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Merhaba değerli EkoAvrasya dostları,

Başarılı çalışmalar ve kazandığımız dostluklarla 
dolu dolu geçen 2014 yılının ardından yepyeni 
bir yıla merhaba, dedik. Yeni bir yıl, yeni 
başlangıçlar, yeni atılımlar ve kadim dostluklara 
ilave olarak, yeni ortak çalışmalar yapacağımız 
kişilerle tanışma ve işbirliği için güzel fırsatlar 
sunmaktadır.  Biz de EkoAvrasya ailesi olarak 
bu yeni yılı güzel başlangıçlar için fırsat olarak 
değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde bu 
çalışmalardan siz değerli dostlarımızı haberdar 
etmenin gururunu yaşayacağız ve hep birlikte 
sizlerle omuz omuza ilerleyeceğiz.

EkoAvrasya bu yıl tam 8 yaşında. Evet, 8 yıldır doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan, 
kalitemizden ödün vermeden, duyarlı ve sorumlu yayıncılık ilkemizle yaptığımız 
çalışmaları sizlerin görüş ve beğenisine sunduk. Gerçekleştirdiğimiz çalıştay ve 
konferanslarda, ortaklaşa yaptığımız etkinliklerde, ne mutlu bizlere ki emeğimizin 
karşılığı misli ile bize döndü, bu sayede çok değerli dostluklar kazandık. Kalite 
çizgimizden vazgeçmeden ilerlediğimiz bu yolda bizimle beraber yürüyen, bizi yalnız 
bırakmayan, varlığını her zaman yanımızda hissettiğimiz, siz değerli dostlarımıza 
teşekkürü bir borç biliyoruz. Bundan sonra da sizlerin desteği ve güç birliğimizle 
yolumuza devam edeceğiz.

Avrasya coğrafyası, malum olduğu üzere, tüm dünyanın ilgisini yoğun olarak çeken 
bir bölgedir. İçerdiği bu geniş coğrafyada geçmişinden gelen zorluklar olduğu 
kadar zengin kültür mirasını da barındırmaktadır. Birçok din, mezhep, millet bu 
coğrafyaya etki etmiş, iz bırakmıştır. Zengin yeraltı kaynakları, dünyanın enerji 
talebini sağlama konusunda önem arz etmektedir. Bizler de EkoAvrasya olarak, 
bu bölge ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. En doğru şekilde 
sizlere aktaramaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de sorumlu sivil toplum örgütü 
anlayışımızla, ülkemizde ve bölgemizde vizyon sahibi akademisyenler, uzmanlar, 
kanaat önderleri ile çalışmaya gayret gösteriyoruz.

“İnsanların değeri emekleriyle ölçülür” sözünden hareketle, yaptığımız her 
çalışmaya verdiğimiz emek bizlere değer kazandırdı. Biz EkoAvrasya olarak bu 
değeri sadece kendimize mal etmeyip çevremizle de paylaştık, bölüştük ve bu 
şekilde ilerledik, Allah’ın izniyle de ilerlemeye devam edeceğiz. Ortaya çıkan ve 
değerimizi artıran güzel eserlerde katkısı olan, değerimizi bilip bizimle yürüyen tüm 
dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bu sayımızda, bölgemizde gün geçtikçe önemi artan enerji konusu yoğun olarak ele 
alındı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ve Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili’nin teşrifleriyle  
17 Mart 2015 tarihinde Kars’ta temelleri atılan yüzyılın projesi olarak nitelediğimiz 
TANAP projesi ile alakalı özel dosya hazırlandı. Ayrıca Doğu Akdeniz’de enerji 
güvenliği konusunda titiz bir çalışmayı yine bu anlamda beğeninize sunuyoruz. 
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Canseyit Tümbebayev tarafından 
kaleme alınan Avrasya Ekonomik Birliği ve Üye Ülkelere Katkıları konulu makalenin 
yanı sıra yine akademik dünyadan çok değerli dostlarımız tarafından hazırlanan 
Çin’in İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Projesi ve Kazakistan, Kazakistan’ın Türkiye 
Politikasında Denge Unsuru başlıklı makaleleri zevkle okuyacağınızı tahmin 
ediyoruz. Bunlar haricinde, Ukrayna Krizi Ölçeğinde Doğal Gaz Denklemi ve Türk 
Akımı, AB Komşuluk Politikasında Değişim Arayışı, ABD’nin Yemen Denklemi, Kamu 
Diplomasisinde Diasporanın ve Sorumlu STK Anlayışının Gücü, Çin Liderliğinde 
Yeni Finansal Girişim: Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Balkanlar’da Müslümanlık 
dergimizin içeriğinde yer alan diğer bazı konular. 

Avrasya coğrafyasındaki önemli haberler, gelişmeler ve birlikte nicelerini 
yapacağımız çalışmalarda tekrar buluşmak umuduyla sağlıcakla kalın değerli 
dostlarımız…
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D
oğu ile Batı’yı birbirine bağlayan 
stratejik konumu ile Doğu Akde-
niz, tarih boyunca dünyada ilgi 
odağı olan bölgelerden birisi ko-

numundadır. Doğu Akdeniz’in jeopolitik ve 
jeostratejik öneminin ötesinde, son dönem-
de keşfedilen enerji yataklarının büyüklüğü 
ve bu yatakların bölgeye kazandıracağı tica-
ri hareketlilik de göz önünde bulunduruldu-
ğunda, bölgenin enerji, ekonomi ve güven-
lik bakımından ihtiva ettiği önem daha açık 
bir şekilde kavranacaktır1. Doğu Akdeniz’de 
gerçekleşen enerji keşifleri ile bölgenin, 
petrol ve doğal gaz bakımından zengin kay-
naklara sahip olması, küresel güçlerin ilgi-
sini bu bölgeye çekmeyi başarmıştır. Bu da, 
küresel güçler arasında bölgede bir rekabet 
yaşanmasına neden olmaktadır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile 
Türkiye Cumhuriyeti arasında, 2007 yılın-
da yaşanan Doğu Akdeniz sorunu, bölgede 
krizin başlangıcı olarak gösterilebilir. 2007 
başlarında GKRY’nin Lübnan ile münhasır 
ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması 
imzalamasından sonra kendine ait oldu-
ğunu iddia ettiği bölgede,  on üç adet ruh-
sat sahası ilan etmesiyle başlayan gerilim, 
Mayıs başlarında Türk Deniz Kuvvetlerinin 
bölgede “tepki tatbikatı” yapmasına kadar 
yükselmiştir. Ağustos başında ise Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) ve Tür-
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 
“Akdeniz’de dört saha” talebini onaylaya-
rak Türkiye’nin bölge ile ilgili kararlılığını 
göstermiştir2. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 

1    BİLGESAM,  “Doğu  Akdeniz’de  Enerji  Keşifleri  ve  Türkiye”  Bilge 
Adamlar Kurulu Raporu, Aralık-2013, Rapor no:59, s.5.
2    EDİGER, Volkan Ş.; DEVLEN, Balkan; BİNGÖL, Mcdonald, Deniz, 
“Levant’ta Büyük Oyun: Doğu Akdeniz’in Enerji Jeopolitiği”, Uluslara-
rası İlişkiler, Cilt 9, Sayı 33 (Bahar 2012), s. 86.
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Türkiye’nin uyarılarına rağmen Akdeniz’de 
petrol aramaya devam etmesi ve parselleri 
ihaleye açması, Türkiye’nin de bazı adımlar 
atmasını gerektirmiştir. Yaşanan gelişme-
lerin neticesinde Türkiye, Rumların tavrını 
provokasyon olarak nitelendirirken, Enerji 
Bakanı Taner Yıldız da, TPAO’nun savaş 
gemileri refakatinde çalışmalara başlaya-
cağını açıklamıştır3. Bu açıklamadan sonra, 
merak edilen bölgede herhangi bir sıcak 
çatışmanın yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgi-
liydi. 

Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor
GKRY’nin 17 Şubat 2003’te Mısır, 17 Ocak 
2007’de Lübnan, 3 Şubat 2011’de İsrail 
ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge 

3   Rumlar Akdeniz’de sondajı başlattı ‘savaş gemisi ve TPAO’ resti 
çektik,  http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/18773690.asp,  20  Eylül 
2011

(MEB) Sınırlama Anlaşmaları’nın geçer-
liliği ve bu anlaşmalar sonrasında parsel-
lenen bölgeler, Doğu Akdeniz’de yaşanan 
tartışmanın temelini oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin bölge ile ilgili tepkisi, Kıbrıs’ta-
ki sorun bir çözüme kavuşmadan, adaya 
ait olan MEB’nin tek taraflı olarak, Rum 
kesimi tarafından kullanılmaya başlanmış 
olmasıdır. Bir başka sorun da, GKRY’nin 
ihaleye çıktığı 1, 4, 5, 6 ve 7 no’lu sahala-
rın Türkiye’nin kıta sahanlığında bulun-
masıdır. Güney Kıbrıs’ın 1 Ekim 2011’de, 

Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz ara-
ma çalışmaları başlatma kararı üzerine ise, 
Türkiye’nin “KKTC ile arasındaki bölgede” 
petrol arayacağını açıklaması, krizi farklı 
bir boyuta taşımıştır4. 

