki hiçbir siyasal otoriteyi tanıma-
dığını teyit etmiş ve kendi egemenliği için 
uluslararası hukuka binaen hukukîlik sü-
jesini daha da perçinlemiş olacaktır. Kaldı 
ki Temsilciler Meclisi’nce kabul edebilecek 
bu yasanın, uluslararası hukuk kaidelerini 
içermesinden dolayı tekrardan değişme-
si pek de kolay olmayacaktır. Bu yönü ile 
yasanın icra edilmesi halinde, başta Kıbrıs 
Türk tarafının, zımnen de olsa Türkiye’nin 
haklarının duçar olabileceği kuşkusuzdur.

Teklif edilen yasa tasarısının madde-
lerine göre, her bir yetki için ilgili bakan-
lıktan alınacak onay izni ile karar alına-
bileceği özellikle vurgulanmıştır. Aslında 

tartışmanın ana süjesi,  GKRY’deki yetkili 
bütün bakanlıkların olur vermesiyle bu 
yetkinin sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ve 
onun yasal organlarına verilmesi değildir. 
Burada önemli olan husus, bu duruma iti-
raz etmesi beklenen Türk tarafının “Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin toprak ve devlet bütünlü-
ğü ilkesini” tanımayan taraf olarak lanse 
edilecek olmasıdır. Böylece Türk tarafının 
vereceği karşı siyasal refleksle, daha da yal-
nızlaşacak ve Rum tarafının istediği sonuca 
ulaşması kolaylaşacaktır.

Aslında bu yasa tasarısıyla sadece eko-
nomik ve hidrokarbon unsurlarının pa-
zarlanması amaçlanmış değildir. Bunun 
yanı sıra siyasî, hukukî (devletler-ulusla-
rarası hukuk), ulusal/uluslararası güvenlik 
(adanın-bölgenin-AB’nin çıkarları), savun-
ma, çevre, gemilerin seyrüseferi, mevcut 
kablo veya boru hatlarının güvenliği de dik-
kate alınması gerekir. 

Bu yasaya göre, MEB’e ve Kıta 
Sahanlığı’na bağlı bölgelerde politika belir-
leme yetkisi tek yanlı olarak GKRY’ne geçe-
cektir. Dolayısıyla bu durum, Türkiye’nin 
güney sarmalının kuşatılması işleminde 
büyük bir güvenlik zafiyeti doğurabilecek-
tir. Kaldı ki MEB’de ve Kıta Sahanlığı’nda 
bulunan veya kurulan/kurulacak her tür-
lü tesis, yapı veya bunlarla ilgili ihmalin 
olması durumunda, Rum Lefkoşa Kaza 
Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi yet-
kili olacaktır. Böylece adı geçen mahke-
melerin yargılama ve ceza verme yetkisi 
olacağı için, iç hukuk manzumesi ister is-
temez ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uhdesinde 
toplanacaktır. Dolayısıyla Türkiye, Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nden veya onun yasal organ-
larından izin almadan Doğu Akdeniz’de 
yapacağı sismolojik araştırmalarda vb. faa-
liyetlerde suçlu duruma düşebilecektir. Hâl 
böyle olunca her türlü Türk girişiminin suç 
sayılması ve 2 milyon Euro’ya ulaşan para 
cezasıyla karşılaşması mümkün olabilecek-
tir.

Bütün bunlar göstermektedir ki 
Kıbrıs’ta devam eden toplumlararası mü-
zakerelerde kurulmak istenen yeni devletin 
yapısı tartışılırken, aynı zamanda GKRY 
tarafından Deniz Egemenlik Bölgesi’nin 
belirlenmesine de çalışılacaktır. Adada bir 
yandan birleşme çabaları sürerken, bir yan-
dan da ayrılığın derinleşmesi için gayretle-
rinin devam ediyor olması, dikkat çekici bir 
gelişme olarak kayda geçmektedir.

gkry, keNdi keNdiNe müNhasır 
ekoNomik bölge ilaN ederek irade 
beyaNıNda buluNmuştur.
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fazla iyimserlikten başka bir şey değil-
dir. Kabullenmek her ne kadar zor olsa da 
Rusya’nın muhatap alınmadığı bir ortamda 
Dağlık Karabağ probleminin çözümü im-
kansıza yakındır. Bu ortamlarda sorunun 
her seferinde dile getirilmesi niyet ifadesi-
nin ötesine geçememektedir ve bir anlam-
da formalitenin parçasına çevrilmektedir. 
Dağlık Karabağ probleminde Ermenistan’ın 
sadece bir “piyon” olduğunu unutmamak 
gerekmektedir. Masanın öbür tarafındaki 
gerçek muhatap aslında Ermenistan değil, 
tam tersi Rusya’dır. Bu nedenle, Karabağ 
probleminin çözümünü Rusya’ya cephe 
alan NATO zirvesinde aramak sadece aşırı 
bir iyimserliktir. 

Meselenin bir diğer yönü, Kırım ve 
Ukrayna problemidir. NATO’nun Cardiff 
Zirvesi’ne ittifaka üye olmayan Ukrayna’nın 
davet edilmesi, aslında barış çabalarına ge-
tirilen bir engelden ibarettir. Rusya’nın 
Ukrayna ve Kırım politikası elbette savu-
nulacak tarafı olmayan bir eylemdir. Kırım 
yarımadası ve silahlı çatışmalara gebe olan 
Doğu Ukrayna, Ukrayna’nın ayrılmaz birer 
parçalarıdır. Fakat diğer bir makam da ta-
rihsel gerçeklerdir. Bu gerçek de Rusya’nın 
eski SSCB bölgesinde hiç eksilmeyen etkisi-

dir. Bu bölgelerde Rusya tarih boyunca etkin 
olmuş ve bu etkinliğini kaybetme düşünce-
sine hiçbir zaman girmemiştir. Rusya’nın 
söz konusu politika geleneğini Putin yöne-
timinin sadece pekiştirme niyeti vardır ve 
ondan vazgeçme akıllarından geçmemek-
tedir. Rusya Federasyonu vatandaşlarının 
Devlet Başkanlarına her alanda olduğu gibi 
dış politikadaki güveni de ortadadır. Kısa-
ca, bölgedeki huzur adına Rusya ile barış 
temelli görüşmeler sürdürmekten başka 
bir çıkış yolu ne yazık ki bulunmamakta-
dır. Bunun farkına zamanında ilk varan 
ülkelerden biri Kazakistan olmuştur. Her 
ne kadar çok yakın geçmişte Kazakistan’ın 
bu politikası farklı çevrelerce “Rusya yanlı-
sı” olma olarak değerlendirilse de ülke yö-
netiminin SSCB’den bağımsızlığın hemen 
ardından ve yaklaşık 20 yıl önce belirlediği 

vizyonun ne kadar doğru olduğunu bugün 
açıkça görmek mümkündür. Sonuç, istikrar 
içinde büyüyen ülke ekonomisi,  petrol dışı 
sektörlere verilen destek, ülkenin korunan 
toprak bütünlüğü, vs. Kısaca, Kazakistan 
SSCB devri kapandıktan sonra da Rusya ile 
işbirliği yaparak ve bu arada Türk Dünyası 
ile bağlarını koparmadan son 20-25 yılda 
sadece önüne bakmış ve ileriye yürümüş-
tür. Bugün Azerbaycan’ı uluslararası ve böl-
gesel platformlarda işgal edilen Dağlık Ka-
rabağ konusunda her fırsatta destekleyen 
kısıtlı sayıdaki ülkelerden biri de artık güç 
kazanmış olan Kazakistan’dır. Bu örnekle-
ri verirken 65 yıllık tarihi olan NATO’nun 
bölgesel gerçeklerin farkına vararak politi-
ka geliştirmesi gerektiğine dikkat çekmektir 
düşüncem. 

Rusya Federasyonu ile ilişkiler ko-
nusunda Türkiye diplomasisinin tutumu 
takdire layıktır. Cardiff Zirvesi’nde NATO 
Ukrayna için acil müdahale gücü oluşturma 
kararı alırken ittifakın ikinci büyük askeri 
gücü Türkiye, kara ve deniz birliklerinin 
dahil edildiği bu güce katılmak istemiyor. 
NATO Zirvesi’nde 05 Eylül 2014 tarihinde 
konuşma yapan Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 
Rusya Federasyonu ile diyalog kanallarının 

0
4-05 Eylül 2014 tarihlerinde 
Galler’in Cardiff kentinde yapılan 
NATO Zirvesi, İttifak’ın kurulu-
şundan bu yana gerçekleştirilmiş 

olan tarihi zirvelerden biri olma özelliği ile 
öne çıkmaktadır. NATO, İkinci Dünya Har-
binin ardından, ortaya çıkması muhtemel 
yeni savaş tehditlerine karşı bir önlem alma 
stratejisinin sonucu olarak 1949 yılında ku-
rulmuş olan bir ittifaktır. 

2014 NATO Zirvesi, yaşamakta olduğu-
muz mevcut dönem itibariyle belki de yeni 
bir dünya savaşı tehdidi ile karşı karşıya 
bulunduğumuz bir ortamda gerçekleştiril-
di. Cardiff Zirvesi, özellikle Türkiye açısın-
dan önemli bir hadise olma özelliği ile öne 
çıkmaktadır. Nitekim ülke olarak, sıcak ça-
tışmaların yaşandığı bölgelerle neredeyse 
iç-içeyiz. Güney’de IŞİD tehdidi ile sürekli 
olarak çalkalanan Irak, Suriye’de bitmek 

bilmeyen iç savaş, Libya ve Mısır’ın malum 
durumu ve sınırlarımızın biraz daha ötesin-
deki Gazze. Doğu’da Ermenistan tarafından 
sürekli olarak ihlal edilen ateşkes ve işgal 
edilen Dağlık Karabağ’ın hala kanayan bir 
yara oluşu, Gürcistan’daki istikrarsızlık ve 
son olarak Kuzey’de Kırım’ın Rusya’ya bağ-

lanması (aslında kılıfına uydurulan işgali) 
ve Ukrayna’nın doğusundaki sıcak savaş 
ve bunun uzantısı olarak Rusya-Batı soğuk 
savaşı.

Cardiff Zirvesi’nin Türkiye açısından 
diğer bir önemi, bu zirveye ülke tarihinde 
ilk defa halk oylaması ile seçilen bir Cum-
hurbaşkanı ile katılmış olmamızdır. Bu 
Cumhurbaşkanı’nın bölgedeki sorunlara 
kayıtsız kalamayan ve her fırsatta tepkisini 
açıkça dile getiren bir lider oluşu hadisenin 
daha da önemli bir yönünü teşkil etmek-
tedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cum-
hurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Cardiff’e, ikinci yurtdışı gezisi olan 
Bakü’nün hemen ardından katılmış olması 
da önemli bir husustur. Türkiye bu vesile ile 
Bakü’deki temaslarda geniş tartışılan Kara-
bağ sorununu söz konusu temasların ardın-
dan iki günlük arayla NATO’ya taşımış ve 
Azerbaycan’ın Zirvedeki adeta bir sözcüsü 
olmuştur.   

Yeni bir dünya savaşının tehdidi al-
tında gerçekleştirilen Cardiff Zirvesinde 
NATO’dan beklentiler, zirvenin yapıldığı 
zaman itibariyle doğal olarak yüksek ol-
maktadır. NATO söz konusu Zirveye, ba-
şarılı olmayan geçmişinin aslında kötü bir 
referansı ile başlamıştır. Nitekim ittifakın 
geride kalan 65 yıllık tarihinde, sadece 
Bosna-Hersek krizine kısmi ve geciken tar-
tışmalı “çözümünden” başka bir “başarısı-
nı” göremiyoruz. Bu doğrultuda Zirve’de 
Türkiye tarafından NATO’ya Karabağ so-
rununa çözümde daha aktif ve etkin rol al-
ması gerektiği yönünde sunulan eleştirisel 
öneriden bir sonuç alınamayacağı kuvvetle 
muhtemel bir durumdur. Bu ihtimali güç-
lendiren faktör, en büyük bölgesel aktör 

konumundaki Rusya Federasyonu ile di-
yalog kanallarının açık tutulması yönünde 
bir niyetin olmayışında saklıdır. Nitekim 
İttifakın en doğusu olan Baltık ülkeleri, 
Polonya ve Romanya’ya  “öncü güç“ adı al-
tında konuşlandırılmayı planladığı yeni 
askeri güç, Rusya’ya gözdağından başka 
bir şey değildir. Bölgenin kaynar kazan ol-
duğu bir dönemde NATO üyesi olmayan 
Ukrayna Devlet Başkanı’nın zirveye davet 
edilmesi ve bu ülkeyle birlikte Gürcistan’ın 
muhtemel NATO üyeliğinin görüşülmüş ol-
ması da bahsedilen gözdağının bir parçası-
dır.  

Yürütülen mevcut politikayla NATO’nun 
bölgemizdeki sorunların çözümündeki 
olumlu etkisi konusunda umutsuzluğa ka-
pılmamak elde değildir. Nitekim NATO, as-
lında üyesi olan ülkelerin bir-birlerine karşı 
tehdit olma tehlikesini bertaraf etme girişi-
minden öteye geçememektedir. Bu açıdan 
bakıldığında NATO, Avrupa Birliği’nin şekli 
yönüyle farklı bir örneği olma özelliğini ta-
şımaktadır. Nitekim AB de güçlü Avrupa ül-
keleri arasındaki ihtilafın sonucunda ortaya 
çıkan iki dünya harbinin ardından, yeni bir 
dünya savaşının oluşma tehlikesini bertaraf 
etme niyetiyle, yine söz konusu iki savaşın 
tarafları arasında kurulmuş bir ittifaktır. 
Yani Avrupa Birliği bu yönüyle bakıldığın-
da, aslında NATO’nun ismi farklı olan baş-
ka bir uygulamasıdır. Aksi söz konusu ol-
saydı, bugün AB’yi üyesi olan 2-3 ülke hariç 
derin ekonomik krizlerle boğuşan ülkelerin 
ittifakı olarak tartışmamış olurduk. 

Özetlersek, Kuzey Atlantik İttifakı’nın 
dışında kalan ülkelerin birbirleriyle ya-
şadığı problemlerin çözümü konusunda 
NATO’dan herhangi bir çözüm beklemek 

yeNi bir düNya savaşıNıN tehdidi 
altıNda gerçekleştirileN cardiff 
zirvesiNde Nato’daN bekleNtiler, 
zirveNiN yapıldığı zamaN 
itibariyle doğal olarak yüksek 
olmaktadır.

Nato, aslıNda üyesi olaN 
ülkeleriN birbirleriNe karşı 
tehdit olma tehlikesiNi bertaraf 
etme girişimiNdeN öteye 
geçememektedir.

“Sıcak” Gündemiyle
NATO’nun Cardiff Zirvesi

Dr. Rövşen Şahbazov
EKOAVRASYA DANIŞMA KURULU ÜYESİ
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gerektiği ölçüde açık tutulmasının önemi-
ne vurgu yaparak, Ankara’nın diplomasi-
den yana tavrını gösterdi. Cumhurbaşkanı, 
Ukrayna’ya yönelik eylemlere son verilme-
diği ve Kırım’ın ilhakına çözüm bulunma-
dığı sürece, NATO-Rusya Federasyonu iliş-
kilerinin normalleşemeyeceğine de dikkat 
çekmiştir.    

2014 NATO Zirvesinin diğer önemli 
bölgesel gündemi de IŞİD konusudur. Bu 
konudan bahsederken gerçekten tuhaf his-
ler geçirmemek elde değildir. IŞİD derken 
ilk akla gelen, ilk bakışta çok ilginç görün-
se de El-Kaide ve Osama Bin Ladin’dir. 
Neden ve ne alaka diye sorulursa, aslında 
açıklaması çok zor değildir ve yakın geçmi-
şi biraz derinden görmek gayet yeterlidir. 
2001 yılı 11 Eylül saldırılarıyla tanıdı Dün-
ya El-Kaide ve Osama Bin Ladin’i. Aslında 
bu Osama, 1979-1989 dönemini kapsayan 
SSCB’nin Afganistan’ı işgalinde, Sovyet 
Ordusu’nun karşısında duran ve önde ge-
len lider mücahitlerden başkası değildi. 
SSCB’nin Afganistan’ı işgalini, aslında Af-
ganistan topraklarında 10 yıl sürmüş olan 
ABD-SSCB savaşı olarak da nitelendirmek 
mümkündür. Buradan ne kastedildiğini 
tahmin etmek zor olmasa gerek. Sovyet 
Ordusu’na karşı Afganistan’da savaşan 
Osama Bin Ladin’ in yaklaşık 25 yıl sonra 
New York’un merkezine yolcu uçaklarıyla 
saldırı düzenleyen El-Kaide çetesinin lide-
ri olarak gösterilmesi gayet ilginç ve dü-

şündürücü olduğu kadar da kafa karıştırıcı 
değil midir? Nitekim, Afganistan’da 10 yıl 
süren savaş sırasında sıradan bir Afgan mü-
cahit lideri olarak bilinen Bin Ladin’in, bu 
gücü nereden bulduğu ve tarihte her zaman 
hatırlanacak olan bir saldırıyı nasıl planla-
dığı ve dünyanın en iyi korunan ülkesi ve 
kentine yine o ülkenin milli havayollarının 
uçaklarıyla “saldırmış” olması sanki “bilin-
meyen bir gerçek” olduğu düşüncesine sü-
rüklemektedir. Bilinen gerçek ise 11 Eylül 
sonrasında gelinen noktada, ABD’nin dün-
yanın belki de en stratejik 3 bölgesinden 
biri olan ve Çin’in hemen yanı başındaki 
Afganistan’a yerleşmiş olmasıdır. ABD der-
ken NATO’nun başını çeken bir ülke olduğu 
faktörünü unutmamak gerekmektedir. 

“Nereden çıktı bu El-Kaide ve Bin La-
din”, sorusuna 2001 yılından bu yana cevap 
ararken, “nereden çıktı bu IŞİD”, sorusuy-
la kafamız karışıyor içinde yaşadığımız şu 

günlerde. Hem de Türkiye’nin yanı başın-
da, en hassas bölge olan Güneydoğu’mu-
zun Irak ile olan sınırının hemen öteki ta-
rafında. Bir taraftan IŞİD silahlandırılıyor, 
diğer taraftan tarafların bir-birlerine aşırı 
üstünlüğü oluşmasın diye IŞİD karşısındaki 
güç olarak gösterilen Irak Kürtlerine silah 
ve mühimmat sağlanıyor. Sonuç olarak ka-
zanan ne oluyor, tabii ki savaş ekonomisi. 
Uzun ve orta dönemde en çok kaybeden ise 
belki de Türkiye olacaktır. Yaşanan rehine 
krizi bunun en bariz örneklerinden biridir. 
2014 NATO Zirvesi her konuda olduğu gibi 
IŞİD konusunda dile getirdikleriyle forma-
litenin ötesine geçememektedir. Geçmesine 
ihtimal vermek de fazla iyimserlik olurdu.

Türkiye Bağdat yönetimine silah desteği 
verilmesine karşı olduğunu her fırsatta dile 
getirmektedir. 2014 NATO Zirvesi sırasın-
da da bu tutum değişmemiştir. Cardiff’teki 
Erdoğan-Obama ikili görüşmesinde Irak’ta 
bırakılan ABD silahlarının bugün IŞİD’in 
elinde olduğuna dikkat çekilmiştir. Erdo-
ğan, Türkiye’nin “çözüm sürecinde” bulun-
duğunu hatırlatarak, silahların dönüp söz 
konusu süreci vurabileceğine, çok hassas 
olan bu bölgedeki mezhep çatışmalarını kö-
rükleyebileceğine vurgu yapmıştır.   

Bütün bu gerçeklere dayanarak içinde 
bulunduğumuz dönemde, Türkiye’nin kay-
nar bölgelerin hemen yanı başında olan bir 
ülke olarak dış politikada ve dış politikasın-
daki gücünü pekiştirecek iç politikada, ikti-
dar-muhalefet ayırımı yapmadan, milletçe 
kenetlenmek adına dikkatli ortak stratejiler 
geliştirmekten başka bir çaresi bulunma-
maktadır. 2014 NATO Zirvesi’nde olduğu 
gibi Türkiye adına benzer uluslararası te-
maslara katılımlar, bu temaslardan samimi 
adımlar ve çözümler beklemenin ötesinde, 
uluslararası platformda yalnızlaşmama giri-
şiminin bir parçası olmaya yönelik olan dip-
lomatik çabaların ötesine geçememektedir. 
NATO gibi ittifakların üyesi olan bazı ül-
kelerin yönetimleri, samimi olmadıkları ve 
kendi devletlerinin çıkarlarını ittifakın ku-
ruluştaki amaçlarının ve dünyamızın ortak 
çıkarlarının önüne koyduğu sürece bu de-
ğişmeyecektir.  Türkiye’ye bundan sonra da 
düşecek olan görev, girdiği istikrarlı ekono-
mik büyümenin sekteye uğratılmasına fır-
sat tanımadan, bölgesel güç olma girişimini 
yılmadan sürdürmektir. Burada devlet, hü-
kümet, muhalefet ve halk ayırımı yapmadan 
herkese ortak görev düşmektedir.

azerbaycaN’ı uluslararası ve 
bölgesel platformlarda işgal 
edileN dağlık karabağ koNusuNda 
her fırsatta destekleyeN 
kısıtlı sayıdaki ülkelerdeN biri 
de artık güç kazaNmış olaN 
kazakistaN’dır.



45  

U
krayna’da 2013 yılı Kasım ayın-
da başlayan ve şimdiden; Devlet 
Başkanı’nın ülkeyi terk etmek 
zorunda kalması, Kırım’ın Rus-

ya tarafından ilhak edilmesi, ülkenin do-
ğusunda bulunan ve önemli ölçüde Rus 
azınlık barındıran yerleşim bölgelerinde 
silahlı çatışmalar yaşanması gibi sonuçları 
bulunan kriz, küresel enerji güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin jeostratejik riskleri de 
artırmıştır. Ukrayna’da Rusya yanlısı ayrı-
lıkçılar ile Kiev’deki merkezi hükümet ara-
sında 05.09.2014’te -kalıcılığı konusunda 
07.09.2014’teki gelişmeler nedeniyle ciddi 
soru işaretleri oluşan- bir anlaşmaya varıl-
mış ise de şu ana kadar ülkede toplam sayı-
sı 2500’ü aşan kişinin hayatına mal olmuş 
süreçte1 Moskova’nın yapıcı davranmadığı 
hususu genel kabul görmektedir. Bu du-
rum, Rusya’nın petrol ve doğalgaz ihraca-
tındaki en büyük pazarını oluşturan Batı 
ülkelerini Kremlin’i hedef alan yaptırımla-
rının kapsamını sürekli genişletmeye sevk 
etmiştir.

Avrupa ülkeleri, enerji yoğun ekonomi-
lere sahip olmalarına karşın, enerji ham-
maddesi rezervleri açısından yeterince zen-
gin değildir. Bu nedenle enerji hammaddesi 

1    “Глава  российского  СПЧ:  перемирие  в  Украине  -  шанс 
остановить войну”, http://rian.com.ua/russia/20140907/356817569.
html, 07.09.2014 (erişim tarihi: 07.09.2014)

ithalatına önemli ölçüde bağımlılığı bulu-
nan Avrupa ülkelerinin başat enerji ham-
maddesi tedarikçisi olan Rusya2’nın, Uk-
rayna üzerinden Avrupa’ya gerçekleştirdiği 
doğalgaz arzı, bu coğrafyada hane halkları-
nın ısınması kadar doğalgaz çevrim santral-
leriyle faaliyetlerini sürdüren sanayilerin 
üretimi açısından da önem arz etmektedir.

Ukrayna’daki kriz ortamı, bu ülkenin 
toprakları üzerinden Avrupa’ya taşınan Rus 
doğalgazı için Moskova’nın Kiev’e yapacağı 
ödemenin miktarı üzerindeki tartışmalar 
nedeniyle, 2006 ve 2009 yıllarında bu hat-

2   Rusya, Avrupa ülkeleri  tarafından;  ithal edilen petrol ve doğal-
gazın üçte birini, tüketilen toplam petrol ve doğalgazın ise dörtte birini 
karşılamaktadır.  Petrol  piyasaları  kadar  derinliği  bulunmayan,  daha 
ziyade boru hatlarıyla ve uzun süreli anlaşmalar çerçevesinde iletilen 
doğalgaz noktasında Rusya’ya alternatif bir kaynaktan tedarik için ge-
rekli sistem dönüşümü kısa vadede olasılık dışı, orta vadede  ise bir 
dereceye kadar mümkün görülmektedir. Nitekim Rusya’nın ardından 
Cezayir’le birlikte Avrupa’nın en önemli iki doğalgaz tedarikçisi arasın-
da yer alan Norveçli uzmanlar, bu coğrafyaya yönelik doğalgaz arzını 
artırma kapasitelerinin bulunmadığını itiraf etmektedirler. 

tan gerçekleştirilen doğalgazın iletiminde 
yaşanan ve Avrupa ülkelerini gerçekten zor 
durumda bırakan kesintinin tekrarlanma-
sı riskini bir kez daha gündeme getirmiş-
tir. Rusya’nın geliştirdiği alternatif taşıma 
güzergâhlarından önemli bölümü devreye 
sokulmuş ise de Ukrayna üzerinden taşınan 
Rus doğalgazı, Avrupa’ya iletilen toplam 
Rus doğalgazının halen yarısına tekabül 
etmektedir. Bölgedeki kriz, sürecin bundan 
sonraki gelişimi tüm taraflar arasında sulh 
yapılması boyutuna ulaştırılabilirse dahi, 
enerji yoğun ekonomilere sahip olan Av-
rupa ülkelerindeki çeşitli uzmanların uzun 
dönemdir altını çizdiği alternatif enerji taşı-
ma güzergâhlarına ve alternatif enerji hav-
zalarına erişime ihtiyaç duyulduğu gerçeği-
ni bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağ-
lanması için alternatif enerji güzergâhları 
arasında yer alan Türkiye, hâlihazırda 
Rusya’nın ardından Avrupa’nın diğer başat 
doğalgaz tedarikçileri konumundaki Nor-
veç ve Cezayir’e ilaveten yeni tedarikçilere 
erişebilmek için önemli potansiyele sahiptir.

Avrupa’nın Türkiye Üzerinden 
Erişim Sağlayabileceği Enerji 
Rezervleri
Avrupa ile Asya arasında köprü konumu-
nu haiz ülkemiz, dünyada kanıtlanmış fosil 
enerji kaynaklarının en önemli bölümünün 

bulunduğu Ortadoğu ve Hazar Havzası’na 
komşu durumdadır. Hazar havzasındaki re-
zervlerin bir kısmı Rusya üzerinden Avrupa 
pazarlarına aktarılabilmekte ise de Ukray-
na krizinin bir kez daha ortaya koyduğu 
haklı endişeler, bu havzadaki rezervlerin 
Avrupa’ya açılımı için Türkiye güzergâhının 
daha verimli biçimde değerlendirilmesi ge-
reğini akıllara getirmektedir. Ortadoğu’da-
ki rezervlerin Avrupa’ya aktarımı noktasın-
da ise Türkiye güzergâhı zaten alternatifsiz 
durumdadır.

Nitekim Sayın Başbakan Ahmet Davu-
toğlu yönetimindeki 62. Hükümet progra-
mında da Türkiye’nin doğu ve güneyinde 
bulunan zengin enerji hammaddesi rezerv-
lerinin güvenli biçimde Batı pazarlarına 
aktarımı için elinden gelen katkıyı artırarak 
yapacağı hususuna atıfta bulunulmakta-
dır.3 Ülkemizin küresel enerji güvenliğinin 
sağlanmasında katkı vermeye başladığı ilk 
proje Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru 
hattı projesidir. 2012 yılı verileri itibariyle 
Azerbaycan’ın boru hatlarıyla gerçekleştir-
diği petrol ihracatının %75’ini (32,9 milyon 
ton)  bu hattan gerçekleştirmesi,4 (Bağır-

3    “62. Hükümet programı açıklandı”, http://www.ntvmsnbc.com/
id/25534923/, 01.09.2014 (erişim tarihi: 06.09.2014)
4   BAĞIRZADE, Elşen (2014), “Azerbaycan-Türkiye Ortak Ekonomik 
Projeleri  ve  Bölgesel  Yansımaları”,  EkoAvrasya  Ekonomik  ve  Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, Yıl 7, Sayı 26, 2014/2, ss.4-17.

zade, 2014:8), Azerbaycan’ın ekonomik 
ve jeopolitik gücünün artmasına hizmet 
etmektedir. BTC, Azerbaycan’ın yanı sıra 
Gürcistan’ın da dünya ekonomisine enteg-
rasyonu açısından büyük önem taşımakta-
dır.

2005 yılında aktifleşen bu hattın Azer-
baycan ve Gürcistan ayaklarına paralel 
olarak yine ülkemiz toprakları üzerinden 
Avrupa’ya Azeri doğalgazını taşıma pers-
pektifiyle Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı (TANAP)’nın inşası için gerekli somut 
adımlar hayata geçirilmektedir. Hâlihazırda 
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hat-
tı (BTE)’yla Erzurum’a taşınan Azeri gazı, 
TANAP’ın tamamlanmasıyla ülkemizin Batı 
sınırına kadar ulaştırılarak Yunanistan baş-
langıçlı biçimde Avrupa pazarlarına arz edi-
lecektir. TANAP, hem Azeri doğalgazının 
Türkiye’de kullanımının artmasına imkân 
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sağlayacak hem de ilerle-
yen dönemde Avrupa ülke-
leri için yeni bir alternatif 
kaynak oluşturabilecektir. 
Azerbaycan’ın henüz etkin 
bir biçimde çıkarılama-
yan doğalgaz kaynakları, 
gerek Türkiye’nin gerekse 
de Avrupa’nın güzergâh 
çeşitliliği açısından önem 
arz etmektedir. Ayrıca, 
diğer Hazar Bölgesi ülke-
leri açısından da cesaret 
verici olacağı değerlendi-
rilen bu hamlenin, genelde 
Çin’in de yer aldığı Doğu 
güzergâhı üzerine eğilen 
bu ülkelerin Avrupa paza-
rını da gündeme almala-
rında rol oynayacağı düşü-
nülmektedir.

Zira Azerbaycan’dan 
ülkemize ulaşan doğalgaz 
hattının, Hazar Denizi’nin 
statüsü konusundaki ih-
tilafların yapıcı biçimde 
aşılması halinde, Türkmen 
ve hatta Kazak doğalgazı-
nın da ülkemiz üzerinden 
Avrupa’ya taşınması pers-
pektifi bulunmaktadır.

İran’daki Devlet Baş-
kanı değişikliğinin ardın-
dan bu ülke ile uluslara-
rası toplum arasında Tahran’ın uranyum 
zenginleştirme programı bağlamındaki mü-
zakerelerin olumlu yönde ivme kazanması, 
Ankara’nın uzun zamandır arzu ettiği bir 
gelişmedir. Bahse konu olumlu gelişmenin 
devam etmesi halinde, Rusya’nın ardından 
dünyanın en büyük ikinci doğalgaz rezervi-
ne sahip olan bu ülkedeki kaynakların kü-
resel pazarlar açısından daha iyi değerlen-
dirilmesi fırsatı doğacaktır. Türkiye, İran 
doğalgazının dünyanın en büyük doğalgaz 
tüketicisi olan Avrupa pazarlarına erişimi 
açısından en güvenilir ve optimal güzergahı 
sunacaktır.

Türkiye, 1979’dan bu yana Irak petrolle-
rinin Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına 
ulaştırılmasını sağlamaktadır. Irak’ın ciddi 
orandaki doğalgazının dünya pazarlarına 
erişimi noktasında da ülkemiz toprakları, 
güvenlik ve mevcut altyapı avantajları ne-
deniyle en iddialı çözümü sunmaktadır.

Mısır doğalgazını ülkemize ulaştırması 
planlanan, sınırımıza kısa bir mesafeye ka-
dar inşası tamamlandığı halde Suriye’deki 
iç savaş nedeniyle henüz aktif hale geleme-
yen Arap Doğalgaz Boru Hattı da kayda de-
ğer bir perspektif taşımaktadır.

