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Merhaba değerli EkoAvrasya dostları,

2014 yılını geride bıraktığımız ve taze umutlarla 
yeni bir yıla başladığımız bu günlerde sizlerle 
yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bölgemizde ve ülkemizde yoğun bir gündemi ve 
önümüzdeki on yılları etkileyecek perspektifte 
olayları hep birlikte yaşadık. Bizler de EkoAvrasya 
ailesi olarak, sorumlu yayıncılık ilkemizle ve 
duyarlı sivil toplum örgütü anlayışımızla bu sıcak 
gündemi yakından takip ederek, sizlere kaynak 
niteliğinde yayınlar sunmayı ilke edindik. Yaptığımız 
çalıştaylar ve sempozyumlarla akademisyenlerin, 
uzmanların, kanaat önderlerinin dikkatini önemli 
konulara çekerek, ülkemizde ve bölgemizde vizyon 

oluşumuna katkı sağladık. 2014 yılında birçok başarıya birlikte imza atma fırsatı bulduk.

“Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz” sözünden hareketle, yaptığımız her 
çalışmada ilk günün heyecanı ve özveriyle ortaya güzel eserler çıkarttık. Bugün geldiğimiz 
noktada, ülkemizde ve yurtdışında yapmış olduğumuz etkinliklerde, ele aldığımız konuları 
titizlikle ve başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

2014 yılının son çeyreğinde, birçok görüşme ve ziyaretler gerçekleştirdik. Erzurum 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya gelme imkânı bulduk. 
Erzurum’da yapacağımız uluslararası etkinlikler ile hem Türkiye’nin hem de Erzurum’un 
tanıtımına ciddi katkılar sağlamayı planlamaktayız.

Yunus Emre Enstitü Başkan Yardımcısı Dr. Şaban Çobanoğlu ile Yunus Emre Enstitüsü’nde 
bir araya geldik. İki kurum arasında 2015 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler 
hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

06 - 08 Kasım 2014 tarihinde Giresun Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Karadeniz Stratejik 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Karadeniz’den Hazar’a Stratejik Bakış” 
konulu “VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu” başarı ile gerçekleştirdik.  İki gün süren 
sempozyuma yurtiçinden ve yurtdışından yetmiş civarında akademisyen katıldı. Bir önceki 
“Tarihi ve Güncel Siyasal Konular: Görüşler & Öneriler” temalı V. Karadeniz Uluslararası 
Sempozyumunun Bildiriler Kitabı EkoAvrasya yayınları tarafından bastırıldı.

15-17 Kasım 2014 tarihinde T. C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü tarafından KKTC’de düzenlenen IV. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar 
Medya Forumu’na katılma imkânı bulduk.

Son yüzyılın en acımasız ve kanlı vahşetlerinden biri olarak kabul edilen Hocalı 
Katliamı’nın uluslararası hukuki boyutu Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya), 
Soykırım Hakikatlerinin Tanıtılması Sosyal Birliği ve Avrasya Sivil Toplum İşbirliği 
Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği çalıştayda masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Doç. 
Dr. Kürşad Zorlu’nun yaptığı, ’’Yüzyılın Vahşeti Hocalı’ya Uluslararası Hukuki Bakış’’ 
Çalıştayı’na TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Toğrul İsmail ve Hocalıya Adalet 
Kampanyası Türkiye Temsilcisi Gözde Kılıç Yaşin sunumları ile katkı sağladılar.

Yakın gelecekte ülkelerindeki kurumlarda yönetici konumuna gelmesi muhtemel genç 
beyinlere yönelik bir eğitim ve oryantasyon projesini hayata geçireceğimizi daha önce 
duyurmuştuk. Akademi Avrasya olarak “Gelişimci Liderlik / Etkili Yönetim Eğitimi” temalı 
ilk eğitim programına Ankara’da start verdik. 

Yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren edindiğimiz yayıncılık anlayışı ile Avrasya 
coğrafyasında yaşanan gelişmeleri dikkatle ele alan ve titiz çalışmalarıyla geleceğe ışık 
tutan değerli uzmanlarımızın paylaşımlarını, EkoAvrasya’nın sayfalarında siz değerli 
okurlarımızla buluşturma imkânı bulduk.

Bu sayımızda, EkoAvrasya Editörü Peyman Yüksel tarafından kaleme alınan ve 
Azerbaycan’ın First Lady’si Mehriban Aliyeva’yı daha yakından tanıma fırsatı bulacağınız 
''Zarif, Güzel ve Başarı Odaklı Bir First Lady Dr. Mehriban Aliyeva'' başlıklı yazıyı beğeninize 
sunuyoruz. Ayrıca, Kazakistan’ın Küresel Ekonomideki Yeri, Balkanlar’da Kapitalizm Krizi, 
İsrail’de Kartlar Yeniden Dağıtılacak, Yeni Türk Akımı: Karşılıklı Bağımlılık ve 2015 Gelişen 
Ekonomiler İçin Zorlu Geçebilir ! dergimizin içeriğinde yer alan diğer konular…

Avrasya coğrafyasındaki önemli haberler, röportajlar ve dopdolu içeriğimizle bundan sonra 
da nice çalışmalarda tekrar buluşmak umuduyla, yeni yılınızı kutluyor, hep birlikte barış,  
huzur ve hoşgörü dolu güzel bir yıl geçirmeyi temenni ediyoruz.
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Barış ve Hoş Amaçlar Elçisi
Ülkesinde, Barış ve Hoş Amaçlar Elçisi 
(Sülh ve Xoş Meramlar Elçisi) olarak anı-
lan ve Azerbaycan halkınca da çok sevilen, 
hemcinsleri tarafından örnek alınan Mehri-
ban Aliyeva bugün sahip olduğu konumu ve 
başarıyı  “First Lady”lik makamından do-
layı elde etmemiş.  Yaşam hikâyesine bak-
tığımızda meziyetlerine ve kendine kattığı 
değerlere hayran kalmamak mümkün değil.

Devletlerin yakın tarihini inceleyecek 
olursak, bazı first lady’lerin, siyasi statü-
lerini gölgede bırakacak beceriye sahip 
olduklarını görürüz. Üstün meziyetleri ile 
yıllardan beri Türk ve dünya basınında “Za-
rif, güzel ve başarı odaklı bir First Lady” ifa-
deleriyle anılan Azerbaycan’ın First Lady’si 
Dr. Mehriban Aliyeva Azerbaycan halkının 
gönlünde taht kurmuş, örnek olmuş, çağ-
daşlığı ve çalışkanlığı ile halkına hizmet et-
meyi benimsemiş bir hanımefendi.

Mehriban Aliyeva güzel olduğu kadar 
akıllı, güçlü ve vizyonu olan birisi. Eşi, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
yanında bir “inci tanesi” gibi parlayarak 
ülkesinde yaptığı çalışmaları dünyaya yan-
sıtıyor ve bunu sağlam, kararlı duruşu ile de 
destekleyerek sürdürüyor.  İlham Aliyev de 
tıpkı Alexandre Dumas’ın dediği gibi “Ka-
dınların bize verdiği ilhamla şaheserler ya-
ratıyoruz” sözünü doğrularcasına, eşinden 
aldığı destekle, ülkesinde her alanda başa-
rılara imza atmaya devam ediyor.

“Uygarlıklar, Seçkin Kadınların Eseri-
dir” diyen Ralph Emerson, sözlerinde adeta 
Azerbaycan halkının uygarlığa giden yolda 
ışığı olmuş, gecesini gündüzüne katarak ça-
lışan Mehriban Aliyeva’yı tanımlıyor…

Mehriban Aliyeva’nın İlginç
Yaşam Öyküsü
Mehriban (Paşayeva) Aliyeva, 1964 yılında 
Bakü’de dünyaya geldi. Mensubu olduğu 
Paşayevler, Azerbaycan’ın seçkin ailelerin-

den birisidir. Babası, fizik ve matematik 
dallarında doktora derecesine sahip olan 
Arif Paşayev. Dedeleri ise, ünlü Azeri ya-
zar Mir Celâl Paşayev.  Baba Arif Paşayev, 
1996 yılından beri Azerbaycan’ın Devlet 
Millî Havacılık Akademisi’nin rektörlüğünü 
yapıyor. Annesi, Aida İmanquliyeva ise, or-
yantalist, edebiyatçı, eleştirmen, çevirmen, 
filoloji bilimleri doktoru ve profesörü. Meh-
riban Hanım, sevgili annesini, 1992 yılında 
kaybetti.

Evet, Azerbaycan’ın First Lady’si Meh-
riban Aliyeva, gücünden ve güzelliğin-
den önce, aklını kullanıp, Azerbaycan Tıp 
Üniversitesi’nde başladığı tıp tahsilini, 
1988 yılında Moskova Tıp Akademisi’nde 

onur derecesiyle tamamladı. Mehriban 
Aliyeva’nın annesi Aida İmanquliyeva da, 
kızından yıllar yıllar önce tıp tahsili yap-
mak istemiş ama aile meclisi buna engel 
olmuşlar. Mehriban Hanım, sevgili anne-
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Zarif ve Başarı Odaklı 
Bir First Lady 
Dr. Mehriban Aliyeva

EKODOSYA

GÜNÜMÜZDE, ON PARMAĞINDA
ON MARİFET BULUNAN DEVLET
BAŞKANI EŞLERİNİN EN SOMUT
ÖRNEKLERINDEN BİRİ, ŞÜPHESİZ
AZERBAYCAN’IN FIRST LADY’Sİ
DR. MEHRİBAN ALİYEVA.

MEHRİBAN HANIM, SEVGİLİ 
ANNESİNİN HAYâL EDİP, 
GERçEKLEŞTİREMEDİĞİ TIP TAHSİLİNİ, 
AİDA HANIM HENÜZ HAYATTAYKEN 
TAMAMLAMIŞ VE ANA YÜREĞİNİ 
SEVİNDİRMİŞ.

Peyman Yüksel
EKOAVRASYA EDİTÖRÜ
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sinin hayâl edip, gerçekleştiremediği tıp 
tahsilini, Aida Hanım henüz hayattayken 
tamamlamış ve ana yüreğini sevindirmiş. 
Dr. Mehriban Paşayeva 1992 yılına kadar 
Moskova Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün 
göz hastalıkları bölümünde çalıştı.

1984 yılında henüz üniversite öğren-
cisiyken, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin Bakanlar Kurulu 1. Başkan Yar-
dımcısı Haydar Aliyev’in oğlu, Moskova 
Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü me-
zunu Dr. İlham Aliyev’le evlenen Mehriban 
Paşayeva, 1985 yılında kızı Leyla’yı, 1988’de 
Arzu’yu, 1997’de de oğlu Haydar’ı dünyaya 
getirdi.

İlham Aliyev: “Mehriban, 
Ailemizin Muhabbet 
Kaynağıdır”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
eşi Mehriban Hanım’dan bahsederken, 
şunları söylüyor:

“Sevgili annem, bana kız bakarken, 
Mehriban’ı gösterdiler. Onun, zahiri görün-
tüsü ile içten gelen yakınlığı, beni kendisi-
ne çekti. Mehriban’ın içinde yetiştiği aydın 
ortamın yanı sıra, babam Haydar Aliyev ile 
tıp doktoru olan annem Zarife Aliyeva’nın 
gelini olması, ona çok şey kazandırdı. Meh-
riban, yıllarca yüksek tempolu bir çalışma 
hayatının içinde oldu. Ancak, yorgunluğunu 
evine taşımadı. O, evde daima ailenin barış, 
anlaşma ve muhabbet kaynağıdır. Çocukla-
rına ve torunlarına çok düşkündür.”

Dr. Mehriban Aliyeva’nın sivil toplum 
örgütlerindeki görevleri, kelimenin tam an-
lamıyla baş döndürücü. 

Mehriban Aliyeva Azerbaycan’ın “Birin-
ci Hanım”ı olarak sivil toplum çalışmalarını 
uzun zamandır sürdürüyor. Bu faaliyetler 

1995 yılından itibaren hız kazanmış görü-
nüyor. 

Dr. Aliyeva 1995 yılında, halen başkan-
lığını sürdürmekte olduğu Azerbaycan Kül-

türünün Dostları Vakfı’nı kurdu. 1996 yı-
lında Azerbaycan kültürünün geniş şekilde 
tanıtılması amacıyla üç dilde (Azerbaycan, 
İngiliz ve Rus) yayınlanan “Azerbaycan - 
İrs” dergisini hayata geçirdi.  2002 yılında 
da, Azerbaycan Jimnastik Federasyonu’nun 
başkanlığına seçildi. Uluslararası Jimnastik 
Federasyonu’nda yürüttüğü yoğun çalış-
malarla, Artistik Jimnastik dalında 2003 
ve 2004 yıllarında Dünya Kupası yarışma-
larının ve 2005 Dünya Ritmik Jimnastik 
Şampiyonası’nın Azerbaycan’da yapılması-
nı sağladı. Mehriban Aliyeva, daha sonra si-
yasi hayata atıldı ve 2004 yılında Yeni Azer-
baycan Partisi’ne üye olup, 2005 ve 2010’da 
yapılan Azerbaycan Millî Meclis seçimlerini 
kazanarak, Parlamentoya girdi. 2013’ten 
bu yana Yeni Azerbaycan Partisi’nin Genel 
Başkan Yardımcılığını yapıyor. Bunun yanı 
sıra, felsefe alanında doktora unvanı bulu-
nuyor.

Haydar Aliyev Vakfı Başkanı
Mehriban Aliyeva’nın son yıllarda en çok 
önem verdiği ve faaliyetleri ile de öne çıkan 
kurum Haydar Aliyev Vakfı’dır. Azerbaycan 
halkının ulu önderi, zengin manevi mirası-
nın öğrenilmesini sağlayan ve kendisinin de 
kayınpederi olan ve Haydar Aliyev’in milli 
devletçilik ideolojisinin yeni nesillere aşı-

lanması amacıyla 10 Mayıs 2004’de kuru-
lan Haydar Aliyev Vakfının başkanlığını da 
Mehriban Aliyeva yapıyor. 

Ödüller ve Başarılarla Dolu Bir 
Yaşam
Azerbaycan’ın First Lady’si, çeşitli alanlar-
da yaptığı geniş kapsamlı ve özverili faali-
yetlerden dolayı, birçok devletin ve ulus-
lararası örgütün saygın ödüllerine lâyık 
görüldü. Bunlardan bazılarını sıralayacak 
olursak:

Mehriban Aliyeva’ya 2004 yılında 
Azerbaycan’ın sözlü halk edebiyatının 
ve müzik mirasının korunması ve geliş-
tirilmesi alanındaki çabalarından dolayı 
UNESCO’nun İyi Niyet Elçisi unvanı verildi.  

2005 yılında, Milli Kahraman Çingiz 
Mustafayev Vakfı ve ANS Şirketler Grubu 
tarafından, Azerbaycan’ın eğitim sisteminin 
gelişmesinde yaptığı hizmetleri, milli me-
deni mirasın korunması ve dünyada tanıtıl-
ması, artistik jimnastik alanında 27. Dünya 
Şampiyonluk yarışmalarının Azerbaycan’da 
düzenlenmesi ve çok sayıda hayırseverlik 
faaliyetleri nedeniyle “Yılın Kadını” seçildi.  
Aliyeva aynı yıl, yardım ve hayırseverlik fa-
aliyeti, eğitim ve kültür kurumlarının des-
teklenmesi, Rusya ve Azerbaycan halkları 
arasında dostluğun sıkılaşmasına büyük 
katkılarından dolayı Rusya’nın Uluslararası 
Hayırseverlik Vakfının “Yakut Haç” ödülü-
ne layık görüldü.

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür 
Teşkilatı’nın (ISESCO) İyi Niyet 
Elçisi 
Medeniyetler arası diyalog dâhil olmakla, 
değişik alanlarda çok sayıda ve fedakâr faa-
liyetine, bakıma muhtaç çocuklara gösterdi-
ği öneme, onların yaşam şartlarının iyileş-
mesine, eğitime, ayrıca İslam dünyasındaki 

faaliyetlere verdiği destekten dolayı Mehri-
ban Aliyeva’ya 2006’da, İslami Eğitim, Bi-
lim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO)’nun 
İyi Niyet Elçisi unvanı verildi.

Mehriban Aliyeva 2007 yılında hem 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kuru-
lu kararıyla Cenevre’de “Ana, çocuk ve aile 
sağlamlığının korunması ve güçlenmesi” 

8  EKODOSYA

İLHAM ALİYEV: “MEHRİBAN’IN İçİNDE 
YETİŞTİĞİ AYDIN ORTAMIN YANI 
SIRA, BABAM HAYDAR ALİYEV İLE 
TIP DOKTORU OLAN ANNEM ZARİFE 
ALİYEVA’NIN GELİNİ OLMASI, ONA çOK 
ŞEY KAZANDIRDI.”

MEHRİBAN ALİYEVA AZERBAYCAN 
CUMHURİYETİNİN SOSYAL VE KÜLTÜR 
YAŞAMINDA VERİMLİ FAALİYETİNDEN 
DOLAYI HAYDAR ALİYEV MÜKâFATIYLA 
ÖDÜLLENDİRİLDİ.

MEHRİBAN ALİYEVA’YA 2004 YILINDA 
AZERBAYCAN’IN SÖZLÜ HALK 
EDEBİYATININ VE MÜZİK MİRASININ 
KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 
ALANINDAKİ çABALARINDAN DOLAYI 
UNESCO’NUN İYİ NİYET ELçİSİ UNVANI 
VERİLDİ. 
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işinde büyük hizmetlerinden dolayı ödüle 
layık görüldü hem de “Altın Kalp” uluslara-
rası ödülünü aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 5 Ma-
yıs 2009 tarihli emriyle Mehriban Aliyeva 
Azerbaycan Cumhuriyetinin sosyal ve kül-
tür yaşamında verimli faaliyetinden dolayı 
Haydar Aliyev Mükâfatı ile ödüllendirildi. 
Aynı yıl içerisinde yine Azerbaycan’la Po-
lonya arasında dostluk ilişkilerinin gelişti-
rilmesindeki hizmetlerinden dolayı Meh-
riban Aliyeva Polonya Cumhuriyetinin 
Büyük Komandor Haçı ödülüne layık görül-
dü.  2010’da ise Fransa’yla ilişkide yaptığı 
hizmetlerinden dolayı Fransa Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanının Serencamıyla “Şeref 
Lejyonu” mükâfatının subay derecesiyle 
ödüllendirildi. 

2010’da UNESCO’nun “Mozart Altın 
Madalyası” verilen Mehriban Aliyeva`ya 
2011 yılında Crans Montana Forumu’nun 
Altın Madalyası takdim edildi. 2012 yılında 
Rusya Federasyonu İ.M. Seçenov namına 
Birinci Moskova Devlet Tıp Üniversitesi 
Fahri Profesörü adını almaya hak kazandı. 
2011 yılında ise Türkiye’nin saygın ekonomi 

ve iş dünyası yayını olan “Ekovitrin” dergi-
sinin yaptığı anket sonuçlarına göre, Mehri-
ban Aliyeva “Yılın First Lady’si” seçildi. 

2012 yılında kendisine Bağımsız Devlet-
ler Teşkilatı (BDT) İnsani İşbirliği Konseyi 
(HCC) taraf ülkelerin Devletlerarası İnsani 
İşbirliği Konseyi (IHCF) tarafından Devlet-
lerarası  “Milletler Topluluğu Ülkelerinin 
Yıldızları” ödülü verildi. Mehriban Aliyeva 
“Merhameti, yardımseverliği, halkların re-
fahı için bitmez tükenmez çabası ve Kazak-
lara gösterdiği yardımlar için” Azerbaycan 
Kazaklar Birliği tarafından  “Kazak Şöhreti” 
ödülüne yine aynı yıl layık görüldü.

2013 yılında Mehriban Aliyeva 
Pakistan’ın “Şehit Benazir Butto Kadın Mü-
kemmelliği Ödülü - 2013” ödülüne sahip 
olurken, 2014 yılında ise medeniyetler arası 
diyaloğa verdiği katkılardan ve Almanya’da 
Türk dünyasının tanıtılmasına, Azerbay-
can-Almanya ilişkilerinin gelişmesindeki 
katkılarından dolayı Türk-Alman Dostluk 
Federasyonu Onursal Ödülü’ne layık görül-
dü.

Azerbaycan’ın sosyal ve kültürel ha-
yatına aktif katılımı, toplumun dinamik 
gelişimine verdiği önemli katkılardan, 
Azerbaycan kültürünün dünyada tanıtımı 
konusunda paha biçilmez hizmetlerine, 
ayrıca dünya kültürel mirasının korunması 
işine kapsamlı desteğine, sosyal adalet ve 
hümanizm ilkelerine bağlılığından dola-
yı “The Business Year” dergisi tarafından 
2014 yılında “Yılın First Lady’si” ödülünü 
aldı. Aynı yıl Olimpiyat değerlerinin tebli-
ğindeki hizmetlerinden ötürü Uluslararası 
Olimpiyat Akademisi tarafından “Olimpi-
yat Mükemmellik Özel Onursal Ödülü” ile 
ödüllendirildi. Yine 2014 yılında Astrahan 
vilayetine yaptığı hizmetlerinden dola-

yı “Astrahan Vilayeti Nişanı” ile ve İslam 
kültür mirasının dünyada geniş tanıtımı, 
Azerbaycan’da ve ülke sınırları dışında asil 
hayır etkinliği, eğitime, tıbba verdiği büyük 
katkılardan dolayı Kuveyt Devleti’nin “Fah-
ri Diploması” ile ödüllendirildi.

Azerbaycan’ın First Lady’sine ülkemiz-
de de Kayseri Erciyes Üniversitesi Senatosu 
tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. 
Senato kararında fahri doktoranın, “Sayın 
Mehriban Aliyeva’ya insanlık namına ya-
pılan hayır işleri, özellikle dostluk ve kar-
deşlik, ulusların karşılıklı anlayış içerisinde 
hoşgörüyle yaşama, Türkiye ve Azerbaycan 

maddi ve manevi kültürünün ortak toplum-
sal değerlerinin yaşatılması ve yeni kuşağa 
aktarılması yönünde yaptığı çok yönlü faa-
liyetlerden dolayı” verildiği belirtildi.

“Ümit Kapısı”
Mehriban Aliyeva hakkında yazılan ve 
“Ümit Kapısı” adı verilen kitapta hanıme-
fendiden şu şekilde bahsediliyor: Mehri-
ban Aliyeva’nın Azerbaycan Medeniyetinin 
Dostları Vakfı’na yaklaşımı, Haydar Aliyev 
Vakfı’nın başkanlığını yapması, ülkenin 

sosyal problemlerinin çözümünde, orta-
okulların yapılması, çocuk yuvaları ve in-
ternet okullarının arttırılmasında, Akdeniz 
anemisiyle, diyabetli çocukların korunması 
işiyle yakından ilgilenmesi, İlham Aliyev’in 
ülke başkanlığının yanı sıra siyasi imajının 
şekillendirilmesinde büyük rol oynaması 
kendisinin de siyasi duruşunu yarattı. Meh-
riban Hanım, konuşmaların birinde ‘Ben 
siyasetle meşgul olmuyorum’ diyor ve ama-
cının ‘sadece insanlara yardım etmek oldu-
ğunu’ beyan ediyor. Ülke halkı da kendisine 
hizmet edecek ve geçmişteki muhafazakâr 
siyasi kalıpları kıran böyle şahsiyetler is-

tediklerini belirtiyorlar. Başkalarına karşı 
iyiliği ve merhamet hislerini ömrü boyunca 
kendine ilke edinen ve bunu en yüce insani 
değer olarak gören Mehriban Aliyeva’nın 
yüksek hümanizmi, insanlara karşı sevgisi 
halkın da ona karşı büyük sevgisini kazan-
dırdı. Azerbaycan halkının, ülkenin First 
Lady’sine olan büyük itibar ve saygısının 
sırrı da budur.” 1  

Bakü 2015 1. Avrupa Olimpiyat 
Oyunları Organizasyon Komitesi 
Başkanı
2015 yılının 12-28 Haziran tarihleri arasın-

da Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de düzenlenecek olan 
“2015 Avrupa Olimpiyat 
Oyunları’nın Tanıtımı” ne-
deniyle Türkiye’ye gelen Av-
rupa Olimpiyat Oyunları Or-
ganizasyon Komitesi Başkanı  
Mehriban Aliyeva İstanbul 
Çırağan Oteli’nde yapılan 
basın toplantısında şunları 
söyledi:

 “Azerbaycan’da artık 
dünyada yapılan spor orga-
nizasyonları üst düzeyde ger-
çekleştiriliyor. Oyunlara altı 
binden fazla sporcu katılacak 
ve yirmi dalda müsabakalar 
yapılacak. 1. Avrupa Olim-
piyat Oyunları, Avrupa’nın 
spor tarihinde yeni bir sayfa 
açacak ve gelecek organizas-
yonların seviyesini belirleye-
cek.” 2 

Azerbaycan’ın kültürün-
de önemli bir yere sahip olan 
Ceylan ve Nar Olimpiyatlar 
Oyunları maskotları olarak 
belirlendi. Biz de, Bakü 2015 
Avrupa Olimpiyat Oyunları 

Organizasyon Komitesi Başkanı Mehriban 
Aliyeva öncülüğünde, ceylan gibi koşan 
Azerî gençlerine, nar gibi birlik içinde olan 
Azerbaycan halkına, Bakü 2015 Avrupa 
Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyoruz. 

Bu dileğimiz, gönülden... Çünkü biz, iki 
devletiz ama bir milletiz. 

1   “Ümid Qapısı” Sayfa 15-20, Düzenleme Cem Mehmethanoğlu
2     Bakü 2015 Avrupa Oyunları  Tanıtım Gecesi Çırağan Sarayı’nda 
Düzenlendi,    http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/haber_detay.
aspx?id=433  
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2010’DA UNESCO’NUN “MOZART 
ALTIN MADALYASI” VERİLEN 
MEHRİBAN ALİYEVA`YA 2011 YILINDA 
CRANS MONTANA FORUMU’NUN ALTIN 
MADALYASI TAKDİM EDİLDİ.

BAŞKALARINA KARŞI İYİLİĞİ VE 
MERHAMET HİSLERİNİ ÖMRÜ 
BOYUNCA KENDİNE İLKE EDİNEN VE 
BUNU EN YÜCE İNSANİ DEĞER OLARAK 
GÖREN MEHRİBAN ALİYEVA’NIN 
YÜKSEK HÜMANİZMİ, İNSANLARA 
KARŞI SEVGİSİ HALKIN DA ONA KARŞI 
BÜYÜK SEVGİSİNİ KAZANDIRDI.
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Fransa’da birinci parti olma başarısını gös-
termiştir. Bugün yönetimini ikinci neslin 
devraldığı ve aşırı milliyetçi görüşün hâkim 
olduğu bu partinin ayrıca bölgesel konsey-
lerde 118 temsilcisi bulunmaktadır. Ulusal 
Cephe’nin Fransa ve Avrupa siyasetinde ne 
denli güçlü olduğu bu rakamlardan açık-
ça ortaya çıkmaktadır. Fransa’nın Avrupa 
Parlamentosu’na gönderdiği milletvekille-
rinin üçte birini oluşturan Ulusal Cephe’nin 
Birlik içerisindeki etkin gücü artık tartışıl-
mazdır.

Avrupa Birliği’nin “yaramaz çocuğu“ 
niteliğindeki Birleşik Krallık’a gelince, bu 
ülkenin kuruluşundan bu yana Birlik’in 
içindeki konum ve tutumu malumdur. AB 
üyesi olarak devam ederken Birlik’in ortak 

politikalarının birçoğunun dışında kalma 
stratejisini öteden beri yürütmekte olan 
İngiltere’nin, son yıllardaki açılımları Av-
rupa Birliği’nin geleceği açısından son de-
rece düşündürücüdür. Nitekim Birlik kar-
şıtı olma, şu anda İngiltere’nin önemli bir 
iç politika aracı olma durumuna gelmiştir. 
Bu durum Birleşik Krallık kamuoyunda AB 
karşıtlarının sayısının son derece arttığının 
önemli bir göstergesi olmalı ki, İngiltere 
siyasetinin önemli temsilcileri şu anda bu 
“karşıtlar”dan medet ummaktadır. 

2015 yılı seçimleri öncesinde Başbakan 
David Cameron’un Avrupa Birliği üyeliğini 
referanduma götürme vaadi ülke siyasetinin 
gündemindedir. Diğer bir yandan, İngiltere 
Başbakanı’nın Aralık 2014’te Türkiye’ye 
resmi ziyaretinde AB’nin genişlemesinden 
ve Türkiye’nin tam üyeliğinden yana de-
meçleri de dikkat çekicidir.  Bunun yanı 
sıra, Cameron ülkesinin kamuoyundaki Av-
rupa Birliği karşıtlarının desteğini arkasına 
alarak ve onlardan alacağı oyların hesabını 
yaparak üyesi olduğu AB’nin varlığını sanki 
derin bir sorgulamaya çekme girişiminde 
bulunmaktadır. Dahası, bunu seçim mey-
danlarında ifade edebilmektedir. Üstelik 
bunu 2014 yılında İskoçya’nın AB’den ayrıl-
ma girişimi ve Birleşik Krallık’ın parçalan-
ma korkusunun etkisi altında yapmaktadır. 
Belki de içinde barındırdığı ülkelerle bir 

Birlik olan Birleşik Krallık kamuoyu, 1973 
yılından bu yana AB’ye tam üye olsalar bile 
aslında ait oldukları Birlik’in (Birleşik Kral-
lık) başka bir Birlik’e (AB) üyeliğine ken-
dilerini ikna edememiş olmalılar. Birleşik 
Krallık’ta 2015 veya devamında muhtemel 
bir Avrupa Birliği referandumuna gidilmesi 
ve AB’den olası ayrılma kararı, birliğin ge-
leceğinin ne denli tehlikede olduğuna işa-
rettir.

AB kurucularından biri olmadığı halde, 
1973 yılından bu yana birliğin üyesi olan 
Birleşik Krallık, İngiltere başta olmakla, 
İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler gibi ül-
kelerden ve bir kaç adadan oluşmaktadır. 
Hatta bu adalardan bazıları coğrafi olarak 
Krallık’ın içinde olsalar bile, resmi olarak 

2
015 yılına girerken Avrupa Birli-
ği’ni ilgilendiren gelişmeler, birli-
ğin geleceğinin bir daha tartışılma-
sı gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Yazımızın satır aralarında vurgu yapılan 
konulara anlam katmak amacıyla sunulmuş 
olan karikatürlerin sayısında, son zaman-
larda dünya, bölgesel ve yerel medyada cid-
di artışlar görülmektedir. Bu karikatürlerde 
örneğin, AB’nin çürümeye yüz tutmuş olan 
bir balık, derin kriz içerisinde bulunan üye 
ülkelerden dolayı ceplerinin astarını çevi-
ren bir insan gibi gösterilmesi tesadüf de-
ğildir. 

Avrupa Birliği’nin geleceğinin tartışıl-
masını gerekli kılan önemli hususlardan 
biri üye ülkelerde artma eğilimi gösteren 

aşırı milliyetçilik hareketleridir. Hatta 
son zamanlarda söz konusu milliyetçilik 
hareketleri üye ülkelerin iç siyasetini be-
lirler duruma gelmektedir. Bu da Avrupa 
Birliği’nin ortak politikalarını etkilemeye 
varana kadar sonuçlar doğurabilmektedir. 

Fransa iç siyasetinde, dolayısıyla Avru-
pa Birliği Parlamentosu’nda, sürekli olarak 
güçlenen Ulusal Cephe’nin (Front Natio-
nal) durumu dikkat çekicidir. 1972 yılında 
kurulmuş olan ve 1990’lı yıllardan itibaren 
istikrarlı bir şekilde güçlenmeye başlayan 
Ulusal Cephe, o yıllarda kurucusu ve genel 
başkanı olan Jean-Marie Le Pen’in sürekli 
gündem oluşturan açıklama ve demeçleriy-
le hatırlanmaktan öteye geçemiyordu. Bah-
sedilen dönemde fazla ciddiye alınmayan, 

aşırı sağ ve fazla tutucu, hatta şovenist ol-
ması ile eleştirilen bu siyasi hareketin özel-
likle son yirmi yıllık serüveni son derece 
dikkat çekicidir.

 Bundan yaklaşık yirmi yıl önce Ulu-
sal Cephe’nin günümüzde Ulusal Mec-
lis (Assamblée Nationale) ve Avrupa 
Parlamentosu’nda bu kadar güçlü olacağı, 
tahminler dâhilinde bile değildi. Bahsedi-
len yıllarda sadece Fransa’nın doğusunda, 
özellikle Alsace bölgesinde etkili olmaya 
başlayan Ulusal Cephe, bugün parlamen-
toda söz sahibi bir konuma gelmiştir. 2012 
milletvekili seçimlerinde iki milletvekili 
çıkarabilme başarısı gösterebilen Ulusal 
Cephe, 2014 yılındaki Avrupa Parlamen-
tosu seçimlerinde 24 milletvekili çıkararak 

EKOGÖRÜŞ

2015 YILINA GİRERKEN AVRUPA 
BİRLİĞİ’Nİ İLGİLENDİREN 
GELİŞMELER, BİRLİĞİN 
GELECEĞİNİN BİR DAHA 
TARTIŞILMASI GEREKLİLİĞİNİ 
ORTAYA KOYMAKTADIR.

AB ÜYESİ OLARAK DEVAM EDERKEN 
BİRLİK’İN ORTAK POLİTİKALARININ 
BİRçOĞUNUN DIŞINDA KALMA 
STRATEjİSİNİ ÖTEDEN BERİ 
YÜRÜTMEKTE OLAN İNGİLTERE’NİN, 
SON YILLARDAKİ AçILIMLARI AB’NİN 
GELECEĞİ AçISINDAN SON DERECE 
DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR.

2015’e
Girerken
Avrupa
Birliği

Dr. Rövşen Şahbazov
EKOAVRASYA DANIŞMA KURULU ÜYESİ
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özel statüleri sebebiyle Avrupa Birliği’nin 
dışındadır. Birleşik Krallık bir AB üyesi 
olarak Birlik’in en önemli ortak politikala-
rından bazılarının (Ortak Para Politikası, 
Schengen Anlaşması gibi) dışındadır. Kı-
saca, Federal Parlamento ile yönetilen ül-
kenin hem kendi iç federal yapısı, hem de 
Avrupa Birliği üyeliği son derece karmaşık 
bir yapıya sahiptir. Birleşik Krallık’ın nüfu-
su ve ekonomisi açısından AB’nin önde ge-
lenlerinden olması dolayısıyla iç yapısının 
ve Birlik’e üyelik şeklinin Avrupa Birliği’ni 
etkilemiyor olması ayrıca imkânsızdır.  

Avrupa Birliği’nin genişleme politikası-
nın tutarsızlığı da 2015’e girerken Birlik’iin 
içinde bulunduğu bugünkü krizin temel 
nedenlerindendir. Bunun en bariz örne-
ği, 1981 yılında Birlik’e giriş kriterleri göz 
ardı edilerek üye yapılan ve yıllardır eko-
nomik krizin pençesinde bulunan ve Por-
tekiz, İspanya, Güney Kıbrıs RumYönetimi 
(GKRY) gibi diğer ülkelerle birlikte AB’yi 
de krize sürüklemiş olan Yunanistan’dır. 
Doğu Bloku ülkelerinin, GKRY ve Malta’nın 
tüm kriterleri yok sayarak 2004’te Avrupa 
Birliği’ne üye yapılması, peşinden 2007 yı-
lında ekonomileri can çekişen Bulgaristan 
ve Romanya’nın Birlik’e alınması, AB’nin 
genişleme politikasındaki tutarsızlığında ne 
kadar ısrarcı olduğunu ortaya koymuştur. 

Peki mevcut sorunlu üyelerle baş edemeyen 
AB’ye 2013 yılında Hırvatistan’ın tam üye 
yapılmasına ne demeli!

Avrupa Birliği genişlemeye tutarsız bir 
şekilde devam ederken tüm kriterleri yok 
sayarak yeni üyeleri bünyesine katmadaki 
ısrarını sürdürmektedir. Fakat bu yeni üye-
lerin içerisinde 1963 yılından bu yana bekle-
tilen Türkiye hâlâ yer almamaktadır. Farklı 
ve geniş bir çalışmayı gerektiren bu konu 
AB’nin “Hristiyan Kulübü” olduğu tezini 
pekiştirmektedir.  “İstenmeyen ülke” olan 
Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, Norveç, İzlan-
da gibi ülkeler de “AB’yi istemeyen ülkeler” 
kategorisini oluşturmaktadır, AB onları her 
ne kadar çoktan beri ve ısrarla istese de.  
Avrupa Birliği’nin mevcut üye ülkelerindeki 
derin ekonomik kriz, İsviçre, Norveç, İzlan-
da gibi üye olmayan ülkelerde Birlik üyeli-
ğine yönelik zaten çok derin olan şüpheleri 
daha da derinleştirmektedir. Daha önceki 
referandumlarda sürekli olarak Birlik’e üye 
olma yolunda ret kararı çıkaran İsviçre ve 
Norveç, yeni referandumları artık çok daha 
az sıklıkla gündeme getirmektedir. İzlanda 
ise 2014 yılı itibariyle referandum düzenle-
meye bile gerek duymadan AB üyelik süre-
cinden çekilmiştir.

2008 yılında girilen ekonomik krizden 
çıkma yolunda 2015’e girerken ABD eko-

nomisi Avrupa Bir-
liği ülkelerine çok 
açık fark atmakta-
dır. Mevcut kriz ve 
USD’nin Euro kar-
şısında sürekli ola-
rak değer kazanma-
sı, Euro’nun ortak 
para birimi olarak 
halen tartışılmış ol-
ması, meselenin bir 
diğer boyutudur. 
Ayrıca dikkat edil-
mesi gereken bir 
diğer husus olarak 
Euro Bölgesi’ndeki 
bazı üye ülkelerde 
aynen İngiltere ör-
neğinde olduğu gibi 
Euro Bölgesi’nden 
çıkma girişimleri, 
gözden kaçırılma-
malıdır. Euro Böl-
gesinden “çıkma” 
derken bu bölgeden 

“çıkarılma” da bir kenara atılmamalıdır. 
Yunanistan’da sürekli olarak derinleşen 
ekonomik kriz ve iyileşme eğilimlerinin bir 
türlü süreklilik gösterememesi bu ülkenin 
Euro’dan çıkarılma konusunu sık-sık gün-
deme getirmektedir. Ama her nedense AB 
kurumları bu konuda da cesaret örneği gös-
terememektedir.

Ekonomik krizden bahsederken dünya 
genelinde tartışılan bu konunun aslında asıl 
muhatabı Avrupa Birliği’dir. Nitekim dün-
ya ekonomisinin önde gelen ülkelerinden 
olan ve krizin pençesindeki İtalya, İspanya, 
Portekiz ve bunun yanında Yunanistan ve 
GKRY gibi ülkeler aslında ekonomik krizin 
adının küresel ekonomik kriz değil, “AB 
Krizi” olduğuna bir işarettir. Bu ülkeleri sı-
ralarken işsizliğin sürekli arttığı Fransa’nın 
ve hatta Almanya’nın durumlarının da iç 
açıcı olmadığını belirtmek gerekmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomileri-
nin birlikte oluşturduğu Avrupa Birliği eko-
nomisinden bahsederken, bu ekonomilerin 
dışa bağımlılığını göz ardı etmemek gerek-
mektedir. Nitekim enerjide dışa bağımlılık 
bunun en net göstergesidir. Petrol ve doğal 
gazda Rusya’ya olan bağımlılık, AB ülkele-
rinin ortak politikalarını dikkatli bir şekil-
de ve uzun dönemli stratejiler çerçevesinde 
yönlendirmesini gerektirmektedir. Ama 

pratikte bunun hiç de doğru uygulanmadı-
ğını görmek çok da zor değildir.

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ile yakın 
işbirliği karşıtlığını ortaya koyan ve Kiev 
meydanlarına dağılan AB yanlısı Ukraynalı-
ları, 2013 yılı sonbaharında yoğun bir şekil-
de desteklerken, Rusya’nın beklenilenlerin 
ötesindeki sert tepkisi karşısında kendileri-
ni bir anlamda yalnız bı-
rakmışlardır. 2015 yılına 
girerken Ukrayna sadece 
Kırım yarımadasını değil, 
ülke topraklarının doğu-
sunu da kaybetmiş bu-
lunmaktadır. Ukrayna’ya 
başta “verilen desteğin” 
gerektiği şekilde devam 
ettirilmemesi, bu sonu-
cu doğuran en önemli 
sebeplerdendir. Oyunu 
her yönüyle kaybetmiş 
olan Ukrayna’yı sadece 
Rusya’yı ekonomik am-
bargolarla kuşatmaya 
çalışarak destekleyebile-
ceğini düşünen Avrupa 
Birliği çok daha derin, 
çok daha uzun dönemli 
stratejiler çerçevesinde 
hareket etmek durumun-
dadır. 

2014 yılının sonla-
rından itibaren petrol 
fiyatlarının düşmesinin 
geçici bir durum olacağı 
aşikârdır. Bunu her şeyden önce temel eko-
nomi bilimi kanıtlamaktadır. Petrol, dünya 
genelinde sürekli bir şekilde azalmakta olan 
kıt bir kaynaktır. Azalan kaynağın karşısın-
da sürekli olarak artan dünya nüfusu vardır. 
Sonuç kolaylıkla tahmin edilebilir; Rusya’ya 
sadece kısa bir süre için dayanma gücü ge-
rekmektedir ve resesyon söylentilerine rağ-

men ülke bu kuvveti bulabilecektir. Nitekim 
doğal kaynaklarını daha ucuza da olsa sata-
caktır. Rus petrol ve doğal gazının en önemli 
alıcılarından biri Türkiye’dir. Rusya Fede-
rasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
Aralık 2014 Türkiye ziyaretinde üzerinde 
anlaşma sağlanan konular bunun en bariz 
örneklerindendir. Rusya’nın Çin, İran gibi 
güçlü ülkelerle ve Bağımsız Devletler Top-
luluğu (BDT) üyesi ülkeler ile olan yoğun 
işbirliğini göz ardı etmemek gerekmektedir. 
İthalata keskin engeller koysa da bir çok 
dünya markası ürün “Made in Russia” dam-
gası altında bu ülkenin dâhilinde üretilmek-
tedir. AB ülkeleri ve ABD menşeli ürünlerin 
dışında çoğu Çinli, Güney Koreli, Japon ve 
Türk üreticinin Rusya’da fabrikaları bulun-
maktadır. Ambargo konusu ithal mamulü 
de Avrupa Birliği haricinden temin etmesi, 
Rusya için çok da zor olmayacaktır. Avrupa 

Birliği’nin uzun dönem dikkate alındığında 
“neye güvenerek Rusya’ya meydan okuyor 
gibi gözükmeye çalışması” sorusu açıkçası 
akla gelmiyor değil. 

Son olarak, Papa Francis’in Türkiye 
ziyaretinin hemen öncesinde Avrupa Bir-
liği kurumlarını Kasım 2014’teki ziyare-
ti, Birlik’in geleceğinin değerlendirilmesi 

yönünden son derece önemlidir. Bir ara 
“Hristiyan Kulübü” diye AB’yi çok daha sık 
eleştiriyorduk. Tabi, Türkiye’nin önceliği 
ve sürekli gündemi Avrupa Birliği iken bu 
böyleydi. Şu anda da aslında Birlik’in “Hris-
tiyan Kulübü” olma özelliği değişmemiştir. 
Bunun artık ispatlanmış bariz örneği ola-
rak, AB’nin bırakınız sonradan üye olan 
bazı ülkelerini, bazı kurucu ülkelerinden 
bile üyelik kriterleri dikkate alındığında 
Birlik’i çok daha fazla hak eden Türkiye 
1963’ten, hatta 1959’den bu yana birliğin 
kapısında bekletilmektedir. “Hristiyan 
Kulübü” hakkında Hristiyan dünyasının 
en tepesindeki Papa’dan, Kasım 2014 tari-
hindeki ziyaretinde Strasburg ve Brüksel’e 
çok ciddi eleştiriler geldi. Papa Francis bir 
anlamda ve kısaca “AB ayağını denk almalı, 
aksi halde sonu hiç de iyi olmaz”,  demek 
istedi. Avrupa Birliği’ni yöneten kurumun 

kürsüsünden Birlik yöneticilerinin gözü-
nün içine bakarak “Avrupa Birliği uzun za-
mandan bu yana iyi yönetilmiyor” demek, 
dünya siyaseti yönünden önemli bir açılım 
olmakla birlikte,  2015’e girerken Avrupa 
Birliği için aslında içinde bulunduğu ve acil 
tedbir alınmasını gerektiren durumun kısa 
bir özeti olma niteliğini taşımaktadır.

PETROL VE DOĞAL GAZDA 
RUSYA’YA OLAN BAĞIMLILIK, AB 
ÜLKELERİNİN ORTAK POLİTİKALARINI 
DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE VE 
UZUN DÖNEMLİ STRATEjİLER 
çERçEVESİNDE YÖNLENDİRMESİNİ 
GEREKTİRMEKTEDİR.
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1
60 milyar dolara yaklaşması bek-
lenen sermaye çıkışlarının etkisi 
ile gündemden düşmeyen Rusya-
Ukrayna krizi, Güneyde Orta Do-

ğu’daki gerginlik, Batıda Avrupa’nın borç 
krizinin artarak devam etmesi, Asyada 
Japonya’nın resesyonun tekrar içine girme-
si, Çin de ise yüksek büyüme dönemlerin-
den yüzde 7 - 7,5 seviyelerine çekilmeyi bek-

leyen bir dünya ekonomisi 2015 senesinde 
bizi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ve İngiltere ise, yüzde 3 üzerinde bir 
büyüme ile 2015’i güçlü şekilde bitirecek iki 
ülke olarak karşımıza çıkıyor.

2014 senesinin ilk çeyreği itibari ile 
gündeme gelen ve 2014’ün hemen hemen 
tamamında siyasi ve ekonomik gündemin 
ilk sıralarında yer alan Rusya-Ukrayna 
Krizi’nin 2015’e daha ılımlı bir sürece gir-
mesi belki de krizin sonlanması beklenir-
ken, durumda şu ana kadar herhangi bir 
iyileşme gözükmüyor. Avrupa’nın Rusya’ya 
karşı uyguladığı ekonomik ambargoya 
karşılık aynı şekilde Rusya’nın da ekono-
mik ambargoyla karşılık vermesi özellikle 

Almanya ve Fransa’yı önümüzdeki süreç-
te etkilemeye devam edecek gibi gözükü-
yor. Bugün Avrupa ekonomisinin en güçlü 
ekonomilerinden olan Almanya ve Fransa, 
Rusya’ya yaptırımlar nedeni ile imalat sa-
nayi, sanayi üretimi, ihracatta kayıplar ya-
şamaya devam ediyor. Enerji maliyetlerinin 
gerilemesi Rus ekonomisini etkilediği gibi, 
Fransız enerji şirketleri ve Almanya sanayi 
sektörü ambargo etkisi ile kayıplar yaşıyor. 

Dolayısı ile Rusya’daki ekonomik krizin iki 
yıl süreceği beklentisi 2015’e damgasını vu-
rurken, risklerin Avrupa Ekonomisini de et-
kileyebileceğini unutmamak gerekiyor. 

Euro bölgesi ise, Ekim ayının son çey-
reğinde Avrupa Merkez Bankası (AMB) 
Başkanı Mario Draghi’nin bir trilyon euro-
luk yeni bir parasal genişlemeyi başlatması 
ile Avrupa krizinin çözüleceği beklentisini 
artırırken, Rusya’nın ekonomik ambargo-
ya karşılık vermesi, Draghi’nin elini zora 
sokuyor. Parasal genişlemenin başarılı ola-
bilmesi, her şeyden önce Rusya ile ilişkile-
rin düzelmesinden geçiyor.  Diğer yandan 
Avrupa’da işsizlik, ekonomik durgunluk gi-

derek artıyor. 2015 büyüme beklentisi yüz-
de 1,7 gibi son derece zayıf kalmaya devam 
ediyor.

Rus ekonomisi ise, 2015 büyümesi ola-
rak yüzde sıfır büyüme beklentisi ile karşı 
karşıya. Bütçe gelirlerinin yüzde 51’inden 
fazlasının enerji ile karşılandığı ülkede pet-
roldeki gerileme maliye politikasını etkile-
meye devam ediyor. Rubledeki değer kaybı, 
faizlerde yüzde 11,70’e dayanan yükselişe 
rağmen 2015 de Rublenin değer kazanması 
ekonominin iyileşmesine bağlı olacak gibi 
gözüküyor. Özellikle iki yıl boyunca ekono-
mik krizin etkilerinin devam etmesi sanayi 
ve ihracatı önemli ölçüde etkileyecek gibi 

gözüküyor. 
Çin ekonomisi ise açık ara, 2014 

de en güçlü büyüyen ekonomi yo-
lunda ilerlemeye devam etti. 2015 
de ise yüzde 7 civarında bir büyü-
me beklentisi hakim. Ancak Avru-
pa’daki krizin etkileri Çin’i 2015’de 
yavaşlatmaya devam edecek gibi 
gözüküyor. 