GKRY’nin bölge ile ilgili stratejisi, 11 Şu-
bat 2012’de ruhsatlandırılmamış parseller 
için ihaleye çıktığında aralarında TOTAL, 
ENI, PETRONAS ve GAZPROMBANK gibi 
dev enerji şirketlerinin de bulunduğu beş 
özel şirket ve on konsorsiyumun ihalede 
yer alması ve daha sonra NOBLE Energy 
gibi İsrail ortaklı Amerikan şirketinin böl-
geye girmesi, ülkeleri ile düşünüldüğünde, 
tahmin edilebilmektedir. GKRY, bölgede 
Türkiye ile yaşanabilecek bir kriz karşısın-

4   SAİT, Yılmaz, Doğu Akdeniz’de Sular Isınırken, http://usam.aydin.
edu.tr/DOGUAKDENIZDESULARISINIRKEN(3a4a).pdf, 24.03.2015.

da İtalyan, Fransız ve Amerikan şirketlerini 
yanına alarak, Türkiye’nin sondaj çalışma-
larına müdahale planını önleme düşünce-
sindedir. 

Büyük Güçlerin Bölge 
Stratejileri
Doğu Akdeniz’de varlığı tespit edilen doğal 
kaynakların bulunması ile birlikte, büyük 
güçlerin de bölge stratejileri yeniden şe-
killenmiştir. Bölgeye kıyısı olan, Türkiye, 
GKRY, Yunanistan, İsrail, Lübnan, Mısır ve 

Suriye gibi devletlerin yanı sıra, enerji sek-
töründe söz sahibi olan ABD ve Rusya gibi 
devletler de bölge için yeni stratejiler oluş-
turmaktadır. Ayrıca İngiltere de, Kıbrıs’ta 
yer alan Ağrotur ve Dikelya Askeri Üsleri 
ile bölgede son derece önemli bir ülke ko-
numundadır. Böylesine güçlü devletlerin 
var oluğu bir bölgede, yaşanabilecek en 
ufak çapta bir kıvılcım, büyük bir çatışma 
potansiyeline sahip gözükmektedir.  Doğu 
Akdeniz’de sıcak bir çatışma riski şu an için 
uzak bir ihtimal olarak gözüküyor olsa da, 
olası muhtemel senaryolara karşı birtakım 
önlemler alınması gerekmektedir.

20 Eylül 2011’de Hürriyet gazetesinde 
yer alan bir haberde Yunanistan’ın önde 
gelen sivil toplum örgütlerinden Avrupa ve 
Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) Genel Direk-
törü Thanos Dokos, Doğu Akdeniz’de doğal 

gaz arama çalışmalarıyla ilgili yaşanması 
muhtemel birtakım senaryolarda bulun-
muştur. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 - İsrail insansız hava araçları bölgeyi iz-
liyor, Dolphin sınıfı denizaltıların da Kıbrıs 
Rum yönetiminin doğal gaz aradığı 12’nci 
parsel çevresinde görev yapması bekleni-
yor. Eğer gerekirse İsrail, “Sa'ar 5 Sınıfı” 
hafif savaş gemilerini de bölgeye göndere-
bilir. Kıbrıs Rum yönetiminin deniz gücü 
çok az; İsrail’in ise firkateyn göndermesi 
beklenmiyor.

- Türkiye’nin de bölgeye savaş gemileri 
göndermesi sürpriz olmaz, ancak sondaj ça-
lışmalarına müdahale etmesi çok düşük bir 
ihtimal. İsrail bunu doğrudan provokasyon 
olarak görecek ve yanıt verecektir. İki taraf 
da bunu istemez. Dahası iki ülke arasında 
tansiyonun yükselmesi, Washington için de 
büyük bir baş ağrısı olur. Tansiyonun yük-
selmesi durumunda hava kuvvetleri ara-
sında çatışmalar yaşanabilir. Bu çatışmalar 
muhtemelen, İsrail için yüksek maliyetli 
bir zaferle sonuçlanır ancak “Tel Aviv düş-
manları”  listesine bir ülkeyi daha katmak 
istemez.

 - Ankara, askeri bir yenilgiyle sonuçla-
nacak doğrudan bir çatışmaya girmek iste-
mez. En olası senaryo, Kıbrıs Rum Yönetimi 
ve Yunanistan’a yanıt olarak, Türkiye’nin 
adanın kuzeyinde kendi arama çalışmaları-
nı başlatması olur. Türkiye, aynı zamanda 
İsrail’e yanıt olarak, Gazze ablukasını kırma 
girişimlerini destekler, Arap devletleriyle 
yakınlaşır ve Filistinlilerin bağımsız devlet 
olma taleplerine destek verir5.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile İsrail’in 
enerji hamlesi başlattığı Doğu Akdeniz’de, 
Türk Deniz Kuvvetleri de 6-12 Kasım 2014 
tarihleri arasında uluslararası bir tatbikat 

5    Yunan  basınından  Doğu  Akdeniz’de  savaş  senaryoları,  http://
www.hurriyet.com.tr/planet/18779037.asp, 20.09.2011

gerçekleştirmiştir. NATO, ABD, İngilte-
re ve Pakistan’ın da katıldığı “Mavi Bali-
na-14 Tatbikatında”, dokuz savaş gemisiyle 
yer alan Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın enerji 
aramalarına cevap için bu bölgeyi seçti-
ği ifade edilmiştir6. Türkiye, bu hamle ile, 

6    Doğu  Akdeniz’de  Sıcak  Tatbikat,  http://www.milliyet.com.tr/
dogu-akdeniz-de-sicak-tatbikat/dunya/detay/1965041/default.htm, 
05.11.2014.

GKRY’ne bir gözdağı vermeyi planlamıştır. 
GKRY de Türkiye’nin bu hamleleri-

ne karşı cevapsız kalmamıştır.  GKRY,  
daha önce Rum Savunma Bakanı Dimitris 
İliadis’in 9 Ocak 2012’de İsrail ziyaret sıra-
sında, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile 
Tel Aviv’de imzaladığı “Savunma ve Askeri 
İşbirliği Anlaşmasını” 2 Temmuz 2012 tari-
hinde Rum meclisinde kabul ederek, bölge-
de ülkesinin güvenliği açısından önemli bir 
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kıbrıs rum yönetimi’nin 
türkiye’nin uyArılArınA rAğmen 
AkDeniz’De petrol ArAmAyA DevAm 
etmesi ve pArselleri ihAleye 
AçmAsı, türkiye’nin De bAzı 
ADımlAr AtmAsını gerektirmiştir.

bölgeye kıyısı olAn türkiye, 
gkry, yunAnistAn, isrAil, lübnAn, 
mısır ve suriye gibi Devletlerin 
yAnı sırA, enerji sektörünDe 
söz sAhibi olAn AbD ve rusyA 
gibi Devletler De bölge için yeni 
strAtejiler oluşturmAktADır.
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adıma imza atmıştır7. Bir diğer önemli adım 
da, GKRY ile Rusya arasında yapılan işbir-
liğidir. Şubat 2015 tarihinde, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ile Rusya, aralarında Rus 
savaş gemilerine Akdeniz’de kolaylık sağ-
layacak anlaşmanın da bulunduğu on bir 
“Devletlerarası Anlaşma” imzalamıştır. Rus 
savaş gemilerine sağlanacak kolaylıklarla 
ilgili anlaşma, daha önce bu tarz bir anlaş-
manın hiç imzalanmamış olması nedeniyle, 
diğerlerinden ayrılmaktadır. Anlaşma,  iki  
ülkenin savunma bakanlıklarının işbirliğini 
ve özellikle de Rusya’ya, Rum Yönetiminin 
denizcilik altyapısı düzeyinde kolaylıklar 
sağlamasını öngörmektedir8. Böylelikle 
GKRY, Türkiye ile yaşanan gerilimde ken-
disine güçlü bir müttefik daha edinirken, 
dünya enerji sektörünün lideri olan Rusya 
da, Doğu Akdeniz kaynaklarına tarafsız kal-
mamıştır. 

GKRY, açısından bir diğer önemli adım 
da, yakın ilişkide olduğu Rusya ve İsrail’le 
ortak askeri tatbikat düzenlemek olmuştur. 

7   Rum Meclisi İsrail ile Yapılan Askeri Anlaşmayı Onayladı, http://
www.zaman.com.tr/dunya_rum-meclisi-israil-ile-yapilan-askeri-
anlasmayi-onayladi_1312696.html, 03.07.2012.
8   G. Kıbrıs ve Rusya Arasında Askeri ve Enerji Anlaşmaları, http://
www.dunyabulteni.net/haber/323306/g-kibris-ile-rusya-arasinda-
askeri-ve-enerji-anlasmalari, 26.02.2015. 

Rusya ve İsrail’in askeri tatbikatları ile Türk 
savaş gemileri eşliğinde parsellerde başlatı-
lan sismik çalışmalar, Rum parsellerinde 
sondaj yapan İtalyan-Güney Kore konsorsi-
yumunu tedirgin etmektedir. Yabancı şir-
ketler, bölgede artan gerilimin tırmanması 
durumunda izleyecekleri stratejileri yeni-
den planlamaktadır9.