Sonuç
Ankara, ülkemiz üzerinden Avrupa pazarla-
rına doğalgaz taşıyan projelerin iktisadi açı-
dan rakibi olarak nitelendirilmesine karşın, 
Rusya’nın Ukrayna topraklarını by-pass 
ederek Karadeniz’in tabanından Avrupa’ya 
doğalgaz taşımayı öngören Güney Akım’ın 
bir bölümünün Türk karasularında inşasına 
izin vermiştir. Bu örnek, ülkemizin küresel 
enerji güvenliğinin sağlanması hedefini, 
yeri geldiğinde, ekonomik kazanımlarının 
önüne dahi koyabilen sorumlu ve de yapıcı 
bir politika izlediğini göstermektedir. Küre-
sel enerji güvenliğinin sağlanması için diğer 

aktörlerin de Türkiye’ye komşu coğrafyada-
ki enerji hammaddelerinin çeşitli kriterler 
açısından en optimal güzergahı oluşturan 
ülkemiz üzerinden küresel pazarlara nakle-
dilmesi yönündeki Türk devlet politikasına 
destek vermeleri, Ankara’nın haklı beklen-
tisidir. Ukrayna’daki kriz ise bu politikanın 
haklılığını ortaya koyan çeşitli örneklerden 
en sonuncusunu oluşturmaktadır.
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A
sya’nın en önemli ülkelerinden 
biri ve aynı zamanda nükleer bir 
güç olan Pakistan, siyasal tarihi 
toplumsal/siyasal kutuplaşma, 

bölgesel gerginlik, siyasi suikastler ve askeri 
darbeler ile örülmüş bir ülke görünümün-
dedir. Tarihsel, sosyo-kültürel ve siyasal 
yakınlık dolayısıyla Türkiye’nin de Asya’da-
ki en önemli müttefiklerinden biri olarak 
bilinen Pakistan, bugün bir kez daha siya-
sal gerginlik ve bu gerginliğin meydanlara 
yansıyan izdüşümü ile dünya gündemine 
gelmiştir. Federal başkent İslamabad’da 
parlamento ve hükümet kurumlarının bu-
lunduğu alan olarak bilinen ve yoğun gü-
venlik tedbirleri ile koruma altına alınmış 
“kırmızı bölgede” yaşanan protesto gösteri-
leri ve işgal girişimleri, ülke genelinde var 
olan toplumsal huzursuzluğun siyasal kişi/
gruplar tarafından koordine edilmesi halin-
de nereye varabileceğini gösteren önemli 
bir örnek olmuştur. Her ne kadar, amacına 
ulaşamamış ve ulaşamayacak gibi görünse 
de Pakistan Hükümeti’ni önemli oranda te-
dirgin eden ve başkentin güvenliğinin dahi 
orduya devredilmesine neden olan gelişme-
lerin daha yakından incelenmesi gerekmek-
tedir.

Pakistan’da ciddi bir toplumsal/siyasal 
huzursuzluğun bulunduğu ve bu huzursuz-
luğun bir türlü aşılamadığı ortadadır. Bu 
denli büyük bir huzursuzluğun arkasında 
yatan nedenlere göz gezdirildiğinde, her 
şeyden önce, ülke siyasetinin etnik/dinsel 
kimliklere ve bölgesel bağlılıklara bağlı ola-
rak yönetilmeye çalışılmasının Pakistan’ın 

bağımsızlığından bu yana en büyük prob-
lemi olduğu söylenebilir. Nüfusun en az 
yarısını Pencaplıların oluşturması ve Pen-
caplıların siyaset, ekonomi, bürokrasi ve 
ordudaki ağırlıkları Sind, Beluci ve Peş-
tunları rahatsız etmektedir. Bir diğer hu-
zursuzluk kaynağı ise bölgeler arası gelişim 
farklılıklarının oldukça yüksek olmasıdır. 
Pencap ve Sindh eyaletlerindeki altyapı ya-

tırımları ile ekonomik gelişmişliğin Khyber 
Pakhtunkwa, Belucistan ve Aşiret bölgele-
rinde görülmemesi, bu bölge halklarının 
Pakistan Hükümeti’ne tepki duymasına 
ve hatta Belucistan örneğinde görüldüğü 
üzere etnik kimliğe dayalı bir ayrılıkçılığa 
eklemlenmesine neden olmaktadır. Pakis-
tan’daki toplumsal/siyasal huzursuzluğu 
ayyuka çıkaran bir diğer unsur, ülkenin 
kuzeyinde yer alan Afganistan’daki siyasal 
gerginliğin, coğrafi, tarihsel ve toplumsal 
nedenlerle doğrudan Pakistan toprakları-
na yansımasıdır. Nitekim, ABD’nin 2001 
sonrasında ilan ettiği “teröre karşı savaş” 
doktrini çerçevesinde Taliban ve El Kaide 
unsurlarına karşı giriştiği askeri operasyon-
lar, Afganistan-Pakistan sınırının coğrafi 

altyapı nedeniyle birçok bölgede belirsiz ol-
masından, sınır aşan bir niteliğe sahip olan 
kimlik vurgusundan, (Taliban militanları-
nın çok büyük bir bölümü Peştun asıllıdır 
ve Pakistan’ın kuzeyinde çoğunluk Peştun 
kökenlidir) ve Taliban’ın Pakistan’da da ör-
gütlü olmasından dolayı, Pakistan toprakla-
rına da olumsuz bir şekilde yansımaktadır. 
ABD’nin “insansız hava araçları (drone)” ile 
Pakistan-Afganistan sınırında düzenlediği 
operasyonlarda çok sayıda Pakistan vatan-
daşının da hayatını kaybetmesine karşın 
Pakistan’ın “teröre karşı savaş” çerçevesin-
de ABD’ye destek veriyor olması, Pakistan 
hükümetlerinin toplumun önemli bir bölü-
mü tarafından siyasal meşruiyetini yitirme-
sine neden olmaktadır. Ülkedeki toplumsal 
huzursuzluğun diğer önemli nedenleri ise 
ekonomik büyümenin bir türlü istenilen 
seviyeye ulaştırılamaması, siyasal işleyişin 
belli ailelerin kontrolünde olması, (Butto, 
Şerif, Zerdari, vb.) artan işsizlik ve halen 
çözümlenememiş olan Keşmir Sorunu’dur. 
Keşmir Sorunu nedeniyle birçok kez Hin-
distan ile savaşan, ancak bu meseleyi kendi 
lehine sonuçlandıramadığı gibi ülke geliri-
nin önemli bir bölümünü orduya ayırmak 
zorunda kalan Pakistan’da halk bu başarı-
sızlığın sorumluluğunu hükümetlere yükle-
mektedir. 

Pakistan Siyaseti’nin en önemli aktörle-
rinden biri de ordudur. Hindistan ile girilen 
siyasal rekabette çok önemli bir role sahip 
olan, ülkenin ABD ve Çin ile olan ilişkile-
rine önemli oranda yön veren ve ülke siya-
setine birçok kez müdahale ederek demok-

ratik işleyişin kesintiye uğramasına neden 
olan Pakistan Ordusu’nun eğilimlerini ve 
hatta desteğini sağlamadan iktidara gele-
bilmek oldukça zordur. Hiç şüphesiz, bu 
husus toplumun farklı kesimlerinde ciddi 
bir hoşnutsuzluğa neden olmaktadır. Belu-
ciler ve Peştunlar ise bu kesimlerin başında 
gelmektedir.

Mayıs 2013’te düzenlenen seçimler son-
rası ülke siyasetinde önemli bir rolü olan 
Şerif ailesinin üyelerinden ve daha önce de 
başbakanlık yapıp Pervez Müşerref’in dü-
zenlediği bir darbe ile iktidardan olan Na-
waz Şerif ve muhafazakâr eksende siyaset 
yapan partisi Pakistan Müslümanlar Birliği 
(Ligi) tarafından yönetilmeye başlanan ül-
kede, seçimlere hile karıştırıldığı yönünde 
ortaya atılan iddialar bir yılı aşkın bir sü-
reden bu yana, toplumun çeşitli kesimle-
rinde dillendirilmeye devam edilmektedir. 
Bu iddia, irdelemiş olduğumuz gerginlik 
nedenleri ile birlikte ele alındığında, Pa-
kistan halkının önemli bir bölümünü so-
kaklara dökecek mahiyete ulaşmıştır. İşte, 

bu noktada iki lider/siyasal hareket, seçim-
lere hile karıştırıldığı ve ülkenin yolsuzluk 
çemberine sıkıştırıldığı gerekçelerini kendi 
siyasal yükselişlerini sağlayacak bir daya-
nak noktası olarak görerek, Ağustos 2014 
itibarıyla, İslamabad’a varılacak uzun bir 
yürüyüş ile hükümeti istifa ettirebilmek 
amacıyla harekete geçmiştir. Bu yürüyüş, 
Mao Zedong’un liderliğinde Çin komünist-
leri tarafından gerçekleştirilen ve “long 
march” olarak bilinen uzun yürüyüşe öykü-
nerek ortaya atılmıştır. Yürüyüşü organize 
eden ve hükümeti istifaya davet eden aktör-
ler ise eski bir kriket oyuncusu olan ve bu 
oyundaki başarısıyla halkın önemli bir bö-
lümü tarafından “ulusal kahraman” olarak 
addedilen Imran Khan (Han)’ın liderliğini 
yaptığı, kendisini siyasal merkezde konum-
landıran ve Mayıs 2013 seçimleri sonucun-
da ülkenin en büyük üçüncü partisi haline 
gelen Pakistan Adalet Hareketi ile bir din 
adamı olarak tanınan, Pervez Müşerref’e 
ve Pakistan Ordusu’na yakın olduğu ifade 
edilen ve uzun süre Kanada’da yaşadığı gibi 

(7 yıl), Kanada vatandaşlığına da sahip olan 
Tahir’ul Kadri’nin liderliğini yaptığı Pakis-
tan Halk (Avami) Hareketi’dir. 

Mao ve arkadaşlarının yaptığı yürüyüş 
ile ne kapsam ne de görünüm anlamında 
herhangi bir yakınlığı olmayacak bir yü-
rüyüş sonrasında, taraftarları ile birlikte 
başkent İslamabad’a ulaşan ve hükümet 
binalarının bulunduğu “kırmızı bölgeye” 
girerek devlet televizyonunu dahi bir süre-

51  EKOANALİZ

Pakistan’daki Siyasal Gerginlik
Meydanlara Yansıdı

Yrd. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

pakistaN’da ciddi bir toplumsal/
siyasal huzursuzluğuN 
buluNduğu ve bu huzursuzluğuN 
bir türlü aşılamadığı ortadadır.

pakistaN’daki toplumsal/siyasal 
huzursuzluğu ayyuka çıkaraN bir 
diğer uNsur, ülkeNiN kuzeyiNde 
yer alaN afgaNistaN’daki siyasal 
gergiNliğiN, coğrafi, tarihsel 
ve toplumsal NedeNlerle 
doğrudaN pakistaN topraklarıNa 
yaNsımasıdır.



52  

liğine işgal eden Khan ve Kadri yanlıları, 
güvenlik güçleri ile ölümlere de neden olan 
bir çatışmaya girmiştir. Ne var ki başba-
kan Şerif’in başkentin güvenliğini ordu-
ya emanet eden bir karar almış olması ve 
yürüyüşü gerçekleştiren aktörlerin diğer 
muhalefet partilerinin de desteğini kazana-
mamış olması, hükümeti istifa ettirebilmek 
ya da iktidardan çekilmeye zorlayabilmek 
amacıyla düzenlenen yürüyüş ve protesto 
gösterilerinin hedefine ulaşamamasına yol 
açmıştır. Özellikle merkez solda yer alan ve 
Butto-Zerdari ailelerinin partisi olarak bili-
nen Pakistan Halk Partisi’nin Imran Khan 
ve Tahir’ul Kadri’ye destek vermemesi bu 
noktada önemli bir faktör olarak görülmeli-
dir. Pakistan Halk Partisi, ülke siyasetinde-
ki merkezi konumunu yitirmemek ve ken-
disinin dışında yer alacak siyasal figürlerin 
Pakistan Müslümanlar Birliği ve lideri Na-
waz Şerif’e alternatif olabilmesini engelle-
yebilmek amacıyla İslamabad’daki gösteri-
lere destek vermemiştir. Tahir’ul Kadri’den 
hoşlanmayan diğer muhafazakâr parti ve 

gruplar da protesto eylemlerini demokra-
tik işleyişe saldırı olarak nitelendirmiştir. 
Bu durum, gösterilerin başarıya ulaşmasını 
engelleyen önemli faktörlerden biri olarak 
değerlendirilmektedir. 

Seçimlerde yapıldığı belirtilen bir yol-
suzluk/usulsüzlük iddiası üzerinden büyük 
çaplı bir eylemlilik içerisine giren Imran 
Khan ve Tahir’ul Kadri karşıtları, bu iki is-
min, kendi siyasal ikballeri için ülkeye zarar 
verecek ve hatta Pakistan Ordusu’nu yeni-
den siyasete müdahale etmeye itecek bir 
oldu-bittiye yol açabilmeleri ihtimalinden 
bahsetmektedir. Hatta Tahir’ul Kadri’nin 
ordu mensupları ve Pervez Müşerref ile var 
olduğu iddia edilen bağlantılarının ve Imran 
Khan’ın popülerliğinin Pakistan’da askeri 
bir darbeyi tetiklemek yönünde kullanıl-
mak istendiği de belirtilmektedir. Ne var ki 
Pakistan Ordusu’nun, gerek İslamabad’da 
güvenliğin sağlanması gerekse de Nawaz 
Şerif hükümeti ile gösterilerin bastırılması 
yönünde koordinasyon içerisinde çalışıyor 
olması, bu iddiayı zayıflatmaktadır.

Gösterilerle Nawaz Şerif hükümeti-
nin zayıflatılmak istenmesi bir iç politik 
rekabetin yansıması olarak görülmediği 
ve daha büyük bir resmin parçası olarak 
addedildiği takdirde, küresel/bölgesel 
dengelerin yeniden gözden geçirilmesi ge-
rekir. Nitekim Nawaz Şerif, iktidara gelir 
gelmez, ABD’nin, Pakistan topraklarında 
düzenlediği saldırılara duyduğu rahatsız-

lığı açıkça ifade etmiştir. Ancak Pakistan 
ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisini 
koparmak niyetinde olmadığını da söy-
lem ve eylemleriyle de ortaya koymuştur. 
Bunun yanı sıra, ülkesi ile Hindistan ara-
sında süregelen sorunlara bir çözüm bulu-
nabilmesi yönünde çalışacağını belirterek 
Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 
yemin törenine katılmış ve bu törenlere ka-
tılan ilk Pakistan başbakanı olmuştur. Çin 
ile Pakistan arasındaki güvenlik ve enerji 
merkezli bölgesel işbirliğini geliştirme ni-
yetinin de altını çizen Şerif, dengeleri gö-
zeten ve Pakistan’ın merkezi konumunun 
farkında olduğunu gösteren bir dış politika 
izlemeyi amaçladığını göstermiştir. Ancak, 
Nawaz Şerif’in bu anlayışından memnun 
olmayan ve Pakistan’ın kendi dış politika 
çizgisine eklemlenmesini arzulayan bir dış 
güç, Imran Khan ve Tahir’ul Kadri’nin ey-
lemlerine destek olmuş olabilir. Bu dış güç 
kim olabilir diye düşünüldüğünde ise akla 
ilk olarak ABD gelmektedir. Pakistan’ın 
hem Çin hem de Hindistan ile yakınlaşma-
sından rahatsızlık duyan, Çin’in Pakistan 
topraklarında geliştirdiği Gwadar Projesi’ni 
bölgesel politikalarına zarar verecek bir gi-
rişim olarak algılayan, “teröre karşı savaş” 
mottosuna mesafeli yaklaşılarak kendi dış 
politika stratejisinin sorgulanmasını tehdit 
olarak görebilecek ve Pakistan Taliban’ı ile 
mücadelede müzakereye dayalı bir sonuca 
ulaşılmasını arzulayan Nawaz Şerif’ten haz-
zetmeyecek bir aktör olarak, ABD ön plana 
çıkmaktadır. 

Görüldüğü üzere, Pakistan’daki iç po-
litika gelişmeleri ile bu ülkenin bölgesel 
konumu ve dış politikası arasında oldukça 
yakın bir ilişki bulunmaktadır. ABD, Çin, 
Hindistan ve İran’ın bölgesel politikala-
rı anlamında çok önemli bir role sahip ve 
müttefikliği arzulanacak bir ülke olduğu 
gerçeği göz önünde bulundurulduğunda 
Pakistan’da yaşanacak bir iktidar değişimi-
nin ne denli kritik bir öneme sahip olacağı 
da ortadadır. Her ne kadar, Imran Khan ve 
Tahir’ul Kadri eliyle girişilen iktidar değişi-
mi mücadelesi başarıya ulaşamayacak gibi 
görünse de bu durum orta vadede bu tarz 
girişimlerin yeniden gündeme getirilmeye-
ceği anlamına gelmemektedir. Bu bağlam-
da, Pakistan’ın dış politika hamlelerini ta-
kip etmek, bu politikaların ne tür iç politik 
değişimlere yol açabileceğini öngörebilmek 
açısından önemlidir.

EKOANALİZ

pakistaN’daki iç politika 
gelişmeleri ile bu ülkeNiN 
bölgesel koNumu ve dış 
politikası arasıNda oldukça 
yakıN bir ilişki buluNmaktadır.
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Katliamdan sonra toplu Cenaze namaz-
ları yasaklanmış, Uygurlara ait evler ateşe 
verilmiş, işyerleri tahrip edilmişti. Han 
Çinlilerle polis ve askerlerin öldürdüğü bin-
lerce Uygur Türkü’nün cesetleri günlerce 
sokaklarda bekletildi.

Öldürülen Uygurluların sayısının 3000 
olduğu Uygur teşkilatlarınca tespit edildi.

Olayları Çin Devleti 
Provoke Ediyor
Müslüman Uygur halkı, halen gelenekle-
rini, dillerini ve dinlerini yaşama hakkına 
sahip değiller. Öyle ki çocuklarına gizlice 
dini eğitim vermekte ve sadece aile içinde 
Uygurca konuşmaktadırlar. Yıllardır fiili bir 
işgal ve sistematik bir asimilasyonla politi-
kalarına karşı sahipsiz Uygur halkı diren-
meye çalışıyor.  İşçi ve memurlar, kadınlar 
ve öğrencilere camiye giriş yasağı getirilme-
si olayları daha da kışkırtıyor. 

Temmuz 2014’te yaşanan olaylar ‘ibadet 
özgürlüğü’ kısıtlamasından kaynaklandı. 
Özellikle ramazan ayında oruç yasağı ge-
tirilmesi protestolara neden oldu. Yarkent 
bölgesinde başörtülü kadınlara yapılan 
saldırı sonrası büyüyen protestolara silah 
kullanarak cevap veren Çin güçleri, katliam 
yapmaktan çekinmedi.  

Olaylar silah gücüyle bastırılsa da ağır 
baskılar sonucu oluşan gerginliklerin biri 
bitmeden öteki başlıyor. 

Çin devlet güçlerinin orantısız güç kul-
lanması sonucu yakın tarihin en büyük top-
lu katliamları yaşandı. Uluslararası İnsan 
Hakları kuruluşları Temmuz ayı sonların-
dan bu yana, Doğu Türkistan’ın Yarkent 
bölgesinde çıkan olaylarda 2 bin kişinin öl-
müş olabileceğine dikkat çekiyor. 

Çin devlet güçleri, şimdi yeni bir yasak 
getirerek yeni olaylara zemin hazırlıyorlar.  
Seyahat özgürlüğü olmadığı için pasaport 
alamayan Müslümanlar hacca da gidemi-
yor.

Dünya siyaset bilimcilerinin yorumu-
na göre; Urumçi olaylarının büyümesinde 
Çin’in 1949’tan bu yana Uygurlara uygula-
dığı kötü muamele ve asimilasyon politika-
larının etkisi olduğu ifade edildi. 

Kaşgar’da Yok Edilen Tarih 
ve Kültür
Çinliler, Doğu Türkistan’daki mezalimini 
sürdürürken diğer yandan da İslam kül-
tür ve tarihini yok ediyor. Kaşgar, Şubat 
2003’de meydana gelen depremde büyük 
zarar görmüş, Kaşgar ve çevresinde binler-
ce insan evsiz kalmıştı. Bölgenin deprem 
kuşağında olması, Çin yönetimi için büyük 
bir fırsat oldu.

Tarihi Kaşgar şehrinde; 2010 yılında 
başlayan ve 2015’te sona erecek kentsel dö-
nüşüm çalışmaları bahanesiyle, şehrin İsla-
mi ve tarihi kimliği yok edilecek. Kentsel dö-
nüşüme birde deprem ilave edilerek şehrin 
tarihi dokusu tamamen silinecek… Sadece 
bu çalışmalar yüzünden bile Kaşgar’dan 
220 bin Uygur Türkü göç ettirildi. 

Çin devlet politikasının özeti şu; “Uy-
gur Türklerinin özgürlük ve hak arayışları 
devam ettikçe baskı, yasak ve saldırılarda 
artarak devam edecek” 

Yani; Çin asimilasyon politikalarının 
devamı olan, göçe zorlama, baskı, yasak ve 
saldırılar ile idamlar ve mahkemeler halen 
aralıksız devam ediyor… 

Kısacası; Doğu Türkistan’da ne Çin me-
zalimi ne de bu mezalime karşı tarih boyu 
sürdürülen direniş bitmedi bitmeyecek…

D
oğu Türkistan’da devam eden 
Çin mezaliminin daha kolay an-
laşılması için geçmişi özetleye-
rek hatırlatmalarda bulunayım;

Çin’in Doğu Türkistan ile olan bağlan-
tısı 2000 yıldan daha gerilere gitmesine 
rağmen, bölge etkili Çin yönetimi altında 
sadece ve kesintilere uğrayarak yaklaşık 
beş yüz yıl kalmıştır.

1933 ve 1944 yıllarında İslam Şeriatı 
prensiplerine dayanılarak ‘Doğu Türkis-
tan Türk İslam Cumhuriyeti’ kuruldu. 
Doğu Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesi 
ise maalesef başarısız kaldı. 

Çünkü; Doğu Türkistan bölgesi, 
1949’da Komünist Çin Halk Cumhuriyeti 
tarafından işgal edildi. Çin Halk Cumhu-
riyeti bünyesinde 1 Ekim 1955’de özerklik 
statüsü verilen “Sincan Özerk Bölgesi” Uy-
gur Türklerinin yaşadığı coğrafyadır.

Geçmişten günümüze ve bilhassa 
1949’dan beridir bu topraklarda Çin baskısı 
ve zulmü bitmek bilmiyor. 

Sosyal, siyasi ve dini faaliyetleri ya-
saklanan Uygur Türkleri tarafından, Doğu 
Türkistan’a özgürlük ve insani haklar ka-
vuşma adına düzenlenen her toplantı, mi-
ting, protesto yürüyüşü gibi girişimler Çin 
devlet güçleri tarafından silah kullanarak 
sindiriliyor. 

Doğu Türkistan’da 1985 yılından bu 
yana geçerli olan uygulamaya göre şehirde 
yaşayanlara bir çocuk, kırsalda yaşayanla-
ra iki çocuk sahibi olma kotası hala devam 
ediyor. Bununla beraber de Müslüman Uy-
gur Türk nüfusu kontrol altında tutmak için 
zorla kısırlaştırma ve kürtaj uygulamaları 
aralıksız devam ettiriliyor.

Uygur Türkleri göçe zorlanarak Doğu 
Türkistan’ı Çinlileştirme politikaları uygu-
lanıyor. Ayrıca da deprem bahane edilerek 
Türk İslam mimarisi ile tarihi doku da yok 
ediliyor. 

Urumçi Katliamı
Toplam nüfusu 20 milyona yaklaşan Doğu 
Türkistan’da, 2000 yılındaki nüfus sayımı 
sonuçlarına göre çoğunluğu; yüzde 45’lik bir 
oranla Uygur Türkleri oluşturuyor. Bu oran 
1950’li yıllarda yüzde 80 civarındaydı... 

Çin’in uyguladığı asimilasyon uygula-
maları, doğum yasağı ve göç politikaları 
sonucu bölgede nüfus dengesi sürekli de-
ğişiyor. Uygur Türkleri, Çin’deki başka böl-
gelere göçe zorlanmalarına ve topraklarına 
Çin’in en büyük etnik grubu olan Han nü-

fusunun yerleştirilmesine tepki gösteriyor. 
Temmuz 2009 olayları tam da bu yüzden 
başlamıştı. 

Bir yandan Han Çinliler diğer yandan 
da Çin devlet güçleri tarafından düzenlenen 
saldırılar sonucu, 5 Temmuz 2009 yılında 
toplu katliam yaşanmıştır. 

 uygur türkleri, çiN’deki başka 
bölgelere göçe zorlaNmalarıNa 
ve topraklarıNa çiN’iN eN büyük 
etNik grubu olaN haN NüfusuNuN 
yerleştirilmesiNe tepki 
gösteriyor.

müslümaN uygur halkı, haleN 
geleNekleriNi, dilleriNi ve 
diNleriNi yaşama hakkıNa sahip 
değiller.

Doğu Türkistan’da
Çin Mezalimi…

Mehmet Koçak
GAZETECİ - YAZAR
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R
usya’nın Ukrayna’da ayrılıkçı is-
yancılara silah ve askeri yardım-
la suçlanmasına karşılık olarak, 
Batılı ülkeler yaptırım kararları 

almaya devam etmektedirler. Yaptırımla-
rın kapsamı kimi zaman Rus lider Vladi-
mir Putin’e yakın kişilere uygulanan vize 
ve seyahat engeli olmakta bazen de kurum 
bazında finansal engellemelerle Rusya’yı, 
uyguladığı politikalardan caydırmaya yöne-
lik çalışmalar yapılmaktadır. Eylül ayında 
İngiltere’de NATO zirvesi düzenlenirken 
Ukrayna’da alınan “ateşkes” kararına şüp-
heyle baktıklarını belirten Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama, 
yine de yaptırımların askıya alınmasını söy-
lemiştir. Bunu söylerken de önceki dene-
yimlerinden ateşkesin “inandırıcılığını” test 
edeceklerini özellikle belirtmiştir.

Bireysel Düzeyden Kurum 
Aşamasına Taşınan Yaptırımlar 
Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan 
açıklamada, aralarında Çeçenistan Cum-
hurbaşkanı Ramazan Kadirov’un da bulun-
duğu seyahat yasağı konulan birçok kişinin 
adları duyurulmuştu. Kanada Başbakanı 
Harper ise Ağustos ayında kurum olarak; 
Moskova Bankası, Dobrolet Havayolla-

rı, Rusya Ziraat Bankası Rosselkhozbank, 
Rusya Ulusal Ticaret Bankası, Rusya Ulusal 
Gemi İnşaat Şirketi ve VTB Bank’a yaptırım 
konulduğunu açıklanmıştı. 

Amerika Başkanı Barack Obama’nın 
yaptığı ‘Rusya’ya karşı yaptırımları geniş-

letin’ çağrısının ardından yeni yaptırım 
listesi açıklanmıştır. Seyahat yasağı konan, 
bazılarının mal varlığı dondurulan siyasi ve 
askeri kişiler arasında, Rusya Parlamen-
tosu alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı 
Sergey Neverov, Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin’in yardımcısı İgor Şegolev ve 
Kırım’dan sorumlu Bakan Oleg Savelyev de 
yer almıştır. ABD’nin Rusya’ya uyguladı-

ğı ticari yaptırımlar arasında ise savunma, 
finans ve enerji alanları başta gelmektedir. 
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Başkan 
Barack Obama’nın ‘yaptırımların yeni aşa-
masına geçmeye kararlı olduğunu’ iletirken 
Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben 

Rhodes, Avrupalılarla koordineli bir şekilde 
çalıştıklarını belirtmiştir.

AB Komisyonu’nun onaylayarak üye ül-
kelere gönderdiği yaptırımlarda, Rusya’nın 
kamu kontrolündeki petrol ve silah şirket-
lerinin fonlanmasının yasaklanması is-
tenmektedir. Rusya’ya ait petrol şirketleri 
artık tahvil ve hisse senedi çıkararak veya 
sendikasyon kredisi* kullanarak Avrupa pi-

yasalarından borçlanamayacaklardır. İlgili 
yaptırımların Rus devlet şirketlerinin aktif-
lerinde 1 trilyon ruble (~27 milyar USD) ci-
varında negatif hareket yaratması ve petrol 
ile petrol ürünlerinin Avrupa’ya dağıtım ve 
satışından elde edilen gelirleri yüzde 50 ora-
nında düşürmesi beklenmektedir. Öncelikli 
olarak Rosneft, Gazpromneft ve Transneft 
gibi devlet şirketlerinin yanı sıra, özel şirket 
olmalarına rağmen Lukoil ve Superneftgaz 
gibi firmaların da etkilenmesi öngörülmek-
tedir.1 Rusya’ya petrol ve yan sektörlerde 
yüksek teknoloji ihracatını kısıtlayacak ön-
lemlerin yanı sıra AB Komisyonu, üye ülke-
lerden Rusya’nın Dünya Kupası ve Avrupa 
şampiyonaları dahil, uluslararası spor ve 
kültür etkinliklerinden izole edilmesinin de 

1   “EU plans to target Russian oil groups with new sanctions”, Fi-
nancial Times, Erişim Tarihi: 06 Eylül 2014

tartışılmasını istemektedir. Rusya’nın 2018 
FIFA Dünya Futbol Şampiyonası’na ev sa-
hipliği yapmasının bugünden tartışmaya 
açılması ise bazı ülkelerce çok erken olarak 
nitelendirilmektedir.2

Yaptırımlara Batı’dan “Ölçülü” 
Tepki
Ağustos ayı sonlarında Brüksel’de topla-
nan Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Rus-
ya’ya Ukrayna’daki askeri varlığını der-
hal geri çekmesi çağrısı yapılmış ve AB 
Komisyonu’ndan ilave yaptırım önerileri 
hazırlanması istenmişti. Aynı şekilde İn-
giltere’deki NATO zirvesinde Ukrayna krizi 
görüşülürken, Beyaz Saray’dan Ulusal Gü-
venlik Danışmanı açıklama yaparak Uk-
rayna topraklarını işgal ederek ayrılıkçılara 
destek veren Rusya’ya yeni yaptırımların 
uygulanacağını belirtmiştir. Avrupa Birliği 
ülkeleri ABD ile aynı yönde hareket edece-
ğini açıklarken, ticari olarak Rusya ile güçlü 
bağı olan bazı Batılı ülkeler konuya “çekim-
ser” yaklaşmıştır. Amerika Başkanı Oba-
ma, İngiltere Başbakanı David Cameron, 
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 
Rusya’ya yeni yaptırımların uygulanmasını 
destekleyen liderler arasında yer almakta-
dır. Fransa, Rusya’ya Mistral sınıfı helikop-

2    “AB Rusya’ya yaptırımları ağırlaştırmaya hazırlanıyor”, Anadolu 
Ajansı. Erişim Tarihi: 05 Eylül 2014

ter taşıyıcı gemisi satışını askıya alırken, 
(teslimat yapılmazsa Fransa’nın Rusya’ya 
1,1 milyar avro tazminat ödemesi gerekiyor)  
Almanya Başbakanı Angelina Merkel ise fi-
nans ve enerji alanlarında uygulanması dü-
şünülen yaptırımların Alman ekonomisini 
etkileyeceğini belirtmiştir. Buna bir örnek 
verecek olursak; Almanya, Rheinmetall 
Firması’nın Rusya’da eğitim merkezi kur-
ması için verdiği ihracat iznini iptal ettiği-
ni açıklamıştır. Bu proje, Rusya’nın Volga 
Bölgesi’nde Mulino kentinde inşa edilecek 
ve 100 milyon Avro’ya mal olacaktı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkila-
tı (AGİT) dönem başkanı olan İsviçre ise 
Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolü 
oynamaktadır. Rusya ham petrolünün yüz-
de 75’i Cenevre üzerinden satılmakta, bu 
nedenle İsviçre’nin Rusya’ya karşı bir yap-
tırım uygulaması beklenmemektedir. Zaten 
İsviçre Ekonomi Bakanı Johann Schneider-
Ammann de İsviçre’nin Rusya’ya yaptırım 
uygulama planı bulunmadığını bildirmiş, 
ülkesinin Ukrayna konusundaki diplomatik 
gelişmelerde tarafsız kalmaya devam ede-
ceğini açıklamıştır.

AB içinde Baltık ülkeleri ve Polonya sert 
yaptırımlardan yanayken birçok AB ülkesi 
ekonomik menfaatleri nedeniyle “ölçülü” 
tepki verilmesini istemektedirler. Ancak, 
daha önceleri yüzde 45 seviyelerinde olan 
Rusya’dan doğalgaz ithalatı yüzde 30 sevi-
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abd’NiN rusya’ya uyguladığı 
ticari yaptırımlar arasıNda; 
savuNma, fiNaNs ve eNerji 
alaNları başta gelmektedir.

abd başkaNı barack obama, 
iNgiltere başbakaNı davıd 
cameroN, fraNsa cumhurbaşkaNı 
fraNçoıs hollaNde, rusya’ya yeNi 
yaptırımlarıN uygulaNmasıNı 
destekleyeN liderler arasıNda 
yer almaktadır.

Rusya’ya Yaptırımlar:
Bumerang Etkisi Yaratır mı?

Peyman Yüksel 
EKOAVRASYA AKADEMİK KURUL ÜYESİ
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yelerine düşse de Baltık ülkeleriyle Finlan-
diya, İsveç, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan 
doğalgaz ithalatının tamamına yakınını bu 
ülkeden yapmaktadır. Moskova’ya bağım-
lılık oranı Polonya ve Yunanistan’da yüzde 
70, Avusturya ve Macaristan’da yüzde 60, 
Almanya’da yüzde 40, İtalya’da yüzde 20 ve 
Fransa’da yüzde 18 civarındadır.