ABD ve İngiltere ekonomilerine 
gelince, şüphesiz Amerikan ekono-
misi 2015’e tahvil alımlarını azalt-
ma sürecini sonlandırarak giriyor. 
Muhtemelen beklentiler, 2015 de 
faiz artırımının yapılacağı yönünde 
olmasına rağmen bu artışın kimile-

rine göre,  2016 yılına kalması söz konusu 
olabilir. Ekonomik göstergeleri incelersek, 
enflasyonda yüzde 2 seviyelerine henüz ula-
şılmamış olmasına rağmen, 2015 de yüzde 
2 seviyesinin aşılabilme olasılığı kuvvet-

leniyor. İşsizlik de ise 2015 de yüzde 5,5’e 
gerilemesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. 
Özellikle enflasyon ve istihdamdaki iyileş-
me sürecinin devam etmesi, faiz oranları-
nın artırılmasını güçlendiriyor. Muhtemel 
faiz artırımının en erken Mart 2015 en geç 
ise Haziran 2015 sonunda olma ihtimali 
ise hala yüksek. Gelişen piyasalarda yük-
sek cari açık sorunu yaşayan ülkelerde dış 
finans kaynağı sıkıntısının doların güçlen-
mesi ile birlikte ortaya çıkması “gelişen 
ekonomilerde” makroekonomik dengeleri 
zorlayacak gibi gözüküyor. 

2015 senesinin tüm dünya insanlarına 
sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesi 
dileği ile.
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2015 Gelişen Ekonomiler İçin
Zorlu Geçebilir!

EKOGÖRÜŞ

ABD’DE ENFLASYON VE İSTİHDAMDAKİ 
İYİLEŞME SÜRECİNİN DEVAM ETMESİ, 
FAİZ ORANLARININ ARTIRILMASINI 
GÜçLENDİRİYOR.

AVRUPA EKONOMİSİNİN EN GÜçLÜ 
EKONOMİLERİNDEN OLAN ALMANYA 
VE FRANSA, RUSYA’YA YAPTIRIMLAR 
NEDENİ İLE İMALAT SANAYİ, SANAYİ 
ÜRETİMİ, İHRACATTA KAYIPLAR 
YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR.

RUSYA’DAKİ EKONOMİK KRİZİN 
İKİ YIL SÜRECEĞİ BEKLENTİSİ 
2015’E DAMGASINI VURURKEN, 
RİSKLERİN AVRUPA EKONOMİSİNİ DE 
ETKİLEYEBİLECEĞİNİ UNUTMAMAK 
GEREKİYOR.

Dr. İsmet Demirkol
EKONOMİST



R
usya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Türkiye-Rusya Üst Dü-
zey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK)  
1 Aralık’ta yapılan 5’inci toplan-

tısına katılmak üzere resmi bir ziyaret için 
Türkiye’ye geldi. İki ülke yetkilileri arasında-
ki görüşmelerin ana gündem maddelerini, 
ikili ekonomik ilişkiler ve bölgesel konular 
oluşturdu. Bazı analistler, Putin’in ziyareti-
nin Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir dö-
nemin başlangıcı anlamına gelip gelmedi-
ğini tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
Putin, Suriye ve Ukrayna konularındaki gö-
rüş ayrılıklarına rağmen ekonomik ilişkileri 
geliştirmeye çalışıyor. Türk-Rus ekonomik 
ilişkileri güçlenmeye devam ediyor. İki ülke 
arasındaki mevcut ticaret hacmi 30 milyar 
dolar civarında. Türkiye yıllık tükettiği do-
ğal gazın yüzde 60’ını Rusya’dan satın alır-
ken, karşılığında Rusya’ya sanayi ve tarım 
ürünleri satıyor. Rusya Akkuyu’da, 2023’te 
faaliyete geçmesi planlanan Türkiye’nin ilk 
nükleer güç santralini inşa ediyor. Her yıl 
4,5 milyon Rus turist Türkiye’ye gelirken, 

Türk inşaat şirketle-
ri Rusya’da en çok iş 
alan firmalar arasın-
da yer alıyor. 

Erdoğan-Put in 
görüşmesinin önemli 
sonuçlarından biri, 
doğal gaz fiyatında 
yüzde 6 indirim ya-
pılması ve Türkiye’ye 
Mavi Akım hattı üze-
rinden gelen gazın 
miktarının 3 milyar metreküp artırılması 
oldu. Enerji alanındaki işbirliği sürerken, 
önümüzdeki dönemde doğal gaz fiyatında 
ilave indirimler bekleniyor. Türkiye, aldığı 
doğal gazın fiyatının Avrupa’ya uygulanan 
fiyata yakın olmasını talep ediyor. Putin’in 
Ankara ziyaretinin en büyük sürprizi, Rus-
ların son birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları 
Güney Akım boru hattı projesinden vaz-
geçileceğini açıklamasıydı. Çalışmalarına 
2007 yılında başlanan Güney Akım boru 
hattı projesiyle, Rus gazının Karadeniz üze-
rinden Bulgaristan’a ve oradan da Sırbis-
tan, Macaristan, Slovenya ve Avusturya’ya 
nakledilmesi planlanıyordu. Bu proje, artık 
gündemden düşen “Nabucco Boru Hattı 
Projesi”ne rakip olarak görülüyordu.

Putin’in Ankara’daki basın toplantı-
sında yaptığı açıklamalara bakılırsa, uzun 
süre gündemi meşgul eden bu projeyle il-
gili radikal bir karar almasına, Avrupa ile 
Amerika’nın engelleme faaliyetlerinin yol 
açtığı anlaşılıyor. Rus gazını Türkiye üze-
rinden Avrupa’ya taşıma teklifi ilerideki gö-

rüşmelerde ele alınacak. Burada hem Rusya 
hem de Avrupa ülkeleri açısından bir ikilem 
söz konusudur. Avrupa, Rus gazına ihtiyaç 
duyarken, Rusya da gazını satmak zorunda-
dır. Ancak Ukrayna konusundan yaşanan 
mevcut gerilimler ve daha geniş kapsamlı 
jeopolitik sorunlar, her iki tarafı çatışmaya 
sürüklüyor. 

Siyasi alanda Türkiye, Rusya’nın Uk-
rayna ve Suriye politikalarına itiraz edi-
yor. Kırım’ın ilhakını tanımayan Türkiye, 
Kırım Tatarlarının güvenliğini sağlamak 
için yoğun çaba sarf ediyor. Türkiye Avru-
palı müttefikleri ve ABD’yle birlikte, Kırım 
Tatarlarının haklarının korunmasını, Kı-
rım’daki milis faaliyetlerinin sona ermesini 
ve hayatın normale dönmesini istiyor. Bu 
bağlamda, Kırım Tatarlarının haklarının 
korunması yönünde mutabakat sağlandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Rus mev-
kidaşını, Ukrayna’nın doğusundaki gerilimi 
düşürmek için, Ukrayna hükümetiyle bir-
likte çalışmaya davet etti. 

Daha fazla ilerleme kaydedilmesi bek-

lenen bir diğer bölge de Güney Kafkasya. 
Dağlık Karabağ sorununun çözümüdür. Bu 
konu hem Azerbaycan-Ermenistan hem de 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleş-
tirmek açısından kilit öneme sahiptir. Bu üç 
ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, 
1915 olaylarının yüzüncü yılına da olumlu 
katkıda bulunabilir. Rusya, Minsk süreci 
çerçevesinde yapıcı bir rol oynayabilir.

Rusya’nın Suriye krizindeki tutumuna 
gelince, bu konuda sürpriz bir gelişme ya-
şanmadı. Moskova, Esad rejimine destek 

verdiğini kabul etmiyor. Putin, Suriye’de 
herhangi bir kişiyi veya grubu destekle-
mediklerini söylese de, Esad sonrasında 
Suriye’nin daha büyük bir kaosa sürüklene-
ceği gerekçesiyle Esad’ın ayrılmasına karşı 
çıkıyor. Türkiye’nin bu konudaki tutumu 
net: Esad on binlerce kişinin ölümünden ve 
bölgenin tümü için feci sonuçlar doğuran 
tahribattan sorumludur. Rusya’nın Esad 
rejimi ile Suriye muhalefetini (Suriye Ulusal 
Konseyi ve Özgür Suriye Ordusu) müzakere 
masasına oturtma teklifi, Şam’ın geçmişte 
buna benzer girişimleri suistimal ederek 
boşa çıkarması yüzünden gerçekçi değildir. 

Hem NATO üyesi hem de Avrupa 
Birliği’ne (AB) aday bir ülke olan Türkiye, 
Rusya ile ilişkilerini hassas bir denge içinde 
yürütüyor. Kuşkusuz, Türkiye’nin gelenek-
sel ittifakları ve Suriye ile Ukrayna konu-
larındaki görüş ayrılıkları, stratejik ortak-
lığın boyutunu sınırlıyor. Ama aslında bu 
durum, Almanya ile Fransa’nın Rusya’yla 
olan ilişkilerini idare etme şeklinden çok 
farklı değil. Ayrıca Türkiye, Ukrayna krizi-

ne kadar gayet iyi işleyen, NATO’nun Rusya 
ile ortaklık modelini destekliyor. Birçok uz-
man, NATO’nun sınırlarını Ukrayna-Rusya 
sınırına kadar genişletmenin gereksiz ve 
külfetli bir iş ve stratejik bir hata olduğu-
nu, bunun Kırım’ın ilhakına ve Ukrayna’nın 
doğusundaki mevcut kaosa yol açtığını be-
lirtiyor.

AB cephesine gelince; Türkiye AB’nin 
Rus muadilleriyle ortak çalışma yürüten 
kurumlarını ve mekanizmalarını destekli-
yor. 2014’ün ilk 10 ayında toplam 90 milyar 
avroyu bulan AB ülkeleri ile Rusya arasın-
daki ticaretin hacmi, ciddi bir düzeyde sey-
rediyor. Almanya, Rus doğal gazının en bü-
yük alıcısı olmayı sürdürüyor. AB ülkeleri 
mevcut siyasi krizin sona ermesini istiyor; 
zira Rusya’ya yönelik yaptırımlar AB eko-
nomisine en az Rusya ekonomisine olduğu 
kadar zarar veriyor. Türk-Rus ilişkilerinde 
hem fırsatlar hem de sınırlar var. Uzlaşılan 
alanlarda işbirliğini derinleştirirken, görüş 
ayrılığı yaşanan alanlarda çözüm üretmeye 
çalışmak akılcı bir politika olacaktır.
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Putin’in Ziyareti ve
Türkiye-Rusya 
İlişkileri

EKOGÖRÜŞ

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN 
ÖNEMLİ SONUçLARINDAN BİRİ, DOĞAL 
GAZ FİYATINDA YÜZDE 6 İNDİRİM 
YAPILMASI VE TÜRKİYE’YE MAVİ 
AKIM HATTI ÜZERİNDEN GELEN GAZIN 
MİKTARININ 3 MİLYAR METREKÜP 
ARTIRILMASI OLDU.

PUTİN, SURİYE’DE HERHANGİ 
BİR KİŞİYİ VEYA GRUBU 
DESTEKLEMEDİKLERİNİ SÖYLESE DE, 
ESAD SONRASINDA SURİYE’NİN DAHA 
BÜYÜK BİR KAOSA SÜRÜKLENECEĞİ 
GEREKçESİYLE ESAD’IN AYRILMASINA 
KARŞI çIKIYOR.

Doç. Dr. İbrahim Kalın
CUMHURBAŞKANI GENEL SEKRETER YARDIMCISI
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1
6 Mart 2014 tarihinde Kırım’ın 
statüsüne ilişkin beklenilen refe-
randum gerçekleşti. Resmi rakam-
lara göre Kırım Özerk Cumhuriyeti 

ve Sivastopol (Akyar) sakinlerinin yüzde 
96.77’si ülkelerinin Rusya Federasyonu’yla 
birleşmesine yönelik oy kullandı. 17 Mart 
tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Yüksek 
Meclisi, Kırım Cumhuriyeti’nin bağımsız-
lığını ilan etti. 18 Mart tarihinde Kremlin 
Sarayı’nın Aziz George (Aya Yorgi) salonun-
da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Kırım Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Sergey 
Aksyonov, Kırım Özerk Cumhuriyeti Meclis 

Başkanı Vladimir Konstantinov ve Sivasto-
pol (Akyar) Şehir Yönetim Kurulu Başkanı 
Aleksey Çalıy ile birlikte Kırım’ın Rusya 
Federasyonu’na katılımı Anlaşması’nı im-
zaladılar.1 21 Mart tarihinde Rusya Federal 
Konseyi, 18 Mart Antlaşması’nın onaylan-
masına ilişkin ve yeni federal birimlerin        

1    Распоряжение  о  подписании  Договора  о  принятии 
Республики Крым в Российскую Федерацию, 18 марта 2014 года, 
http://www.kremlin.ru/acts/20600

- Kırım Cumhuriyeti ve federal öneme sahip 
Sivastopol (Akyar) şehri - oluşturulmasına2 

ilişkin yasa tasarılarını meclisten geçirdi. 
Böylece Kırım’ın ilhakı resmi boyut kazan-
mış oldu.

27 Mart 2014 tarihinde Birleşmiş Mil-
letler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğünü destekleyerek Kırım 
ve Sivastopol’u (Akyar’ı) ülkenin ayrılmaz 
parçası olarak tanıdı ve Rusya’nın Kırım’ı 
ilhakını yasadışı ilan etti. Kanada, Kos-
ta Rika, Almanya, Lituanya, Polonya ve 
Ukrayna’nın hazırladığı karar tasarısı için, 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu BM’e 

2    Alınan  bu  kararla,  Rusya  Federasyonu`na  bağlı  Özerk  Cumhu-
riyetlerin sayısı 22 (Adıge, Altay, Başkurtistan, Buryatya, Çeçenistan, 
Çuvaşistan,  Dağıstan,  Hakasya,  İnguşetya,  Kabardey-Balkarya,  Kal-
mıkya, Karaçay-Çerkesya, Karelya, Komi, Kuzey Osetya-Alanya, Mari 
El,  Mordovya,  Saha,  Tataristan,  Tuva,  Udmurtya  ve  Kırım),  federal 
öneme  sahip  şehirlerin  sayısı  ise  üçe  (Moskova,  St.  Petersburg  ve 
Sivastopol) ulaştı.

üye 193 devletten 100 ülke “evet”, 11 ülke 
“hayır” ve 58 ülke ise “çekimser” oy kullan-
dı.3

Kırım Özerk Cumhuriyeti, 1954 yılından 
beri Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriye-
ti ve Ukrayna’nın ayrılmaz bir parçasıdır.4 

Ukrayna’nın bağımsızlığı, onun egemen-
liği, anayasal düzeni ve toprak bütünlüğü 
dokunulmazdır. Kırım Özerk Cumhuriyeti, 
bir birim olarak kendi yetki alanına ait olan 
sorunları Ukrayna Anayasası tarafından be-
lirlenen sınırlar içerisinde kendisi çözmekte-

3    General  Assembly,  GA/11493,  27  March  2014,  GENERAL  AS-
SEMBLY ADOPTS RESOLUTION CALLING UPON STATES NOT TO RECOGNI-
ZE CHANGES IN STATUS OF CRIMEA REGION, http://www.un.org/News/
Press/docs/2014/ga11493.doc.htm
4   1954 yılında, SSCB Yüksek Konseyi Prezidyumu (dönemin Sovyet 
lideri Nikita Kruşçev`in  teklifi  ile), Kırım bölgesini Rusya yönetimin-
den Ukrayna yönetimine devretme kararı aldı. Ukrayna, 1991 yılında 
Kırım`ın özerk statüsünü teyit etmiş ve tüm Kırım Tatarlarının sürgün-
den dönmesine izin vermiştir.

dir. Fakat YEVROMAYDAN (Euromaidan- 
Maidan Meydanı)  harekâtının başarılarının 
hemen ardından dünyanın gözü önünde 
Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı yaşandı.

Peki, Rusya’nın Kırım’daki 
hedefleri nelerdir?
• Kırım’da Rus yanlısı duyguları kullana-

rak bölgeyi militarize edilmiş bir yaşam 
alanına dönüştürmek ve Ukrayna’daki 
istikrarı bozmak;

• Ukrayna’dan ikinci bir “Gürcistan” oluş-
turmak ve onu toprak sorunları ve kom-
şularla çözülmemiş sorunlarından dolayı 
AB’ye girmesi imkânsız bir devlet haline 
getirmek;

• Siyasi olarak Ukrayna’dan YEVROMAY-
DAN için intikam almak;

• Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesinde 
Rusya’nın etkisini artırmak.

Rusya, askeri müdahale uygulamakla 
Uluslararası Hukuk’un tüm temel ilkelerini 
çiğnemiş oldu:
• Güç Uygulama ve Güç Kullanarak Tehdit 

Yasağı ilkesi;
• Uluslararası Anlaşmazlıkların Barışçı 

Yollarla Çözümü ilkesi;
• Devletlerin İç İşlerine Müdahale Yasağı 

ilkesi;
• Devletlerin Birbiri ile İşbirliği Yükümlü-

lüğü ilkesi (Rusya, Budapeşte Mutabaka-
tı kapsamında Ukrayna ile görüşmeleri 
reddetti);

• Eşit Haklar ve Halkların Self-
Determinasyon ilkesi (Kırım Tatarlarının 
ve Ukraynalıların haklarının ihlali);

• Devletlerin Egemen Eşitliği ilkesi;
• Uluslararası Yükümlülüklerin Dürüstçe 

Yerine Getirilmesi ilkesi;
• Sınırların Dokunulmazlığı ilkesi;
• Devletlerin Toprak Bütünlüğü ilkesi;
• İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklere 

Saygı ilkesi (Ukrayna vatandaşları için).
• Uluslararası Hukuk’un temel ilkelerine 

ilişkin söz konusu bu veriler:
1. 1945 Birleşmiş Milletler Antlaşması;
2. 1970 yılında Genel Kurul tarafından ka-

bul edilen BM Antlaşması uyarınca Dost-

luk İlişkileri ve İşbirliğine ilişkin Ulusla-
rarası Hukuk İlkeleri Bildirgesi ve;

3. 1975 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe-
ransı Nihai Senedi’nde yer almaktadır.

Uluslararası Hukuk’un evrensel olarak 
kabul gören normlarının ihlaline ek olarak 
Rusya, aşağıdaki Anlaşmaları da ihlal et-
miştir:
1. 1997 Karadeniz Filosu Anlaşması (Uk-
rayna ve Rusya Federasyonu arasındaki 
Ukrayna’da Rus Karadeniz Filosunun sta-
tüsü ve bulunma koşulları Anlaşması):

“Madde 6,1. Askeri birimler, faaliyet-
lerini Rusya Federasyonu (RF) Mevzuatı 
uyarınca belirli dağıtım alanlarında göste-
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KIRIM ÖZERK CUMHURİYETİ VE 
SİVASTOPOL (AKYAR) SAKİNLERİNİN 
YÜZDE 96.77’Sİ ÜLKELERİNİN RUSYA 
FEDERASYONU’YLA BİRLEŞMESİNE 
YÖNELİK OY KULLANDI.

RUSYA, ASKERİ MÜDAHALE 
UYGULAMAKLA ULUSLARARASI 
HUKUK’UN TÜM TEMEL İLKELERİNİ 
çİĞNEMİŞ OLDU.

Uluslararası Hukuk ve
Kırım Krizi

Ferit Alizade
BAKÜ SLAV ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOKTORA ÖĞRENCİSİ 
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rir, Ukrayna Mevzuatını gözleyerek onun 
egemenliğine saygı duyar ve Ukrayna’nın iç 
işlerine müdahale etmez.”5

Ukrayna Mevzuatı uyarınca: RF Ka-
radeniz Filosu, Ukrayna Milli Güvenlik 
ve Savunma Konseyi’nin “Rusya tarafının 
Ukrayna tarafını Karadeniz Filosu dağıtım 
alanlarına yaklaşan herhangi bir askeri bi-
rim tarafından sınır geçişi, yanı sıra asker 
ve taşınan silah türlerinin sayısı hakkında 
tam bilgi sağlama konularında 72 saat ön-
ceden bilgilendirmesi ile ilgili” 13 Ağustos 
2008 tarihli kararını koşulsuz uygulamak 
zorundadır.
2. Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında 
1997 Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Antlaş-
ması:

“Madde. 2. Yüksek Akit Taraflar, BM 
Antlaşması hükümleri ve Avrupa Güvenlik 

ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Nihai Senedi 
yükümlülükleri uyarınca birbirlerinin top-
rak bütünlüğüne saygı duyar ve aralarında-
ki mevcut sınırların dokunulmazlığını teyit 
eder.

Madde. 3. Yüksek Akit Taraflar, ilişkile-

5   Угода між Україною та Російською Федерацією про статус та 
умови  перебування  Чорноморського  флоту  Російської  Федерації 
на  території  України від 28.05.1997  (28.05.1997  tarihli Ukrayna  ve 
Rusya  Federasyonu  arasındaki  Ukrayna’da  Rus  Karadeniz  Filosunun 
statüsü ve bulunma koşulları Anlaşması), http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/643_076

ri karşılıklı saygı çerçevesinde egemen eşit-
lik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunul-
mazlığı, anlaşmazlıkların barışçı yollardan 
çözümü, güç uygulama ve güç kullanarak 
tehdit yasağı (ekonomik baskı ve diğer yön-
temler de dâhil), halkların özgürce kendi 

kaderine hükmetme, içişlerine karışmama, 
insan hakları ve temel özgürlüklere uyum, 
devletler arasında işbirliği, uluslararası yü-
kümlülüklerin dürüstçe yerine getirilmesi 

ilkelerinin yanı sıra evrensel olarak tanınan 
diğer uluslararası hukuk normlarına dayalı 
kurar.”6

3. 1994 Budapeşte Mutabakatı (Ukrayna’nın 
1968 Nükleer Silahların Yayılmasının Ön-
lenmesi Antlaşması’na katılımı ile ilgili gü-
venlik teminatları Muhtırası):

6    Договір  про  дружбу,  співробітництво  та  партнерство  між 
Україною  і  Російською  Федерацією  від  31.05.1997  (31.05.1997 
tarihli  Ukrayna  ve  Rusya  Federasyonu  arasında  Dostluk,  İşbirliği  ve 
Ortaklık Antlaşması), http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_006

“Madde 1. Rusya Federasyonu, Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
ve Amerika Birleşik Devletleri, AGİK Nihai 
Senedi’nin ilkeleri uyarınca Ukrayna’nın 
bağımsızlık, egemenlik ve mevcut sınırla-
rına saygı duymak gibi Ukrayna karşısında 
olan yükümlülüklerini teyit eder.

Madde 2. Rusya Federasyonu, Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
ve Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsız-
lığına karşı güç kullanarak tehditte bulun-
maktan ya da güç kullanmaktan kaçınma 
yükümlülüklerini ve nefsi müdafaa veya 
başka konuyla Birleşmiş Milletler Antlaş-
ması doğrultusunda olan tutarlar dışında 
onlara ait herhangi silahın hiçbir zaman 
Ukrayna’ya karşı kullanılmayacağını teyit 
eder7.”8

4. Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında 
2003 Ukrayna-Rusya Devlet Sınırı Anlaş-
ması:

“Madde 5. Ortak deniz alanları ile ilgili 
sorunların çözülmesi, uluslararası hukuk 
gereğince Akit Taraflar arasında anlaşma 

7   Budapest Memorandums on Security Assurances, 1994, http://
www.cfr.org/arms-control-disarmament-and-nonproliferation/buda-
pest-memorandums-security-assurances-1994/p32484
8   Кримська криза і зґвалтоване міжнародне право // LB.UA, 1 
березня 2014, http://blogs.lb.ua/vitaliy_markovych/257770_krims-
ka_kriza_i_zgvaltovane.html

ile düzenlenir. Bu vesile ile bu sözleşmede 
hiçbir durum iki ülkenin iç suları olan Azak 
Denizi ve Kerç Boğazı’nın statüsü ile ilgili 
Ukrayna ve Rusya Federasyonu pozisyonla-
rına halel getirmez.”9

Ukrayna ikili ilişkiler süresince en ba-
şından beri - en azından resmi düzeyde 
- AB`ye tam üye olmak konusunda istek-
lidir. Daha da önemlisi Ukrayna, Kopen-
hag Kriterleri uyarınca, prensipte, AB’ye 
katılmak için yeterli statüye sahiptir.10 Bu 
durum sadece Ukrayna’nın AB üyeliği için 
müzakerelere başlamak amacıyla birtakım 
kriterlere uyum göstermesi açısından ağır 
yükümlülüklerle karşı karşıya kalması an-
lamına gelmeyip AB’nin, Ukrayna için net 
bir strateji oluşturmak zorunda olduğunu 

9    Договір  між  Україною  і  Російською  Федерацією  про 
українсько-російський  державний  кордон  від  28.01.2003 
(28.01.2003 tarihli Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında Ukrayna-
Rusya Devlet Sınırı Anlaşması),
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_157?test=4/UMf-
PEGznhhcDY.ZiDK5AIYHI4gQs80msh8Ie6
10   22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi`nde, Avrupa 
Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi, Avrupa Birliği`nin genişleme-
sinin Merkezi  Doğu  Avrupa  Ülkelerini  kapsayacağını  kabul  etmiş  ve 
aynı  zamanda  adaylık  için  başvuruda  bulunan  ülkelerin  tam üyeliğe 
kabul  edilmeden önce karşılaması  gereken kriterleri  de belirtmiştir. 
Bu kriterler siyasi (Siyasi kriterler), ekonomik (Ekonomik kriterler) ve 
topluluk mevzuatının (Topluluk Müktesebatına Uyum kriterleri) benim-
senmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

da göstermektedir. Ayrıca, birleşik Avrupa 
topluluğunun bir parçası olabilmesi için 
Ukrayna’nın sağlam bir duruş sergileme-
si gerekmektedir.11 Öte yandan Rusya’nın 
ekonomik ve siyasi baskılarına karşı koy-
makta oldukça zorlanıyor. Moskova yö-
netimi, Belarus ve Kazakistan’ın da yer 
aldığı Gümrük Birliği üyelerinin Ukrayna 
malları için kısıtlayıcı tedbirler uygulama-
sı yönünde bir takım kararlar aldı. 2012’de 
Ukrayna peyniri, 2013’de Ukrayna’nın en 
büyük çikolata, şeker ve tatlı üreticisi olan 
“ROSHEN” şirketi, Ukrayna zirai ürünleri 
ve Ukrayna et ürünleri, 14 Ağustos 2013 ta-
rihinde ise tüm Ukrayna ithalatı riskli ilan 
edilerek Rus pazarını kaybetti. Rusya’nın 
hamlesinin ticari bir savaş olduğunu belir-
ten uzmanlar, Ukrayna ve AB arasındaki 
ticari bağların Moskova’yı endişelendirdiği 

11   Bezen Balamir Coşkun ve Birgül Demirtaş, “AVRUPA BİRLİĞİ VE 
KOMŞULARI, Fırsatlar ve Zorluklar” (Ankara: Elips Kitap, 2012)

görüşünde.
Avrupa Entegrasyonu hakkındaki mev-

cut söylemlerde yer alması gereken iki te-
mel ilke demokrasi ve meşruiyettir. AB 
içinde yer alan demokrasi tartışmasının iki 
varsayımı vardır: Birlik henüz kısmen oluş-
turulmasına rağmen bir yönetim biçimidir 
ve ulusal demokrasilerin kurumlarını ve ey-
lemlerini büyük ölçüde aşındırmaktadır.12 
Bu gerçeğe rağmen, Ukrayna’daki mevcut 
siyasi sorunların (ve dolayısıyla ekonomik 
ve hukuki sorunların) çözülmesi için, de-
mokrasinin gerekliliğine yüksek seviyede 
odaklanılmalıdır. AB, Ukrayna’yı iyi yönde 
geliştirmek için gereken kapasiteye sahip-
tir. Bu noktada ortaya çıkan diğer bir soru 
ise Ukrayna’nın - nihai olarak tam üyelik 
almayacak olsa bile - modern bir Avrupa ül-
kesi olmaya hazır olup olmadığı veya bunu 
isteyip istemediği; yenilikler konusunda 
çaba gösterip göstermeyeceği; yolsuzluğu 
ortadan kaldırabilip kaldıramayacağı ve 
Avrupa yüksek standartlarını uygulayıp uy-
gulayamayacağıdır.13

12   Brigid Laffan, “DEMOCRACY AND THE EUROPEAN UNION” Deve-
lopments  in  the European Union,  Laura Cram  (der.), Desmond Dinan 
and Neill Nugent (New York: St. Martin’s Press, 1999)
13   Bezen Balamir Coşkun ve Birgül Demirtaş, “AVRUPA BİRLİĞİ VE 
KOMŞULARI, Fırsatlar ve Zorluklar” (Ankara: Elips Kitap, 2012)

AVRUPA ENTEGRASYONU HAKKINDAKİ 
MEVCUT SÖYLEMLERDE YER ALMASI 
GEREKEN İKİ TEMEL İLKE DEMOKRASİ 
VE MEŞRUİYETTİR.

UKRAYNA İKİLİ İLİŞKİLER SÜRESİNCE 
EN BAŞINDAN BERİ AB`YE TAM ÜYE 
OLMAK KONUSUNDA İSTEKLİDİR.
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A
vrupa’dan Asya’ya kadar olan 
ulaştırma güzergâhlarının kav-
şağında bulunan Ukrayna’nın 
jeoekonomik bir konumu bulun-

maktadır. Ülkenin gelişmiş olan demiryol-
ları ağının, hem iç taşımacılıkta hem de 
uluslararası bölgesel ulaşım sektöründe 
bugün olduğu gibi ileriye yönelik olarak 
da artan oranda önemini koruyacağı tah-
min edilmektedir.

Ukrayna’da demiryolları önde gelen 
bir sektördür. Ülkede, ulaştırmanın yak-
laşık yüzde 80 yük ve yüzde 50 yolcu ta-
şımacılığı, demiryolu ile yapılmaktadır. 
Tahmini olarak yirmi iki bin kilometre 
uzunlukta demiryolu ağına sahip olan Uk-
rayna, bu alanda Avrupa’nın önemli ülke-
leri arasında yer almaktadır.

Ukrayna’da demiryolu taşımacılığı 
devlet tarafından düzenlenmekte ve mül-
kiyetinde bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt-
dışı demiryolu taşımacılığının merkezi 
yönetimi Ukrayna Demiryolları Devlet 
İdaresi (Ukrzaliznytsia) tarafından ger-
çekleştirilmektedir.

Ukrayna topraklarından, Pan-Avrupa 
Ulaştırma Konferansı tarafından belirle-
nen, üç uluslararası demiryolu koridoru 
geçmektedir: №3 – (Brüksel – Kiev), №5 
(Venedik - Kiev), №9 (Helsinki - Alexand-
roupolis). Ayrıca İzmail ve Reni limanları 
üzerinden Tuna Nehrinden №7 (Ukrayna 
- Avusturya) demiryolu koridoru ile bağ-
lantı sağlanmaktadır. Bugün Ukrayna’da, 
uluslararası raylı koridorların uzunluğu 
ise 3162 km’dir.

Ayrıca Ukrayna, Beyaz Rusya ve Lit-
vanya ile beraber kombine taşımacılık 
treni “Viking” projesinde yer almaktadır. 
“Viking” Treni 2003 yılından bu yana “Il-
lichivsk Limanı (Ukrayna) - Minsk (Beyaz 
Rusya) Klaipeda Limanı (Litvanya)” ro-
tasında düzenli olarak seferleri yapmak-
tadır. Bu demiryolunun uzunluğu 1766 
km’dir. Avrupa ve Asya Ulaştırma Bakan-
ları Zirvesinde “Viking” Projesi operasyo-
nel açıdan yük taşımacılığının en iyi yön-
temi olarak ilan edilmiştir. Avrupa Birliği 
Ulaştırma Komisyonu “Viking” Trenini, 
Avrupa’nın 2009 yılının “en iyi projesi” 
olarak tanımlamıştır.

Bu projeler Ukrayna, Belarus, Litvan-
ya, Letonya ve Estonya demiryolu ida-
relerinin ortak projelerdir. Söz konusu 
güzergahlar, Karadeniz ve Baltık Deniz-

lerinin kombine taşımacılık hatlarını bağ-
lamakta ve indirimli fiyatların yanı sıra 
basitleştirilmiş gümrük işlemleriyle Kuzey 
Avrupa’ya yük taşımacılığını yapma imka-
nını sağlamaktadır. 

Ukrayna, Türkiye’nin önemli bir ti-
caret ve stratejik ortağıdır.  Türkiye’nin 
“Viking” ve “Zubr” projeleri dahil olmak 
üzere Ukrayna ulaştırma güzergahlarına 
katılımı, Doğu ve Batı’nın bölgelerara-
sı ekonomik entegrasyon sürecinin iler-
lemesini sağlayacak olan koridorlarını 
oluşturma imkanını sağlayacaktır. Bunun 
pratikte gerçekleştirme mekanizması, de-
miryolu terminalleri bulunan Samsun ile 
Ukrayna’nın Illichivsk limanları arasında 
“Tren Feri Hattını” kurmaktır. Böylece, 

Bakü-Tiflis-Kars demiryolları projesi de  
Ukrayna’nın demiryolları ve uluslararası 
koridorlarına bağlanacaktır. İleride ben-
zer hatlar Türkiye ve Ukrayna’nın diğer 
limanları arasında da açılabilir. 

Ukrayna üzerinden uluslararası ulaş-
tırma güzergâhları geliştirme doğrultu-
sundaki olumlu faktör, serbest ticaret 
alanının oluşturmasını içeren Ukrayna-
AB İmtiyazlı Ortaklık Anlaşmasının imza-
lanması olmuştur. Bu husus Ukrayna için, 
Trans-Avrupa taşımacılık ağlarına enteg-
rasyonu, taşıma ve gümrük mevzuatının 
Avrupa standartlarına uyumluluk haline 
getirilmesi görevlerini ortaya koymuştur. 

Bununla birlikte, Ukrayna’nın Kırım 
yarımadasının Rusya tarafından işgali ile 
ilgili olarak da ulaştırma hatlarındaki bazı 
değişikliklerinin göz önünde bulundurul-
ması gerekmektedir. Bu koşullarda Ukray-
na, Kırım limanlarının (Kerç, Sivastopol, 
Feodosia, Yalta, Evpatoria), havalimanla-
rının ve gümrük noktalarının uluslararası 
ulaşım için ülkede anayasal düzeninin geri 
gelmesine kadar geçici olarak kapatılma-
sını ilan etmek zorunda kalmıştır. Söz ko-
nusu kararlar kanunlarca onaylanmıştır. 

Bununla beraber, Karadeniz’in iki yanında 
en uzun kıyılara sahip olan iki ülke Türki-
ye ve Ukrayna’dır. Bu iki ülke arasında de-
niz taşımacılığı yabancı gemilerin girişine 
açık olan Ukrayna’nın diğer Karadeniz li-
manlarından devam etmektedir.

2014 yılının başından beri Ukrayna’da 
yaşanan gerginlikler ve Kırım’da haki-
miyetin el değiştirmesi ülkemizi de ya-
kından ilgilendirmektedir. Türkiye’nin 
de içinde yer aldığı uluslararası toplum, 
Kırım’ın Rusya’ya dâhil ettirilmesini tanı-
mamaktadır. Dünyanın en büyük ülkeleri, 
Moskova’nın işgalci politikasını destekle-
yen ve bu konuda işbirliği yapan siyasetçi 
ve işadamlarına karşı yaptırımların uygu-
lama çizgisini takip etmektedirler. Bu ko-
şullarda en büyük ekonomik kaybı Kırım 
yarımadasında faaliyet göstermeye çalışan 
şirketler yaşayabilir. Ülkede yaşanan sı-
kıntılar şu aşamada Kırım ile uluslararası 
taşımacılığın yapılmasını engellemekte-
dir. 

Ukrayna’da demiryolu araç ve gereçle-
rinin yanı sıra güçlü üretim sektörünün de 
var olduğunu göz önünde bulundurmak 
gerekir. İlgili ihtisas fabrikalarında dizel 
lokomotifler, elektrikli trenler, yolcu ve 
çeşitli yük vagonları, metro ve tramvay 
sistemleri ve parçalar üretilmektedir. Geç-
mişte, ürünlerin büyük kısmı SSCB sonra-
sı ülkelere (Bağımsız Devletler Topluluğu 
– BDT) teslim edilmekteydi. Bugünlerde 
siyasi faktörlerden dolayı BDT ülkelerine 
ihracat hacmi önemli ölçüde azalmıştır. 

Türkiye’de demiryolu sektörünün özel 
şirketlere açılması ve demiryolu araçları-
na talebin artması koşullarında sipariş-
lerin bir kısmı Ukrayna fabrikalarından 
tedarik edilebilir. Bu durum, Türkiye’nin 
demiryolu altyapısını geliştirme ve Doğu 
- Batı ile Güney - Kuzey raylı ulaştırma ro-
talarını oluşturma planları ve Ukrayna’nın 
demiryolu sisteminin imkanları, ortak 
demiryolu ulaştırma koridorlarının ku-
rulması için uzun vadeli elverişli koşulla-
rı oluşturmaktadır. Türkiye ile Ukrayna 
arasında ulaştırma sektöründeki işbirliği 
sayesinde, ikili ve çok taraflı ülkelerle ti-
caretin artması sağlanacaktır. Bu gelişme-
nin, iki ülkenin bölgesel olarak ekonomik 
ilişkilerdeki rolünü ve yerini uzun vadede 
güçlendirilmesine yönelik olumlu temel-
leri teşkil edileceğini belirtmek mümkün 
olacaktır.

AVRUPA’DAN ASYA’YA KADAR OLAN 
ULAŞTIRMA GÜZERGâHLARININ 
KAVŞAĞINDA BULUNAN UKRAYNA 
jEOEKONOMİK BİR KONUMA 
SAHİPTİR.

Bölgesel “Uluslararası 
Demiryolu Güzergahı”nda

Kilit Nokta:
Ukrayna

Murat Davutoğlu
EKOAVRASYA GENEL SEKRETERİ
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B
alkan ülkeleri 2014 yılını da 
ekonomik zorluklar içinde ge-
çirdi. Ekonomik sorunlarıyla 
dünya gündeminden düşmeyen 

Yunanistan’ın yanı sıra, bölgenin geri ka-
lan ülkelerinde de ekonomik ve buna bağlı 
toplumsal sorunlar önemli gündem mad-
desi kalmaya devam ediyor. Bölge halkı, 
yöneticilerinden ülkelerindeki refah sevi-
yesinin iyileştirmesini bekliyor. Bu doğrul-
tuda genel olarak bütün Balkan 
ülkelerinin liderleri önümüzdeki 
dönemde ekonomiye daha çok 
odaklanacakları yönünde mesaj-
lar veriyor.

1910’da Almanya’daki kişi ba-
şına düşen reel gelir seviyesi, Bal-
kan ülkelerindeki seviyenin iki 
katını geçmiyordu. Günümüzde 
ise bu fark 7-8 kata kadar çıkabi-
liyor. Diğer taraftan IMF’nin tahminlerine 
göre, 2013 yılında on Balkan ülkesinin satın 
alma gücü paritesiyle hesaplanan toplam 
Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) düze-
yi, aynı yöntemle hesaplanan Türkiye’nin 
GSYH’sının yüzde 78’i kadardı. Bu tespit 
başlı başına, Balkan ülkelerinde bir refah 
düşüklüğüne işaret ediyor.

Balkan ülkelerindeki refah düşüklü-
ğünün birçok nedeni vardır. Her şeyden 
önce 1990’lı yıllarda eski Yugoslavya coğ-
rafyasında yaşanan savaşlar bölgede önem-
li ekonomik tahribatlara ve yatırımlarda 
kullanılabilecek kaynakların önemli ölçüde 
tüketilmesine neden oldu. Örnek vermek 
gerekirse, savaş yıllarının Bosna-Hersek 
ekonomisine verdiği doğrudan ve dolay-
lı tahribat 115 milyar dolar olarak tahmin 
edilmiştir. Bosna savaşı sona erdiğinde, bu 

ülkenin reel GSYH düzeyi, savaş öncesinin 
sadece yüzde 20’si kadardı. 1999 yılında 
NATO’nun Sırbistan’a yönelik müdahale-
sinden dolayı ise, ülke endüstri ve alt yapı-
sına verilen zarar 29,6 milyar dolar olarak 
hesaplanmıştır. 1990’lı yıllarda eski Yu-
goslavya coğrafyasında yaşanan savaşların, 
bölge ülkelerindeki nüfus yapısına da bü-
yük etkileri oldu. Savaşlar yüzbinlerce kişi-
nin ölümüne yol açtığı gibi, 3 milyona yakın 

insanı mülteci veya zorla yerinden edilen 
kişi haline getirdi. BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin verilerine göre, Batı Balkan 
ülkelerinde mülteci ve zorla yerinden edi-
lenler statüsünde olan yaklaşık 450 bin kişi, 
daha kalıcı çözümler için beklemeye devam 
ediyor.

Savaş ve çatışmalar dışında, 1990’lı 
yıllar, diğer bazı nedenlerden dolayı da 
Balkanlar’da ekonomik gerileme yılla-
rı oldu. Piyasa ekonomisinin çalışmasını 
sağlayacak olan kurumların yeterince ge-
liştirilmemesi, ekonomik özgürlüğün kısıt-
lı kalması, verimsiz yatırımlar, bağışların 
verimsiz kullanılması, özelleştirmelerin 
geciktirilmesi ve ekonomik hedeflerden çok 
siyasi hedeflere öncüllüğün verilmesi gibi 
faktörler yüzünden de Balkan ülkelerinin 
iktisadi kalkınma süreci olumsuz etkilendi. 

Nitekim Arnavutluk, Bulgaristan ve Ro-
manya savaş serüvenleri dışında kalmışsa 
da, yaşadıkları siyasi ve ekonomik istikrar-
sızlık nedeniyle günümüzde bile bu ülkeler-
deki refah düşük düzeylerde kalıyor.

2000 ile 2008 arası yıllar Balkan ülke-
lerinin ekonomilerinde canlanmanın ya-
şandığı yıllardır. Bu dönemde Balkan ülke-
lerinin ortalama reel GSYH büyüme oranı 
yüzde 5’in üzerinde seyretti. 2009 yılından 

itibaren ise küresel ekonomik 
krizin olumsuz etkileri Balkan 
ülkelerine de yansımaya başladı. 
Balkan ülkelerindeki refahın ne 
düzeyde olduğunu daha iyi anla-
mak için, bu ülkelerin satın alma 
gücü paritesiyle hesaplanan kişi 
başına düşen GSYH’larınının, 
yirmi yedi AB ülkesine ait ortala-
mayla kıyaslamada fayda vardır. 

Nitekim 2013 yılında Yunanistan dışındaki 
Balkan ülkelerinin kişi başına düşen GSYH 
düzeyinin ortalaması, yirmi yedi AB ülke-
sindeki aynı ortalamanın yaklaşık yüzde 
40’ına karşılık gelmiştir. Anlaşıldığı üzere, 
AB üyesi ülkelerin ortalamasına kıyasla 
Balkan ülkeleri reel olarak yüzde 60 ora-
nında daha düşük kişi başına düşen gelire 
sahiptir.

Balkan ülkeleri kişi başına düşen GSYH 
değerleri açısından kendi içlerinde homojen 
bir yapıya sahip değildir. Örneğin, satınal-
ma gücü paritesiyle hesaplanan GSYH’lar 
kıyaslandığında, 2013 yılında Romanya’nın 
geri kalan dokuz Balkan ülkesinin GSYH 
toplamlarının yüzde 45’i kadar bir gelire 
sahip olduğu anlaşılıyor. Diğer taraftan sa-
tınalma gücü paritesiyle hesaplanan on Bal-
kan ülkesinin GSYH toplamı içindeki pay-

lara bakıldığında, yüzde 31’in Romanya’ya, 
yüzde 29’un Yunanistan’a, yüzde 11’in 
Bulgaristan’a, yüzde 9’un Sırbistan’a ve 
yüzde 8’in Hırvatistan’a ait olduğu görü-
lüyor. Kosova, Karadağ, Makedonya, Ar-
navutluk ve Bosna-Hersek ise bölgedeki 
GSYH’nın geri kalan yaklaşık yüzde 12’sini 
kendi aralarında paylaşıyor.

Balkan ülkelerindeki refah düşüklüğü 
yüzünden, bölgedeki yöneticiler ekonomik 
politikalarını belirlerken, kısa vadeli dü-
şünmemeli ve geçici çözümler sağlayan uy-

gulamalardan çekinmelidir. Bunun yerine, 
ekonomik iyileşmeyi hızlandıran ve uzun 
vadede yüksek büyüme oranlarını hedef-
leyen politikaların belirlenmesinde fayda 
vardır.

Balkan Kapitalizmi
Son zamanlarda Sırbistan’da bazı işa-
damlarının hükümet aleyhtarı çalışmalar 
yürüttüğüne dair iddialar gündemde yer 
almaya başladı. Sırbistan Başbakanı Alek-
sandar Vuçiç, bu işadamlarına, suçlulara 
ve onların hizmetkârı olan politikacılara 
Sırbistan’ı yönetmelerine müsaade etme-
yeceğini açıkladı. Sırbistan Adalet Bakanı 
Nikola Selakoviç ise bazı işadamları ve po-
litikacıların devlette kanunsuzluk yaratmak 
suretiyle hükümeti yıkmayı amaçladıklarını 
söyledi. Bu tür açıklamalar, 1990’lı yıllarda 
Balkanlar’da şüpheli koşullarda zenginliğe 
kavuşanların günümüzde siyasete etkileri-
nin ne olduğunu yeniden tartışmaya açtı.

Balkanlar’da merkezi planlı dönemden 
piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yaşa-
nan fenomenlerden birisi, durup dururken 
güçlü sermaye sahiplerinin ortaya çıkmış 

olmasıdır. Daha önce isimleri pek bilinme-
yen bazı şahıslar aniden zengin işadamları-
na dönüşmeyi başarabilmişti. İlk zenginler 
genel olarak eski komünist elitler içinden, 
özellikle önceki sistemde ekonomik yaşam-
da yönetici konumda olanlar arasından 
çıktı. Nitekim kamu işletmelerinin bazıları 
ve kimi gayrimenkuller neredeyse geceden 
sabaha eski komünistlerin özel mülkiye-
tine geçti. Ardından bölgede yaşanan sa-
vaşlar da bazı politikacılar ve yakınlarının 
kriminal faaliyetler üzerinden zenginliğe 
kavuşmasını sağladı. 1990’lı yıllarda BM ve 
AB’nin Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne 
karşı uyguladığı ambargolar da yasadışı ti-
careti teşvik etti, ayrıca bölgede siyasi koru-
maya dayalı sınır ötesi kaçakçılık ağlarının 
gelişmesine neden oldu. 

Balkanlar’da yaşanan hiper enflasyon 
dönemlerinde de bazı şahıslar siyasi des-
tek sayesinde sermayelerini büyüttü. Söz 
konusu şahıslar kamu bankalarından döviz 
kuruna endekslenmeden büyük krediler 
çekebildi, ardından değerini iyice yitirmiş 
ulusal parayla kredi geri ödemesi yaparak 
servetlerine büyük meblağlar ekledi. Ör-

26  

Balkanlar’da
Kapitalizm Krizi

EKOGÖRÜŞ

Dr. Erhan Türbedar
BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (RCC) KIDEMLİ SİYASİ DANIŞMANI

BALKAN ÜLKELERİNİN LİDERLERİ ÖNÜMÜZDEKİ 
DÖNEMDE EKONOMİYE DAHA çOK ODAKLANACAKLARI 
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ARNAVUTLUK, BULGARİSTAN VE 
ROMANYA SAVAŞ SERÜVENLERİ 
DIŞINDA KALMIŞSA DA, YAŞADIKLARI 
SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK 
NEDENİYLE BU ÜLKELERDEKİ REFAH 
DÜŞÜK DÜZEYLERDE KALIYOR.
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neğin, Sırbistan’da Slobodan Miloşeviç, 
Hırvatistan’da ise Franyo Tucman döne-
minde hükümet yandaşlarının bu ve benze-
ri ödüllerle ödüllendirildiği ifade ediliyor. 

Balkanlar’da yapılan kontrolsüz özel-
leştirmeler ise kimi zaman yasal yoldan 
soygunlara benzetildi. Her şeyden önce 
özelleştirmeler kara paranın aklanmasında 
bir araç olarak kullanılmaya müsaitti. Diğer 
taraftan, bazı kamu işletmeleri oldukça uy-
gun koşullarda kimi şahıslara satıldı. Eski 
kamu işletmelerini satın almak, kentlerin 
en güzel yerlerindeki arsalara ucuzdan 
ulaşmak anlamına da geliyordu. Nitekim 
kimi durumlarda asıl amaç satın alınan şir-
keti çalıştırmak değil, arsa üzerinden rant 
sağlamak olduğu için bazı eski kamu iş-
letmeleri tamamen yok olmuş, bu nedenle 
eskiden önemli sanayi merkezi sayılan bazı 
kentler ekonomik canlılığını yitirmiştir.  