Dünyanın doğal gaz rezervinin dörtte 
birine sahip olan Rusya’nın, Doğu Akde-
niz yataklarına ilgisiz kalması elbette bek-
lenemezdi. Doğu Akdeniz bölgesi henüz 
Rusya’ya rakip olabilecek bir potansiyele 
sahip değildir ancak GAZPROM, en azın-
dan belli alanlarda lisans almak ve sıvı-

9    Akdeniz’de  Türkiye’ye  Karşı  Tatbikat,  http://www.milliyet.com.
tr/akdeniz-de-turkiye-ye-karsi/dunya/detay/1957747/default.htm, 
21.10.2014. 

laştırılmış doğal gaz alt yapısı tesis etmek 
istemektedir.10 Bölgede etkisini artırmak 
isteyen Rusya’nın, Akdeniz’deki tek üssü 
Suriye’nin Tartus Limanı’dır. Bu nedenle, 
Rusya’nın Akdeniz’de ikinci askeri bir üst 
kurma planı düşüncesi, şaşırtıcı olmasa ge-
rek. Zira 8 Şubat 2015 tarihinde basında yer 
alan, “Rum Lider Anastasiades Rusya’ya as-
keri üs teklif etti” haberi, GKRY ile Rusya 
yakınlaşmasının ne boyutlara ulaşabilece-
ğini gözler önüne sermektedir11. 

Bölge açısından bir diğer önemli devlet 
de, Lübnan’dır. Lübnan, özellikle Levithan 
Yatağında kendisinin de pay sahibi olduğu-
nu iddia etmektedir. Lübnan, bütün zorla-
malara rağmen haklarını gasp edecek bir 
anlaşmaya yanaşmak istemiyor. İsrail ise 
Lübnan ile işbirliğine yanaşmak isteme-
mektedir. 2010 yılında GKRY ile İsrail ara-
sında imzalanan anlaşma ile Lübnan bölge-
de etkisiz bir konuma getirilmiştir. Ancak 
Lübnan, bu durumdan hoşnut değildir. 
Kendi iç sorunları ile uğraşan Lübnan’ın, 

10    POLAT,  Soner,  Doğu  Akdeniz  Yeni  Mücadele  Alanıdır,  http://
www.21yyte.org/tr/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-
arastirmalari-merkezi/2015/02/20/8065/dogu-akdeniz-yeni-muca-
dele-alanidir, 20.02.2015. 
11    Rusya,  Güney  Kıbrıs’ta  Üst  Kuruyor,  http://haberkibris.com/
rusya-guney-kibrista-us-kuruyor-2015-02-08.html, 08.02.2015. 

sorunlarını çözmesi durumunda bölgede 
hak iddia etmesi ve olası bir Hizbullah teh-
didi, bölge için varlığını sürdürmektedir. 

ABD ise Doğu Akdeniz açısından bir 
diğer önemli ülkedir. Kendi şirketleri Doğu 
Akdeniz’deki yataklara ortak olduğundan, 
ABD bölgenin en önemli taraflarındandır. 
Hali hazırda Akdeniz de 6‘ıncı Filosu da 
bulunan ABD, bölgede olası bir sıcak ça-
tışma riskinde en güçlü deniz gücüne sa-
hip ülke konumundadır. Ancak ABD’nin 
çıkarları, şu an için, sıcak çatışmadan çok, 
bölgenin istikrarından yanadır. Zira şu 
anda Akdeniz’de yapılan sondaj çalışmasını 
Amerikan şirketi NOBLE Energy gerçekleş-
tirmektedir. 

Suriye ise bölge açısından herhangi bir 
politika üretememektedir. Suriye, enerji-
sini iç sorunları ile uğraşma yolunda tü-
ketmektedir. Yakın tarihte, ülkede istikra-
rın sağlanması zor görünmektedir, ancak 
Suriye’nin de ilerleyen tarihlerde bölgede 
söz sahibi olmak istemesi uzak bir ihtimal 
olarak düşünülmemelidir.

Bölge Güvenliği ve Uluslararası 
Hukuk
Doğu Akdeniz gibi, böylesine karışık ve so-
runlu bir bölgede sıcak çatışma yaşanması 
ihtimali her zaman mevcudiyetini koruya-
cak görünmektedir. Bu noktada, uluslara-
rası barış ve güvenliği sağlamak ve koru-
makla görevli olan Birleşmiş Milletler (BM) 
bir takım güvenlik tedbirleri alma yetkisine 
sahiptir. BM Sözleşmesi’nin VI. Bölümü 
“Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözül-
mesi” başlığı adı altındadır. Sözleşme’nin 
33’inci maddesi şu şekildedir:

Madde 33:
Süre gitmesi uluslararası barış ve güvenli-
ğin korunmasını tehlikeye düşürebilecek 
nitelikte bir uyuşmazlığa taraf olanlar, her 
şeyden önce görüşme, soruşturma, arabu-
luculuk, uzlaşma, hakemlik ve yargısal çö-
züm yolları ile, bölgesel kurulu ya da anlaş-
malara başvurarak veya kendi seçecekleri 
başka yollarla buna çözüm aramalıdır. 

Güvenlik Konseyi gerekli gördüğünde, 
tarafları aralarındaki uyuşmazlığı bu gibi 
yollarla çözmeye çağırır. 

Sözleşme metninde de ifade edildiği 
üzere bölgede olası bir çatışma riski taşı-
yan ülkelerin uyuşmazlığı uygun bir çö-
züme bağlamaları beklenmektedir. Doğu 

Akdeniz’de  olası çatışma riskini taşıyan 
iki ülke, Türkiye ve GKRY’dir. (Ancak bu 
iki ülke arasında yaşanacak olası bir çatış-
ma diğer devletleri de buna taraf edebilir.) 
Bu iki devletin BM sözleşmesinde de ifade 
edildiği üzere sorunu çözmek adına, birta-

kım girişimlerde bulunmaları beklenebilir. 
Burada temel sorun ise, Türkiye’nin resmi 
olarak tanımadığı GKRY ile nasıl bir çö-
züm yolu gerçekleştireceğidir. Uluslararası 
hukukta, devletlerin tanınma işlemi tek ta-
raflı bir hukuksal işlemdir. Yani bir devle-
tin, başka bir devleti tanıyıp tanımayacağı 
ve bunun zamanı tümüyle tanıyan dev-
letin takdirine bırakılmıştır. Türkiye’nin, 
GKRY’ni resmi olarak tanıma ihtimali bu-
lunmasa da ilerleyen tarihlerde, tarafların 
BM temsilcileri ya da BM Sözleşmesinde de 
belirtildiği üzere, tarafların kendi seçeceği 
bir yol ile çözüm yolu bulmaları istenebilir.
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yAbAncı şirketler, bölgeDe ArtAn 
gerilimin tırmAnmAsı DurumunDA 
izleyecekleri strAtejileri 
yeniDen plAnlAmAktADır.

temel sorun, türkiye’nin 
resmi olArAk tAnımADığı 
gkry ile nAsıl bir çözüm yolu 
gerçekleştireceğiDir.
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U
krayna’da Eski Devlet Başkanı 
Victor Yanukoviç’in Avrupa Bir-
liği (AB) ile entegrasyon sürecini 
ikinci plana atması sebebiyle, 21 

Kasım 2013’te halk protestoları başlamış ve 
bu durum ülkede siyasi bir kaosa sebebi-
yet vermiştir. Oluşan siyasi kriz, Rusya’nın 
Ukrayna’daki iç savaşa müdahale etmesi 
ve Kırım’ı ilhak etmesiyle daha da tırman-
mış, duruma AB’nin de müdahil olmasıyla 
birlikte ise karmaşık bir denklem halini 
almıştır. Oluşan bu karmaşık denklemin 
en önemli ayağını ise Ukrayna’nın transit 

ülke olması sebebiyle Rus doğal gazı oluş-
turmaktadır. AB gaz ihtiyacının yaklaşık 
yüzde 30’unu Rusya’dan ithal etmekte, bu 
gazın yüzde 48’i (yılda 80 milyar metreküp) 
de Ukrayna’dan transit olarak geçmekte-
dir. Türkiye ise Ukrayna’dan gelen Batı 
Hattı’ndan yılda 14 milyar metreküp gaz 
almaktadır. Bu noktada Ukrayna Krizi olası 
bir arz kesintisi anlamına gelmektedir.

1. Krizin Ukrayna - Rusya 
Arasındaki Doğal Gaz Ticaretine 
Etkisi
Kasım 2013’te Ukrayna’da krizin patlak 
vermesinden sonra 17 Aralık 2013’te eski 
Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovich 
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
arasında ekonomi paketi ve doğal gaz fiyatı 
konularını kapsayan bir anlaşma imzalan-
mıştır. Anlaşmada Rusya’nın, Ukrayna’dan 
15 milyar dolarlık devlet tahvili alması ve 
doğal gaz fiyatının 1000 metreküpünün 
405 dolardan 268,50 dolara düşürülmesi 
kararlaştırılmıştır. Kiev’deki mevcut yöne-
timin değişmesi ve Kırım’ın ilhakı ile iki 
ülke arasındaki ilişkilerin kopma noktasına 
gelmesi sonucunda ise bu anlaşma uygulan-
ma zeminini kaybetmiştir. 2014 yılında Uk-
rayna tarafından satın alınan gaz fiyatının 
Rusya tarafından aniden 1000 metreküp 
için 485,50 dolara yükseltilmesiyle beraber 
Haziran ayında Ukrayna’nın gaz borcu 5,3 
milyar dolara ulaşmıştır ve bu borcun öden-
memesi nedeniyle Rusya, Haziran 2014’te 
Ukrayna’ya gaz akışını resmen durdurmuş-
tur. Ukrayna bu olayın akabinde Slovakya, 
Polonya, Macaristan gibi ülkelerden ters 
akış modunda gaz alım anlaşmaları yaparak 
arz kesintisini çözmeye çalışmıştır. Ancak 
Rus akışındaki kayda değer düşüşlerden 
dolayı Polonya ve Macaristan Ukrayna’ya 
ters akışı kesmek durumunda kalmışlardır. 