Yaptırımların Orta Asya 
Ülkelerine Yansıması
Orta Asya ülkelerinden Rusya ile sınırı bulu-
nan Kazakistan’da, Merkez Bankası Başkanı 
Kayrat Kelimbetov bir süre önce bir açıkla-
mada bulunmuş ve Rusya’ya uygulanan ve 
gelecekte uygulanması beklenen yaptırım-
lardan kaygı duyduklarını ifade etmiştir. 
Çünkü Rusya’nın 2014 yılını sıfır büyüme 
oranıyla kapatması ülkeden sermaye çıkışı-
na neden olacaktır. Bu da Rusya ile komşu 
olan Kazakistan’ı direkt olarak ilgilendir-
mektedir. Buna karşılık Stratejik Araştırma 
Enstitüsü Direktör Yardımcısı Leyla Mu-
zaparova, Rusya’ya karşı uygulanan yaptı-
rımların Kazakistan ekonomisini doğrudan 
etkileyemeyeceğini, dünya ekonomisi ne ka-
dar etkilenirse bu yaptırımlardan Kazakis-
tan ekonomisinin de o kadar etkileneceğini 
belirtmiştir. Oysa bölgedeki belirsizlikler, 
Ukrayna krizi ve Kazakistan için çok önemli 
bir petrol sahası olan Kashagan’da üretimin 
durması sonucu ülke ekonomistleri, yüzde 
6 olarak belirlenen 2014 büyüme hedefleri-
ne ulaşılmasının riske girdiği yönünde açık-
lamalarda bulunmuşlardır. 

Geçtiğimiz aylarda Avrasya Gümrük 
Birliği’ne (AGB) üye olmaya karar veren 
Kırgızistan açısından da bölgede yaşanan 
sıkıntılar risk oluşturmaktadır. Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin’in hayali oldu-
ğu ileri sürülen Avrasya Gümrük Birliği 
Rusya, Belarus ve Kazakistan tarafından 
kurulmuştu. Kırgızistan da AB ve ABD’nin 
ekonomik gücünü dengelemeyi hedefle-
yen birliğe üye olmak için gerekli belgele-
rini tamamlayan, ekonomik olarak diğer 
üyelerden küçük olsa da birliğin büyüme-
si ve genişlemesi için önemli bir ülkedir. 
Kırgızistan’ın, Rusya’nın yaptırım uygula-
yan ülkelere karşı gıda ürünlerini kendisin-
den alması durumunda, bunu fırsata çevir-
mesi mümkündür. 

Diğer bir Orta Asya ülkesi olan Tacikis-
tan da aynı şekilde, Rusya’ya gıda ambar-
gosu koyan ülkelere bir alternatif olarak bu 

durumdan fırsat yaratmaya çalışmaktadır. 
Tacikistan Ticaret ve Ekonomik Kalkın-
ma Bakanlığı, daha önce azalan yaş sebze 
ve meyve ihracatının, Rusya’ya uygulanan 

yaptırımlardan sonra tekrar artırılması için 
çalışmalar yapıldığını belirtmişlerdir. 

Rusya’nın Batılı ülkelere uyguladığı 
“karşı yaptırım” kararlarından yüzü gülen 
ve Şanghay İşbirliği Örgütünün de üyesi 
olan Özbekistan’da ise yaş sebze ve meyve 
ihracatının 2016 yılına kadar yüzde 100 art-
ması bekleniyor. 

Ekonomik olarak Kremlin’den ba-
ğımsız politikalar tercih eden, buna kar-
şılık Rusya’yı stratejik ortak olarak gören 
Türkmenistan’ın Rusya ile arasındaki tica-
ret hacmi 5 milyara ulaşmıştır. Bağımsız 
devletler Topluluğu (BDT) özel üyesi olduk-
larını söyleyen ve AGB’ye katılmayacağını 
belirten Türkmenistan tarafsızlık politikası 
uygulayarak gelişmelerden en az etkilenen 
ülke olmaya çaba sarf etmektedir. 

Türkiye Yaptırımlara Sıcak 
Değil
Türkiye’nin etrafı uzun zamandır adeta 
bir ateş çemberine alınmış durumdadır. 
Arap Baharı’nın dış ticarete yaptığı olum-
suz etkilerin izleri henüz onarılmadan, 
Afrika ülkeleriyle durma noktasına gelen 
ekonomik ilişkiler, Irak’ta yaşanan siyasi 
sıkıntılar, Suriye iç savaşının sonuçlanma-
ması neticesinde, ülkemiz Orta Doğu’ya, 
Körfez’e karayoluyla güvenli olarak ihracat 
yapamamaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin 
bir de kuzeyinde yeni krizler yaşaması is-
tenmeyen bir durumdur. Özellikle enerji 
anlaşmalarıyla Rusya ve Orta Asya ülkele-
rine, Azerbaycan’a bağımlı olan Türkiye, 
Batılı ülkelerden gelen yaptırımlara sıcak 
bakmamaktadır. Tam tersi olarak Ener-
ji Bakanı Taner Yıldız AB’nin baskısıyla 
projesini durduran Bulgaristan’ın aksi-
ne, Türkiye’nin Güney Akım konusunda 
Rusya’ya verdiği iznin arkasında olduğunu 
belirtmiştir. 

Bu arada uygulanan yaptırımlar sonucu 
Kazak petrolünün Rusya’nın Karadeniz’de-
ki Novorossislimanı üzerinden taşınması 
dışında, Bakü – Tiflis – Ceyhan’dan (BTC)  
taşınması ihtimali gözleri BTC’ye çevir-
miştir. Bu olasılığın düşünülmesi bile hem 
Kazakistan’a güzergah çeşitliliği sağlaması 
hem de Türkiye’nin jeopolitik önemini gün-
deme getirmesi açısından önemlidir.

Türkiye, kendisine ambargo uygulayan 
ülkelerden mal alamayan Rusya’ya ihra-
cat yapabileceği ürünleri tespit etmekte ve 
yaşanan bu krizden fırsat yaratmaya çalış-
maktadır.  Her ne kadar Türkiye Rusya’ya 
yaş sebze, meyve, et ve süt ürünlerinde, 
bakliyat ihracatında artış beklese de gelen 
olumsuz veriler can sıkmaktadır. Ukray-
na krizinin etkisindeki Rusya pazarında 
Ağustos’ta yüzde 14, 8 ayda yüzde 12’lik dü-
şüş yaşanmıştır.

Moskova’nın Cevabı 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yap-
tırımların “bumerang etkisi” yaratacağını 
ve bunun özellikle ABD’li enerji şirketleri 
için zararı olacağını belirtmiştir.3 Moskova 
yönetimi AB’nin ekonomik ve ticari yap-
tırımlarına tarım ve gıda ambargosuyla 
cevap vermiş ve bir sonraki adımının oto-

3    “Putin  ile  ABD  Yaptırımları  Üzerine”,  http://www.behindrussia.
com/putin-ile-abd-yaptirimlari-uzerine/ Erişim 07 Eylül 2014

motiv sektörü olacağını açıklamıştır. Krem-
lin resmi internet sitesinden, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in, “Rus şirket ve 
vatandaşlarına karşı yaptırım uygulayan 
ülkelerden gıda, tarım ürünü ve hammadde 
alımının bir yıl süreyle yasaklanması veya 
sınırlandırılması” talimatı verdiği duyurusu 
yapılmıştır. Bu durum karşısında Almanya, 
Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan 
gibi ülkelerde ekonomik anlamda sıkıntı 
yaşanacağı öngörülmektedir.

Buna karşılık Rusya Tarım Bakanlığı, 
bazı ülkelerden ithalatı yasaklanan gıda 
ürünlerinin Azerbaycan, Özbekistan, Ta-
cikistan ve belirli ölçüde Kırgızistan’dan 
karşılanacağını açıklamıştır. Tarım Bakanı 
Nikolay Fyodorov, ‘Sebze ve meyve itha-
latında İran, Cezayir ve Mısır’ın alternatif 
ülkeler olduğunu: Latin Amerika ülkeleri 
Şili, Arjantin, Paraguay, Ekvator ve Peru ile 
yaptırımlar sonrası ticari ilişkilerin artırıla-
cağını’ söylemiştir. Fyodorov, Türkiye’nin 
de AB ve ABD’den ithalatı yasaklanan ürün-
lere alternatif oluşturacağını eklemiştir.4

Değerlendirme
Rusya’nın eski Sovyet Bloğu üzerindeki 
nüfusunu kaybetmek istememesi nedeniy-
le sürekli yeni hamleler yapması bölgede 
dengelerin ve istikrarın sürekli değişmesi-
ne neden olmaktadır. Bir yandan Avrasya 
Ekonomi ve Gümrük Birliği çalışmaları 
yapan Rusya, diğer taraftan ise Kırım ve 
Ukrayna’da askeri gücünü ortaya koyma-
ya çalışmaktadır. Buna karşı duyarsız kal-
mayan Batı ise yaptırımlarla Rusya’yı cay-
dırmaya çalışmaktadır. Özellikle finansal 
yasaklar eğer ciddi anlamda uygulanırsa, 
Rusya için sorun yaratacaktır. Ekonomide 
uzun zamandır durgunluk sinyalleri veren 
Rusya’nın, 2014 büyüme beklentileri Ulus-
lararası para Fonu (IMF) tarafından 1,3’den 
0,2’ye düşürülmüştür.

Öte yandan Ukrayna’da yaşananlar, bu 
ülkenin jeopolitik durumundan dolayı si-
yasi ve ekonomik olarak hem Batılı ülkeleri 
hem de bölge ekonomilerini etkilemektedir. 
Her ne kadar sürekli olarak yaptırım uygu-
layacaklarını açıklayan Batılı ülkelerin ve 
özellikle AB’nin, enerji konusunda dışa ba-
ğımlılığı sürdüğü müddetçe, (hayati önem 

4   “Rusya, karşı yaptırımlar boyunca hangi ürünü nereden ithal ede-
cek?” Haberrus, Erişim Tarihi: 6 Eylül 2014

taşıyan doğalgazın kesilmesi ihtimaline kar-
şılık) Rusya’ya büyük ölçüde yaptırım uygu-
lamaları pek mümkün görünmemektedir.  
Özellikle ekonomik olarak Rusya’yla önemli 
derecede ithalat – ihracat ilişkisi içinde olan 
bazı AB ülkeleri yaptırımları en az seviyede 
uygulama ya da geciktirme yolunu tercih 
edeceklerdir. Yaptırımlar konusunda öncü-
lük yapan ABD bile, “ateşkes” uygulanacağı 
açıklamasından hemen sonra yaptırımların 
askıya alınması talimatını vermiştir.

Türkiye ise Batının uygulamaya koy-
duğu ya da planladığı yaptırımlara karşı 
belirli bir mesafede durabilirse, Rusya ile 
dış ticaretini artırabilir. Rusya’dan büyük 
ölçüde doğalgaz alan Türkiye’nin, bu ülkeye 
karşı hep eksi bakiye veren ihracatı belki de 
önümüzdeki günlerde olumlu anlamda le-
himize sonuçlanabilir. Ermenistan’ın dahil 
olmayı planladığı AGB’ne sıcak bakmayan 
Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’nü 
hedeflemekte ve Rusya ile arasında “Serbest 
Ticaret Bölgesi” oluşturmayı düşünmekte-
dir. Fakat, kötümser senaryoda Rusya’nın 
yaptırımlardan dolayı yaşayacağı ekonomik 
sıkıntıların ülkemizi de olumsuz etkilemesi 
olasılık dahilindedir. Rusya’dan sağlanan 
enerji sıkıntıya girerse, Türkiye’nin enerji 
arayışı konusunda farklı ülkelerle anlaşma 
yapmak zorunda kalması maliyetlerin art-
masına neden olabilir. Rus turist sayısının 
azalması, meyve – sebze ihracatından dola-
yı iç pazarda fiyatların yükselmesi gibi uzun 
vadede etkisi görülebilecek bazı negatif so-
nuçlar da yaşanabilir. Böyle bir dönemde 
doğru politikaların izlenmesi hayati derece-
de önem arz etmektedir. 

Hem Batılı ülkelerin ve Türkiye’nin hem 
de Orta Asya’nın, Rusya’ya uygulanacak 
yaptırımlar karşısında nasıl hareket edeceği 
ve ekonomik anlamda ne kadar etkilene-
ceği “ateşkes”in kesin olarak uygulanacağı 
zamana kadar belirsizliğini sürdürecektir. 
“Bumerang Etkisi” yaşanıp yaşanmayacağı 
ise merak konusu olacaktır.

*Sendikasyon Kredisi: Lider bir banka 
(genelde bir yatırım bankasıdır) önderliğin-
de birden fazla banka veya benzeri ödünç 
veren kurum tarafından kurulan şirketler 
birliği tarafından, belli bir amaç için yine 
kurumlara (bankalar veya büyük holding-
lere) büyük tutarlarda verilen uluslararası 
kredilere sendikasyon kredisi denir. Kredi 
alan kurum açısından sendikasyon kredisi 
almak bir prestij ve itibar konusudur.

rusya devlet başkaNı vladimir 
putiN, yaptırımlarıN “bumeraNg 
etkisi” yaratacağıNı ve 
buNuN özellikle abd’li eNerji 
şirketleri içiN zararı olacağıNı 
belirtmiştir. fiNaNsal yasaklar 
eğer ciddi aNlamda uygulaNırsa, 
rusya içiN soruN yaratacaktır.
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A
merika Birleşik Devletleri (ABD) 
Başkanı Barack Obama’nın Irak 
Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) 
karşı aktif bir mücadele başlatıl-

masının gerekli olduğunu ve bu çerçevede 
Türkiye’nin de içerisinde olduğu bölge ül-
kelerine de büyük görev düştüğünü belirt-
tiği açıklamasından sonra dikkatler IŞİD’e 
karşı mücadelenin nasıl yapılacağına ve 
Türkiye’nin tavrına çevrilmiştir. Daha son-
ra Obama bir başka açıklamayla, 2014 yılı-
nın 11 Eylül gününde IŞİD’e karşı savaş ilan 
etmiştir.

Obama’nın bu açıklamalarından an-
laşıldığı kadarıyla, IŞİD’e yönelik bir hava 
operasyonuna ABD havadan katılacak ve 
bölgede özellikle Irak merkezi hükümeti ve 
kuzeydeki peşmergeye silahlı destek sağla-
nacaktır. IŞİD’i bitirecek formülün bir diğer 
parçası olarak Obama, finans kaynaklarının 
bitirilmesini işaret etmiştir. İnsani yardım 
boyutunu da dillendiren Obama, bölgedeki 
Sünni kesimlerin IŞİD’e verdiği desteği kes-
mesi gerektiğini kastetmiştir. 

Son olarak Avustralya’nın da Irak - Şam 
İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı yürü-

tülecek olan mücadeleye destek vereceği-
ni açıklayıp ortak bildiriyi imzalamasıyla, 
ABD’nin öncülük ettiği koalisyona katılan 
ülke sayısı 40’a yaklaşmıştır.1

Obama Politikası Değişiyor mu?
Obama’nın seçim döneminde propagan-
dasının en önemli ayaklarından birisi ABD 
askerlerinin savaş bölgelerinden çekil-
mesi üzerine kurulmuştur. Irak’ta bunu 
yapan ABD’nin tekrar bölgeye dönmesi, 
Obama’nın politikasının ana hatlarında 
bir değişikliğe işaret etmemektedir. Çün-
kü, bu arada asıl kara savaşı yerel güçler 
üzerine kurulacak, ABD sadece yukarıdan 
bombalayacaktır. Bu durum, ABD askerle-
rinin Irak Savaşı’nda olduğu gibi ölmesine 
de neden olmayacak, Obama’yı iç politi-
kada zorlamayacaktır. Operasyon kararı, 
Obama’nın Bush’un tersine müdahaleci 
olmayan tavrında bir değişikliğin izlerini 
taşısa da bunun şimdi bozulduğunu söy-

lemek güçtür. Çok geri gitmeden NATO 
çerçevesinde Libya’ya düzenlenen hava 
harekatı, Obama dış politikasında müdaha-
leci havayı yansıtmıştır. Obama’nın önceki 
dönemlerden farkı, ABD’yi sorunlu alanla-
ra tek başına değil, bir ittifakla ve karadan 
değil hava yoluyla kayıp vermeden sokması 
olmuştur. 

Yine, Obama’nın konuşmasında işaret 
ettiği başka bir nokta, iç politikada kendi-
sini rahatlatmak için “ABD’nin liderliği” 
konusu olmuştur. Bu operasyonda liderlik 
yapacak bir ABD’nin, küresel liderliğini de 
pekiştireceğini vurgulayan Obama, ABD 
vatandaşlarının bundan memnuniyet duya-
cağını belirtmiştir. Böylece, vatandaşından 
bir yandan rıza alırken öte yandan da bir 
güç gösterisinin kapısını açmıştır. 

1   IŞİD’e Karşı Koalisyona Katılan Ülkeler 40’a Yaklaştı, http://www.
bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/09/140914_isid_koalisyon.shtml, 
Erişim Tarihi: 14 Eylül 2014.

ışid’i bitirecek formülüN 
bir diğer parçası olarak 
obama, fiNaNs kayNaklarıNıN 
bitirilmesiNi işaret etmiştir.

IŞİD Operasyonu’nda Türkiye’nin Tutumu
ve Kerry’nin “İkna Turu”

Ahmet Gencehan Babiş
TÜRKSAM GENEL SEKRETERİ
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bilinmektedir. Kara operasyonunun bölge 
güçleriyle etkin bir şekilde yapılması nokta-
sında birçok problem mevcuttur. Peşmerge 
beklenen direnci gösterememiş, Irak asker-
leri de IŞİD gelir gelmez kaçmıştır. Suriye’de 
Esad rejimi, Batı koalisyonu tarafından açık 
tehdit olarak görülürken bu süreçte Türkiye, 
anahtar konumu arz eden bir ülke halini al-
mış, İran ve ABD mecburi bir şekilde IŞİD’e 
karşı yan yana gelmiştir. Ne var ki İran ve 
ABD’nin koordineli olarak çalışması söz 
konusu olmadığından, rehineler nedeniy-
le bir yerde eli konu bağlı olan Türkiye’nin 
önemi artmıştır. Türkiye’nin NATO’nun en 
büyük ikinci ordusu olması, Irak ve Suriye 
ile paylaştığı 1200 km sınırı bulunması gibi 
noktalar değerlendirildiğinde, Türkiye’nin 
diğer birçok ülke gibi sembolik öneme sahip 
olmadığı daha da net anlaşılacaktır. IŞİD’e 
karşı mücadele verilirken Esad’a güç kazan-
dırılmaması ince bir çizgiyi oluştururken, 
öte yandan da IŞİD’in Esad muhaliflerine 
de saldırı düzenlediği düşünüldüğünde, 
Esad’ın bu operasyonla Batı ile pazarlıkta 
elinin güçleneceği görülmektedir. Bütün 
bunların çerçevesinden bakıldığında, Ame-
rikan makamları Türkiye’nin operasyona 
dahil olmayacağını kestirse de ABD Dışiş-
leri Bakanı Kerry’nin son ziyaretini biraz da 
“ikna turu” olarak görmek gerekmektedir. 

Batı’nın Düşünceleri
Türkiye dışında İngiltere ve Almanya’nın 
da operasyon noktasında aktif olmayacağı 
görünmektedir. IŞİD elinde İngiliz rehine-
lerin bulunması, Türkiye’ye benzer olarak 
İngiltere’yi dışarıda tutan etmenlerden biri 
olarak düşünülebilir. Nitekim 14 Eylül ta-
rihinde IŞİD, İngiliz David Haines’in kafa-
sının kesildiği görüntüleri yayınlamıştır.6 
Videoda ayrıca, İngiliz Hükümeti’nin IŞİD’e 
karşı koalisyona katılma kararı sebebiyle 
Haines’in ölümünden sorumlu olduğu be-
lirtilmiştir. Bu durum, IŞİD’in rehine ham-
lelerinin ülkelerin ellerini kollarını bağlama 
stratejisi olarak kullanıldığını da göster-
mektedir.

Öte yandan bu iki ülke hava operasyo-
nunda aktif olarak yer almasa da İngiliz 
uçakları Eylül ayı başında 9 ton cephane 

6    British  Hostage  David  Haines  Beheaded  By  Islamic  State 
Terrorists,  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middle-
east/syria/11094852/British-hostage-David-Haines-beheaded-by-
Islamic-State-terrorists.html, Erişim Tarihi: 14 Eylül 2014.

ulaştırmıştır. Yine 10 Eylül tarihinde İn-
giltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 
Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 
silahlı gücü peşmergeye 2.6 milyon değe-
rinde ağır silah ve mühimmat gönderecek-
lerini söylemiştir.7 Almanya da İngiltere’ye 
benzer şekilde Kürtlere silah yardımında 
bulunacağını belirtmiştir. AB’nin önemli 
bir diğer ülkesi Fransa ise bu iki ülkeye na-
zaran daha istekli davranmış ve 2003 Irak 
İşgali’ndeki Tony Blair’li İngiltere’nin ro-
lünü oynamıştır. Rusya ise Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nin operasyonda 
devre dışı bırakılmasını eleştirmektedir. 

Değerlendirme
İlk olarak, ABD Başkanı Obama’nın IŞİD’in 
bitirileceği şeklindeki açıklaması düşünül-
düğünde, IŞİD’in ayakta kaldığı bu denli 
geniş bir operasyon sonucu bir başarısızlık 
olarak görülecektir. Öte yandan Türkmen-
lerle alakalı geliştirilmiş herhangi bir stra-
teji hiç kimse tarafından açıklanmamıştır. 

7    İngiltere’den  Peşmerge’ye  Silah,  http://www.gazetevatan.com/
ingiltere-den-pesmerge-ye-silah--676682-dunya/,  Erişim  Tarihi:  13 
Eylül 2014.

Kısa vadede PKK’nın Türkmenleri korudu-
ğu imajı yaratılsa da Batı’nın silah desteğini 
alan peşmerge baskısını silahsız Türkmen-
ler üzerinde orta vadede daha fazla hisse-
decek ve uzun vadede silahsız olan Türk-
menler için daha büyük sıkıntılarla dolu bir 
süreç başlayacaktır. 

IŞİD, ilerleyen süreçte kendisine ya-
pılan saldırılardan bunaldığı zaman, 
Türkiye’nin üslerini kullandırdığı olası bir 
durumda Türkiye’yi de koalisyonda kendi-
leriyle askeri bağlamda çatışan ülkelerden 
farklı görmeyecek, rehine diplomatlarımızı 
bir koz olarak kullanma ihtimalini doğura-
caktır. Dolayısıyla, İncirlik’in durumu son 
derece kritiktir ve iyi hesaplanmalıdır. Bu-
nunla birlikte, Türkiye’nin bir oldubittiyle 
savaşa dahil edilmesine dikkat edilmelidir.

Kerry’nin ziyareti, genel anlamda 
operasyondaki ayrıntıları belirlemek ve 
Türkiye’nin rollerini saptamak için yapıl-

mıştır. Şu anda operasyonda ikili işbirliği-
nin askeri alan dışında devam ettirilmesi 
konusunda perde önünde büyük sıkıntı 
yaşanmıyor gibi gözükse de Türkiye’nin tu-
tumu ABD’yi memnun eden bir karar olma-
mıştır. Irak’taki Kürt bölgesiyle bu süreçte 
gelişen ilişkiler, gelecekte Kuzey Irak’ın 
Türkiye’ye alternatif bir müttefik olarak 
tanımlanabileceğinin sinyalleri de bazı 
uluslararası basın kuruluşları vasıtasıyla 
verilmeye başlanmıştır. Bu şekilde Türkiye 
üzerindeki baskı artırılmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’nin Durumu
Türkiye’nin olayların neresinde olduğuna 
bakıldığında flu bir görüntü ile karşıla-
şılmaktadır. IŞİD’in elinde resmi açıkla-
malara göre 49 diplomatımız olduğundan 
dolayı, Türkiye Cidde’de yapılan toplantı-
da IŞİD’e karşı yapılacak olan uluslararası 
operasyonda askeri anlamda aktif olarak 
yer almayacağını beyan etmiştir. Türkiye, 
bir bakıma lojistik bir üs, istihbari bir or-
tak ve insani yardım merkezi olarak ope-
rasyon bünyesinde yer almak istemekte-
dir. Kerry’nin mesajlarına bakıldığında ise 
ABD Dışişleri Bakanı, 1,3 milyon civarın-
daki mülteciye kapılarını açması sebebiyle 
Türkiye’nin cömertliğine minnettar oldu-
ğunu belirtmiştir.2 Böylece Kerry, IŞİD’e 
karşı kurulmuş olan koalisyonun diğer or-
taklarına, Türkiye’nin askeri olarak savaşın 
içerisinde yer almamasına rağmen büyük 
bir yük omuzladığı mesajını vermeye çalış-
mıştır.

2    Kerry:  ‘Türkiye’nin  Mülteciler  Konusundaki  Cömertliğine  Min-
nettarız’,  http://www.iha.com.tr/haber-kerry-turkiyenin-multeciler-
konusundaki-comertligine-minnettariz-390618/,  Erişim  Tarihi:  14 
Eylül 2014.

Türkiye’nin özellikle Suriye’deki muha-
liflere verilen destek sebebiyle sınırlarından 
geçişlerinin hem daha kontrolsüz hem de 
zaman zaman daha rahat bir hal aldığı bir-
çok kesim tarafından dile getirilen bir hu-
sustur. Türkiye’nin IŞİD’e karşı mücadele 
sürecinde bir sorumluluğu da terör örgütü-
nü frenlemek için kapılardaki kontrolü artı-
racağı şeklinde karşımıza çıkmıştır.   

Diğer yandan, Türkiye içerisinde bulu-
nan IŞİD’in hücre evleri büyük bir problem 
kaynağı olabilecektir. Bunu sadece sınır 
güvenliği olarak değil, iç güvenlik olarak da 
ele almak gerekir. Belki de IŞİD’in en çok 
uyuyan hücresi Türkiye’dedir. Bu nedenle 
her an bu hücrelerin harekete geçirilmesi 
tehlikesi ve tehdidi mevcuttur.3

Silahların Geleceği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IŞİD’e 
yapılacak operasyonda silahların PKK’nın 
eline geçmemesi gerektiği şeklindeki yoru-

3   TÜRKSAM Başkanı, MHP Iğdır Milletvekili Dr.Sinan OĞAN ile IŞİD 
Hakkında  Röportaj,  http://www.turksam.org/tr/makale-detay/11-
79-turksam-baskani-mhp-igdir-milletvekili-dr-sinan-ogan-ile-isid-
hakkinda-roportaj, Erişim Tarihi: 14 Eylül 2014.

muyla tehlikeye dikkat çekmiştir. Bu denli 
karışık bir coğrafyada silah trafiğinin ne şe-
kilde olacağını öngörmek ise olası değildir. 
Önceki örnekler ise durumun çok iç açıcı 
olmadığını göstermektedir. Örneğin, Su-
riye’deki iç çatışma sürerken 2012 yılında 
üst düzey bir Amerikan görevlisi, CIA ajan-
larının haftalardır silahların El Kaide bağ-
lantılı teröristlere ve diğer terör gruplarına 
geçmemesi için Türkiye’nin güneyinde bu-
lunduğunu belirtmiştir.4 Davutoğlu da yine 
benzer şekilde “Amerika’nın Irak’a bırak-
tığı en sofistike silahlar IŞİD’in eline geçti. 
Yapılması gereken derhal bu tür tehditlere 
karşı ortak bir tutum sergilemek”5 demiş-
tir. Böyle bir ortamda, ilerleyen dönemde 
silahların hem kimin eline geçeceği hem de 

bu silahların kime doğrulacağı konusunda 
Türkiye’deki yetkili mercilerin son derece 
etraflıca düşünmesi gerekmektedir. Bütün 
bunların yanında Irak ve Suriye’deki yerel 
güçlerin zayıflığı noktasında hem operas-
yonda kullanılacak silahlardan nemalan-
mak isteyen hem de operasyon sürecinde 
nüfuz artırmak isteyen PKK-PYD-YPG üç-
genini kontrol altında tutmak gerekmekte-
dir. Silahların geleceği, şüphesiz ki bölge-
nin geleceğini de en net şekilde etkileyen 
durumlardan birisi olacaktır.

Bölgenin Geleceği
Irak ve Suriye’de yapılacak bir hava ope-
rasyonu IŞİD’i tam olarak bitirmeyecektir. 
Terör gruplarına karşı sadece düzenlenecek 
hava operasyonuyla başarılı olunmayacağı 
zaten bölgede PKK örneğiyle son derece iyi 

4   C.I.A. Said  to Aid  in Steering Arms to Syrian Opposition, http://
www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-
in-steering-arms-to-syrian-rebels.html?pagewanted=all&_r=0, 
Erişim Tarihi: 14 Eylül 2014.
5   Davutoğlu: ABD’nin Silahları IŞİD’in Eline Geçti, http://www.radi-
kal.com.tr/politika/davutoglu_abdnin_silahlari_isidin_eline_gecti-
1212464?scenario_id=ilgilihaberradikal&action=click&label=haberd
etay2&widget_id=2292495118454098, Erişim Tarihi: 13 Eylül 2014.

ırak ve suriye’de yapılacak 
bir hava operasyoNu ışid’i tam 
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dönemi boru hatlarını kullanarak, Türkiye 
ise uluslararası destek ile Bakü-Tiflis Cey-
han Petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal 
Gaz hatları ile Azerbaycan’ın petrol ve do-
ğalgazını uluslararası pazarlara ulaştırma-
da etkin rol aldılar. 

Uluslararası Pazarlar konusunda da 
enerjiye ihtiyacı olan devletlerle önemli 
anlaşmalar yapılmıştır. Bu çerçevede ABD, 
AB, Uzak Doğu üçlüsü devletlere enerji pa-
zarlama konusunda önemli imkânlar su-
narken, enerji ile elde edilen prestij saye-
sinde, enerji konusunda bir şekilde rol alan 
devletlerin Karabağ konusunda desteği sağ-
lanmaya çalışılmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlıktan 
günümüze birkaç önemli projede aktif rol 
üstlenmiştir. Bu projelerde aldığı yüküm-
lülüğü diğer ülkelerle dengeli bir biçimde 
yürütmeyi temel hedefi olarak görmüştür. 
Komşularının tepkisini çekmemek için ise 
denge politikası izleyerek diğer devletlerle 
karşılıklı bağımlılık çerçevesinde hareket 
alanı veya serbestisi yaratmaya çalışmıştır. 

Bağımsızlıktan günümüze yapılan tüm 
önemli anlaşmalarda Azerbaycan bölgesel 
ve küresel güçlerin çıkarlarını hep dikkate 
almak zorunda iken, günümüzde TANAP 
projesi ülkenin uluslararası arenada çıkar-
larını koruması açısından da önemli proje 
olarak değerlendirilmektedir. Bu proje, 
Avrupa’nın Rus doğalgazına olan bağım-
lılığını azaltacağı için, Azerbaycan'ın Do-
ğu-Batı enerji koridorunda önemli ülke 
konumuna yükselmesi beklenmektedir 
(Mammadov, 2013, s. 13). Gelinen nokta 
Azerbaycan enerji politiğindeki başarısını 
göstermektedir.

Azerbaycan’ın enerji politiği konu-
sunda da Rusya ve Türkiye önemli roller 
üstlenmiştir. Zira her iki ülke gerek enerji 
kaynaklarının işletilmesi gerek pazarlara 
ulaştırılması ve enerji ticareti konularında 
etkin rol üstlenmiştir ve birçok projenin 
sahibi olmuştur. Bugün Azerbaycan diğer 
alanlarda olduğu gibi enerji siyaseti konu-
sunda da bir denge politikası yürütmeye ça-
lışmaktadır. Bunun sonucunda gerek Rusya 

gerekse Türkiye öncülüğünde Batılı devlet-
lerle birçok projeye ortaklık etmekte, enerji 
kaynağını işletme ve pazarlama konusunda 
önemli çalışmalar yürütmektedir. Azerbay-
can zaman zaman bölgesel ve uluslararası 
gelişmelere göre dış politikasında da deği-
şimler göstermektedir. Özellikle Karabağ 
probleminin çözümü konusunda gösterdiği 
hassasiyet nedeniyle, bölgede menfaati olan 
devletlerle yakın ilişki ve yer yer sıkı pazar-
lıkla kazançlar elde etmeye çalışmaktadır. 
Son dönemde Türkiye’nin Ermenistan açı-
lımı çerçevesinde Azerbaycan’ın Türkiye 
politikalarındaki değişimi buna örnek gös-
termek mümkündür.

A
zerbaycan, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra, stratejik 
konumu ve zengin doğal kaynak-
ları sayesinde kısa sürede  küre-

sel pazara girmeyi başarmıştır. Ancak, Er-
menilerin sürgün ettiği 350 bin ve Karabağ 
Savaşı’ndan kaçan bir milyon mülteci ülke 
ekonomisine büyük darbe vurmuştur. Yeni 
bağımsızlığına kavuşan ülke bu problem-
lerin çözümünü sahip olduğu enerji kay-
naklarını dünya pazarlarına çıkarmakta 
görmüş ve bu çerçevede Rusya ve Türkiye 
üzerinden enerji kaynaklarını dünya pa-
zarlarına ulaştırmaya çalışmıştır. Sonraki 
dönemde ülkenin enerji politiği bu iki ülke 
çerçevesinde gelişmiştir.