Sermayelerinin en azından ilk kısımla-
rını şüpheli yollardan yaratanların, günü-
müzde de siyasetle içli dışlı olduklarına, 
hatta kimi durumlarda siyasete yön vere-
bildiklerine inanılıyor. Siyasilerin oldukça 
pahalı seçim kampanyalarını işadamla-
rının sayesinde finans ettikleri biliniyor. 

Bunun karşılığında ise, ekonomik yaşama 
ilişkin yasal düzenlemelerin içeriğinin, 
destek sağlayan işadamlarının lehine ola-
cak şekilde belirlendiğine inanılıyor. Böl-
gedeki işadamlarının genel olarak hedefi, 
siyasilerin çıkartacağı yasal düzenlemele-
rin koruması altında yüksek kar paylarını 
koruyabilmektedir. Nitekim Balkanlar’daki 
bazı işadamlarının devletten destek alarak, 
ciddi rekabetin olmadığı koşullar altında 
zenginliklerini artırmakta oldukları iddia 
ediliyor. 

Normalde hukukun üstünlüğünün sağ-
landığı devletlerde, şüpheli koşullarda elde 

edilen sermayenin ve siyasetle ilişkisinin 
inceleme altında alınması gerekirdi. Ne 
var ki Balkan ülkelerindeki hükümetler bu 
konuda genel olarak susmayı tercih ediyor. 
Aslına bakılırsa, iş dünyasıyla bağlantıları 
olan bölgenin ciddi bazı medya kaynakları 
da bu tarz konuları derinlemesine tartış-
maktan çekiniyor. Bu nedenle Balkanlar’da 
iş yapmak isteyenler açısından iktidara ya-
kınlık, becerilere ve iş dünyasıyla bağlantı-
lara sahip olmaktan daha önemli kalmaya 
devam ediyor.  

AB’nin Balkan ülkelerinden talep ettiği 
temel hususlardan biri yolsuzluklar ve or-
ganize suçlara karşı mücadeledir. Ne var ki 
Balkan ülkelerinden bir tek Hırvatistan’da, 
kısmen de Sırbistan’da, şüpheli yollardan 
zenginliğe kavuşanların ve onlara destek 
veren siyasilerin daha ciddi bir şekilde üs-
tüne gidilmeye başlandı. Diğer bölge ülke-
leri ise, AB üyesi Bulgaristan ve Romanya 
dahil, yolsuzluklar ve organize suçlara kar-
şı mücadele konusunda Brüksel’den düşük 
notlar almaya devam ediyor. Bu ise serma-
ye, siyaset ve medya arasındaki bağlantıla-
rın Balkan ülkelerinde güçlü kalmaya de-
vam ettiğine işaret ediyor.
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Oryantalizmin Hedefindeki 
Türkiye
Ermeni meselesi olarak adlandırılan bir 
çatışmanın tarih sahnesinde yer alması ilk 
kez 19. yüzyılda söz konusu olmuştur. Bu 
yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun geri-
lemesi ve hızla çöküşe yaklaştığı dönemin 
adıdır. Avrupa’nın “düveli muazzaması” 
tarafından “şark meselesi” olarak adlandı-
rılan Osmanlı İmparatorluğu’nun parça-
lanma planının temel taşlarından birisi de 
milliyetçilik akımlarıdır. İmparatorluğun 
nüfusunu oluşturanlar arasında Türk ve 
İslam olmayan farklı etnik grupların mil-
liyetçilik ideolojisi etrafında örgütlenerek 
uluslaştırılması bu döneme damgasını 
vurmuştur. Balkanlar’da ve devletin diğer 
farklı bölgelerinde baş gösteren milliyetçi 
akımlar, özellikle gayrı Müslüm unsurların 
batılı devletlerin kışkırtması ve desteğiyle 
Osmanlı yönetiminden çıkma mücadele-
sine girişmelerine yol açmıştır. 1828 Mora 
İsyanı ile başlayan ayrılıkçı mücadeleler 
Avrupa düşün hayatında egemenliğini ilan 
eden milliyetçi romantizmden güç alarak 
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne ze-
min hazırlamıştır. 

Bu gelişmelere esas teşkil eden ve ide-
olojik anlamda kılavuzluk yapan yaklaşım 
Aydınlanma Çağını izleyen dönemden iti-
baren ve özellikle de 19. yüzyılda “doğu kar-
şıtlığı” veya daha isabetli bir ifadeyle “Türk 
ve İslam karşıtlığıdır”. Filistinli bir edebiyat 
eleştirmeni olan Edward Said tarafından 
1978 yılında yayınlanan “Oryantalizm” ki-
tabı ile çağdaş bir tartışma başlatılmıştır.  
Buna göre, batının her yönüyle doğuyu ta-
nıyıp incelemeden başlayarak bölüp parça-

layarak yönetme, baskı ve egemenliği altına 
alma projesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
farklı etnik unsurlarının, özellikle de Hris-
tiyan halkların imparatorluğun bütünlü-
ğünden kopmasında önemli bir düşünsel 
altyapı oluşturmuştur. Edward Said yeni 
bir paradigmanın başlangıcı olduğu kabul 
edilen Oryantalizmi’nde doğu denince daha 

ziyade Arap dünyasını anlamakla birlikte, 
bizim açımızdan bakıldığında oryantaliz-
min Müslüman Türkleri hedef aldığı açık-
ça görülmektedir ve emperyalist devletler 
Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecinin arka 
planında farklı dinsel ve etnik tebaayı kulla-
narak amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır.

Oryantalizmin Romantizmi
Haçlı Seferlerinden beri Hristiyan batı dün-
yasında doğuya, İslam’a karşı sefer eyleme-
nin dayanılmaz bir romantizmi vardır. Bu 
romantizm Osmanlı İmparatorluğu’nun 
genişleme döneminde yerini yılgınlığa bı-
rakmış, duraklama ve gerileme ile yeniden 
canlandırılmıştır. Kilisenin bu canlanmaya 
katkısı büyük olmakla birlikte Aydınlanma 
Çağı ertesinde ortaya çıkan ve o çağda ge-

lişmenin kültürel köklerini tanım-
lamaya hizmet eden antik Yunan 
hayranlığı modern ve ilerici bir 
yaklaşım olarak dinsel gerekçelen-
dirmenin yerini almıştır. Bu hay-
ranlığın karşıtı ise Türk ve İslam 
unsurlarına duyulan nefreti berabe-
rinde getirmekte, doğu olarak imal 
edilen bir Yunanistan’ın doğusunda 
kalan Osmanlı İmparatorluğu tarif 
edilmektedir. 

Batı dünyasının sonraki dönem-
de de bu parametrelerle ötekileştir-
diği İslam’a ve Türk’e bakışı sadece 
o dönemde değil, farklı biçimlerde 
ve zamanlarda karşımıza çıkmış-
tır. Ancak İmparatorluğumuzun 
çöküş döneminde Balkanlar’da, 
Anadolu’da, Arap yarımadasın-
da emperyalist batı politikalarının 
çözülmeyi haklı gören ve gösteren 
ve tüm gücüyle Osmanlı’nın yıkı-
cılığına soyunan faaliyetleri, hayali 
toplumlar ve milletler yaratmada 
son derece başarılı olmuştur. Batı-
lı güçler uzun süre millet-i sadıka 
diye adlandırılan ve esasen birlik-
te yaşamada herhangi bir zorluk 
çekilmeyen Ermenilerle Osmanlı 
hükümetlerini ve Müslüman Türk 
halkı birbirine düşürmeye her tür-
lü ince oyunlarla muvaffak olmuş-
tur. Çıkarmakta başarılı oldukları 
bu çatışma onlar için son derece 
meşrudur ve artık hayat hakkı kal-
madığına inandıkları Türk-İslam 
devletinin karşılaşmakta olduğu 
mukadder sondur. Oryantalist yak-
laşım sonralarda da kanlı geçmişine olan 
referansla bugüne kadar sorun olmaktan 
bir türlü çıkarılamayan bir siyaset mesele-
si olarak varlığını sürdürmekte, en azından 
barışı tehdit etmeye devam etmektedir. 

Hayali hedeflerle siyaseti yönlendirme-

nin etik açıdan mevcut sorunlara yenilerini 
eklediği bilinmektedir. Bir anlamda sonu 
gelmeyen bir tarihi kan davası peşinen hak-
lı ve geçerli kabul edilmekte, bu kabulün 
arka planında ise oryantalist romantizm 
yatmaktadır. 

Ermeniler İçin İmal Edilen 
Hayali Hedefler
Yukarıda da kısaca değinildiği gibi, millet-i 
sadıka olarak adlandırılan Ermeni tebaanın 
Avrupa devletleri ve Rusya tarafından kış-
kırtılması bu tebaa için masa başında imal 
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edilen bir hayali tarihi gerçekmiş gibi kabul 
ettirmekle başlamıştır. Ermeni meselesin-
de en köklü ve ilk araştırmayı yapan Esat 
Uras’a göre Ermenilerin tarih sahnesine 
çıktığı yer Trakya’dır. Kendileri ise kadim 
Urartu medeniyetinin devamı oldukları id-
diası ile yaşadıkları topraklarda devlet kur-
ma haklarının olduğuna inandırılmışlardır. 
19. Yüzyıl, hayali cemaatlerin ve milletlerin 
imal yüzyılıdır. Batı emperyalizminin ta-
savvurundaki ulus-devletin mevcudiyeti 
böylece pekiştirilmek istenmiş, henüz dev-
let kuramamış olanlara da bu suretle bir 
perspektif sunulmuştur. İşte kanlı sonuçlar 
veren bu çabanın zihinsel arka planı oryan-
talizm ideolojisinde aranmalıdır. 

Ermeni milliyetçiliğinin Rus Ortodoks 
kilisesi ile olan bağı ile düveli muazzama-
nın özendirici faaliyet ve destekleri daha 
1890’ların sonunda Daşnak ve Hınçak par-
tilerinin aktivitelerine güç kazandırmıştır. 
Burada Ermenilerin kadim Ermenistan va-
tanına erişme hayallerinden yola çıktıkları, 
örnek olarak da Yunan ve Bulgar milliyet-
çiliğini aldıkları görülmektedir. Aslında Os-
manlı millet sistemi içinde sağlam bir yeri 
olan, devletin siyasette ve ekonomik yaşam-
da güvenceli bir statü sunduğu Ermeni te-
baanın hayali bir tarih ve vatan uğruna kış-
kırtılarak meşru hükümete karşı harekete 
geçirilmesinin meşruiyet açısından hiçbir 
kabul edilir tarafı bulunmamaktadır. Ancak, 
yukarıda da vurgulandığı üzere, “Şark Me-

selesi” adı altında Türk İmparatorluğu’nu 
parçalamaya karar vermiş olan emperyalist 
güçlerin temel dürtüsü oryantalizmdir ve 
bu çerçevede Müslüman Türk’ün, bırakın 
devletini yaşatması, millet olarak hayatını 
idame ettirme hakkı bile bulunmamaktadır. 

Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında 
Doğu Anadolu’da Müslüman ahaliyi katle-
den Rusya Çarlığı destekli Ermeni çetecileri, 
1973’den itibaren Türk diplomatlarını katle-
den diaspora destekli ASALA teröristleri ve 
en son 1992’de Hocalı’da günahsız Azerbay-
can Türkünü katleden Ermenistan Cumhu-
riyeti askerlerinin bu cinayetleri işlerken 
kendilerine sunulan hayaller için hareket 
ettikleri görülmüştür. Günümüzde de, özel-
likle sözde Ermeni soykırımının yüzüncü yıl 
dönümünde Ermeni iddialarının temelinde 
oryantalizm mahreçli mevcut devletin sınır-
larını genişletme hayalleri bulunmaktadır. 
Açıkça belirtilmese bile, batı dünyasının 
özellikle entelektüel kesiminde Ermeni 
hayallerine verilen düşünsel destek halen 
mevcudiyetini sürdürmektedir. Olmayan ve 
tarihin tahrifiyle kurgulanan bir sözde “soy-

kırımın” tehcirin üzerinden geçen yüzyıl 
sonra bile sanki bugünkü bir mevzu imiş ve 
adeta bir “tarihi kan davası” güder gibi po-
litize edilmesi anlaşılır bir tutum değildir. 
Bu dayatmanın da belirtilen haliyle kabulü 
Türkiye içim mümkün değildir.

Hayalleri Boşa Çıkarmak
O halde ne yapılmalıdır? Türkiye, Ermeni 
iddialarına karşı pozisyonunu belirlerken 
arka plandaki oryantalist yaklaşımların 
strateji ve taktiklerini göz ardı etmemelidir. 
Bu stratejilerin geçmişi çok eskidir ve her 
vesileyle yeniden üretilmektedir. Oryanta-
list paradigmanın Türkiye ile konularda her 
defasında yeniden ürettiği olumsuz tavır-
lara karşı gerçekleri, özellikle tahrif edilen 
tarihin doğru olarak ve uygun tekniklerle 
anlatılmasından vazgeçmemek gerekmek-
tedir. Kabulü mümkün olmayan ve bölgesel 
barışı tehdit eden hayallere dayanan politi-
kaların kimseye bir yarar getirmediği unu-
tulmamalıdır. Ancak bu gerçeklerin kabulü 
ile barışın ve halklara zarar vermeyecek bir 
ortamın tesisi mümkün olacaktır. 
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K
afkasya'daki barış, istikrar ve iş-
birliği ortamının önündeki en bü-
yük engellerden birisi olan Azer-
baycan topraklarının Ermenistan 

tarafından işgali sorununun (kısa ve yaygın 
ismiyle Karabağ sorununun) çözümüne yö-
nelik girişimler sürmektedir. Ama sorunun 
yıllardır çözümsüz kalıyor olması çözüm 
formatlarına ilişkin eleştirilerin artmasına 
neden olmaktadır. Özellikle, Azerbaycan, 
Türkiye ve zaman zaman da İran yetkilileri-
nin mevcut formatların başarısız olduğuna 
ilişkin eleştirilerine şahit olunmaktadır. 

Karabağ sorununun çözümüyle ilgili en 
önemli format AGİT Minsk Grubu formatı-
dır. 30 Ocak 1992’de Prag’da yapılan AGİK 
(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı; 
Aralık 1994’teki Budapeşte Zirvesinden 
sonra kurumun ismi Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı - AGİT olarak değişmiştir) 
toplantısında Azerbaycan ve Ermenistan’ın 
bu kurumun üyesi olmasıyla birlikte, Ka-
rabağ sorunu uluslararası bir boyut kazan-
mıştır. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik 
saldırıları devam ederken, 24 Mart 1992’de 
Helsinki’de toplanan AGİK Dışişleri Ba-
kanları Konseyi, Karabağ’daki durumu de-
ğerlendirmiş ve sonuç bildirisinin 3.-11. 
maddelerinde sorunun çözümü için Beyaz 
Rusya’nın Minsk kentinde konferansa ça-
ğırılmasının kararlaştırıldığı ifade edilmiş-
tir. Bildirinin 9. maddesinde konferansın 
katılımcıları olarak Azerbaycan, Almanya, 
ABD, Ermenistan, Beyaz Rusya, İsveç, İtal-
ya, Fransa, Türkiye, Çek ve Slovak Federal 
Cumhuriyeti’nden oluşan on bir ülkenin 
ismi belirtilmiştir. Minsk Konferansı için 
koordinatörlük görevi İtalya’ya verilmiş ve 
konferansa başkanlık etmek üzere İtalyan 

temsilci Mario Rafaelli atanmıştır. Kon-
feransın Temmuz 1992’de Minsk’te yapıl-
ması öngörülmüştür. AGİT’in bu girişimi 
BM’den de destek görmüştür. BM Güvenlik 
Konseyi’nin 26 Mart 1992 tarihli toplantı-
sında, soruna doğrudan müdahale etmeme 
ve AGİT’in girişimlerini destekleme kararı 
alınmıştır.

1 Nisan 1992’de Roma’da Minsk 
Konferansı’nda yer alacak ülkelerin temsil-
cilerinin katılımı ile Rafaelli başkanlığında 
toplantı yapılmıştır. Aynı günlerde AGİK 
gözlemci heyeti de Bakü’yü ziyaret etmiş-
tir. Bu arada planlanan Minsk Konferansı 
bir türlü gerçekleştirilememiş, konferansın 
katılımcısı olarak belirlenen ülkeler Minsk 
Grubu olarak anılmaya başlanmıştır. Minsk 
Grubu'nun yaptığı ilk katkı 1992 Eylülün-
deki kısa süreli ateşkestir. 27 Ağustos’ta 
Minsk Grubu Başkanı Mario Rafaelli sıra-
sıyla Azerbaycan’ı ve Ermenistan’ı ziyaret 

ederek ateşkes yapılması ve Minsk Kon-
feransı için görüşmelere başlanması çağ-
rısını yapmıştır. İlk sonuçlar Azerbaycan, 
Ermenistan ve Kazakistan Dışişleri Bakan-
ları arasında 27 Ağustos 1992’de Alma-Ata 
Beyannamesi’nin imzalanmasıyla elde edil-
miş, 1 Eylül 1992’den itibaren ateşkes sağ-
lanmıştır. 3 Eylül 1992’de taraflar Minsk 
Grubu’nun da çağrılarına uyarak bu belgeyi 
uygulamak için Ermenistan’ın sınırdaki 
İcevan rayonunda protokol imzalamıştır. 
Ama daha sonra buna uyulmamıştır.

Konu AGİK Kıdemli Memurlar Komite-
si toplantılarında da müzakere edilmiştir. 
21 Mayıs 1992 tarihinde Helsinki’de ger-
çekleşen AGİK Kıdemli Memurlar Komitesi 
toplantısında ABD temsilcisinin önerdiği, 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü vurgu-
layan ve bölgedeki tüm yabancı askeri güç-
lerin çekilmesini öngören tasarı için, Erme-
nistan dışındaki elli bir ülkenin temsilcisi 
lehte oy kullanmıştır. Kelbecer’in işgalinin 
ardından 26-29 Nisan 1993 tarihlerinde 
Prag’da gerçekleştirilen AGİT Kıdemli Me-
murlar Komitesi’nin toplantısında, barış 
görüşmelerinin devamı için Ermenistan’ın 
Kelbecer’in boşaltılması yönünde adım 
atmasının şart olduğu vurgulanmıştır. 
AGİT Kıdemli Memurlar Komitesi 16 Eylül 
1994’teki toplantısında ise sorun bölgesine 
gönderilecek barış gücünün çok uluslu ol-
ması gerektiği konusunda karar almıştır.

BM Güvenlik Konseyi'nin Azerbaycan 
topraklarının Ermenistan tarafından işga-
lini kınayan 1993 yılındaki dört kararın-
da da Minsk Grubu'nun rolü bir kez daha 
vurgulanmıştır. Avrupa Konseyi, Avrupa 
Parlamentosu, NATO ve diğer uluslararası 
kuruluşlar da soruna ilişkin karar ve açıkla-

malarında benzeri vurguyu yapmıştır. AGİT 
Minsk Grubu da bu kararlar ve açıklamalar 
doğrultusunda ilk yıllarda “Acil Eylem Pla-
nı” isimli belgeler hazırlayarak yeniden ta-
rafların müzakeresine sunmuş, fakat Erme-
nistan ordusunun saldırılarını sürdürmesi 
bu planların uygulanma şansını ortadan 
kaldırmıştır.   

Aralık 1994’te gerçekleştirilen AGİT 
Budapeşte Zirve Toplantısı’nda o zamana 
kadar Minsk Grubu’nun yapısında değişik-
lik yapılarak tek başkanlı sistem yerine eş-
başkanlık sistemi oluşturulmuş ve Rusya’ya 
Minsk Grubu içinde daimi eşbaşkanlık sta-
tüsü verilmiştir. 1996 yılındaki AGİT Lizbon 
Zirvesi sonrasında AGİT Minsk Grubu’nda 
eşbaşkanlık açısından bazı değişiklikler ya-
pılmıştır. Önce Ocak 1997 başlarında Minsk 
Grubu’na Fransa’yı temsil eden bir eşbaş-
kan atanmıştır. Ardından Rus ve Fransız 
eşbaşkanların yanına, bir de ABD’li eşbaş-
kan atanmıştır. Danimarka Dışişleri Baka-
nı ve AGİT Dönem Başkanı Niels Helveg 
Petersen 14 Şubat 1997’de, AGİT’in Minsk 
Grubu’nun yeni eşbaşkanlarını onaylamış-
tır.  Böylece AGİT Minsk Grubu için üçlü 
eşbaşkanlık sistemi başlamış ve günümüze 
kadar bu durum devam etmektedir.

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları ta-
rafından şimdiye kadar çok sayıda öneri 
gündeme getirilmiş, bunlardan bazıları 
plan, bazıları ilkeler şeklinde olmuştur. Bu 
öneriler arasında en büyük yankı uyandı-
ranı Azerbaycan basınında 2001 yılında 
yayınlanan ve sorunun çözümüne ilişkin en 
kapsamlı planları içeren üç çözüm önerisi 
(barış anlaşması taslağı) olmuştur. Daha 
sonra açıklandığı üzere bu planlardan birisi 
Azerbaycan, diğer ikisi Ermenistan tara-
fından kabul edilmediği için konuya ilişkin 
uzlaşma sağlanamamıştır. 1997 ve 1998 yıl-
larında taraflara sunulsa da uzun süre gizli 
tutulan bu üç taslak sırasıyla “Toptan Çö-
züm”, “Aşamalı Çözüm” ve “Ortak Devlet” 
şeklinde isimlendirilmiştir.

29 Kasım 2007’de Azerbaycan ve Erme-
nistan Dışişleri Bakanları Elmar Memmed-
yarov ve Vardan Oskanyan ile AGİT Minsk 
Grubu Eşbaşkanları arasında Madrid’de 
gerçekleştirilen görüşmede taraflara Kara-
bağ sorununun çözümünün temel ilkelerine 
ilişkin yeni öneri (sonradan “Madrid ilkele-
ri” olarak adlandırılmıştır) sunulmuştur. 
Sonraki yıllarda ise  “yenilenmiş Madrid 
ilkeleri”nden bahsedilmeye başlanmıştır. 

Bu ilkelerin kabulüyle ilgili Azerbaycan ve 
Ermenistan tarafı birbirlerini suçlamıştır.

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları 2008 
Ağustos olaylarından sonra bölgedeki 
“dondurulmuş sorun”lardan rahatsızlık-
larını ve statükonun değişmesi gerektiği-
ni ifade etmiştir. Bu açıklamalar özellikle 
Azerbaycan'da Minsk Grubu Eşbaşkanları-
nın daha aktif bir çaba içerisinde olacakları-
na ilişkin beklentiye neden olmuştur. Ama 
sonraki aşama tam bir hayal kırıklığı aşa-
ması olmuştur. 2014 yılının sonlarına kadar 
statükonun değişmesi bir yana dursun, bu 
yönde ciddi bir çabaya dahi şahit olunma-
mıştır. Bunun üzerine AGİT Minsk Grubu 
formatıyla ilgili yıllardan beri mevcut olan 
“zaten bir iş yapmıyorlar” tartışmaları Azer-
baycan tarafında daha da alevlenmiş, yetki-
lilerin Minsk Grubu'na yönelik eleştirileri 
artmıştır. Hatta Azerbaycan format deği-
şikliğine ilişkin girişimlerde bulunmuştur. 
Bu girişimlerin bir yönünü Minsk Grubu 
çerçevesindeki değişiklikler teşkil etmekte-

dir. Buna göre eşbaşkanların sayısı artabilir 
(Türkiye ya da Almanya yeni eşbaşkanlar 
olarak eklenebilir) ya da eşbaşkanların ba-
zıları değişebilir (Fransa yerine Almanya ya 
da AB eşbaşkan olarak belirlenebilir). Bir 
diğer format değişikliği girişimiyse Karabağ 
sorunuyla ilgili olarak AGİT’in rolünün kü-
çültülmesi ve diğer uluslararası kuruluşla-
rın (mesela BM ya da NATO'nun) rolünün 
artırılmasına yönelik olmuştur. Tüm bu ça-
baların da şimdilik sonuçsuz kaldığını söy-
lemek mümkündür.

Ama sorunun çözümsüz kalması ve 
arabulucuların sürekli olarak bu durumun 
sorumluluğunu “taraflara” yüklemeye ça-
lışması AGİT Minsk Grubu başta olmak 
üzere arabulucuları mesuliyet altından kur-
tarmamaktadır. Arabulucular ve bu arada 
AGİT Minsk Grubu bir gücü, sorumluluğu, 
beklentiyi temsil etmektedir. Uluslararası 
kuruluşların bölgeyle ilgili olarak arzuları 
gerçekten de bir barış ve işbirliği ortamı-
nı kalıcı olarak sağlamak, bölgede refahın 
yükselmesine katkıda bulunmak ise adil 
bir barışın bir an evvel sağlanmasına yö-
nelik çalışmalar yapmalıdırlar. Aksi halde 
2008'den sonra başlattıkları “statüko de-
ğişmeli” söylemine aykırı bir biçimde sade-
ce statükoyu korumaya yönelik politikalar 
üretmeleri işgalci Ermenistan'ı cesaretlen-
dirmekte ve çözümsüzlüğe katkı yapmak-
tadır. Sorun öyle bir aşamaya gelebilir ki, o 
aşamada “AGİT halledemiyor, diğer ulusla-
rarası kuruluşları devreye sokalım” alterna-
tifi bile anlamsızlaşabilir.
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KARABAĞ SORUNUNUN çÖZÜMÜYLE 
İLGİLİ EN ÖNEMLİ FORMAT AGİT 
MİNSK GRUBU FORMATIDIR.

AGİT KIDEMLİ MEMURLAR 
KOMİTESİ’NİN TOPLANTISINDA, 
BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN DEVAMI 
İçİN ERMENİSTAN’IN KELBECER’İN 
BOŞALTILMASI YÖNÜNDE ADIM 
ATMASININ ŞART OLDUĞU 
VURGULANMIŞTIR.

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



37  

Batı’nın Rusya’ya yönelik 
‘Anakonda Taktiği’
Rusya, yaklaşık dört yüz yıldır bugünkü 
Ukrayna coğrafyasını kontrol etmektedir. 
Son zamanlarda Rusya-Ukrayna arasında 
yaşanan problemler iki devletin birbirileri-
ne düşman olmasından daha ziyade, ABD, 
NATO ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yöne-
lik ‘Anakonda Taktiği’ni uygulamasının so-
nucudur. ‘Anakonda Taktiği’ ilk defa ABD 
iç savaşında (1861-1865) General George 
Brinton McClellan tarafından uygulanmış-
tır. Bu taktiğin amacı jeopolitik düşmanı 
zayıflatmak için onun denizlere, okyanus-

lara, müttefiklerine ve doğal kaynaklara 
çıkış yollarını kapamaktır. Böylece, bunu 
başaran taraf jeopolitik konumunu ne ka-
dar güçlendirirse, karşı taraf jeopolitik ko-
numunu o kadar kaybedecektir.1 

‘Anakonda Taktiği’, ‘Büyük Oyun’ çer-
çevesinde yaklaşık üç yüz yıldır uygulan-
maktadır. XIX. yüzyılda İngiltere-Rusya 
arasında yaşanan mücadele adeten ‘Büyük 
oyun’ adlandırılmaktadır. ‘Anakonda Takti-
ği’ ise bu oyunun temelini teşkil etmektedir. 
Ama bu konuda farklı görüşler de vardır. 
Örneğin, Eric Walberg ‘Büyük Oyun’u he-
gemon devletler arasında yaşanan “karşı 
durma” olarak görmekte ve bunu üç yere 
ayırmaktadır:2

- XIX. yüzyılın birinci yarısından XX. 
yüzyıla kadar olan dönemde İngiltere ve 
Rusya’nın Asya Heartland’i (Dünya'nın 
Kalbi) uğrunda mücadelesi. Bu dönemin 
kırılma noktası Rusya’da Ekim Devrimi’nin 
yaşanmasıdır;

- İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD 
ve SSCB arasında yaşanan Soğuk Savaş ve 
SSCB’nin bu savaşı kaybetmesi ve sosyalist 
rejimin çökmesi;

- 1989’dan başlayan ve halen devam eden 
amma hiç bir büyük devletin tek başına 
olarak bunu yürütmesi mümkün olmayan, 
enerji, doğal kaynaklar üzerinde kontrol 
sağlamaya çalışan ABD liderliğinde ‘Batı’ 
olarak telakki ettiğimiz dünya.3 Bu dünya-
nın karşısında ise ‘öteki dünya’ durmakta-
dır.

Batı tarafından ‘Anakonda Taktiği’ 
Rusya’ya karşı, ‘Renkli Devrimler’ adıyla, 
eski Yuqoslavya’da (2000), Gürcistan’da 
(2003), Kırgızistan’da (2005), Ukrayna’da 
(2004, 2014), uygulanmaktadır. Bu dev-
rimler, Rusya’nın jeopolitik mekânını sı-
nırlamakta, Doğu Avrupa ve Post-Sovyet 
coğrafyasında kontrolü kaybetmesine yö-
nelmiştir.

Sovyetler Birliği’nin 21 Aralık 1991’de 
dağılmasından sonra Rusya Federasyonu, 
Doğu Avrupa ve Baltık devletlerini kaybet-
meyi bir şekilde kabullendi. Ama ABD ve 

1    Комлева  Н.А,  Украинский  кризис  как  элемент  «тактики 
анаконды», Пространство и Время, 2(16)/2014, http://www.space-
time.ru/assets/files/2-16.2014/2226-7271provr-st2-16.2014.13-
komleva.pdf
2   Walberg, Eric. Postmodern Imperialism: Geopolitics and the Great 
Games. Atlanta, GA: Clarity Press, Inc. 2011.
3   Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. 
М.: Алгоритм, 2002.

Avrupa Birliği’nin Post-Sovyet coğrafyasın-
da da üstünlüğü ele almaya çalışmasından 
sonra durum değişti. Hele bu üstünlük, 
Ukrayna gibi jeostratejik konuma sahip bir 
ülke sınırları çerçevesinde olunca, Rusya 
direnmeye başladı.

1990’lı yıllarda ABD’nin Rusya siyaseti-
ni, liberaller ve realistler arasında yaşanan 
ideolojik çatışmadan liberallerin üstün-
lüğü elde etmesi şekillendirdi. Realistler 
Soğuk Savaş’ın bitmesinden sonra Doğu 
Avrupa’da ve Baltık devletlerinde kontrolün 
ele geçirilmesini, NATO’nun genişlemesini 
takdirle karşılasalar da, Post-Sovyet coğ-
rafyasına yönelik genişlemeyi uygun bul-
muyorlardı. Realistler zaten zayıf ekono-
miye ve yaşlı nüfusa sahip olan Rusya’nın 
NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan’ı üyeliğe 

kabul etmesinin bu ülkeyi ciddi şekilde te-
dirgin edeceğini ve eski hegemonyasına sa-
hip olma duygusunu tetikleyeceğini düşü-
nüyorlardı. Realist okulun temsilcilerinden 
olan George Kennan, NATO’nun Doğu’ya 
doğru genişlendiği dönemde ‘Bence Ruslar 
yavaş yavaş buna düşmanca tavır sergile-
yecek, bu onların dış politikasını etkileye-
cektir. Bunun trajik bir hata olduğunu dü-
şünüyorum. Bunun için hiçbir esas yoktur, 
kimse kimseyi tehdit etmiyor’4 demiştir.

Bill Clinton yönetiminde temsil olunan 
liberaller ise bu dönemin fırsat olduğunu, 
Rusya zayıf durumdayken Doğu Avrupa 
ve Post-Sovyet coğrafyasına hâkim olma-
nın tam zamanı olduğunu iddia ederek, 
Rusya’nın fazla tepki vermeyeceğini iddia 
ediyorlardı. Liberaller, Soğuk Savaş’ın bit-
mesinin dünya siyasetini temelinden değiş-
tirdiğini, realizmin değil, idealizmin bütün 

4    Миршаймер  Дж.,  Почему  Запад  повинен  в  кризисе  на 
Украине,  http://www.globalaffairs.ru/number/Pochmu-Zapad-
povinen-v-krizise-na-Ukraine-16921, 3 сентября 2014.

36  

Batı ve Rusya Arasında
Jeopolitik Mücadelenin Yeni Dönemi

EKOANALİZ

‘ANAKONDA TAKTİĞİ’NİN 
AMACI jEOPOLİTİK DÜŞMANI 
ZAYIFLATMAK İçİN ONUN DENİZLERE, 
OKYANUSLARA, MÜTTEFİKLERİNE VE 
DOĞAL KAYNAKLARA çIKIŞ YOLLARINI 
KAPAMAKTIR.

Dr. Hatem Cabbarlı
AVRASYA GÜVENLİK VE STRATEJİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI
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dünyayı kapsayacak şekilde başta ABD ol-
mak üzere diğer devletlerin de dış ve güven-
lik politikasında öncelik arz edeceği, görü-
şünü paylaşıyorlardı. Bu dönemde ABD ve 
müttefikleri Doğu Avrupa devletleri ile eko-
nomik ve siyasi ilişkilerini geliştirmeyi, bu 
devletleri Avrupa Birliği sınırları içerinde 
görmeyi istiyorlardı. Liberaller jeopolitika-
nın gerçekliğini dikkate almadan liberal dü-
zenin tüm Avrupa’yı şekillendirilebileceğini 
düşünüyorlardı. Ama Ukrayna örneğinde 
de görüldüğü gibi jeopolitikayı göz ardı et-
mek mümkün değildir. Rusya bu faktörden 
kaynaklanan tehdidi özellikle son yıllarda 
daha açık hissetmekteydi ve önlemlerini al-
maya mecburdu.

Soğuk Savaş’ın bitmesinden sonra ABD 
ve Avrupa Birliği ile Sovyet yöneticileri 
ABD ordusunun Avrupa’da kalmasına ve 
NATO’nun dağılmayacağı konusunda an-

laştılar. Almanya’nın birleştirilmesiyle bu 
ülkenin daha barışçıl politika izleyeceğini 
ve Batılı devlet adamlarının onların endi-
şelerini anladıklarını düşünüyorlardı. Ama 
1990’lı yılların ortalarında Bill Clinton yöne-
timi, Avrupa Birliği’nin ve NATO’nun Doğu 
genişleme stratejisini uygulamaya koydu.

ABD ve Avrupa Birliği’nin 1991’den gü-
nümüze kadar, başta Rusya olmak üzere 
Post-Sovyet devletlerine yönelik siyaseti 
değerlendirilirken genellikle üç ayrı koldan 
oluştuğunu görmek mümkündür:

- NATO’nun genişlemesi;
- Avrupa Birliği’nin genişlemesi;
- Demokrasinin genişlemesi ve güçlen-

mesi.
1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan 

ve Polonya’nın NATO’ya üye kabul edilmesi 
ile örgütün Doğu’ya açılmasının ilk aşaması 
gerçekleşti. 2004’te ise Bulgaristan, Eston-
ya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya 
ve Slovenya’nın NATO’ya üye olmasıyla, 
NATO eski Sovyetler Birliği sınırlarına da-
yandı. 1995’te NATO Sırpları bombaladığın-
da Rusya bu tehdidi daha yakından hissetti. 
Bir sonraki hedef Post-Sovyet Cumhuriyet-
lerinden Ukrayna ve Gürcistan’ın kuruma 
üyelik sürecini hızlandırmaktı. Rusya’nın, 
Avrupa Birliği’nin ve NATO’nun doğuya 

doğru genişlemesi, Ukrayna ve Gürcistan’ın 
NATO’ya üye olma sürecinden rahatsız ol-
duğunu çeşitli vesilelerle dile getirmesine 
rağmen ABD ve Avrupa Birliği bu itirazları 
dikkate almadı.

NATO ve AB’nin Doğu 
Genişlemesi ve Rusya
NATO’nun 3-4 Nisan 2008’de yapılan Zir-
ve Toplantısı’nda Ukrayna ve Gürcistan’ın 
üyelik meselesi müzakere edildi. ABD bu ül-
kelere desteğini yeniledi ama Fransa ve Al-
manya bu devletlerin örgüte üye kabul edil-
mesinin Rusya’yı rahatsız edeceğini iddia 
ederek karşı çıktılar. Zirve Toplantısında 
ortak karar alındı, Ukrayna ve Gürcistan’ın 
örgüte üye olması için resmi işlemler başla-
tılmasa da, önleri açıldı.

Bu gelişmeler yaşanırken Rusya-NATO 
Zirve Toplantısında Rusya Devlet Başka-
nı Vladimir Putin açıkça ‘Eğer Ukrayna’yı 
NATO’ya üyeliğe alırlarsa, bu, Ukrayna’nın 
varlığını kaybetmesi ile sonuçlanacaktır’ 
dese de, karşı taraf bu uyarıyı ciddiye al-
madı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Aleksandr Gruşko ‘Bugün biz görüyoruz 
ki NATO’nun genişlemesi üye devletlerin 
güvenliğini korumuyor. Bazı durumlarda, 
özellikle Ukrayna ve Gürcistan’ın örgüte 

üye olması örneğinde, Avrupa kıtası ciddi 
sorunlarla karşı karşıya kalabilir’5 diyerek 
karşı tarafı ikaz etti.

Bu ikazları dikkate almayan ABD ve 
Avrupa Birliği 2008’de ‘Doğu İşbirliği’ 
programını devreye soktu. Programın ama-
cı Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve diğer 
devletlerin ekonomik kalkınmalarını ve 
Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecini hız-
landırmaktı. İşte bu dönemde, ekonomik ve 
güvenlik sorunlarını önemli derecede halle-
den, askeri sanayisini canlandıran Rusya, 
ilk fırsatta ABD ve Avrupa’ya karşılık ver-
mek için uygun zamanı beklemeye başladı.

Uygun zaman ise 2008’de Gürcistan’ın 
Abhazya ve Güney Osetya üzerinde egemen-
liğini yeniden kurmak için askeri operas-
yonlara başlaması ile ortaya çıktı. Gürcistan 
ordusu askeri operasyonlarla bu bölgelerde 
kontrolü sağlayamadan Rusya Güney Oset-
ya üzerinden ordusunu gönderdi 
ve kısa sürede Gürcistan ordu-
sunu başkent Tiflis’e kadar takip 
etti. Sekiz günlük işgalden sonra 
ABD ve Fransa’nın arabuluculuk 
girişimleri sonucunda Rusya or-
dusunu geri çekti ama Abhazya 
ve Güney Osetya’nın bağımsızlı-
ğını tanımakla ABD ve Avrupa’yı 
uyardı. ABD ve Avrupa Rusya’nın 
bu askeri tehdidini yeterince cid-
diye almadı ve 2009’da Arnavut-
luk ve Hırvatistan, NATO’ya yeni 
üyeler olarak kabul edildi.

ABD, Ukrayna’nın ekonomik 
kalkınması ve demokratikleş-
mesi adına 1991-2013 yılların-
da bu ülkeye beş milyar dolarlık 
yardım etmiştir. Bu yardımın 
büyük bir kısmı ABD’de faaliyet 
gösteren Demokrasinin Destek-
lenmesi Ulusal Vakfı tarafından 
Ukrayna’ya verilmiştir. Bu vakfın 
maliye yardımı ile Ukrayna’da de-
mokrasinin gelişmesi, insan hak-
larının korunması, Avrupa ile ekonomik 
ve siyasi entegrasyon sürecini hızlandırma 
adına altmıştan çok proje hayata geçirilmiş-
tir. ABD ve Avrupa Birliği’nin Ukrayna’da 
sosyal, siyasi mühendislik girişimleri Rusya 
devlet yetkilileri tarafından hoş karşılan-
madı. Demokrasinin Desteklenmesi Ulusal 

5    Э.  Велиев,  НАТО  на  Южном  Кавказе  пока  не  будет, 
«Зеркало».-2009. 3 апреля.-№55.-С.1.

Vakfı Başkanı Karl Gershman ‘Ukrayna’nın 
Avrupa’nın bir parçası olması kararlılığı 
Putin tarafından canlandırılmağa başlanan 
emperyalizmin ölümü demektir.’6 diyerek 

taraflar arasında yaşanan mücadelenin ne 
kadar gergin bir dönemden geçtiğini gös-
termiştir.

Avrupa Birliği’nin, “NATO’nun Doğu’ya 
doğru genişlemesi süreci” son yirmi yılda 

Rusya tarafından endişe ile izlenmektedir. 
Bu süreç, Rusya’nın siyasi ve ekonomik 
güvenliğini tehdit eden, onu sınırları içine 
kapanmaya mecbur etmekteydi. Rusya için 
bu iyi bir şey değildir. Çünkü bu durumda 

6    Миршаймер  Дж.,  Почему  Запад  повинен  в  кризисе  на 
Украине. Россия в глобальной политике, http://www.globalaffairs.
ru/number/Pochmu-Zapad-povinen-v-krizise-na-Ukraine-16921, 
3 сентября 2014.

Post-Sovyet Cumhuriyetleri doğal olarak 
Rusya’nın etki alanından uzaklaşacaktı. 
Rusya Post-Sovyet Cumhuriyetlerinin ta-
mamında etkili mekanizmalarına sahiptir 
ve halen bu mekanizmaları elinde bulun-
durmakta ve zaman zaman kullanmaktadır. 
Bu mekanizmaları kısaca şu şekilde özetle-
mek mümkündür:

- Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde etnik 
sorunlar (Abhazya, Güney Osetya, Dnest-
ryanı, Dağlık Karabağ);

- Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin etnik ya-
pısı ile oynayabilme yeteneği (Gürcistan’da 
Ermeni, Moldova’da Gagauz yeri);

- Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Rus 
azınlıkların bulunması (Moldova’da Dnest-
ryanı, Ukrayna’da direk bu faktörden yarar-
lanmış, Kırım’ı ilhak etmiş ve Ukrayna’nın 
doğusunda Rus azınlıkların ayrılıkçı talep-
lerini destekleyerek krizi alevlendirmiştir);

- Enerji hatlarını kontrol etmesi;
- Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin Rusya’ya 

ekonomik bağımlılığı;
- Rusya’da eski Sovyet Cumhuriyetlerin-

den gelen kalifiye olmayan çok sayıda insa-
nın bulunması (Ermenistan vatandaşları iki 
buçuk milyon, Gürcistan vatandaşları bir 
milyondan fazla, Kazakistan iki milyondan 
fazla, Özbekistan vatandaşları iki milyon-
dan fazla).

UKRAYNA ÖRNEĞİNDE GÖRÜLDÜĞÜ 
GİBİ jEOPOLİTİKAYI GÖZ ARDI ETMEK 
MÜMKÜN DEĞİLDİR.

‘UKRAYNA’NIN AVRUPA’NIN BİR 
PARçASI OLMASI KARARLILIĞI PUTİN 
TARAFINDAN CANLANDIRILMAĞA 
BAŞLANAN EMPERYALİZMİN ÖLÜMÜ 
DEMEKTİR’.
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Yaşanan petrol krizleri sonrasında ener-
ji güvenliği konusunda çıkarılan derslerden 
ilki; sınırlı sayıda kaynağa ve tedarikçiye 
bağımlı olunmaması yani kaynak ve teda-
rikçi bölgelerin çeşitlendirilmesidir. Bu ko-
nuda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve 
Afrika kıtası, Rusya Federasyonu gibi farklı 
tedarikçilerden temin edilen petrollerle bu 
sorun giderilmeye çalışılmıştır. Kaynak ba-
kımından ise çeşitlendirme uygulamaları 
doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılması 
ile atlatılmaya çalışılmıştır. 

Doğal gaz tüketiminin enerji politikaları 
bakımından artış göstermeye başlaması ve 
petrolden sonraki tercih edilen enerji kay-
nağı haline gelmesinin nedeni sadece kay-
nak çeşitlendirilmesi bakımından izlenen 
politikaların sonucu olarak gelişim göster-
memiştir. Enerji güvenliğinin tanımında-

ki belirtilen kapsama göre bu kaynaktaki 
tüketim artışının sadece çeşitlendirmeyle 
sınırlı olmadığı da açıkça anlaşılmaktadır. 
Enerji kaynaklarının tüketimi sırasında ya-
şanan çevresel olumsuzluklar da doğal gaz 
tüketiminin artış nedenleri arasındadır.

Taşımış olduğu nitelikler doğal gazın 
enerji kaynağı olarak petrolün alternatifi 
olarak benimsenmesine neden olmuştur. 
Petrol krizlerinin aşılmasında önemli rol 
oynayan doğal gazın bu olumlu nitelikleri 
enerji güvenliği bakımından önemli ölçü-
de etkin olmasına rağmen kimi zaman da 
olumsuzlukların yaşanmasına neden ol-
maktadır. Kısa sürede tüketilmesi gereklili-
ği ve petrol gibi tükenebilir olması bu olum-
suz etkilerin en önemlilerindendir. (Özkan, 
2010: 22). Ancak petrol gibi depolanama-
ması  ve nakil edilememesi olumsuz etkilere 

neden olmaktadır. Doğal gazın bu özellikle-
ri enerji güvenliği konusunda önemli ölçü-
de tedarikçinin niteliği ve nakil hatlarının 
güvenliği konusu bakımından önlemlerin 
alınmasına gereksinim duyulmasına neden 
olmaktadır. Bu konuda izlenecek yanlış po-
litikalar bu önem nedeniyle küreselleşen 
dünyamızda küresel krizlerin yaşanmasına 
neden olmakta ve olacaktır. 

Doğal gazın kaynağından nakil hatlarıy-
la tedarik edilmesindeki zorunluluk ve al-

Enerji Arz Güvenliği
19.yy’dan itibaren kullanımı yaygınlaşma-
ya başlayan petrol, artan küresel tüketimle 
birlikte günümüzde en çok tüketilen enerji 
kaynağı haline gelmiştir. Sanayinin ham 
maddesi olmasının yanında birçok alanda 
yaygın olarak kullanılan petrol, tarihten bu 
yana taşımış olduğu önem dolayısıyla çoğu 
kez mücadele konusu olmuş ve diplomatik 
yaptırım aracı bir silah olarak kullanılmış-
tır. Dolayısıyla küresel çapta krizlerin ya-
şanmasına da neden olmuştur. Orta Doğu 
coğrafyasının zengin olarak sahip oldu-
ğu petrol rezervleri, yaşanan krizlerin en 
önemli örneklerindendir. Bu küresel kriz 
uluslararası çapta olumsuz etkilere neden 
olmasıyla birlikte bu olumsuzlukların ya-
şanmaması için önemli çalışmalar yapılma-
sına da zemin hazırlamıştır. 

“Enerji Güvenliği” konusunda çeşitli ta-
nımlamalar yapılmıştır:

Temel olarak aktörlerin enerji sorun-
larında güvenliği nasıl sağlayabilecekleri 
konusuna dikkat çeken “enerji güvenli-
ği” kavramı, Gavdat Bahgat’a göre enerji 
kaynaklarının ve enerji arzının çeşitliliği 
temelinde, enerji arzının uygun fiyatlarla 
kesintisiz olarak sağlanması olarak tanım-

lanmaktadır (Balaban, 2007: 12). David A. 
Deese de, enerji güvenliğini ulusal algılayı-
şa bağlı olarak, geleneksel kaynakların da 
dâhil edildiği, yeterli enerji arzı ve ödene-
bilir fiyat olarak tanımlamaktadır (Uğurlu, 
2009: 109). Uzlaşılmış ortak nokta, enerji 
akışının kesintisiz olarak devam etmesi ve 
enerji kaynaklarının birim fiyatlarının öde-
nebilir düzeyde makul olmasıdır.

Küresel anlamda öncelikli olarak ener-
ji arz güvenliğine yönelik politikaların be-
lirlenmesinde ve bu kavramın önem ka-
zanmasında, söz konusu mücadelelerin 
krizlerle birleşmesi önemli olmuştur. Kriz 
sırasında üretimin düşmesi, fiyatlarda ya-
şanan artışlar, nakilde yaşanan aksamalar 
bu krizlerin yarattığı olumsuzluklar iken; 
bunlar karşısında alınacak önlemler de 
enerji güvenliğinin kapsamını belirlemiştir. 

YAŞANAN PETROL KRİZLERİ 
SONRASINDA ENERjİ GÜVENLİĞİ 
KONUSUNDA çIKARILAN DERSLERDEN 
İLKİ, KAYNAK VE TEDARİKçİ 
BÖLGELERİN çEŞİTLENDİRİLMESİDİR.

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU 
NEDENİYLE KÜRESEL ENERjİ 
GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE ETKİLEME 
KAPASİTESİ VARDIR.