AB ise meydana gelen gaz krizinde ara-
buluculuk görevi üstlenmiş ve soruna siyasi 
çabalar ile çözüm üretme yolunu benim-
semiştir. AB-Rusya ve Ukrayna arasında 
uzun süren görüşmeler sonucunda 30 Ekim 
2014’te “kış paketi” olarak tanımlanan, 
Rus gaz sevkiyatının başlamasını öngören 
anlaşma taraflarca imzalanmıştır. Bu an-
laşmada, Ukrayna’nın ödemesi öngörülen 
borçlar için AB ve IMF’den güvence veril-
miştir. Bu anlaşmayla beraber kısa vadeli 
de olsa arz güvenliğinin sekteye uğraması 
engellenmiştir.

2. Krizin Avrupa Arz 
Güvenliğine Etkileri
Enerji denkleminden tabloya bakıldığın-
da akla gelen ilk soru şudur: Ukrayna krizi 
Avrupa’nın enerji güvenliğine nasıl yansı-
yacaktır?

Dünya’nın en büyük tüketicilerinden 
biri olan AB’nin doğal gazda önceliği düşük 
fiyat ve güvenli arzdır. Bu noktadan yola çı-
karak AB, üye devlet sektörlerinin entegre 
olduğu “ortak tek bir enerji pazarı” ve “Rus 
doğal gaz ithalatına bağımlılığın azaltılma-
sına yönelik teşvik” olmak üzere iki temel 
politika tasarlamıştır. Piyasa dinamiklerini 
her daim ön planda tutan AB, ortak enerji 
pazarıyla daha verimli bir piyasa yapısı ve 
fiyatların piyasa şartlarında belirlendiği re-
kabetçi bir yapının oluşturulmasını amaçla-
maktadır. Ancak, üye devletlerin en ucuz ve 
güvenilir arz kaynaklarından gaz almak için 
birbirleriyle yarışması, ortak pazar oluşu-
munun önünde engel teşkil etmektedir.

Üye devletlerin Rusya ile uzun dönem 
kontratlarının bulunması ve gaz ihtiya-
cının yaklaşık yüzde 30’unun Rusya’dan 
karşılanması, AB’yi kısa dönemde Rusya’ya 
karşı bağımlı hale getirmektedir. Ancak 
AB, izlediği uzun dönemli planlamalar ile 
bu bağımlılığı azaltmayı amaçlamaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta 
olmak üzere diğer sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) kaynaklarından gaz satın alınması, 
Kuzey Afrika, Afrodit ve Leviathan Bölgesi, 
Kuzey Irak, Hazar Bölgesi gibi Avrupa’ya 
yakın noktalardan ise boru hatlarıyla gaz 
taşınması, uzun dönemli planlar arasında-
dır. Uzun vadede bu hedeflere ulaşılarak 
Gazprom’dan ithal edilen gaz fiyatının op-
timum düzeye çekilmesi ve fiyatların politik 
değil, piyasa unsurlarıyla belirlenmesi he-
deflenmektedir.

12  

Ukrayna Krizi Ölçeğinde
Doğal Gaz Denklemi ve Türk Akımı
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üye Devletlerin rusyA ile uzun 
Dönem kontrAtlArının bulunmAsı 
ve gAz ihtiyAcının yAklAşık yüzDe 
30’unun rusyA’DAn kArşılAnmAsı, 
Ab’yi kısA DönemDe rusyA’yA kArşı 
bAğımlı hAle getirmekteDir. 

Gökhan Soruş
DOĞAL GAZ PİYASASI UZMANI
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3. Kriz Ölçeğinde Türkiye 
Türkiye, yıllık olarak, Ukrayna, Moldova, 
Romanya ve Bulgaristan’dan transit geçen 
14 milyar metreküplük Rus gazı ithal et-
mektedir. Ukrayna’dan geçen transit gazın 
ikinci büyük tüketicisi olan Türkiye’nin, 
olası bir kesinti durumunda ciddi şekilde 
etkilenmesi beklenmektedir. Kış dönemin-
de günlük 230 milyon metreküpe ulaşan 
gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 25’i (43-45 
milyon metreküp) bu hat üzerinden tedarik 
edilmektedir. Bununla beraber Marmara 
bölgesinin ve özellikle İstanbul’un tüke-
tim profili ve şebeke kısıtlarından dolayı, 
Trakya Bölgesi’nde arz sıkıntısı riskleri bu-
lunmaktadır. Bu bağlamda, olası kesintiler 
için, AB’de yürütülen aylık tedarik planları, 
muhtemel etkilere yönelik arz kaynakları-
nın olası azalmasına yönelik planlamaların 
yapılması, lodos ve fırtına sebebiyle LNG 
gemilerinin Marmara Ereğlisi terminaline 
yanaşamamalarından kaynaklanacak du-
rumlara yönelik planların detaylıca analiz 
edilmesi ve stres testlerinin gerçekleştiril-
mesi, gaz ve elektrik piyasalarını bütüncül 
bir perspektiften ele alan ve objektif kriter-
lerden oluşan bir “kesinti - kısıntı eylem 
planının” hayata geçirilmesi gerekmekte-
dir.

4. Türk Akımı
1 Aralık 2014 tarihinde Putin’in Türkiye zi-
yareti sırasında Güney Akım Projesi’nin ip-
talini açıklaması, uluslararası kamuoyunda 
büyük bir yankı uyandırmıştır. Görüşmeler 
sırasında Gazprom’un Türkiye’ye, 14 milyar 
metreküpü Ukrayna’dan transit gazın yeri-
ne geçmek üzere, 63 milyar metreküp kapa-
sitede yeni bir boru hattını inşa edeceği ve 
Türkiye’ye gidecek yeni boru hattı ile Yuna-
nistan sınırında oluşturulacak ticaret mer-
kezine (hub) yaklaşık 50 milyar metreküp 
doğal gaz getirileceği açıklanmıştır. Bu pro-
jenin ilk operasyonel miktarı, boru hattının 
nereden Türkiye’ye gireceği ve hubın nere-
de kurulacağı ile ilgili henüz nihai bir an-
laşma yoktur. Küresel enerji kamuoyunda 
yankı uyandıran bu projenin adı ise “Turks-
tream” olarak lanse edilmeye başlanmıştır. 
Açıklanan bu projeyle birlikte irdelenmesi 
gereken bir takım sorular bulunmaktadır.

Arz Kaynaklarını Çeşitlendirmeyi 
Amaçlayan Türkiye, Bu Projeyle 
Birlikte Rus Gazına Daha Fazla 
Bağımlı mı Oluyor?
Bu noktada irdelenmesi gereken Türk Gaz 
Pazarı’nın yapısal sorunlarıdır. Arz güven-
liğinin sağlanması için arz kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi kadar fiyat olgusunun da 
optimum seviyelere çekilmesi gerekmekte-
dir. Bu ise rekabetçi bir yapının oluşturul-
ması ile mümkün olabilmektedir. Türkiye iç 
pazarında çapraz sübvansiyonun bulunma-
sı ve BOTAŞ pazar payının çok yüksek olu-
şu, ideal pazar kurgusunu engellemektedir. 
Sektör paydaşlarının, ideal model kurgula-
rını inceleyerek, yeni bir model oluşumuna 
katkı sağlamaları, Türk Gaz Pazarı için ha-
yati bir önem teşkil etmektedir.

Türk Akımı’nda Gaz Hub’ı ile 
Amaçlanan Nedir? “Sanal” mı  
“Fiziki” bir Hub mı Amaçlanıyor?
En geniş tanımıyla “doğal gaz hub'ı”, bir-
den fazla noktadan gelen arzın bir noktada 
toplanıp yine birden fazla alıcıya dağıtılma-

sı yoluyla yapılan ticari 
faaliyetin merkezidir. 
Uygulama alanlarına iki 
tür doğal gaz hubı var-
dır: “Fiziksel” ve “Sanal” 
Hub’lar. “Fiziksel” hub-
lar, belirli bir noktada 
konumlanır; dolayısıyla 
gaz bu noktaya ulaştırıl-
malı ve oradan ticareti 
yapılmalıdır. Bu klasik 
anlamda somut bir meta/
mal piyasasından farksız-
dır. “Sanal” hublarda ise 
coğrafi ticaret platformu 
büyük bir alanı ve hatta 
ülkenin tamamını kapsa-
yabilir. Bu tür bir hubın 
özelliği ise, ticarete konu 
olan gaz her hangi bir 
noktadan bu sanal piya-
saya girer ve sağlayıcının 
gazı belirli bir noktaya 
taşımasına gerek kalmaz. 
Kendi işlerliğini kazanan 
ve serbest pazar meka-
nizmasına göre arz-talep dengesinin şekil-
lendiği bir piyasa mevcut hale gelir. 