Bugün Azerbaycan dengeli bir dış politi-
ka izleyerek hem Türkiye hem de Rusya ile 
ilişkileri iyi tutmaya çalışmaktadır. Bakü, 
Karabağ sorununu çözüme ulaştırmak 
amacıyla Rusya ile siyasi ve ekonomik işbir-
liğine önem vermekle beraber, Moskova’nın 

Azerbaycan’ın iç işlerine karışmasını önle-
meye dönük çaba sarf etmektedir. Bunun 
için Türkiye önceliğinde Batı’yla ilişkilerini 
de sürdürerek dış politikasındaki dengeyi 
korumaya çalışmaktadır. Rusya’ya karşı 

dengeyi sağlayacak politikanın öncüsü Tür-
kiye ve onun temsil ettiği Batı’dır. Bu neden-
le bir taraftan Rusya ile ekonomik ilişkileri 
sağlamlaştırmaya ve bu yolla Rusya’nın gü-
cünü Ermenilerin Karabağ ve etrafı bölgele-
ri işgaline son verdirtmek için kullanırken, 
diğer taraftan Türkiye’yi enerji alanındaki 
yatırım ve kendine bağlı bir Pazar haline 
getirmeye çalışarak batı kapısını açık tut-
maya çalışmaktadır. Sonuçta Azerbaycan’ın 
Rusya ve Türkiye eksenindeki enerji politiği 
mehter marşı gibi iki ileri bir geri adımla 
devam etmekte, ikili ve ikilemli politikalar-
la sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Azerbaycan Enerji Politiği
Sovyetler Birliğinin yıkılışıyla beraber ba-
ğımsızlığına kavuşan Azerbaycan, kısa 
sürede bölgenin ve yeni dünya düzeninin 
global güçlerinin dikkatini çekmeyi başar-
mıştı. Bunda hiç şüphesiz enerji faktörü-
nün etkisi büyüktür. 19. yüzyıl sonları 20. 
yüzyıl başlarından itibaren dünya enerji 
sektörünün önemli bir merkezi olan Azer-
baycan, Demirperde arkasında çektiği Batı 
özlemi yeni dönemde bitmiş ve yakın bir 
ilişki için uygun bir ortam oluşmuştur. An-
cak, Sovyetler yıkılsa da onun varisi Rusya 
Federasyonu Azerbaycan’ı kolaylıkla Batıya 
vermemiş, ülkede tam bir kargaşa ve çatış-
ma ortamının oluşması için gerekli altyapı-
yı oluşturmuştur.

Devletin yeni yöneticileri Muttalibov 
ve Elçibey bu kargaşaya son verememiş, 
dolayısıyla Azerbaycan dağılıp yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak, 
büyük mücadele sonrası devletin başına 

geçen eski KGB ve Politbüronun üst düzey 
yöneticisi Haydar Aliyev, ülkeyi kısa sürede 
düzlüğe çıkarmış ve iç kargaşayı sona erdi-
rerek bir istikrar sağlamıştır. Sonrasında 
ülkenin ekonomik olarak güçlenmesi ve bir-
çok sorunun bu yolla halli için yeni bir süreç 
başlatılmış ve Elçibey zamanında başlatılan 
enerji hamlesi Asrın Anlaşmasının imzalan-
ması ile birlikte başarılı bir şekilde sonuç-
landırılmış ve enerji Azerbaycan’ın kurtuluş 
sebebi haline gelmiştir. Sonrasında enerji-
nin başarılı bir şekilde politize edilmesi ve 
dünya enerji devlerinin sofrasında başarılı 
bir enerji sağlayıcısı olarak yer almak en 
önemli mesele haline gelmiştir.

Azerbaycan enerji siyasetinin temelleri 
üç ana başlıkta toplanabilir. Birincisi, ener-
ji kaynaklarının işletilmesi, ikincisi, enerji 
pazarlarına ulaşım ve üçüncüsü, pazarla-
ma. Bu çerçevede enerji kaynaklarının iş-
letilebilir hale getirilmesi ve işletilmesi için 
dünyanın öndegelen petrol devi şirketlerle 
önemli anlaşmalar yapılmış ve petrol ihti-
yacı olan devletler bu anlaşmaların garan-
törü olmuştur.

Enerji pazarlarına ulaşım konusunda 
Rusya ile Türkiye önemli bir misyon üst-
lenmiş ve Yeni Dünya Düzenindeki yeni 
politikaları çerçevesinde enerji ticareti ya-
pabilir bir konuma gelmiştir. Uluslararası 
enerji pazarlarına ulaşım konusunda da 
Rusya ve Türkiye arasında bir denge sağla-
narak; erken petrol Rusya, asıl kaynak ise 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile pazarlara 
ulaştırılmıştır. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Erzurum 
Doğal Gaz Boru Hattı ile de doğal gaz dün-
ya pazarlarına ulaştırılmıştır. Rusya Sovyet 

haydar aliyev, ülkeyi kısa sürede 
düzlüğe çıkarmış ve iç kargaşayı 
soNa erdirerek bir istikrar 
sağlamıştır.
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Azerbaycan Enerji Politiğinde 
Rusya Türkiye İkilemi
Azerbaycan’ın bağımsızlık dönemi dış po-
litikası değerlendirildiğinde bazı istisnai 
durumlar hariç, dengeli ve sürdürülebilir 
olduğu kabul edilebilir. Halk Cephesi dö-
neminde bazı başarılar elde edildiyse de 
deneyimsizliğin acı sonuçları hissedilmiş, 
Haydar Aliyev döneminde ise dış politika 
temel konular rayına oturtulmuştur. Dış 

politikada Azerbaycan’ın ciddî sonuç elde 
edemediği tek konu, Azerbaycan toprak-
larının Ermenistan tarafından işgal edil-
mesinin uluslararası kamuoyuna yeterince 
anlatılamaması ve kabul ettirilememesidir 
(Cabbarlı, Abdullayev, 2009, s. 92).

Ancak, ilerleyen dönemlerde Azerbay-
can’ın Batıdan beklentilerinin karşılanma-
ması ve toprak bütünlüğü konusundaki ön-
celiklerinin anlaşılmaması nedeniyle Rusya 

ile bir yakınlaşmanın varlığını kabul etmek 
gerekir. Özellikle Gürcistan Savaşından 
sonra Azerbaycan’ın gerek toprak bütün-
lüğü gerekse enerji güvenliği için Rusya’ya 
rağmen Batıcı politikalar izlenemeyeceği-
ni kabul etmiş görünmektedir. Bu sebeple 
Azerbaycan’ın aşama aşama Batı’nın jeopo-
litik yörüngesinden kaydığı görülmektedir. 
Petrol ve gaz boru hatlarının devletleri bağ-

layıcı etkisi bazen abartılı olarak yorumlan-
sa da uzun vadede Bakü ticari ilişkilerinde 
kendisini Moskova’ya daha fazla bağlı his-
setmektedir ve bu nedenle de enerji konu-
sunda da Rusya güdümünde bir politikaya 
yönelimi kaçınılmaz hale gelmiştir.  

Hazar Bölgesi’nde ticaret, politikayla eş 
anlamlıdır. Bölge devletleri arasında enerji 
kaynaklı gerilimler zaman zaman artış gös-
terse de Azerbaycan’ın enerji politikasında-
ki hızlı eksen değişiminin temel sebebinin, 
Karabağ konusunda herhangi bir uzlaşma-
ya varılmadan, Türkiye’nin Ermenistan ile 
diplomatik pazarlıklara girişmesi olduğu 
düşünülebilir. Ankara izlediği politikayı 
değiştirmezse, Azerbaycan’ın uzun vadeli 
enerji stratejisindeki önceliklerinin değişe-
ceği kabul edilmelidir. Brüksel ve Washing-
ton’daki politik karar alıcılar bir an önce 
ortaya çıkan tehlikenin farkına varmalı ve 
kendilerini Ankara-Bakü hattındaki geri-
limin sonlandırılması için ciddi ve içten 
diyalog kurulmasına adamalıdırlar. İvedi-
likle harekete geçmede başarısız olunursa, 
uzun vadede enerji güvenliği ve jeopolitik 
tercihler bağlamında çok ciddi sonuçlarla 
yüzleşilmesi kaçınılmaz olacaktır (Jackson, 
2014.).

Rusya’nın dominant piyasa konumu 
Avrupa ülkelerini olumsuz etkilemekte-
dir. Bu tekel, Rusya’da diğer sektörlere 
de yayılabilecek yolsuzluk, verimsizlik ve 
ekonomik sorunlara yol açacak ve potan-
siyel çatışma alanları oluşturacaktır. Bu 
nedenle alternatif istikamet arayışları hız-
la artmaktadır. Alternatif boru hatlarının 
inşa edilmesi yoluyla bu tekelin yıkılması, 
Rusya`nın enerji sektörünü daha verimli, 

pazar odaklı bir davranışa sevk edebilir. Bu, 
sadece Azerbaycan-Türkiye arasında değil, 
aynı zamanda ABD ve Avrupa Birliği ile de 
yoğun işbirliği gerektirecektir. Bu anlamda, 
Rusya tarafından kontrol edilmeyen boru 
hatlarının inşa edilme stratejisi “anti-Rus-
ya” değil, “Anti tekel” ve “rekabet-odaklı” 
olacaktır. 

Türkiye bugün Azerbaycan’dan gelecek 
akımın nasıl idare edileceğiyle ilgili bir ter-
cih yapmak durumundadır. Eğer Türkiye 
kendi coğrafi konumunun üstünlüğünden 
yararlanarak, doğal gazın fiyatını önemli 

ölçüde artırırsa, bu gazın Rusya`dan gelen 
gaz karşısındaki rekabet gücünü düşüre-
cektir. Belirtmek gerekir ki eğer Avrupalı 
tüketiciler fiyat dolayısıyla Rusya gazını al-
mak mecburiyetinde kalırlarsa, bölgemizde 
Rusya tarafından kontrol edilmeyen boru 
hatlarının oluşturulmasının önemi ve yara-
rı keskin şekilde düşecektir. Nitekim Tür-
kiye tarafı, kendi transit konumunu esas 
kazanç kapısı olarak kullanmak niyetinde 
olmadıkları güvencesini vermektedir. 

Şu anda Avrupa devletleri, Nabucco 

West veya THGH gibi ek projelerin ya-
pımına yeterince destek vermemektedir. 
Projenin başarılı olması için birileri inisi-
yatifi ele almalı ve söz konusu projelerin 
tamamlanması için irade göstermelidir. 
Avrupa ülkeleri Nabucco West gibi proje-
leri öne çekmekle, ciddi şekilde bu proje-
lere karşı olan Moskova`yı kızdırmak kor-
kusuyla tereddüt etmektedir. Avrupa bu 
projelerin «anti-Rusya» projeleri olması 
düşüncesiyle geri adım atmakta,  şüphesiz 
bu da projenin bekletilmesine ve sürecin 
uzamasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla 

bu durum Türkiye’nin proje konusundaki 
beklentilerini karşılamamaktadır. (İsmayil, 
“Azerbaycan’ın enerji nakil stratejisi, 2014). 

Azerbaycan Batı’nın Rusya karşısında-
ki tutarsız ve dengesiz tavırları karşısında 
Rusya’ya daha fazla yaklaşmakta, Türkiye 
endeksli projelere soğuk bir tavır takınmak-
tadır. Diğer taraftan sadece Rusya’ya bağlı 
kalmamak için bu projeleri destekler gö-
rünmekte, ancak fiiliyatta pek bir şey yap-
mamaktadır. Bu hususta Azerbaycan’ın iki 
ülke arasında ikilemde kaldığını ve gelecek 
adına enerji politiği açısından karamsar bir 
tabloyla karşı karşıya olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Sonuç
Azerbaycan, kendi petrolünü ve doğal gazı-
nı dünya pazarlarına ulaştırmak için Batılı 
şirketlere muhtaç durumdayken, bugün 

“oyun kurucu” bir ülke olarak enerji poli-
tiği yürütmektedir. Bu rolün, enerji sektö-
ründeki muazzam genişlemenin ve Rus-
ya-Türkiye ikilisiyle stratejik işbirliğinde 
çalışmanın bir sonucu olduğu söylenebilir 
(Kafkasya’nın Yükselen Yıldızı İlham Aliyev 
Döneminde Azerbaycan, 2013, s. 353). 

Azerbaycan enerji konusunda büyük 
yatırımlar yapmış, SOCAR gibi dev enerji 
şirketleri kurmuş, Azerbaycan Neft şirketi 
aracılığıyla dünyaya açılmış, ülkede enerji 
sektöründe çalışan şirket ve bu şirketlerin 
arkasındaki devletleri kendi milli mesele-
lerinde aktif katılım için çeşitli çalışmalar 
yürütmüştür. Bununla birlikte karşılaştığı 
en önemli sorun, istikrarlı bir enerji politiği 
yürütememesidir. Bunda da Batılı devlet-
lerin ürkekliği, Türkiye’nin ilgili projelere 
yetecek donanımının olmaması, Rusya’nın 
emperyalist taleplerle bölgeye müdahale-
leri ve Batının buna önlem alamamasının 
etkisi büyüktür. Bu durum yakın gelecek-
te de devam edecek gibi görünmektedir. 
Zira Türkiye’nin iç ve dış politikasındaki 
problemler, Rusya’nın Ukrayna’da estir-
diği terör ve Batı’nın bunun karşısında et-
kin bir politika yürütememesi karşısında, 
ekonomisi enerjiye dayalı bir devlet olan 
Azerbaycan’ı ikili ve ikilemli bir enerji poli-
tikası yürütmeye itmektedir.
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E
nerji ihtiyacı yüksek olan ülke-
lerle enerji açısından zengin olan 
ülkeler arasındaki siyasal ve eko-
nomik ilişkilerin önemi yaşanan 

son gelişmelerle giderek arttı. Türkiye de 
hem enerji talebinin yüksek olması hem de 
enerji arz-talep ilişkisindeki stratejik önemi 
dolayısıyla öne çıkan ülkeler arasında yer 
alıyor.

İlk olarak ulusal düzeyde enerji ihtiya-
cını dikkate aldığımızda, enerji tüketiminin 
yaklaşık yüzde 71’ini ithal eden ve bunun 
karşılığında 60 milyara varan bir enerji fa-
turası ödeyen Türkiye için enerjinin ekono-
mideki ağırlığı öne çıkmaktadır. Uluslara-
rası Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine göre 
Türkiye Çin’den sonra enerji talebinin en 
hızlı arttığı ülke, ancak Türkiye’nin kendi 

kaynaklarıyla bu talebi karşılayamayacağı 
da su götürmez bir gerçektir.

Bu durumda, büyüme potansiyelini 
devam ettirmek isteyen, bunun için de en 
fazla girdi ithalatı olarak enerjiye yönelen 
ve cari açığını azaltmak isteyen Türkiye’nin 
küresel enerji senaryolarında yer almaması 
beklenemez.

Türkiyesiz Enerji Senaryosu 
Eksik Kalır
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu enerji kaynak-
larında ilk sırayı petrol ve doğalgaz alıyor. 
Bunun başlıca sebebi, elektrik üretiminin 
yüzde 43’ünden fazlasının doğalgazdan 
sağlanması ve maliyetinin 25 milyar dolar 
olmasıdır. Bu kadar yüksek bir maliyetin 
azaltılması durumunda Türkiye hem enerji 
faturasını azaltacak hem de büyümesinin 
önündeki en önemli engellerden birisini or-
tadan kaldırmış olacak.

Türkiye’nin kanıtlanmış petrol ve do-
ğalgaz rezervlerinin dörtte üçünün yer al-
dığı ülkelerle komşu olması, AB ülkelerinin 
Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılığını azalt-
ma çabaları ve enerji açısından zengin olan 
Türkmenistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin 

pazar çeşitliliğini artırma isteği ise Türkiye 
neden enerji merkez olacaktır’ sorusunun 
cevabıdır.

Ancak gerçek cevap, Türkiye’nin hem 
bölgesinde siyasal ve ekonomik istikrarı 
sağlayan ülke olması hem de uzun yıllar, 
yönlendirilen ve dışarıdan belirlenen siya-
setini değiştirmesidir. Türkiye artık alter-
natif stratejilerle coğrafi konumunun sağla-
dığı avantajları kullanmak istiyor.

Bu bağlamda, Hazar Bölgesi’ndeki 
Azerbaycan doğalgazının Türkiye aracı-
lığıyla Avrupa’ya taşınmasını hedefleyen 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TA-
NAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP), 

enerji arz güvenliğinin yanı sıra ülkelerin 
güç dengelerindeki yapacağı değişiklikten 
dolayı büyük önem taşıyor.

TANAP, TAP ve olası birçok enerji ko-
ridorunun eklemleneceği Güney Gaz Kori-
doru (GGK), yalnızca AB ülkeleri, Türkiye 
ve Rusya üçlü yapısını değil, tüm dünya 
devletlerinin enerji gündemini değiştire-
cek potansiyele sahiptir. TANAP’ın temeli 
olan Güney Kafkaslar Gaz Koridoru’nun 
temel atma töreninin bu hafta olması da 
TANAP’ın başlangıcı olacaktır.

Diğer taraftan, Avrupa ülkelerinin ener-
ji başlıklı toplantıları, sınırların önemsen-
mediği ortaklık girişimleri ve Ortadoğu’daki 
belirsizliğin IŞİD gibi yeni aktörlerle devam 
etmesi gibi sebeplerden dolayı, GGK’ye at-
fedilen önem giderek artmaktadır. Bu ne-
denle, AB-Ukrayna- ABD-IKBY-Suriye gibi 
birçok ülkenin dahil olduğu enerji hikaye-
sinde baş aktör de Türkiye olmaktadır.

Türkiye’nin Etkin Politikasından 
Rahatsız Oluyorlar
Son dönemlerde Türkiye’nin özellikle de 
doğalgaz konusunda sınır tanımayan anlaş-
maları, bölgede birçok ülkeyle gerçekleşen 
işbirlikleri ve projeleri dünyanın günde-
mindedir.

Türkiye’nin enerjide üstlendiği rol, Ma-
yıs ayında gerçekleşen iki olayla daha da 
etkinleşmiştir. İlk olarak Türkiye’nin TA-

NAP’taki hisselerinin yüzde 30’a çıkması 
GGK’deki gücünü artırmıştır. Diğeri ise çö-
züm süreci ile sağlanan istikrar sayesinde, 
IKBY’nin Türkiye aracılığıyla petrol ihraca-
tına başlaması olmuştur. Kürt petrolünün 
Türkiye aracılığıyla dış pazarlara açılması-
nın hemen akabinde baş gösteren IŞİD’in 
enerji noktalarını seçmesinin arkasındaki 
sebep ise Türkiye-IKBY enerji işbirliğinden 
duyulan açık rahatsızlıktır.

Irak ve Suriye’deki enerji kaynakları-
nın kontrolünü yitirmek istemeyen ülkeler, 
bir taraftan da IKBY-Türkiye işbirliğinin 
Türkiye’yi öncü devlet yapacağından dolayı 

tereddüt içindeler. İki mevcut durumun da 
kendi lehine sonuçlanmasını isteyen ülke-
ler, tam da bu nedenle Türkiye’yi IŞİD’e yö-
nelik operasyonların içine çekmek istiyor-
lar. Diğer yandan Türkiye ise hem enerjide 
merkez ülke olma avantajını değerlendir-
mekte hem de yürüttüğü aktif dış politikası-
nı sürdürmekte kararlıdır. Bu zor denklem-
de değişmeyen tek unsur ise Türkiye’nin 
vazgeçilmezliğidir.

Tüm bunları dikkate aldığımızda, 
Ortadoğu’da ortaya çıkan son durumun 
Türkiye’nin bölgede görünür olmasıyla bi-
rebir ilişkili olduğu açık değil midir?
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Ş
emsiye çaldığı için tutuklanan bir 
vatandaş; hastaneden yiyecek çal-
dıkları için haklarında iddianame 
hazırlanan ana(52) ve oğul(30)… 
Dikkat çeken uyuşturucu trafi-

ği… Hidrokarbon araştırma anlaşmaları… 
Yunanistan sahillerinin turist çekebilecek 
özellikleri, dünyanın en fazla görülme-
si gereken yerleri listesi, 20 milyon turist 

beklentisi… Elektriğe zam, her iki kişiden 
birinin işsiz olduğu haberleri… Son dö-
nemde ön plana çıkan haberlere bakılınca 
Yunanistan’ın durumu bazı konularda 10 
yıl öncesiyle aynı; ekonomi ile ilgili konu-
larda ise krizin olumsuz etkisi sürüyor. Top-
lumsal bazda krizin sonuçlarının alışmışlık 
yarattığı ve yıkıcı sokak protestolarının et-
kisini yitirdiği görülmektedir. Küçük ve bir 

anlamda hayatın idamesiyle ilgili hırsızlık 
haberlerinin artması bu gibi olayların daha 
önce hiç yaşanmadığı anlamına gelmez, an-

cak muhabirlerin krizi protestosunun bir 
şekli olarak algılanabilir. Ancak kuşkusuz ki 
artış gerçektir. 

Siyasi arenada da en korkulanın istikrarı 
bozabilecek etkenler olduğu anlaşılmakta-
dır. 25 Mayıs Avrupa Parlamentosu seçim-
leri en çok “istikrar” çerçevesinde değerlen-
dirilmektedir. Bilhassa hükümet odakları, 
AP seçimlerinde seçmenlerin hükümeti ce-
zalandırma amacıyla oy kullanmasından 
endişe etmektedir.  Üstelik yapılan anket 
çalışmaları da sağlıklı görünmemekte, zira 
her birinin sonuçları farklı bir partiyi farklı 
oranlarla lider göstermektedir. 

Ancak, öte yandan ekonomide umut 
verici gelişmeler, açıklamalar, raporlar da 
gündemde. Örneğin kamuya getireceği ge-
lirlerle birlikte açıklanan hidrokarbon ara-
ma sözleşmeleri…  En son gündeme gelen 
hidrokarbon vaatli haber Patra Körfezi’nde 
200 milyon varil; Katakolo bölgesinde 3 
milyon varil; Yanya bölgesinde 50-100 mil-
yon varil rezerv bulunduğu açıklamasıydı. 
Bu çerçevede 14 Mayıs’ta söz konusu üç 
bölge için hidrokarbon araması yapılması 
ve değerlendirilmesini öngören sözleşmeler 
Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras’ın 
da katılımıyla, Patra Körfezi için Yunan 
Petrolleri (Elpe) Edison Petrolceltic ile Pat-
ra için Energean Oil and Gas/Trajan Oil & 
Gas LTD şirketleri ile ve Yanya için  Energe-
an Oil and Gas/ Petra Petroleum şirketi ile 
imzalandı. Bir hidrokarbon yatağında 100 
milyon varil petrol elde edilmesi durumun-
da, her varilin 90 dolardan satılacağı hesa-
bıyla kamunun yaklaşık 6 milyar Euro gelir 
elde edeceği düşünülmektedir. 

Yunanistan ekonomisine en büyük katkı 
turizm gelirlerinden gelmektedir. Bu çerçe-
vede ülkedeki istikrarın korunması, turizm 
gelirleri bakımından da önem arz etmekte-
dir. Nitekim Ağustos 2013’de turizm gelir-
leri bir önceki yıla göre yüzde 12,4 artarak 
2,84 milyar Euro’ya ulaşmıştır.1 Bu rakam 
yükselen cari açığı az da olsa dengeleme 
imkanı yaratmıştır. Yunanistan bu sene de 
yaz turizmi ile cari açığı dengeleyebilecek 
gelir beklemektedir. Bu nedenle yine dünya 
basınında Yunanistan’ın görülmesi gereken 
doğa güzellikleri gibi başlıklar taşıyan pek 
çok haber görmek mümkündür. 

Nitekim 2014’e AB Dönem Başkanlığı’nı 

1    Turizm  Yunanistan’ın  yüzünü  güldürdü,  18  Ekim  2013,  http://
tr.euronews.com/2013/10/18/turizm-yunanistan-in-yuzunu-guldurdu

devralarak giren Yunanistan, hem dünya 
kamuoyuna hem Yunan halkına sıkıntıla-
rını atlatmış olarak lanse edilmişti. Halkın 
moral düzeyini yükseltmek kadar piyasa-
lara olumlu bir imaj yaratma amacının da 
güdüldüğü anlaşılmaktadır. AB Dönem 
Başkanlığı’nın başarılı geçmesinin sağlan-
ması, dönem başkanının aynı zamanda 
AB’nin temsil yüzü olması gibi gerekçeler-
le bu türden yaklaşımlara AB düzeyinde 
de destek verildiği görülmektedir. Dönem 
Başkanlığı çerçevesinde coşku yaratılmak 
istendiği en net görülen tabloydu. Örneğin 
Atina Belediyesi, 2013’ün Aralık ayı bo-
yunca yüzden fazla etkinlik düzenlemişti. 
Şehrin ana caddeleri ışıklı tabelalarla dona-
tılmıştı.2  Yeni yıl öncesinde de ekonomi-
nin yavaş yavaş normale dönmekte olduğu 
yönünde yorumlar konunun uzmanları ta-
rafından yapılmaktaydı. Örneğin Moody’s 
30 Kasım 2013’de ülkenin devlet tahvili 
notunu iki basamak arttırarak Caa3’ten C 
seviyesine getirmiş ve Yunanistan’ın 2014 
sonunda yüzde 0.5 büyüyeceği tahmini-
ni açıklamıştı. Öte yandan OECD 2014’de 
Yunanistan ekonomisinin yüzde 0.4 büyü-
yeceği, Troika heyeti de ciddi bir büyüme 
göstereceği tahmininde bulunmaktaydı. 
3  Hâlbuki bu açıklamanın yapıldığı hafta 
Yunanistan MSCI endeksinde bir basamak 

2   Yunanistan, 2014’e AB dönem başkanlığı coşkusuyla girdi, 1 Ocak 
2014, Bugün
3   Yunanistan 2014 yılında büyüyecek, 30 Kasım 2014, Hürriyet

düşerek “gelişmekte” olan ekonomilerle 
birlikte işlem görmeye başlamıştı. Kısacası 
2014’e girmeden hemen önceki dönemde 
dünya basında benzer yorumlar haberler 
çıkmıştır, haberler hem birbirleriyle hem de 
başlık-içerik bakımından kendileriyle çeliş-
mekteydi.  Bu durum, piyasalarda olumlu 

imaj, Yunan halkında ise umut ve dolayısıy-
la istikrarlı bir ortam yaratma çabası çerçe-
vesinde değerlendirilebilir.  

Çabaların beklenen sonucu verip verme-
diği şüpheli zira AB, Avrupa Merkez Banka-
sı ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF)
yardım alan Yunanistan’ın, AB’den aldığı 
krediler için faizlerin düşürülmesi ve öde-
me süresinin uzatılması talebi karşılık bul-
madı. Üstelik üçüncü bir yardım paketine 
ihtiyaç duyduğu da Avrupa’nın merkezinde 
konuşulmaktadır.4  Ekonominin iyileşme-

4   Yunan bankalarının 6,4 milyar Euro’ya daha ihtiyacı var, 7 Mart 
2014, Bugün
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sinde bir ivme olarak kaydedilen ise Pira-
eus Bank SA’nın 18 Mart’taki ihalede 500 
milyon Euroluk tahvil satarak 2009’dan bu 
yana ilk halka açık tahvil satışı gerçekleş-
tiren Yunan bankası olması idi.5 Burada 
“satılabiliyorsa güven ortamı oluşmuştur” 
yaklaşımının sergilendiği anlaşılmaktadır. 
Nitekim kriz salt Yunanistan’ı değil Euro 
Bölgesi’nin tamamını etkilemişti ve güven 
ortamının oluşması da sadece Yunanistan’ı 
değil Euro Bölgesi’nin tamamını kurtara-
bilecek bir gelişmedir. Sonuçta piyasalar-
daki güvensizlik krizi derinleştiren etkiler 
doğurmaktadır, güven ortamının yaratıl-
ması ise ekonomi çarklarını döndürmeye 
başlayabilecektir. 

Toplumların algısıyla oynayarak yürü-
tülen haberciliğe bir örnek de işsizlik ra-
kamları ile gerçekleştirilmektedir. Aslında 
işsizlik artmaktadır, ancak hem iç hem dün-
ya basınında işsizlikte artışın son dönemin 
en düşük düzeyinde gerçekleştiği yorumla-

rı yer almaktadır. Bugün itibariyle işsizlik 
yüzde 30 dolaylarında seyretmekte, küsu-
ratlarda değişim görünmektedir. İşsizlik 
oranlarındaki oynamanın düşük seyretme-
si de Yunanistan hükümetinin yeni kemer 
sıkma önlemlerine mümkün olduğunca 
direnme kararıdır. Nitekim kamu borcunu 
azaltıp gelirini arttırmak için yapılan kemer 
sıkma, işten çıkarmaları da beraberinde ge-
tirmektedir. 18 Mayıs 2014’de gerçekleştiri-
lecek yerel seçimlerin ve 25 Mayıs 2014’de 

5   Bloomberght’in haberine göre Yunanistan  tahvilleri  bu sene 17 
Mart’a  kadar  yüzde  18  yükselerek  Bloomberg  Dünya  Tahvilleri  en-
deksleri  tarafından  izlenen  15  Euro  Bölgesi  tahvil  piyasası  arasında 
en  iyi  performansı  sergiledi.  Portekiz  tahvilleri  yüzde  10,    İspanya 
tahvilleri  ise  yüzde  5.3  getiri  sağladı.  Yunanistan’da  ekonomik  to-
parlanma  ivme kazanıyor,  19 Mart  2014, Bloomberght,  http://www.
bloomberght.com/haberler/haber/1526419-yunanistanda-ekonomik-
toparlanma-ivme-kazaniyor

gerçekleştirilecek AP seçimlerinin atlatıl-
masından sonra yeni bir kemer sıkma pa-
ketinin gündeme gelmesi beklenmektedir. 

Yunanistan açısından krizin belki de 
en olumlu sonucu, rüşvet alan ya da yol-
suzluk yapanların çok daha sıkı takip 
edilmesi, yargılanması ve aldığı paranın 
kamuya iadesinin sağlanması noktasında 
gösterilen anlamlı çaba olmuştur. Örne-
ğin Yunanistan’da Savunma Bakanlığı eski 
Silahlanma Genel Müdürü Vekili Antonis 
Kantas, silahlanma programları karşılığın-
da yolsuzluk ve rüşvetten temin ettiği 9 mil-
yon Euro’yu merkez Bankası’na iade etmiş-
ti.6 Bu tarz gelişmelerin basında işlendiği 
görülmektedir. Kuşkusuz ki bu tür haberler 
halkın dayanma gücünü ve sabrını arttır-
makta ve kısmen de istikrarın korunmasını 
sağlamaktadır. 

Ekonomik Krizin Türkiye-
Yunanistan Siyasi İlişkilerine 
Etkisi
Yunan-Türk İş Konseyi Eş Başkanı Dimitri 
Papanicolaou’nun “Son iki yılda Türkiye’de 
şirket kuran Yunanlı firma sayısı 250’ye 
ulaştı. 2 yıl içinde bu rakamın ikiye kat-
lanmasını bekliyoruz’’ açıklaması,7 krizin 
önemli sonuçlarından birinin Yunanis-
tan’daki şirketlerin Türkiye’ye kayması ol-
duğunu göstermektedir. Ne var ki tersine 
işlem yani Türk sermayesinin Yunan banka 

6   Yunanistan’da 9 milyon Euro yolsuzluk parası devlete geri ödendi, 
4 Ocak 2014, Bugün
7   “Son 6 yılda 400’den fazla Yunanlı Türkiye’de şirket kurdu. Türk 
sanayi Yunanistan’ın ithalatında daha fazla yer almaya başladı. Yakın-
da Yunanistan Almanya’dan ithal ettiği malı Türkiye’den almaya başla-
yacak. İki ülkenin ticaret hacmi 3 milyar dolar civarında. Hedefimiz 10 
milyar dolarlık potansiyeli harekete geçirmek.”  Krizden kaçış hızlandı 
Türkiye’ye iki yılda 250 Yunanlı şirket geldi, 15 Ocak 2011, Hürriyet

ya da şirketlerini satın alması yaşanma-
maktadır. Daha küçük işletmeler açısından 
ise Türk sermayesinin Yunanistan’a kısmi 

olarak girdiği gö-
rülmektedir. Araş-
tırmacı ve öğretim 
görevlilerinin de 
Türkiye’deki üni-
versitelere yöneldiği 
görülmektedir. Bunu 
bir beyin göçü şek-
linde değerlendir-
mek ve olumsuzdan 
ziyade olumlu bir ge-
lişme olarak görmek 
mümkündür. 

Siyasi açıdan 
değerlendirildiğin-

de, Yunanistan’ın içinde bulunduğu krizin 
Türkiye ile olan ilişkilerinde Kıbrıs ve Ege 
hakkındaki tezlerine uluslararası arenada 
sağladığı desteğe zarar vereceği ilk düşü-
nülendir. Ancak tam da böyle gerçekleş-
memiştir. 2012’de Türkiye’nin Kıbrıs konu-
sunda biraz daha sert görünen açıklamaları 
söz konusu olmuştur. Ne var ki bu sertlik 
tek başına Yunanistan’ın içinde bulunduğu 
ekonomik krizden Türkiye’nin siyasi anlam-
da faydalandığı anlamına gelmemektedir. 
Daha derinden analiz edildiğinde ve 2012’yi 
izleyen süreç dikkate alındığında Türki-
ye’deki yetkililerin sert açıklamalarının 
konjonktürel olduğu görülmektedir. Öyle 
olmasaydı 2013’de müzakerelerin yeniden 
başlaması için ilk büyük ve güçlü adımların 
Türkiye’den gelmemesi gerekirdi. 