Doğal Gaz Bağlamında
Türkiye Enerji Arz Güvenliği ve TANAP

Öğr. Gör. Anıl Çağlar Erkan
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
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ternatif nakil uygulamalarının maliyetinin 
yüksekliği,  “tedarikçi ekonomiyi” önemli 
kılmakta, ülkeleri enerji güvenliği bakı-
mından olumsuz etkilemekte ve günümüz 
uluslararası ilişkilerinin enerji temelinde 
şekillenmesine olanak vermektedir. Ener-
ji ilişkileri temelinde gelişen uluslararası 
ilişkileri ”enerji diplomasisi” izlemeye yö-
neltmektedir. Bu diplomasi yöntemi, ener-
ji kaynaklarını bir yaptırım aracı olarak 
kullanan ülkelere karşı önemli hale getir-
mekte ve enerji arz güvenliği olarak anlam 
bakımından genişlemeye başlatmaktadır. 
Özellikle Rusya Federasyonu ve Ukrayna, 
dolayısıyla AB ile yaşanan enerji krizleri be-
lirtilen arz güvenliğinin tanıma dâhil edil-
mesine neden olan örnekler arasındadır. 

Doğal gazın Türkiye ve Küresel 
Olarak Enerji Arz Güvenliğine 
Etkisi 
Türkiye’nin, zengin hidrokarbon rezerv-
lerine sahip olunan Orta Doğu coğrafyası-
na olan yakınlığı ve tarihi bağları önemini 
artırmaktadır. Son dönemlerde yaşanan 
enerji konusunda meydana gelinen gelişim-
ler bu önemi daha da arttırmıştır. Bunların 

temelinde ise ülkemizin Orta Doğu’dan 
sonra en fazla hidrokarbon rezervlerini ba-
rındıran Avrasya coğrafyası ile enerji talebi 
yüksek olan Avrupa kıtasını birbirine bağ-
layan jeostratejik konumu önemli bir rol 
üstlenmiştir. Ayrıca SSCB’nin dağılması 
sonrasında bölge ülkelerini üzerindeki ilgi-
nin artması bu ülkeyi daha da önemli getir-
mektedir. 

Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle 
küresel enerji güvenliğine etkisi ve etkile-
me kapasitesi vardır. Uluslararası sistem-
de taşıdığı önem, küreselleşen bir sistemin 
varlığı, özellikle küresel enerji güvenliği 
krizlerinde doğal gaz konusunda yaşanan 
krizlerde Türkiye’nin etkisi önemli ölçüde 
kayda değerdir. 

Dünya, Soğuk Savaş döneminin ben-
zeri şekilde enerji konusunda çok kutuplu 
bir mücadele içerisindedir. Günümüzde 
bu kutuplardan bir tarafı Rusya Federas-
yonu gibi tedarikçi ekonomiler ve ABD, 
AB gibi küresel enerji tüketicileridir. 
Bunların ortak noktası az da olsa hidro-
karbon rezervlerine sahip olmalarıdır. 
Diğer bir taraf, bu ortak özelliklere sahip 
olmayan fakat önemli özelliklere sahip 

olan Çin, Hindistan ve Japonya gibi önemli 
ölçüde gelişmiş, enerji tüketicileri ekono-
miler ile bunlara enerji kaynaklarının ile-
timinde önemli rol oynayan ekonomilerdir. 
Türkiye’de bu ekonomilerdendir.

Türkiye’nin küresel enerji güvenliğinde 
taşıdığı önem meydana gelen çeşitli olay-
larla kendisini göstermiştir. Ukrayna krizi, 
İran krizi, Hazar krizi bunlar arasındadır. 
Türkiye yaşanan bu krizlerde dolaylı veya 
doğrudan etkili olmuştur. Yaşanan kriz-
lerin öncelikle alternatif nakil hatlarının 
oluşturulması yoluyla giderilmesi, ülkeyi 
doğrudan bu krizlerin içerisine yerleştir-
miştir. Nabucco projesine karşı Güney 
akım, Mavi akım inşası çalışmaları, İran 

konusundaki arabuluculuk çalışmaları ve 
son olarak TANAP projesi gibi çözüm ara-
yışları, Türkiye’nin küresel enerji güvenliği 
konusunda konuya dâhil olduğunun göster-
gelerindendir.

TANAP Projesi ve Türkiye
Rusya Federasyonu’nun enerji süper gücü 
olma çabalarına katkı sağlanırken aynı za-
manda AB gibi diğer ekonomilerin alterna-
tif nakil hatları konusundaki çalışmalarına 
katkı sağlanması Türkiye’nin dengeli bir 
anlayışa sahip olduğunu göstermektedir. 
Bu denge zaman zaman bozulur gibi görün-
se de pragmatik anlayış benimseme çabala-
rının gösterilmesindendir. İran’ın yanında 
yer alma çabaları ise, bölge politikalarında 
etkili olabilme ve sistem kurabilme düşün-
celerinin sonucudur. Fakat her ne olursa ol-
sun Türkiye enerji konusunda etkili bir poli-
tika anlayışı doğrultusunda hareket etmeyi 
ve söz sahibi olabilmeyi amaçlamaktadır. 
Bunun için, enerji politikalarında coğrafya-
sını enerji koridoru haline getirmeyi amaç-
lamaktadır. Bu çabalar çoğu zaman olumlu 
sonuçlar doğurmaktadır. Birçok yaşanan 
krizde Türkiye’nin etkilenmeyen taraf ol-
ması da buna dayanmakta ve Rusya’nın 
kuzey-güney koridoruna, Batı’nın doğu-
batı koridoruna eklemlenmesi çabaların 
temelini oluşturmaktadır. Çünkü herhangi 
bir durumda taraflardan birinin neden ola-
bileceği kriz sırasında tüm olasılıklarda ka-
zanan tarafta olabilmek olasılığı bu çabalar 
sonucunda mümkün olacaktır.

Türkiye’nin Rus enerji hatları anlayış 
rotasına ek olarak Batı anlayış rotası içe-
risinde yer almasının en önemli örneği 
Nabucco projesi olmuştur. Hayal olarak 
görülen bu projenin amaçladıklarının sağ-
layacağı yararları fark ederek hareket eden 
Türkiye, projede yer almış fakat proje baş-
lamadan rafa kaldırılmıştır. Fakat bu pro-
jenin iptaline de kayıtsız kalınmamıştır. 
Kurulacak denge yönünde politikaların 
izlenmesi çabaları nedeniyle başarısızlık 
kabul edilmemiş ve Türkiye önderliğinde 
alternatif çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
TANAP projesi geliştirilen bu alternatifle-
rin uygulanabilirliği açısından en önemli-
lerindendir.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hat-
tı olarak bilinen TANAP projesi, Avrupa 
başta olmak üzere enerji arz güvenliği, 
Azerbaycan başta olmak üzere enerji ta-

lep güvenliğini sağlamaya yönelik önem-
li bir projedir. İki kardeş ülke, Türkiye ve 
Azerbaycan’ın işbirliği ile ortaya çıkan bu 
proje, Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğal gaz 
ihtiyacını karşılamayı ve bölgede gaz çeşit-
liliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Bölgesel 
enerji güvenliği başta olmak üzere küresel 
enerji güvenliğine önemli ölçüde katkı sağ-
layacak proje, öncelikle Nabucco’ya göre 
daha kısa olması nedeniyle daha gerçekleş-
tirilebilir niteliktedir. Çünkü Nabucco’nun 
gerçekleştirilmemesinde önemli etkiye sa-
hip olan nedenler, mesafe dolayısıyla bir-
den çok ülkeden hattın geçirilmesinde ya-
şanan krizlerdir. TANAP ile bu durum bir 
nebze de olsa engellenmiştir. Ayrıca mesa-
fenin yaklaşık 500 km olarak kısaltılması 
Rusya Federasyonu’nun etkisi altındaki 
ülkelerin neden olduğu olumsuzlukların da 
önüne geçilmesini sağlamıştır. 

TANAP projesini Nabucco’ya oranla 
gerçekleştirilebilir kılan diğer bir neden 
BP, SOCAR gibi Rus ve ABD hegemonya-
sına karşı tavır almaya başlayan ortakların 
çalışmada yer alması ve Türkiye’nin eklen-
mesidir.

TANAP projesini geçerli kılan nedenler-
den bir diğeri, Nabucco’da ülkeler arasında 
yaşanan anlaşmazlıkların önemli ölçüde 
önüne geçilebilecek ortakların çalışmayı 
yürütmeleridir. Hazar’ın hukuki statüsü-
nün yarattığı engeller, Orta Doğu ülkele-
rinin yaratabileceği olası etkilerin engelle-
meleri, hattın geçiş güzergâhının yarattığı 
engelleyici etkiler, bu ekonomilerin ortak-
laşa çalışması sonucunda önemli ölçüde 
giderilmiştir. Bu engellerin atlatılmasında 
NATO bünyesinde yer alan bir askeri güç 
olan Türkiye’nin hattın güvenliğini sağla-
yabilecek donanıma sahip olması güven-
lik konusunda önemli bir etkenken, ortak 
kökene sahip olan Azerbaycan’la kurulan 
ortaklık ve Müslüman coğrafya üzerindeki 
etkinlik projenin geçerliliğinde önemli yere 
sahiptir.

TANAP projesini geçerli kılan bir diğer 
neden, enerji güvenliği kavramının geniş-
leyen kapsamına uygun olarak planlanan 
proje çalışmalarıdır. Bu bağlamda enerji 
kaynaklarının, enerji nakil hattı inşasının 
ve birçok etmenin çevre üzerinde yarataca-
ğı olumsuz etkilerin kaldırılması, uluslara-
rası kamuoyunun hassas olduğu çevre ve iş 
güvenliği konusunda desteğin başlamışını 
sağlamıştır. 

Sonuç olarak, TANAP projesi, küre-
sel anlamda özellikle doğal gaz konusun-
da enerji güvenliğinin sağlanmasında 
önemli projeler arasında yer almaktadır. 
Şahdenizi’nden sağlanacak olan doğal gazı 
önemli ölçüde Avrupa’ya taşıyacak olan 
proje amaç olarak Nabucco’nun devamı 
olarak düşünülse de belirtilen farklılıklar 
bu düşünceyi doğrulamamaktadır.
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ayrılıkçılığa giden yoldaki her türlü talebi 
gündeme getirmektedir. Dolayısıyla Avru-
palılık kültürünü paylaşıp paylaşmamayı 
ana husus haline getiren bir Birlik anlayışı 
hiç yeni bir genişleme olmadan üye sayısı 
hızlıca artan bir AB yaratabilir. 

AB’yi oluşturan ülkeler açısından bakıl-
dığında ise gelişmeler rahatsızlık vericidir. 
Devletler, yaşayan organizmalar gibidir ve 

hayatta kalmayı sürdürmek zorundadır. Bu 
çerçevede AB’den ayrılma girişimlerinin 
gündeme gelmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. 
Kendini koruma refleksi gösteren devletler, 
AB içerisinde kendi varlıklarını koruyabile-

cek bir dönüşüm sağlayamazlarsa ayrılmak 
suretiyle yeni bir dönüşüm hareketini baş-
latmış olacaklardır. Doğrusu, İngiltere gibi 
AB’nin lokomotif güçlerinden sayılan bir 
ülkeden böylesi bir hareketin gelmesi hem 
yeni üyelerin katılma istekliliğini azaltacak-
tır hem de bilhassa AB’nin ikinci sınıf üyesi 
konumundaki ülkeleri Birlik içerisindeki 
pozisyonlarını yeniden düşünmeye sevk 
edecektir. Hatta belki aday ülkelerden bu-
güne dek sadece Türkiye’ye önerilmiş olan 
“imtiyazlı ortaklık” benzeri bir yapılanma 
ile AB’ye bağlı kalmayı tercih edecek üyeler 
olacaktır. Bu bile kendi başına bir dönüşüm 
sürecinin başladığının işaretidir. Böylesi bir 
dönüşümün Türkiye için de yeni ihtimaller 
yaratacağı açıktır. 

Türkiye’nin Mesafeli Duruşu 
Türkiye zaten son yıllarda AB’ye daha me-
safeli durmaktaydı. Dünya konjonktürün-
deki değişim ve Asya-Pasifik gibi alternatif 
güç odaklarının ortaya çıkması ve uzun za-
mandır AB tarafından uygulanan ötekileş-
tirici politikalar, Türkiye’nin AB’ye ilgisini 
azaltan faktörlerdir. AB’nin ekonomik kriz-
le baş edememesi veya krizle mücadeledeki 
yöntemlerinin üye devletlerde oluşturdu-

ğu reaksiyon ve elbette Birlik 
içindeki çatlaklar, Türkiye’nin 
mesafeli duruşunu bir anlam-
da pekiştirmektedir. Ancak bu 
arada Türkiye’nin Balkan ül-
keleriyle geliştirdiği çok yönlü 
ilişkileri de dikkate almak ge-
rekir. Bu ilişkilerin özenli ve 
titiz bir politikayla bütünleşti-
rici boyuta evrilmesi imkânsız 
görünmemektedir. Unutulma-
malıdır ki Türkiye’nin Güney-
doğu Avrupa İşbirliği Süreci 
Dönem Başkanlığı sürecinde 
“Paylaşılan Tarihten Ortak Ge-
leceğe”  sloganıyla yürüttüğü 
politika başarılı olmuş, “Bizi 
en iyi biz anlarız, kendi so-
runumuzu kendimiz çözeriz” 
yaklaşımı ciddi karşılık bul-
muştur. Balkan ülkeleri açısın-
dan AB’nin buyurgan ve fazla 
müdahaleci değerlendirilmesi 
ve egemenlik paylaşımında 
tereddütlere yol açtığı ölçü-
de minimal bölgeselleşmele-
rin daha cazip görüneceği de 

açıktır. Dünya çapında küçük olanı eriten, 
yönlendiren, ikinci sınıf sayan ve katılımcı 
demokrasiyi engelleyen “bölgeselcilik” an-
layışının terk edilerek eşitler arası ilişkileri 
ön plana çıkaran “minimal bölgeselleşme 
hareketinin” hız kazanacağı tahmininde 
bulunabiliriz. Bu çerçevede Türkiye’nin ön-
derlik yapabileceği pek çok bölgesel oluşum 
söz konusu olabilecektir. Cumhuriyetimizin 
ilk dönemlerinde yapılan Sadabat Paktı ya 
da Balkan Antantı girişimlerinin zemini 
oluşturacağı türden yeni bölgeselleşme ha-
reketlerinde Türkiye’nin aktif rol alacağı da 
açıktır. 

Sonuç olarak, AB’nin kendi içinde uygu-
ladığı, sosyal ve özellikle ekonomik politi-
kalar konusunda, uyum sağlayamadığını ve 
bunun birlik ülkelerine olumsuz bir şekilde 
yansıdığını belirtmek isteriz. Ülkemizin dış 
politikasının çeşitliliğinin ise arttığını, al-
ternatiflerin çoğalmakta olduğunu bunun 
da Türkiye’nin elini önümüzdeki yıllarda 
kuvvetlendirecek, stratejik önemini artıra-
bilecek ve güç kazanmasını sağlayacak bir 
imkân olarak yeni bir yol haritası çizilme-
sine neden olacağını söyleyebiliriz. Bu ge-
lişmeler çerçevesinde bölgemizde yeni olu-
şumlar ve işbirliklerini öngörebiliriz.

A
vrupa Birliği (AB) bir yandan yeni 
bir genişleme hamlesine hazırla-
nırken diğer taraftan da dağıl-
manın sinyallerini vermektedir. 

Avrupa topluluğu bünyesinde gerçekleşti-
rilmek istenilen bir siyasi bütünleşmeye dö-
nük uğraşlardaki artışa rağmen, topluluğu 
meydana getiren ulus-devletlerin bu bütün-
leşmenin gerçekleşmesine yönelik dirençle-
ri de kolay kolay kırılamamaktadır. 

Rusya’ya, Kırım nedeniyle uygulanan 
yaptırımların Moskova’yı, yeniden Doğu 
Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini yakınlaştır-
maya yöneltmesi, AB’de bilhassa “birlik 
dışında kalan Balkan ülkelerine üyeliğin” 
daha yakın olacağı mesajı vermesine neden 
olmaktadır. Öte yandan, AB üyesi ülkelerin 
yaşadığı ekonomik kriz ve buna eşlik eden 
üye ülkelerdeki resmi ya da gayri resmi ay-
rılıkçı referandumlar da AB’nin geleceğini 
sorgulanır hale getirmektedir. Ekonomik 
krizin AB ülkeleri üzerindeki etkisini art-
tırmasıyla birlikte kurtuluş reçetesi olarak 
sıkı enflasyon kontrolü ve kamu borçlarının 
denetim altına alınması gibi ekonomi poli-
tikalarının zorunlu kılınması ve bu politika-
ların müsebbibi Almanya’nın etki/denetim 
gücünü arttırıyor olması, Birliğin devamını 
şüpheli hale getirmektedir. Bu gelişmeler 
de en azından AB’nin başka tür bir birliği 
dönüşeceği ihtimalini gündeme taşımak-
tadır. Bilhassa İngiltere’de Muhafazakâr 
Parti’nin başı çektiği bir grubun “AB’de 
kalmak ya da kalmamak” konusunda bir 
referandumun yapılması gerektiği yaklaşı-
mı dikkat çekicidir. İngiltere’den böyle bir 
hareketin gelmesi durumunda, Britanya’yı 
izleyecek yeni devletler de olacaktır. 

Euro Bölgesi’nde Genişleme 
Sancıları ve Bağımsızlık 
Hareketleri:
Öncelikle, Euro Bölgesi’nin daha fazla ge-
nişlemeyeceği öngörüler arasında bulun-
maktadır. Ekonomik kriz yaşayan ülkeler, 
Euro Bölgesi’nde kalsa bile bu, bir parça 
zorunluluktan ötürü ayrılamama şeklini 
almıştır. Ancak krizin derinleşmesi ile Euro 
Bölgesi’nin parçası olmak arasındaki ilişki 
şekillendikçe Euro Bölge’sinin genişlemesi 
de ihtimal dışında kalmaktadır. Sonuçta za-
ten AB içerisinde Euro Bölgesi ülkeleri ile 
kendi milli para birimlerini kullanan ülke-
ler şeklinde bir ayrışma mevcuttur. Nitekim 
ekonomik krizin dünyayı ve Avrupa’yı etki-
lemesinden önce de bütünleşme sağlana-
mamıştır. 

Öte yandan, son iki yıldır Avrupa’daki 
bağımsızlık yanlısı hareketlerin daha fazla 
gündeme geldiği görülmektedir. AB’nin de 
milliyetçi ve ayrılıkçı hareketleri kontrol al-
tında tutabilme, zayıflatma ya da engelleme 
yetisinden uzak olduğu ve hatta böyle bir 
amacın varlığından bahsetmenin güç oldu-
ğu söylenebilir. Buna ek olarak AB’nin esa-
sen bu tür ayrılıkçı hareketler için faaliyet 

alanı sağladığı iddia edilebilir. Dolayısıyla 
AB, birlik üyeleri arasında karşılıklı bağım-
lılığı arttırma yoluyla bütünleşmeyi sağla-
ma hedefini güderken bir yandan da üye 
ülkeleri için bir tehdit ortamı yaratmakta-
dır. Örnek vermek gerekirse; Katalonya’da 
anadilde eğitim tartışmalarının başlaması 
2013’ün öne çıkan gelişmelerinden biriy-
ken, 2014 Katalonya’nın düzenlediği ba-
ğımsızlık referandumunun konuşulduğu 
yıl olmuştur. Aynı şekilde Kuzey İrlanda’da 
Britanya bayrağının Belfast belediye bina-
sından kaldırılması ve sadece özel günler-
de çekilmesi kararı alınması ve ardından 
yaşanan küçük çaplı çatışmalar da konuya 
örnek teşkil edecektir. 2012’de gündeme 
gelen Almanya’nın en kalabalık nüfuslu ve 
en zengin eyaleti olan Bavyera’nın bağım-
sızlığını savunan iddialar ve “haritalar son-
suza dek dokunulmaz değildir” yorumları 
da hatırlanmalıdır. İskoçya’nın “Birleşik 
Krallık’tan Ayrılma Referandumu” da, so-
nuç ayrılmama kararı biçiminde şekillense 
de, dikkate alınmalıdır. 

Farklılıklar Zenginlik ya da 
Ayrışma Unsuru mudur?
Geldiğimiz noktada, Avrupa zaten çok kül-
türlü, çok dinli, çok dilli bir coğrafyadır ve 
AB gibi bir çatı kurum, tüm farklılıkları or-
tadan kaldıran bir bütünleşme sağlayama-
mıştır. Aksine farklılıkları zenginlik olarak 
gören ve destekleyen yaklaşımın ister iste-
mez ayrılıkçı güçleri de cesaretlendireceği 
açıktır. Bu durumda da sosyal ayrışmanın 
önü açılmaktadır ve farklılık mefhumu hız-
lıca tüketime girmektedir. Farklılıkların 
cesaretlendirilmesi özerklik taleplerini ve 
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AB Dönüşürken
“Minimal Bölgeselcilik Hareketleri”

EKOGÖRÜŞ

Hikmet Eren 
EKOAVRASYA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

AB, BİRLİK ÜYELERİ ARASINDA 
KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞI ARTTIRMA 
YOLUYLA BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMA 
HEDEFİNİ GÜDERKEN BİR YANDAN 
DA ÜYE ÜLKELERİ İçİN BİR TEHDİT 
ORTAMI YARATMAKTADIR.

AB ÜYESİ ÜLKELERİN YAŞADIĞI 
EKONOMİK KRİZ VE BUNA EŞLİK EDEN 
ÜYE ÜLKELERDEKİ RESMİ YA DA GAYRİ 
RESMİ AYRILIKçI REFERANDUMLAR,  
AB’NİN GELECEĞİNİ SORGULANIR 
HALE GETİRMEKTEDİR.
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Ankara’da Putin-Erdoğan görüşmeleri 
sonrasında Suriye konusundaki açıklama-
lara dikkat edersek, aynı amacı görmek 
mümkün. Gerçi, basın önündeki açıklama-
larda Suriye konusunun halen en sorunlu 
konu olarak kaldığı gözleniyor. Ancak Suri-
ye sorunu ortaya çıktıktan sonra iki ülkenin 
birbiri ile karşılıklı zıt pozisyonları, bu po-
zisyonların ifadesinde kullanılan üslup ve 
atılan adımları dikkate aldığımızda, Putin 
ziyareti sırasında bu konuda tarafların bir-
birine ilişkin tavrının bir hayli yumuşadığı-

nı gözlemlenmektedir. Nitekim hatırlatmak 
gerekirse, Erdoğan başbakanlığı dönemin-
de seçim meydanlarında Rusya’yı açıkça, 
hem de sert biçimde eleştirmiş,  Türkiye 
bir Rus uçağına inişe zorlayarak denetim 
yapmış, hatta Putin’in 2012 yılındaki Tür-
kiye ziyaretini de işte bu itirazlara göre bir 
süre ertelediği iddia edilmişti. Son Ankara 
görüşmesi sırasında ise Putin ile Erdoğan 
Suriye’de durumun yolunda olmadığını ve 

bu sorunun çözümünde fikir birliğinin ol-
duğunu fakat çözüm yolları ile ilgili görüş 
ayrılıklarının bulunduğunu vurgulamış-
lardır.  Aynı dikkatli ve işbirliğini öngören 
üslubun Ukrayna krizi, özellikle Kırım Ta-
tarları meselesi ve İŞİD konusunda verilen 
karşılıklı mesajlarda da kullanıldığını göz-
lemlemek mümkündür. 

Ekonomik açıdan ise, Batı’nın uygula-
dığı ambargolar nedeniyle hem dış ticari 
ilişkiler, hem yabancı sermaye yatırımı, 
hem de tarımsal ürünler temin etmek bakı-

mından ciddi sorunlar yaşayan Rusya için, 
Türkiye’nin önemi artmıştır. Erdoğan ile 
Putin’in basın toplantısında yıllık 32 mil-
yar dolarlık ticaret hacminin 2023 yılına 
kadar 100 milyar dolara yükseltilmesi he-
defi açıklanmıştır. Bu hedefin yeni mesaj 
olmamasına, Erdoğan’ın bu ticari ilişki-
lerde ithalat - ihracat dengenin 25’ e 7 gibi 
Türkiye aleyhine olmasından hoşnutsuzluk 
ifade etmesine ve çoğu sayıda uzmanın bu 

hedefin gerçekleşmesine ciddi kuşku ile 
yaklaşmalarına rağmen, bu açıklama Rusya 
pazarı için ekonomik, psikolojik ve siyasi 
önem taşıyor. Batı sermayesinin Rusya’yı 
terk ettiği bir dönemde Putin’in Türk yatı-
rımcılara çeşitli sektörlere yatırım yapma   
çağrısı yapması da bu çerçevede nitelen-
dirilebilir. Putin’in işbirliğinde “Akkuyu” 
nükleer santrali ve Rus turistlerinin rolünü 
hatırlatması da ilişkilerde Rusya’nın stra-
tejik ve ekonomik önemini ortaya koymak 
açısından önemli hususlardandır.

Putin’in ziyareti Rusya için Türkiye’nin 
enerji açısından stratejik öneminin gittikçe 
güçlendiğini de ortaya koymuştur.  Tür-
kiye Rusya açısından hem büyük enerji 
pazarı, hem de geçiş ülkesi gibi nitelendi-
rilebilir. İki ülke arasında 1984 tarihli do-
ğal gaz anlaşması ve 2005 yılında hizmete 
giren “Mavi Akım” boru hattı ile birlikte, 
Türkiye’nin Güney Akım’a Karadeniz’de 
geçiş izni vermesi işbirliğinin yeni aşama-

R
usya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin Türkiye-Rusya Yüksek Dü-
zeyli İşbirliği Konseyi’nin beşinci 
toplantısına katılmak için 1 Aralık 

2014’de Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Rusya 
tarafının önemini vurgulamak için “devlet 
ziyareti” olarak nitelendirdiği ziyaret çerçe-
vesinde Putin Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ile bir araya gelmiştir.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının başkan-
lık ettiği ve her taraftan on bakanın katıldı-
ğı görüşmelerde ekonomik, ticari ve enerji 
sektörlerinde işbirliği ile uluslararası gün-
demdeki siyasi konular ele alınmıştır. İki 
ülke yetkilileri arasında tartışılan konular 
çerçevesinde sekiz işbirliği belgesi imza-
lanmıştır. Erdoğan ile Putin’in görüşmeden 
sonraki ortak basın toplantısında tartışılan 
konularla ilgili önemli mesajları verilmiştir.

Putin’in Türkiye ziyareti her şeyden 
önce zamanlama açısından dikkat çeki-
cidir. Ziyaret Türkiye için önemli siyasi, 
ekonomik ve güvenlik koşulların olduğu 
bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu ziyaret 
siyasi açıdan, Türkiye’nin Batı’yla siyasi 
rejimin demokratikliği, Avrupa Birliği'ne 
(AB) üyelik ve Orta Doğu’daki dış politika 
nedenleri ile önemli sorunlar yaşadığı bir 
dönemde yapıldı. Ekonomik açıdan ise, 
ziyaret Türkiye’nin “dünyanın en kırılgan 
ekonomilerinden biri olarak” nitelendirildi-
ği ve Orta Doğu pazarına ihracatının azal-
dığı dönemde gündeme gelmiştir. Güvenlik 
açısından ise ziyaret, Türkiye`nin üst dü-
zey yetkililerinin verdikleri doğrudan veya 
dolaylı mesajlarla, Batı, somut olarak da 

ABD’yi siyasi iktidarı devirmek istemekle 
ve PKK ile tartışma sürecini sabote etmekle 
yargılandığı bir zamanda gerçekleşmiştir.

Öte yandan, Rusya açısından ise 
Putin’in ziyareti çok daha büyük önem arz 
etmekteydi. Öyle ki, ziyaret Rusya’nın Batı, 
özellikle Ukrayna krizi nedeni ile siyasi, 
ekonomik ve bir anlamda da askeri ilişkile-
rinin gerginleştiği ve bunun ülkeye maliye-
tinin katlanarak arttığı bir ortamda gerçek-
leştirilmiştir. Rusya yönetimi bu ortamda 
iki temel etken üzerinden durumu düzelt-
meye çalışmaktadır. Bu çerçevede kulla-
nılan ilk etken Batı içerisindeki ABD - AB 
dengelerini sarsmaya çalışmak ve böylece 
karşı cephenin bütünlük ve etkinliğini sars-
mak olmuştur. Ancak Rusya`nın bu konuda 
ne kadar başarılı olduğu ciddi bir tartışma 
konusudur. Putin yönetiminin önemsediği 
ikinci etken ise,   Batı’yla ilişkilerdeki geri-
limi dengelemek için dış politikanın diğer 
coğrafi istikametlerinde etkinliği artırmak 
olmuştur. 

Bu çerçevede Putin yönetiminin ilk 
hamlesi Uzak Doğu yani Çin’le ilişkileri 
daha da geliştirmek oluştur. 2014 yılının 
Mayıs ayında Çin’le imzalanan 400 mil-
yar dolarlık enerji anlaşması ise bunun en 
önemli örneği sayılabilir.  Keza Rusya’nın 
Japonya ile yeni enerji anlaşmaları imza-
lamak istediğine dair mesajlarını ise Uzak 
Doğu`dan  ikinci önemli aktörü de bu sü-
rece dahil etme çabası olarak değerlendire-
biliriz.  

Keza Putin yönetiminin Batı dışı alan-
larda etkinliğini artırma amaçlı dış politi-
kasının ikinci önemli yönünü ise geleneksel 

müttefiki İran`la ilişkiler oluşturuyor. Mos-
kova İran’la Kasım ayında imzaladığı nük-
leer anlaşması ile hem ciddi ekonomik gelir 
imkanı elde etti, hem de Batı’ya karşı “İran 
kartını” oynamakta kararlı olduğu mesajını 

verdi. Putin’in Türkiye ziyareti ise bu denge 
anlayışı çerçevesinde Rusya’nın dış politi-
kasında üçüncü yönün Türkiye olduğunu 
göstermektedir.

Mevcut şartlar altında Rusya için 
Putin’in Türkiye ziyareti siyasi, ekonomik 
ve enerji bağlamında önemli anlamlar ta-
şımaktadır. Siyasi açıdan, bu sefer Türkiye 
ile özellikle Suriye meselesi nedeni ile olu-
şan soğukluğu en azından yumuşatmak ve 
son dönemlerde Batı`yla belirli sorunlar 
yaşayan Türkiye’yi kendi yanına çekmek 
çabası veya en azından Türkiye’nin mevcut 
denge çizgisini korumasını amaçlamakta-
dır. Başkan Putin`in yolculuktan bir süre 
önce Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada 
Türkiye’nin Batı’nın baskılarına rağmen, 
Rusya ile ilişkilerinde bağımsız hat yürüt-
mesini özellikle belirtmesi de bu kanaati-
miz pekiştirmektedir. 

PUTİN’İN TÜRKİYE ZİYARETİ 
DENGE ANLAYIŞI çERçEVESİNDE 
RUSYA’NIN DIŞ POLİTİKASINDA 
ÜçÜNCÜ YÖNÜN TÜRKİYE OLDUĞUNU 
GÖSTERMEKTEDİR.

Putin’in Türkiye Ziyaretinden
Ne Anlamalıyız?

Dr. Nazim Cafersoy
KAFKASYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (QAFSAM) BAŞKAN YARDIMCISI 

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ  TUDİFAK ÖGRETİM ÜYESİ  
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ya geçtiğini gösteriyor. Putin’in ziyareti bu 
işbirliğini daha da güçlendirmiştir. Putin 
Türkiye’ye satılan gazın fiyatında 1 Ocak 
2015 den itibaren yüzde 6 oranındaki ilk 
indirimin olacağını duyurdu ve Türkiye’nin 
iç gaz tüketim pazarına girme imkânları 
oluşursa,  yeni indirimlerin de gündeme 
geleceğini belirtmiştir. İki cumhurbaşka-
nın yaptığı görüşmeler sonucunda Rusya 
Türkiye’ye sattığı yıllık gazın miktarını 3 
milyar metreküp artırmayı kabul etmiştir.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı enerji 
nakli konusunda Ukrayna’yı dengelemek ve 
Türkiye üzerinden Rusya’ya alternatif ener-
ji projelerinin uygulanmasını yavaşlatmak 
amacıyla yeni öneriler sunmuştur. Nitekim 
Putin, yeni gaz hattı yapılarak Rus gazının 
Türkiye-Yunanistan sınırında inşa edilecek 
ek gaz deposuna yüklenmesini ve oradan 
da Güney Avrupa’ya satılmasını önermiştir. 
Rusya devlet başkanı bu çerçevede Bulga-
ristan üzerinden Avrupa Birliği’ni “Güney 
Akım” boru hattı çekimini dayandırmak-
la tehdit etmiştir. Putin’in yeni boru hattı 
önerisi, aynı zamanda benzer amacı taşı-
yan TANAP’a darbe vurma amacı taşıyor. 
Türkiye’nin bu teklife ilk aşamada kısmen 
sessiz kalması ise, yeni projenin Ankara’nın 
hem “küresel ölçekli enerji köprüsü olmak” 
hedefine uyması, hem de Rusya ile özellikle 
Hazar`daki enerji rekabetini yumuşatmak 
için fırsat yaratması ile açıklanabilir.

Özetle, Putin’in Türkiye ziyareti iki ülke 
arasındaki ilişkilerdeki siyasi sorunların 
hafifletilmesi, ticari-ekonomik ve gittikçe 
daha da güçlü şekilde stratejik önem arz 
eden enerji işbirliği bağlamında önemli sa-
yılabilir. Türkiye ile Rusya arasındaki işbir-
liğinin yeniden hız kazanması ise dış politi-
kada denge gözeten Azerbaycan için siyasi, 
ekonomik ve güvenlik yönleri açısından 
manevra imkânı yaratabilir ve bölgede sert-
lik dozu giderek artan güç mücadelesinin 

göreceli olarak yumuşamasını sağlayabilir. 
Fakat görüşme sonrasında verilen mesaj-
larda bu olumlu etkinin Rusya’nın eski Sov-
yet bölgesine artan ilgisinin oluşturduğu 
risklere, Güney Kafkasya’daki güç dengesi-
ne ve Karabağ konusuna yansıyacağına dair 
net bir işaret henüz yoktur. Belki de bunun 
için ilk aşamada İŞİD tehlikesi, Ukrayna 
krizi ve enerji işbirliği gibi konuları ele ala-
cak Azerbaycan-Rusya-Türkiye üçlüsünden 

oluşan yeni bir formata ihtiyaç vardır. Ay-
rıca, Güney Kafkasya’da güvenlik ve barış 
bağlamında Karabağ sorununun çözümü 
amacını güden Azerbaycan-Ermenistan-
Rusya-Türkiye dörtlüsünden oluşan yeni 
bir yapının oluşturulması gerekmektedir. 
Minsk grubun sonuçsuz ve giderek kendini 
anlamsız hale getiren çabaları dikkate alı-
nırsa Azerbaycan-Ermenistan-Rusya-Tür-
kiye dörtlüsü çok daha anlamlı olabilir.  

İKİ CUMHURBAŞKANIN YAPTIĞI 
GÖRÜŞMELER SONUCUNDA RUSYA 
TÜRKİYE’YE SATTIĞI YILLIK GAZIN 
MİKTARINI 3 MİLYAR METREKÜP 
ARTIRMAYI KABUL ETMİŞTİR.
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D
oğu Avrupa, Avrupa Birliği (AB) 
ve Rusya arasında paylaşılan bir 
komşuluk alanıdır. 1990’ların 
başında daha kalabalık olan böl-

ge, sekiz ülkenin AB üyesi haline gelmesi 
ile küçülmüştür. AB ve Rusya’nın bölgeye 
ilişkin çoğu zaman uzlaşması zor çıkarları 
bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak 
da, AB ve Rusya arasında, Doğu Avrupa’ya 
ilişkin politikaları konusunda bir çatışma 
söz konusudur. Bu çatışmanın odağında, 
her iki tarafın kendi politikalarının başa-
rısı açısından stratejik önemde gördükleri 
Ukrayna yer almaktadır. AB ve Rusya’nın, 
Ukrayna’nın kendilerine daha yakın olma-
sını sağlamak üzere giriştikleri güç mücade-
lesi; Ukrayna’da halen devam etmekte olan 
kriz ortamının ortaya çıkmasının en önem-
li sebeplerindendir. Bu yazı kapsamında, 
Ukrayna Krizi temelinde AB ve Rusya’nın 
Doğu Avrupa’ya ilişkin rekabeti konusu ele 
alınacaktır. 

Ukrayna Krizi
Ukrayna, kriz öncesi dönemde AB ve Rusya 
ile dengeli ilişkiler kurmaya özen göstermiş 
ve bu hedefini son döneme kadar büyük 
ölçüde gerçekleştirmiştir. AB ve Rusya’nın 
Ukrayna’ya yönelik politikalarının giderek 
daha fazla düzeyde birbirini dışlayıcı şekil-
de gelişim göstermesi, Ukrayna açısından 
AB ve Rusya ile dengeli ilişkiler kurulması 
ihtimalini ortadan kaldırmıştır. 

AB Komşuluk Politikasının Doğu Or-
taklığı bileşenine ilişkin konuları ele almak 
üzere, AB tarafından 28-29 Kasım 2013 

tarihlerinde gerçekleştirilen Vilnius Zirve-
sinde; Ukrayna hükümeti AB ile ortaklık 
anlaşması imzalamayacağına ilişkin irade-
sini ortaya koymuştur. Ek olarak, Ukrayna 
hükümeti hemen akabinde Rusya ile daha 
yakın ilişkiler kurmak üzere somut adım-
lar atmıştır. Ukrayna hükümetinin bu faa-
liyetleri, ülkelerinin Rusya ile değil de AB 
ile ilişkilerini ilerletmesinden yana olan 
Ukraynalıların ilk olarak başkent Kiev’de, 
sonrasında tüm ülke genelinde protesto 
gösterileri düzenlemesine neden olmuştur. 

“AvroMaydan” olarak isimlendirilen bu 
gösteriler AB tarafından da desteklenmiş-
tir. Gösteriler sonunda Ukrayna’da hükü-
met değişikliği yaşanmış ve ülkenin AB ve 
NATO ile entegrasyonunu ilerletmesinden 
yana olan siyasi gruplar hükümete hakim 
olmuştur. Buna karşın, Ukrayna’da sular bir 
türlü durulmamıştır. Çünkü,  AB ve NATO 
yanlısı hükümetler, ülkenin Rusya ile yakın 
ilişkiler kurmasını isteyen kesimlerde ra-
hatsızlık yaratmıştır. Bunun sonucunda, bu 
gruplar Rusya’nın da desteğini arkaların-

da hissederek ayrılıkçı söylemlerle ülkenin 
doğu ve güney kesimlerinin istikrarsızlaş-
masına neden olmuştur. Ukrayna Krizi’nin 
bir diğer boyutunu da Kırım’ın Rusya tara-
fından ilhak edilerek zorla Ukrayna’dan ay-
rılması oluşturmaktadır. Tüm bu olaylar ise 
yalnızca Ukrayna’nın istikrarsızlaşmasına 
neden olmamış, aynı zamanda AB ve Rusya 
ilişkilerinde büyük bir hasara neden olarak 
dünya kamuoyunu Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde yaşanan en büyük krizlerden biri ile 
karşı karşıya getirmiştir.

Avrupa Birliği ve Ukrayna Krizi
AB, öncelikli olarak Ukrayna’daki kriz or-
tamının azalması için çaba sarf etmektedir. 
Sonraki aşamada AB, tüm tarafları mem-
nun eden ve ülkenin egemenliğinin ve bü-
tüncül yapısının korunduğu uzun soluklu 
bir çözümden yana olduğunu vurgulamak-
tadır. Uzun dönemde ise AB, Ukrayna’nın 
AB ile daha yakın ilişkiler kurarak, refah ve 
demokrasisini geliştirmek üzere adımlar at-
masını beklemektedir.  

Haziran 2014’te AB ve Ukrayna ara-
sından Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, tarafların 
onay süreçlerinin tamamlanmasının ardın-
dan gerçekleşecektir. Ukrayna ve AB’nin 
Rusya’nın tüm itirazlarına karşın başlan-
gıçta niyet edildiği gibi hareket etmeleri, 
AB’nin bu bölgede Rusya’nın her istediğini 
yapmasına izin vermeyeceğinin ve gereken 
durumlarda Rusya ile karşı karşıya gelmek-
ten çekinmeyeceğinin bir kanıtı olarak gör-
mek mümkündür. 

AB, Ukrayna’daki krizden Rusya’yı 
sorumlu tutmaktadır. Bu nedenle, Ukray-
na’daki kriz ortamını ortadan kaldırmaya 
yönelik adımların, örneğin Ukrayna sınırın-
daki askeri yığınakların geri çekilmesi, mu-
halif gruplara silah ve mühimmat desteği 
yapılmaması ve muhalif grupların uzlaşıya 
ikna edilmesi gibi, Rusya tarafından atıl-
masına ilişkin beklentisini defalarca ortaya 
koymuştur. 

Rusya’yı söz konusu adımları atmak zo-
runda bırakmak üzere AB, Rusya ile imza-
lanması gündemde olan vize serbestliği ve 
yeni bir işbirliği anlaşmasına ilişkin görüş-
melerini dondurmak, sermaye ve ileri tek-
noloji ürünlerin Rusya’ya ithal edilmesini 
kısıtlamak ve Ukrayna’daki olaylarla ilgisi 
olan bazı Rus vatandaşlarına seyahat engeli 
koymak ve mal varlıklarını kullanmalarını 
kısıtlamak gibi yaptırımları aşamalı olarak 
hayata geçirmiştir. 

AB, Rusya’nın Ukrayna’yı hedef alan as-
keri nitelikteki faaliyetlerine, temel olarak 
ekonomik yaptırımlarla karşılık vermeye 
çalışmaktadır. Buna ek olarak, Rusya’nın 
AB tarafından beklenen adımların atılma-
ması halinde de ilişkilerin giderek daha 
kötü bir hale geleceğine dair sinyaller de 
vermektedir. 

Rusya ve Ukrayna Krizi
Özellikle 2000’li yıllarla birlikte toparlanan 
Rusya, ceza ve ödüller yoluyla Ukrayna’yı 

kendi tarafına çekmeye çalışmıştır. Bu sü-
reçte, Rusya aynı zamanda AB’nin Ukray-
na ile ilişkilerini geliştirmek üzere attığı 
adımları da yakından takip etmiştir. Rusya 
tüm çabalarına karşın, Ukrayna ve AB ara-
sındaki ilişkilerin gelişmesine engel olama-
mıştır. Ukrayna Krizi ise Rusya’nın, AB’nin 
Ukrayna üzerindeki ya da Doğu Avrupa’da-
ki etkisini daha fazla arttırmasına sessiz 
kalmayacağını ve buna engel olmak üzere 
her türlü yola başvuracağını göstermiştir. 
Çünkü, Rusya’ya göre AB’nin bölgeyi hedef 
alan politika ve girişimleri artık Rusya’nın 
çıkarlarına zarar verecek düzeye ulaşmıştır.

2011 yılından beri Suriye’de yaşanan 
kriz ortamını ortadan kaldırmak üzere, 
Batının gereken adımları atamamış olma-
sı Rusya’yı Ukrayna konusunda bu kadar 
cesur davranmaya sevk eden sebeplerden 
biridir. Buna ek olarak, Rusya’nın, Ukrayna 
konusunda karşılaşacağı tepkilerden endişe 
duymadan bu kadar cesur hareket ediyor 
olmasının arkasında, Rusya cephesinde 
özellikle üye devletler arasında “Rusya’ya 
ilişkin takınılacak tutuma ilişkin bir uzlaşı-

nın ortaya çıkmasının güç olmasının bilin-
mesi ve AB’nin zayıf bir dış politika aktörü 
olarak algılanması” da etkili olmuştur.   

Değerlendirme
Ukrayna’da baş gösteren ve halen durul-
mayan kriz ortamının arkasında AB ve 
Rusya’nın bu ülkeyi kendi projelerinin bir 
parçası haline getirmek üzere birbiriyle gir-
dikleri güç mücadelesi yatmaktadır. Doğu 
Avrupa söz konusu olduğunda AB ve Rusya 
arasında artık kazan-kazan ilişkisinden zi-
yade, iki aktörden birinin kazancının diğe-
rinin kaybı demek olduğu sıfır kazançlı bir 
oyun söz konusudur. 

Ukrayna Krizi, 1990 sonrası dönemde 
Sovyet sonrası coğrafyalara gelen barış or-
tamının kalıcı olmayacağının ve bu bölge-
lerde etkili olmak üzere Rusya ile AB ara-
sında rekabet yaşanacağının bir kanıtıdır. 
Rusya ve AB’nin mevcut politikaları, Doğu 
Avrupa ülkelerini, bu iki tarafla aynı anda 
ilişkileri geliştirmenin imkanlı olmadığı 
bir tercih yapmaya zorlamaktadır. AB ve 
Rusya’nın Ukrayna Krizi’ndeki tutumları 
bölgenin geleceği ve diğer bölge ülkelerin 
gelecekte yapmaya zorlanacakları tercihler 
açısından da belirleyici olacaktır.  Buna ek 
olarak, Rusya ve AB arasında yüksek düzey-
de bir karşılıklı bağımlılık söz konusu oldu-
ğundan taraflar arasındaki güç mücadelesi-
nin belirli sınırlar dahilinde gerçekleşeceği 
tahmininde bulunmak mümkündür.
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Ukrayna Krizi’ni
Avrupa Birliği ve Rusya Rekabeti 

Üzerinden Anlamak
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AB VE RUSYA’NIN, UKRAYNA’NIN 
KENDİLERİNE DAHA YAKIN OLMASINA 
SAĞLAMAK ÜZERE GİRİŞTİKLERİ 
GÜç MÜCADELESİ; UKRAYNA’DA 
HALEN DEVAM ETMEKTE OLAN KRİZ 
ORTAMININ ORTAYA çIKMASININ EN 
ÖNEMLİ SEBEPLERİNDENDİR.

RUSYA TÜM çABALARINA KARŞIN, 
UKRAYNA VE AB ARASINDAKİ 
İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE ENGEL 
OLAMAMIŞTIR.

Seven Erdoğan
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olmasını öngören ve “Halaha” adı verilen 
Yahudi yasalarının anayasaya eklenmesi 
girişimi ile Yahudi olmayanları “ikinci sı-
nıf” vatandaş olmaya indirgeyen bir yasa 
tasarısının ortaya konması sonrasında, 
bunu kabul etmeyen Livni-Lapid ikilisi ile 
Netanyahu arasındaki anlaşmazlık ayyuka 
çıkmıştır. Netanyahu’nun Adalet Bakanı 
Livni ile Maliye Bakanı Lapid’i kendisine 
komplo kurmakla suçlaması, 2015 bütçe-
sine ilişkin harcama kalemlerinde anlaşı-
lamaması, ekonomik durgunluk (işsizlik ve 
enflasyon bir arada artıyor) gibi meseleler, 
Netanyahu’nun prestij kaygısı ile birleştiği 
noktada Kasım 2017’de yapılması gereken 
seçimlerin Mart 2015’e çekilmesine yol aç-
mıştır. 

Merkez sağ bir parti olarak bilinmesine 
karşın, özellikle son yıllarda aşırı sağa doğ-
ru kaymaya başlamış olan Likud, an itiba-
rıyla İsrail’deki en güçlü ve popüler parti 
konumundadır. Güvenlik odaklı bir top-
lumsal/siyasal işleyişe yaslanan ve Filistinli 
aktörlere karşı sert bir tutumu savunurken, 
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’e kadar olabildi-
ğince bir İsrail yaratmayı hedefleyen Likud, 
halk nezdinde ciddi bir itibar sahibi olan 
Başbakan Benjamin Netanyahu’nun öncü-
lüğünde yeni bir seçim zaferinden emin bir 
konumdadır. Nitekim yapılan kamuoyu an-
ketleri de, Mart 2015’te yapılacak seçimler-
de, belli bir oy kaybına uğrayacak olmasına 
karşın Likud’un yine en fazla oy alan siyasi 
parti olacağı hususunda hemfikirdir. Ne var 
ki, özellikle Obama yönetimi ile yaşadığı 
anlaşmazlık ve Filistin Meselesi’nde izlediği 
uzlaşmaz tutum ile tanınan Likud-Netanya-
hu ikilisinin uluslararası anlamda ciddi bir 
prestij kaybına uğradığı da görülebilmekte-
dir. ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçilerin 
güçlü konuma gelmesi ve bir sonraki baş-
kanlık seçimlerinde Netanyahu ve Likud 
ile nispeten daha iyi anlaşacak Cumhuri-
yetçi Partili bir başkanın seçilmesi ihtima-
li, Netanyahu’nun geleceğe dair en önemli 
beklentisidir. Mart 2015 seçimlerinden 
sonra Likud’un, yine Netanyahu başkanlı-
ğında aşırı sağ ve muhafazakâr partilerden 
oluşacak bir hükümet oluşturması olasıdır.

İsrail siyasetinin en sağında yer alan 
parti olarak bilinen ve Dışişleri Bakanı 
Avigdor Lieberman’ın liderliğini yaptığı 
Yisrael Beitenu (Evimiz İsrail) ise muh-
temelen bu seçimlere de Likud ile yaptığı 
seçim ortaklığı çerçevesinde katılacaktır. 