Türk Akımı’nda sorgulanması gereken 
ise, Rusların Hub kavramına ne anlam yük-
lediğidir. Bu husus, anlaşmadaki en önemli 
unsur olmasına rağmen açık değildir. Rus 
tarafının Türkiye’nin transit bir ülke ko-
numunda olması ve Türk-Yunan sınırına 
fiziki bir hub kurulması, gibi bir düşüncede 
olduğu görülmektedir. Gelişmiş bir altyapı 
ile çalışabilecek, gazın hukuki teslim nokta-
sının Türkiye sınırları içerisinde yer alacağı 
bir ticaret hub’ı Türkiye için kazanma po-
zisyonu oluşturacaktır. Bu sebeple kurula-
cak hub’ın mutlak suretle Türkiye sınırları 
içerisinde olması gerekmektedir. Türkiye 
enerji arz güvenliğini sağlamak ve bölgesel 
enerji konjonktüründe söz sahibi olmak is-
tiyor ise fiyat konusunda söz sahibi olması 
gerekmektedir.  Bu noktada Avrupa gaz ti-
caret modellerinin dikkatlice incelenmesi 
ve Türk Gaz Pazarı’nın karakteristik özel-
liklerine göre bir modellemenin yapılması 
gerekmektedir. Türkiye’de kurulacak bir sa-
nal gaz hub’ı ile sadece Rus gazı değil, Azer-
baycan ve Kuzey Irak gazlarının da finansal 
işlem görmesi söz konusu olabilecektir. Bu 
durumun iyi irdelenmesi ve doğru pozisyon 
alınması hayati bir öneme haizdir. 

TANAP ve Türk Akımı Arasında 
Nasıl Bir İlişki Cereyan Eder? 
16 milyar metreküp/yıl kapasiteli Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TA-
NAP) ile 6 milyar metreküp gaz, Türkiye 
iç pazarına, 10 milyar metreküp gaz ise 
Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Pro-
jesi (TAP) hattı ile Avrupa’ya aktarılacak-
tır. Yani bu projeyle gidecek gaz miktarları 
kontratlar ile belirlidir. Rus stratejisi ise, 
kurulacak fiziki hub ile birlikte, Rus gazı-
nın Azeri gazına karşı fiyat rekabetini te-
sis ederek kendisinin majör gaz tedarikçi 
statüsünü devam ettirmektir. Bu noktada, 
Türkiye’nin ise gelecek dönemde nasıl bir 
yol izleyeceği tam olarak kestirilememek-
tedir. Türkiye’nin gelecek dönemde Rusya 
ve AB arasında enerji politikalarına paralel 
olarak siyasi bir kıskaca girmesi söz konusu 
olabilir.

Değerlendirme
2006 ve 2009’dan sonra tekrar patlak veren 
doğal gaz krizi, büyük boyutlara varmadan 
kısa vadeli de olsa belli bir anlaşma zemi-
nine getirilmiştir. Yaşanan bu kriz AB ve 
Rusya’nın izlediği uzun vadeli stratejilerde 
farklılıklara ve bölgesel/global doğal gaz 
pazarında dengelerin değişmesine neden 

olmuştur. Yaşanan gaz krizi ülkemiz için 
de oldukça önemli sonuçlar içermektedir. 
Türkiye’nin objektif kriterlere dayanan “ke-
sinti-kısıntı eylem planını” net bir şekilde 

ortaya koyması gerekmektedir ve pazar ya-
pısının yeniden dizayn edilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Türk Akımı gibi yaşanan 
yeni gelişmelerle ise Türkiye’nin oluşan 
yeni senaryolarda farklı roller alması muh-
temeldir. Ancak Türkiye’nin yeni gelişmeler 
ve fırsatları yakalayabilmesi için tartışılan 
mekanizmaları iyi tahlil etmesi ve doğru 
pozisyon alması gerekmektedir. Bu durum 
da ideal piyasa modellerinin iyi incelenip, 
Türk Gaz Pazarı’nın karakteristik özellikleri 
dikkate alınarak doğru bir kurgunun oluş-
turulmasıyla mümkündür. 

en geniş tAnımıylA “DoğAl gAz 
hub'ı”, birDen fAzlA noktADAn 
gelen Arzın bir noktADA toplAnıp 
yine birDen fAzlA AlıcıyA 
DAğıtılmAsı yoluylA yApılAn 
ticAri fAAliyetin merkeziDir.

türkiye’nin gelecek DönemDe 
rusyA ve Ab ArAsınDA enerji 
politikAlArınA pArAlel olArAk 
siyAsi bir kıskAcA girmesi söz 
konusu olAbilir.
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destek buldu. Çünkü bu projenin Çin’in kıyı 
şeridinde sanayi ve ticaretle zenginleşen 
şehirler ile iç bölgeler ve batıdaki gelişme-
miş şehirler arasındaki gelir adaletsizliğini 
azaltmasına katkı yapması bekleniyor.

Yeni İpek Yolu Projesi, doğudan batıya 
doğru ticaretin akmasını sağlayarak Çin’in 
merkezi ve batı eyaletlerinin ekonomik bü-
yümesini de teşvik edecektir. Böylelikle bu 
proje hem tüm ülke ölçeğinde gelir uçu-
rumlarını kapatmaya çalışan Pekin’in, hem 
de kendi imkanları ile gelirlerini arttırmaya 
çaba sarf eden şehir ve eyaletlerin yerel yö-
netimlerinin ortak paydası haline geliyor. 

Çin Hükümeti bu projeye 2014 yılı son-
larına doğru kırk milyar dolarlık bir mali 
kaynak oluşturdu ve Yeni İpek Yolu Fonu 
kuruldu. Bu fona ilaveten, Kasım 2014’de 

Çin, Asya’nın yirmi ülkesiyle birlikte Asya 
Altyapı Yatırım Bankası’nı (AIIB) kurdu. 
Ocak 2015 yılında özel bir Enerji Kalkın-
ma Fonu oluşturulacağı vaat edildi. Bu fon, 
Yeni İpek Yolu konseptini hayata geçirme-
nin bir parçası olarak, yirmi milyar ABD do-
lar değerinde bir yatırım çekmeyi planlıyor. 

Kazakistan bu projeyi destekliyor. Çün-
kü Kazakistan, Avrasya’nın merkezinde yer 
almaktadır. İki tarafında dünya ekonomi-
sinin şah damarları gibi, Avrupa ve Asya 
ülkeleri bulunmaktadır. Kazakistan yeni 
yüzyılda iki kıta arasında bir arabulucu rol 
oynamak istemektedir. 6 Ocak 2008’de Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev, Ulusa Sesleniş Konuşması’nda “Batı 
Avrupa-Batı Çin” ulaşım koridorunun in-
şaatının uygulanması yolunda talimat ver-
mişti. 22 Eylül 2008 tarihinde, Rusya Fede-
rasyonu, 16 Nisan 2009 tarihinde Pekin’de 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ulaştırma Ba-
kanlıkları arasında “Batı Avrupa-Batı Çin” 
ulaşım koridorunun kurulmasına ilişkin bir 
mutabakat anlaşması imzalandı. Transit 
olan bu yol, St. Petersburg’dan başlayıp Ka-
zak bozkırlarından geçerek Khorgos Güm-
rük istasyonu üzerinden Çin’e ulaşıyor. Bu 

sene faaliyete geçmesi beklenin hattın top-
lam uzunluğu 8445 km’dir. 

2012 yılında Türk Devletleri İşbirliği 
Konseyi II. Zirvesi sırasında Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te,  Nursultan Nazarba-
yev, Orta Asya ülkelerinin liderlerini bölge 
imkanlarını etkin bir biçimde kullanmaya 
çağırdı. Nazarbayev “Orta Asya çok eski 
devirlerden Doğu ve Batı, Avrupa ve Asya 
arasında bir köprü olarak görüldü. Öyleyse 
yeni yüzyılda bunu kendi menfaatlerimize 
kullanmalıyız” şeklinde konuştu.

ABD ve Rusya Kendi İpek Yolu 
Projelerini Ürettiler
Bu arada ABD ve Rusya da kendi İpek Yolu 
projelerini üretmiş bulunmaktadır. ABD 
Dışişleri Bakanı 2011’de Washington’un 
“Yeni İpek Yolu Stratejisi”ni açıklamıştı. Bu 
stratejinin hedefinde ABD ve NATO mütte-
fiklerinin Afganistan’dan çekilmesi ile bölge 
istikrarını ve kalkınmasını sağlamak yatı-
yor. Bu proje ile Orta Asya, Türkmenistan 
aracılığıyla Afganistan üzerinden Pakistan 
ve Hindistan’a bağlanıyor. Proje kara ve 
demir yolunun yanı sıra, boru hatlarını da 
içeriyor. 