 Türkiye’nin Yunanistan’daki kriz son-
rasında daha sert çıkışlar gösterdiği; AB ve 
Yunanistan’ın bu çıkışları sessiz ve pasif bir 
tavırla izlediği söylemi de gerçeği yansıtma-
maktadır. Zira Almanya Başbakanı Angela 
Merkel, 11 Ocak 2011’de gerçekleştirdiği 
Kıbrıs ziyaretinde, Kıbrıs sorununun çözü-
lememesinden dolayı açıkça Türkiye’yi ve 
Türk tarafını sorumlu tutmuştu.8 Keza eko-
nomik krizin derin bataklığında ilerlemekte 
olan Kıbrıs Rum Yönetimi de sessiz ve pasif 
değil, aksine her türlü imkanı Türkiye aley-
hine bir propagandaya çevirecek bir yakla-
şım sergilemektedir. 

Öte yandan, Kıbrıs zaten Yunanistan’ın 
artık açık politika yürüttüğü alanlardan 

8   Merkel: Kıbrıs’taki  çözümsüzlüğün sorumlusu Türkler, 11 Ocak 
2011, Hürriyet

biri değildir. Nedeni ise 
kesinlikle Türkiye’ye 
hakkını teslim etme 
noktasına gelmesi de-
ğildir. Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin hali ha-
zırda AB üyesi olması, 
Yunanistan’ın Kıbrıs’ı 
politik söylem yapması 
gereğini ortadan kaldır-
mıştır. Ege hakkındaki 
sorunlu alanlara baktı-
ğımızda ise Yunanistan 
değil de Türkiye ekono-
mik krizdeymiş ve Yu-
nanistan bundan fayda-
lanmış gibi sonuçlarla 
karşılaşıyoruz. Ege’de 
“işgal” edilen adalar 
bunun en açık göster-
gesidir. İşgal süreci ve 
Türkiye’nin gerek Dışiş-
leri Bakanlığı’nın tavrı, 
gerekse hükümetin di-
ğer ilgili kanadının tavrı bir “boyun eğme” 
görünümü arz etmektedir. Nitekim ister Dı-
şişleri Bakanı’nın iddia ettiği gibi egemen-
liği tartışmalı (gri adalar) olsun, ister tüm 
diğer uzmanların söylediği gibi Türkiye’ye 
ait olsun bu adalara 2003’ten bu yana aske-
ri, bayrağı, kilisesi ve devlet uygulaması ile 
Yunanistan’ın yerleşmesi “işgal”dir. Buna 
sessiz kalmak da kesinlikle Yunanistan’ın 
ekonomik krizinin yarattığı siyasi fırsatların 
değerlendirilmesi olarak görülemeyecektir. 
Yunanistan’ın Lahey Adalet Divanı’na ken-
di belirlediği sorun başlıkları ile gitmekten 
vazgeçtiği iddiaları da gerçeği yansıtma-
maktadır. Sorunların Lahey Adalet Divanı 
yerine karşılıklı müzakereler yoluyla çö-
zülmesi tezine Yunanistan’ın yaklaşmış 
görünmesinin tek nedeni de karşılıklı mü-
zakerelerle sorunu kendi lehine çözmeyi 
başarabiliyor olmasıdır. 

Olumlu olup olmadığı tartışmalıdır an-
cak “it dalaşı” artık görülmemektedir. Bunu 
Yunanistan’ın uçaklarını kaldıramayacak 
kadar zayıflamasının hava sahası sorunun-
da Türkiye’ye avantaj sağladığı şeklinde 
yorumlamak mümkün değildir. Aksine “it 
dalaşı”na sebebiyet verecek Türk uçuşla-
rının olmaması ya da sayısının önemli sa-
yıda düşmesi, Yunanistan’ın hava sahasını 
10 mil olarak ilan eden deklarasyonuna 
Türkiye’nin tepkisinin yeterince gösterilme-

mesi anlamına gelmektedir. Nitekim Türk 
uçakları Yunanistan’ın karasularının bitti-
ği –Yunan sahilinden itibaren- 6. Mil ile 10 
mil arasında uçmakla Yunanistan’ın hava 
sahasının ancak 6 mil olabileceğini vurgu-
lamış, Yunanistan’ın 10 millik hava sahası 
iddiasını tanımadığını bildirmiş olmak-
taydı. Dolayısıyla Yunanistan “it dalaşı”na 
girebilecek durumda değildir, Türkiye de 
“iyi niyet” göstererek bu sorunda geri adım 
atmıştır. Unutulmamalı ki Türkiye bu an-
layışı başından itibaren göstermiş olsaydı, 
yani Yunanistan’ın ekonomisi iyiyken de 
4 millik bölgede uçuş gerçekleştirmeseydi, 
bir “it dalaşı” söz konusu olmayacaktı. Bu-
nunla birlikte Yunan hava sahası iddiasına 
bir itiraz da yapılmamış olacaktı. 

Öte yandan ekonomik kriz nedeniyle 
itibar kaybına uğrayan, içeride toplumsal 
bunalımın yarattığı protestolarla sarsılan 
Yunanistan’ın, Batı Trakya’da da geri adım 
attığından bahsetmek mümkün değildir. 
Aksine işsizlik oranları Batı Trakya’da çok 
daha yüksek seyretmekte, Müftülük sorunu 
devam etmekte, Yunanca anaokullarından 
tüm itirazlara rağmen geri dönülmemek-
tedir. Üstelik ekonomik krizlerin tetikle-
diği milliyetçi ve ırkçı yaklaşımların Batı 
Trakya’yı da hedef aldığı görülmektedir. 

Sonuç itibariyle, Türkiye-Yunanis-
tan ilişkilerinde ekonomik kriz sonrası 

Yunanistan’ın herhangi bir yumuşama 
eğilimine gittiğinden bahsetmek mümkün 
değildir. Yunanistan, Türkiye’nin meşru 
haklarını kabul etmeme ve kendi tezlerini 
gerçeğe dönüştürme girişimlerini sürdür-
mektedir. Burada şaşırtıcı olan, Türkiye’nin 
tavrındaki değişimdir. Zira tüm konu baş-
lıklarında Türkiye’nin, “geri adım” olarak 
değerlendirilebilecek pozisyona geçtiği 
görülmektedir. Türkiye’nin değişen tavrı-
nın “iyi niyet” temelli olduğunu düşünecek 
olursak, örneğin Sümela Manastırı’nın iba-
dete açılmasını takip eden bir yakınlaşma 
adımının Yunanistan’dan gelmemesi, “iyi 
niyet”in karşıt taraftan pek de öyle anlaşıl-
madığını göstermektedir. Yunan tarafının 
verdiği en iyi karşılık, kutlamadır.9 Bu bile 
çok alt düzeyde kalmaktadır ve mesajın 
içeriğindeki “Türkiye’nin demokratikleş-
me için attığı adımlar” ifadesi de aslında 
hem gerçek bir olumlama değildir hem de 
Türkiye ödevini/görevini yapmış anlamı-
nı barındırmaktadır. Bu da Yunanistan’ın 
Türkiye’ye karşı geliştirdiği tavrında hiçbir 
değişikliğin olmadığının göstergesidir. 

9   Yunan turistlerin kafile başkanı ve sinema sanatçısı Kostas Alek-
sandridis “Türkiye tüm dünyaya demokratikleşme için adımlar attığını 
ispatladı.  Bunun  için  Başbakan  Recep  Tayyip  Erdoğan’ı  kutluyoruz’’ 
dedi.  Yunanlı  Turistler  Kalandar  Kutlamaları  İçin  Trabzon’a  Geldi,  8 
Ocak  2011,  http://www.medya73.com/yunanli-turistler-kalandar-
kutlamalari-icin-trabzona-geldi-haberi-466638.html
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1 Ağustos 2014’te Azerbaycan’ın Er-
menistan ile sınırını paylaştığı Ga-
zah bölgesinde ve Terter-Ağdam 
cephe hattında ateşkesin ihlal edil-

mesi sonucunda, Azerbaycan ordusunun 
dokuz askerinin şehit düşmesi ve dördünün 
yaralanması, Azerbaycan-Ermenistan ara-
sında ilişkileri daha da gerdi ve bölgede, ay-
rıca uluslararası alanda ciddi müzakerelere 
neden oldu. 

Ateşkes ihlal edildikden sonra Azerbay-
can ordusu cephe bölgesine ağır silahlar 
göndererek, konumunu daha da güçlendir-
di. Azerbaycan ve Ermenistan basınında, 
sosyal ağlarda savaş ortamı hissedilmektey-
di. Böylesine gergin bir ortamda Azerbay-
can ve Ermenistan’ın bağımsız basınının 
yaşanan olaylarla ilgili amatörce haberler 
hazırladıklarını özellikle vurgulamak gere-
kir. Taraflar geleneksel olarak birbirilerini 
itham etmeye devam etdiler. 

Azerbaycan ve Ermenistan basını cep-
he hattında gelişen olaylarla ilgili onay-
lanmış enformasyon vermektense, ciddi ve 
onaylanmayan haberleri ön plana çıkardı. 
Buna rağmen verilen bütün haberlerde sa-
vaş ruhu vardı. Bu tür haberler arasında 
Azerbaycan’ın Ağdam ve Fizuli bölgesinin 
Ermeni işgalinden kurtarıldığı hakkında 
verilen haberler Azerbaycan kamuoyunda 
heyecanla karşılansa da daha sonra onay-
lanmadı. Ateşkes rejiminin daha önceleri 
ihlal edilmesi ile cephe hattında son olayla-
rın değerlendirilmesi, kamu oyunun Azer-
baycan Hükümeti’nin yanında olduğunu 
ve işğal altındaki toprakların kurtarılması 
için savaş dahil, her tür seçeneği destekle-
diklerini kanıtlamaktadır. Muhalif siyasi 

partiler Hükümeti tereddüt etmekle suçla-
salar da kamuoyunun büyük kısmı, askeri 
operasyonların başlayacağı takdirde Baş 
Kumandan İlham Aliyev’ın emrine hazır ol-
duklarını bildirdi. Hatta bazı tanınmış gazi-
ler, Devlet Başkanı İlham Aliyev’e müracaat 
ederek onu desteklediklerini bildirdiler. 

Olayların dinamizmi yükselirken, Dev-
let Başkanı Aliyev’in cephe bölgesine git-
mesi, gelişmelerle yerinde ilgilenmesi kamu 
oyunda olumlu anlamda geniş yankı uyan-
dırmış ve olayların onların düşündüklerin-

den de daha ciddi olduğu konusunda görüş 
hakim olmuştur. 

Uluslararası tepkilere gelince, Dağ-
lık Karabağ sorununun halledilmesi için 
kurulmuş AGIT Mınsk Grupu eşbaşkan-
ları, ateşkesin ihlal edilmesinden sadece 
rahatsız olduklarını bildirerek, tarafları 
ateşkes rejimini korumaya davet ettiler. 
Şehit edilen Azerbaycan askerleri ile ilgili 
görüş bildirmeyen eşbaşkanlar, bu konuda 
Ermenistan’ı kınamadı bile. Eşbaşkan dev-
letler aynı zamanda Dağlık Karabağ soru-
nunun barış yoluyla halledilmesi gerektiği-
ni bir daha tekrarladılar. 

Olaylar devam ederken Ermenistan ve 
Ermeni diaspor kuruluşları, Azerbaycan’ın 
askeri operasyonlara başlayacağı iddiasıyla 
uluslararası kamuoyunu Azerbaycan’a bas-
kı yapmaya çağırdı. 

Cephe hattında gerginlik tırmanırken 
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Ali-
yev ve Ermenistan Devlet Başkanı Serj 
Sarkisyan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin’in arabuluculuğu ile Soçi’de 
görüşecekleri hakkında haberler gündeme 
geldi. Minsk Grupu eşbaşkanlarından olan 
Rusya, ateşkes rejiminin ihlal edilmesin-
den duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Rusya 
Hükümeti’nin kontrolünde olan bazı basın 
organları, Azerbaycan’ın askeri operas-
yonlara başlayacağını iddia ederek, her iki 
tarafın kamuoyuna dezenformasyon aktar-
maya başladı. Azerbaycan’ın cephe hattına 
ağır silahlar göndermesi ve askeri operas-
yon riskini değerlendiren Rusya, tarafları 
Soçi’de bır araya getirerek ateşkes rejimini 
korumaya davet etti.  

Soçi görüşünden önce Azerbaycan ve 
Ermenistan basını bu görüşten ciddi sonuç-
lar beklendiğini iddia ediyorlardı. Özellikle 
Ermenistan Başbakanı Ovik Abramyan’ın 
devlet başkanlarının görüşeceklerini onay-
laması ve ‘bu görüşte her hangi bir anlaş-
manın sağlanacağını’ bildirmesi, tarafların 
beklentisini artırmıştı. Devlet başkanları-
nın görüşünden önce Abramyan’ın bu tür 
açıklama yapması, her iki ülkede ciddi mü-
zakerelere neden olmuştu.

Soçi’de Azerbaycan ve Ermenistan dev-
let başkanlarının görüşünden önce Putin, 
Aliyev ve Sarkisyan ile ayrı ayrı görüşerek 
taraflar arasındaki siyasi, ekonomik ilişkile-
ri değerlendirdi.

Daha sonra Azerbaycan ve Ermenistan 
devlet başkanlarını biraraya getiren Putin, 
ateşkesin ihlal edilmesinin askeri operas-
yonlara dönüşmemesi için tarafları soğuk-
kanlı olmaya davet etti. Azerbaycan ve Er-
menistan devlet başkanlarının görüşünden 
önce sonuç alınacağı beklentisi yüksek olsa 
da hiç bir anlaşmaya varılmadı. Hatta görüş 
devam ederken Ermenistan ateşkesi ihlal 
etmeye devam etmekteydi. 

Rusya basınında Aliyev ve Sarkisyan’ın 
görüşünde Putin’in barış teşebbüsü ön pla-
na çıkarılsa da Azerbaycan basınında daha 
çok Rusya’nın Azerbaycan’ı Gümrük Birliği 

ve Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye olması 
için baskı yaptığı konusu tartışılmaktaydı. 

Ukrayna krizinde ciddi ilerleme kayde-
dememesine, Batı’nın ekonomik ambar-
goları güçlendirmesine karşı, Rusya’nın 
Bağımsız Devletler Birliği coğrafyasındaki 
devletlerle ilişkilerine önem vermesine pa-
ralel olarak, bu devletlere karşı baskılarını 
artıracağı konusu tartışılmaya başlandı. 

Soçi görüşünden sonra Ermenistan 
Devlet Başkanı Sarkisyan’ın ve Savunma 
Bakanı Seyran Ohanyan’nın militarist be-
yanlarda bulunması ve hatta Mingeçevir 
hidroelektrik santralini vuracaklarını açık-
lamaları, her iki ülkede ciddi tartışmalara 
neden oldu. Hatta Sarkisyan, ‘Azerbaycan 
bizim elimizdeki balistik roketleri çok iyi 
tanıyor’ diyerek, durumu daha da gergin-
leştirdi.

Ermenistan Devlet Başkanı ve Savunma 
Bakanı’nın bu tür beyanlarda bulunmasına 
AGİT Minsk Grupu eşbaşkanlarının sessiz 
kalmalarını anlamak mümkün değildir. Bu 
beyanlar uluslararası kamuoyunun dikkati-
ne sunulmalıdır.

Soçi görüşünden sonra da cephe bölge-
sinde Ermenistan ateşkes rejimini sürekli 
ihlal etmektedir. Bu ihlallerin devam etme-
si durumunda, bölgede her an ciddi kırılma 
noktaları yaşanabilir.
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Ateşkes İhlali ve
Soçi Görüşmesi

EKOGÖRÜŞ

azerbaycaN ve ermeNistaN 
basıNıNda, sosyal ağlarda savaş 
ortamı hissedilmekteydi.

muhalif siyasi partiler hükümeti 
tereddüt etmekle suçlasalar da 
kamuoyuNuN büyük kısmı,  askeri 
operasyoNlarıN başlayacağı 
takdirde baş kumaNdaN 
ilham aliyev’ıN emriNe hazır 
olduklarıNı bildirdi.

Dr. Hatem Cabbarlı
AVRASYA GÜVENLİK VE STRATEJİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI
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şekli ile kurucu ortak mı olacak, şimdilik bu 
bilgiyi kendine saklamış.

Kasulidis kendini buğday amba-
rında görmeye devam ederek, “Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin düzeyinin düşürülmesine 
veya sahte devletin düzeyinin yükseltil-
mesine ilişkin herhangi düşüncelere sahip 
olmak yararsızdır…  Artık, ülkemizin bir-
leşmesi ve işgalden kurtulma hedefiyle, 
sendromlar olmadan ilerliyoruz” diyor.

Yani her şey oldu bitti ve yakında Kıb-
rıslı Rumlar, önce KKTC’yi yıkacaklar, 
sonra adadan Türk askerini atacaklar, en 
sonunda da Türkiye’nin 1960 Anayasasında 
yer alan garantörlüğünü iptal edecekler ve 
adanın tümüne de hakim olacaklar!

Bu hayale, bırakın benim Kantara’daki 

çocukluk arkadaşlarım olan keçileri, Kar-
paz yarımadasında özgürce yaşayan eşekler 
bile anıra anıra güler.

Şimdi de bu geveze politikacıdan alına-
cak “önemli haber”in ne olduğuna gelelim. 
Rumların bu aklı büyük, kendi küçük po-
litikacısına göre,“bizzat Avrupa Birliği de 
birleşik bir Kıbrıs ile Birliğin işlevselliğini 
sağlayarak kurumları aracılığıyla ve istedi-
ği herhangi bir şekilde çözüm çabalarında 
doğrudan rol oynayabilir.”

Yani Avrupa Birliği işin içine girsin, Bir-
leşmiş Milletler de artık vazgeçsin bu mü-
zakerecilik işinden demek istiyor Kasulidis. 
Günün moda terimi ile de “AB in, BM out” 
demeye getiriyor açıkçası.

Gerekçesi de “AB’nin göstermesi gere-
ken şey, ortaya çıkacak çözümün, Lizbon 
Antlaşmasına göre, AB müktesebatı ve Bir-
liğin işleyiş şekli ile uyumlu olması için ne-
yin dikkate alınması gerektiği” imiş.

Yani özeti, “AB müzakerelerde taraf ol-
sun, bu iş AB’nin hakemliği altında bitsin. 

Kıbrıs Rum tarafı zaten AB’ye üye. Yeni 
kurulacak ortak devletin, AB’ye üye tüm 
devlerin Meclisleri tarafından onaylanması 

imkansız. Bu nedenle Türkler mevcut Kıb-
rıs Rum Yönetimi idaresine katılsın. Siz sağ 
biz selamet…”

Kaçak güreşmeye çalışan Anastasiadis’te 
bunun için masaya oturmuyor, AB’nin Kıb-
rıs müzakerelerine müdahil olmasını bekli-
yor. Ona göre, AB müdahil olunca her sorun 
aşılacak, Kıbrıs konusu da çözülecek(miş)…

K
ıbrıs Rum Yöneti-
mi Başkanı Nikos 
Anastasiadis’in niye 
müzakere masasına 

oturmak istemediği yavaş ya-
vaş ortaya çıkıyor. 

Güzel bir strateji peşinde 
Anastasiadis ve ekibi.

Boşuna direnmiyorlar ma-
saya oturmamak için.

Eskiler “Çocuktan al ha-
beri” derlerdi, şimdilerde de 
politik hayatta neler olup bit-
tiğini yorumlayabilmek için 
“siyasilerden al haberi” demek 
lazım.

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, her 
zaman olduğu gibi Kıbrıs konusunda yine 
rüyalar görüp, hayaller kuruyor. Lütfetmiş 
ve biz Kıbrıslı Türklerin AB’ye alınması için 
bir formül geliştirmiş.

Kasulides’e göre "Kıbrıs adasını birleş-

tirecek ve Kıbrıs’ın tamamında mükteseba-
tın uygulanmasını sağlayacak bir çözümün 
sağlanması durumunda, Kıbrıs Türk top-
lumu, otomatik olarak Birliğin bir parçası 
olacak"mış.

Olacak da nasıl olacağını ve Kıbrıs-

lı Türklerin hangi statü altında Avrupa 
Birliği’nin bir parçası olacağını açıklamayı 
akıl etmemiş. Kıbrıslı Türkler, Maronitler, 
Ermeniler ve Latinler gibi Rumların içinde 
azınlık statüsüne sahip bir topluluk mu ola-
cak, yoksa BM müktesebatında yer aldığı 

rum dışişleri bakaNı 
kasulidis, her 
zamaN olduğu gibi 
kıbrıs koNusuNda 
yiNe rüyalar görüp, 
hayaller kuruyor.

kasulidis güNüN moda terimi ile 
“ab iN, bm out” demeye getiriyor.

kaçak güreşmeye çalışaN 
aNastasiadis’te buNuN içiN 
masaya oturmuyor, ab’NiN kıbrıs 
müzakereleriNe müdahil olmasıNı 
bekliyor.

Kıbrıslı Rumların
Yeni Stratejisi

Prof. Dr. Ata Atun
SAMTAY VAKFI BAŞKANI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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alınmıştır.5 Nazarbayev ajansı için; “Ajans 
komşularımıza ve diğer ülkelere teknik des-
tek sağlayacaktır. İstikrarlı bölgesel ve kü-
resel kalkınma adına Avrasya’nın kalbinin 
eşit, sakin ve ahenk içerisinde atması için 
biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız” 
demiştir.6 

Diğer taraftan böyle bir ajansın kurul-
masına dair birçok farklı görüş bulunmakta-
dır. Öyle ki Kanat Berentayev gibi ekonomi 
uzmanları duruma çekimser yaklaşmakta 
ve Kazakistan Devleti’nin bu tarz bir yar-
dım ajansını yürürlüğe geçirmeden önce 
kendi halkının kısa ve orta vadede ihtiyaç 
duyacağı devlet gelirini garanti altına alma-
sı gerektiğinin altını çizmektedir. Diğer bir 
çekimser görüşe göre ise söz konusu ajans 
bağlamında faaliyetlerin yürütülmesi için 
acele edilmemesi gerektiğini, dünya çapın-
da süregelen ekonomik kriz dikkate alınarak 
hareket edilmesi gerektiği vurgulanmak-
tadır. Zira Dünya Uygur Kongresi Başkan 
Yardımcısı ve siyaset bilimci Kahraman 

5  “Kazakhstan to establish Agency for International Development”, 
Astana  Times,  (Erişim:  28.08.2014),  http://www.kazakhembus.com/
in_the_news/kazakhstan-to-establish-agency-for-international-
development
6  “KZ to launch Agency for International Development-Kaz AID”, Ak 
Zhaik, (Erişim: 28.08.2014), http://azh.kz/en/news/view/773  

Hocamberdi; küresel çapta süregelen krizin 
birçok ülkede resesyona neden olduğunu 
ve mevcut durum içerisinde Kazakistan’ın 
diğer ülkelere yardım sunan bir pozisyona 
girmesinin kendi ekonomisi açısından tehli-
ke arz ettiğini belirtmiştir. Görüldüğü üzere, 
Kazakistan Cumhuriyeti Devleti’nin resmi 
olarak dış yardımlarını yürüteceği Uluslara-
rarası Kalkınma Ajansı-(KazAID)’nın aktif 
şekilde çalışmasına dair bir takım çekince-
ler bulunmaktadır. Ancak, bu adımın nüve-
sini oluşturan yaklaşım şüphesiz Nursultan 
Nazarbayev’in bizatihi temelini atmış oldu-
ğu çok yönlü dış politika anlayışıdır; Kaza-
kistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexyev 
Volkov’un da altını çizdiği üzere söz konusu 
ajansın faaliyette bulunması, Kazak dış po-
litika felsefesi ile ilintilidir.7

Kazakistan Uluslararası Kalkınma 
Ajansı-KazAID’in kurulması ve faaliyetler-
de bulunması, dış yardım bağlamında 
Kazakistan’ın tek başına ekonomik yükü 
sırtlanacağı bir durumun ortaya çıkması 
anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldı-

7  Gülmira  Kamziyeva,  “Kazakhstan  to  launch  international  aid 
programme”,  Central  Asia  Online,  (Erişim:  30.08.2014),  http://cent-
ralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/main/2013/05/03/
feature-01. 

ğında yukarıdaki satırlarda yer verilen çe-
kincelerin yersiz olmadığı görülmektedir. 
Ancak, Kazakistan gibi dünya politikasında 
söz sahibi olma isteği taşıyan bir ülke için 
dış yardımların kendi öz kaynakları ile de-
vam ettirilebilir hale getirilmesi büyük bir 
önem arz etmektedir. Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı-TİKA’dan 
öykünecek olunursa, Kazakistan’ın dost 
elinin kendi coğrafyasından başlayarak tüm 
dünyaya uzanması Kazakistan’ın dış politi-
ka bağlamında ölçek büyütmesine de imkan 
tanıyacaktır. Zira uluslararası kamuoyun 
minvalinde Kazakistan’ın sahip olduğu sert 
gücün, (stratejik konum, enerji rezervleri, 
ordu vs) yumuşak güç (yani dış yardımlar) 
ile desteklenmesi ile bu gaye ulaşılabilir 
hale gelecektir. 

D
ış yardımların bir dış politika 
aracı olarak kullanılmaya baş-
lanması II. Dünya Savaşı sonrası 
döneme denk gelmektedir. Zira 

ABD’nin Marshall Yardımı ile başlattığı söz 
konusu dış politika yaklaşımı, yardıma maz-
har olan ülkeler bağlamında ulaşılan başarı 
neticesinde yıllar içerisinde kurumsallaşan 
bir yapı arz etmiştir. Epistemolojik olarak 
bakılacak olursa Uluslararası İlişkiler di-
siplini bağlamında dış yardımlar1, görece 
daha gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere 
yaptığı ‘maddi’ yardımlar şeklinde açıkla-
nabilir. Daha geniş bir anlamda ise dış yar-
dımlar; bir donör ülkenin bir başka ülkeye 
siyasal etkide bulunmak için kullandığı 
ekonomik tedbirler şeklinde ifade edilebil-
mektedir. Elbette burada söz konusu tedbir 
ve etki arasındaki ilişki, yardımı sunan do-
nör ülkenin amacına, yardımı alan ülkenin 
durumuna ve yardımın türüne göre şekil-
lenmektedir. Günümüzde dış yardımlar 
bir ülkenin sahip olduğu ekonomik güç ile 
bağlantılı olmak ile birlikte, özellikle Soğuk 
Savaş’ın ardından oluşan yenidünya düzeni 
içerisinde uluslararası politikada giderek 
önem kazanan “Yumuşak Güç” anlayışıyla 
da ilintilidir. Zira donör ülkeler, dış yardım-
lar aracılığıyla yardıma mazhar ülke(ler) 
bağlamında yumuşak güç postansiyellerini 
genişletmekte, bu sayede uluslararası ka-
muoyu minvalinde sahip oldukları itibar 
ve saygınlığa değer katmaktadırlar. Bağım-

1   Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, (der.) Faruk Sönmezoğlu, Hazırla-
yanlar: Deniz Ülke Arıboğan, Gülden Ayman, Beril Dedeoğlu, 4. Basım, 
İstanbul, Der Yayınları, 2010, s. 224.

sızlığını kazandığı 1991 yılından günümüze 
Kazakistan, yer aldığı coğrafyada hem dış 
politika hem de ekonomi bağlamında gide-
rek yıldızı parlayan bir ülke durumundadır. 
Elbette bu başarının temelinde Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev’in devlet 
yönetiminde attığı önemli ve cesur adım-
ların olduğunu söylemek yanlış olmaya-
caktır. Nitekim Nazarbayev’in Kazakistan’ı 
Sovyetler’den miras kalan nükleer silahlar-
dan arındırması ve bağımsızlığını elde ettiği 
günden itibaren Kazakistan’ın sahip olduğu 
enerji rezervlerini –uluslararası sermaye-
ye açarak– geliştirmede başarılı olması bu 
adımlara örnek olarak gösterilebilir. Bu-
nunla birlikte Nazarbayev’in Kazak dış po-
litikasında bizatihi inşa ettiği Multivector/
Çok Yönlü dış politika anlayışı çeperinde 
Kazakistan, eski Sovyet havzasında kapalı 
kalmayarak sadece doğu dünyasında değil, 
aynı zamanda batı dünyasında da adı parla-
yan bir yıldız haline gelmiştir. 

Dış yardımlar bağlamında Kazak dış 
politikası incelendiğinde ise Kazakistan’ın 
hassaten yer aldığı coğrafyada önemli 
adımlar attığı görülmektedir. Nitekim Bir-
leşmiş Milletler (BM) verilerine göre –BM 
ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje desteği 
ile– Kazakistan, sadece 2006-2011 yılları 
arasında kendisine tahsis edilen 53.7 Mil-
yon $’lık bütçenin 30 Milyon $’lık kısmını 
Merkez Asya ülkelerine kalkınma desteği ve 
insani yardım olarak ulaştırmıştır.2 Bunun-

2  “Kazakhstan Ready to Exercise ‘Soft Power’”, Astana Times, (Eri-
şim:  28.08.2014),  http://www.kazakhembus.com/archived_article/
kazakhstan-ready-to-exercise-soft-power. 

la birlikte bölgede sadece kalkınma ve in-
sani yardımla sınırla kalmayan Kazakistan, 
Afgan öğrencilerin en iyi Kazak üniversite-
lerinde eğitim almalarını sağlamak adına 
50 Milyon $ bütçeli bir eğitim programı da 
başlatmıştır.3

Ancak Kazakistan içerisinde dış yardım-
ları koordine edecek ve profesyonel şekilde 
bu çalışmalara destek verecek bir birimin 
olmaması da genel olarak eleştiri alan bir 
durum olmuştur.4 Bu bağlamda Cumhur-

başkanı Nursultan Nazarbayev’in direktifi 
ile diğer ülkelere resmi düzeyde kalkınma 
yardımı sunacak Kazakistan Cumhuriye-
ti Devleti’ne ait “Uluslararası Kalkınma 
Ajansı-(KazAID)” adında bir birimin kurul-
ması yönünde 21 Ocak 2013 tarihinde karar 

3  “Kazakhstan  to  Spend  Unprecedented  $50  Million  Educating 
Afghans”, Embassy of the Republic of Kazakhstan, News Bulletin No. 
37.1, (Erişim: 28.08.2014), http://www.kazakhembus.com/archived_
article/news-bulletin-no-37-1 
4  Yulia Mager,  “Kazakhstan,  UNDP Work  on  Developing  Country’s 
Aid  Agency”,  Astana  Times,  (Erişim:  28.08.2014),  http://www.asta-
natimes.com/2014/07/kazakhstan-un-work-developing-countrys-
aid-agency/ 

dış yardımlar bağlamıNda kazak 
dış politikası iNceleNdiğiNde,  
kazakistaN’ıN hassateN yer aldığı 
coğrafyada öNemli adımlar attığı 
görülmektedir.

kaz aıd’iN kurulması ve 
faaliyetlerde buluNması,  dış 
yardım bağlamıNda kazakistaN’ıN 
tek başıNa ekoNomik yükü 
sırtlaNacağı bir durumuN ortaya 
çıkması aNlamıNa gelmektedir.

Kazakistan Dış Yardımları
ve ‘KazAID’ Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Erman Akıllı
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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A
frika kıtası, son yıllarda uluslara-
rası rekabetin hız kazanmasıyla 
sahip olduğu doğal kaynakları, 
stratejik konumu, hammadde, 

işgücü ve pazar gibi avantajlar bakımından 
Çin, ABD, Rusya, Avrupa devletleri gibi kü-
resel aktörlerin dış politika oluşumlarında 
daha fazla yer almaya başlamıştır. 1991 yı-
lında SSCB’nin halefi olarak kurulan Rus-
ya Federasyonu ise dış politika hedeflerini 
gerçekleştirerek Rus halkının çıkarlarını 
güvence altına almak için uluslararası alan-
da önemi sıkça vurgulanmaya başlayan 
Afrika’ya yönelik stratejiler geliştirmeye 
yönelmiştir.