Birçok gözlemci tarafından Likud’un aşırı 
sağa kaymasına neden olan aktör olarak 
bilinen Yisrael Beitenu, ister Filistinli ister 
İsrail vatandaşı olsun Arap kökenlilere kar-
şı ayrımcı ve çok sert söylemleri ile tanınan 
ve Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi 
hususunda Netanyahu’ya yaptığı baskı ile 
bilinen Lieberman, Mart 2015 seçimlerinde 
de azımsanmayacak sayıda üyesi ile birlik-
te Knesset’te ve muhtemelen de koalisyon 
hükümetinde olacaktır. Benzer bir durum 
eski bir Sayeret Matkal (İsrail Özel Kuv-
vetleri) askeri olan milyarder işadamı ve 
mevcut Ekonomi Bakanı Naftali Bennett ve 
partisi Yahudi Evi için de geçerlidir. Kendi-
sini inançlı bir Siyonist olarak tanımlayan 
Bennett’in aşırı sağa yakın duran partisi 
2013 seçimlerinde on iki olan koltuk sayısı-
nı arttırmaya çalışacaktır. 

İsrail’de düzenlenecek erken genel se-
çimlerden en fazla olumsuz etkilenmesi 
beklenen partiler ise Netanyahu ile sorun 
yaşayan Yair Lapid’in liderliğini yaptığı ve 
Ocak 2013 seçimlerinde en fazla oyu alan 
ikinci parti olmuş olan Yesh Atid ile Tzi-
pi Livni’nin Hatnuah’ı olacak gibi görün-
mektedir. Liberal ve seküler birer merkez 
partisi olan Yesh Atid ve Hatnuah, Filistin 
Sorunu’na çözüm bulunması konusunda 
oldukça isteklidir. Yesh Atid, İsrail’de yaşa-

yan Arapların ve diğer azınlıkların hakları 
ile daha yakından ilgiliyken, İsrail hüküme-
tinin Filistin konusundaki başmüzakerecisi 
olan Adalet Bakanı Livni ise olabilecek en 
hızlı şekilde iki devletli bir çözüme ulaşıl-
masından yanadır. Bu nedenle, her iki isim 
de Netanyahu’nun Filistin meselesi ve yer-
leşimciler konusunda izlediği popülist ve 
güvenlikçi anlayışı eleştirmektedir. Ancak, 
özellikle Hamas’ın Gazze’deki etkinliği ve 
Orta Doğu genelinde oluşan derin güvenlik 
açığı, göçmenlerin korumacı/saldırgan oy 
kullanma alışkanlıklarına yaslanan İsrail 
halkının genel anlayışı ile birleştiği nokta-

da, güvenlikçi tedbirleri İsrail siyasetine 
egemen kılmakta ve bu durum da Likud’u 
ve diğer aşırı sağcı partileri ön plana çı-
karmaktadır. Bu bağlamda, yapılan yasal 
değişiklik ile 120 sandalyeli Knesset’e gi-
rebilmek için yüzde 4’lük bir oy oranına 
ulaşılması gerektiği de hesaba katıldığında 
özellikle Tzipi Livni ve partisi Hatnuah’ın 
mecliste temsil edilme ihtimalinin oldukça 
düşük olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim ya-
pılan anketler de bu yönde bir eğilimi yan-
sıtmaktadır.

Ocak 2013 seçimlerinde kazandığı 15 
sandalye ile üçüncü olmuş olan ve merkez 
solda yer alan İşçi Partisi ise ana muhalefet 
görevini sürdürmektedir. Isaac Herzog tara-
fından liderlik edilen bu partinin oylarında 
ciddi bir değişim yaşanması beklenmemek-
tedir. Özellikle ekonomi politikaları konu-
sunda hükümeti eleştiren İşçi Partisi, ülke 
içerisindeki huzursuzluktan yararlanarak 
oylarını birkaç puan arttırabilir. Hatnuah 
ve Yesh Atid’in oylarının belli bir bölümü-
nün İşçi Partisi’ne kayması da beklenebilir. 
Şas ve Birleşik Torah Yahudiliği gibi dinsel 
muhafazakârlığa yaslanan partilerin oyları 
ise neredeyse sabittir. Bu partilerden bi-
rinin ya da her ikisinin birden Netanyahu 
tarafından Mart 2015 seçimleri sonrası ku-
rulması beklenen koalisyon hükümeti içeri-
sinde yer alması beklenebilir. Nitekim Ne-
tanyahu, hükümetinin siyasal meşruiyetini 
daha da arttırabilmek için bu yola başvu-
rabilir. Meretz (sosyal-demokrat), Birleşik 
Arap Listesi ve Hadash (Komünist Parti) 
gibi siyasal partiler ise Knesset’te az sayıda 
da olsa temsil edilmesi beklenen partiler 
olarak görülmektedir. 

Yapılacak erken seçimlerin İsrail’deki 
mevcut siyasal anlayışı değiştirmesi bek-
lenmemelidir. Nitekim Mart 2015 seçimle-

rinden sonra da iktidarda Benjamin Netan-
yahu ve Likud’un önderlik ettiği aşırı sağcı 
bir koalisyon hükümeti olacaktır. Üstelik 
bu kez, Yesh Atid ve Hatnuah gibi merkez 
partilerinin de mevcut konumlarından geri 
adım atma ihtimalleri yüksektir. İşçi Partisi 
ise, muhtemelen yine anamuhalefet pozis-
yonunda olacaktır. İsrail’deki mevcut siya-
sal yapı korunduğu ve gerçekleşen seçimler-
le tahkim edilmeye devam edildiği takdirde, 
Filistin Meselesi ve yerleşimciler sorunu 
gibi netameli konularda bir çözüme ulaşıl-
ması ya da bu anlamda bir umut ışığı belir-
mesi pek de mümkün görünmemektedir. 

EKOANALİZ

İsrail’de
Kartlar Yeniden Dağıtılacak

O
cak 2013’de düzenlenen parla-
mento seçimlerinin ardından 
Mart 2013 itibarıyla kurulmuş 
bir koalisyon hükümeti aracılı-

ğıyla yönetilen İsrail siyasetinde sular du-
rulacak gibi görünmüyor. Nitekim koalis-
yonun başrol oyuncusu Likud ile yardımcı 
aktörler olarak görebileceğimiz Yesh Atid 
ve Hatnuah arasında çıkan an-
laşmazlığın ardından, Likud 
lideri ve Başbakan Benjamin 
Netanyahu “erken seçim” ka-
rarı almıştır. Alınan bu kararın 
ardından, Knesset (İsrail Parla-
mentosu) Başkanı Yuli Edelste-
in parlamentoda yer alan tüm 
partilerin grup başkanları ile bir 
toplantı gerçekleştirmiş ve 17 
Mart 2015’de erken parlamento 
seçimlerinin gerçekleştirileceği-
ni açıklamıştır. Netanyahu’nun 
talebiyle alınan erken seçim 
kararı koalisyon ortakları Yesh 
Atid ve Hatnuah tarafından ka-
bul edilmek istenmese de, hü-
kümet ortakları arasındaki de-
rin anlaşmazlıklar bir veri iken, 
mevcut koalisyon hükümetinin 
sağlıklı çalışabilme imkânının 
kalmadığı da ortadadır.

Hükümeti oluşturan par-
tiler/aktörler arasında sorun 
yaratan çok önemli meseleler 
bulunmaktadır. Bunlardan bi-
rincisi, Netanyahu’nun Filistin 
Sorunu’na olan “şahince” yak-
laşımının Yair Lapid ve parti-
si Yesh Atid (Gelecek Var) ile 

Adalet Bakanı Tzipi Livni’nin lideri oldu-
ğu Hatnuah tarafından kabul edilmek is-
tenmemesidir. Özellikle “Yahudi Devleti 
Yasa Tasarısı” olarak bilinen ve İsrail’de 
Arapça’nın “resmi dil” statüsünün orta-
dan kaldırılarak, Yahudiler ile diğerleri 
(Araplar, Dürziler, Hristiyanlar, vb.) ara-
sında vatandaşlık anlamında bir ayrım 
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 İSRAİL’DE HÜKÜMET ORTAKLARI 
ARASINDAKİ DERİN ANLAŞMAZLIKLAR, 
MEVCUT KOALİSYON HÜKÜMETİNİN 
SAĞLIKLI çALIŞABİLME İMKâNININ 
KALMADIĞININ GÖSTERGESİDİR.

LİKUD, HALK NEZDİNDE CİDDİ BİR 
İTİBAR SAHİBİ OLAN BAŞBAKAN 
BENjAMİN NETANYAHU’NUN 
ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ BİR SEçİM 
ZAFERİNDEN EMİN BİR KONUMDADIR.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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muhafazası esasına istinaden, Türk ve Rum 
milli cemaatlerinin kanuni haklarını ve 
menfaatlerini güvenlik ve karşılıklı itimat 
içinde yaşamalarını sağlayacak şekilde ba-
rışçı yollarla halledilmesi gerektiği” ifade 
edilmiştir. Yani SSCB, kanuni hakları ve 
menfaatleriyle Türk toplumunu bir “milli 
toplum” olarak kabul ettiğini, dolayısıyla 

adada iki milli toplumun varlığını bir kere 
daha vurgulamaktaydı.5  

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında, 
adanın Türkiye kontrolü altına girmesi du-
rumunda bir NATO üssü haline geleceğini 
düşünen Sovyet yönetimi, sorunun adadaki 

5   Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, Alkım Yayınevi, 
2009, s. 952.

Türk ve Rumlar arasında çözülmesi fikrini 
benimsemiştir. İlerleyen dönemlerde soru-
nun çok taraflı yapısında etkili aktörlerden 
biri olan Moskova, Rum kesiminin argü-
manlarını desteklemeye başlamıştır. Söz 
konusu destek BM Güvenlik Konseyi plat-
formunda da kendisini değişik kereler his-
settirmiştir.6 Bu tarihten itibaren Soğuk Sa-
vaş dönemi boyunca SSCB, ağırlıklı olarak 
Rumları desteklemiş, Adada Sovyet yanlısı 
olmasa bile en azından tarafsız bir hüküme-
tin olmasına ve Adadaki ABD etkisini azalt-
maya yönelik politikalar izlemiştir. 

Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs 
Politikası
SSCB ve GKRY arasında Soğuk Savaş dö-
neminde başlayan iyi ilişkiler, SSCB’nin yı-
kılması sonrasında da Rusya Federasyonu 

(RF) ile aynı şekilde devam etmiştir. 1990’lı 
yıllardan bu yana Moskova’nın GKRY’ne 
askeri teknoloji satışı ve silah ticareti Rus 
dış politikasının temel araçları olmuştur. 
Rusya ile GKRY arasındaki askeri işbirliği, 
Mart 1996’da imzalanan Askeri İşbirliği An-

6   Habibe Özdal, “Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Güçlü Ortağı”, Ana-
list, Sayı: 1(6), Mart 2011, s. 39. 

laşması ve 1999 yılında bu anlaşmanın de-
vamı niteliğinde olarak imzalanan ek pro-
tokol çerçevesinde gelişmiştir. Bu dönemin 
belki de en kayda değer gelişmesi 1997’de 
GKRY ile Rusya Federasyonu arasında Rus 
yapımı S-300 füzelerinin Güney Kıbrıs’a 
yerleştirilmesi konusunda bir anlaşma im-
zalanmasıydı. Sorun, söz konusu füzelerin 
sonunda Yunanistan’a verilmesiyle çözül-
müş, bunalımdan en karlı çıkansa Rusya 
Federasyonu olmuştur:  Hem silah satmış, 
hem NATO içinde sorunlar yaşanmasını 
sağlamış, hem uluslararası alanda kendisi-
ni göstermiş ve hem de eski topraklarındaki 
yeni rakibi Türkiye’yi sarsmıştır.7 

2000’lere gelindiğindeyse uluslararası 
konjonktürden dolayı, özellikle 2002-2004 
yılları arasında Kıbrıs sorununun çözüm 
planları (Annan Planı) dolayısıyla GKRY ile 

askeri işbirliği dondurulmuş, oldukça dü-
şük seviyede seyreden ekonomik ilişkilerin 
gelişimine ağırlık verilmiştir. Fakat ikili ti-
caret hacmi her ne kadar küçük de olsa, Rus 
ekonomisine GKRY üzerinden hatırı sayılır 

7    Melek  Fırat,  “1990-2001  Yunanistan’la  İlişkiler”,  Baskın  Oran 
(ed.),  Türk  Dış  Politikası,  Kurtuluş  Savaşından  Bugüne  Olgular,  Bel-
geler Yorumlar, Cilt: 1, İstanbul, İletişim Yayınları, 2012, s. 471-472.

A
kdeniz’in dünya ticaretindeki 
önemi eski zamanlardan beri bi-
linen bir gerçektir. Bugün dünya 
ticaretinin yaklaşık yüzde 30’u, 

Avrupa’nın petrol ihtiyacınınsa yaklaşık 
yüzde 70’i Akdeniz üzerinden gerçekleştiril-
mektedir. Doğu Akdeniz’in kilit noktası ola-
rak nitelendirilebilecek Kıbrıs Adası bu ti-
caret trafiğinin tam ortasında; Afrika, Asya 
ve Avrupa kıtalarının birleştiği hat üzerin-
de, stratejik olarak önemli bir noktada yer 
almaktadır. Son zamanlarda yapılan sondaj 
çalışmalarıyla tespit edilen ve ispatlanan 
petrol ve doğal gaz rezervleriyle Kıbrıs’ın 
önemi daha da artmış, Doğu Akdeniz ve 
Kıbrıs, küresel ve bölgesel aktörlerin ilgi 
odağı haline gelmiştir. 

Tarihsel olarak Rusya’nın sıcak denizle-
re inme politikasını, Akdeniz’de en son bu-
lunan muazzam miktardaki enerji rezerv-
lerini ve birkaç ay önce Rusya’nın Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’den Limasol 
deniz limanını ve Anderas Papandreou 
uçak üssünü kullanma hakkı aldığını dikka-
te aldığımızda, Rusya’nın GKRY ile ilişkile-
rini inceleme gereği ortaya çıkmaktadır. 

SSCB’nin Kıbrıs Politikası
SSCB’nin Kıbrıs sorunu konusundaki po-
litikası temelde, NATO ittifakı içinde uzun 
vadede bir bölünme yaratacak çabaları kol-
lama, Ada’daki İngiliz etkisini azaltma ve 
askeri üslerin kalkmasına varacak çabaları 
desteklemekti. SSCB’nin bu yaklaşımları, 
örneğin 1950-1964 yılları arasında Kıbrıs’ın 

genel anlamda bağımsızlığına vurgu yapar-
ken, bu, bir anlamda Emekçi Halkın İlerici 
Partisi (AKEL) ile “enternasyonal bir daya-
nışma” şeklinde de takdim edilmekteydi.1  

1964 yılından itibarense SSCB Kıbrıs ko-
nusunda daha aktif bir tutum sergilemeye 
başlamıştır. Londra Konferansı2 bir sonuç 
vermeden dağılınca, Kıbrıs’a on bin kişi-
lik bir NATO kuvvetinin gönderilmesi ve 

Adada asayişin sağlanması hususunda bir 
İngiliz-Amerikan planı ortaya atılmıştır. 
SSCB, Birleşmiş Milletleri (BM) Kıbrıs’ın 
bağımsızlığını korumaya çağırmış, Adanın 
istila tehdidi altında bulunduğunu ve Adaya 
NATO kuvveti yollanmasını kınadığını bil-

1   Mehmet Hasgüler, Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu, 
İstanbul, Alfa Yayınları, 2007, s. 155.
2   24 Aralık 1963’de Kıbrıslı Rumların Türklere saldırarak 24 Türkü 
öldürmesi ve 40 Türkün yaralanması sonucu Türkiye, garanti anlaşma-
sı sonucu Yunanistan ve İngiltere’yi harekete geçirmiştir. İngiltere’nin 
teklifiyle Türkiye ve Yunanistan ile Türk ve Rum toplumlarının temsilci-
lerinin katımlıyla 15 Ocak 1964’de Londra’da bir konferans toplanmış, 
fakat hiçbir fiili netice veremeden 21 Ocak’ta sonlanmıştır. 

dirmiştir. Bunun yanı sıra Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi Genel Sekreteri Hruşev, 
Kıbrıslıların kendi sorunlarını kendilerinin 
çözmesini istemiş, ikinci çözüm yolu olarak 
da sorunun bütünüyle BM’ye getirilerek 
tartışılmasını önermiştir.3 

1964 tarihli meşhur Johnson Mektubu 
dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde bir 
soğuma yaşanırken, Türkiye SSCB ile iliş-
kilerini düzeltmek için harekete geçmiş ve 
dönemin Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
SSCB’yi ziyaret etmiştir. Bu ziyaretle bir-
likte ilk defa Türk tezine de vurgu yapılacak 
şekilde SSCB’nin Kıbrıs’ta iki toplumun 
varlığından söz etmeye başlaması önemli 
bir gelişme olmuştur. Bu durum yayınlanan 
ortak bildiriye de yansımıştır: “İki taraf, 
Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs’ın bağımsızlı-
ğına ve toprak bütünlüğüne riayet esasını 
ve her iki milli cemaatin kanuni haklarına 
riayet ve Adada iki milli cemaatin varlığını 
tanıma esası üzerine, barış içinde yaşama-
larını sağlayacak bir şekilde barışçı yollar-
la halledilmesine taraftar olduklarını ifade 
etmişlerdir.”4 

1967’deyse Başbakan Süleyman Demi-
rel SSCB’yi ziyaret etmiş, yayınlanan ortak 
bildiride Kıbrıs meselesinin, “Kıbrıs devle-
tinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün 

3   Murat Sarıca, Erdoğan Teziç ve Özer Eskiyurt, Kıbrıs Sorunu, İs-
tanbul, İst.Ünv.Yay., 1975, s. 61.
4   Erel Tellal, “1960-1980 SSCB İle İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk 
Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorum-
lar, Cilt:1, İstanbul, İletişim Yayınları, 2013,  s. 776. 
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2008’de uzun vadeli dostluk ve her taraflı 
karşılıklı ilişkilerin derinleştirilmesini he-
defleyen Ortak Bildiri imzalamıştır. Bildi-
ride, ekonomik ve bölgesel bağlantılardan 
askeri-teknik işbirliğine, yeni tehdit ve zor-
luklara karşı ortak mücadeleden insani ve 
kültürel alanlarda işbirliğine kadar birçok 
konuya yer verilmiştir. Bildirinin ilk bölü-
münde Kıbrıs sorununun çözümüne de de-
ğinilerek tarafların Kıbrıs’ta kapsamlı, adil 
ve kalıcı çözümün BMGK’nin Kıbrıs’la ilgili 
1977 ve 1979 tarihli kararları çerçevesinde 
sağlanmasının mümkün olabileceğini teyit 
ettiği belirtilmiştir.15 

Rusya ile ilişkilerde GKRY için tarih-
sel olarak nitelendirilebilecek olaysa Rus-
ya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev’in 
2010’da Rum Yönetimi’ne yaptığı ziya-
rettir. Bu ziyaret hem bir Rus devlet baş-
kanının Kıbrıs’a yaptığı ilk resmî ziyaret 
olması, hem de bu ziyaret sırasında imza-
lanan anlaşmalar, mutabakatlar ve destek 
mesajları dolayısıyla son derece önemliydi. 
Medvedev’in ziyareti sırasında Rusya ile 
Rum Yönetimi 15 civarında çeşitli anlaşma 
ve mutabakat deklarasyonuna imzalamıştır 
ki, bunlar da vergilendirmeden turizme, 
sağlıktan teknolojik işbirliğine kadar pek 
çok alanı kapsamaktadır.16 

Burada Suriye krizi ile RF-GKRY ilişki-
lerindeki jeopolitik bağlantıya da değinmek 
gerekir. Rusya’nın Orta Doğu ve Doğu Ak-
deniz’deki temel çıkarı hem enerji güvenliği 
hem de stratejik konum olarak mümkün 
olduğu kadar daha fazla etki sağlamaktır. 
Kıbrıs; Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Cey-
han-Süveyş Kanalı gibi Akdeniz’deki önem-
li petrol taşıma hatlarını denetleyici rol oy-
namaktadır. Suriye’deki Lazkiye ve Tartus 
limanları; hem Suriye ve hem Rusya için 
Ceyhan’a ulaşan enerji hatlarının kontro-
lünü sağlayan ve Rusya’nın işbirliği yaptığı 
ülkelere ulaşan deniz güzergâhlarının em-
niyeti için gelecekte ABD ile yaşanabilecek 
muhtemel savaşta çok önemli hale gelecek-
tir. Bu yüzden Kıbrıs’ta Rus yanlısı olmasa 
da en azından tarafsız bir hükümetin bu-
lunması Rusya’nın tercihidir.17 Bununla bir-

15    Bildirinin  Tam  Metni  İçin  Bknz:  [http://www.cyprus.mid.ru/
ru_cy_01.htm], (09.04.2014).
16    Fikret  Ertan,  “Rusya  ve  Kıbrıs  Rum  Kesimi”,  [http://www.
zaman.com.tr/fikret-ertan/rusya-ve-kibris-rum-kesimi_1038230.
html], (07.04.2014).
17   Sait Yılmaz, “Büyük Güçler ve Kıbrıs”, Jeopolitik Aylık Strateji 
Dergisi, Sayı:71, (Aralık 2009), s. 45.

likte Suriye Krizi ile bölgedeki üssünü kay-
betme korkusu Rusya’ya Akdeniz’de yeni 
bir üs arama ihtiyacı hissettirmiştir. Tam 
da bu noktada Euro Krizi sürecinde ekono-
mik sorunlarla boğuşan ve adeta yeni bir 
kurtarıcı arayan GKRY’nin ön plana çıktığı-
nı görüyoruz. AB ülkeleri tarafından Rusya 
ile sürdürdüğü ve son dönemde de giderek 
artan yakın ilişkileri nedeniyle sıkça eleş-
tirilen Rum Yönetimi lideri Hristofyas bu 
eleştiriler üzerine “Rusya Kıbrıs’a hiçbir 
koşul öne sürmüyor. Kıbrıs, gerek Akdeniz 
ülkesi olarak gerekse Hristiyan Ortodoksla-
rın çoğunlukta olduğu bir ülke olarak Rusya 
ile sıkı kültürel bağlara sahiptir”  şeklinde 
açıklama yaparak ülkesinin Rusya ile ilişki-
lerini savunmuştur.18

AB üyesi olan GKRY 2013 yılında yük-
sek borçları nedeniyle iflasın eşiğine ge-
lince yönetim yeni krediler alabilmek için 
Moskova’ya resmi ziyarette bulunmuş, an-

cak taraflar uzlaşma sağlayamamıştı. Göz-
lemcilerse tüm bunları Rusya’nın krediler 
karşılığında askerî işbirliğini güçlendirme 
arayışı olarak değerlendirmişlerdir ki bu, 
iki ülke arasında imzalanacak bir askerî 
anlaşmayla Moskova’nın yaklaşık yirmi yıl 
sonra tekrar bir Avrupa Birliği ülkesinde 
askerî varlığa sahip olması anlamına geli-
yordu.19 Rusya, GKRY’den askeri üs talebin-
de bulunduğu yönündeki iddiaları yalanla-
sa da, bu haberlerden kısa bir süre sonra 
10 Ocak 2014’de GKRY Bakanlar Kurulu, 
Rus uçaklarının Andreas Papandreau hava 
üssünden faydalanmasını öneren Savunma 

18    Merve  Suna  Özal,  “Rus  Dış  Politikasında  Paranın  Gücü:  Yeni 
Üs  Kıbrıs  Mı?”,  [http://www.21yyte.org/tr/arastirma/rusya-slav-
arastirmalari-merkezi/2012/07/09/6666/rusya-dis-politikasinda-
paranin-gucu-yeni-us-kibris-mi], (07.04.2014).
19   Ercan Coşkun, “Rusya’nın Akdeniz’de üs arayışı”, [http://dw.de/
p/18y8k], (06.04.2014).

Bakanlığının taslak teklifini onaylamıştır. 
Şubat 2014’deyse Rusya’nın Büyük Petro 
adlı kruvazörü Limasol Limanı’na demir 
atmıştır. Rum Savunma Bakanı Fotis Fotiu, 
Rus filosunun en güçlü savaş gemisini ziya-
ret ederek, savaş gemilerinin Ada’ya gelme-
sinin siyasi ve ekonomik açıdan faydalarına 
işaret etmiştir.20

Sonuç
Özellikle büyük devlet olma statüsünün geri 
kazanılması için uluslararası sorunlarda 
aktif rol almanın gerektiğine inanan Rusya, 
ilk önce İsrail-Filistin sorununun çözümün-
de aktif rol oynamaya başlamış, bunu Kıb-
rıs sorunu izlemiştir. 2004 yılında BM’nin 
Kıbrıs tasarısını veto eden Rusya bununla 
hem Rum yönetimine destek vermiş hem 
de bölgede ABD ve İngiltere’ye, kendisinin 
de var olduğu mesajını vermiştir.  Rusya, 
Suriye’deki askeri üssünü kaybetme endişe-
siyle Akdeniz’de yeni üs arayışına girerken 
GKRY, Rusya için ideal çözüm olarak ortaya 
çıkmıştır. Yaşadığı ekonomik krizle batma-
nın eşiğine gelen GKRY ise son çare olarak 
Rusya’dan gelecek kredilere bel bağlamış, 
kredi karşılığındaysa Rusya’nın GKRY’ye 
ait liman ve hava üslerini kullanmasının 
önü açılmıştır. Dolayısıyla Rusya Akde-
niz’deki son askeri üssünü kaybetme teh-
likesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde 
tam da Doğu Akdeniz’in merkezinde, hem 
de AB üyesi bir ülkenin askeri üssünü kul-
lanma hakkını almıştır. 

GKRY’nin özellikle ekonomik anlam-
da Rusya’ya bağımlılığı son dönemlerde 
Ukrayna’da yaşanan gelişmelerden dolayı 
AB’nin Rusya’ya karşı uygulama kararı al-
dığı yaptırımlar konusunda kendini daha 
çok hissettireceğe benzemektedir. Nitekim 
Suriye’de yaşanan iç savaş Kıbrıs’ın Rusya 
için önemini artırırken ve Kıbrıs Rum Yö-
netimi bu avantajını kullanmada oldukça 
istekli gözükürken, Ukrayna’daki geliş-
meler Rum Yönetimini zora sokacak gibi 
gözükmektedir. Öyle ki, ekonomik olarak 
Rus yatırımlarına son derece bağımlı olan 
GKRY’nin AB’nin Rusya’ya karşı Kırım’ı il-
hakından dolayı yaptırım kararlarına uyup 
uymayacağı/uyamayacağı merak konusu-
dur.

20    Nejat  Tarakçı,  “Kıbrıs  Görüşmelerinde  Esas  Hedef  Rusya”, 
[http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/5206/kibris_gorusmelerinde_
esas_hedef_rusya], (09.04.2014).

miktarda yabancı yatırım gelmekteydi. Öyle 
ki, 1999 yılında Rusya’ya yapılan doğrudan 
yabancı yatırımlarda GKRY, ABD ve Çin’in 
ardından üçüncü sırada yer alırken, 2001 
yılında yüzde 16,3'lük payıyla ilk sıraya yük-
selmiştir.8

Vladimir Putin’in 2000 yılında başkan-
lık koltuğuna oturmasıyla ekonomik ve si-
yasi olarak toparlanmaya başlayan Rusya, 
kaybettiği küresel güç statüsünü geri ka-
zanmak için dış politikada bir takım yeni 
politikalar uygulamaya koymuştur. Özel-
likle büyük devlet olma statüsünün geri ka-

zanılması için uluslararası sorunlarda aktif 
rol almanın gerektiğine inanan Rusya, ilk 
önce İsrail-Filistin sorununun çözümünde 
aktif rol almaya başlamış, bunu Kıbrıs so-
runu izlemiştir. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda (BMGK) yapılacak oylamadan 
bir gün önce 20 Nisan 2004’te Rusya Dışiş-
leri Bakanı Sergey Lavrov Rusya ile GKRY 
arasında var olan ve uzun yıllara dayanan 
dostluk ilişkilerine dayanarak GKRY’nin 
AB’ye üyelik perspektiflerinin değerlen-
dirildiğini ve hangi Kıbrıs’ın AB’ye üye 
olacağının Moskova için önemli olduğunu 
açıklamıştır.  Lavrov bir soru üzerineyse 
adeta veto kullanacaklarının sinyalini ve-
rerek referandumdan önce herhangi bir 
karar alınmasına karşı olduklarını da bil-
dirmiştir.9 Nitekim ABD ve İngiltere’nin 
24 Nisan’daki referandumdan önce Kıbrıs 
Türk ve Rum halklarına, Annan Planı’nın 
uygulanması konusunda güvence vermek 
ve özellikle Rum tarafının güvenlik kaygıla-
rını gidermek amacıyla Adada yeni bir BM 
Barış Gücü kurulmasını öngören ve silah 

8    “Torgovo  Ekonomiçeskoe  Otnoşeniya”,  [http://www.mid.ru/
bdomp/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/f5afbe9
90361f97dc32576bf0048bfb5!OpenDocument], (08.04.2014).
9    Sinan Oğan,  “Rusya  Federasyonu’nun Kıbrıs  Politikası”,  [http://
www.turksam.org/tr/makale-detay/603-rusya-federasyonu-nun-
kibris-politikasi], (03.04.2014).

ambargosu getiren karar tasarısı Rusya’nın 
vetosuna uğramıştır. Rusya’nın bu tutumu, 
hem Yunanistan’la tarihe uzanan gelenek-
sel ittifak ilişkisinden dolayı hem de bu 
vetoyla, referandumda “hayır” oyu verme 
eğiliminde olan Rum yönetimine açık des-
tek verdiğini şeklinde değerlendirilmiştir.10 
Son on yılda hiçbir Güvenlik Konseyi karar 
tasarısını veto etmeyen Rusya, Kıbrıs karar 
tasarına hayır oyu kullanmasının nedeni-
ni, “Kıbrıs konusundaki karar tasarısını 
referandumun sonucunu etkileme girişimi 
olarak gördüğü gerekçesiyle veto ettiği” 
şeklinde açıklamıştır.11 Resmi açıklama-
nın dışındaki nedenlere bakacak olursak, 
Kıbrıs konusunda İngiltere ve ABD öteden 
beri aktif siyaset izlemişlerdi. İngiltere’nin 
adada askeri üssü bulunmaktaydı ve bu üs 
ABD’nin Irak savaşında vazgeçilmez öneme 
sahipti. Bu yüzden Kıbrıs’ta istikrar herkes-
ten önce Londra ve Washington’u ilgilen-
dirmekteydi. Dolayısıyla Rusya’nın vetosu 
bu iki ülkeye uyarı niteliğindeydi. Ayrıca 
Rusya’nın bu ani diplomatik hamlesi onun 
uluslararası arenada ihmal edilmesine ve 

10    Sema  Emiroğlu,  “Kıbrıs  Tasarısına  Rus  Vetosu”,  [http://www.
bbc.co.uk/turkish/europe/story/2004/04/040422_cyprusvetosema.
shtml],(03.04.2014).
11  “Rusya’dan  Kıbrıs  Karar  Tasarısına  Veto”,  [http://www.radikal.
com.tr/haber.php?haberno=114145],(03.04.2014).

görmezden gelinmesine bir tepki niteliğin-
deydi.12  

İslâm Konferansı Örgütü (İKÖ) Dışişle-
ri Bakanları Toplantısı için 2004’te Sergey 
Lavrov Türkiye’ye gelmiştir. İstanbul’da 
yazılı bir açıklama yapan Lavrov, “Uzlaşma 
arayışının, Kıbrıs’taki hem Rumlar, hem de 
Türklerin yasal çıkar ve kaygıları dikkate 
alınarak, gönüllü esasta olması gereğinden 
hareket ediyoruz. Rusya, Kıbrıs Türklerine 
mali ve ekonomik yardım yapılması yönün-
deki adımları destekler” şeklinde açıklama 
yapmıştır.13 Tam bir yıl sonra GKRY’i ziya-
ret eden Lavrov burada, İstanbul’da yaptığı 
açıklamaya benzer bir açıklama yapmış, fa-
kat açıklamasına Kıbrıs sorununun çözümü 
konusunda Rusya’nın, GKRY’nin pozisyo-
nunu desteklemeye devam edeceğini ekle-
meyi de ihmal etmemiştir.14

İkili ilişkiler açısından en verimli ziya-
retlerden biri de GKRY Cumhurbaşkanı 
Hristofyas’ın 2008’deki Moskova ziya-
retidir.  GKRY ile RF arasında 19 Kasım 

12    Mihayil  Zıgar,  “Rossiya  Vernula  Sebe  Prava  Bıvshego  SSSR”, 
[http://www.kommersant.ru/doc/469664], (03.04.2014).
13    Sinan  Oğan,  “Rusya’nın  Kıbrıs  Politikası  Değişiyor”,  [http://
www.turksam.org/tr/makale-detay/627-rusya-nin-kibris-politikasi-
degisiyor], (03.04.2014).
14  [http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/moscowembassy.
nsf/DMLpoliticalsect_ol/DMLpoliticalsect_ol?Opendocument], 
(09.04.2014).

KIBRIS; BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU 
HATTI, CEYHAN-SÜVEYŞ KANALI 
GİBİ AKDENİZ’DEKİ ÖNEMLİ PETROL 
TAŞIMA HATLARINI DENETLEYİCİ ROL 
OYNAMAKTADIR.

EKONOMİK OLARAK RUS 
YATIRIMLARINA SON DERECE BAĞIMLI 
OLAN GKRY’NİN AB’NİN RUSYA’YA 
KARŞI KIRIM’I İLHAKINDAN DOLAYI 
YAPTIRIM KARARLARINA UYUP 
UYMAYACAĞI/UYAMAYACAĞI MERAK 
KONUSUDUR.
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R
usya Devlet Başkanı Putin’in Tür-
kiye ziyaretinin yankıları sürüyor. 
Yapılan açıklamaların ve anlaş-
maların etki alanının Türkiye ile 

sınırlı kalmayarak küresel ekonomiyi etki-
lemesi, birincil konunun enerji olmasından 
kaynaklanmaktadır. Çünkü Ukrayna krizin-
den dolayı ABD ve AB ülkelerinin yaptırım-
larıyla karşılaşan Rusya’nın, ekonomisini 
ayakta tutan petrol ve doğal gaz gelirlerinin 
azalmasını engellemek için ortaya koyduğu 
çabanın, Türkiye’nin lehine geliştiği görül-
mektedir.

İhracatının yaklaşık yüzde 75’ini petrol 
ve doğal gazın oluşturduğu Rusya, AB ülke-
leriyle gerilen ticari ilişkisinde yeni alterna-
tifler arayışına girmiştir. Bu süreçte, Türkiye 
ile sürdürülen rasyonel ilişki ve ülkemizin 
jeopolitik konumu, Rusya için Türkiye’yi 
stratejik ortak konumuna taşımaktadır.

Rusya’dan alınan doğal gazda yapılan 
yüzde 6’lık indirim teklifi, Mersin Akkuyu 
Nükleer Santrali konusundaki çalışmalar, 
ticaret hacminin 100 milyar dolara çıka-
rılması hedefi, tam da bu stratejik ortaklık 
sebebiyle atılan adımlardır. Ayrıca, Güney 
Akım Projesi’nin Türkiye’den yeni boru 
hatlarıyla geçirilmesi, Rusya tarafının 
Türkiye’ye verdiği önemin arttığını açıkça 
ortaya koymaktadır.

Enerji Bağımlılığı Avantaja 
Dönüşüyor
Rusya’nın Türkiye’ye verdiği doğal gaz fiya-
tında yüzde 6’lık bir indirim teklif etmesi-
nin ekonomik nedenleri olduğu kadar, bu 
indirim teklifi Rusya -Türkiye arasındaki 
stratejik işbirliğinin sonucu olarak da ifade 
edilebilir. Petrol fiyatlarının sürekli olarak 
düşmesine rağmen, petrol üretici ülkelerin 
duruma müdahale etmemesi, ekonomisin-
de petrol gelirlerinin büyük bir payı olan 
Rusya’nın doğal gaz gelirlerine verdiği öne-
mi artırmaktadır.

Bu nedenle, Türkiye’ye ulaştırılan gaz-
da 3 milyar metreküplük bir artışın yaşan-
ması ve doğal gazda yapılacak indirimin 
devam edeceği beklentisinin asıl gerekçesi, 
Rusya’nın ekonomisini dış yaptırımlardan 
ve azalan petrol gelirlerinden korumaktır.

Diğer yandan, ithal ettiği doğal gazın 
yaklaşık yüzde 58’ini Rusya’dan karşılayan 
Türkiye için doğal gaz indirimi ülke ekono-
misine önemli bir katkı sunacaktır. 2013 
yılında enerji faturasına 55.9 milyar dolar 

ödeyen Türkiye’nin, indirimle birlikte ener-
ji maliyetinde önemli ölçüde bir azalma 
gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu da, 
cari açığın azalmasına, büyüme potansiye-
linin sürdürülmesine ve üretimin artırılma-
sına önemli katkılar sağlayacaktır.

Doğal Gaz Hatlarının Merkezi
Rusya’nın AB ile yaşadığı problemlerde 
Türkiye’yi dışarıda tutarak, gündeme getir-
diği Güney Akım’ın yeni rotası, Türkiye’nin 
enerji arz güvenliğini garanti altına alma 
manasına gelmektedir.

Aynı zamanda, jeopolitik konumunun 
sağladığı avantaj sayesinde, Güney Gaz 
Koridoru’nun temeli olan Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve 
Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP),  diğer 
taraftan bu koridoru besleyecek olan ola-
sı kaynaklardan Kuzey Irak Kürt Bölgesi, 
Türkmenistan, Doğu Akdeniz ve belki de 
İran gazının Türkiye üzerinden dış pazar-
lara ulaştırılması, Türkiye’nin bölgesinde 
enerji terminali olma yolunda hızlı ilerle-
mesini kolaylaştıracaktır.

Böylelikle Türkiye ekonomideki yapı-
sal sorunlardan biri olan enerji bağımlılığı 

sorununu, enerjide “Merkez Ülke”  ko-
numu sayesinde çözecektir. Bu noktada, 
Türkiye’yi enerji üssü yapacak olan ve belki 
de dünya doğal gazının fiyatını belirleyecek 
olan  “Türkiye Enerji Borsası”  daha da stra-
tejik bir önem kazanmıştır.

Enerji Masasında Oyun Kurucu 
Ülke: Türkiye
Putin’in Türkiye ziyaretinde açıkladığı Gü-
ney Akım Projesi’ni durdurma kararı ve 
Türkiye üzerinden gaz geçişinin sağlan-
ması önerisi, küresel enerji haritasının ye-
niden şekilleneceği anlamına gelmektedir. 
Rusya’dan başlayarak Türkiye’nin Yunanis-
tan sınırında son bulacak olan muhtemel 
boru hatları, Türkiye’yi doğal gaz ihraç ve 
ithal eden ülkeler arasındaki iletişimi sağla-
yan merkez ülke durumuna getirmektedir.

AB ülkeleri, ABD ve Rusya üçgeninde 
kendi rasyonel ve bağımsız politikalarını iz-
leyen Türkiye, enerji bağımlılığını jeopolitik 
konumu itibariyle avantaja çevirerek, ener-
ji masasında oyun kurucu ülkelerden biri 
olmaktadır. Bu nedenle, Putin’in Türkiye 
ziyaretinin uluslararası arenadaki yankısı 
“Türkiye’nin kazançlı çıktığı” olarak yorum-
lanmıştır.

Enerji oyununun Türkiye lehine oldu-
ğu bu dönemde, Türkiye arkasına aldığı 
bu rüzgârı iyi kullanarak, enerji alanındaki 
projelerine devam etmelidir. 

Türkiye ticari ilişkilerinde olduğu gibi 
enerji konularında da AB, ABD ve Rusya ile 
ilişkilerini güçlendirmeli ve eksen genişle-
mesi yaparken bu ülkeleri birbirine ikame 
etmemelidir.

Enerji Haritası
Yeniden Şekilleniyor

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

TÜRKİYE İLE SÜRDÜRÜLEN RASYONEL 
İLİŞKİ VE ÜLKEMİZİN jEOPOLİTİK 
KONUMU, RUSYA İçİN TÜRKİYE’Yİ 
STRATEjİK ORTAK KONUMUNA 
TAŞIMAKTADIR.
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R
usya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in son Türkiye ziyaretinde 
tabii ki çok ciddi siyasi konular 
masaya yatırıldı. Fakat bu geziye, 

ekonomik özellikle enerji alanındaki işbirli-
ği damgasını vurdu. Taraflar özellikle doğal 
gaz ve enerji alanında ciddi mutabakat sağ-
ladı. Ankara ziyaretinin en önemli gündem 
maddesi ise hiç kuşkusuz Rus tarafınca Gü-
ney Akım Gaz Boru Hattı Projesi’nin durdu-
rulduğunun açıklanmasıydı.

Rusya, yedi yıldır geliştirmekte oldu-
ğu ve şu ana kadar yaklaşık 5 milyar dolar 
harcadığı projeyi, Brüksel’in mevzuat en-
gellemeleri ve Bulgaristan’a yaptığı baskıyı 
gerekçe göstererek mevcut şartlarda iler-
letmeme kararını açıkladı. Üstelik Putin 
Türkiye’ye, Karadeniz geçişiyle ülkemize 
bağlanacak ve oradan da Yunanistan sı-
nırına kadar uzanacak yeni bir boru hat-
tıyla Türkiye-Yunanistan sınırında doğal 
gaz hub’ı (ticaret/dağıtım merkezi) kurma 
teklifinde bulundu. Bu kapsamda Gazp-
rom Başkanı Aleksey Miller ile BOTAŞ 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet 
Konuk, Ankara’da Türkiye’ye yönelik ola-
rak Karadeniz’den geçecek bir açık deniz 
boru hattının inşası için mutabakat zaptı 
imzaladı. İnşa edilecek yeni boru hattının 
kapasitesi 63 milyar metreküp olacak. Bu-
nun 14 milyar metreküpü, yani Batı Hattı 
aracılığıyla tedarik edilmekte olan hacimle 
eşit miktarda doğal gaz, Türkiye’deki tü-
keticiler için ayrılırken, yaklaşık 50 milyar 
metreküp, bir doğal gaz teslim noktasının 
tesis edileceği Türk Yunan sınırına aktarı-
lacak. Krasnodar eyaletinde yapımı süren 

Russkaya istasyonu hattın başlangıcı ola-
caktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız ise yeni boru hattı ile Türkiye’nin elde 
edeceği kazanımın 400 milyon Euro’nun 
üzerinde olduğunu belirterek, Türkiye’nin 
Avrupa pazarına açılan değil, dünyaya açı-
lan bir pazar olmayı hedeflediğini söyle-
di. Bazı uzmanlara göre Rusya, Türkiye’yi 
enerji ilişkilerini kullanarak Avrupa’dan 

uzaklaştırıp kendisine yaklaştırmak istiyor. 
Güney Akım Projesi’nin iptal edilip yeni 
boru hattının Türkiye’den geçirilmesi planı 
da buna işaret ediyor. Ankara’da aynı za-
manda Rusya’ya bağımlılıkla ilgili kaygılar 
da var. Türkiye şu anda doğal gazının yüzde 
57’sini Rusya’dan alıyor ve yeni boru hattı 
bu oranı yüzde 70’e çıkarabilir.

Bazılarına göre ise, Rusya’nın 
Bulgaristan’a doğal gaz götürecek boru hat-
tı projesinden vazgeçerek Türkiye’yi seçme-
si Ankara’da, ülkenin bölgesel enerji mer-
kezi olma hedefi açısından bir zafer olarak 

görüldü. Ancak boru hattının Türkiye’ye 
ne oranda avantaj sağlayacağı konusun-
da farklı görüşler var. Aynı zamanda Rus 
doğal gazının fiyatı da ayrı bir engel oluş-
turuyor. İran’dan sonra Rusya doğal gazı, 
Türkiye’nin en pahalı ikinci doğal gaz kay-
nağıdır. Yeni boru hattını daha çekici hale 
getirmek için Rusya Cumhurbaşkanı Vladi-
mir Putin, Türkiye ziyareti sırasında yüzde 
6’lık bir indirim yapacaklarını açıkladı. An-
cak Türk yetkililer bunun yeterli olmadığını 
belirtiyor.

Bize göre ise, Güney Akım projesini 
durdurup, Türkiye'ye yıllık 63 milyar met-
reküp kapasiteli yeni bir boru hattı ulaştır-
ma kararı, Rusya'nın bölgede yeni bir çare 
arayışı içinde olduğunu gösteriyor. Böylesi 
bir çözüm, yani Güney Akım'ın Bulgaristan 
yerine Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağ-
lanması, daha önce Türkiye Cumhuriyeti 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıl-
dız tarafından önerilmişti. Fakat o zaman 
Rusya, Avrupa'ya gaz ulaştıracak Güney 
Hattı'nda kendisini tek bir ülkeye bağımlı 
kılmamak için bu teklife pek sıcak bakma-
mıştı. Hatta Türkiye’den münhasır ekono-
mik bölgesini (MEB) kullanma izni aldığı 
halde, bu izni kullanmamanın yollarını arı-
yordu. Yani Türkiye'ye Mavi Akım'la gaz sa-
tan Rusya, stratejik olarak Güney Akım'ı da 
bu ülke üzerinden Avrupa'ya bağlamak iste-
miyordu. Bu yüzden yeni hattı, Türkiye'nin 
MEB'inin on kilometre ötesinden geçirmeyi 
düşünüyordu.

Ama şimdi eğer bu yeni proje gerçek-
leşirse, stratejik olarak her iki ülke de kar-
şılıklı birbirine bağımlı hale gelecektir. Bu 

da demektir ki, Rusya şu anda ciddi şekilde 
Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duymakta-
dır. Bu ihtiyacı duyduğu için de Türkiye'ye 
daha çok güvenmek durumunda. Bu açı-
dan, Putin’in Türkiye ziyareti sırasında 
Türkiye’yi “stratejik ortak” olarak adlandır-
ması oldukça önemli bir açıklamadır. Rusya 
tarafının bu ziyaretin statüsünü son anda 
değiştirerek en yüksek sayılabilecek “Dev-
let ziyareti” olarak isimlendirmesi ise başka 
anlam ifade ediyor!

Şimdi yapılacak iş, Güney Akım'ın 
Avrupa'ya bağlanacağı ucun, birazcık daha 
aşağıya yönelmesidir. Burada ekolojik ve 
diğer bazı problemler çıkabilir. Ama bunlar 
ayrı konulardır. Bunların dışında başkaca 
ciddi bir problem yaşanacağını da sanmı-
yorum. Çünkü Güney Akım'ın varacağı son 
tüketim noktaları aynı: Yunanistan, İtalya, 
Bulgaristan, Arnavutluk vs.

Peki, yeni Güney Akım, TANAP'ı engel-
leyebilir mi? İleride Hazar havzası doğal 
gazının Avrupa'ya geçişinin önünü kesebilir 
mi? Böyle bir ihtimal var. Ancak TANAP'ın 
taşıyacağı gaz miktarına (başlangıçta yıllık 

16 milyar m3) bakılırsa, Güney Akım buna 
engel olmayacak gibi görünüyor. Çünkü 
Avrupa'da ve Türkiye'de kısa vadede bu 
kadar gaza zaten ihtiyaç var. Öte yandan 
hem Türkiye'deki hem de Azerbaycan'da-
ki siyasi çevreler, Rusya'nın da daha önce 
Nabucco şimdi ise TANAP'a katılmasına 
yönelik sıcak mesajlar vermişlerdi. Çünkü 
hem Avrupa'da hem Türkiye'de kısa vadede 
ciddi şekilde doğal gaza ihtiyaç duyuluyor. 
Zaten Türkiye açısından TANAP ilk etapta 
iç tüketim için zaruri bir proje görünümün-
dedir. Bu nedenle Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu TANAP’ın Türkiye için 
öncelikli olduğunu söylemeyi ihmal etme-
miştir.

Sonuç olarak da şunu söyleyebiliriz. 
Rusya Lideri Putin'in açıkladığı ve daha son-
ra Gazprom yetkililerinin detaylandırdığı 
bu proje, gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin 
elini güçlendirecektir. Yeni anlaşmayla bir-
likte Rusya ile Türkiye enerji ilişkisi başka 
bir boyuta sıçrayacaktır. Mavi Akım Boru 
Hattı'nda Türkiye sadece alıcı konumun-
daydı. Dolayısıyla Türkiye Rusya'ya ba-

ğımlıydı. Oysa yeni doğal gaz boru hattı, 
Türkiye’nin elini daha da güçlendirecek ve 
ülkemizi tek taraflı bağımlılıktan kurtara-
cak. Her iki ülke, bu hatla birlikte birbirle-
rine karşılıklı bağımlı hale gelecekler. Çün-
kü Yeni Doğal gaz Boru Hattı Projesi'nde 
Türkiye hem kullanıcı hem de taşıyıcı ülke 
konumunda olacaktır. Bu durumda taraflar 
enerji boyutunda birbirlerine karşılıklı gü-
ven duymak durumundadırlar.