Diğer taraftan Rusya Federasyonu Dev-
let Başkanı Vladimir Putin’in bir başka 
İpek Yolu projesi diyebileceğimiz, Avrasya 
Ekonomik Birliği’ne özel bir önem verdiği 
bilinmektedir. Uzmanlar Avrupa entegras-
yonu veya Eski Sovyetler Birliği bölgesinde 
Rusya’nın öncülük ettiği girişimlerin ak-
sine, Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi’nin üye 
ülkeler açısından daha avantajlı olduğuna 

Ç
in Halk Cumhuriyeti Devlet Baş-
kanı Xi Jinping ülkesinin İpek 
Yolu Ekonomik Kuşağı Projesi’ni 
ilk defa Eylül 2013’te kamuoyuna 
duyurdu. Bu projede Kazakistan’ın 

özel bir yeri ve önemi vardır. Bundan dola-
yı Xi Jinping, bu projesini dünyaya duyur-
mak için zamanlamada Kazakistan’a yaptı-
ğı ziyareti seçti. Çünkü projenin kilit ülkesi 
Kazakistan’dır. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı 
Projesi’nin demir yolunun Çin’den sonraki 
başlangıç noktasını, Kazakistan’ın Khor-
gos sınır bölgesi oluşturmaktadır. Bundan 
sonra demir yolu Rusya ve Kazakistan üze-
rinden birkaç güzergaha ayrılmaktadır. 
Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in de buna benzer 
projeleri Çin Devlet Başkanı’ndan çok önce 

dile getirdiği bilinmektedir. Bu sebeple Na-
zarbayev Çinli meslektaşının bu projesine 
güçlü destek vermektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin İpek Yolu 
projesi, Kazakistan’dan farklı olarak deniz 
yolunu da içermektedir. Çin Devlet Baş-
kanı Xi Jinping Kazakistan ziyaretinden 

sonra Ekim 2013’te Endonezya’ya yaptığı 
ziyareti sırasında 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu 
Projesi’ni de açıkladı. Bu proje, Çin’in ticari 

mallarını deniz yolu üzerinden Avrupa ül-
kelerine nakliyesini öngörmektedir. 

Kara ve denizden ulaşımı amaçlayan 
Yeni İpek Yolu projesi ile Çin, bir numara-
lı ticaret ortağı olan Avrupa Birliği’ne (AB) 
mal ve hizmet taşımacılığını güçlendirmek 
istemektedir. Bu proje yüksek hızlı demir 
yolu, kara yolu, limanlar ve havaalanları 
gibi ulaşım alt yapısının inşa edilmesini 
veya var olanların modernize edilmesini 
kapsıyor.

Xi Jinping’in tarihi eski İpek Yolu’nun 
üzerinden Doğu ile Batı arasındaki ticareti 
canlandırma projesi komşu ülkelerde ol-
duğu gibi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin ken-
di içinde de hararetle destek bulmaktadır. 
“Tek Kuşak ve Tek Yol” sloganına dönüşen 
bu açılım 2014 yılında içte geniş çaplı bir 
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ipek yolu ekonomik kuşAğı 
projesi’nin kilit ülkesi 
kAzAkistAn’Dır.

kAzAkistAn yeni yüzyılDA AsyA ve 
AvrupA ArAsınDA bir ArAbulucu 
rol oynAmAk istemekteDir.

Çin'in İpek 
Yolu Ekonomik 
Kuşağı Projesi 
ve Kazakistan
Prof. Dr. Abdulvahap Kara
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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vurgu yapmaktadır. Çünkü bu proje kesin 
bir şekilde tanımlanmış sınırları olmayan, 
açık bir siyasi projedir. Bunun bir sonucu 
olarak, Çin’in çok taraflı işbirliğini inşa et-
mesine uygun zemin hazırlamaktadır.

Kazakistan-Çin İlişkilerinin 
Temelini Ekonomik İşbirliği 
Oluşturuyor
Nursultan Nazarbayev Mayıs 2014’te Çin 
Halk Cumhuriyeti ziyareti esnasında Devlet 
Başkanı Xi Jinping’e hitaben yaptığı konuş-

mada, Kazakistan-Çin ilişkilerinin temelinin 
ekonomik işbirliği olduğuna işaret etti. 2016 
yılında karşılıklı ticaret hacmini kırk milyar 
dolara yükseltmeyi planladıklarını hatırla-
tan Nazarbayev şunları söyledi: “Siz Eylül 

2013 yılında ekonomik bölge, İpek Yolu’nun 
oluşumu başlattınız. Kazakistan ekonomi, 
ticaret, ulaştırma, yatırım, finans ve kültür 
gibi bir dizi alanları içeren bu kapsamlı pro-
jeyi hayata geçirmenin imkanlarını araştır-

maya aktif bir şekilde yer almaya hazırdır. 
Bu girişimin uygulanması, tüm bölgenin 
gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır.”

Xi Jinping ise, ikili işbirliğinin yüksek 
düzeyde olduğunu kaydetti ve daha dina-
mik gelişimi için umudunu dile getirdi. Bu 
ziyarette Çin Barış Örgütleri 
ve Kurumlar, Nursultan Na-
zarbayev İpek Yolu ruhunu 
yücelttiği, karşılıklı güven 
ve dostluğu pekiştirdiği ve 
dünya ülkeleri ile birlikte 
kalkınmayı, huzura ve or-
tak kalkınmaya katkı yaptı-
ğı için “İpek Yolu Dünyası 
Ödülü’ne” layık görüldü. 
Nazarbayev bu ödülü alan 
ilk kişi oldu. Görüşmeler 
sonucunda iki ülkenin iliş-
kilerini geliştirmeye yönelik 
anlaşmalar imzalandı. Bun-
lar arasında, iki ülke ara-
sındaki stratejik ortaklığın 
tüm alanlarını kapsayan ve 
tarafların gelecekte öngörü-
len politikalarını belirleyen 
ortak bildiri de bulunmak-
taydı. 

Kazakistan Dışişleri Ba-
kanı Erlan İdrisov’un ifade 
ettiğine göre, Kazakistan’dan 
iki demir yolu hattı geçecek-
tir. Birincisi Batı Çin-Batı 
Avrupa hattı olup Çin’in içlerinden dur-
maksızın Kazakistan üzerinden Rusya, 
Beyaz Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkele-
rine ulaşacaktır. İkinci hat ise, Türkiye’ye 
ve Akdeniz ülkelerine mal taşıyacaktır. Bu 
hat aynı zamanda Türkmenistan üzerin-
den İran ve Arap ülkelerine ulaşacaktır. Bu 
projenin, asırlarca kapalı kalan Büyük İpek 
Yolu’nun canlanması ve bundan dolayı Ka-
zakistan Cumhuriyeti ekonomik kalkınması 
üzerinde olumlu etkisi olacaktır. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev 
İpek Yolu Projesi ile ilgili olarak ülkesinde 
yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri 
vermektedir: “Burası kıtaların ve değerlerin 
buluştuğu bir noktadır. Bizi tüm dünyaya 
tanıtan Büyük İpek Yolu’nu yeniden can-
landırmalıyız. Onun için dünyanın diğer 
bölgelerini bize yaklaştıran yeni yollar inşa 
etmeliyiz. Avrupa’yı Pasifik Okyanusu’na 
bizim üzerimizden bağlayan yeni deniz 
yolu, demir yolu ve kara yolu inşaatı çok 
önemlidir. Kazakistan “Khorgos” Uluslara-
rası Sınır İşbirliği Merkezi kuruldu. “Aktav” 
Deniz Liman Genişletme Projesi ve Aktöbe 
Lojistik Merkezi inşaat halindedir. Bunlar, 
Kazakistan’ın Hazar bölgesine, Rusya’ya, 
oradan Avrupa’ya açılın batıdaki kapısı ola-

caktır. 2015 yılında, Kazakistan üzerinden 
geçen “Batı Avrupa-Batı Çin” yol koridoru 
açılacaktır. Bizim başlıca görevimiz; sadece 

batıdan doğuya değil, kuzeyden güneye de 
giden kara yolunun yapılmasını temin et-
mektir.”

Sonuç olarak; Çin ve Kazakistan için 
İpek Yolu projesinin, özellikle her iki ülke 
liderleri açısından öncelikli olduğunu söy-
leyebiliriz. Yeni İpek Yolu konsepti Çin’in 
yeni lideri Xi Jinping için kişisel bir proje-
dir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarba-
yev de tarihi İpek Yolu’nu canlandırmaya 
yönelik projeleri son yıllarda sıkça dillen-
dirmektedir. En son olarak 2014 Kasım 
ayında yaptığı ve “Nurlu Yol” olarak isim-
lendirilen ulusa sesleniş konuşmasında 
bir daha dile getirmiştir. Bu durum onun 
bu projeye kişisel olarak önem verdiğini 
göstermektedir. Nazarbayev Kazakistan’ın 

bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana, 
ülkesinin ve Orta Asya’nın entegrasyonu 
konusunda Orta Asya Birliği ve Avrasya 
Birliği ile ilgili bir dizi proje önermiştir. 
Öte yandan Çin’in İpek Yolu Ekonomik 
Kuşağı Projesine de, Rusya’nın Avrasya 
Ekonomik Birliği’ne de destek vermekte-
dir. Hatta gerçekleştiği takdirde, ABD’nin 
kuzeyden güneye İpek Yolu projesine de 
destek vereceğini konuşmalarında dile ge-
tirmektedir.