Sovyetler Birliği Döneminde 
Rus Dış Politikasında Afrika:
Rusların Afrika ile olan ilişkileri esasında 
Çarlık Rusya’sına kadar dayanmaktadır. 
Ancak günümüzde var olan modern politi-
kaların temeli SSCB döneminde atılmıştır. 
Stalin Afrika’nın sömürge geçmişi itibariyle 
kapitalist sistemin bir parçası olduğunu, bu 
yüzden sosyalizmin yayılması için uygun bir 
coğrafya olmadığını düşünmüştür. Bu ne-
denle Afrika’yla ilgilenmek yerine SSCB’nin 
iç sorunlarına yönelmiştir.1 Stalin’in ölü-

1   Bkz. Robert  Conquest,  “Victims of Stalinism: A Comment”, Eu-
rope-AsiaStudies Cilt:49, Sayı:7, s.1317–1319.

münden sonra SSCB’de aktif bir Afrika 
politikası oluşturma girişimleri olmuştur. 
Kruşçev, Afrika’da Rus çıkarlarının varlığı-
nı savunarak dış politikanın ilgisini bu kı-
taya doğru kaydırmıştır. SSCB, 1960’lı yıl-
larda bağımsızlığını ilan eden Cezayir, Fas, 
Libya, Gana, Gine, Sudan ve Mali gibi genç 
Afrika hükümetleriyle diplomatik ilişkiler 

kurmuştur.2 SSCB ile diplomatik ilişkiler 
tesis eden bu yeni Afrika hükümetleri, Ocak 
1961’de devrimci ve özgürlükçü bir temelle 
Afrika’da bir birlik oluşturulması amacıyla 
‘’Kazablanka Bloğunu’’ kurmuştur.3

SSCB, 1960’lı yıllarda Afrika kıtasında 
sosyalizmi yaymak ve kendi çıkarlarını sa-
vunacak yönetimler yaratmak amacıyla bazı 
devrimci hareketleri desteklemiştir. Mısır, 
Mali, Gana ve Sudan gibi ülkelerdeki dev-

2    Bkz.  L.V.  Ponomarenko,  E.G.  Zueva,  L’URAP  et  L’Afrique,  URAP, 
Moskova, 2010, s.9.
3    Bkz.  Abdelkhaleq  Berramdane,  Le  Maroc  et  l’Occident:  1800-
1974, Karthala Yayınları, 1987, s.156-157.

rimci hareketlerin liderleri SSCB tarafın-
dan desteklenmiştir.4 Örneğin Zimbabve’de 
bağımsızlık mücadelesi için oluşturulan 
ZAPU’nun (Zimbabwe African People’s 
Union) Morogor’daki kampı Rus desteğiyle 
kurulmuştur.5 Afrika Ulusal Kongresi’nin 
askeri kanadı pozisyonundaki “Umkhonto 
We Sizwe” de SSCB tarafından sosyalizmin 
etkisinin yayılması, başta Güney Afrika’da 
olmak üzere, kıtada Batı egemenliğini ön-
lemek amacıyla desteklenmiştir.6 Ayrıca 
birçok Afrikalı öğrenci ve lider, Rus çıkarla-
rının Afrika’da savunulması amacıyla SSCB 
tarafından eğitilmiştir.

1970’lerde Afrika’da ekonomik durgun-
luk hâkimdi. Brejnev’e göre kapitalizmin 
durgunluğunda Afrika ülkelerinde sosya-
list politikalar başarılı olabilirdi. Bu amaçla 
yeni kurulan Angola, Benin, Mozambik ve 
Etiyopya gibi bazı Afrika hükümetleri ile 
SSCB arasında iyi ilişkiler tesis edilmiştir. 
İyi ilişkiler geliştirilen bu ülkelerde Lenin’in 
“Yeni Ekonomik Politikası” (NEP) uygu-
lanmaya çalışılmıştır. NEP’e göre devletler 
sosyalizme hazırlanma evresinde bazen sa-
nayileştirme ve ticari girişimlere uygun hale 
getirilirken geçici olarak diğer kapitalist 
ülkelerin sistemlerine entegre edilebilir-
di.7 Bu kapsamda Afrika’da Mısır, Cezayir, 
Etiyopya, Nijerya gibi birçok ülkeye kredi 

4  Bkz.  Jeremy  Bervoets  ,  “TheSovietUnion  in  Angola:Soviet  and 
African Perspectives on the Failed Socialist Transformation”, Vestnik: 
TheJournal of Russian and Asian Studies. 2011
5   Bkz. O. Igho Natufe, SovietPolicy in Africa: From Lenin toBrezh-
nev, iuniverse Yayınları, 2011, s.163.
6    Bkz.  Peter  Vanneman  ,  SovietStrategy  in  SouthernAfrica: 
Gorbachev’s Pragmatic Approach, Hoover Yayınları, 1990, s.21.
7   Bkz. Jeremy Bervoets, a.g.e.

ve hibe programlarıyla kaynak aktarımı 
yapılarak, bu coğrafyada sanayi, alt yapı ve 
tarım alanlarında gelişmeler kaydedilmesi 
planlanmıştır. Ancak neticede Lenin’in po-
litikasının Afrika ülkelerini sosyalizme en-
tegre etme çabası başarısız olmuş, hatta bu 
ülkeler daha sonra SSCB yerine Batılı kapi-
talist devletlerle daha da yakınlaşmıştır.

SSCB, Stalin’in ölümünden sonra sos-
yalizmi yayma amacıyla Afrika kıtasında 
izlediği politikalarda başarısız olmuştur. 
Bu başarısızlığın birçok nedeni vardır. 
Öncelikle Rus yönetimi Afrika politikasını 
oluştururken, kıtadaki toplumlar arasında-
ki sosyo-ekonomik farklılıkları göz önünde 
bulundurmadan topyekûn stratejiler geliş-
tirmiştir. Ayrıca Soğuk Savaş döneminde 
SSCB’nin maddi gücü, bağımsızlık mücade-
lesi veren onlarca Afrika hükümetinin bek-
lentilerini karşılayacak kapasitede değildir. 
Bunun dışında Afrika’daki ekonomik ve 
toplumsal yetersizlikler, hükümetlerin sos-
yalizme geçişine engel teşkil etmiştir. SSCB, 
Afrika’da gelişmiş burjuva ve proleter sınıf-
ları oluşmadan, sosyalist devrime düzenli 
olarak öncülük yaparak sosyo-ekonomik 
değişiklikler yapmak yerine, askeri konu-
lara odaklanmıştır. Sovyet liderleri askeri 
desteğin Afrika sorunlarına anlık çözüm 
bulabileceği, ancak uzun dönemde sosya-
lizme etki edemeyeceği gerçeğini hesapları 
dışında bırakmıştır.

Rusya Federasyonu ve 
Yenilenen Afrika Politikası
SSCB 1991 yılında dağılmış, selefi olarak 
kurulan Rusya Federasyonu ise ülke için-
deki sorunlarıyla mücadeleye koyulmuştur. 

1990’lı yılların başında Rusya, hem maddi 
kapasitesi yetersiz olması hem de Rus ka-
muoyundaki ülkenin içine düştüğü eko-
nomik sıkıntıda Afrika’nın da büyük payı 
olduğunu tartışmaları nedeniyle, Afrika’ya 
yönelik yardım ve projelerini durdurmak 
zorunda kalmıştır. Yeltsin’in Afrika hükü-
metlerine yaptığı yardımları kesmesi ve 
kıtadaki bazı elçiliklerle kültür merkezle-
rini kapatması, bu bölgedeki en büyük ra-
kibi olan Çin’e avantaj sağlamıştır. 1990’lı 
yılların başında Rus Dışişleri Bakanı And-
rev Kozirev, Batılı kurumların krediler ve 
teknolojik desteğiyle tarafına çekmek iste-
diği Afrika ve Güney bölgelerin Rusya için 
önemini vurguladıysa da ülkenin içinde 
bulunduğu zor şartlardan dolayı önemli bir 
girişimde bulunulamamıştır. Ancak 1996 
yılında Yevgeni Primakov’un dışişleri ba-
kanı olmasıyla Rus dış politikasında önemli 
değişiklikler meydana gelmiştir. Primakov 
döneminde Rusya’nın sadece batıyla olan 
ilişkilerinin yeterli olamayacağı bunun ya-
nında üçüncü dünya ülkeleriyle de etkile-
şime geçilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
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2000’li yılların başında Rus ekonomisinin 
hızla gelişmesi, borçların ödenmesi ve G7 
topluluğuna sekizinci ülke olarak katılması 
Rusya’nın dış politikadaki hareket serbesti-
sini arttırmıştır. Bu çerçevede Rusya, Afri-
ka politikalarında da bir düzenleme yoluna 
gitmiştir.8 

Rusya’nın 2000’li yılların başında Af-
rika kıtasına yönelik belirgin politikalar iz-
lemeye yönelmesinin nedeni, Soğuk Savaş 
dönemindeki ideolojik kaygılardan farklı 
olarak enerji ve ekonomik alanlardaki Rus 
çıkarlarıdır. Tüm strateji projelerini ener-
jiden elde ettiği gelirle finanse eden Rusya, 
henüz keşfedilen ve ilerleyen yıllarda ka-
pasitesi artabileceği açıklanan Afrika doğal 
kaynaklarının uzun vadede Rus halkının 
refahının sağlanmasında etkili olacağı ka-
nısındadır. Rusya’nın Afrika’daki enerji 
ile ilgili çıkarları “Rusya Federasyonu’nun 
2020 Yabancı Ekonomi Stratejileri” (Fo-
reign Economy Strategy of the Russian 
Federation to 2020) belgesinde de yer al-
mıştır. Burada madencilik, petrol, doğal 
gaz, uranyum ve boksit ithalatı ile Angola, 
Nijerya, Sudan, Güney Afrika ve Namibya 
gibi ülkelerle işbirliğine gidileceği belirtil-
miştir. Kongo Nehri üzerinde hidroelektrik 
santrali kurulmasıyla ilgili olarak ise Ango-
la, Zambiya, Namibya ve Ekvator Ginesi ile 
görüşmeler yapılmaktadır. Rusya, Afrika’da 
nükleer enerji santralleri kurmak için de 
projeler üretmektedir. Bu kapsamda nük-
leer enerjinin hammaddesi durumundaki 
uranyum açısından zengin olan Güney Af-
rika ve Nijerya Rusya’nın ilgi alanındadır.9 
Ayrıca 2009 yılında Medvedev’in Afrika 
gezisi sırasında Namibya’ya 1 milyar dolar-
lık uranyum işleme yatırımı taahhüdünde 
bulunulmuştur. 

Afrika, enerji sektörünün yanında, Rus-
ya için Batının zapt ettiği diğer bölgeler dı-
şında açılabilinecek önemli bir hammadde 
ve pazar kaynağı olması hasebiyle, Rus dış 
politikasında üzerinde ehemmiyetle duru-
lan bir bölgedir. Henüz Afrika’da ticari yatı-
rımlar açısından Çin ile rekabet edebilir ko-
numda olmasa da Rus hükümeti bu kıtada 
doğrudan Rus yatırımlarını desteklemek-

8    Bkz.  “La  Russies’intéresse  à  l’Afrique”,  URL:  http://
www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/la-russie-
s%E2%80%99int%C3%A9resse-%C3%A0-l%E2%80%99afrique 
(28.04.2014)
9   Bkz. “Medvedev seeks closer Africa links”, URL: http://news.bbc.
co.uk/2/hi/8113385.stm (28.04.2014)

tedir. Rusya’nın Afrika’da tekstil ve ucuz 
gündelik kullanıma yönelik ürünler kapsa-
mında da Çin ile rekabet etme olasılığı şu 
an için bulunmamaktadır.10 Ancak Ruslar 
teknoloji alanında bazı yatırımlar yapma-
ya çalışmaktadır. Örneğin 2009 yılında 
Medvedev’in Angola ziyaretinde, Angola 
hükümeti ile telekomünikasyon alanında 
25,6 milyon dolar tutarında ANGOSAT pro-
jesinin imzası atılmıştır.11

Rusya ticaret alanında Afrika’da Rus 
şirketlerini yoğun olarak teşvik etmektedir. 
Afrika pazarında en aktif olan Rus şirketle-
ri; Gazprom, Lukoil, Alrosa, Rusal, Renko-
va, Rusatom, Norilsk-Nickel ve Sintez’dir.  
Rusya’nın Afrika’daki ticari partneri olan 

ülkeler ise Güney Afrika, Libya, Angola, 
Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
Namibya, Nijerya, Mısır, Botsvana, Fildişi 
Sahilleri, Gana ve Togo’dur. ABD, Çin ve AB 
ile Afrika’da ticari alanda rekabetine ivme 
kazandırmak isteyen Rusya, bu kapsamda 
bölge ülkelerine devlet başkanı seviyesin-
de seyahatler düzenlemiştir. İlk olarak Pu-
tin 2006 yılında Güney Afrika, Angola ve 
Etiyopya’ya gitmiştir.12 Yapılan temaslarda 
yeni anlaşmalara imza atılmış ve ilerleyen 
süreç için yeni yatırım vaatleri verilmiştir. 
Sonrasında Haziran 2009’da Medvedev’in 
300 Rus işadamıyla birlikte Mısır, Nijerya, 
Angola ve Namibya’ya gitmesi ise Moskova 
hükümetinin Afrika ülkeleriyle olan ikili 
ticaretlerin hacmini arttırmaya yönelik en 
önemli girişimidir.13 Bu ziyaretler kapsa-

10   Bkz. Kester Kenn Klomegah,”Chasser la Chine en Afrique”, 
URL:  http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=4118 
(27.04.2014)
11   Bkz. Ana Christina Alves-Alexandra Arkhangelskaya, “Russia-
and Angola: The Rebirth of a Strategic Partnership?”, SAIIA Occasional 
Paper no:154, Ekim 2013, s.14.
12   Bkz. Gilles Troude, “La Russie En Afrique : Le Grand Retour ?”, 
Géostratégiques Dergisi, No:25, Ekim 2009,  s.167.
13    Bkz.  “La  Russie  Reprend  Pied  Sur  Le  Continent  Africain”,  Le 
Monde, 26.06.2009.

mında ikili ticarette yeni fırsatlar hakkında 
görüşmeler yapılmış, birçok konuda yatı-
rım sözleri verilmiştir.14 Ayrıca bölgedeki 
çatışmaların çözümüne yönelik Rus hükü-
metinin çözüm arayışları, ülkelere borç ve 
insani yardım konuları Medvedev’in seya-
hat gündemi kapsamına alınmıştır.

Dünya kamuoyu ve BM’den yoğun eleş-
tiri almasına rağmen Rusya için önemli bir 
gelir kaynağı olan, silah ticareti açısından 
da sıklıkla çatışmalar yaşanan Afrika böl-
gesi önemli bir pazardır. Cezayir, Libya, 
Etiyopya, Sudan gibi ülkeler Rus silahları-
na büyük talep göstermektedir. Stockholm 
International Peace Research Institute- 
SIPRI’ye göre Rusya’nın Afrika ülkeleri-
ne ihraç ettiği başlıca askeri malzemeler; 
tanksavar füzesi, uçaksavar, hava silahları, 
helikopter, uçak, topçu ve ağır silahlardır. 
Uluslararası toplum Rusya’yı, yapılan bu 
silah ticaretinin Afrika’da bitmek bilmeyen 
çatışmaları perçinlemesi ve çok sayıda sivil 
vatandaşın zarar görmesi nedeniyle sık sık 
eleştirmektedir. Öyle ki geçtiğimiz yıllarda 
Rusya’nın Sudan’a sattığı helikopterlerin 
Darfur ve Kuzey Kordofan bölgesindeki 
masun insanlara zarar vermesi nedeniyle 
Moskova hükümeti sert eleştirilere maruz 
kalmıştır.

Rusya, Afrika’ya yönelik politikaları ve 
çıkarları kapsamında bölgedeki krizlerin ve 
çatışmaların önlenmesi konusunu 2013 Dış 
Politika Konseptine dâhil etmiştir.15 Rusya, 
2006 yılından itibaren BM’nin Afrika’da ba-
rışı sağlama ve yerel kolluk gücünü eğitme 
faaliyetlerine katılmaktadır.16 Ayrıca deniz-
lerdeki güvenliğin sağlanması için Rus do-
nanması Hint Okyanusu ve Aden Körfezin-
de görev almaktadır.17 Rusya, Afrika Birliği 
ile örgütsel olarak ve Afrika ülkeleriyle ikili 
ilişkiler kapsamında kıtada barışı ve güven-

14    Bkz.  JèromeMoreno,  “  Géopolitique:  La  Russie  Devient  In-
contournable  en  Afrique  et  auMoyen-Orient”,  URL:  https://www.
nationspresse.info/non-classe/geopolitique-la-russie-devient-
incontournable-en-afrique-et-au-moyen-orient (28.04.2014)
15    Bkz.  Russian  Federation,  MFA  (Ministry  of  ForeignAffairs), 
Concept  of  the  Foreign  Policy  of  the  Russian  Federation  App-
roved  by  the  President  of  the  Russian  Federation  V  Putin  on  12 
February  2013,  URL:  http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a-
48070f128a7b43256999005bcbb3/7
6389fec168189ed44257b2e0039b16d!OpenDocument (25.04.2014)
16   Bkz. UN, ‘Russia is training representatives of Africancountries 
for the participation in the UN peace-keeping operations,’ URL:http://
www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=7123#.UTDyuzsU-NY. 
(25.04.2014)
17   Bkz. Neustrashimyi Will Visit Somali Pirates Again,’ http://www.
siliyan.ru/neystrashimiy (25.04.2014)

liği sağlama girişimlerinde bulunmaktadır. 
2011 yılında Rusya; Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Batı Sahra, Fildişi Sahilleri, 
Liberya ve Sudan’da güvenlik alanında eği-
tim çalışmalarına katılmıştır.18 2012 yılında 
ise Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Vladi-
mir Utkin, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik 
Komisyonuyla bir anlaşma imzalayarak 
Rusya’dan Afrika’ya güvenlik alanında kul-
lanılmak üzere 2 milyon dolarlık bir yardım 
fonunu aktarma sözü vermiştir.19

Rusya-Afrika ilişkileri açısından önem-
li bir husus da BM’de temsildir. Afrika ül-
keleri için BM Güvenlik Konseyinde veto 
yetkisi olan Rusya’nın, Rus hükümeti için 
ise BM üyelerinin çeyreğini oluşturan Af-
rika devletlerinin desteğini almak önem-
lidir. Örneğin 2008 yılında BM’de yapılan 
Zimbabve’ye yaptırım ve silah ambargosu 
oylamasında Rusya, burada uluslararası 

18   Bkz.” L’année 2011 DomınéeAuConseıl De Sécurıté Par L’afrıque, 
Le  Moyen-Orıent  Et  La  Protectıon  Des  Civils  En  Période  De  Conflit 
Armé”,  URL:  http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/CS10518.
doc.htm (27.04.2014)
19   Bkz. MinisterstvoInostrannyh del RossiiskoiFederatsii, Soobsh-
cheniedlya SMI, O vznoseRissiiskoi
Federatsii v Fond mira Afrikanskogosoyuza[Information formass-me-
dia, On the contribution
ofthe  Russian  Federation  into  the  African  Unio  nPeaceFund],  http://
www.mid.ru/BDOMP/
brp_4.nsf/sps/4F4522981006F80344257ADE004001C5 

güvenliğe aykırı bir durum olmadığı gerek-
çesiyle hayır oyu kullanmıştır. Buna karşılık 
Rus çıkarlarını konu alan birçok durumda 
da Afrika ülkeleri Rusya’dan yana tavır 
alabilmektedir. Ağustos 2012’de Mikhail 
Bordnov ve Mikhail Margelov gibi Rus tem-
silcilerin Suriye Krizinde Rusya’ya destek 
amaçlı çıktığı Etiyopya, Liberya, Uganda, 
Madagaskar ve Zimbabve seyahatleri de bu 
duruma bir örnek olarak gösterilebilir.20

Moskova hükümeti, Afrika’ya yönelik 
stratejilerini güvenceye almak, bölgedeki 
varlığını meşrulaştırmak ve güçlü bir Rus 
imajı yaratmak adına bir takım kamu dip-
lomasisi çalışmalarına da girişmiştir.  Ön-
celikle Afrika’da uygulanacak olan eğitim, 
sağlık ve gıda gibi temel konulardaki proje-
lerde kullanılmak üzere oluşturulan BM’in 
uluslararası insani yardım fonuna önemli 
bir Rus katkısı sağlanmaktadır. Bunun dı-
şında Gine, Cibuti, Kenya, Namibya, Soma-
li, Tanzanya, Çad ve Etiyopya gibi ülkelere 
de ikili ilişkiler kapsamında önemli bir in-
sani yardım yapılmaktadır. Rusya, Rus dili 
ve kültürünü Afrika kıtasında yaymak adına 
elçilikler ve kültür merkezleri kapsamında 

20   Bkz. “Kremlin envoy on Africa tour”
URL:  http://voiceofrussia.com/2012_08_27/Kremlin-envoy-on-
Africa-tour/ (28,04,2014)

çalışmalar yürütmektedir. Kongo, Mısır, 
Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Tunus, Tan-
zanya ve Zambiya’da “Yurtdışında Bilim 
ve Kültür Alanında Rus Merkezleri” yoğun 
faaliyetler yapmaktadır.21 Bunun yanında, 
Rusya SSCB döneminden beri Afrikalı öğ-
rencilere önemli miktarda burs vermek-
tedir. Son yıllarda da Afrikalı öğrencilere 
verilen burs sayısında da artışlar meydana 
gelmiştir.22

Netice itibariyle; günümüzde ABD, AB 
ve Çin gibi önemli aktörlerle Afrika kıtasın-
da rekabet halinde bulunan Rusya, SSCB 
dönemindeki başarısızlığını yeniden yaşa-
mamak için adına daha kapsamlı stratejiler 
geliştirmelidir. Öncelikle Rus girişimcilerin 
Afrika kıtasındaki yatırımları teşvik edi-
lerek buradaki Rus varlığı arttırılmalıdır. 
1990’lı yılların ortasından günümüze kadar 
Rusya-Afrika ikili ticaret hacminde kade-
meli bir artıştan bahsedilebilse de henüz 
bu istatistiki veriler bölgede lider konumda 
olan Çin ile rekabet edebilmekten çok uzak-
tır. Rusya, Afrika’da olumlu bir Rus imajı 
yaratmak için özellikle yumuşak güç (soft 
power) unsuruna önem vermelidir. Burada 
Rusya’nın geçmişte sömürgeci devlet sıfa-
tına sahip olmaması ve Afrikalı devletlerin 
bağımsızlık hareketlerini desteklemiş ol-
ması önemli bir avantaj olarak değerlendi-
rilebilir. Bunun yanında Rusya, Afrika ülke-
leri ile ilişkilerinin geleceğini güvence altına 
almak ve muhatap olacağı hükümetlerin 
kalkınmasına katkıda bulunmak adına böl-
gede demokrasi, hukuk ve insan hakları gibi 
konuları teşvik etmelidir. Ancak Rusya’nın 
Afrika politikasında üzerinde durması gere-
ken en önemli konulardan birisi de kıtadaki 
insanların yaşam standartlarının yüksel-
tilmesi yolunda destek çalışmalarıdır. Rus 
hükümeti Afrika ülkelerinde gıda güvenli-
ğinin, sağlık, eğitim, istihdam ve insanlar 
arasında eşitliğin sağlanması konusunda 
işlevsel projeler üzerinde çalışmalıdır. Son 
olarak ise özellikle Afrikalı hükümetlerle 
kurulacak ikili ilişkilerde Rusya, hesap ve-
rilebilirlik, karşılıklı çıkar ve kazan-kazan 
prensiplerinden taviz vermemelidir.

21  Bkz.  Offices of the Russian Center for International Scientific and 
Cultural Cooperation Worldwide and Russian Centers of Science and 
Culture  Abroad  –  URL:  http://en.russia.edu.ru/links/1557/#sthash.
bRv8J7Cv.dpuf (25.04.2014)
22    Bkz.  Vladimir  Shubin,  Moscow  “Russia  and  Africa:  Coming 
Back?”, Russian Analytical Digest, 28 Ekim 2010, No:83, s.4-8.

84  EKOGÖRÜŞ

rusya, rus dili ve kültürüNü 
afrika kıtasıNda yaymak adıNa 
elçilikler ve kültür merkezleri 
kapsamıNda çalışmalar 
yürütmektedir.



87  

U
luslararası ilişkiler literatürün-
de birçok tanımı bulunmasına 
karşın gücü en yalın şekliyle, bir 
devletin istediklerini elde ede-

bilmek için başkalarının davranışlarını de-

ğiştirebilme yeteneği olarak tanımlamak 
mümkündür.1 Devletlerin istediklerini elde 
etme noktasında, başka devletlerin dav-
ranışlarını değiştirmelerinin birden fazla 
yolu vardır. Devletler, tarih boyunca bunu 
genellikle askeri güçlerini kullanarak ger-

1   Joseph S. Nye, Jr.,”Public Diplomacy and Soft Power”,The AN-
NALS of the American Academy of Political and Social Science,  March 
2008; ss.94-109, Sf.94

çekleştirmişlerdir. Yirminci yüzyıl içeri-
sinde yaşanan iki büyük savaş, teknolojik 
gelişmelerle desteklenen silahlı çatışmala-
rın ağır tahrip gücünü ve insanlık üzerin-
de yarattığı korkunç yıkımı göstermiştir. 

Gelinen aşamada savaşın kaybedeni kadar, 
kazananının da büyük can ve mal kaybına 
uğradığı görülmüştür. Nükleer silahların ve 
topyekûn savaşların yol açtığı bu yıkımlar, 
politik bir yöntem olarak savaşın kullanıla-
bilirliğini azaltmış ve bunun neticesi olarak 
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde eko-
nomik gelişme ön plana çıkmaya başlamış-
tır. Devletler istediklerini elde etmek için 
askeri güç kullanmanın yanında ambargo, 

yaptırım ve teşvik gibi ekonomik araçları2 

daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Eko-
nomik araçların kullanılması hem daha in-
sani hem de daha az maliyetli olduğu için 
tercih edilir olmuştur.

Yirminci yüzyılın son döneminde iki ku-
tuplu sistemin ortadan kalkmasıyla birlikte 
uluslararası yapının değişmesi, küreselleş-
menin hız kazanması ve iletişim teknoloji-
lerinde yaşanan gelişmeler birçok alanda 
olduğu gibi gücün yapısında da bir değişi-
min yaşanmasına neden olmuştur. Havuç 

2   Joseph S. Nye, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, 
Çeviri Rayhan İnan Aydın, Elips Kitap, Ankara, 2005, Sf.11

ve sopa, başka bir ifade ile ödül ve ceza yak-
laşımını esas alan askeri ve ekonomik güç 
unsurlarının yanında, gücün üçüncü bir 
yüzünü ifade eden yumuşak güç kavramı 
ortaya çıkmıştır. Zorlama yöntemler yerine 
cazibeyi esas alan yumuşak güç, yalın bir 
ifadeyle istenilen amaçlara ulaşmak için 
karşı tarafın istenilen davranış biçimlerinin 
kendiliğinden benimsemesi olarak tanım-
lanmıştır.3

Benzeri uygulamalara tarihin çok eski 
zamanlarından itibaren şahitlik edilmiş 
olsa da gücün yumuşak yüzünü kavramsal-
laştırarak geliştiren ve ona ilk defa yumuşak 
güç (soft power) adını veren kişi Amerikalı 
siyaset bilimci Joseph S. Nye olmuştur.4  

Nye’ın 1990 yılında uluslararası ilişkiler li-
teratürüne kazandırdığı yumuşak güç, bir 
ülkenin sahip olduğu politik değerler, kül-
tür ve uyguladığı dış politika gibi faktörlerle 
kendisini bir çekim merkezi haline getir-
mesi olarak anlaşılmaktadır.5 Buradaki güç 
ilişkisi, karşı tarafta meydana getirdiği cazi-
be ve hayranlığa dayanmakta ve gönüllülük 
esasıyla kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Nye’ın başlangıçta küresel sistemde 
Amerikan hegemonyasının devamı bağ-
lamında ele aldığı yumuşak güç, uluslara-
rası akademik ve politik çevrelerde büyük 
ilgiyle karşılanmış ve özellikle 11 Eylül 
Saldırıları’ndan sonra kavrama yönelik bu 
ilgi daha da artmıştır. Nye’ın dışında başka 
birçok akademisyen yumuşak güç konusun-
da çalışmalar yapmış ve ABD’nin haricinde 

3   Sertif Demir, Ali Bilgin Varlık, “Realist Ve Liberal Teorilerde “Güç” 
Anlayışı”,  Uluslararası  İlişkilerde  Teorik  Tartışmalar,  Ed.  Hasret  Ço-
mak, Caner Sancaktar, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2013,  Sf.84
4   Giulio M. Gallarotti, “Soft Power: What It Is, Why It’s Important, 
And The Conditions For Its Effective Use”, Journal Of Political Power, 
Volume 4, Issue 1, 2011, Ss. 25-47, Sf.25   
5   Watanabe, Yasushi, David McConnell, “Introduction”, Soft Power 
Superpowers:  Cultural  and National  Assets  in  Japan  and  the United 
States, Ed.: Watanabe, Yasushi, David McConnell, M.E. Sharpe, New 
York, 2008, Sf.xvıı

başka ülkelerin de yumuşak güç sahibi olma 
durumunu ele almıştır. 

Yumuşak güç kavramına artan ilgiyle 
beraber, Türkiye’de de Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin iktidara gelmesi ve dış politika 
yaklaşımında bu minvalde bir tercihin orta-
ya çıkması eş zamanlı olarak gerçekleşmiş-
tir. Bununla bağlantılı olarak, son on yıllık 
dönemde Türkiye’nin yumuşak gücünü 
konu alan -az sayıda akademik çalışmanın 
yanında- çok sayıda gazete haberi, köşe ya-
zısı ve benzeri popüler yayın yapılmıştır. 
Osmanlı geçmişinden gelen ve bölge ülke-
leri ile paylaştığı ortak kültürü, Müslüman 
bir toplumda –dönem dönem kesintiler 
ve sorunlar yaşanmakla birlikte- başarı ile 
uygulanan demokratik siyasal sistemi ve 
arabuluculuk, dış yardımlar ve komşularla 
sıfır sorun politikası çerçevesinde ortaya 
konan barışçıl dış politika uygulamaları, 
Türkiye’nin temel yumuşak güç kaynak-
ları olarak görülmüştür. Buna karşılık, 
Türkiye’nin yumuşak gücünü ele alan ça-
lışmalarda –yanlış bir yaklaşımla- ağırlıklı 
olarak dış politika uygulamaları üzerinde 
durulmuş ve Türkiye’nin yumuşak gücünde 
bir artış olup olmadığı esas olarak dış po-
litikadaki gelişmeler bağlamında değerlen-
dirilmiştir. 

2010 yılında başlayan Arap Halk Ha-
reketleri ile birlikte, Orta Doğu’da şiddet 
hareketlerinin ve çatışmaların yaşanması 
ilgiyi yumuşak güçten sert güce doğru kay-
dırmıştır. Ayrıca, Ermenistan konusunda 
bir ilerleme sağlanamaması, Suriye’de, 
Mısır’da ve Irak’ta merkezi yönetimlerle so-

runlar yaşanması yumuşak güç kavramını 
itibar kaybına uğratmıştır. Meseleye sadece 
komşularla sıfır sorun yaklaşımı pencere-
sinden bakanlar için Türkiye’nin bölgede 
yumuşak gücü kalmamıştır. Oysa bu dü-
şünce, indirgemeci bir bakış açısını göster-
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2010 yılıNda başlayaN arap halk 
hareketleri ile birlikte, orta 
doğu’da şiddet hareketleriNiN 
ve çatışmalarıN yaşaNması ilgiyi 
yumuşak güçteN sert güce doğru 
kaydırmıştır.

zorlama yöNtemler yeriNe 
cazibeyi esas alaN yumuşak 
güç, yalıN bir ifadeyle isteNileN 
amaçlara ulaşmak içiN karşı 
tarafıN isteNileN davraNış 
biçimleriNiN keNdiliğiNdeN 
beNimsemesi olarak 
taNımlaNmıştır.
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mektedir ve bir bütün 
olarak yumuşak güç 
kavramı ile örtüşme-
mektedir. Her şeyden 
önce yumuşak gücün 
üç ana kaynağı vardır 
ve dış politika uygula-
maları bunlardan sa-
dece biridir. Diğer iki 
kaynak olan kültür ve 
politik değerler, uzun 
bir zaman içerisinde 
oluşmakta ve mey-
dana getirdiği etki de 
aynı şekilde uzun so-
luklu olmaktadır. 

Dış politika ko-
nusu, günübirlik ge-
lişmeler bağlamında 
değerlendirme yapıla-
bilecek bir konu değil-
dir. Kısa, orta ve uzun 
dönemli planlamala-
rın yapıldığı ve neti-
cenin de aynı mantık 
örgüsü etrafında şe-
killendiği bir alandır. 
Bu nedenle de kon-
jonktürel gelişmele-
re bakarak yumuşak 
gücün öneminin azal-
dığı veya Türkiye’nin 
yumuşak gücünün kalmadığı şeklinde de-
ğerlendirmeler yapmak pek doğru değildir. 
Yumuşak güç kısa zamanda meydana gelen 
ve neticenin de kısa süre içerisinde alındığı 
bir güç çeşidi değildir. Bu nedenle de ihti-
yaç hissedildiği anda hemen üretilebilecek 
ve kullanıldığında hemen netice alınabile-
cek bir politik araç olarak görülmemelidir. 
Bundan dolayıdır ki yumuşak gücü geliş-
tirmeye yönelik olarak orta ve uzun vadeli 
planlamalar yapılmalı ve bu yönde gerekli 
adımlar atılmalıdır.