Eğer bu proje gerçekleşirse, Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu bölgede yeni bir jeo-
enerjik veya jeoekonomik atmosfer oluşa-
caktır.

Yeni Türk Akımı:
Karşılıklı Bağımlılık

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

PUTİN TÜRKİYE’YE, KARADENİZ 
GEçİŞİYLE ÜLKEMİZE BAĞLANACAK VE 
ORADAN DA YUNANİSTAN SINIRINA 
KADAR UZANACAK YENİ BİR BORU 
HATTIYLA TÜRKİYE-YUNANİSTAN 
SINIRINDA “DOĞAL GAZ HUB”I KURMA 
TEKLİFİNDE BULUNDU.

YENİ BORU HATTINI DAHA çEKİCİ 
HALE GETİRMEK İçİN RUSYA 
CUMHURBAŞKANI VLADİMİR PUTİN, 
TÜRKİYE ZİYARETİ SIRASINDA YÜZDE 
6’LIK BİR İNDİRİM YAPACAKLARINI 
AçIKLADI.



T
ürkiye’nin sismik araştırma yapa-
cağı bölgeleri ilan ederek Kıbrıs 
Rum kesimi için 2 Ekim 2014 ak-
şamı yayınladığı seyir duyurusu 

(Navtex) yeni bir krize sebep oldu. Navtex, 
Türkiye’nin Larnaka ve Limasol açıkların-
da bulunan bölgede 20 Ekim - 30 Aralık 

2014 tarihleri arasında sis-
mik araştırmalar gerçek-
leştireceğini duyuruyordu. 

Rum Fileleftheros gazetesi 
“Korsan Gemisinden 

Gösterişli Bölge İşa-
retleme” başlıklı ha-
berinde,  Dikelya ve 

Larnaka açıklarından, 
kıyıya 22 deniz mili me-

safeden geçen Barbaros’un 
3’üncü parselden 2 ve 1 nu-

maralı parsellere geçip Mazoto, 
Zigi (Terazi) ve Vasiliko açıkların-

dan yoluna devam ettiğini ve Ağrotur 
ve Limasol açıklarına ulaştığını, burada 

güneye dönüp Navtex bölgesinin batı sınırı 
boyunca seyrettiğini yazdı. Rum Simerini 
gazetesi de, “Barbaros… Kıbrıs Denizinde 
Dolaşıyor” başlıklı haberinde Rusya’nın 20 
- 23 Ekim’de, İsrail’in de Güney Kıbrıs’la 
birlikte 21 Ekim’de icra ettiği bölgedeki as-
keri tatbikatların, “Ankara’yı rahatsız etmi-
yor” göründüğüne dikkat çekti. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
(GKRY) 7 Ekim 2014 tarihli açıklama-
sında “egemenlik ihlali” vurgusu yapıl-
dı. Egemenlik ihlali denilmesinin sebebi, 
Türkiye’nin sismik arama yaptığı bölgenin 
GKRY’nin tek taraflı Münhasır Ekonomik 
Bölge (MEB) ilan ederek 2, 3 ve 9 numaralı 
parseller şeklinde belirlediği bölgeyle çakış-

ması. Hâlbuki Türkiye zaten bu parselasyo-
nu, çıkılan ihaleleri ve GKRY’nin MEB ilanı-
nı tanımadığını açıklamıştı. Kaldı ki GKRY, 
MEB ilanında, Türkiye’nin Kıta Sahanlığı 
hakkından doğan ve ilan edilmesine gerek 
olmaksızın hukuken başından itibaren sahi-
bi olduğu egemenlik bölgelerini de kendinin 
varsayıyordu. Dolayısıyla elbette bir “ege-
menlik ihlali” var ancak bunu GKRY, aidi-
yeti konusunda Türkiye’yi ikna etme gereği 
duymaksızın Türkiye’nin kendi egemenlik 
alanında saydığı bölgeleri sahiplenmekle 
birkaç yıl önce gerçekleştirmişti. GKRY’nin 
12. parsel olarak nitelendirdiği bölgede ya-
pılan arama ve sondaj faaliyetlerini de Tür-
kiye tanımamış, gerekli itirazlarını yapmış-
tı. 12. parsel için yürütülen çalışmalarda da 
Türkiye oradaydı, 9. parsel için yürütülen 
çalışmalarda da Türkiye orada olacak. Çün-
kü Türkiye tanımama kararlılığını sürdür-
mek zorundadır. 

Kıbrıs’ın 65 km.lik açığında yer alan 
bölgenin GKRY’nin karasularına girmediği 
de açık. Üstelik Rum tarafı bir parselasyon 
gerçekleştirmişse Türkiye de gerçekleştirdi. 
İki taraf da birbirinin egemenlik ilanını tanı-
mıyorsa haklı nasıl belirlenecek? AKEL’den 
gelen “Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu zih-
niyetiyle, sanki biz yokmuşuz gibi davranıp 
ve yüzü kızarmaksızın uluslararası hukuka 
atıfla… özgür güney sahillerimizin karşısın-
daki bölgelerinin bir bölümünü bağladı.” 
açıklaması,1 aynen iade edilmez de ne yapı-
lır? Zira GKRY de, Türkiye’ye ait deniz böl-
gesini bir anlamda Mısır’a sattı.  

1    AKEL:  “Davutoğlu,  gerginliği  sürekli  artırıyor”,  http://www.
kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/144926/PageName/KIB-
RIS_HABERLERI
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Doğu Akdeniz’de
Yeni Durum:

De Facto
Hukuk Değişimi
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“EGEMENLİK İHLALİ” GÜNEY KIBRIS 
RUM YÖNETİMİ (GKRY) TARAFINDAN, 
AİDİYETİ KONUSUNDA TÜRKİYE’Yİ 
İKNA ETME GEREĞİ DUYMAKSIZIN 
TÜRKİYE’NİN KENDİ EGEMENLİK 
ALANINDA SAYDIĞI BÖLGELERİ 
SAHİPLENMEKLE, BİRKAç YIL ÖNCE 
GERçEKLEŞTİRİLMİŞTİ.
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lamda 538 milyar küp gaz tedarik edilecek 
kaya gazı5 için Romanya Pungesti'de tesis 
kurmuştu. Ponta’nın açıklamasından sonra 
ise Chevron, henüz ülkenin kaya gazı po-
tansiyeline ilişkin değerlendirmelerini ta-
mamlamadıkları yanıtını verdi. Yani? Yani, 
ABD şirketleri, varlığından emin olmadık-
ları doğal kaynaklar için tesis kurabilmek-
tedir. Buradaki amacın analizini ise başka 
bir makaleye bırakmak gerekir.

Doğu Akdeniz Egemenleri 
Değişiyor mu? 
Bugün, Yunanistan ve GKRY’nin ilan ede-
geldikleri MEB’lerle, Akdeniz’i bir Yunan 
Gölü’ne çevirmek ve Doğu Akdeniz’de en 
uzun kıyıya sahip Türkiye’yi Akdeniz’e çıka-
mayacak duruma getirmek niyetiyle hareket 
ettikleri söyleminin haklılığı ispatlanmıştır. 
Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz 
stratejisi salt hidrokarbon zen-
ginliklerinin sahiplenilmesiyle 
ilgili değildir. Aksine daha çok 
egemenlik tesisiyle ilgilidir. Bu 
çerçevede en kritik adım ise 
Yunanistan - Mısır arasında im-
zalanacak MEB sınırlandırma 
anlaşmasıdır. Zira Yunanistan, 
Mısır’la paylaşımında, Antal-
ya açıklarındaki Meis adasının 
temel alınmasını istiyor. Kesin 
olan, Yunanistan’ın alternatif 
başka hiçbir anlaşmaya imza at-
madan, istediğini alacağı güne 
dek bekleyeceğidir. Türkiye, 
gerek Ege’de gerek Akdeniz’de 
tüm bu oldu - bittileri tanıma-
ma kararlılığını sürdürmelidir. 

Sonuçları özetlersek: 
• Doğu Akdeniz enerji kay-

nakları üzerindeki strateji, 
Yunanistan ve GKRY’yi de 
aşan; başını İsrail, Fransa ve 
Almanya’nın çektiği, kuşku-
suz ki ABD’nin desteklediği 
bir projedir.

• Sorun Doğu Akdeniz hidrokarbon yatak-
larının paylaşımı meselesinden ibaret 
değildir. Esas mesele denizde egemenlik 
tesisidir.

• Yeni açıklanan bulgular da başlangıçta 
varlığı iddia edilen rezervlerin çok altın-

5    http://www.eud.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892
433CFF71BE64510F6C8BC91E51F94316EC70B3

daki miktarların söz konusu olduğunu 
ispatlamaktadır. 

• Bir anlaşma çerçevesinde ya da Kıbrıs 
Sorunu’nu çözen bir plan eşliğinde Kıb-
rıs Doğal gazı’nın da içinden akacağı bir 
boru hattının Türkiye’ye uzanması, Rum 
Yönetimi’nin MEB ilanının da tanın-
ması demek olacaktır. Bu aynı zamanda 
Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı kaynaklı 
haklarından vazgeçtiği ve egemenlik hak-
larının kısıtlanmasını kabul ettiği anla-
mına gelecektir. 

• Türkiye’ye ait 145 bin kilometreka-
relik kıta sahanlığının, 71 bin km2si-
nin Yunanistan’a ve 33 bin km2nin de 
GKRY’ye kaptırılması tehlikesi bulun-
maktadır. 

• Doğu Akdeniz’deki paylaşım en az yedi 
devleti ilgilendirmektedir ve GKRY’nin 
İsrail ve Mısır’la imzaladığı anlaşmalar-
la oldu - bitti yaratması kabul edilemez. 
Uluslararası mahkeme ve hakemlik içti-

hatlarına aykırı ve bir gün başka yerlerde 
emsal gösterilecek türden gelişmeler söz 
konusudur. 

• Uluslararası deniz hukuku, karasuları 
için öngördüğü egemenlik hakkını, MEB 
ya da Bitişik Bölge için tanımamaktadır 
ancak Akdeniz’de emsal gösterilebilecek 
bir değişim “de facto” olarak gerçekleşti-
rilmektedir. 

• Değişim, Yunanistan ve GKRY’ye 
Akdeniz’de yayılma, hatta deniz alanla-
rını birleştirme (Denizde Enosis) imkânı 
sunmaktadır. Ancak asıl İsrail’in çıkarları 
tamamlanmaktadır. 

• Doğu Akdeniz’deki mücadele Ege Deni-
zi’ndeki gelişmelerden ayrı okunamaz. 
Ege’de 2004’ten bu yana statüsü ve ai-
diyeti değiştirilen adalar bulunmaktadır. 
Tam adı “işgal”dir. 

• Değişim, MEB ya da bitişik bölgede kara-

suları hukuku işletilme çabasına ilişkin-
dir.

• “De facto” değişimler tüm dünyayı ilgi-
lendirir Türkiye’nin siyasi ve hukuki mü-
cadelesinin çıkış noktası da bu olmalıdır.

• Doğu Akdeniz’de Amerikan, Rus, İngiliz 
ve Fransız askeri gemileri de seyir yapı-
yorlar ve GKRY’nin Türkiye’ye dönük 
başlatmaya çalıştığı tepki dalgası, işte sırf 
bu sebeple dahi ters tepecektir.
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GKRY’nin tek yanlı MEB ve parselasyon 
uygulaması ile 9. parsel olarak bölümlendir-
diği bölgede arama faaliyetleri yapması için 
anlaştığı İtalyan ENI ve Güney Koreli KoGas 
şirketlerinin Türkiye’nin faaliyetinden pra-
tikte etkilenmeyeceği dile getiriliyor.2 Buna 
göre Türkiye tarafından kapatılan bölgeye 
ruhsat sahibi ENİ-KoGas’ın şu anda faali-
yette bulunduğu 9. parselin çok küçük bir 
bölümü giriyor. 2 ve 3 numaralı parsellerde 
de Aralık sonuna dek ENİ-KoGas’in sondaj 
planı bulunmuyor. Bu çerçevede rahatsızlı-
ğın Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerin 
bölgede dolaşmasından kaynaklandığı ve 
müzakerelere Türk tarafını suçlayarak ara 
ya da son vermek için fırsat olarak değer-
lendirildiği anlaşılıyor. 

Önemli hususları vurgulamak gerekirse;
• GKRY 12. parseldeki çalışmalar boyunca 

ses çıkarmazken Türk donanma gemileri 
burunlarının dibindeydi.

• GKRY’nin “egemenlik ihlali” duyurusun-
da bulunduğu bölge, açık sulardır. 

• Açık sularda karasuları hukuku işletilmek 

2    ABD Rum Yönetimi’ne  soğukkanlılık  tavsiye  etti,  7  Ekim 2014, 
http://www.gundemkibris.com/abd-rum-yonetimine-sogukkanlilik-
tavsiye-etti-93469h.htm

istenmektedir. Bunun öncüsü İsrail’dir ve 
200 millik alana giren her türlü gemiyi, 
hücumbotlarla uzaklaşmaya zorlamakta-
dır.  

• GKRY Kıbrıs’taki müzakereleri keserek 
Türkiye üzerinde yaptırım uygulama ça-
basındadır. 

Doğu Akdeniz’de Sondajın Yeni 
Görünümü 
Sorunun uluslarasılaşmasının ardındaki 
temel sebep yüklü hidrokarbon yatakları-
nın bulunduğu varsayımıydı. Doğal gazın 
Avrupa’ya taşınmasındaki alternatiflerden 
biri olan 20 milyar dolar maliyetli sıvılaş-
tırma tesisi kurulması aşamasında ise baş-
langıçta varlığı iddia edilen miktarın çok 
altında ve tesisi gereksiz kılan gerçek rezerv 
bilgine ulaşıldı. Rezerv 100 milyar metre 
küp civarındaydı. Bin metre küp doğal ga-
zın fiyatı 330 dolar alındığında ise Afrodit 
parselindeki doğal gazın toplam değeri 33 
milyar dolar etmektedir. GKRY’nin yabancı 
şirketleri getirmekle Türkiye ile sorununu 
uluslararasılaştırmasında bir takım hesap-
ları vardır ama bu ekonomiyle ilgili değil-
dir. Zira Noble şirketi ile anlaşma, “yüzde 
90 Noble, Yüzde on 10 GKRY’nin alacağı” 

şeklinde imzalanmıştır. Yani Rum tarafı-
na düşen pay, doğal gaz gelirinin tümü de 
kâr olsa, 3.5 milyar dolardan fazla olma-
yacaktır. Kıyas için: Rumların ekonomik 
çöküntüden kurtulmak için gerek duyduk-
ları nakit miktarı 43 milyar Avro yani 55 
milyar dolardır.3 Bu durumda GKRY’nin, 
Kıbrıslı Türklerin “Ada’nın zenginliğindeki 
payını tanıdığı” açıklamasının anlamsızlı-
ğı da açıktır. En iyi ihtimalle kendi yüzde 
10’unun yüzde 30’unu vermeyi kabul etmiş 
görünmektedir. Tabi bu rakamı Türkiye’nin 
ödemesi gerektiğini iddia ettiği tazminat-
lardan düşmezse… 

Önemli bir hususa da değinmeliyiz. Her 
ne kadar ilgisiz gibi dursa da Romanya Baş-
bakanı Victor Ponta’nın aslında hiç sahip 
olmadıkları kaya gazı kaynaklarına ulaşmak 
için büyük çaba sarf ettiklerini4 söylemesi 
bu konuyla ilgilidir. Zira ABD enerji şirketi 
Chevron, Romanya'ya güya 40 yıl yetecek, 
Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'a top-

3   Ata Atun, Yıkılan Doğal gaz Hayali, http://www.ataatun.org/yiki-
lan-dogalgaz-hayali.html, 6 Kasım 2014
4   h t t p : / /www.eu rac t i v. com. t r / ene r j i / a r t i c l e / r oman-
ya-basbakani-kaya-gazimiz-yokmus-dedi-gazi-arayan-sir-
ket-farkli-goruste-030545, 10 Kasım 2014

TÜRKİYE, GEREK EGE’DE GEREK 
AKDENİZ’DE TÜM BU OLDU - 
BİTTİLERİ TANIMAMA KARARLILIĞINI 
SÜRDÜRMELİDİR.
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mutlaka bir Türk bulunacağı teminatını 
vermiştir.3 2008 yılıyla birlikte kabinedeki 
bakan seçiminin TDP’li adaylar arasından 
yapıldığını belirtmek gerekir. Bu bağlamda, 
2014’te Enes İbrahim’in milletvekili seçil-
mesine kadar THP’nin parlamentoda tem-
silcisi olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla 
2000’li yıllarda Makedonya Türklerinin 
TDP ağırlıklı bir temsil gücü olmuştur. 

Öte yandan, TDP’den ayrılan bir di-
ğer genel başkan olan Erdoğan Saraç’ın 
2006 yılında Türk Milli Birlik Hareketi’ni 
(TMBH) kurmasıyla Makedonya Türkleri-
nin parti sayısı 3’e çıkmıştır. TMBH sade-
ce 2011’de bir milletvekiliyle Meclis’te yer 
alırken 2008 ve 2014 seçimlerinde varlık 
gösterememiştir. Esasen, TMBH’nin de 
ideolojik anlamda TDP’den ve THP’den ra-
dikal bir şekilde ayrılmadığını vurgulamak 

gerekir. Bu durum, birbirinin türevi olan 
üç siyasi partinin varlığını ve “siyasi bölün-
müşlük” sorununu işaret etmektedir. 

Makedonya Türklerinin 2000’li yıllar-
da, seçimlerdeki stratejilerinin geniş koa-
lisyonlar içinde yer alarak hareket etmekte 

3   “Gereği Yapılıyor”, Yeni Şafak, 19 Aralık 2007, http://www.yeni-
safak.com.tr/politika/geregi-yapiliyor-88452, (02.12. 2014).

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu 
bölünmüşlük kısmen anlaşılabilir. Ancak 
denklemi yine de tam anlamıyla açıkla-
maya yetmemektedir. Zira Makedonya’da 

seçimler öncesi ülkede iki makro ölçekli 
geniş koalisyon platformu (VMRO-DPMNE 
ile SDSM) kurulmakta ve seçimde en fazla 
oya sahip olan koalisyon, genelde Arnavut 

partisi olan DUİ’nin de desteğini alarak 
hükümeti kurmaktadır. Türklerin siyasi bö-
lünmüşlüğü, koalisyonlarda uygun yerler-
den aday gösterilmelerini engellemekte ve 
pazarlık güçlerini zayıflatmaktadır. Dolayı-
sıyla üç partinin de nüfusu, ülke genelinde 
dağınık bir şekilde yaşayan 80.000’nn üze-
rindeki Makedonya Türklerini aynı oranda 
temsil edebilme imkânına sahip olmamala-

rının yanı sıra,  bu durum oy bölünmesine 
de yol açmaktadır. Üç partinin varlığının 
yarattığı sorunlar yerel seçimlerde de ken-
disini gösterirken, Türklerin çoğunluk ol-

duğu belediyelerde bile Türk adayların 
kazanamaması gibi bir sonuçla karşılaşıl-
maktadır.  

Bu çerçevede ortaya çıkan sonuç, Ma-
kedonya’daki Türklerin parti sayısı faz-
lalığının, seçimlerde Türk toplumunun 
yeterince temsil edilememesine neden 
olduğudur. Sorunun çözümü noktasın-
da, ortak aklın hâkim kılınabilmesi, her 
üç siyasi partinin de kişisel küskünlükle-
ri bir tarafa bırakıp, Makedonya Türkleri 

için ortak paydada buluşmaları kaçınılmaz 
görünmektedir. Bu anlamda, yerel ve genel 
seçimlerde tarafların ortak seçim stratejisi 
belirlemeleri ve ortak seçim bildirisine imza 

atmaları önemli 
olacaktır. Ülke 
genelinde geniş 
iki koalisyonun 
bulunması Türk-
lerin parti sayısı-
nın birleşme yo-
luyla en azından 
ikiye düşürülme-
sini gündeme ge-
tirilebilir. Ne var 
ki esas olan, siya-
silerin zihinlerin-
de temsil ettikleri 
Türk toplumunun 
menfaatleri doğ-
rultusunda birlik 
ve beraberlik için-
de hareket edebil-
meleridir. Genel 
seçimlerde ortak 
bildiriyle farklı 
koalisyonların ça-
tısı altında Türk-
lerin seçilebilecek 
yerlerden aday 
gösterilmeleri te-

min edilerek seçime gidilebilir, ancak yerel 
seçimlerde Türklerin yoğun olarak yaşadık-
ları yerlerde tek ve ortak adaylarla varlık 
gösterilmelidir. En azından Makedonya’da 
Türklerin aleyhine olan mevcut seçim sis-
temi değiştirilene kadar, Türklerin siyasi 
temsil noktasında denklemi birim alandan 
“makro verim” elde etmek üzerine kurgula-
mak gerekmektedir.

EKOANALİZ

M
akedonya’nın 1991’deki bağım-
sızlık ilanının ardından ülkede-
ki Türk toplumu partileşme yo-
luna gitmiş, bu kapsamda Türk 

Demokratik Birliği (TDB) önemli bir görev 
üstlenmiştir. Başlangıçta tekil bir görü-
nümde olan Makedonya Türklerinin siyasal 
hareketleri zamanla çeşitlenmeye başlamış 
ve bu kapsamda farklı siyasi partiler de ku-
rulmuştur.

 TDB’nin 1992’de “birlik”’ten “parti”ye 
geçiş süreciyle beraber ülkedeki Türkler 
siyasal bir partiye sahip olmuşlarsa da, 
Makedonya’nın ülkeyi altı farklı bölgeye 
ayıran seçim sistemindeki adaletsizlik ne-
deniyle, 1990’lı yıllarda temsil noktasında 
sorunlar yaşanmıştır. Çünkü sayısı resmi 
veriler itibariyle 80.000 civarında olan 
Türk nüfusun ülkenin genelinde dağınık bir 
şekilde yaşaması, seçim sisteminin Türkle-
rin aleyhinde işlemesine yol açmıştır. Öyle 
ki, 1990’lı yıllarda Makedonya Türk top-

lumunun meclise gönderdiği bir milletve-
kilinden bahsetmek mümkün değildir. Bu 
dönemde iktidar partilerinin Türkiye’yle 
ilişkileri, gösterilen hassasiyet nedeniyle, 
Makedonya Türklerine 1994 ve 1998 yıl-
larında birer bakanlık görevi verilmiştir.1   

TDP’nin yanı sıra, 1992 yılında Güven Türk 
Partisi kurulmuşsa da bu parti kısa bir süre 
için faaliyet gösterebilmiş, Makedonya 
Türkleri arasında taban bulamamıştır. 

Siyasi temsil noktasında ortaya çıkan 
bu kötü tablo, ülkedeki Türklerin mem-
nuniyetsizliğine yol açmıştır. Yaşanan so-
runlarla ilgili TDP’nin Türkiye nezdinde 
bilgilendirmelerde bulunması, Üsküp’ün 
Ankara’ya çeşitli taahhütlerde bulunmasına 
yol açmışsa da, 1990’lı yıllarda Türklerin si-
yasi temsil sorunu “dışarıdan bakan atama” 
formülüyle aşılmak istenmiştir. 

1999’da dönemin Bakanı olan Adnan 
Kahil’in Türk Hareket Partisi’ni (THP) kur-
masıyla Makedonya’daki Türklerin parti 
sayısı ikiye çıkarken bu bağlamda aktörel 
çoğulluk ortaya çıkmıştır. Adnan Kahil’in 
1990’lı yıllarda bir dönem genel başkanlık 
yaptığını belirtmek gerekir. TDP ile THP 
arasında ideolojik bir ayrılık olmamasına 
rağmen siyasi platformda iki Türk partisi 
yer almıştır. 

2001 yılında Makedonya’da yaşanan 
etnik çatışmalar ve ardından 13 Ağustos 
2001 tarihli Ohri Çerçeve Anlaşması, ülke-

1   1994’te Güner İsmail ve 1998’de Adnan Kahil dışarıdan kabineye 
bakan olarak alınmışlardır. 

de etnik dengeler anlamında yeni bir statü 
tesis etmiştir.2 Anlaşma’nın düzenleme-
leri kapsamında Arnavutların sorunları-
na çözüm üretilmekle birlikte, ülkenin en 
büyük üçüncü etnik grubu olan Türklerin 
Ohri diyalog sürecinde masada yer alma-
ması nedeniyle arka planda bırakıldığı gö-
rülmüştür. Diğer bir deyişle, Ohri Çerçeve 
Anlaşması’nın imzalanması sürecinde Ma-
kedonya Türklerinin varlığının görmezden 
gelindiği ve bunun anlaşma düzenlenmele-
rine yansıdığı anlaşılmaktadır. Çerçeve An-
laşması, Türklerin siyasi hayatında değişik-
likler yaratırken Ohri sürecinde TDP genel 
başkanı olarak bulunan Erdoğan Saraç’ın 
yerine Kenan Hasip getirilmiştir.

2002 sonrasında bütün genel seçim-
lerde Makedonya Türkleri parlamentoda 
temsilci bulundurabilmiştir. 2002 yılında 
TDP’den iki, THP’den bir milletvekili Ma-
kedonya Meclisi’nde yer almış, 2006’da 
ise TDP iki milletvekiline karşılık THP’den 
kabinede bir bakan (Adnan Kahil) bulun-
muştur. 2006 sonrasında ise Makedonya 
kabinelerinde mutlaka bir Türk bakana yer 
verildiği görülmektedir. Zira 2006 yılında 
iktidara gelen Başbakan ve VMRO-DPMNE 
lideri Nikola Gruevski, Aralık 2007’deki 
Türkiye ziyaretinde, Başbakan Erdoğan’a 
kendisinin mensubu olduğu partinin ik-
tidarı süresince Makedonya kabinesinde 

2    Ohri  Çerçeve  Anlaşması  düzenlemeleri  için  bkz.  http://www.
ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf, 
(02.12.2014).

MAKEDONYA’NIN 1991’DEKİ 
BAĞIMSIZLIK İLANININ ARDINDAN 
MAKEDONYA TÜRKLERİNİN 
SİYASAL HAREKETLERİ ZAMANLA 
çEŞİTLENMEYE BAŞLAMIŞ VE  FARKLI 
SİYASİ PARTİLER KURULMUŞTUR.

YEREL VE GENEL SEçİMLERDE 
TARAFLARIN ORTAK SEçİM STRATEjİSİ 
BELİRLEMELERİ VE ORTAK SEçİM 
BİLDİRİSİNE İMZA ATMALARI ÖNEMLİ 
OLACAKTIR.

Makedonya Türklerinin
Siyasi Durumuna İlişkin

Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Kader Özlem

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
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Kazakistan’ın
Küresel Ekonomideki Yeri

EKOANALİZ

RUSYA’YI HAYATİ BİR ORTAK OLARAK 
NİTELENDİREN KAZAKİSTAN DİĞER 
TARAFTAN ABD, AB VE çİN İLE DE 
BAĞLAR KURABİLMİŞTİR.

Mehmet Çağatay Abuşoğlu
21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ORTA ASYA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

S
ovyetler Birliği içerisinde üçün-
cü büyük ekonomi olan Kazakis-
tan, bağımsız kalmasıyla birlikte 
Rusya dışındaki diğer eski Sovyet 

ülkelerine göre önemli bir gelişim göstere-
bilmiştir. Bu gelişimin sağlanmasında kıy-

metli kaynaklar kadar, Astana’nın (SSCB 
döneminde) bütünleşilmiş Rusya ile olumlu 
politikalar oluşturması ve diğer büyük güç-
lerle ilişki kurma çabası etkili olmuştur.

Rusya’yı hayati bir ortak olarak nitelen-
diren Kazakistan diğer taraftan ABD, AB 
ve Çin ile de bağlar kurabilmiştir. Devlet-
ler için kısa sayılabilecek yirmi üç yılda ise 
küresel ekonomide kendisine yer bulabil-
miştir. 1991'den itibaren takip ettiği enerji 
politikalarıyla birlikte son dönemdeki zir-
veler ve hamleler Kazakistan'ı ön plana çı-
kartmıştır. Küresel sorunlarla ilgili olarak 
Kazakistan'ın yaptığı açıklamalar ve attığı 
adımlar takip edilir hale gelmiştir.

29 Mayıs 2014’te Rusya ve Belarus 
ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği’nin 
(AEB) kurulması bu hamlelerin en önemli-
lerindendir. 1994’te Nazarbayev tarafından 
gündeme getirilmiş olması da, Kazakistan’ı 
birliğin fikren de kurucusu konumuna ge-
tirerek önemli bir prestij kazanmasını 
sağlamıştır. Fakat tahmin edileceği üzere 
AEB’nin en önemli getirisi ekonomi ala-
nındadır. 1 Ocak 2015’te resmen devreye 
girecek olan AEB ile birlikte AB benze-
ri ortak pazar ve emek-sermaye dolaşımı 
şimdiden Kazakistan’a yönelen yatırımları 
arttırmıştır. Batı ile Rusya arasında devam 
eden Ukrayna merkezli kriz, karşılıklı yap-
tırımları beraberinde getirmiştir. Bu yaptı-
rımlara maruz kalmadan Rus pazarına da-
hil olmak isteyen yatırımcılar da yönlerini 
Kazakistan’a çevirmişlerdir. Mayıs ayından 
itibaren Kazakistan’a artan yatırımlarda 
ortaya çıkan fikir ise Kazakistan’ın 17 mil-
yonluk değil 170 milyonluk bir pazara sahip 
olduğu şeklindedir. Bu durum üretim elve-
rişliliğinin yanında pazarı da düşünen yatı-
rımcıları doğrudan cezbetmiştir. 

Rusya ile gerçekleştirilen bütünleşme 
hareketi Kazakistan’ı diğer güçlerle ilişki 
kurmasını engellememiştir. Bu noktada 
Kazakistan’ın bölgedeki en derin AB ilişki-
lerine sahip olması anlamlıdır. 1995’te imza 
altına alınan ilk AB-Kazakistan işbirliği an-
laşmasının ardından 2014 Yazında ikinci 
nesil ortaklık müzakerelerine geçilmiştir. 
AB, Kazakistan’ın en büyük ticaret ortağı 
konumundadır. AB-Kazakistan arasındaki 
ticaret hacmi 2013 yılında 36 milyar dolara 
erişmiştir. Kazakistan’ın Rusya ile yakaladı-
ğı siyasal ve kültürel ahenk Rusya’nın karşı 
bloğu olarak gördüğü AB ile Kazakistan iliş-
kilerine zarar vermemiştir. 5 Aralık 2014’te 

gerçekleşen Fransa lideri Hollade’ın ziya-
reti de Kazakistan’ın çok-yönlü dış politika 
başarısı olarak değerlendirilebilir. Diğer 
yandan Kazakistan’ın 2010’daki Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dö-
nem başkanlığını da unutmamak gerekir. 
Dönem başkanlığı Kazakistan’ın küresel 
prestijini arttırmıştır.

Kazakistan, Rusya ve AB ile birlikte di-
ğer büyük sınırdaşı Çin ile de önemli işbir-
liği ortamı ve ticari ilişkiler geliştirmiştir. 
Çoğunlukla Çin’in artan enerji ihtiyacına 
hitaben gelişen ticaret hacminin önemli bir 
kısmını, Kazakistan’ın Çin’e ihraç ettiği pet-
rol oluşturmaktadır. 2013 verilerine göre 
Kazakistan Çin’in petrol ihtiyacını sağladığı 
ülkeler arasında yedinci sırada gelmektedir. 
Çin, doğal gaz ve petrol ithalatının önemli 
bir kısmını Pasifik'teki terminallerinden 
gerçekleştirmektedir. Bu durum pek çok 
uzmana göre Çin için bir güvenlik sorunu 
oluşturmaktadır. Sebebi ise enerji yüklü ge-
milerin Japon ve ABD filoları eşliğinde ha-
reket etmesidir. Bu nedenle Kazakistan'dan 
Türkmenistan'dan alınan doğal gaz gibi 
doğrudan boru hattıyla petrol temin edil-
mesi Çin için önemlidir. Diğer yandan 
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çatısı altın-
da kurulan diyalog ortamının Kazak-Çin 
ilişkilerinde önemli payı bulunmaktadır. 
ŞİÖ, ilişkileri bir adım daha ilerleterek iki 
ülkeyi -diğer üye ülkeler de dahil olmak 
üzere- ortak askeri tatbikat düzenleyecek 
kadar yakın hale getirmiştir.

Kazakistan dış politikasının ikili ilişkiler 
kadar örgütsel ilişkilere de öncelik vermesi 
faydalı bağlar kurmasını ve kaynaklarını et-
kili biçimde ihraç etmesini sağlamıştır. Ya-
kalanan bu ekonomik başarı ülke refahına 
da yansımıştır. 

Kazak ekonomisinin güç kazanmasında 
petrolün belirgin bir konumu bulunmak-
tadır. Bu yıl içerisinde başlayan ve halen 
devam eden petrol fiyatlarındaki düşüşün 
Kazakistan gibi net üretici ve ihracatçı ül-
kelere zarar vereceği düşüncesi hareket 

RUS YATIRIMCILAR İçİN KAZAKİSTAN, 
17 MİLYONLUK DEĞİL 170 MİLYONLUK 
BİR POTANSİYELE SAHİPTİR.
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kazanmıştır. Kazak Hü-
kümeti tarafından ha-
zırlanan ve ilan edilen 
“Nurlu Yol” ekonomi 
politikasının toplantı-
sı sırasında ise konuyla 
ilgili açıklamalar yapıl-
mıştır. Devlet başkanı 
Nazarbayev petrol fiyat-
larındaki düşüşün halkın 
refah düzeyine sirayet 
etmemesi için her önle-
min alınacağını vurgu-
ladı. Küçük işletmeler 
için bütçeden ayrılan 
desteği ve pek çok konu-
daki altyapı çalışmasını 
içeren Nurlu Yol’un ay-
rıca Kazakistan’ın 2050 
Stratejisi’ne hizmet ede-
ceği ve bölge istikrarına 
katkıda bulunacağı dile 
getirildi.

Kazakistan için ya-
şamsal anlamı olan 
enerjiyle ilgili olarak son 
açıklama Başbakan Ke-
rim Masimov’dan geldi. 
Masimov 2015 içerisin-
de petrol üretiminde 
artış yaşanacağını ve 
kaya gazı araştırmaları-
nın olumlu ilerlediğini 
belirtti. Enerji üretimin-
deki yükselişin yanında 
Masimov Kazakistan’ın 
hedefinin en çok enerji 
üreten on ülke arasına 
girmek olduğunu söyle-
di. Bu amaç gösteriyor ki önemli gelişme 
kaydettiği düşünülen Kazak ekonomisi, As-
tana için henüz yolun başında. Nursultan 
Nazarbayev’in de benzeri biçimde ortaya 
koyduğu ekonomide büyüme hedefi aslında 
2050 Stratejisi’nin birer parçasını oluştur-
maktadır.

Kazakistan’ın enerji üretimindeki yük-
selişi ve önemli merkezler ile ticaret hacim-
lerinin artması küresel finans otoritelerinin 
dikkatini çekmiştir. Dünyaca ünlü The Ban-
ker dergisi editörü Brian Caplen “BRICs’in 
BRICKs Olma Zamanı?” isimli yazısında 
yükselen ekonomi bloğu olarak değerlen-
dirilen BRICs (Brezilya, Rusya, Hindistan 
ve Çin) arasına Kazakistan’ın da katılabile-

ceğini belirtmiştir. Kazakistan’ın sınırdaşı 
olduğu Çin ve Rusya ekonomileri ile olan 
yakınlığını ön planda tutan Caplen bir diğer 
BRIC ülkesi olan Hindistan ile de bölgesel 
işbirliği içerisinde olduğunu izah etmiştir. 
Benzer bir çıkış 2010 yılında Cambridge 
Üniversitesi Orta Asya Forumu Başkanı 

Siddharth Saxena tarafından bir uluslara-
rası sempozyumda gündeme getirilmişti. 
Profesör Saxena ekonomik gelişime ve si-
yasal temele dikkat çekerek Kazakistan’ın 
BRIC için tamamlayıcı üye olacağını ve bu 
ekonomik ittifaka büyük katkıda bulunaca-
ğını söylemişti. 

Dış politikada, iletişime açık tutumuy-
la ve ticari ilişkilerini geliştirme arzusuyla 
Kazakistan, az zamanda büyük işler ba-
şarmıştır. Gelinen noktanın büyüklüğü 
Kazakistan’ın diğer bölge ülkeleriyle kıyas-
landığında daha net bir biçimde fark edil-
mektedir. Kazak ekonomisindeki ilerleyişin 
ise istikrarlı bir biçimde devam etmesi bek-
lenmektedir.

KAZAKİSTAN’IN RUSYA İLE 
YAKALADIĞI SİYASAL VE KÜLTÜREL 
AHENK RUSYA’NIN KARŞI BLOĞU 
OLARAK GÖRDÜĞÜ AB İLE KAZAKİSTAN 
İLİŞKİLERİNE ZARAR VERMEMİŞTİR.

Türkiye’nin 
Gerçek Çayı Budur
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“Daha önce de söylediğim gibi iki büyük 
devlet (ABD ve Çin) olarak tarih boyunca 
yapılmamış olanı yapıyoruz ve yerleşik bir 
güç ile yükselen bir gücün bir araya gelme-
si halinde ne olacağı sorusunun cevabını 
hazırlıyoruz.”

Hillary Clinton
ABD Dışişleri Eski Bakanı

U
luslararası ilişkiler literatüründe 
güç kavramı çok farklı şekiller-
de tanımlanmaktadır. Örneğin, 
Machiavelli, güç kavramını insa-

noğlu için ve devletler için ulaşılması gere-
ken bir amaç olarak görmüştür. Prens adlı 
kitabında güce ulaşmanın ve elinde tutma-
nın yollarını ve metotlarını incelemektedir. 
Bu anlamda denilebilir ki asırlar boyunca 
insanoğlu ‘öteki’lerle olan ilişkilerini güç 
politikaları üzerine kurmuş ve bu güç po-
litikaları sürekli bir evrim sürecinden geç-
miştir. Bu evrim sürecine baktığımızda gü-
nümüzde yeni bir çeşit sınıflandırma ortaya 
çıktığını görmekteyiz ki bu yeni sınıflandır-
ma ile yapılmak istenen güçler arasında net 
bir ayırım yapılmasını sağlamak ve onlara 
rollerinin ne olduğunu hatırlatmaktır. Bu 
minvalde, statüko devam ettirilirken Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin küresel liderliği 
de perçinlenmiş olacaktır.

Bu yeni sınıflandırma kapsamında gü-
nümüzde birçok kısaltma üretilmiş durum-
dadır. Bunlardan bazıları BRIC(S), MINT, 

MIST, PINE, MIKT vb. Bu kısaltmalardan 
en çok bilinenleri BRIC(S) ve MINT’tir. 
BRIC(S) kısaltması bir ekonomist olan Jim 
O’Neill tarafından 2001 yılında Brezilya, 
Rusya, Hindistan ve Çin’in yükselen güç-
ler olduğuna vurgu yapmakta ve küresel 
ekonomik güç dengesinin gelişmekte olan 
ülkelere doğru kaydığını iddia etmektedir. 
2010 yılında Güney Afrika’nın katılımıy-
la kısaltma BRICS şeklini almıştır. O’Neill 
kısa bir zaman sonra yeni bir kısaltma daha 
türetmiş ve Meksika, Endonezya, Nijer-
ya ve Türkiye’den oluşan MINT’i BRICS’i 
oluşturan yükselen güçleri takip eden yeni 
yükselen güçler olarak ortaya koymuştur. 
Burada şunu ifade etmek gerekiyor diğer 
ülkeleri yükselen güçler kategorisine dahil 
etmemek sürecin basitleştirilmesi olarak 
görünebilir fakat unutmamak gerekir ki bu-
rada yapılan bir algı yönetimidir ve bir an-
lamda dünyadaki tüm devletlere yükselen 
bazı güçlerin olduğunu; yükselen güçlere de 

aslında hali hazırda zaten yerleşik güçlerin 
var olduğunu hatırlatmaktır. Bu anlamda, 
G7 ülkelerinin hepsi yerleşik güçlerken G20 
neredeyse tüm yerleşik ve yükselen güçleri 
kapsamaktadır.

Güçlerin sınıflandırılmasına binaen 
belirtmekte fayda var ki günümüz modern 
dünyası tarihin hiçbir döneminde olmadığı 
kadar birbirine bağımlıdır. Bu bağımlılık ile 
birlikte küresel refah ve güvenliğe yönelik 
tehditler de son yıllarda artmaktadır. Aynı 
zamanda bu tehditlerin yarattıkları tehlike-
nin boyutlarından dolayı yerleşik ve yükse-
len güçler arasındaki işbirliği de artmakta-
dır. Bahsi geçen işbirliği normlar, ilkeler ve 
BM, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar 
tarafından sağlanıyor olsa da uluslararası 
sistemin daha etkili çözümler üretmesi zo-
runluluğu aşikârdır.

Tehditler ve Önlemler
Yukarıda belirtildiği gibi uluslararası sis-
tem birçok tehditle karşı karşıyadır. Bazı 
durumlarda yerleşik ve yükselen güçler bu 
tehditlere birlikte cevap verirken bazı du-
rumlarda da bu güçler birbirlerine karşı 
tehdit oluşturmaktadırlar. Bu anlamda kar-
şılaşılan tehditlerin sonlandırılması husu-
sunda göreceli olarak yeni oluşturulmuş bir 
kuruluş olan G20 önemli bir platform arz 
etmektedir. Özellikle G20 ülkeleri terörizm, 
ekonomik büyüme, nükleer silahlanma, 
enerji güvenliği, insani müdahale ve çev-
resel sürdürülebilirlik konularında ortaya 
çıkabilecek her türlü tehdidin üstesinden 
gelebilme potansiyeline sahiptir. 

Terörizm: Günümüz modern dünyasında 
karşılaşılan en önemli tehditlerden birisi 
barış ve istikrarı bozan terörizmdir. Önlen-
mesi ve sonlandırılması gerektiği hepimiz 
tarafından bilinirken teröre karşı küresel 
bir mücadele başlatılmadan bunun pek 
mümkün olmadığı da ortadadır. Bu bağ-
lamda, yerleşik ve yükselen güçler küresel 
bağlamda insanlara, kurumlara ve devlet-
lere karşı tehdit oluşturan bu hukuksuz, 
vahşi şiddeti durdurmak amacıyla birlikte 
hareket etmek zorundadırlar.
Ekonomik Büyüme: Küresel anlamda 
ekonomik büyüme rakamları olumlu bir se-
yir izlese de Kuzey ve Güney arasındaki fark 
gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca ekonomik 
büyümeyi tersine çevirebilecek trendler de 
varlıklarını sürdürmektedirler. Bunlardan 
ilki petrol fiyatlarıdır. Petrol fiyatlarında 
son dönemde yaşanan düşüş olumlu kar-
şılansa da orta ve uzun vadede yaratacağı 
etkiler itinayla ele alınmalıdır. Diğer bir 
sorun ekonomik büyüme grafiğinde kesin-
tilere ve beklentilerin karşılanamamasına 
sebebiyet verebilecek olan dış ekonomik 
dengelerdir. Son olarak da yüksek faiz 
oranlarının tüketim alışkanlıklarında yara-
tabileceği sorunlar önemli bir başka sorunu 
ortaya koymaktadır. Yerleşik ve yükselen 
güçler tüm bu sorunları ve trendleri kontrol 
altında tutabilecek potansiyele sahiptirler. 
Yeter ki bu minvalde irade gösterebilsinler.
Nükleer Silahlanma: Nükleer Silahlan-
ma hususunda ilk bakışta yerleşik ve yük-
selen güçler arasında işbirliği olduğu göz-
lemlenebilir. Fakat örneğin İran’ın nükleer 
bir güç olarak ortaya çıkması noktasında bu 

güçlerin büyük bir bölümü İran’ı kınarken 
bazı ülkeler nükleer bir güç olmak için hala 
fırsat aramaktadırlar. Bu bağlamda Nük-
leer Silahlanmanın Yayılmasını Önleme 
Anlaşması’nı hala imzalamamış ülkelerin 
bulunmasından ötürü G20 nükleer silah-
sızlanmaya yönelik her türlü adımı atabil-
melidir.
Enerji Güvenliği: Bahsi geçen tüm güçle-
rin enerji güvenliği tehdidi ile karşı karşıya 
olduğu gerçeğinden yola çıkarak belirtmek 
gerekir ki hiçbir güç bu tehdit ile tek başına 
mücadele edemez. Enerji güvenliği açısın-
dan piyasalardaki istikrarın sağlanması eko-
nomik büyüme için kritik bir önem taşımak-
tadır. Enerji güvenliği G20’nin dikkatle ele 
alması gereken bir konu olduğu için yerleşik 
ve yükselen güçler, enerji arzının siyasal bir 
baskı/zorlama aracı olarak kullanılmasına 
karşı işbirliği yapmak zorundadırlar. 
İnsani Müdahale: Bu husus diğer husus-
lardan çok daha ihtilaflıdır. Öncelikle bu 
konseptin daha önceki başarısızlıklarından 
dolayı güvenilirliği düşüktür. Fakat şu bir 
gerçektir ki uluslararası toplumun etnik 
temizlik, savaş suçları vb. insani suçları 
önlemek gibi bir sorumluluğu vardır. Bu 
kapsamda son dönemde Suriye’de yaşanan-
lar önemli bir örnektir. 100.000’den fazla 
insanın ölümü hali hazırda Suriye’ye yöne-
lik kapsamlı bir insani müdahale girişimi-
ni tetikleyebilmiş değildir. Bu bağlamda, 
Koruma Sorumluluğu (R2P) doktrininin 
incelenmesi gerekmekte ve bilinmelidir ki 
bu doktrin sadece korumanın sorumluluk 
olduğunu ileri sürmemektedir aynı zaman-
da tepki verme sorumluluğunu ve yeniden 

inşa etme sorumluluğunu da açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu nedenden dolayı yerleşik 
ve yükselen güçler ilk etapta insanların ko-
runmasını sağlayamıyorlarsa tepki verme 
ve yeniden inşa etme sorumluluklarını ye-
rine getirmelidirler.
Çevresel Sürdürülebilirlik: Ülkeler, 
özellikle sanayileşmiş ülkeler, daha hızlı 
büyümek için kaynaklara ihtiyaç duyarlar. 
Fakat bu büyümenin çevresel olarak ne 
kadar sürdürülebilir olduğu net değildir. 
Bu husus yaşam döngüleri açısından doğal 
kaynaklara ihtiyaçları olan fakir ülkeler için 
çok önemlidir. Bundan dolayı daha yaşa-
nabilir bir dünya için yerleşik ve yükselen 
güçlerin çevresel sürdürülebilirlik husu-
suna titizlikle yaklaşmaları gerekmekte ve 
sorunların çözümü hususunda ivedilikle 
çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

Bahsi geçen tüm bu tehditlerin sadece 
yerleşik güçler tarafından çözümlenebilece-
ğini beklemek hiç mantıklı değildir. Yerle-
şik ve yükselen güçlerin uluslararası düze-
nin karşılaştığı bu tehditlere karşı işbirliği 
yapmaları durumunda yeni bir dönemin 
doğuşundan söz edebiliriz. Yoksa dünyanın 
kaderini belirleyecek olan bu güçlerin çatış-
masının sonucu olacaktır.
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Zaman gibi “oh olsun” modunda, zira bu 
ülkede hemen herkes, Pakistan tarafından 
beslenip büyütülen Taliban örgütünün dü-
zenlediği saldırıda bir yakınını, akrabasını, 
dostunu veya hemşehrisini kaybetmenin 
acısını hâlâ yüreğinde taşıyor. Nitekim, ör-
gütün iki yıl önce Kabil’in Şehrinev semtin-
de bir kafeye düzenlediği saldırıda Muham-
med Zaman’ın 19 yaşındaki yeğeni yanarak 
can vermişti. 

Peki, nasıl da oldu da 
Pakistan’ın kendi eliyle besleyip 
büyüttüğü Taliban bugün 
efendisinin canını yakmaya 
başladı?
Elbette hiçbir şey bir günde olmadı. 
Pakistan’da radikal İslamcı grupların bir 
güç olarak öne çıkması, Afganistan’ın Sov-
yet işgaline uğradığı ve General Ziya-ül 
Hak’ın iktidarda olduğu 1980’li yılların ba-
şına denk geliyor. O dönemde Washington, 
Pakistan’daki Ziya-ül Hak rejimi ile birlikte, 
Sovyet yayılmacılığını önlemek için İslam-
cılara destek veriyordu. 