çin ve kAzAkistAn için ipek yolu 
projesinin, özellikle her iki ülke 
liDerleri AçısınDAn öncelikli 
olDuğunu söyleyebiliriz.

nAzArbAyev: kAzAkistAn ekonomi, 
ticAret, ulAştırmA, yAtırım, 
finAns ve kültür gibi bir Dizi 
AlAnlArı içeren bu kApsAmlı 
projeyi hAyAtA geçirmenin 
imkAnlArını ArAştırmAyA 
hAzırDır.

bu projenin, AsırlArcA kApAlı 
kAlAn büyük ipek yolu’nun 
cAnlAnmAsı ve bunDAn DolAyı 
kAzAkistAn cumhuriyeti ekonomik 
kAlkınmAsı üzerinDe olumlu 
etkisi olAcAktır.
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İ
slam ülkeleri günümüzde devasa 
güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya 
bulunuyor. Bunlar arasında sınır so-
runları, toprak anlaşmazlıkları gibi 

geleneksel güvenlik sorunları yer alırken 
terör, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ti-
careti gibi geleneksel olmayan güvenlik 
sorunları da mevcuttur. İslam ülkeleri-
nin karşılaştığı tüm bu güvenlik sorunla-
rı, 6-7 Mart 2015’te Pakistan’ın başkenti 
İslamabat’ta yapılan 6. İslam Ülkeleri 

Düşünce Kuruluşları Forum’unda “Çok-
boyutlu Güvenlik Sorunlarının Yöne-
tilmesi” ana teması etrafında tartışıldı. 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Pakistan 
Senatosu Savunma Komitesi, Pakistan-
Çin Enstitüsü, TASAM ve Konrad Ade-
nauer Vakfı tarafından organize edilen 
forumda ayrıca, Pakistan Cumhurbaşka-
nı Memnun Hüseyin, Pakistan Başbakanı 
Ulusal Güvenlik Danışmanı Sertaç Azizi 
ve Pakistan Senatosu Başkanı Senatör 

Seyit Nayyer Hüseyin Buhari de çeşitli otu-
rumlarda açış konuşmaları yaptılar. 

İslam Ülkelerinin Çeşitliliği 
Elli yedi üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
genelde nüfusu Müslüman çoğunluklu üye-
lerden oluşuyor. Bununla birlikte Müslü-
manlar sadece bu elli yedi ülkede yaşama-
yıp dünyanın pek çok noktasına yayılmış 
durumdalar. Hindistan, Rusya ve Çin’de ya-
şayan Müslümanların sayısı çoğu İslam ül-
kesi nüfusundan daha fazladır. Müslüman 
ülkelerin çoğunluğu ya gelişmekte olan ya 

da azgelişmiş Güney ülkeleri kategorisinde 
yer alıyor. Avrupa ve Güney Amerika’da da 
üyeleri olmakla birlikte çoğunluğu Asya ve 
Afrika ülkelerinde yer alan İslam ülkele-
rinin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi 
olarak aralarında çok büyük farklılıklar bu-
lunuyor. Bu açıdan yekpare bir İslam dün-
yasından bahsetmek çok zordur. 

G20 üyesi olan Türkiye, Endonezya ve 
Suudi Arabistan ekonomik büyüklük açısın-
dan dünyanın önde gelen ülkeleri arasında 

yer almakla birlikte Müslüman ülkelerin 
birçoğu ciddi kalkınma sorunları yaşıyor. 
Petrol ve doğalgaz zengini Müslüman ülke-
ler dışında sanayileşme ve kalkınma nokta-
sında Türkiye, Malezya ve Endonezya gibi 
belli bir başarı kaydetmiş İslam ülkesi sa-
yısı son derece azdır.  Bu anlamda yetersiz 
kalkınma, gelir dağılımı adaletsizliği, işsiz-
lik, kalifiye olmayan işgücü, bölgesel den-
gesizlikler, sağlık ve eğitim hizmetlerindeki 
yetersizlik, pek çok İslam ülkesi için devasa 
yapısal ekonomik sorunlara işaret ediyor. 

Güvenlik Sorunlarının Yönetimi 
Bu ekonomik sorunların yanı sıra pek çok 
İslam ülkesi ciddi güvenlik riskleri ile karşı 
karşıya bulunuyor. Bunlar arasında; komşu 
ülkelerle sınır sorunları, toprak anlaşmaz-
lığı ve azınlık sorunları da oldukça yaygın. 
Ayrıca ezici çoğunluğu sömürgeci bir geç-
mişe sahip İslam ülkelerinde halen devlet 
inşa etme ve ulusal uzlaşma noktasında 
ciddi sorunlar devam ediyor. Devlet kapa-
sitesindeki yetersizliğine bağlı olarak İslam 
ülkelerinde ciddi güvenlik zafiyetleri yaşa-
nıyor. Pek çok ülke suç örgütlerine ve terör 
örgütlerine karşı gerekli mücadele yürüte-
bilecek kapasiteye sahip değil. Geniş yoksul 
yığınların yaşadığı Müslüman ülkelerde suç 
örgütlerinin ve radikal grupların taban ka-
zanması kolaylaşıyor. Dolayısıyla ekonomik 
sorunlar ve yetersiz kalkınma, devlet kapa-
sitesinin gelişimine engel olup güvenlik 
sağlama da sıkıntılar ortaya çıkarıyor.
Bu şartlar altında İslam ülkelerinin gü-
venlik sorunlarına ortak çözüm önerileri 
getirmeleri zorlaşıyor. Bununla birlikte 
İslam ülkelerinde ortak güvenlik sorunları 
konusunda işbirliğine gidilmesi gerektiği 
noktasında farkındalık artıyor. Özellikle 
İslam dünyasında dini aşırıcılığın ve radi-
kal örgütlerin yaygınlaşması konusunda 

ciddi bir rahatsızlık var. Bu tür radikal dini 
akımların, faaliyet gösterdiği ülkeleri istik-
rarsızlaştırdığı ve terörizme yol açtığı konu-
sunda ortak yaklaşım artık mevcut. Radikal 
dini terör örgütlerinin İslam dünyasının 
çevresinden merkeze doğru hareket etmesi 
ve yaygınlık kazanması, öncelikle ele alın-
ması gereken sorunlar arasında bulunuyor. 
Ancak İslam ülkeleri bu tür aşırı ve radikal 
gruplarla mücadele şekli ve yöntemi konu-
sunda henüz etkili bir çözüm üretebilmiş 
değiller. Zaten bazı ülkelerin bu tür radikal 
gruplarla tek başına mücadele etme kapa-
siteleri yok. Ayrıca yükselen radikalizmin 
kalkınma sorunları ile birlikte düşünülüp 
daha uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi 
gerekiyor. Bunun için diğer İslam ülkeleri 
ile büyük güçler ve uluslararası kuruluşlarla 
yakın işbirliği içinde hareket etme düşünce-
si genel kabul görüyor.

İslam ülkelerinin devasa kalkınma so-
runlarının çözümü açısından Çin, önemli 
bir ortak olarak görülüyor. Çin, açıkladığı 
İpek Yolu Ekonomik Bölgesi (SREB) pro-
jesine 40 milyar dolarlık fon ayırması ve 
Afrika ülkelerinin kalkınmasında şimdi-
ye kadar üstlendiği olumlu rol dolayısıyla 
Müslüman ülkelerle daha güçlü ortaklıklar 
kurabilir. İslam ülkeleri ayrıca Japonya 
ve Güney Kore’yi de ekonomik kalkınma 
konusunda önemli ortaklar olarak değer-
lendiriyorlar. İslam ülkelerinin güvenlik 
sorunlarının yönetilmesi, uluslararası te-
rör örgütleriyle mücadele konusunda ABD, 
Rusya ve Avrupa ülkeleriyle işbirliğine gi-
dilmesi düşüncesi de ağırlık kazanıyor. Bu 
gerekçeyle 6. İslam Ülkeleri Düşünce Ku-
ruluşları Forumu’nda önümüzdeki dönem-
de İslam dünyasının dışından da düşünce 
kuruluşlarının davet edilmesi ve güvenlik 
sorunlarına ortak stratejiler geliştirilmesi-
nin kabul edilmesi tesadüfi bir durum de-
ğil. Önümüzdeki dönemde İslam ülkelerin 
güvenlik konusunda çok taraflı işbirliğinde 
daha aktif rol almaları beklenebilir.

İslam Ülkeleri
Güvenlik Sorunlarını Yönetebilecek mi?   

6-7 mArt 2015’te pAkistAn’ın 
bAşkenti islAmAbAt’tA yApılAn 
6. islAm ülkeleri Düşünce 
kuruluşlArı forum’unDA “çok 
boyutlu güvenlik sorunlArının 
yönetilmesi” AnA temAsı 
etrAfınDA tArtışılDı.

yetersiz kAlkınmA, gelir DAğılımı 
ADAletsizliği, işsizlik, kAlifiye 
olmAyAn işgücü, bölgesel 
Dengesizlikler, sAğlık ve eğitim 
hizmetlerinDeki yetersizlik, pek 
çok islAm ülkesi için DevAsA 
yApısAl ekonomik sorunlArA 
işAret eDiyor. 

yükselen rADikAlizmin kAlkınmA 
sorunlArı ile birlikte Düşünülüp 
DAhA uzun vADeli strAtejiler 
geliştirilmesi gerekiyor.