Bir devletin dış politikasının yumu-
şak güç üretebilmesi için, her şeyden önce 
uluslararası kamuoyu tarafından meşru 
görülmesi gerekmektedir.6 Meseleye bu 
bağlamda bakıldığında Türkiye’nin dış po-
litikasında bir meşruiyet sorunu yaşanma-
dığı görülmektedir. Pragmatist bir bakış 
açısıyla değerlendirildiğinde Irak, Suriye ve 

6   Joseph S. Nye, “Soft Power and American Foreign Policy”, Politi-
cal Science Quarterly, Volume 119, Number 2, 2004, sf.269

Mısır yönetimleri ile bozulan ilişkiler Tür-
kiye için bir dış politika başarısızlığı olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak, kendi halkı 
nezdinde meşruiyeti tartışmalı olan bu yö-
netimlerle ilkesel düzeyde yaşanan sorun-
ların Türkiye’nin yumuşak gücü için orta ve 
uzun vadede bir engel teşkil etmesi beklen-
memelidir. 

Ortaya çıkaran ve sürece etki eden dina-
mikler ne olursa olsun son dönemde Orta 
Doğu’da yaşanan halk hareketleri halkın 
yönetim konusundaki fikirlerinin önemli 
olduğunu bir kere daha göstermiştir. Geli-
nen aşamada, halk hareketlerinin demokra-

tik yönetimlere dönüşmediği muhakkaktır, 
ancak bundan sonraki dönemde bölgedeki 
siyasal iktidarlar üzerinde halkın gölgesi 
daha fazla hissedilecektir. Yumuşak güç ile 
uluslararası kamuoyunun tercihleri arasın-
da doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Yu-
muşak güç sahibi ülke, bu güç vasıtasıyla 
başka ülkelerin kamuoyunu etkileyerek ve 
onların da kendi hükümetleri nezdinde bir 
etkiye yol açarak istediği politikaların ger-
çekleştirilmesini hedeflemektedir. Buradan 
yola çıkarak Türkiye’nin, kendi halkının 
demokratik tercihleriyle iktidara gelme-
miş olan söz konusu ülkelerin yönetimleri 
ile kısa vadede yaşadığı problemler ile yu-
muşak gücü arasında birebir ilişki kurul-
mamalıdır. Halkın tercihlerinin yönetime 
yansıması arttığı ölçüde Türkiye’nin takip 
ettiği politika yumuşak gücüne olumlu etki 
edecektir. Bu nedenle de bugünkü gelişme-
lere bakarak Türkiye’nin yumuşak gücünün 
kalmadığını söylemek, biraz erken yapılmış 
bir değerlendirme gibi görünmektedir. 
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halkıN tercihleriNiN yöNetime 
yaNsıması arttığı ölçüde 
türkiye’NiN takip ettiği politika 
yumuşak gücüNe olumlu etki 
edecektir.



ve bu unsurlar yalnız Orta Doğu coğrafyası 
için değil Avrasya’daki ülkeler için de yakın 
bir tehdit içeriyor. Bu bağlamda ŞİÖ üyeleri 
açısından Duşanbe Zirvesi’nde alınan terö-
rizmle mücadele için ortak bir güvenlik bi-
rimi oluşturulması kararı oldukça önem arz 
ediyor. Nitekim zirve öncesi Çin’de 24-26 
Ağustos tarihlerinde ŞİÖ üyesi ülkelerden 
askerlerin katılımıyla gerçekleştirilen “ör-
güt tarihindeki en büyük askeri tatbikat” 
konuya verilen önemin açık bir göstergesi.

Bu nedenle, bölgenin yüzyüze olduğu 
sorunların niteliği bölgesel güvenlik ve is-
tikrar ihtiyacını öne çıkarıyor, ki bu da so-
rundan doğrudan ya da dolaylı olarak etki-
lenen diğer bölge ülkelerinin üyeliğine yeşil 
ışık yakma sonucunu doğuruyor. ŞİÖ’deki 
gözlemci ülkelerin üyelik statüsüne geçi-
şine imkan veren genişleme stratejisinin 
benimsenmesinde güvenlik kaygısının yanı 
sıra, kuşkusuz en az onun kadar önemli 
diğer bir etken de Rusya ve Çin’in Batı’nın 
küresel gücünü dengeleme arzusu. ŞİÖ yeni 
üyelerin katılımıyla - European Leadership 
Network’ün World Bank, SIPRI, BP ve CIA 
World Factbook verilerine dayanarak hazır-
ladığı tabloya göre - yaklaşık olarak dünya 
nüfusunun %43’ünü temsil eden, dünya 

petrol kaynaklarının % 17’si ve doğal gaz 
kaynaklarının % 37’sine sahip, küresel öl-
çekteki savunma harcamalarının %20’sini 
gerçekleştiren ,ve ayrıca nükleer silahlara 
sahip 4 üyeyi içeren bir yapıya dönüşecek.

Duşanbe Zirvesi’nde başlayan geniş-
leme yönündeki çalışmanın gelecek yıl 
Rusya’nın Ufa şehrinde yapılacak zirvede 
somut sonuç vermesi bekleniyor. Gele-
cek yılki zirvede Pakistan, Hindistan ve 
Moğolistan’ın üyeliğinin gerçekleşmesine 
büyük oranda kesin gözüyle bakılırken, 
İran’ın üyeliği hususu nükleer program ko-
nusunda ABD ve İsrail’le yaşadığı çatışma 
nedeniyle hayli muğlak görünüyor. Bunun-
la birlikte, Rusya’nın Ukrayna krizi sonrası 
Batı ile yaşadığı gerilim Moskova’yı İran ile 
daha sıcak ilişkiler kurmaya iterken, bu bağ-
lamda İran’ın üyelik konusundaki ümidini 
de artırıyor. Diğer bir konu da hali hazırda 
farklı çıkarların arasında dengeyi bulmaya 
çalışan örgütün yeni üyelerle genişlemesi 

durumunda karşılaşabileceği yeni olası so-
runlar. Bu bağlamda, bir bölgesel örgüt ola-
rak ŞİÖ’nün, genişlemesi durumunda Çin, 
Pakistan ve Hindistan arasındaki rekabeti 
ne derece yönetebileceği de önemli bir soru 
olarak karşımıza çıkıyor.

Sonuç olarak ŞİÖ, aldığı genişleme ka-
rarı ile örgüt tarihindeki yeni bir dönemin 
arefesinde bulunuyor. ŞİÖ başlangıcından 
itibaren birçok uzman tarafından Batı kar-
şıtı blok olarak tanımlanagelmiş, Soğuk Sa-
vaş sonrası uluslararası sistemin tek kutup-
lu yapıya evrilmesine yönelik bir karşı çıkış 
olarak değerlendirilmişti. Örgütün başlan-
gıç evresinde erken bir değerlendirme ola-
rak nitelenebilecek bu tür yorumlar, güncel 
uluslararası gelişmeler ile ŞİÖ’nün genişle-
me kararı birlikte değerlendirildiğinde artık 
daha çok dikkate değer nitelik arz ediyor. 
Bununla birlikte ŞİÖ içinde farklı çıkar ve 
beklentilere sahip üyelerin ortak bir nok-
tada buluşup buluşamayacağı, örgütün 
havada kalan boş deklarasyonları aşarak 
somut hedefleri olan ve daha da önemlisi 
bu hedefleri tüm üyeleri tatmin edebilecek 
ölçüde gerçekleştirebilen bir yapıya evrilip 
evrilemeyeceği önemli bir soru olarak hala 
ortada duruyor. 

Ş
anghay İşbirliği Örgütü’nün yıllık 
zirvesi üye ülkelerin devlet baş-
kanlarının katılımıyla 12-13 Eylül 
tarihleri arasında Tacikistan’ın 

başkenti Duşanbe’de gerçekleşti. Zirve-
nin gündeminde ekonomik işbirliği konu-
sunun yanısıra Afganistan, Orta Doğu ve 
Avrasya’da yaşanan istikrarsızlık ve bölge-
sel güvenliğe etkileri konuları yer aldı. ŞİÖ 
zirvelerinde son yıllarda mutad olarak tartı-
şılan bu konuların dışında son zirveyi küre-
sel gelişmeler açısından dikkate değer kılan 
en önemli nokta ise gözlemci statüsündeki 
Hindistan, Pakistan, İran ve Moğolistan’ın 
üyeliğe kabul edilmesine 
yönelik alt yapının hazır-
lanmasıydı. Zirvede üye 
ülkelerin devlet başkanları 
daha önce Temmuz ayında 
Dışişleri Bakanları tarafın-
dan ortaklaşa hazırlanan, 
örgütün 2025 yılına kadar 
gelişimine yön verecek tas-
lak stratejiyi onayladılar.

1996’da Çin ve Rusya’nın öncülüğün-
de Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın 
oluşturduğu “Şanghay Beşlisi” olarak anı-
lan yapılanma 2001’de Özbekistan’ın ka-
tılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü adını 
almıştı. Başlangıçta Orta Asya’da istikrar 
ve güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan 
ŞİÖ zaman içinde farklı çıkar ve beklenti-
lerin odağındaki bir örgüt olarak ciddi bir 
kimlik sorunu yaşadı. Kuruluş sürecinde 
Çin’in daha başat rol oynadığı örgüt konu-
sunda Rusya önceleri çok coşkulu değildi. 
Rusya Sovyet ardılı Orta Asya ülkelerini 
siyasal açıdan Bağımsız Devletler Toplu-

luğu, güvenlik açısından da Kolektif Gü-
venlik Anlaşması Örgütü çerçevesinde 
kendi nüfuzu altına almaya çalışıyordu. 
Çin ŞİÖ’yü özellikle sınır problemlerinin 
çözümü, Uygur sorununu da ima eden “üç 
şeytan” (terörizm, etnik ayrılıkçılık ve dini 
radikalizm) ile mücadele, Orta Asya ülkele-
riyle ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve 
enerji ihtiyacının karşılanması konularında 
bir platform olarak görürken, Rusya daha 
ziyade Çin’in Orta Asya’daki potansiyel et-
kisini kontrol altında tutmak amacıyla ör-
güte yaklaşıyordu. Ancak, özellikle 11 Eylül 
sonrası bölgede artan ABD nüfuzu, kendi 

arka bahçelerindeki olası bir jeopolitik ek-
sen kaymasından rahatsız olan Moskova 
ve Pekin’i yakın işbirliğine iten önemli bir 
faktör oldu. Nitekim, Ukrayna krizi sonra-
sı Batı ile Rusya arasında ilişkilerin kopma 
noktasına gelmesi, Moskova’yı Pekin ile 
bağlarını geliştirmeye yöneltirken ŞİÖ’nün 
etkin bir örgüte dönüşmesi hususunda da 
daha aktif olmaya itti. 

Diğer yandan, yukarıda da bahsedildiği 
üzere Rusya ve Çin açısından ABD’nin Sov-
yet sonrası süreçte bölgede artan etkinliği-
ni sınırlandırmak önemli bir öncelik iken, 
Orta Asya ülkeleri örgütü küresel hege-

monya mücadelesinin bir enstrümanı ola-
rak değerlendirmek yerine (zaman zaman 
örgütün araçsallaştırılması konusundaki 
rahatsızlıklarını da dile getirerek), daha zi-
yade kendi güvenlik sorunlarının çözümün-
de bir adres olarak gördüler. Dolayısıyla 
ŞİÖ her üye ülkenin örgüte kendi gündemi 
ile yaklaştığı, zirvelerde çoğunlukla içi boş 
deklarasyonların yayınlandığı, potansiyel 
olarak stratejik değer taşıyan ancak etkili 
bir güç olmaya evrilememiş bir yapı olarak 
bugüne kadar geldi. 

Öte yandan, Afganistan sorunu günü-
müze değin üye ülkelerin tümünün üzerin-

de ittifak ettiği ve sorunun 
çözümü konusunda somut 
girişimlerde bulunulan bel-
ki de tek konu olarak Du-
şanbe Zirvesi’nde öne çık-
tı. 2014 sonunda ABD’nin 
Afganistan’dan çekilecek ol-
masıyla doğması muhtemel 
güvenlik boşluğu ŞİÖ üye-
lerini derinden endişelendi-

riyor. Bu endişenin nedeni Afganistan’daki 
Taliban tehdidi ve bunun komşusu olan 
ŞİÖ üyelerine yönelik potansiyel yansıma-
ları ile de sınırlı değil. Tacikistan devlet baş-
kanı İmamali Rahman’ın zirvedeki konuş-
masında ifade ettiği gibi geleneksel olarak 
ulus-devletlerin sahip olduğu askeri teçhi-
zatlara günümüzde devlet-dışı aktörlerin de 
rahatlıkla ulaşabilmesi, yüzyüze olunan so-
runun niteliğini daha da çetrefilleştiriyor ve 
soruna karşı yeni yaklaşımlar geliştirme ve 
bölgesel düzeyde ortak hareket etme ihtiya-
cını doğuruyor. IŞİD gibi yapılar ŞİÖ üyesi 
ülkelerin tümünden unsurlar barındırıyor 
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1996’da çiN ve rusya’NıN öNcülüğüNde kazakistaN, 
kırgızistaN ve tacikistaN’ıN oluşturduğu “şaNghay 
beşlisi” olarak aNılaN yapılaNma 2001’de özbekistaN’ıN 
katılımıyla şaNghay işbirliği örgütü adıNı almıştı.

şiö, aldığı geNişleme kararı 
ile örgüt tarihiNdeki yeNi bir 
döNemiN arefesiNde buluNuyor.

Şanghay İşbirliği Örgütü
Genişleme Yolunda

Doç. Dr. M. Turgut Demirtepe
POLİS AKADEMİSİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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D
üzenlediği geleneksel buluşmalarla, fotoğrafçılar, res-
samlar, heykeltraşlar gibi farklı meslek gruplarındaki 
profesyonelleri bir araya getiren TÜRKSOY, bu buluş-
malarda ortaya çıkan eserleri farklı ülke ve şehirlerdeki 

etkinliklerle sanat severlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.
2014 Türk Dünyası Kültür Başkenti KAZAN etkinlikleri kapsa-

mında TÜRKSOY ve Milli Saraylar işbirliğinde gerçekleştirilen Türk 
Dünyası Objektifinden Tataristan Fotograf Sergisi, Rusya Federas-
yonu Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin’in 
teşrifleriyle 17 Eylül 2014 tarihinde açıldı. Tataristan Devlet Folklor 
Müzik Topluluğunun’da sahne aldığı açılışa İstanbul Vali Yardım-
cısı Kazım Tekin, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Ka-
seinov, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Alexey Yerhov, 
İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırmalar Merkezi (IRCICA) Genel 
Direktörü Dr. Halit Eren,  Milli Saraylar Başkanı Kemal Kahraman, 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat 
Kütük, Tataristan Türkiye Temsilcisi Aydar Gaşıgullin ve çok sayıda 

davetli katıldı. Sergi vesilesiyle sanat severler Türk dünyasının ye-
tenekli fotoğrafçılarının seçilmiş eserleriyle Tataristan’ın kendine 
has renklerini keşfederek, 2014 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti 
Kazan’ı daha yakından tanıma fırsatı elde etti. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov: 
Serginin İstanbul’da açılmasından çok mutluyuz
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, serginin açı-
lışında yaptığı konuşmada, R.F. Tataristan Cumhuriyeti Kültür Ba-
kanı Ayrat Sibagatullin’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Bu 
yıl “Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilen Kazan’ın, çok başarılı 
kültürel faaliyetlere imza attığını belirten Kaseinov, “Tataristan’ın 
başkenti Kazan’da pek çok başarılı faaliyet gerçekleştirdik. Bu gü-
zel sergi başarıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden bir tanesi. 
Bugün medeniyetin başkenti İstanbul’da Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Kazan’ı sanat severlerin beğenisine sunmak bizleri çok mutlu 
etti. Bunun gerçekleşmesinde büyük destekleri olan Milli Saraylar’a 
teşekkür ederim” diye konuştu.

Tataristan Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin: 
Ortak kültür köprülerimiz daha da güçlenecek
R.F. Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin de, 
Kazan’ın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinden sonra ger-
çekleştirdikleri pek çok kültürel faaliyetle Tataristan’ı ve Başkent 
Kazan’ı Dünya’ya tanıttıklarını ve tanıtmaya devam ettiklerini ifa-
de etti. Sibagatullin, “Buradaki sergimizde Tataristan’ımızın kültü-
rünü yansıtan çok değerli fotoğrafçılarımızın çektiği önemli eserler 
bulunuyor. Bu güzel mekândan, sanatçılarımıza güzel eserlerinden 
dolayı çok teşekkür ederim. Sergiyi teşrif eden bütün Tataristan gö-
nüldaşlarıma hoş geldiniz diyorum. TÜRKSOY Genel Sekreterimiz 
Sayın Düsen Kaseinov başkanlığında ortak kültür köprülerimiz her 
geçen gün daha da güçlenecektir. Tekrar bizlerle beraber olan sa-
natseverlere ve bu serginin gerçekleşmesinde emekleri olan değerli 
dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.

"Türk Dünyası Objektifinden Tataristan" 
Fotoğraf ve El Sanatları Sergisi

"Türk Kültürüne Hizmette 21 yıl..."



Hız Tutkunlarının Buluşma Noktası:

İzmir Park
Kader Pekmezci
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Özel eğitmenleriyle otomobil kullanan bütün sü-
rücülere güvenli sürüş tekniklerini öğreten ve bunun 
yanında da otomobil yarışları için sertifikalı sporcu-
lar yetiştiren bir klüp olan Ülkü Motorsporları, bir 
yandan da sosyal sorumluluk projeleri üretiyor. Hız 
tutkunlarının rahat ve güvenli bir şekilde limitlerini 
zorlayabilecekleri alanların yanında; Paintball tur-
nuvaları, Langırt ve Masa tenisi turnuvaları ile grup 
eğlencelerine de zemin hazırlıyor.

Türkiye Pist Şampiyonu eğitmen pilot Ümit Ülkü 
tarafından Honda Type-R, WV Polo ve Fiat Siena yarış 
araçlarıyla ileri sürüş eğitimi alan yarış okulu öğrenci-
lerinden biri olmanız mümkün. Bu eğitimin sonunda 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 
ve Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip 
olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan 
pist yarışlarına katılmak için lisans çıkartma hakkını 
kazanıyorsunuz. Belkide bir sonraki turnuvanın galibi 
sizsiniz!

Pistin tozunu 
Ferrari- Lamborgini ile atın
Onlarca eğlence seçeneğinin yanı sıra İzmir Ülkü Ya-
rış Pisti’nde otomobil tutkunları için rüya gibi bir şans 
sunuluyor. Ferrari F430 ve Lamborghini Gallardo ile 
profesyonel pistte hız sınırlarını zorlayabiliyorsunuz. 

Uzun lafın kısası İzmir Park misafirlerine limitsiz 
eğlence vaat ederken, bunu herkesin seveceği seçe-
neklerle sunuyor. Burada eğlencenin de lezzetin de 
sınırı yok!

“Sokaklar yerine pistte yarışın”
2012 ve 2013 Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup Şampiyonu Eğitmen Ümit 
Ülkü, hız ve rekabet tutkusunun sokaklardan pistlere taşınmasında rol oyna-
maktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Ülkü Yarış Pisti’nde güvenliğin ön-
celik olduğunun altını çiziyor.

EKOTANITIM

H
ız, eğlence, spor ve ailece keyifli vakit geçirilecek tek bir 
alan düşünün... Heyecan ve macera dolu bir atmosfer-
de huzuru da yakalayabilmenin ayrıcalığını yaşayabile-
ceğiniz 245 dönümlük bir mekân hayal edin... Yolunuz 

İzmir’e düştüğünde zihninizde canlandırdığınız bu tabloyu İzmir 
Park’ın kapısından adım attığınız anda yaşamaya başlayacaksınız. 
Haftanın yedi günü kapıları açık bir eğlence kompleksi olan İzmir 
Park, dünya standartlarını ayaklarınızın altına seriyor. Erişilmesi 
zor gibi görünen onlarca yarış otomobili, profesyonel olarak tasar-
lanmış ve hazırlanmış. Her yıl yüzlerce ulusal ve uluslararası motor 
sporları etkinliği ile Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapan ya-
rış pisti, ayrıca Türkiye’nin en profesyonel ve en uzun karting pisti-
nin kapıları 7 gün 24 saat açık. 

Kolay ulaşılan konumu ve üstün nitelikleriyle şampiyonalara ve 
organizasyonlara ev sahipliği yapması için tercih edilen İzmir Park, 
düzenlenen adrenalini yüksek yarışlarla yarış severlerin ilgisini çe-
kiyor.

Ülkü Grub’un 2010 yılında devralarak yeni formunu oluşturdu-
ğu, üstün özellikli araçlar ve teknolojik cihazlarla geliştirdiği İzmir 
Park, sınırsız eğlencenin adresi olma özelliğini koruyor. Pistte hız 
tutkunuz sizi esir alırken, beraberinizde gelenler hayallerindeki ak-
tivitelere ulaşabiliyorlar. Sabah saatlerinde serpme kahvaltı, öğlen 
yemeğinde dünya ve özellikle Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetleri-
nin özenle sunulduğu Limit Cafe’de gün batımında çay ve kahve 
servisiyle ustanın maharetli ellerinden tatlılar yerken, sıradışı oto-
mobillerin koştuğu yarış heyecanına ortak olmanız işten bile değil. 

Açık alan aktivitelerin mevsiminin olmadığının kanıtı olan 
İzmir Park’ta, açık ve kapalı tribünlerde konfor ve teknolojiyi bir 
arada bulmanız mümkün. Kapısından girer girmez sizi karşılayan 
dünyaca ünlü otomobilleriyle sizlere daha ilk andan “Eğlence bura-
da” diyen pist, aynı zamanda hız tutkunlarının kendilerini güvenle 
tatmin edeceği bir arena görüntüsünde.  İster karting alanında, is-
ter yarış pistinde adrenalin seviyesi yüksek dakikalar için tercihinizi 
yapmanız yeterli.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Kıbrıs sorununun 
çözümünde kararlılıklarının 

sürdüğünü belirterek, “Önümüze adil 
olmayan projelerle gelenler şunu 
bilsin ki böyle bir projeyi kabul etmek 
bizim tarihimizi reddetmek olur ki 
bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz 
mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı seçildikten 
sonra ilk resmi ziyaretini KKTC’ye 
düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhur-
başkanı Eroğlu ile gerçekleştirdiği 
görüşmenin ardından basın toplantısı 
düzenledi. Erdoğan, Kıbrıs sorununu 
enine boyuna değerlendirdiklerini 
belirterek, “Cumhurbaşkanı seçilmem 
sonrasında ilk yurtdışı ziyaretimi 
KKTC’ye yapıyorum ve bugün Sayın 
Cumhurbaşkanıyla ikili görüşmeleri-
mizi yaptık. Az önce Bakanlar Kurulu 
üyeleriyle bir araya gelme imkanımız 
oldu. Cumhurbaşkanı Sayın Eroğ-
lu ile çalışma yemeğinde ağırlıklı 
olarak tabi Kıbrıs sorununu ele almak 
suretiyle bunu enine boyuna değerlendirme 
fırsatımız oldu. Geçmişi çok çok uzun ama o 
günden bu güne gerçekten sabırla hareket 
eden ve bu sabrının karşılığını da şu ana kadar 
göremeyen bir Kıbrıs Türk halkı var” dedi.

“Kıbrıs Sorununda Kararlılığımız Devam 
Ediyor”
Kıbrıs sorununun çözümünde kararlılıklarının 
sürdüğünü belirten Erdoğan, “Kararlılığımız 
aynen devam ediyor. Temenni ederim ki sabrın 
sonu selamettir sözü gerçekleşir. Baştan beri 
hep şunu söyledik, adil, kalıcı ve kapsamlı 
bir çözümden yanayız dedik. Önümüze bizim 
adil olmayan projelerle gelenler şunu bilsin ki 
böyle bir projeyi kabul etmek bizim tarihimizi 

reddetmek olur ki bizim böyle bir şeyi kabul 
etmemiz mümkün değildir. Bu bakımdan ga-
rantör ülkeler olarak bizim samimi gayretle-
rimizi aynen Yunanistan’ın da ortaya koyması 
lazım, aynen İngiltere’nin de ortaya koyması 
lazım. Ve bunların dışında garantör ülke veya 
garantör uluslararası kuruluş arama gayreti 
içerisine girenler de boşuna bu tür gayretlerin 
içerisine girmiş olurlar, böyle bir şeye evet 
dememiz de asla mümkün değildir. Biz bu iyi 
niyet ve çözümden, uzlaşmadan yana yakla-
şımımızı koruyoruz. Hedefimiz halen devam 
etmekte olan müzakere sürecinin bir an evvel 
eş zamanlı referandumların yapılması aşama-
sına getirilmesidir" dedi.

Kıbrıs’ta birleşmenin yaşanması için 
dönemin BM Genel Sekreteri Annan ile birçok 

müzakere gerçekleştirdiklerini hatırlatan Er-
doğan, “Sayın Annan’ın BM Genel Sekreterliği 
döneminde Davos’ta kendisine bir sözümüz 
olmuştu. Dedim ki ‘Bu süreci başlatalım 
Türkiye ve Türkler KKTC, her zaman Rumların 
bir adım önünde olacağız’. ‘Ben yaptığım her 
girişimde maalesef başarısız oldum artık buna 
bir daha giremem’ demişti. Israr edince bu 
defa bana dedi ki ‘Bana biraz müddet. Şöyle 
bir görüşmelerimi yapayım, size kararımı 
bildireyim’. Daha sonra kararı bildirdi, tamam 
başlayalım dedi. Biliyorsunuz en sonunda 
İsviçre’de odadan dumanı çıkartalım, Dışişleri 
Bakanım, şahsım bütün teknokrat, bürokrat-
lar orada çalışmalarımızı yaptık ne yazık ki o 
gün orada zorla Sayın Annan’ın da ağırlığını 
koymasıyla referandum kararı çıktı” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,
KKTC’DE NET KONUŞTU

EKOHABER Türkiye

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini KKTC’ye düzenleyen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin 
ardından önemli açıklamalarda bulundu.

B aşbakan sıfatıyla 
gerçekleştirdiği ilk 
ziyaret kapsamında 
KKTC’ye giden Ahmet 

Davutoğlu ve KKTC Cumhurbaş-
kanı Derviş Eroğlu, açıklamalarda 
bulunuyor. KKTC ile Rum kesimi 
arasında devam eden müzake-
releri değerlendiren Davutoğlu, 
Rum kesimine çağrı yaptı. 

Davutoğlu, KKTC ziyareti 
kapsamında, Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu ile ortak basın 
toplantısı düzenledi. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, “Anadolu’dan 
Kıbrıs’a, anavatandan yavru 
vatana engel tanımayız. Denizleri 
derinlerden aşarız, Anadolu’nun 

suyunu yavru vatana getiririz. 
Bunu da kimse engelleyemez” 
dedi.

Başbakan Davutoğlu, kim ne 
derse desin, Türkiye’nin KKTC’yi 
devlet olarak tanıdığını ve her 
düzeyde devlet olarak tanımanın 
getirdiği ilkelere saygı gösterdiği-
ni söyledi.

Geçmişte olduğu gibi 
bugün de yarın da gelecekte de 
TBMM’den güvenoyu almış her 
Başbakanın KKTC’yi öncelikle 
ziyaret edeceğini dile getiren 
Davutoğlu, “Buna bağlı olarak 
ikinci boyut, KKTC’nin ve Kıbrıs 
Türk halkının esenliği, refahı 
ve güvenliğiyle ilgili Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 77 milyon kar-
deşinizin bağlılık ve taahhüdünü 
adaya getirmektir” dedi.

Görüşmelerde detaylı olarak 
bu ilişkiler üzerinde durdukla-
rını anlatan Davutoğlu, 50 yılı 
aşkın süredir Kıbrıs meselesinin 
sürdüğünü, Türkiye’nin hep KKTC 
ve Kıbrıs Türk halkının yanında 
olduğunu ve olmaya devam 
edeceğini ifade etti.

KKTC’nin 40 yıllık mücadele-
de, 30 yıllık devlet tecrübesinde 
birçok ülkede görülmeyecek 
kadar güçlü şekilde demokratik 
olgunluğa ve kurumsallaşmaya 
ulaştığını söyleyen Davutoğlu, 
“Birçok seçimler, birçok demokra-

tik yolla ortaya konan süreçlerle 
olgunluğunu göstermiştir. Yine 
ekonomik olarak da son 12-13 
yılda Gayri Safi Milli Hasılası’nda 
da ciddi iyileşmeler sağlanmıştır. 
Bu da Türkiye Cumhuriyeti ile 
KKTC arasındaki yakın ilişkiden 
doğan bir unsurdur” dedi.

“Hayal Proje”
Davutoğlu, bunun simgesel 
yansımalarından birinin de su 
projesi olduğunu ifade ederek, 
bundan 10 yıl önce Anadolu ile 
Kıbrıs adasının deniz altından 
geçen su borularıyla birleşece-
ğine ve Anadolu’nun saf, berrak, 
helal suyunun Kıbrıs ile kucakla-
şacağına herkesin “hayal proje” 
diyeceğini belirtti.

“Anadolu’dan Kıbrıs’a engel 
tanımayız”
Bu yılın sonuna kadar artık 
Toroslardan geçen her suyla, 
köylüler, yörükler ve yayla-
dakilerin yavru vatana selam 
göndereceklerini dile getiren 
Davutoğlu, “Ferhat ile Şirin’in 
aşkı gibi, dağları nasıl Ferhat 
delmişse, Anadolu’dan Kıbrıs’a, 
anavatandan yavru vatana engel 
tanımayız. Denizleri derinlerden 
aşarız, Anadolu’nun suyunu yavru 
vatana getiririz. Bunu da kimse 
engelleyemez. O Ferhat’ın duy-
duğu aşk gibi bir sevdadır bizim 
için. İlelebet sürecek bir sevdadır. 
O sevda oldu mu burada en ufak 
bir sızı olsa 77 milyonun kalbi 
yanar. En ufak bir sevinç olsa 77 
milyonun gönlü gururla dolar. Bu 
mesajı iletmek için buradayız” 
dedi.

EKOHABER Türkiye

DAVUTOĞLU,
KIBRIS KONUSUNDA RESTİ ÇEKTİ
Davutoğlu, 50 yılı aşkın süredir Kıbrıs meselesinin sürdüğünü, Türkiye’nin hep KKTC ve 
Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti.
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A zerbaycan’da, Güney Kafkas Doğal-
gaz Boru Hattı’nın temel atma töreni 
düzenlendi. 45 milyar dolarlık Güney 

Kafkas Doğalgaz Koridoru, Şahdeniz 2 projesi 
kapsamında üretilen doğalgazı Türkiye ve 
Avrupa’ya taşıyacak. Tören için Bakü’ye giden 
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise IŞİD’in rehin 
tuttuğu Musul Konsolosluğu çalışanlarının ser-
best kalması üzerine Türkiye’ye geri dönmüştü.

Başkent Bakü yakınlarındaki Sangaçal 
Terminali’nde düzenlenen törene; Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan 
Başbakanı İrakli Garibaşvili, Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Yunanistan 
Başbakanı Antonis Samaras, Karadağ Başba-
kanı Milo Çukanovic ve diğer yetkililer katıldı. 
Törende Türkiye’yi Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız temsil etti.

Şahdeniz 2 Doğalgazı Türkiye ve 
Avrupa’ya Taşınacak
45 milyar dolarlık Güney Kafkas Doğalgaz 
Koridoru, Şahdeniz 2 projesi kapsamında 
üretilen doğalgazı Türkiye ve Avrupa’ya taşı-
yacak. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru hattı 
ile aynı güzergahtan geçecek olan yeni boru 
hattı, Türkiye’de Trans Anadolu Boru Hattı 
(TANAP) ile birleşecek.  Doğalgaz, Türkiye’den 
Avrupa’ya ise Trans Adriyatik Boru hattı ile 
taşınacak.

“Barış ve İstikrar Getirecek”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji 
projelerinin sadece bölgeye değil, geniş bir 
coğrafyaya barış ve istikrar getirecek projeler 
olduğunu söyledi.

Törende hatta döşenecek ilk borunun üze-
rine imzalarını atan Aliyev ve diğer yetkililer, 
temele indirilen borunun üzerine toprak attı.

Tören sonrasında bir televizyon kanalına 
kısa açıklamada bulunan Aliyev, projenin, 
Avrupa’nın enerji haritasını değiştireceğini 
söyledi. Tüm ülkelerin projenin gerçekleşmesi 
için çalıştığını belirten Aliyev, projenin kendi 
ülkesi için de büyük önem taşıdığını belirterek 
şöyle konuştu: “Doğalgazımızı dünya piyasa-
larına çıkararak ek gelir elde edeceğiz. Avrupa 
ülkeleri de yeni enerji kaynağı elde edecek. Bu 
asrın projesidir. Yüzyıl boyunca bize yetecek. 
20 yıl önce başlatılan enerji politikası bizi 
bugüne getirdi. O zaman belirlediğimiz strateji 
sayesinde bugünkü duruma gelindi. Tüm ülke-
ler takım halinde çalışacak. Burada kaybeden 
taraf yok. Herkes kazanacak”

EKOHABER Avrasya

45 MİLYAR DOLARLIK İMZA:
GÜNEY KAFKAS DOĞALGAZ BORU HATTI
Azerbaycan’da, Güney Kafkas Doğalgaz Boru Hattı’nın temel atma töreni düzenlendi. 
45 milyar dolarlık Güney Kafkas Doğalgaz Koridoru, Şahdeniz 2 projesi kapsamında 
üretilen doğalgazı Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay 
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerine 
ortak projelerin gerçekleştirilmesi için 5 
milyar dolar kredi açacaklarını söyledi.