Birçok kimse, Pakistan’da dini fana-
tikliğin yayılmasından haklı olarak Ge-
neral Ziya’yı sorumlu tutarken General 
Müşerref’in Taliban’ın bu ülkede yayı-
lıp güçlenmesindeki rolü büyük ölçüde 
göz ardı ediliyordu. 1980’li yıllarda Ziya, 
Afganistan’daki komünist yönetime al-
ternarif olarak Afgan cihadının en aşırı 
ucundaki Gülbeddin Hikmetyar’ı seçmişti. 
Ancak Ziya’nın bir uçak kazasında ölme-
si ve Hikmetyar’ın başarısızlığı, Pakistan’ı 
yeni arayışlara itmiş ve çok geçmeden de 
alternatif bulunmuştu. Medrese öğren-
cilerinden oluşan Taliban, Pakistan’ın 
Afganistan’la ilgili hayallerini gerçekleştire-
bilecek bir güçtü. Taliban’ın Afganistan’da 
iktidarı ele geçirmesiyle Pakistan’ın maksa-
dı hasıl oldu. Böylece Pakistan bir taşla iki 
kuş vurdu; hem Kabil’de kendi yandaşı bir 
yönetim oluşturdu hem de ezeli düşmanı 
Hindistan’la muhtemel bir savaşta stratejik 
derinlik kazanmış oldu. 

Ancak 11 Eylül 2001 saldırıları, tüm 
dengeleri altüst ettiği gibi Pakistan’ın he-
saplarını da bozdu. General Müşerref, 
Başkan Bush’ın “Ya bizimlesin ya karşı-
mızdasın!” tehdidiyle Taliban ve El Kaide 
ile yollarını ayırdığını açıklamak zorunda 
kaldı. Ama bir yandan da Amerikan bom-
bardımanından kaçan binlerce Taliban ve 
El Kaide militanının Pakistan’ın aşiretler 
bölgesine girmesine izin verdi. Müşerref’in 
hesabı şuydu: Er veya geç ABD ve Nato 
Afganistan’dan çekilecek, o zaman Kabil’de 
yeni yönetimi oluşturacak bir gruba ihti-
yaç olacak. Ve böylece Müşerref,  aşiretler 
bölgesi Veziristan’da sakin sakin bekleyen 
Taliban’ı tekrar piyasaya sürebilecekti. 

Ama evdeki hesap her zamanki gibi çar-
şıya uymadı.  Aşiretler bölgesine sığınan 
Afgan Talibanı, ülkeyi Amerikan işgalin-
den kurtarmaya çalışırken yeni bir militan 
kuşağın ortaya çıkmasını sağladı. Bunlar, 
ABD’nin teröre karşı savaşına Pakistan’ın 
verdiği desteğe tepki olarak ortaya çıkmıştı 
ve çok geçmeden yeni militanlarla Pakistan 
ordusu arasında çatışmalar başladı. Çatış-
maların giderek yayılmasıyla 2007 yılında 
aşiretler bölgesindeki milis gruplar, Pakis-
tanlı Taliban Hareketi adı altında birleşti-
ler. 

Bu yeni örgütün lideri, o sırada adını 
kimsenin duymadığı, Güney Veziristan’dan 
gözüpek bir savaşçı olan 34 yaşındaki Bey-
tullah Mehsud’du. Ama dünya kamuoyu-
nun Beytullah Mehsud ismini tanıması için 
uzun bir süre beklemesi gerekmeyecekti. 
Nitekim 2007 yılının son günlerinde Pakis-
tan eski başbakanı Benazir Bhutto insanı 
dehşete düşüren bir suikastla öldürülünce 
tüm gözler,  eylemin arkasındaki isme çev-
rildi. Sorumluluğunu Mehsud’un üstlendiği 
saldırı, Pakistan’da o ana kadar gerçekleş-
tirilen en büyük suikast ve siyasi cinayetti. 

Aşiretler bölgesini adım adım ele geçi-
ren Taliban, Müşerref yönetimine meydan 
okurcasına Veziristan’da şeriat mahkeme-
leri, vergi daireleri ve medreselerden oluşan 
paralel bir yönetim oluşturarak bölgeyi İs-
lam Emirliği ilan etti. Örgüt, 2009 başında, 
Nobel ödüllü aktivist Malala Yusufzay’in de 
memleketi olan Svat Vadisi’ni ele geçirince, 
Pakistan ordusu örgütle ateşkes anlaşması 
imzalamak zorunda kaldı.  Bu, elbette Ta-
liban için büyük bir zafer, burnundan kıl 
aldırmayan Pakistanlı generaller için de 
yüz kızartıcı bir yenilgi anlamına geliyordu. 

Pakistan ordusu, bükemediği eli öpmek zo-
runda kalmıştı. 

Bununla birlikte ateşkes anlaşması daha 
üzerindeki mürekkebi kurumadan bozuldu 
ve Taliban Svat’tan çıkarak Lahor, Karaçi ve 
İslamabad gibi büyük kentlerde ses getiren 
eylemler gerçekleştirmeye başladı. Böylece 
Peşaver’deki son okul baskınına gelindi. 

Pakistan ordusunun hiçbir zaman 
Taliban’la ciddi bir mücadele stratejisi ol-
madı. Ordunun amacı, gerek Taliban ge-
rekse Leşker-i Tayyibe gibi Keşmir’de sa-
vaşan  İslamcı grupları hâlâ (Hindistan’la 
olabilecek) muhtemel bir savaşta müttefik 
olarak görmesidir. Ancak sorun şu ki, Tali-
ban kontrolden çıkmış durumda ve şu anda 
Pakistan’ın varlığını ve bütünlüğünü tehdit 
edebilecek düzeye gelmiş bulunuyor. Bu-
gün Pakistan’da baş gösteren Taliban kri-
zi, General Müşerref’in bıraktığı bir miras. 
Müşerref zamanında kendi iktidarını ko-
rumak için ülkesindeki laik politik yapının 
altını oymuş, onun yerine dini fanatiklerin 
filizlenip güçlenmesi için uygun bir ortam 

hazırlamıştı. Ne ilginçtir ki, Hindistan alt 
kıtasının Müslümanları için güvenli bir 
sığınak olarak Cinnah tarafından kurulan 
Pakistan bugün yine bir avuç Müslüman fa-
natiğin tehdidi altına girmiş bulunuyor.

Pakistan’ın bu hale gelmesinde Batı’nın 
da sorumluluğu bulunuyor. Batı’nın Pakis-
tan’daki en büyük yanlışı, kendi çıkarlarına 
hizmet ettiği sürece bu ülkedeki askerî dik-
tatörleri ve radikal İslamcıları desteklemesi 
oldu. Mesela 1980’li yıllarda ülkenin askeri 
istihbaratı ISI, Pakistan’da CIA’nın bir şu-
besi gibi çalıştığı için Washington,  Ziya’nın 
her yaptığına göz yumdu. ISI/CIA işbirliği 
Afgan mücahitlerine modern silahlar ve tek-
noloji sağlamakla kalmadı, aynı zamanda 
bir zamanlar sakin ve huzurlu bir ülke olan 
Pakistan’ı şiddet dolu bir Kalaşnikoflar, ero-
in ve radikal İslam diyarı haline getirdi.

A
fganlı gazeteci Muhammed Za-
man,  Pakistan’daki olaylardan 
söz ederken çok bilinen bir Türk 
atasözünü tekrarlıyor: “Gül-

me komşuna gelir başına”. Muhammed 
Zaman’la telefonda konuşuyoruz, o Kabil’de 
bense İstanbul’dayım. Zaman’ın yüzünü 
görmesem bile neşeli sesinden gözlerinin 

içinin güldüğünü tahmin edebiliyorum. 
Muhammed Zaman’ın sevincini ya-

dırgasam da onu yakından tanıdığım için 
şu anki duygularını anlayabiliyorum. 
Pakistan’ın,  Taliban’ı Afganistan’ın başına 
musallat ettiğini ve örgütün uzun zamandır 
Afganistan’ın kentlerini kana buladığını bil-
meyen yok. Birçok Afgan gibi Muhammed 

Zaman da 1992’de Afganistan’da iç savaş 
patlak verdiğinde Kabil’de kan gövdeyi gö-
türürken ve Taliban iktidarı sırasında Afgan 
halkı tarihinin en karanlık dönemini yaşar-
ken Pakistan liderlerinin ellerini ovuştura-
rak kıs kıs güldüklerini ama şimdi gülme 
sırasının kendilerine geldiğini düşünüyor. 
Hangi Afganla konuşsam tıpkı Muhammed 
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A
nlamlı bir uzaklık ve etki yarata-
cak kadar bir süre içinde gerçekle-
şen tüm yer değiştirmeler olarak 
kısaca tarif edilebilen göç olgusu, 

insanlık tarihinde zamansal, mekânsal, bi-
çimsel ve nedensel olarak farklılaşmış ama 
hep var olmuştur.1 İnterdisipliner bir niteli-
ğe sahip olan göç; nedensel (gönüllü, zorun-
lu), mekânsal (iç ve uluslararası), zamansal 
(kısa süreli ve uzun süreli) açılardan kate-
gorize edilebilmektedir.2 Everett Lee 1966 
yılında yayımladığı “A Theory of Migration 
adlı” çalışmasında göçe neden olan başlıca 
dört etmenden bahsetmiştir. Lee’ye göre göç 
olayının oluşmasında yaşanılan yerle ilgili 
(itici), gidilmesi düşünülen yerle ilgili (çeki-
ci) ve bireysel faktörler ile bireylerin yaşam-
ları ve yer değiştirmeleri üzerindeki engeller 
etkili olmaktadır.3 Düşük yaşam koşullarına 
sahip yerleşkelerdeki bireyler daha endüst-
rileşmiş ve gelir seviyesi yüksek bölgelere 
doğru, daha iyi bir hayata sahip olmak için 
göçme eğilimindedirler.4 Bireylerin bulun-

1  Erder, Sema, Refah  Toplumunda  “Getto”  ve  Türkler,  Teknografik 
Matbaacılık, İstanbul, 1986, s.9.
2    ABDELMALEK,  Sayad,    ‘’Les  Maux-À-Mots  De  L’immigration’ 
(Jean Leca ile Röportaj), Politix, Cilt:3, Sayı: 12, 1990, S. 7-24.
3   Lee, Everet S., ‘’A Theory Of Migration’’, Demography, Cilt: 3, Sayı: 
1. ,1966, S. 47-57.
4   Mabogunje, Akin L., ‘’ Systems Approach to a Theory of Rural-
Urban Migration’’, Geographical Analysis
Cilt:2, Sayı:1, Ocak 1970, s.4-8.

dukları yerleri terk etmelerine sebep olan 
bu faktörler ekonomik, sosyal, politik yahut 
iklimsel nitelikte olabilmektedir.5

Uluslararası sistemde önemli tartışma-
lara konu olan göçün nedenleri, şekilleri ve 
sonuçları üzerine birçok akademik çalışma 
yapılmıştır. Ancak iklimsel değişiklik so-
nucunda meydana gelen göçler literatürde 
kısıtlı bir hacme sahiptir.6 “İklimsel göç” 
konusu uluslararası göç çalışmalarında son 
dönemde yer almaya başlamıştır.7 Önceki 
dönemlerdeki göç çalışmalarındaysa çevre-
sel ve iklimsel etkenler göz ardı edilmiştir. 
Bu durumda kalkınma politikalarının çev-
resel konuları göz ardı etmesi, neo klasik 
ekonomi teorilerindeki eksiklikler, coğrafi 
ve ekolojik yaklaşımlar ile devletlerin poli-
tik tavırları etkili olmuştur.8 

İklimsel göç konusunda çevreci ve şüp-
heci perspektif olarak adlandırılabilecek iki 
grup arasında tartışmalar mevcuttur. Daha 
çevreci perspektiften bakan görüşlere göre 
çevresel değişimlerle göç arasında doğru-

5   Ramirez, Antonio Mihi, and Vilmante Kumpikaite Valiuniene, “The 
migration flow in the context of deterioration of the economic factors”, 
Economics and management, Mart 2013, s.479-484.
6   Piguet, E., “Migrations et changement climatique”, Futuribles - 
Analyses et Prospectives, 2008, s. 341: 31-43.
7   Ambrosi, Philippe, and Stéphane Hallegatte, “Changement clima-
tique et enjeux de sécurité.”, URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/
hal-00866405/ (14.12.2014).
8   Stark O. And Bloom D. E. (1985). “The New Economics of Labor 
Migration.” American Economic Review, 1985, s.175-178.

dan bir bağ vardır.9 Ancak daha kapitalist ve 
insan merkezli olan karşı görüşe göre, göçe 
neden olan ekonomik, politik ve toplumsal 
olmak üzere birçok unsur vardır. Çevresel 
koşullar ise tek başına göçe neden olamaz-
lar. İklimsel göç konusunun tarihi, ampirik 
göstergelerde sık sık karşılaşılan hatalar ve 
gelecekle ilgili tahminlerin zorluğu gibi ne-
denlerle şüpheciler, çevreci perspektifteki 
yaklaşımlara karşı çıkmaktadır.10

Giderek şiddetlenen iklimsel değişim-
lere bağlı olarak sayıları artacağı düşünü-
len iklimsel göçmenler hakkındaki tartış-
maların ekonomik ve politik niteliklerinin 
yanında bir de hukuksal boyutu vardır. 
İklimsel göç, uluslararası hukuk açısından 
değerlendirildiğinde göç fiilini gerçekleşti-
ren kişileri tanımlamada “iklimsel göçmen” 
mi yoksa  “iklimsel mülteci” mi ikilemiyle 
karşılaşılmaktadır. İklimsel ve çevresel 
unsurları ön plana çıkaran görüşün savu-
nucuları genel olarak “iklimsel mülteci” 
tanımına vurgu yapmaktadırlar. Onlara 

9   Gemenne, F., “How they became the human face of climate chan-
ge  -  The  emergence  of  climate  refugees  in  the  public  debate,  and 
the policy responses it triggered”,  Migration and Climate Change, E. 
Piguet, A. Pécoud and P. de Guchteneire, Paris, Editions de l’UNESCO.
10   Bıermann, F., Boas I., ‘’Preparing for a Warmer World Towards a 
Global Governance System to Protect Climate Refugees” Global Envi-
ronmental Politics Sayı:1, 2010, s.60-88.
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göre göçmen kavramı, “daha iyi bir yaşam 
standardına ulaşmak için gönüllü yer değiş-
tiren bireyler” şeklinde açıklanabilir. Bu ne-
denle göçmen kavramı mülteciye göre daha 
pozitif bir anlam içermekte ve bu tanımın 
kullanılması mevcut durumu minimalize 
etmekten başka bir şey değildir. Ancak di-
ğer taraftan uluslararası hukukta mülteci 
statüsünü düzenleyen hukuksal metinler 
incelendiği zaman çevresel ve iklimsel et-
kenlerin göz ardı edilmesi tartışmaya farklı 
boyutlar kazandırmaktadır. 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 
1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi 1. Madde-
sinde mülteciyi şu şekilde tanımlamıştır: 
“Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncele-
ri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı 
sebeplerle korktuğu için vatandaşı oldu-
ğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 
korumasından yararlanamayan, ya da söz 
konusu korku nedeniyle, yararlanmak is-
temeyen veya bir tabiiyeti olmayıp bu tür 
olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ül-
kesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen 
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen şahıslar.”11 Bu tanımda iklimsel 

11    Pıguet,  E.,  Pecoud,  A.  Et  De  Guchteneire,  ‘’La  circulation  des 
personnes: Migrations  et  changements  climatiques.’’ Working Paper 
MAPS 10, 2010, s.14.

koşulların oluşturduğu mücbir sebeplere 
yönelik bir açıklama bulunmamaktadır.12 
Ayrıca yukarıda yapılan tanımda bir kişi-
nin mülteci olarak kabul edilebilmesi için 
bir ülke sınırından geçip başka bir ülkeye 
geçmesi gerekliliği de vardır. Ancak mevcut 
düzende iklimsel nedenlerle yer değiştiren 
insanların bir kısmı bulundukları ülke-
yi terk etmeden ulusal sınırlar içerisinde 
başka bir bölgeye doğru da yer değiştire-
bilmektedir. Sınır aşmayan bu göçmenler 
için ‘’ülke içinde yerinden edilmiş kişi’’ 
tanımlaması yapılmıştır.13 Ancak sığınma-
cı statüsü tanınmamıştır. Sonuç olarak ik-
limsel koşulların iç göçler üzerindeki etkisi 
göz ardı edilmesi, söz konusu nedenlerle 
bir ülke sınırları içinde yer değiştiren bi-
reylerin hukuksal statüsünde bir daralma 
yaratmaktadır. İklimsel göç konusunda sü-
regelen bu tartışmalar neticesinde gittikçe 
olumsuz bir hal alan çevresel değişime bağlı 
olarak artan göç unsurlarının tanımlanma-
sı, hukuksal statüsü, bireylerin hakları ve 
devletlerin sorumluluklarının belirlenmesi 
üzerine birtakım öneriler geliştirilmiştir. 

12   Cournil, C. Mazzega, P., “Réflexions prospectives sur une pro-
tection juridique des réfugiés.”
Revue  Européenne  des  Migrations  Internationales,  Sayı:23,  2007,s. 
7-34.
13   Bkz. ‘’5 N ve 1 Mülteci’’, URL: www.multeci.org.tr/DosyaIndir.
aspx?t=dokuman&Id=19 (14.12.2014).

Öncelikle mülteci statüsünü düzenleyen 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 
tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin kapsamının 
genişletilmesi veya topyekûn yeni bir dü-
zenlemeye gidilmesi önerilmektedir. An-
cak bu öneri beraberinde yeni tartışmalar 
doğurmaktadır.14 İlk olarak mülteci kav-
ramında yapılacak bir genişletilme, yoksul 
bireylerin gelişmiş ülkelere akın etmesiyle 
sonuçlanabilecektir. Bu da göç alan ülke-
lerde bir takım yapısal sorunlar ve yaban-
cı düşmanlığı gibi sonuçlara neden olarak 
mevcut sığınma hakkı konusunda politika 
ve düzenlemelerin daha da katılaşmasına 
neden olabilir. Ek olarak afetzede ve mülte-
ciler kavramlarının karıştırılması, çevresel 
konularda hükümetlerin sığınmacı hakları-
na yönelik sorumluluklarını göz ardı etme-
sine de neden olabilir. Konuyla ilgili yapılan 
bir diğer tartışma ise zorunlu ve gönüllü göç 
ayrımının muğlaklaşması ve göç çalışmala-
rının temelinin aşınmasıdır. 

IOM (International Organization for 
Migration- Uluslararası Göç Örgütü) bu 
tartışmalara karşı bir kategorizasyon ça-
lışması önermiştir.15 Bu öneri çerçevesinde 
iklimsel ve çevresel faktörlerle yaşamları 

14   Pıguet, E., Pecoud, A. Et De Guchteneire, a.g.e., s.14-15.
15   Brown, Oli, ‘’Migrations et changements climatiques’’, IOM Göç 
Araştırma Serileri, No:31, 2008, s.11-14.

etkilenerek ülke içinde ya da dışında başka 
bir yere göçe zorlanan insanların statülerini 
belirlemek için “zorunlu iklimsel göç” ta-
nımı geliştirilmiştir. Bu tanım uluslararası 
hukuk alanında mevcut ihtiyaçları karşıla-
mak için yeterli değildir ancak sorunu görü-
nür kılmada önemli bir adım olabilir.

İklimsel Değişiklikler ve Göç 
Üzerindeki Etkileri
Yukarıda bahsedilen uluslararası siyaset ve 
hukuk alanlarında süregelen iklimsel göç 
tartışmaları, çevresel yıkımın her geçen gün 
şiddetlenmesi sonucunda daha çok günde-
me gelmeye başlamıştır. Beşincisi yayın-
lanan IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change – Hükümetler arası İklim 
Değişikliği Paneli) Raporuna göre atmos-
fer ve okyanus sistemleri ısınmaktadır ve 
bu gelişme üzerinde insanoğlunun etkisi 
aşikârdır. Yine bu raporda 1983-2013 yıl-
ları arasındaki zaman dilimi, 1400 yıllık 
süreçte en sıcak 30 yıl olarak ifade edil-
mektedir.16 Buna bağlı olarak Antarktika ve 
Grönland’daki buzulların erimesi son yirmi 
yılda oldukça artmış17, dünya 19. yüzyıldan 
bu yana en yüksek deniz seviyesi ile karşı 
karşıya gelmiştir.18 Okyanuslarda ve atmos-
ferde meydana gelen sıcaklık değişimi eko-
sistemler üzerinde ciddi bir olumsuz etki 
yaratarak birçok canlı türü ile insan sağlı-
ğını tehdit etmektedir. Tüm bu gelişmelerin 
temel nedeni olarak sayabileceğimiz sera 
gazı emisyonlarının istatistiki değerleri in-
celendiğinde günümüzde, 800.000 yıllık 
süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldığı gö-
rülmektedir.19

16   Cacciamani C., ‘’Climate Change and its consequences’’, Trans-
national Cooperation Programme Mid Term Conference First Knowled-
ge Transfer Workshop, South East Europe, 19-20.03.2014, Modena.
17   Ross, P.,  ‘’ Greenland  Ice Melt  ‘Accelerating,’ Climate Change 
Awakens ‘Sleeping Giant’’, URL: http://www.ibtimes.com/greenland-
ice-melt-accelerating-climate-change-awakens-sleeping-
giant-1561707(14.12.20014).
18    Raucoules,  Daniel,  “Subsidence  et  élévation  du  niveau marin 
dans les villes côtières: apports de l’interférométrie radar satellitaire”, 
Geosciences, 2013, sayı:17, s 46-53.
19    IPCC,  2014:  Summary  for  policymakers.  In:  Climate  Change 
2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II 
to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, 
D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea,
T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, 
E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken,
P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New
York, NY, USA, s. 1-32.

Beşinci IPCC Raporu’nda iklimsel de-
ğişmelerin mevcut durumunun analiz 
edilmesinin yanında geleceğe yönelik bazı 
tahminlerde de bulunulmaktadır. Genel 
görüşe göre eğer bireysel ve devletler bazın-
da hemen harekete geçilip işlevsel önlem-
ler alınmadığı sürece dünyadaki sera gazı 
emisyonu artarak devam edecektir. Yer-

yüzü sıcaklığı bu yüzyılın ortalarına doğru 
1,5-2 derece artacaktır.20 Buna bağlı olarak 
kutuplarda buzulların erimesi hızlanacak, 
küresel su döngüsü değişecek, birçok böl-
genin nemlilik ve kuraklık değerlerinde 
farklılık gözlenecektir.21 Deniz seviyelerin-
de yükselme devam ederek bazı ada ve kıyı 
bölgeleri sular altında kalacaktır.22 Ayrıca 

20   IPCC, 2014: Summary for policymakers, a.g.e., s.21-24.
21   Sokona, Youba. “IPCC Climate Change 2013: Mitigation of Cli-
mate Change-Key Findings and Lessons  Learned”,  EGU Genel Kurulu 
Konferans Özetleri, Sayı:16, 2014.
22    Bertrand,  François,  and  Corinne  Larrue.  “Gestion  territoria-
le  du  changement  climatique-Une  analyse  à  partir  des  politiques 
régionales.” Programme Gestion et  impacts du changement climati-
que (GICC2),2007.

bu değişimler karbondioksit üretimi ve ok-
yanusların asitlik derecesini etkileyecek, 
ekosistemler üzerindeki baskıyı arttıracak-
tır.23

Küresel çapta iklimde meydana gelen bu 
gelişmeler bireyler ve toplumları da önemli 
şekilde etkileyecektir. Bu etkilerin başında 
iklimsel koşulların zorlamasıyla bireylerin 
ve toplumların yaşamlarını sürdürmesi için 
göçe yönelmesi gelmektedir. Prof. Myers’e 
göre 2050 yılında yaklaşık olarak 200 mil-
yon iklimsel göçmen bulunacaktır.24 Bir 
başka akademisyen Robert McLeman ise bi-
reyleri ve toplumları iklimsel göçe zorlayan 
unsurları “iklimsel süreçler” ve “iklimsel 
olaylar” olarak iki gruba ayırmıştır. İklim-
sel süreçler genel olarak; deniz seviyesinin 
yükselmesi, tarım topraklarının tuzlanma-

sı, çölleşme, artan su kıtlığı ve gıda krizleri-
dir. Başlıca iklimsel olaylar ise kasırga, fır-
tına ve su basmalarıdır.25 2000-2008 yılları 
arasında yaklaşık 99 milyon kişi sellerden, 
39 milyon kişi de tropikal fırtına ve kasırga-
lardan etkilenmiştir. Yine aynı zaman dili-
minde tüm dünyada aşırı sıcaklık, kuraklık 
ve orman yangınlarından yılda ortalama 83 
milyon kişi zarar görmüştür.26 Diğer bir göç 

23   Bard, Édouard. “Évolution du climat et de l’océan.” L’annuaire du 
Collège de France, Cours et travaux, 2010, s.147-163.
24   Myers, N., “Environmental refugees: An emergent security  is-
sue”, 13. Ekonomi Forumu, Prag, Mayıs 2005, s.23-27.
25   R. Mcleman, “Changement climatique, migrations et sécurité”,  
Les Cahiers de la sécurité, Sayı:63, 2006, s.95-120.
26   Piguet, E., Pecoud, A. Et De Guchteneire, a.g.e., s.5-9.
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İKLİMSEL OLUMSUZLUKLARIN DEVAM 
ETMESİ ULUSLARARASI SİSTEMDE 
BİRçOK SOSYO-EKONOMİK, SİYASAL 
VE HUKUKSAL KRİZE DE NEDEN 
OLACAKTIR.

ZORUNLU GÖçE İKLİMSEL 
DEĞİŞİKLİKLERİN YANINDA YAPISAL 
DÜZENLEMELER, EKONOMİK 
GÖSTERGELER, SAVAŞLAR, BAŞARISIZ 
HÜKÜMETLER VE TOPLUMSAL 
BİLEŞENLER GİBİ BİR TAKIM 
FAKTÖRLER DE ETKİ EDEBİLMEKTEDİR.
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nedeni olan deniz seviyesinin yükselmesi 
ise diğer etkenlerden farklı olarak geri dön-
dürülemez bir niteliğe sahip olarak kesin 
göçe neden olmaktadır.  Gelecekte hangi 
bölgede ve kaç kişinin bu iklimsel gelişme-
lerden etkileneceği tam olarak tahmin edi-
lememekle birlikte, baskın olan görüşe göre 
acilen önlem alınamazsa tablonun daha 
karamsar olacağı belirtilmektedir. Netice-
de iklimsel olumsuzlukların devam etme-
si sadece bireylerin bulundukları yerden 
göçmesiyle sonuçlanmayacak, uluslararası 
sistemde birçok sosyo-ekonomik, siyasal ve 
hukuksal krize de neden olacaktır.

Sonuç
Hızla devam eden endüstriyelleşmenin ve 
artan insani faktörlerinin çevre üzerindeki 
etkisiyle küresel çapta iklimsel değişiklik-
ler dünyanın geleceğini tehdit etmektedir. 
Özellikle 1980’lerden sonra uluslararası ca-
miada ekolojist perspektifli bilim insanları-
nın çabasıyla iklimsel değişikliğin olumsuz 
sonuçlarına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 
Bu süreçte, insanlık tarihinde hep var olan 
göç konusunda da iklimsel etkenlerin olum-

suz yansımalarının artarak devam edeceği 
vurgulanmıştır. İklimsel nedenlerle meyda-
na gelen zorunlu göçlerin, küresel sistemde 
sosyo-ekonomik, politik ve hukuksal açı-
dan birçok krize neden olduğu belirtilerek 
devletlerin ve uluslararası örgütlerin bir an 
önce çözüm stratejileri belirlemesi gerektiği 
belirtilmektedir.

İklimsel göçe neden olan faktörler çoğu 
zaman çeşitlilik gösterdiği için sorunun çö-
züm yolları da farklılık arz edebilir. Konuy-
la ilgili tartışmaların içeriğinde belirtildiği 
gibi, zorunlu göçe iklimsel değişikliklerin 
yanında yapısal düzenlemeler, ekonomik 
göstergeler, savaşlar, başarısız hükümetler 
ve toplumsal bileşenler gibi bir takım fak-
törler de etki edebilmektedir. Bu kapsamda 
kırılganlığı yüksek olan ülke ve bölgeler, 
finansal ve teknolojik olarak uluslarara-
sı yardımı arttırarak göç veren yönetimler 
güçlendirilebilir. Ayrıca tarım, hayvancılık 
ve balıkçılıkla geçinen ve iklimsel değişik-
liklerden etkilenen yerleşim birimlerinde 
“yeşil ekonomi” değerlerine bağlı olarak 
yeni istihdam kaynaklarının oluşturulması 
bireylerin göçe eğilimini düşürebilir. 

Küresel ısınma ve iklimsel değişiklik-
lerin sonucunda kısa ve uzun vadede mey-
dana gelen afetlere bağlı göçü azaltmak 
için uluslararası koordinasyon çalışmaları, 
erken uyarı sistemlerini güçlendirme, hu-
kuksal ve altyapısal girişimlerde bulunabi-
lir. Ancak bu girişimler iklimsel nedenlerle 
oluşan zorunlu göç ve sonuçlarının önüne 
geçmekte yeterli olmayacaktır. Uzun vade-
de problemler derinleşerek yeniden kendi-
lerini gösterebileceklerdir. Günümüzde ve 
gelecekte bireylerin ve dolayısıyla ulusla-
rarası sistemin iklim temelli sorunlardan 
etkilenmemesi için bireylerden ziyade, hü-
kümetlerin ve örgütlerin ekolojik felsefeye 
haiz yeni yapısal ve politik karar alarak uy-
gulamaya geçmesi gerekmektedir.
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KIRILGANLIĞI YÜKSEK OLAN ÜLKE VE 
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GÜçLENDİRİLEBİLİR.



83  

S
ambuu Hayvancılık Enstitüsü’nün 
talebi üzerine TİKA başkanı Dr. 
Serdar ÇAM’ın talimatları doğrul-
tusunda başlatılan “Duha Türk-

lerine Damızlık Geyik Temini Projesi”ne 
yönelik çalışmalar iki yıla yakın bir süre-
dir devam etmekteydi. Proje partnerimiz 
olan Duha Türkleri, Moğolistan’ın Hövsgöl 
Vilayeti’nde yer alan Tsagaannuur İlçesi sı-
nırları içerisinde yaşamakta olup, 60 hane-
de 600 civarında Duha Türkü bulunmakta-
dır. Bunlardan 50 hane, taygada ren geyiği 
besleyerek geçimlerini sağlamaktadır. Ko-
ordinatörlüğümüzce yapılan araştırmalar 
sonucu, bahse konu projenin yürütülmesi, 
Moğolistan’ın en küçük etnik gruplarından 
biri olan Duha Türklerinin yaşamlarına 
katkı sağlayacağı mütalaa edilmiştir. Söz 
konusu proje Moğolistan Cumhurbaşkanı 
Ts. Elbegdorj’un 29 Mart 2013 tarihli Mo-
ğolistan’daki bütün kurum ve kuruluşlarına 
verilen, ülkenin en küçük etnik grubu olan 
Duha Türklerinin yaşam kalitesinin arttırıl-
ması, sağlık ve sosyal sorunların giderilme-
sine ilişkin talimatına binaen hayata geçiri-
len bir proje olmuştur.

Şubat 2013 tarihinde TİKA’nın Mo-
ğolistan nüfusu içinde azınlık teşkil eden 
Duha Türkleri’ne yönelik gerçekleştirmiş 
olduğumuz insanı yardım projesi esnasında 
kendileriyle ilk defa temasa geçilmiştir. Bu 
bağlamda yapılan görüşmelerde, özellikle 
bu bölgede bulunan geyiklerin kan yakın-
laşmasından dolayı genetik bir bozulmaya 
uğradığı ifade edilmiştir. Söz konusu ge-
yiklerin son birkaç yıl içinde boyları kısalıp 
130 cm’den 100 cm’ye kadar düştüğü belir-
tilmiştir. Bu noktadan hareketle TİKA ola-
rak Moğolistan Hafif Sanayi, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz 
görüşmelerde bu sorunun nasıl aşılabilece-
ği konusunda fikir alışverişinde bulunarak, 

başka bir türle melezleştirme yöntemi ile 
geyik yetiştiriciliğinde karşılaşılan genetik 
bozulma sorununun önüne geçilebileceği 
hususunda fikir birliğine varılmıştır. Bu 
aşamadan sonra karar verilmesi gereken 
husus, temin edilecek olan damızlık geyik-
lerin nereden getirileceği, hangi ırka men-
sup olacağının tespitiydi. Moğolistan’daki 
geyik uzmanlarının tavsiyeleri doğrultu-
sunda Rusya Federasyonu Yakutistan veya 
Tuva Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan ge-
yiklerin Moğolistan’a damızlık geyik olarak 
getirilmesi uygun bulunmuştur.

2013 yılı Eylül ayında Moğolistan’ın 
Hafif Sanayi, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ndan yetkili bir uzmanla be-

raber TİKA’nın Ulanbator Koordinatörü 
Ekrem KALAN, Rusya Federasyonu Ya-
kutistan Özerk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret 
düzenleyerek, söz konusu ülkede bulunan 
geyiklerle ilgili genetik yapıları ve ayrı-
ca Rusya Federasyonu Yakutistan Özerk 
Cumhuriyeti’nden Moğolistan’a ulaştırma 
konularında fizibilite çalışmaları gerçek-
leştirildi. Yapılan çalışmalarının sonuçları 
ulaşım vasıtalarının projenin yapılabilirli-
ğine engel teşkil ettiğini göstermiştir. Üs-
telik Rusya Federasyonu Yakutistan Özerk 
Cumhuriyeti’ndeki geyik türünün, Moğo-
listan’daki Duha Türkleri’nin yetiştirdiği 
geyiklerin genetik yapısının iyileştirmesi 
konusunda büyük katkı yapamayacağı gö-
rülmüştür. Bunun üzerine damızlık geyik 
temini projesi çerçevesinde yapılan çalış-
malar ikinci seçenek olan Rusya Federas-
yonu Tuva Özerk Cumhuriyeti’ne yöneldi. 
Söz konusu bölgede yaşayan geyik türünün 
dünyada bulunan en iri ve en dayanaklı 
geyikler olması da projemizin amacına en 
iyi şekilde hizmet etmektedir. Ancak Rusya 
Federasyonu Tuva Özerk Cumhuriyeti’nde 
bulunan yetkililerle yapılan görüşmeler 

olumsuz sonuçlanmış, 2013 yılı için Rusya 
Federasyonu makamlarınca Moğolistan’a 
geyik ihracı izni verilmemiştir. Bu sebepten 
dolayı proje, 2014 yılına devredilmiştir.

2014 yılında Rusya Federasyonu 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 
Moğolistan’a yönelik on dokuz baş damız-
lık geyiğin ithal edilebileceğine dair izin 
alınmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar 
olumlu sonuçlanmış ve 2014 yılının Ekim 
ayında geyikler Tuva’da bulunduğu tayga 
ormanlarından indirilerek Rusya Federas-
yonu Tuva Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti 
Kızıl’a ulaştırıldı. Kızıl’da yirmi gün karan-
tinada tutulan geyiklerin sağlıklı olduğu 

tespit edilmiş, Moskova’ya gönderilen kan 
tahlilleri sonucu ihracata uygun olarak çık-
mıştır. Bu aşamadan sonra gerekli yasal 
düzenlemeler ve hazırlıklar tamamlandık-
tan sonra geyikler Moğolistan’a doğru ha-
reket etmiştir.

Moğolistan’da azınlık teşkil eden Duha 
Türkleri’ne yönelik yapılan Damızlık Ge-
yik Temini projesi çerçevesinde getirilen 
on dokuz baş geyik 06.12.2014 tarihinde 
Moğolistan’ın Hövsgöl Vilayeti’nin merke-
zi Mörön’e ulaşmıştır. Söz konusu geyikler, 
Duha Türkleri’nin temsilcilerine 14.12.2014 
tarihinde yapılan törenle Mörön’de teslim 
edilmiştir. Törene Moğol yetkililerin yanı 
sıra, T.C. Ulanbator Büyükelçisi Sayın Mu-
rat KARAGÖZ, TİKA Ulanbator Koordina-
törü Doç. Dr. Ekrem KALAN, Koordinatör 
Yardımcısı Turan CAN ve beraberindeki 
heyettekiler katıldılar. Proje kapsamında 
temin edilen geyiklerin üç tanesi erkek, 
kalan on altı tanesi dişidir. Tuva Özerk 
Cumhuriyeti’nden temin edilen geyikler-
den 14’ü Rusya’dan hamile olarak gelmiş 
olup, ilk yavrularının Mayıs 2015 tarihinde 
dünyaya gelmesi beklenmektedir.
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RUSYA FEDERASYONU TUVA ÖZERK 
CUMHURİYETİ’NDE YAŞAYAN GEYİK 
TÜRÜNÜN DÜNYADA BULUNAN EN İRİ 
VE EN DAYANAKLI GEYİKLER OLMASI 
DA PROjENİN AMACINA EN İYİ 
ŞEKİLDE HİZMET ETMEKTEDİR.

MOĞOLİSTAN’IN HÖVSGÖL 
VİLAYETİ’NDE YER ALAN 
TSAGAANNUUR İLçESİ SINIRLARI 
İçERİSİNDE 60 HANEDE 600 
CİVARINDA DUHA TÜRKÜ 
YAŞAMAKTADIR.

Turan Can
TİKA ULANBATOR KOORDİNATÖR YARDIMCISI 
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T
arihte, eşyayı altının kendisiy-
le yapmak yerine, altın kaplama 
teknikleri geliştirilmiştir. Altının 
az bulunması ve çok değerli bir 

maden olması nedeniyle 
başka madenlerle yapılmış 
eşyalara altının solma-
yan ve sihirli parlaklığının 
verilmek istenmesi, altın 
kaplama gereksinimini or-
taya çıkarmıştır. 

“Tombak” sözcüğünün 
hangi dilden ve ne anlama 
geldiği son yıllara kadar 
belirginleşmemiştir.Batı 
kaynaklarında olduğu gibi, 
Kapalıçarşı zanaatkarları 
ve halk arasında “Tombak” 
deyince, ilk aşamada bir 
bakır alaşım veya eşya adı 
akla gelmekteydi. Fakat bu 
mesleğin içinde olan esnaf 
ve zanaatkarlarlar bunu 
bir eylemin adı ve türevle-
ri olarak kullanmışlardır. 
Dolayısıyla genel tanımıyla 
“Tombaklama” bakır eşya-
nın altınla kaplanmasının 
adıdır. 

18. yüzyılda ekonomik 
nedenlerle altın ve gümüş eserlerin yapımı-
nın azalması, altın görünümlü tombakların 
çoğalmasına neden olmuştur.

Günümüzde gerek Anadolu, gerek Bal-
kanlar, gerekse Orta Doğu müzelerini süs-
leyen çok sayıdaki Osmanlı tombak eseri, 
bu yaldızlama yönteminin Osmanlı’da ne 
kadar yaygın olarak kullanıldığını açık bir 
şekilde göstermektedir. Anadolu toprak-
larında Osmanlılar’dan evvel çok nadir ol-
makla beraber Selçuklu, Bizans, Roma ve 
Helen dönemlerinde bu tip eşyaların imal 
edilmiş olduğu bilinmektedir. 

Tombaklama 19. Yüzyılın sonlarına 
doğru azalmış ve yok olmaya yüz tutmuş-
tur. Ancak üretildiği yüzyıllar boyunca hem 
metal işleme sanatının en değerli örnekle-

rinin üretilmesine imkan vermiştir, hem de 
bakır ürünlere saraya girerken altınlanarak 
ihtişam katmıştır. 

Topkapı Sarayı Müzesi ve Harbiye As-
keri Müze’de, Osmanlı döneminden kalma 
diğer kıymetli tarihi eserlerin yanı başında, 
altın-cıva amalgamı yardımıyla tombaklan-
mış at alınlığı, miğfer, leğen -ibrik takımla-
rı, tepsi ve siniler, ibrikler, sahanlar, bayrak 
tepelikleri, taslar, fenerler, şamdanlar gibi 
birçok tombak eser bulunmaktadır.

Bu eşsiz eserlerin tombaklanması es-

nasında, çok sabır istendiğine ve bilhassa 
yapılacak işlemlerin zamanlamasına özen-
le uyulması gerektiğine değindikten sonra 
imalatın safhalarını kısaca şöyle özetleye-
biliriz:

Tombaklama yapmak için “cam veya 
porselen bir kabın içinde” civa ve çok ince 

kıyılmış 24 ayar altın karıştırılır. Bu karışım 
“ahşap bir çubukla” karıştırılarak, altının 
civa içinde tümüyle çözülmesi yani sıvılaş-
ması sağlanır. Daha sonra ince bir tülbentle 
süzülen sıvı alaşım yani amalgam kullanı-
ma hazır hale gelmiştir. Altın kaplanacak 
eşyanın yüzeyi bütün oksit ve kirlerden 
temizlenip kurutulur. Tombak yapılacak 
yüzeye bir fırça, mantar parçası veya bez 
tampon ile amalgam yedirilerek sürülür. 
Tombaklanmış eşya, “küllenmekte olan 
odun kömürü ateşi” üzerine konularak veya 

düşük ısıda fırınlanarak civanın uçması 
sağlanır. Bu safhada buharlaşan civanın so-
lunması son derece tehlikelidir ve geçmişte 
bu mesleği yapan kişilerde hayati sorunlara 
yol açmıştır. Bu nedenle tombaklama sanatı 
ustalık isteyen ve incelikleri olan bir sanat-
tır. Geriye kalan altın, yüzeye iyice sızmış 
ve yapışmış olduğundan, kaplama oldukça 
kalitelidir. Civa içinde 1000 ayar saf gümüş 
çözülerek gümüş tombaklama da yapılabi-
lir.

Hassa Collection olarak, hem kaybol-
makta olan bu değerli zanaat için yeni usta-
lar ve çıraklar yetiştirmeyi hem de Osmanlı 
İmparatorluğu’nun değerli eşyalarına ye-
niden can vererek tüm Dünya’ya tanıtmayı 
hedeflemekteyiz. 
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Osmanlı
Tombaklama Zanaatı

EKOTANITIM

EŞYALARA ALTININ SOLMAYAN VE 
SİHİRLİ PARLAKLIĞININ VERİLMEK 
İSTENMESİ, ALTIN KAPLAMA 
GEREKSİNİMİNİ ORTAYA çIKARMIŞTIR. 

BU MESLEĞİN İçİNDE OLAN 
ESNAF VE ZANAATKARLARLAR 
“TOMBAKLAMA” KAVRAMINI BİR 
EYLEMİN ADI VE TÜREVLERİ OLARAK 
KULLANMIŞLARDIR.

Hande Turan
HASSA COLLECTION KURUCU ORTAĞI
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T
ürk Dili Konuşan Ülkeler Kül-
tür Bakanları Daimi Konseyi 
32. Dönem Toplantısı, 21 Ka-
sım 2014 tarihinde,  2014 Türk 

Dünyası Kültür Başkenti Kazan’da ya-
pıldı. 

Toplantı kapsamında Tataristan’ın 
başkenti Kazan’da bir araya gelen 
TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür bakan-
ları ve uluslararası kuruluş temsilcileri, 
Türk dünyası kültür ve sanat hayatına yön verecek önemli kararlara 
imza attı.

TÜRKSOY 32. Dönem Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Ba-
kanları Daimi Konseyi Toplantısı ve 2014 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Kapanışı Töreni’ne katılmak üzere Tataristan’ın başkenti 
Kazan’da bir araya gelen üye ülkeler kültür bakanları ve uluslara-

rası kuruluş temsilcileri, 21 Kasım 2014 
tarihinde Tataristan Cumhurbaşkanı 
Rüstem Minnihanov tarafından kabul 
edildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür 
Bakanları Daimi Konseyi 32. Dönem 
Toplantısı’nın açılışı Tataristan Cum-
huriyeti (RF) Başbakanı İldar Halikov 
tarafından yapıldı. Türk dünyası kültür 
ve sanat hayatına yön veren TÜRKSOY 

üyesi ülkeler kültür bakanları ve beraberlerindeki heyetleri,  2014 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazan’da  ağırlamaktan dolayı son 
derece memnun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Başbakan 
Halikov açılış konuşması sırasında Rusya Federasyonu Kültür Ba-
kanı  Vladimir Medinsky’nin 32. TÜRKSOY Daimi Konsey Toplan-
tısı için gönderdiği tebrik mesajını katılımcılarla paylaştı.  

Tataristan’ın başkenti 
Kazan’da bulunan tarihi 
Ratuşa binasında gerçek-
leşen Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Kültür Bakanları 
Daimi Konseyi 32. Dö-
nem Toplantısı, TÜRK-
SOY üyesi ülkeler kültür 
bakanlarının selamlama 
konuşmalarının ardın-
dan,  TÜRKSOY’un 2014 
yılı içerisinde gerçekleş-
tirdiği faaliyetlerine iliş-
kin Genel Sekreter Düsen 
Kaseinov’un gerçekleştir-
diği sunumla devam etti.  
TÜRKSOY Daimi Konsey 
üyeleri toplantı sırasında 
pek çok önemli karara imza attı. Gün boyu gerçekleştirilen çalış-
maların sona ermesiyle birlikte imza töreni ve basın toplantısı ger-
çekleştirildi. İmza töreni öncesinde,  Türkiye’nin Sapanca şehrinde  
gerçekleştirilen 15. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nda birinci 
olan Vitaly Kızlasov (Hakas,RF) ve Eskişehir’de gerçekleştirilen 16. 
TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nda birinci olan Kayırbay Zakirov 
(Kazakistan)’a ödülleri TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, 
Tataristan Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin ve Türkmenistan Kül-
tür Bakanı Annageldi Garajayew tarafından takdim edildi.

2015 Haldun Taner ve Semen Kadışev Yılı
Toplantıda, TÜRKSOY tarafından her yıl ilan edilen anma yılları 
kapsamında 2015 yılı TÜRKSOY çalışmalarının, Türkiye Cumhu-
riyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle, doğumunun 100 
yılı olması münasebetiyle ünlü Türk öykü ve tiyatro yazarı Haldun 
Taner’e; Hakas Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının önerisiyle ise do-

ğumunun 130. yılında ünlü Hakas destancısı Semen Kadışev’e ithaf 
edilmesi kararlaştırıldı.

2015 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Merv
Toplantıda öne çıkan kararlardan bir diğeri, Türkmenistan’ın Merv 
şehrinin “2015 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilmesi 
oldu.

2012 yılında ilk olarak Kazakistan’ın başkenti Astana’nın sa-
hip olduğu Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı, 2013 yılın-
da Eskişehir’e ve son olarak 2014 yılında Tataristan’ın başken-
ti Kazan’a geçti.  2014 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazan, ilan 
edilen yıl kapsamında pek çok özel etkinliğe başarıyla ev sahipliği 
yaptı. Aynı yıl içerisinde Bodrum’da gerçekleştirilen Türk Konseyi 
5. Zirve Toplantısı sırasında, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguli Berdimuhamedov’un önerisiyle tarihi İpek Yolu üzerinde 
bulunan Türkmenistan’ın Merv şehri, 2015 Yılı Türk Dünyası Kül-

tür Başkenti adaylığını gerçekleştirdi. 14 ülke Kül-
tür bakanının oy birliği ile aldığı karar sonrasında, 
Türkmenistan’ın Merv şehri, 2015 Yılı Türk Dünyası 
Kültür Başkenti ilan edildi.  

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov 2014 - 2017 Dönemi İçin 
Yeniden Genel Sekreter Seçildi

32. TÜRKSOY Daimi Konseyi gündeminde yer 
alan bir başka önemli husus ise TÜRKSOY Genel 
Sekreteri’nin 2014 - 2017 dönemi için belirlenmesi 
oldu. TÜRKSOY Dönem Koordinatörü, Tataristan 
Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin’in yönettiği oturum-
da, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, tüm 
Kültür bakanlarının oy birliği ile almış olduğu kararla 
2014 – 2017 dönemi için yeniden TÜRKSOY Genel 
Sekreteri seçildi. 

Seçim öncesinde Daimi Konsey üyesi kültür ba-
kanları söz alarak, Genel Sekreter Kaseinov’un TÜRK-
SOY bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar-
dan duymuş oldukları memnuniyeti dile getirdiler. 

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KÜLTÜR 
BAKANLARI DAİMİ KONSEYİ 32. DÖNEM 
TOPLANTISI, 21 KASIM 2014 TARİHİNDE,  
2014 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ 
KAZAN’DA YAPILDI. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler
Kültür Bakanları Daimi Konseyi Toplantısı 

Kazan’da Yapıldı

"Türk Kültürüne Hizmette 22 yıl..."
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B aşbakan Yardımcısı Nu-
man Kurtulmuş, Kırgızis-
tan’daki temasları kapsa-

mında Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev ve Başbakan Comart 
Otorbayev ile bir araya geldi.

Başbakan Otorbayev ile hükü-
met binasındaki görüşmeye, Kırgız 
ve Türk heyeti de katıldı. Görüş-
me, görüntü alınmasının ardından 
basına kapalı devam etti.

Kurtulmuş, Kırgızistan 
Başbakanı Otorbayev ile yaptığı 
görüşmenin ardından gazetecilere 
açıklamalarda bulundu.

Kırgızistan’daki temasların 
ve görüşmelerin başarılı geçtiğini 
kaydeden Kurtulmuş, şunları 
kaydetti: “Önce Manas Üniversi-
tesinde Gaspıralı İsmail ile ilgili 
olan uluslararası bir konferansa 
katıldık. Ardından Büyükelçili-
ğimizde Türk iş adamları ile bir 
araya gelerek, onların sorunlarını 
yakinen görmek, duymak, anlamak 
imkanı bulduk. Yine dün akşam burada yaşayan 
Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya 
gelerek, onların sorunlarını yakından görme 
imkanımız oldu.” 

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 
Kırgızistan’da konuşulan en önemli projeler-
den birisinin İman Vakfı olduğunu, bu konuda 
Türkiye’nin deneyimlerinden istifade edileceğini 
söyledi.

Türkiye’nin Kırgızistan’a çeşitli konularda 
destek verileceğini belirten Kurtulmuş, şöyle 
devam etti: “Konuşulan önemli projelerden 
birisi İman Vakfı. Özellikle Kırgızların üzerinde 
durduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Başba-
kanlığı döneminde söz verdiği ve Türkiye’nin de 
faaliyete başladığı bir alan. Yani din hizmet-
leri konusunda Türkiye’nin deneyimlerinden 
istifade etmek için burada İman Vakfı adı 
altında bir vakıf oluşturuyorlar. Din adamlarının 

yetiştirilmesi, bunların günün şartlarına göre 
Kırgızistan’da hizmet verebilecek bir standart-
ta yükseltilmesi için biz 10 milyon dolar hibe 
etmeyi taahhüt etmişiz. Bunun 2 milyon doları 
zaten TİKA üzerinden bu vakfa aktarılmış va-
ziyette. Geri kalanları da Türkiye Diyanet Vakfı 
üzerinden sürdürülecek. Tarih Müzesini onarım 
işini TİKA üzerine almış vaziyette.”

 Başbakan Otorbayev’in, Türkiye’nin mü-
zecilik alanındaki uluslararası tecrübelerinden 
yararlanmak istediğini kaydeden Kurtulmuş, 
“Bu konuyu da döndüğümüzde Kültür Bakanlığı 
ile de paylaşarak, müze konusunda desteklerin 
yapılmasını sağlayacağım. Şahsen Kırgızistan 
ziyaretlerimizden, fevkalade memnun olduk. 
Çok başarılı bir ziyaret yapmış olduk. İnşallah 
buradaki görüşmelerimiz Türkiye ve Kırgızistan 
arasındaki ilişkileri daha ileriye götüreceğini 
ümit ve temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 
Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Konukevinde kabul etti. Basına kapalı ger-
çekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kurtulmuş, başkent Bişkek’teki temas-
ları çerçevesinde şehir merkezinde bulunan 
Ressamlar Sokağı’nı dolaştı, Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si Camisi’ni ziyaret etti.

Öte yandan, Türkiye ile Kırgızistan 
arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 
toplantısı mutabakat zaptı imzalanmasının 
ardından Kırgızistan Başbakan Yardımcısı 
Tayırbek Sarpaşev, Başbakan Yardımcısı 
Kurtulmuş ve beraberindeki heyet onuruna 
akşam yemeği verdi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Roza Otun-
bayeva ile de bir araya geldi.

KIRGIZİSTAN 
TÜRKİYE’NİN DENEYİMLERİNDEN İSTİFADE EDECEK

EKOHABER Avrasya

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan’daki temasları kapsamında 
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve Başbakan Comart Otorbayev ile bir araya geldi.

B aşbakan Ahmet Davutoğlu, Make-
donya ziyaretinde bir araya geldiği 
Makedonya Başbakanı Nikola 
Gruevski ile ortak basın toplan-

tısı düzenlendi. Davutoğlu, Makedonya’nın 
Türkiye için önemine vurgu yaparken, Türk 
ve Makedon işadamlarına karşılıklı yatırım 
yapmaları ve ticaret hacmini artırmaları 
çağrısında bulundu.

Türk Yatırımları 1,5 Milyar Dolar
Başbakan Davutoğlu, ikili ekonomik ilişkilerin 
geliştiğine de dikkati çekerek, Makedonya’ya 
yatırım yapan işadamlarıyla da bir araya 
geldiklerini söyledi. İşadamlarına, “Biz 
Makedonya’ya yapılan yatırımı, Türkiye’ye 
yapılan yatırım olarak görüyoruz” dediğini 
aktaran Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu çerçevede son dönemde yapılanlar-
la Makedonya’ya yapılan dış yatırım yani 
buradaki Türk yatırımları 1,5 milyar doları 

buldu. Daha fazla yatırım imkanı var. Serbest 
bölgeden yatırımların daha cazip hale gel-
mesine kadar birçok konuyu birlikte ele aldık. 
Geçen sene dış ticaretimiz 400 milyon dolar 
civarındaydı, bu sene ilk 10 ayda 375 milyon 
doları geçtik, yüzde 15’lik bir artış var. 450 
milyon doları bulabiliriz ama daha önce tespit 
ettiğimiz 1 milyar dolar hedefine de en kısa 
zamanda ulaşma kararlılığındayız.”

Osmanlıca Arşivde Türk-Makedon İşbirliği
Başbakan Davutoğlu, ekonomik ilişkilerin 
kültürel ilişkileri de destekleyen boyutlar 
ihtiva ettiğini dile getirerek, uluslararası 
Balkan Üniversitesi’nin Türkiye’nin de destek-
lediği bir proje olarak, eğitime katkı verdiğini 
ifade etti. Kültürel işbirliğinin ortak tarihten 
doğan bir zaruret olduğuna dikkati çeken Da-
vutoğlu, “Türkiye olarak Sayın Gruevski’nin; 
Osmanlıca arşive ulaşım anlamında eğitim 
verilmesi, bu arşivlerin Makedonyalı bilim 

adamları tarafından kullanılması konusunda-
ki fikrine olumlu yaklaşıyoruz. Ne tür desteğe 
ihtiyaç varsa bunu vermeye hazırız. Bu bizim 
ortak kültür mirasımızdır” değerlendirmesin-
de bulundu.

Makedonya’yı İlk Tanıyan Ülke Türkiye’dir
Başbakan Davutoğlu, Makedonya’nın bağım-
sızlığını ilan ettiğinde ilk tanıyan ve Üsküp’e 
ilk büyükelçi gönderen ülkenin Türkiye 
olduğunu hatırlatarak, başbakanlık görevini 
aldıktan sonra ilk ağırladığı Başbakanın da 
Gruevski olduğunu dile getirdi. Davutoğlu, 
yapılan ziyaretlerin arkasında siyasi an-
lamda kurulan güven ilişkilerinin olduğuna 
işaret ederek, “Türkiye, her NATO zirvesinde 
Makedonya’nın NATO üyeliğini desteklemiştir. 
Makedonya’nın Atlantik yapılanmaları içinde 
yer alması konusunda da hep desteğini ifade 
etmiştir, bundan sonra da bu desteğimiz 
sürecek” diye konuştu.

EKOHABER Avrasya

MAKEDONYA’DAN
TÜRK YATIRIMCILARA DAVET
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Makedonya’ya gerçekleştirdiği ziyarette Balkan ülkeleriyle olan 
dostluğa ilişkin önemli mesajlar verdi. Makedonya Başbakanı Gruevski ise Türk işadamlarını 
yatırıma davet etti.
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A BD’nin himayesinde kurulan ve Adri-
yatik ülkelerinin NATO’ya katılımları 
konusunda destek sağlamayı amaç-

layan “Adriyatik Sözleşmesi” üyesi ülkeler 
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bir araya 
geldi.

Adriyatik Sözleşmesi Ortak Komisyon 
Toplantısı’na ABD ve üye devletler Arnavut-
luk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve 
Makedonya’nın yanı sıra gözlemci statüsün-
deki Sırbistan ve Kosova da katıldı.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati, 
basına kapalı gerçekleştirilen toplantının 
ardından yaptığı açıklamada, toplantıda, 
bölgesel işbirliği konusundaki görüş ve tecrü-
belerin paylaşıldığını, ayrıca güvenlik sorunları 
ile başa çıkabilmek için fikir alışverişinde bulu-
nulduğunu söyledi.

Oluşum üyesi tüm ülkelerin teröre karşı 
işbirliği içerisinde olduğunu kaydeden Buşati, 
toplantıda ayrıca, yıl içerisinde meydana gelen 
sel felaketinden etkilenen bölge ülkeleri ile 
afetler konusunda işbirliği yapılmasının da 
görüşüldüğünü vurguladı. ğını Bosna Hersek’in üstleneceğini belirterek, 

NATO üyesi olan Arnavutluk’un, oluşumdaki 
diğer ülkelere destek olmayı sürdüreceğini 
ifade etti.

Adriyatik Sözleşmesi
Adriyatik Sözleşmesi, ABD’nin himayesinde 
2003 yılında Tiran’da imzalandı. Adriyatik 
ülkelerinin NATO üyelikleri konusunda destek 
sağlamayı amaçlayan oluşumun ABD dışında 
beş üyesi bulunuyor. Oluşuma kuruluşundan 
itibaren üye olan Arnavutluk, Makedonya ve 
Hırvatistan’ın yanı sıra 2008 yılında oluşuma 
katılan Bosna Hersek ve Karadağ da Adriyatik 
Sözleşmesi üyesi ülkeler arasında yer alıyor.

Kosova ile Sırbistan ise gözlemci üye 
olarak oluşumun toplantılarına katılıyor.

Oluşumun kurucu üyelerinden Arnavutluk 
ile Hırvatistan, 2009 yılında NATO’ya üye 
olmuştu.

Toplantıda ayrıca, gözlemci statüsündeki 
Kosova’nın da 
üyelik başvu-
rusunun ele 
alındığını aktaran 
Buşati, oluşum 
üyelerinden 
Bosna Hersek’in 
Kosova’nın 
üyeliği konusun-
da “hayır” oyu 
kullanması nede-
niyle Kosova’nın 
oluşuma üyeliği-
nin kabul edilme-
diğini söyledi.

Buşati, 
gelecek yıl Adri-
yatik Sözleşmesi 
dönem başkanlı-
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“ADRİYATİK SÖZLEŞMESİ” ÜYESİ ÜLKELER,
ARNAVUTLUK’TA BULUŞTU
“Adriyatik Sözleşmesi” üyesi ülkeler, Arnavutluk’ta buluştu Tiran’daki toplantıya “gözlemci” 
olarak katılan Kosova’nın Adriyatik Sözleşmesi üyeliği başvurusu kabul edilmedi.

Romanya’da cumhurbaşkanı olarak 
seçilen Klaus Lohannis, parlamentoda 
yaptığı yemin sonrası görevi eski Cum-

hurbaşkanı Traian Basescu’dan devraldı.
Romanya’nın yeni Cumhurbaşkanı 55 

yaşındaki Klaus Lohannis, bugün Parlamento 
ve Senato önünde yemin ederek görevine 
başladı. Yemin töreninde yolsuzluklarla 
mücadelede kesin tavrını sürdüreceğini 
belirten Cumhurbaşkanı Lohannis, “Yolsuz-
luklarla mücadelemiz aynı şekilde ve sürekli 

olacaktır. Geçmişte yapılan hataların tekrarını 
umarım yapmayız. Ülke gelişiminde, hukukun 
üstünlüğü ve yolsuzluklarla mücadele en 
önemli faktörlerdir. Bir ülkede yolsuzluklarla 
mücadeleden başka bir yol yoktur. Cumhur-
başkanı olarak bu konuda önemli role sahibim. 
Yolsuzluklarla mücadelemiz artarak sürecek-
tir.” dedi.

Eski belediye başkanı yeni Romanya Cum-
hurbaşkanı Alman asıllı Lohannis, Parlamen-
to’daki yemin töreni sonrası devir teslim töreni 

için Cotroceni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na 
gitti. Sarayın ana girişinde tören ile karşılanan 
yeni Romanya Cumhurbaşkanı ve eşi, daha 
sonra devir teslim yapılacak tören binasına 
geçti. Eski cumhurbaşkanı ve eşi, yeni cum-
hurbaşkanını kapıda karşıladı. Romanya’da 
10 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 
Basescu, Cumhurbaşkanlığı nişanını yeni 
Cumhurbaşkanı Lahonnis’e takdimi sonrası, 
saray çalışanlarını tek tek selamlayarak 
saraydan ayrıldı.

ROMANYA’DA YENİ CUMHURBAŞKANI
GÖREVİ DEVRALDI
Romanya’da cumhurbaşkanı olarak seçilen Klaus Lohannis, parlamentoda yaptığı yemin sonrası 
görevi eski Cumhurbaşkanı Traian Basescu’dan devraldı.
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A BD’nin 2001 yılında Afganistan’ı işgal 
etmesiyle başlayan süreç Afganistan 
ekonomisini çökme noktasına getirdi. 

Afgan ekonomisinin önümüzdeki birkaç yıl 
içerisinde çökme tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğu belirtiliyor.

ABD’nin eski Savunma Bakanı Donald 
Rumsfeld 2004 yılında Afganistan’ın Celala-
bad kentindeki bir inşaatı ziyaret ettiği sırada, 
“Şu açık ki Afgan halkı ülkeyi yeniden inşa 
etme konusunda oldukça gönüllü” ifadelerini 
kullanmıştı. Ancak gelinen süreçte ABD’nin 
eski bakanının bu ‘dileği’nin öldüğü belirtili-
yor.

Afganistan’ın Yeniden İnşası Genel Müfet-
tişliği (SIGAR) tarafından yayınlanan raporda, 
Afganistan’ın ülkeyi yeniden inşa etmek bir 
yana, ülke ekonomisinin önümüzdeki birkaç yıl 
içerisinde çökebileceği belirtiliyor. 

Raporda Afganistan ekonomisinin 
geldiği durum şu şekilde özetleniyor, “Batılı 
ülkeler Afganistan’ı işgal etti. Daha sonra 
Afganistan’da bulundukları bölgeler için 
alt yapılar inşa ettiler. Şimdi işgal güçleri 
Afganistan’dan çekiliyor ve Afganistan batılı-
ların inşa ettiği herşeyi şu anda tek başına yü-
rütmek durumunda. Yabancı fonlar azalırken 
masraflar da artıyor”. 

Afganistan’ın 2013 yılında elde ettiği 
yurtiçi gelirin 2 milyar dolar olduğu ancak har-
camasının 5,4 milyar dolar olduğu belirtiliyor. 
Bir diğer ifadeyle, Afganistan bütçesinin sade-
ce yüzde 37’si kendi geliri tarafından finanse 
ediliyor. Kalan kısmı ise dış borç ve bağışçı 
ülkelerden karşılanıyor.

SIGAR, Afganistan’ın dış borçlanma veya 
bağış olmadan kalkınma yatırımlarını karşı-
layamayacağını belirtiyor. Uluslararası Para 
Fonu (IMF)’nin de Afganistan ekonomisiyle il-
gili raporunda, 2018 yılına kadar, Afganistan’ın 
bütçesindeki açığın 3,4 milyar dolardan 7,7 
milyar dolara çıkacağı belirtiliyor.

AFGANİSTAN EKONOMİSİ
ÇÖKMEK ÜZERE
Afganistan ekonomisinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çökebileceği belirtiliyor. Konuyla 
ilgili hazırlanan bir raporda, ülke işgalinin ülkeyi çökme noktasına getirdiği vurgulanıyor.
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Özbekistan'da yapılan genel seçimler 
sonucunda Liberal Demokrat Parti 47, 
Milli Diriliş Partisi 28, Halk Demokrat 

Partisi 21, Adalet Sosyal Demokrat Partisi ise 17 
milletvekilliği kazandı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkan Mirza Uluğ-
bek Abduselamov, basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, seçim sonuçlarına göre, Liberal De-
mokrat Parti’nin 47, Milli Diriliş Partisi’nin 28, Halk 
Demokrat Partisi’nin 21 ve Adalet Sosyal Demok-
rat Partisi’nin 17 milletvekilliği kazandığını, 15 
milletvekilinin ise Özbekistan Ekoloji Hareketi’ne 
ayrılan kontenjandan seçildiğini söyledi.

Abduselamov, seçime katılımın yüzde 89 
olduğunu belirterek adayların hiçbirinin yüzde 
50’den fazla oy alamadığı 22 seçim bölgesinde 
en çok oyu alan iki aday arasında iki hafta içinde 
ikinci tur seçim yapılacağını kaydetti.

Siyasi partilerin aldığı oy oranlarına ilişkin 
herhangi bir açıklama yapmayan Abduselamov, 
şimdiye kadar seçimle ilgili usulsüzlük ve seçim 
yasasının ihlal edildiğine dair herhangi bir şikayet 
veya başvurunun olmadığını ifade etti. 

Senato ile Yasama Meclisi’nden oluşan 
Özbekistan parlamentosunun alt kanadı Yasama 
Meclisi’ndeki 150 sandalye için yapılan genel 
seçimde, dört siyasi partiden 535 aday yarıştı. 
Seçim yasasında yapılan son değişiklikle ilk kez 
en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleye-
rek devlet başkanına takdim etme hakkını elde 
edecek.

Seçimleri izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) misyonu, seçim sürecinde gerçek 
anlamda siyasi mücadele ve tartışmaların olma-
dığını belirtti.

AGİT Sınırlı Gözlem Misyonu Başkanı Daan 
Everts, Taşkent’te düzenlediği basın toplan-
tısında, seçimin iyi organize edildiğini ancak 
sürecin renkli geçmediğini ve siyasi tartışmaların 
olmadığını vurguladı. Everts, seçime katılan dört 
siyasi partinin birbirine rakip olmadığını, belki de 
birbirini tamamladığını kaydederek ülkedeki siyasi 
ortamın farklı görüşlerin oluşmasına katkıda 
bulunmadığını ifade etti.

ÖZBEKİSTAN’DA
GENEL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Özbekistan'da yapılan genel seçimler sonucunda Liberal Demokrat Parti 47, Milli Diriliş Partisi 28, 
Halk Demokrat Partisi 21, Adalet Sosyal Demokrat Partisi ise 17 milletvekilliği kazandı.
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K.K.T.C. Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu, bugünkü 
koşullarda müzakerelere 

yeniden başlamanın mümkün 
gözükmediğini söyledi. Eroğlu, 
“Güney Kıbrıs’tan olumlu bir ses 
çıktığını söyleyemem” dedi.

Derviş Eroğlu, BM Genel 
Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danış-
manı Espen Barth Eide ile bir 
araya geldiği görüşme sonrasında 
yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk 
tarafının müzakere masasında 
olduğunu ancak Anastasiades’in 
ameliyat için New York’a gidece-

ğini, en az 20-25 gün Kıbrıs’tan 
uzakta kalacağını kaydetti. 
Eroğlu, başlama niyeti olsa bile 
bugünkü koşullarda müzakerele-
re başlamanın mümkün olmadığı-
nı aktardı.

Eroğlu, Rum tarafının sismik 
araştırma yapan ve onu koruyan 
gemilerin geri çekilmesini ve bir 
kere daha dönmeyeceği taah-
hüdünün verilmesini istediğini, 
aksi halde müzakere masasına 
gelmeyeceklerini söylediklerini 
Eide’nin kendilerine ilettiğini 
kaydetti.

“Çözüme Varmak Mümkün 
Değil”
Anastasiadis’in Güney’deki 
parti başkanlarını da toplantıya 
çağırarak bu kararı onaylattığını 
anlatan Eroğlu, “Müzakerelerin 
başlayabilmesi için Türkiye ge-
milerini çekecek ve bir kere daha 
gelemeyeceği şeklinde taahhüt-
te bulunacak. Bu tek taraflı bir 
ön koşuldur, dayatmadır. Dayat-
malarla Kıbrıs’ta çözüme varmak 
mümkün değil” diye konuştu.

Karşı tarafın ön koşullarını 
kabul etmenin mümkün olmadı-

ğını söyleyen Eroğlu, tarafların 
eğer müzakere masasından bir 
çözümle kalkmak istiyorlarsa 
birbirlerine ön koşul dayata-
rak bir anlaşmaya varmanın 
mümkün olmadığını anlamaları 
gerektiğini, kendilerinin bu an-
layış içerisinde hareket ettiğini 
vurguladı. Eroğlu, beklentileri-
nin Eide’nin görevini iyi niyetle 
sürdürdüğü bir zamanda ortaya 
çıkacak önerileri Rum tarafının 
da benimsemesi ve müzakere 
masasına gelip oturmaları oldu-
ğunu vurguladı.

EKOHABER Türkiye

EROĞLU: "DAYATMALARLA KIBRIS’TA ÇÖZÜME VARMAK 
MÜMKÜN DEĞİL"

A dana’nın Ceyhan ilçesi Koruklu 
mevkiinde yaklaşık 95 milyon liralık 
yatırımla Ceyhan Biokütle Santrali 

kurulması planlanıyor.
Projeyle üretilecek elektrik sayesinde 

Türkiye’nin gelişen ekonomisine ve genç 
nüfusuna bağlı olarak artan elektrik ihtiyacı-
nın karşılanmasına katkı sağlanması, elektrik 
üretimi için kullanılacak yakıt olarak bitkisel 
(tarımsal) atık tercih edilmesiyle yenilenebilir 
bir kaynaktan elektrik elde edilmesi hedefle-
niyor.

Proje için hazırlanan ÇED raporuna 
göre, 14 megavatlık elektriksel güce sahip 
santralde yıllık 98 milyon kilovatsaat elektrik 
üretilmesi amaçlanıyor.

Ceyhan Biokütle Santrali’nde elektrik 
enerjisi üretmek için yakıt olarak tarımsal 
atıklar, yani biokütle kullanılacak. Santralde, 
her yıl hasat sonrasında tarım arazisi üzerinde 
kalan on binlerce ton tarımsal atığın en yeni 
teknolojiler kullanılarak, yasal emisyon limit-
lerinin altında kalacak ve mümkün olan en 
düşük emisyon değerlerini sağlayacak şekilde 
yakılıp, elektrik üretilmesi planlanıyor.

Modern ve mekanize özel tarım ekipman-
ları ve sistemleriyle şirket tarafından topla-
nacak ve proje sahasına getirilecek atıklar, 
santral sahası içinde depolanacak.

Santralde saatte 13,35 ton, yılda 100 bin 
125 ton atık  yakılması öngörülüyor. Tesis, 
ihtiyaç duyulduğu takdirde diğer tarımsal 

atık lar ile çalışabilecek 
şekilde tasarlanıp imal 
edilecek.

Projenin inşaat süre-
sinin 2 yıl olması ve inşaat 
aşamasında 80 kişinin 
çalışması öngörülüyor. 
Projenin hizmete geçmesi 
ile işletme ömrünün 20 yıl 
olması planlanıyor. Tesisin 
güvenilir bir bicimde işleti-
lebilmesi için 32 çalışana 
ihtiyaç duyulacak. Sant-
ralin kurulması planlanan 
arazide orman veya tarım 
alanı da bulunmuyor.

Tarımsal Atıklar Heba 
Olmayacak
Mevcut durumda hasat 
sonrasında tarlada kalan 
atık ların çiftçiler tara-
fından yakılarak bertaraf 
ediliyor. Anız yakılması ile 
oluşan sera gazı içerikli 
duman ve yanma sonucu 
oluşan kul, rüzgârın 

etkisiyle Adana kent merkezine ve geniş bir 
alana yayılıyor. Toprağın verimliliğini, flora ve 
faunayı da olumsuz etkileyen yakma işlemi 
aynı zamanda enerji üretiminde yakıt olarak 
kullanılabilecek tarımsal atığın heba edilmesi-
ne neden oluyor.

Proje sayesinde çiftçiler anız yakmak zo-
runda kalmayacak, flora ve fauna etkilenme-
yecek ve anız yakma sonucu oluşan kirletici 
gazlar ve küller hava kalitesini düşürmeyecek.

Proje gereği kazanda tarımsal atıkların 
kontrollü şekilde en yüksek verimle yakılması 
sonucu ortaya çıkan baca gazı, gerekli arıtım 
sistemlerinden geçirilecek ve ilgili yönetme-
likte belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekil-
de bacadan salınacak.

CEYHAN’DA
BİYOKÜTLE SANTRALİ KURULACAK

EKOHABER Avrasya

Enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin ve bölgenin enerji üssü haline getirilmesi amaçlanan 
Ceyhan’a yönelik petrol, doğal gaz, kömür yatırımlarına biyokütle santrali de eklenecek.

K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugünkü koşullarda müzakerelere yeniden 
başlamanın mümkün gözükmediğini söyledi.
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Hollanda Türkevi Araştırmalar Mer-
kezi ve Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği (EkoAvrasya) tarafından 
Uluslararası Göçmenler Günü 

münasebetiyle düzenlenen “Göç’ün 50’nci Yılı; 
Göçmenlikten Diaspora’ya Hollanda Türkleri” 
konulu Çalıştay Ankara’da yapıldı.

İlci Recidence Otel’de gerçekleştirilen 
Çalıştay’a TBMM İstanbul Milletvekili Dr. 
İsmail Safi, Başbakanlık Başmüşaviri Prof. Dr. 
Vedat Bilgin, Hollanda Türkevi Araştırmalar 
Merkezi Başkanı Veyis Güngör, Avrasya Eko-
nomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’in yanısıra 
yurtiçinden ve yurtdışından akademisyenler, 
uzmanlar, siyasetçiler, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

 
Safi’den Avrupa’daki İslamofobi ve 
Irkçılığa Tepki
İstanbul Milletvekili ve Hollanda Dostluk Gru-
bu Başkanvekili Dr. İsmail Safi,  Hollanda’nın 
komşuları dışında sadece Türkiye ile dostluk 
grubu kurduğunu, bunda da orada yaşayan 
Türk vatandaşlarının etkisi olduğunu söyledi. 

Safi, 16 milyonluk Hollanda’nın neredeyse 70 
milyonluk Türkiye ile aynı üretimi yaptığını, 
bunda özellikle göçmen Türk vatandaşlarının 
büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Türk göçmenlerin Hollanda’ya gidişinin 50. 
yılının önemine işaret eden ve Hollanda-Türki-
ye ilişkilerinin 400 yıla ulaştığını hatırlatan Safi, 
“400 sene önce gelerek İstanbul’dan lalemizi 
alıp, 400 sene sonra bize satan farklı dinamik 
bir ülke var aslında” değerlendirmesini yaptı.

Safi, konuşmasının son bölümünde 
Hollanda ve Avrupa’da tırmanan İslamofobi ve 
ırkçılığa tepki gösterdi.

 
Bilgin: “Türkler Emek Göçünün Öncüsü 
Oldular”
Başbakanlık Başmüşaviri Prof. Dr. Vedat 
Bilgin de Türklerin gittikleri yerlerde sadece 
tutunmaya çalışmadığını, kendi birikimle-
rini zenginleştirerek o ülkenin kültürüne ve 

ekonomisine de katkı sağladığını ifade ederek, 
”Küreselleşen dünyada bugün emek hareke-
tinde ciddi sınırlamalar olduğunu görüyoruz. 
Ancak Türkler 50 yıl önce sınırlama olmadan 
emek göçünün öncüsü olarak tarih sahnesinde 
yerini aldılar” şeklinde konuştu.

Güngör: “Diaspora Kavramı 
Gündemimizde Olmalıdır”
Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Baş-
kanı Veyis Güngör ise artık Avrupalı Türklerin 
‘göçmen’ ve ‘azınlık’ psikolojisinden kurtul-
ması gerektiğini savunarak, şunları söyledi: 
“Avrupalılar göçmenleri hep sorun çıkaran 
ve şikayet eden insanlar olarak biliyor. Biz 
Avrupalı Türkler olarak bu kavramı ve algıyı 
değiştirdik. Artık Hollanda’da çalışan, üreten, 
iş sahibi olan, işçi çalıştıran Türkler var.  
Hollanda Türkleri için adeta yeni bir dönemin 
başlangıcını yaşıyoruz. Artık Hollanda Türk-
leri göçmenlikten diasporaya geçiş sürecini 
yaşamaktalar. Diaspora olarak hem içinde bu-
lunduğumuz ülkeye katkımız hem de aidiyet 
duyduğumuz ülkeye çeşitli yollarla sağladığı-
mız katkılar, bundan böyle bizim gündemimizi 
oluşturacaktır. Bu çalıştay’da çıkacak sonuç 
bizlere yeni bir yol haritası oluşturacaktır.”

 
Eren: “Türk Diasporası Konusunda Vizyon 
Geliştirmeliyiz”
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (Eko-
Avrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Eren, Türkiye ile Hollanda arasında yapılan 
Türk işgücü anlaşmasının 50. yılının geride 

bırakıldığını belirterek, “Bundan 50. yıl önce 
Anadolu’dan Hollanda’ya ekmek parası için 
giden vatandaşlarımız, ‘Bugün döneriz, yarın 
döneriz’ diye gün sayarken yarım asrı geride 
bıraktılar. Bundan 50 yıl önce Hollanda’da 
Türk nüfusunun toplam sayısı 20’yi geçmi-
yordu. Bu 20 kişi de diplomatik görevi olan 
vatandaşlarımızdı. Ama bugün bu sayı 400 bin 
civarına ulaştı. Birinci, ikinci ve üçüncü nesil 
derken şu anda Hollanda’da dördüncü nesil 

yaşamını başarılı bir şekilde devam ettiriyor. 
Bu başarıyı siyaset, iş dünyası ve sivil toplum 
çalışmalarında görüyoruz. Türk diasporasının 
sorumluluğunun, misyonunun tanımlanması 
ve bu yönde bir vizyon geliştirilmesi gerek-
mektedir. İnanıyorum ki bu çalıştay buna bir 
başlangıç teşkil edecektir” dedi.

 
Uzmanlar Göçü Anlattı
Açılış konuşmalarının ardından “Göç’ün 50. Yılı 
Çalıştayı’nda panelistler söz alarak kendi uz-
manlık alanlarıyla ilgili görüşlerini belirttiler.

EkoAvrasya Dış İlişkiler Koordinatörü 
Dr. Can Ünver’in Moderatörlüğünde gerçek-
leştirilen Çalıştay’da şu konularda sunumlar 
yapıldı. Doç. Dr. Murat Erdoğan, “Küresel Göç 
Hareketliliği ve Türk Göçmenleri”, Fadime 
Örgü, “Hollanda’da Siyasetinde Göçmenlerin 
Konumu”, Ahmet Demirhan, “Hollanda Toplu-
munda Göçmenlerin Konumu”,  Dr. Can Ünver, 
“Türkiye, Avrupa’daki Türklerin Diasporası ve 
İlişkiler”, Nermin Aydemir, “Türk Asıllı Gençle-
rin Seçimlere Katılımı: Beklentiler, Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri”, Kamil Saygı, “Diaspora’nın 
Yeni Aktörleri: Hollanda’da Türk Girişimcileri”, 
Adil Akultun, “KOSGEB Destekleri ve Eşleştir-
me Modeli; Hollanda Örneği”, Adnan Dalkıran 
“Hollanda’da Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Türk 
Göçmenler”, Mehmet Emin Ateş, “Göçmen 
İşçilikten Diaspora’ya Geçiş” ve İlhan Karaçay, 
“Hollanda’da Türk Medyası”

“GÖÇMENLİKTEN DİASPORA’YA HOLLANDA TÜRKLERİ” 
ÇALIŞTAYI ANKARA’DA YAPILDI
Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) 
tarafından Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle düzenlenen “Göç’ün 50’nci Yılı; 
Göçmenlikten Diaspora’ya Hollanda Türkleri” konulu Çalıştay Ankara’da yapıldı.
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Giresun Üniversitesi’nin ev sahipliğin-
de, Karadeniz Stratejik Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (KARASAM) 
ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Der-

neği (EkoAvrasya) tarafından ortaklaşa dü-
zenlenen “Karadeniz’den Hazar’a Stratejik 
Bakış” konulu “VI. Karadeniz Uluslararası 
Sempozyumu” başarı ile gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında sırayla; KARA-
SAM Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya, EkoAv-
rasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
Genel Sekreter Yardımcısı Adakan Madu-
marov, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Aygün Attar, Kazakistan Ankara Büyükelçisi 
Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Azerbaycan 
Milli Meclisi Milletvekili ve Azerbaycan Koo-
perasiya Üniversitesi Rektörü Eldar Qulıyev, 
İstanbul Milletvekili Dr. İsmail Safi ve Giresun 
Valisi Hasan Karahan birer konuşma yaparak; 
Karadeniz ve Hazar bölgesinin enerji hatları 
ve enerji koridoru olması açısından stratejik 
ve jeopolitik öneme haiz olduğuna ve Türkiye 
başta olmak üzere bölge ülkelerinin işbirliği 
ve ikili ilişkilerinin artarak sürdürülmesi gerek-
tiğine dikkat çektiler. 

ATTAR
Türkiye’nin enerji koridoru haline gelmesi 
hasebiyle jeopolitik ve stratejik öneminin her 

geçen gün arttığını belirten Giresun Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Atar, “Devletleri 
rencide etmeden ama uluslararası siyasetin 
özüne uygun bir şekilde ülke ekonomisinin 
güçlendirilmesi, stratejik hedeflerin belirlen-
mesi noktasında; ortaya bir siyaset koyan 
Türkiye’nin bu bölgede olup bitenlerle ilgili 
akademik arenada akademisyenler tarafından 
dile getirilmesi gerekmektedir. Karadeniz’den 
Hazar’a stratejik bakış içerisinde; özellikle 
bölgenin rengini, siyasetini, coğrafyasını, 
uluslararası ilişkilerdeki güç dengelerini 
değiştirecek kapsamdaki temel bir proje olan 
Kars - Anadolu doğal gaz Hattı’nın bugün ve 
geleceği ile ilgili düşüncelerini, inanıyorum ki 
bu sempozyum detaylı bir şekilde ele alacak-
tır” dedi.

TÜYMEBAYEV
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. 
Canseyit Tümbayev ise yaptığı konuşmada, 
“Hazar Denizi haritaya baktığımızda deniz 
denmesine alıştık ama coğrafi terim olarak 
deniz değil büyük göl oluyor. Onun için Hazar 
Denizi’nin yanında yaşayan milletler ola-
rak büyük sorunlarımız var. Dünyaya direk 
açılmak, bağlantı kurmak; özellikle ticari ve 
ekonomik açıdan direk faaliyete geçmek için 
Karadeniz’in büyük önemi vardır” şeklinde 
konuştu.

SAFİ
İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komis-
yonu Üyesi Dr. İsmail Safi ise konuşmasında 
“Zaman zaman şahit oluyorum birçok politi-
kacı konuşurken ’Karadeniz, enerjinin dünyaya 
ulaşmasını sağlayan güvenilir bir koridordur’ 
diyorlar. Biz bundan büyük bir gurur ve sevinç 
duyuyoruz. Bu önemlidir ama asla yeterli de-
ğildir. Onun için ben burada Giresun inisiyatifini 
önemsiyorum bu tamamen yerli bir bakıştır” 
diye konuştu.
SEMPOZYUM BAŞARILI GEÇTİ
İki gün süren sempozyuma yurtiçinden ve 
yurtdışından 70 civarında akademisyen katıldı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ay-
gün Attar’ın başkanlık yaptığı değerlendirme 
oturumunda; Rusya Federasyonu Karade-
niz Ekonomik İşbirliği Temsilcisi Dr. Sergei 
Goncharenko, Ukrayna Milli Bilimler Aka-
demisi Rektörü Prof. Dr. Yuriy L. Boshytsky, 
Gürcistan Güney Kafkasya Bölgesel Güvenlik 
Enstitüsü’nden Alexander Rusetsky, Alman 
Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü’nden 
Dr. Uwe Halbach sempozyumla ilgili değer-
lendirmelerde bulunarak; Karadeniz ve Hazar 
havzalarının jeopolitik önemi ve atılacak 
stratejik adımlarla ilgili görüş ve bildirilerin 
paylaşıldığı sempozyumun çok başarılı ve 
olumlu geçtiğini vurguladılar.

PROF. DR. AYGÜN ATTAR’A ‘AVRASYA 
HİZMET NİŞANI’ TAKDİM EDİLDİ
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün 
Attar, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasın-
daki ilişkilerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanda güçlenmesi hususunda yapmış olduğu 
katkılardan dolayı Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneğinin 20 Ekim 2014 tarih 2/1 sayılı yöne-
tim kurulu kararına istinaden “Avrasya Hizmet 
Nişanı” ile taltif edildi. Nişanı İstanbul Millet-
vekili Dr. İsmail Safi ile Eko Avrasya Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Eren takdim ettiler.

A vrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) ve Kazakistan Ankara 
Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa 
düzenlenen ’’Kazakistan’da Yatırım 

İmkânları’’ konulu toplantı Ankara’da gerçek-
leştirildi.

2020 yılına kadar petrol, doğal gaz, 
altyapı, maden, turizm, eğitim, tarım ve 
hayvancılık sektörlerinde yaklaşık 200 milyar 
dolarlık yatırım yaparak büyümeyi hedefleyen 
Avrasya’nın kalkanı Kazakistan,  Türk işadam-
larını yatırıma davet ediyor.

’’Kazakistan Kurucu Devlet Baş-
kanı Günü’’ münasebetiyle düzenlenen 
’’Kazakistan’da Yatırım İmkânları’’ konulu bil-
gilendirme toplantısı AK Parti Genel Sekreteri 
Haluk İpek, Kazakistan Ankara Büyükelçisi 
Prof. Dr. Janseyit Tüymebayev ve EkoAvrasya 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’in  katı-
lımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Kazakistan’da yatırımlar açısından çok el-
verişli bir ortam olduğunu ifade eden Ak Parti 
Genel Sekreteri Haluk İpek, “Kazakistan’a 
yatırım için en önemli güvence istikrarlı 
yönetimdir. Bu Kazakistan’ın diğer devletler-
le rekabet edebilmesinde de çok önemli bir 
artıdır” ifadesini kullandı. 

Türkiye’deki şirketlerin Kazakistan’daki 
yatırım fırsatlarını kaçırmaması hususunda 
uyaran İpek, “Türkiye Kazakistan’ın olduğu 
coğrafyada mutlaka bulunmalı. Birbiriyle 
kardeş olan Türklerin, birbiriyle kardeş olacak 
şirketler kurarak, hem Kazakistan’ı hem de 
Türkiye’yi geliştirecek, büyütecek ve birlikteli-
ğimizi daha iyi noktalara getirecek fırsatları iyi 
değerlendirmemiz gereklidir” dedi.

Türk işadamlarının ülkesinde yatırım 
yapmalarından büyük memnuniyet duyacağını 
ifade eden Kazakistan Ankara Büyükelçisi 
Janseyit Tüymebayev, “Türk işadamlarının 

Kazakistan’daki yatırım fırsatlarını 
değerlendirmelerini öneriyorum. 1993 
yılından bu yana Kazakistan’a yapılan 
doğrudan Türk yatırımlarının toplam 
tutarı 2 milyar dolar civarındadır. Türk 
firmalarının faaliyetleri genellikle 
ticaret, otel işletmeciliği ve müteah-
hitlik sektörlerinde devam etmektedir. 
Kazakistan enerji sektöründe çok 
önemli bir konuma geldi. Özellikle 
Türk işadamlarının enerji sektöründe 
faaliyette bulunmalarını tavsiye edi-
yorum. Yaptığımız bu toplantıda başta 
enerji sektörü olmak üzere ülkemizde 
ki yatırım imkânlarını Türk işadamları 
ile paylaşmaktan büyük memnuniyet 
duyduk’’ dedi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki 
mevcut ve sürekli gelişmekte olan 
ekonomik ilişkilerin önemine vurgu 
yapan EkoAvrasya Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eren, ’’Kazakistan 
ile Türkiye arasında ikili ilişkiler çok 

boyutlu olarak gelişmeye devam etmektedir. 
Özellikle ekonomik ilişkilerimiz gün geçtikçe 
güçlenmekte ve daha sağlam zemine otur-
maktadır.  2014 yılının 10 ayında ikili ticaret 
hacmimiz 4 milyar doları aşmış durumdadır. 
Ümidimiz 2015 yılında bu rakamların cid-
di oranda artmasıdır. Orta Asya’da yatırım 
açısından en iyi imkânları sunan ülkenin 
Kazakistan olduğunu çok rahatlıkla söyleye-
bilirim. Kardeş ülkede yatırım avantajlarının 
değerlendirilmesini öneriyorum’’ dedi.

Kazakistan’ın 161 ülkeyi geride bırakarak 
EXPO 2017’ye ev sahipliği yapacağını belirten 
Expo Uzmanı Ali Rıza Koç, ’’Dünyanın en 
önemli organizasyonlarından birisi olan Expo 
2017 etkinliklerinin kardeş ülke Kazakistan’da 
yapılacak olması bizim için büyük onurdur. 
Kazakistan’ın Expo organizasyonundan ülke-
miz mutlaka tecrübe edinecektir’’ dedi.

VI. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KAZAKİSTAN’A
YATIRIM ÇAĞRISI

EKOHABER Dernekten

Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) ve Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Karadeniz’den Hazar’a 
Stratejik Bakış” konulu “VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu” başarı ile gerçekleştirildi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği 
tarafından ortaklaşa düzenlenen ’’Kazakistan’da Yatırım İmkânları’’ konulu toplantı 
Ankara’da gerçekleştirildi.
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Bakanı Veysel Eroğlu, Rusya, Türkiye ve 
Tataristan’ın ekonomi bürokrasisinden 
önemli isimler ve Türkiye’den çok sayıda 
işadamının katılımıyla gerçekleşti.  

Minnihanov: Rusya ile Türkiye 
Arasında Dostluk Köprüsü 
Kurduk  
Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Nur-
galiyeviç Minnihanov açılış törenindeki 
konuşmasında iki ülke arasındaki ticari 
ilişkilerin her geçen gün artarak devam 
ettiğini vurgulayarak, Tataristan’ın Rusya 
ile Türkiye arasında dostluk köprüsü kur-
duğuna dikkat çekti. Minnihanov, MDF 
fabrikasını ülkesine inşa eden Kastamonu 
Entegre’ye teşekkür ederken, Türk şir-
ketlere de Tataristan’a daha fazla yatırım 
yapmaları çağrısında bulundu.  

Bakan Eroğlu: Rusya Ticarette 
Stratejik Ortak
Törende konuşan Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu ise, Türkiye, Rusya ve 
Tataristan arasındaki beşeri ve ekonomik 
ilişkilerin sürekli geliştiğine dikkat çeke-
rek, “Avrasya ve Karadeniz Bölgesi’nin 
önemli iki gücü Türkiye ve Rusya’nın da-
yanışması bölgede güvenlik, istikrar ve re-
fah sağlayacaktır” dedi. Bugün Rusya’nın 
Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortakla-
rından biri olduğunu vurgulayan Bakan 
Eroğlu, “2002’de 5 milyar dolar olan ikili 
ticaret hacmi sürekli artarak 2013 yılın-
da 33 milyar dolara ulaştı” diye konuştu. 
Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik 
işbirliğinin çok yönlü olduğunu anlatan 
Bakan Eroğlu, “İşbirliğinin kilit öneme 
sahip alanı enerji olmakla beraber turizm 
sektörü de önemli rol oynamaktadır. 2009 
yılında mesafeli, seviyeli bir şekilde yol al-
maya başlayan ikili ortaklık bugün ‘stra-
tejik ortaklık’ seviyesine gelmiştir. 2013 
yılında Rus ekonomisine yapılan Türk 
yatırımların hacmi 415 milyon doları bul-
muştur” dedi. 

Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nin 
Türk yatırımcıların büyük ilgisini çektiği-
ni ifade eden Eroğlu, bugün Tataristan’da 
faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket-
lerin yarısından fazlasının Türk şirketleri 
olduğunu hatırlattı. Hayat Holding’e bağlı 
Kastamonu Entegre’nin MDF tesisi açarak 
Türkiye - Rusya Federasyonu ve Tataris-
tan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliş-

mesine katkıda bulunduğunu kaydeden 
Eroğlu, “Hayat Holding, ülke dışındaki en 
büyük yatırımlarını burada yapmaktadır. 
Bu önemli yatırıma imza atan kurum yet-
kililerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum” 
diye konuştu. 

Haluk Yıldız: İşbirliğimiz Daha 
da Güçlenecek 
Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı Ha-
luk Yıldız ise Alabuga MDF tesisinin Rus-
Türk ilişkilerinde Tataristan Cumhuriyeti 
ile işbirliğini daha da güçlendireceğine 
inandıklarına dikkat çekerek, “Bu yatırı-
mımız, Rusya Federasyonu bölgesindeki 
ilk yatırımımız. Bu projenin tüm Rusya 
Federasyonu vatandaşlarının ve Tata-
ristan Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeş 
halklarımızın refah seviyesini artıracağını 
umuyoruz” dedi. 

2006 yılından beri Rusya’da yatı-
rım yerlerini araştırdıklarını kaydeden 
Yıldız, “Çalışmalarımız sonucunda SEZ 
Alabuga’yı bulduk ve yatırım yeri olarak 
seçtik. Şimdi ne kadar doğru karar aldığı-
mızı görüyoruz” diye konuştu. 

Tataristan Cumhurbaşkanı Minniha-
nov ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’na verdikleri destek için teşekkür 
eden Yıldız; “Burada Rusya ve Türkiye’den 
gelen tüm üreticilerimizi, Tataristan’a ya-
tırım yapmaya davet ediyoruz. Bu yatırım-
lar ile birlikte eminiz ki, Tataristan’da en 
büyük yatırımcı ülke Türkiye olacaktır. 
Birlikte ürettiğimiz bu değerlerin bölge-
mizde uluslararası işbirliğine, ekonomik, 
sosyal ve kültürel entegrasyona fayda sağ-
layacağına yürekten inanıyoruz” dedi. 

Konuşmaların ardından Tataristan Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Nurgaliye-
viç Minnihanov, Tataristan Cumhuriyeti Baş-
bakanı İldar Halikov, Türkiye Cumhuriyeti 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ha-
yat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yahya 
Kiğılı ve Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı 
Haluk Yıldız, Ağaç Grubu Başkan Yardımcı-
sı Onur Güven, Tüketici Grubu Başkanı Avni 
Kiğılı,  kurdeleyi birlikte keserek tesisi hizme-
te açtı.    

Yıllık 170 Milyon Dolar Ciro 
Hedefleniyor   
Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde 600 
bin m2 açık, 125 bin m2 kapalı alan olmak üze-
re toplam 725 bin m2’lik alanda kurulu bulu-
nan fabrika, yıllık 565 bin m3 MDF, 20 milyon 
m2 laminat parke üretecek. Üretimin yüzde 
70’i Rusya pazarına, yüzde 30’u ise komşu 
ülkeler ve Asya pazarına sunulacak. Alabuga 
MDF Tesisi Avrupa’nın ve Rusya’nın en bü-
yük, dünyanın 3. büyük MDF tesisi olma özel-
liğini taşıyor. Tam kapasite çalışacak tesisin 
yıllık ciro hedefi ise 170 milyon USD.

Kastamonu Entegre, Tataristan Sez Ala-
buga Fabrikası’nda MDF ve laminat parke-
nin yanı sıra yonga levha ve OSB üretimi de 
yapacak. Önümüzdeki yıllarda yapılacak ek 
yatırımlarla tesiste yıllık 725 bin m3 yonga 
levha ve 575 bin m3 OSB üretimi de gerçek-
leştirilecek. 

Kastamonu Entegre’nin 13 ayrı üretim 
tesisinde üretim kapasitesi yıllık 2 milyon m3 
MDF, 2.55 milyon m3 Yonga Levha, 60 mil-
yon m2 Laminat Parke ve 19,5 milyon adet 
Kapı Paneli ile toplamda yıllık 4.55 milyon 
m3’tür.

H
ayat Holding çatısı altında 45 
yıldır faaliyet gösteren Kasta-
monu Entegre Ağaç Sanayi, mo-
bilya ve inşaat sektörlerine yö-

nelik ürünlerin üretimi için Avrupa’nın ve 
Rusya’nın en büyük ahşap levha fabrikasını 
Tataristan’ın Alabuga Serbest Bölgesi’nde 

kurdu. Ağaç ve orman ürünleri sektöründe, 
Türkiye’den yurtdışında yatırım yapan ilk 
ve tek şirket olan Kastamonu Entegre’nin 
13’üncü üretim tesisi olan ve 260 milyon 
dolarlık yatırımla 2 yılda tamamlanan Ta-
taristan Alabuga SEZ Fabrikası, 2 bin 500 
kişiye istihdam sağlayacak.

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi’nin 
Rusya’da planladığı 6 üretim tesisinden 
ilki olan fabrikanın açılışı, Hayat Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kiğılı’nın 
ev sahipliğinde; Tataristan Cumhurbaş-
kanı Rustam Nurgaliyeviç Minnihanov, 
Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri 

Kastamonu Entegre’den
Tataristan’a Dev Yatırım

100  EKOTANITIM

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi, mobilya ve inşaat sektörlerine yönelik ürünlerin 
üretimi için Avrupa’nın ve Rusya’nın en büyük ahşap levha fabrikasını Tataristan’ın 

Alabuga Serbest Bölgesi’nde kurdu. 260 milyon dolarlık yatırımla 2 yılda 
tamamlanan Tataristan Alabuga Sez Fabrikası 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.
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