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzen-
lenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başkanlar 
Konseyi 14. Zirvesi’nde konuşan Cinping, “İş-
birliğinin geliştirilmesi amacıyla Çin, ŞİÖ ülke-
lerine ortak projelerin finanse edilmesi için 5 
milyar dolar kredi açacak” dedi. Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna’daki kriz 
başta olmak üzere küresel gündem maddele-
rini değerlendirdiklerini belirterek, ŞİÖ üyesi 
ülkelerin bu konulardaki tutumlarının benzer 
ve birbirine yakın olduğunu vurguladı.

ŞİÖ ülkeleri ortak ulaşım sisteminin oluştu-

rulmasının önemi üzerinde duran Putin, ayrıca 
uluslararası politik görüş ayrılıklarının küresel 
ekonomi ve ticareti kötü etkilediğini savundu.

ŞİÖ Dönem Başkanılığı Rusya’ya Geçti
Zirvede, Tacikistan Devlet Başkanı 

İmamali Rahman, ŞİÖ 2014-2015 Dönem Baş-
kanlığının Rusya’ya geçtiğini söyledi. Ayrıca 
gözlemci ülkeler Hindistan, İran ve Pakistan’ın 
örgüte üyeliğinin Rusya’nın dönem başkanlı-
ğında değerlendirileceği belirtildi.

Başkanlar Konseyi toplantısında ayrıca, 
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, 
bölgesel güvenlik, terörizmle mücadele, Afga-
nistan, ŞİÖ - Avrasya Gümrük Birliği ilişkileri-
nin de konuşulduğu kaydedildi.

Duşanbe’deki Nevruz Sarayı’nda 
düzenlenen zirveye, Rusya Devlet Başkanı 
Putin, Çin Devlet Başkanı Cinping, Kazakis-
tan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atam-
bayev, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali 
Rahman, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 
Moğolistan Cumhurbaşkanı Tsakhiagiin El-
begdorj, Afganistan Devlet Başkanı Hamid 
Karzai ve Hindistan Dışişleri Bakanı katıldı. 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı 
Berdimuhammedov ise şeref konuğu olarak 
yer aldı.

ŞİÖ zirvesi, ortak memorandum imza-
lanması ve basın toplantısıyla devam etti.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
KAPILARINI YENİ ÜYELERE AÇIYOR
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başkanlar Konseyi 
14. Zirvesi’nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “İşbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Çin, 
ŞİÖ ülkelerine ortak projelerin finanse edilmesi için 5 milyar dolar kredi açacak” dedi.
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M akedonya’nın en önemli turizm mer-
kezlerinden biri olan, incisi ve zümrüt 
yeşili gölü ile ün yapmış küçük sahil 

kenti Ohri’yi ziyaret eden yabancı turistlerin 
sayısında geçen yıla oranla yüzde 6,7 oranın-
da artış olduğu bildirildi.

Ülkenin güneybatısında bulunan ve 
UNESCO tarafından koruma altında olan Ohri, 
Makedonya’yı ziyaret eden turistlerin mutlaka 
görmesi gereken şehirlerin başında geliyor. 
Gölü, tarihi evleri ve dar sokaklarıyla bir 
anlamda Anadolu kasabalarını andıran Ohri, 
her yaştan insana uygun farklı aktivitelere de 
imkan sağlıyor.

Sabah saatlerinden itibaren ‘’yaşamaya’’ 
başlayan şehir, gün boyunca plajlarda geceleri 
ise kafe ve gece kulüplerinde vakit geçiren 
yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Ohri Belediye Başkanı Nikola Bakraçeşki, 
yaptığı açıklamada, şehri ziyaret eden turist 
sayısında önemli artışlar yaşandığını belirte-
rek, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 
6,7 daha fazla yabancı turist ağırladıklarını 
kaydetti.

Yaz boyunca devam eden kötü hava 
koşulları ve yağışlar nedeniyle önemli oranda 
turist kaybettiklerini belirten Bakraçeşki, buna 
rağmen geçen yıla oranla artış gözlemlenme-
sinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bakraçeşki, Ağustos ayında şehirdeki 
yatak kapasitesinin tamamen dolduğunu 
belirterek, sezonun geneline dair kesin verileri 
15 Eylül’den sonra daha net bir şekilde alabi-
leceklerini aktardı.

Kentteki otellerin tur şirketleri ile yaptığı 
uzun süreli anlaşmaların şehri ziyaret eden 
turist sayısını olumlu etkilediğini kaydederek, 
özellikle Türkiye’den ve Benelüks ülkelerinden 
gelen turistlerin kendilerini memnun ettiğini 
kaydetti.

Bakraçeşki, ‘’Ohri, herkesçe beğenilen 
bir şehir. En fazla Türkiye’den turist konuk 
ediyorduk, bu yıl da bu değişmeyecek. Eski 
Yugoslavya ülkelerinden ise en fazla Sır-
bistan, Bosna Hersek ve Kosova’dan turist 
ağırlıyoruz’’ ifadesini kullandı.

Yerel yönetim ve hükümetten turizme 
destek

Öte yandan, hem yerel yönetim hem de 
hükümet, ülkenin en önemli turizm merkez-
lerinden Ohri’ye ulaşımı kolaylaştırmak için 
projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Kırçova ile Ohri arasındaki otoyol çalışma-
ları başlatılırken, Gostivar  ile Kırçova arasın-
daki otoyol projesi üzerine çalışmalar devam 
ediyor. Ohri’nin,  2018 yılına kadar, Üsküp ve 
diğer uluslararası otoyollarla bağlanması 
planlanıyor.

Karayollarının yanı sıra Ohri Belediye-
si, 2015 yılından itibaren Ohri’ye yapılacak 
düzenli uçak seferlerinin başlatılması için de 
harekete geçti.

MAKEDONYA’NIN İNCİSİ OHRİ,
TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ
Makedonya’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan, incisi ve zümrüt yeşili gölü ile ün 
yapmış küçük sahil kenti Ohri, yabancı turistlerin yeni gözdesi oldu.

EKOHABER Avrasya EKOHABER Avrasya

mürteza suluoca
YENİ BALKAN GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

B alkanlar’daki önemli 
turizm merkezlerinden 
biri olan Arnavutluk, yaz 

boyunca dünyanın farklı bölgele-
rinden gelen turistleri ağırladı.

Farklı ülkelerden 
Arnavutluk’a gelen turistler, hem 
sahil kentlerinde denize girme 
hem de Arnavutluk’taki birçok 
tarihi eseri görme, doğal güzellik-
lerini keşfetme imkanı buldu.

Karadağ’dan başlayıp 
Yunanistan’a kadar uzanan 
uzun bir sahil şeridine sahip 
olan Arnavutluk’ta, tatilini deniz 
kenarında geçirmek isteyenle-
rin öncelikli tercihleri Velipoya, 
Şengjin, Dıraç, Avlonya, Himara 
ve Saranda beldeleri oldu.

Tatilini, farklı ülkelerden ve 
Arnavutluk’un farklı şehirlerinden 

yüzlerce turistin akın ettiği Dıraç beldesinde geçiren 
turistlerden biri olan Kosovalı Şefqet Berişa, tatile 
yakınlarıyla birlikte geldiğini ve Dıraç’taki tatil 
koşullarından memnun olduğunu söyledi.

Bir başka Kosovalı tatilci Zenel Gaşi de sıcak 
tatil günlerinde serinlemek için Dıraç’ı seçenlerden. 
Gaşi'de kısa bir tatil yapmak ve dinlenmek için 
Dıraç’a geldiğini ve burada keyifli vakit geçirdiğini 
belirtti.

Öte yandan, sahil kasabalarının yanı sıra ülke-
deki kültürel ve tarihi eserler de turistlerden yoğun 
ilgi gördü. Başkent Tiran’ın yanı sıra Akçahisar, Er-
giri Kasri ve Apolonya da yerli ve yabancı turistlerin 
en fazla ziyaret ettiği şehirler oldu.

Arnavutluk’un tarihi ve doğal güzelliklerini keş-
fetmek için Tayvan’dan gelen Justin, Arnavutluk’tan 
çok etkilendiğini ve ziyareti boyunca birçok kenti 
keşfetme imkanı bulduğunu söyledi.

Almanya’dan gelen Simoni ve Aneta çifti de 
Arnavutluk’u keşfetmek ve barındırdığı güzellikleri 
tanımak için ülkeyi ziyaret ettiklerini vurguladı.

TATİLİN YENİ ADRESİ
ARNAVUTLUK
Karadağ’dan başlayıp Yunanistan’a kadar uzanan uzun bir sahil şeridine sahip olan 
Arnavutluk’ta, tatilini deniz kenarında geçirmek isteyenlerin öncelikli tercihleri Velipoya, 
Şengjin, Dıraç, Avlonya, Himara ve Saranda beldeleri oldu.



104  105  

B orsa İstanbul, Kazakistan Borsası’yla 
(KASE) aralarındaki işbirliğini geliştir-
mek ve derinleştirmek üzere stratejik 

ortaklık anlaşması imzalandığını bildirdi.
Borsa İstanbul açıklamasına göre, yapılan 

çerçeve anlaşması, her iki borsanın piyasalar, 
kotasyon, ürünler, teknoloji ve know-how 
paylaşımı konularında işbirliğini kapsıyor. 
Anlaşma, tarafların birbirlerinden hisse satın 
almasını da kapsayan uzun dönemli bir stra-
tejik ortaklığın çerçevesini sunarken, taraflar 
aralarındaki iletişim kanallarının geliştirilmesi 
suretiyle en iyi uygulama ve deneyimleri pay-
laşarak her iki ülkenin sermaye piyasalarını 
geliştirmek üzere çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa 
İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü İbrahim Turhan, Orta Asya’nın en 
büyük ve en umut vadeden borsası olan KASE 
ile stratejik ortaklıklarını duyurmaktan gurur 

duyduklarını belirterek, “İki kardeş ülkenin 
borsaları olarak Kazakistan Borsası ile her 
zaman yakın ilişki içinde olduk. Ancak bu 
anlaşma kritik bir kilometre taşı oluştu-
ruyor. Çünkü işbirliğimizi bir adım öteye 
taşıyarak iş ortağı oluyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Kazakistan Borsası Başkanı Maxat 
Kabashev ise piyasaların gelişme hedefleri 
arasında büyük bir sinerjinin mevcut oldu-
ğunu kaydederek, “Hem Türkiye’nin hem 
Kazakistan’ın kendi finans merkezlerini 
büyütmeye ve geliştirmeye çalıştığı dikkate 
alınırsa, bu ortaklığın düşünce ve deneyim-
lerimizi paylaşma, karşılaştığımız güçlük-
leri ortaya koyma, bunlarla mücadele etme 
yöntemleri belirleme ve her iki tarafın da 
yararına olacak bir iş birliğinin temellerini 
atma açısından son derece faydalı olacağı-
nı düşünüyorum” değerlendirmelerini yaptı.

İşbirliğinin Geçmişi
Verilen bilgilere göre, Borsa İstanbul ile 
Kazakistan Borsası arasındaki işbirliği, 
hem 2011 yılında iki borsanın imzaladığı 
Mutabakat Zaptı ile başlayan ikili ilişkiler 
çerçevesinde hem de 1997 yılından bu yana 
Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu’da faaliyet gösteren 30’dan fazla 
borsayı bir araya getiren Avrasya Borsalar 
Federasyonu (FEAS) şemsiyesi altında 
çoklu iş birliği anlamında uzun bir geçmişe 
dayanıyor. 

Kazak ve Türk borsaları arasındaki 15 
yılı aşkın süredir devam eden işbirliği kap-
samında, bilgi ve deneyim paylaşımına yö-
nelik çok sayıda ortak proje gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda, Kazakistan Borsası ve Borsa 
İstanbul, iki ülkenin borsaları arasındaki 
işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğini 
konu alan bir ortak seminer düzenledi.

BORSA İSTANBUL, KAZAKİSTAN BORSASI İLE
STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALADI

EKOHABER Türkiye

Ekonomi Ba-
kanı Nihat 
Zeybekçi’nin 

Moldova ziyareti 
çerçevesinde iki 
ülke arasında 
Serbest Ticaret An-
laşması imzalandı. 
Başkent Kişinev’de 
yapılan anlaşmayı 
Türkiye’den Bakan 
Zeybekçi, Moldova 
tarafından ise Eko-
nomi Bakanı Adrian 
Candu imzaladı. 

Zeybekçi ve 
mevkidaşı Candu, 
daha sonra ortak 
basın toplantısı 
düzenledi. Zey-
bekçi, toplantıda 
yaptığı açıklamada, 
karşılıklı hedefin 
bir milyar dolarlık 
ticaret olduğunu 
belirtti. 

Moldova 
Ekonomi Bakanı 
Adrian Candu ise 
“Kendi üreticile-
rini aktif olarak 
koruyan Türkiye’nin 
pazarını bize açması bizi son 
derece sevindirdi” dedi. Ayrıca 
Türkiye’den gümrüksüz ithal 
edilecek hammadde ile üreticile-
rin güçleneceğini, yeni istihdam 
sahaları açılacağını ifade etti. 

İmzalanan anlaşma ile 
Türk ürünleri Moldova paza-
rına kademeli olarak girmeye 
başlayacak. Moldova ürünleri 
ise diğer hiçbir Avrupa ülkesine 

verilmeyen imkanlar ile Türkiye 
pazarına girecek. 9 bin ürünün 
yer aldığı anlaşma ile karşılıklı 
ticaret hacminin bir milyar dolara 
yükseltmesi bekleniyor. 

Türkiye’nin, AB üyesi olmayan 
Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki ilk 
Serbest Ticaret Anlaşması olma 
özelliğini taşıyan Serbest Ticaret 
Anlaşması, Türkiye ile Moldova 
arasındaki ticarette uygulanan 

gümrük tarifeleri ile tarife dışı en-
gellerin kaldırılmasını öngörüyor.

Serbest Ticaret Anlaşması, 
tarafların kendi iç mevzuatına 
göre gerçekleştirecekleri onay 
işlemlerinin tamamlanmasının 
akabinde yürürlüğe girecek. 
STA’nın yürürlüğe girmesiyle 
birlikte ihracatçılar, Moldova 
pazarına tercihli giriş imkanı elde 
edecek.

Gazetecilerin 
soruları üzerine 
Avrupa Birliği ve 
Avrasya Birliği 
konusuna açıklama 
getiren Bakan Zey-
bekçi, “Avrupa Birli-
ği ile gümrük birliği 
anlaşması olan tek 
ülkedir. Başka bir 
birlik içerisinde yer 
alması mümkün 
değildir. Avrasya 
Birliği ile serbest 
ticaret anlaşması 
varana kadar ilişki 
geliştirmesinde bir 
engel yoktur” dedi.

Diğer yandan 
Moldova işadamları 
ve Türk yatırım-
cıları ile bir araya 
gelen Zeybekçi 
gelişmeleri aktardı. 
Türkiye’nin enerji 
alanında yatırımla-
rının devam edece-
ğinin sinyalini veren 
Ekonomi Bakanı, 
iki ülke arasındaki 
karşılıklı ticaret 
hacmi, yatırım teş-

vikleri, makro ekonomik veriler ve 
karşılıklı ticaretin yanı sıra ortak 
yatırımların arttırılması gerektiği-
ne değindi. 

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, daha sonra Moldova 
Başbakanı Lurie Leanca ile ikili bir 
görüşme yaptı. Burada imzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşması hüküm-
lerinin en hızlı şekilde nasıl hayata 
geçirilebileceği masaya yatırıldı.

TÜRKİYE VE MOLDOVA ARASINDA
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI

EKOHABER Türkiye

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Moldova ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalandı.
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A vrasya Ekonomik İlişkiler Derne-
ği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eren, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum 

Kuruluşlarına Devlet Desteği Şurası Başkanı 
ve Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Azay 
Guliyev ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir 
araya geldi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Azay Guliyev, Azerbaycan ve Türkiye’de 
faaliyet yürüten STK’lar arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi için gerekli çalışmaların artarak 
devam ettiğini belirterek, “Uluslararası are-

nada ülkeler arasında sergilenen işbirliği ve 
dayanışmaların STK’lar arasında da yaygın-
laştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu nok-
tadan hareketle kurum olarak bir çok ülkede 
bulunan STK ile karşılıklı işbirliği imkanları 
oluşturduk. Bu amaçla birçok ülkeye çalışma 

ziyaretleri yaptık ve tecrübe paylaşımında 
bulunduk. Edinmiş olduğumuz bu tecrübeleri 
Azerbaycan’da bulunan STK temsilcileri ile 
de paylaşma imkanı elde ettik. Kurum olarak 
sivil toplum kuruluşlarının gelişimine yönelik 
desteğimiz her geçen gün artarak devam ede-
cektir.  Özellikle son yıllarda STK’ların gelişimi 
adına birçok yeniliğe imza attık ve bu sahada 
ciddi ilerlemeler kat ettik’’ dedi.

Demokratik ve modern toplumların 
oluşmasında STK’ların önemli bir enstrüman 
olduğunu ifade eden Hikmet Eren, “Azer-
baycan devleti, Sivil Toplum Kuruluşlarının 

faaliyetlerinin desteklenmesine ve gelişimine 
yönelik desteğinin her geçen gün artarak de-
vam ettiğini görmek bizleri gururlandırmakta-
dır. Sivil Toplum Kuruluşlarının yaygın olduğu 
ve kabul gördüğü toplumlarda sorunların, 
problemlerin çözümlerinin daha kolay olduğu, 

kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişki ve mü-
nasebetlerinde daha medeni ve hoşgörülü bir 
şekilde yürüdüğünü görmekteyiz. Yaşadığımız 
bu asırda dünyaya entegre olma noktasında 
hızla gelişim gösteren Kardeş Azerbaycan’ı 
STK’ların gelişmesinde yapmış olduğu hamle-
lerden dolayı kutluyorum’’ dedi.

2015 yılında sözde Ermeni soykırımının 
100. yıldönümü meselesi ile alakalı olarak da 
görüş belirten Azay Guliyev, ’’Sözde Ermeni 
soykırımının yüzüncü yılı olan 2015 tarihi için 
Ermeni diasporası çalışmalarına devam ediyor. 
Bu yalanlara karşı Azerbaycan ve Türkiye’de 

faaliyet yürüten STK’ların 
üçüncü ülkelerde ciddi kam-
panyalar yürütmesi gereki-
yor. Bu hususta kurum olarak 
üzerimize düşen bütün 
görevleri yerine getirmeye 
hazırız’’ dedi.

Avrasya Ekonomik İlişki-
ler Derneği (EkoAvrasya)’nin 
faaliyetlerine de değinen 
Azay Guliyev, “Kurum 
olarak yakın ilişki içerisinde 
olduğumuz EkoAvrasya’nın 
çalışmalarını yakından 
takip etme fırsatım oluyor. 
Örnek STK olarak nitelen-
direceğimiz EkoAvrasya’nın 
özellikle Türkiye-Azerbaycan 
ilişkilerine birçok sahada 
ciddi katkılar sağladığını 
belirtmek istiyorum. Sadece 
Türkiye’de değil Balkanlar ve 

Avrupa’da yapmış olduğu faaliyetler gelecek 
nesillere örnek olacak niteliktedir. Özellikle 
Azerbaycan’ın haklı davası olan Dağlık Kara-
bağ meselesinde ortaya koymuş olduğu net 
duruştan dolayı da minnettarlığımı bildirmek 
istiyorum" dedi.

Türkiye ile 
Makedonya 
arasındaki 
ekonomik, 

sosyal ve kültürel 
ilişkilerin güçlenmesi 
hususunda yapmış 
olduğu katkılardan 
dolayı, Avrasya 
Ekonomik İlişkiler 
Derneği (EkoAvrasya) 
tarafından Makedon-
ya Başbakanı Nikola 
Gruevski’ye şükran 
plaketi takdim edildi. 

Türkiye-Make-
donya İş ve Yatırım 
Forumuna katılmak 
üzere ülkemize 
ziyarette bulunan 
Başbakan Nikola Gru-
evski ile Ankara’da bir 
araya gelen Avrasya 
Ekonomik İlişkiler 
Derneği (EkoAvras-
ya) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet 
Eren, ’’Son yıllarda 
Türkiye ile Makedon-
ya arasındaki dostluk 
köprülerinin atılmasına büyük katkı sağla-
yan Sayın Nikola Gruevski’ye,  EkoAvrasya 
Yönetim Kurulu olarak şükran plaketini sunma 
kararı aldık.  Genç ve dinamik bir Başbakan 
olarak bölge ülkelerde örnek olarak gösterilen 
Sayın Nikola Gruevski’nin başarılarının artarak 
sürmesini arzu ediyoruz’’ dedi.

EkoAvrasya tarafından şahsına sunulan 
şükran plaketinin güzel bir sürpriz olduğunu 
ifade eden Makedonya Başbakanı Nikola 
Gruevski,  ’’Makedonya ile Türkiye arasında 

çok güçlü bağların bulunduğunu belirtmek 
istiyorum. İki ülke arasındaki ilişkilerin dere-
cesinin her yıl arttığını ve bu süreçte Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin yetkililerinin katkılarını 
hatırlatmak lazımdır.  Makedonya hükümeti 
olarak bizlerde üzerimize düşeni yapma gay-
reti içerisindeyiz. EkoAvrasya Derneği'nin bu 
çalışmalarımızı dikkate alarak şahsıma şükran 
plaketi sunmuş olması benim için sürpriz 
oldu’’ dedi.

Türkiye’yi Makedonya Cumhuriyeti’nin 
büyük bir dostu olarak gördüğünü vur-

gulayan Gruevski, “Türkiye, Makedonya 
Cumhuriyeti’nin gelişiminde ve NATO girişi-
minde en çok yardımcı olan ülkedir. Ülkemizin, 
NATO ve Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik için hazır 
olduğunu gösterdik. Devletimizin stratejisi, 
AB ve NATO’ya üye olmaktır” dedi.

Yapılan görüşmede, Makedonya Devlet 
Bakanı Furkan Çako, Devlet E. Bakanı Hadi 
Nezir, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Üyesi Nuh 
Kıyaklı, Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Murat 
Davutoğlu ve Editör Alev Taşkın da hazır 
bulundular.

AZAY GULİYEV,
"EKOAVRASYA’NIN FAALİYETLERİ STK’LARA ÖRNEK OLMALI"

EKOAVRASYA’DAN MAKEDONYA BAŞBAKANI  
NIKOLA GRUEVSKI’YE ŞÜKRAN PLAKETİ

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Şurası Başkanı 
ve Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Azay Guliyev ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir 
araya geldi.

Türkiye ile Makedonya arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi 
hususunda yapmış olduğu katkılardan dolayı, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) tarafından Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski’ye şükran plaketi takdim 
edildi. 



108  109  

A zerbaycan Milli Meclisi 
Milletvekili ve Kick 
Boks Federasyon 
Başkanı Adil Aliyev 

ve Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği (EkoAvrasya) Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
‘Anadolu’nun Nazlı Gelini’ olarak 
nitelendirilen Ağrı Dağı’nın 
zirvesine çıktı. 

Doğubayazıt’ın Eli 
Köyü’nde 11 Temmuz günü 
başlayan tırmanışa Azerbay-
can Milli Meclisi Milletvekili ve 
Kick Boks Federasyon Başkanı 
Adil Aliyev de katıldı. Ekip 
ilk önce 3 bin 200 metreye 
tırmandı. Ana kampa yerleşen 
ekip, buradan 4 bin 200 
metreye tırmandıktan sonra 
13 Temmuz sabahı ‘zirve’ 
heyecanı yaşadı. 

Türk Cumhuriyetleri-
nin bayraklarından oluşan 
pankartı 5 bin 137 metre 
yükseklikteki zirveye taşıyan 
Hikmet Eren, ’’Yabancılar ta-
rafından çokça ziyaret edilen 
Ağrı Dağı’nın zirve noktasına 
kardeş Türk Cumhuriyetlerinin 
bayraklarını simgeleyen pan-
kartı açmanın mutluluğunu 
tarif etmek mümkün değildi. 
Bu tırmanışımızı dünyada 
barış ve kardeşlik duygularının 
güçlenmesine hediye ettik’’  
dedi.

Ağrı Dağı ile alakalı olarak 
son zamanlarda üzerinde sıkça 
hak iddia eden ve uluslararası 
arenada bu hususta lobi faali-
yetleri yürüten Ermenistan’ın bu 

tutumunu değiştirmesi gerekti-
ğini de ifade eden Hikmet Eren, 
“Özellikle Ermeni kökenli turistler 
tarafından bu bölgeye gerçek-
leştirilen ziyaretler esnasında 
yaptıkları propagandanın önüne 
geçilecek çalışmalar icra edilme-
lidir. Ermeniler asırlardan buyana 

yaptıkları kirli propagandaya artık 
son vermelidir’’ dedi.

Kutsal kitaplarda yer alan ve 
efsaneleri ile ünlü Ağrı Dağı’nın 
zirvesinde Azerbaycan bayrağı 
açan Azerbaycan Milli Meclisi Mil-

letvekili ve Kick Boks Federasyon 
Başkanı Adil Aliyev, “Çocukluğu-
mun hayali olan bu eylemi ger-
çekleştirmiş olmak beni ve tüm 
arkadaşlarımı heyecanlandırdı. 
Tırmanışta özellikle buzulda 
şiddetli fırtına gördük ama dua ile 
tırmanışımızı devam ettirdik ve 

zirve heyecanını yaşadık’’ dedi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı 

Serj Sarkisyan’ın 2011 yılında 
yaptığı bir açıklamada ‘Biz Kara-
bağ bölgesini düşmanın elinden 
kurtardık. Ağrı Dağı’nın alınmasını 

ise siz gençlere bıraktık’  sözlerini 
hatırlatan Adil Aliyev, “Sarkisyanı 
ve işgalci Ermenistan’ı protesto 
ediyorum. Azerbaycan toprağı 
olan Karabağ’da işgale devam 
eden ve Ağrı Dağı ile alakalı hak 
iddia eden Ermenistan’ı bir kez 
daha kınıyor ve Ağrı Dağı’nın 

Türk Dünyasının birlik sembolü 
olduğunu hatırlatmak istiyorum’’ 
dedi.

Adil Aliyev, Ağrı Dağı’nın zir-
vesine çıkan Türk dünyasının ilk 
milletvekili ünvanını kazandı.

Karadeniz Stratejik 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (KARASAM) 
ve Avrasya Ekonomik 

İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ta-
rafından ortaklaşa düzenlenen VI. 
Karadeniz Uluslararası Sempoz-
yumu 06-08 Kasım 2014 tarihleri 
arasında Giresun Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde Giresun’da ger-
çekleştirilecek.

“Karadeniz’den Hazar’a 
Stratejik Bakış” temasıyla icra 
edilecek olan sempozyuma 
Türkiye’den ve Türkiye dışın-
dan çok sayıda akademisyen, 
araştırmacı, gazeteci, uzman ve 
siyasetçi katılacak.

VI. Karadeniz Uluslararası 
Sempozyumuna ev sahipliği yap-
maktan büyük onur duyduklarını 
ifade eden Giresun Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, 
“Altı yıldır düzenlemekte oldu-
ğumuz bu sempozyum, ilimizin 
ve üniversitemizin, Karadeniz 
havzasındaki siyaset, ekonomi, 
güvenlik ve enerji gelişmeleri-
nin ele alındığı uluslararası bir 
platforma dönüşmesini sağlıyor. 
Karadeniz etrafında meydana 
gelen gelişmeler zaman zaman 
Ortadoğu’nun gölgesinde kalıyor 
gibi görünse de son derece kritik 
ve sıcak gelişmelerdir. Bunları 
sükunetle ve enine-boyuna ele 
almak, havza ülkeleri arasında 
akademik işbirliğini geliştirmek, 
devletleri çatışma halinde olan 
ülkelerden uzmanları bilimsel ze-
minde bir araya getirmek yönün-

de yoğun çabamız var. Giresun 
Üniversitesi olarak Türkiye’nin 
bu bölgedeki öneminin bilinciyle 
bu sene “Karadeniz’den Hazar’a 
Stratejik Bakış” alt başlığı 
etrafında çalışmaya karar verdik. 
Bu bağlamda özellikle enerji ve 
güvenlik konularında bir yoğunluk 
olacağını tahmin ediyorum” dedi. 

Karadeniz bölgesindeki kriz 
ve çatışma sürecine vurgu yapan 
KARASAM Müdürü Doç. Dr. Yalçın 
Sarıkaya, “2008-2009 yıllarında 
ilk iki sempozyumumuz yapıldığı 
dönemde Rusya ile Ukrayna 
arasında bir savaş ortamı söz 
konusu idi. O ortamda, Rusya ve 

Gürcistan’dan uzmanları ‘Giresun 
İnisiyatifi’ kavramıyla bir araya 
getirmiştik. Bugün de Rusya ile 
Ukrayna arasında kriz ve çatışma 
ortamı sözkonusu. Öte yandan 
Kafkasya bazen ısınmakta bazen 
de büyük enerji projeleri ile 
gündemdeki yerini korumaktadır. 
Bu yıl Ukrayna krizine ilişkin özel 
bir alt oturumda Rus, Ukraynalı 
ve Ukrayna’nın içindeki çatışan 
kesimlerden temsilciler bir araya 
gelecek. Ayrıca, Hazar perspektifi 
ile Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 
üçlü ilişkilerine yönelik detaylı 
sunumlar yapılacak” dedi.

Karadeniz ve Hazar Denizi 

havzasının Avrasya açısından 
hem siyasi hem de ekono-
mik olarak anahtar özelliğini 
taşıdığını belirten EkoAvrasya 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Eren,  ’’Karadeniz ve Hazar Denizi 
bölgesi ile alakalı çalışmalar 
sürdüren düşünce kuruluşları ve 
politika uzmanları bu sempoz-
yum kapsamında Giresun’da bir 
araya gelme fırsatı bulacaklar. Bu 
vesileyle bölge ile ilgili fırsatları 
ve riskleri analiz edecek olan 
akademisyenler ciddi bir beyin 
fırtınası gerçekleştirecek ve ge-
leceğe yönelik stratejileri ortaya 
koyacaklardır’’ dedi.

AĞRI DAĞI’NA
ZORLU TIRMANIŞ

VI. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
GİRESUN’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

EKOHABER Dernekten

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Kick Boks Federasyon Başkanı Adil Aliyev ve 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
‘Anadolu’nun Nazlı Gelini’ olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’nın zirvesine çıktı. 

Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) ve Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından ortaklaşa düzenlenen VI. Karadeniz Uluslararası 
Sempozyumu 06-08 Kasım 2014 tarihleri arasında Giresun Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
Giresun’da gerçekleştirilecek.

EKOHABER Dernekten
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SUÇ VE CEZA 

Azerbaycan’ın ünlü hukukçusu Prof. Dr. 
İlham Rahimov, derin hukuk deneyimi ve 
güçlü akademik altyapısıyla suç ve ceza 
felsefesine ilişkin söylenmiş ne varsa 
tarihin karanlıklarına giden bir ufuk turu 
ile okuyucunun da ufkunu açacak şekilde 
akıllardaki sorulara yanıtlar vermeye 
çalışıyor ve değişen toplumların gelecek 
vizyonlarına ışık tutuyor.

V. KARADENİZ
ULUSLARARASI

SEMPOZYUMU

06-07 Aralık 2012 tarihlerinde Giresun 
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve 
KARASAM tarafından organize edilen “V. 

Karadeniz Uluslararası Sempozyumu”nda 
sunulan bildirilerden oluşan bir eserdir. “Tarihi 

ve Güncel Siyasal Konular: Görüşler & Öneriler” 
sloganı ile gerçekleştirilen sempozyumda tebliğ 
sunan akademisyenlerin bildirilerinin tamamına 

bu eserde yer verilmiştir.

www.ekoavrasya.net

“Avrasya’ya
açılan kapınız”

7 yaşında...
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



MAKE A STRATEGIC
MOVE INTO SKOPJE 
Skopje’s Alexander the Great Airport (SKP) winning destination, providing cost 
advantages, new route opportunities and the highest quality service.

(SKP)
Skopje Airport

skp.airports.com.mk

Please contact marketing@tav.aero for your inquiries

\skopjeairport

BAKÜ-TİFLİS-KARS 
DEMİRYOLU’NDA SON VİRAJ
Dr. Özgür Tüfekçi 26

BAŞI SIKIŞANIN SIĞINDIĞI 
ÜLKE: TÜRKİYE
Dr. Can Ünver 10

21. YÜZYIL’IN ENERJİ
MERKEZİ: TÜRKİYE
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl 70

KIBRISLI RUMLARIN
YENİ STRATEJİSİ
Prof. Dr. Ata Atun 78

EKONOMİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ  3  AYDA BİR  YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR  YIL7 SAYI28 2 014 / 4

Nükleer Silahsızlanma Sürecinde 
Nursultan Nazarbayev’in

Liderlik Rolü