Selçuk Çolakoğlu
USAK BİLİM KURULU ÜYESİ
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dışına okumaya veya çalışmaya giden Türk 
gençlerini bilinçlendirmektir.  Gençler aşırı 
milliyetçi söylemleriyle değil ama bilgilerini 
konuşturdukları, tarihi gerçekleri yurtdı-
şında bulundukları üniversite veya çalışma 
ortamlarında bir bir savundukları zaman, 
Türk Diasporası güçlenir ve başarılı ola-
bilirler. Çünkü siyasilerin atacağı adımlar 
daha üst düzeyde kalıyor ve halkta tam an-
lamıyla yerini bulamayabiliyor. Oysa bilinç-
li gençlik politikaları ile sürekli olarak işle-
yecek bir STK çalışması hem içeride hem de 
dışarıda ses getirecektir. Bu konuda devlet 
ve STK’lar arasında oluşturulacak bir yapı 
daha da verimli ve hızlı sonuçlar alınmasını 
sağlayacaktır.

Diplomaside Diasporanın Gücü
Kamu diplomasisinde öncelik halkı dinle-
yerek sorunları tespit etmek yani bilgilen-
mekten geçiyor. Bilgilenme aşamasında 
halkın gerçek sorunlarına ulaşırken soru-
nun kaynağına ulaşmak, sonrasında sorun-
lara doğru çözümler üretmek, bu çözüm 
yöntemlerini halka doğru anlatmak ve en 
doğru olanın da, devlet tarafından üretilen 
bu çözüm olduğuna ikna etmektir. 

Kamu diplomasisi ve diaspora kavramı söz 
konusu olduğunda bu çalışmaların “Kıbrıs 
Türk Diasporası” tarafından da yapılması 
gerektiğini özellikle belirtmeliyiz. KKTC 
konusunda iyi işleyecek bir “Kıbrıs Türk 
Diasporası”  dünyada bu ülkenin tanınması 
konusunda işlerlik kazanacaktır. Burada da 

yine sorumlu STK’lar gençlerle yapacakları 
çalışmalarda konuyu dış dünyada, akademi 
çevrelerinde dile getirerek devletlerin ya-
pamadığı çalışmaları yapabilir, atamadığı 
adımları atabilirler. Bu adımlar arasında 
yine akademik dünyadan, basın mensup-
larından her iki tarafın bir araya geleceği 
çalıştaylar yapılarak, ortak bildiriler yayın-
lanabilir ve yılan hikâyesine dönen bu soru-
na çözüm önerileri getirebilirler. KKTC Yö-

netimi de kendi halkına kamu diplomasisi 
yolu ile bu çalışmaları aktarabilir.
Ermenistan meselesinde ise sorunlardan 
birisi, Türk halkının bilgi eksikliğinden kay-
naklanıyor. 1915 yılı olaylarını kuvvetli bir 
şekilde izah edecek, tek bir ağızdan çıkacak 
söylem birliği, hem içeride hem de dışarıda 
bizim ”savımızı” doğru anlatmamıza yara-
yacaktır. O yıllar savaş yıllarıdır. Karşılıklı 
olarak halklar büyük acılar yaşamıştır. Bu-
lunduğumuz ortamda sadece eli kalem tu-
tan, okur yazar bir kesimin bu olayları doğ-
ru ama cılız bir sesle kamuoyuna aktarmaya 
çalışması söz konusudur. Oysa yapılması 
gereken 1915 Sözde Ermeni Soykırımı söy-
leminin tarihi belgelerle aydınlatılması ve 

kamuoyuna anlatılması, bu konuda ortak 
bilinç oluşturulmasıdır. 

Aslında tarihin aydınlatılması, tarihi 
belgelerin kamuoyu ile paylaşılması Erme-
nistan haklı için de olumlu olur. Oradaki 
halkta öylesine sabitlenmiş bir fikir birliği 
oluşmuş ki işsizliğin yüksek olduğu, halkın 
yüzde 30’unun açlık sınırının altında ya-
şadığı ülkede Ermeniler, dışarıdaki refah 
seviyesi kendilerinden kat be kat yüksek 
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K
ıbrıs Rum kesimi parlamentosu-
nun “Sözde Ermeni Soykırımı’nı” 
inkâr edenler için cezai yaptırım-
lar getiren yasa tasarısını kabul 

etmesi, kamu diplomasisi ve diasporanın 
etkili kullanımı konusunu bizler için tek-
rar gündeme getirmiştir. 1975 yılında, 
1915 Sözde Ermeni Soykırımını kabul eden 
Rum kesimi, olayların 100. yılı olmasından 
dolayı bu yasa tasarısını parlamentodan 
geçirdiklerini ilan ediyorlar. 1915 olayla-
rının yıldönümü olan 24 Nisan, Türkiye 
ve Ermenistan'ın zaten uzunca bir süredir 
sorunlu ilişkileri açısından kritik bir tarih. 
Buradan hareketle, Türk kamuoyunda bazı 
milli hassasiyetlerimizin daha güçlü ele 
alınması ve farkındalık yaratılması düşün-
cesi ile diplomasi ve diaspora işbirliği konu-
sunu ele alıyoruz.

21. Yüzyıl’da dünya baş döndürücü ge-
lişmelerle hızla globalleşirken, devletler 
küresel düşünüp yerel politikalar üreterek 
ve kamu diplomasisini doğru kullanarak 
ilerlemeye çalışıyorlar.  Bilgiye anında ula-
şım anlamında global bir köye dönüşen yer 
küre üzerinde kendini doğru ifade etmek 
bir yandan kolaylaşırken diğer yandan 

yanlış adımlar atıldığında tehlikeli hale 
gelmiş ve algı yönetimi sayesinde bir anda 
hiç istenilemeyen bir konuma gelmek de 
kolaylaşmıştır. Kolaylığı, doğru politikalar 
üretildiğinde fikirlerinizi, ürettiğiniz bilgiyi 
ve siyaseti, büyük kitlelere daha hızlı ulaştı-
rarak onları yanınıza çekmeniz halinde söz 
konusu olmaktadır. Ancak zor tarafından 
bakacak olursak, jeopolitik veya jeostrate-
jik en ufak bir hatanız da bir anda yine aynı 
geniş kitlelere ulaşabilmekte ve hem vatan-
daşlarınız hem de dünya ölçeğinde inan-
dırıcılığınızı kaybedebilmektesiniz. Sosyal 
medyanın doğru kullanılması, gençlik poli-
tikalarının güncel hale getirilmesi ve yeni-
den üretilmesi bu anlamda çok önemlidir. 

Sorumlu STK Anlayışı
Günümüzde devletler kamu diplomasisi-
ni, ancak “kabul edilebilir” savlarını doğ-
ru argümanlarla ve ikna edici yöntemlerle 
çeşitlendirerek kullanırlarsa, başarılı bir 
sonuç elde edebiliyorlar.  Aksi takdirde kul-
landıkları yöntemler kendileri aleyhine dö-
nebilmektedir. Siyasi iletişim kurmak için 
atılacak adımlarda bilginin devlet veya Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK’lar) eliyle üretil-
mesi ve bunu yönetmek, günümüz dünya-
sının en önemli meselelerinden birisi hali-
ne gelmiştir. Çünkü bildiğimiz üzere “bilgi 
güçtür”. Ancak doğru bilgiyi üretmek ve 
doğru bilgiye ulaşmak gittikçe zorlaşmakta-
dır. Kamu diplomasisi konusunda STK’lar 
her geçen gün daha fazla önem arz etmekte, 
bunun farkına varan yönetimler de bu ku-
ruluşlarla daha entegre çalışmalar yapmaya 
gönüllü olmaktadırlar. 

Devletler izledikleri politikaları, yürüt-
tükleri faaliyetleri kendi resmi kanalları 
vasıtasıyla kamuya aktarmayı hedeflemek-
tedirler. Ancak, kamuoyu her zaman devle-
tin bu “ciddi” faaliyetlerini doğru ya da bir 
başka deyişle “devletin arzuladığı şekilde” 
algılamayabiliyor. Ayrıca yukarıda bahset-
tiğimiz “kabul edilebilir” savların halkın 
nezdinde de kabul edilebilir seviyeye çıkar-
tılması, bunun için de doğru bilgi ile savın 
güçlendirilmesi gerekiyor. Bu aşamada 
devreye girecek olan ve sorumlu STK an-
layışına sahip bulunan STK’lar, bu işleyişe 
yardımcı olarak devletin işini kolaylaştıra-
bilirler. “Halktan halka iletişim” tarzı diye 
adlandırılan bu yöntemde “ciddi” olan me-
seleler daha yumuşatılarak, tarihsel örnek-
lere dayandırılarak halkta karşılığını bula-
bilir.  STK’lar, özellikle gençlerle yapılacak 
çalışmalarda, geleceğin yöneticilerini genç 
yaşta sistem içine çekerek, her iki tarafa da 
fayda sağlayabilirler. 

1915 Sözde Ermeni Soykırımı konusun-
da en iyi işleyecek mekanizma, belki de en 
önemlisi, STK’lar aracılığı ile özellikle yurt-

1915 olAylArının yılDönümü 
olAn 24 nisAn, türkiye ve 
ermenistAn’ın uzuncA bir süreDir 
sorunlu ilişkileri AçısınDAn 
kritik bir tArih.

stk’lAr, özellikle gençlerle 
yApılAcAk çAlışmAlArDA, 
geleceğin yöneticilerini genç 
yAştA sistem içine çekerek, 
her iki tArAfA DA fAyDA 
sAğlAyAbilirler. 

kktc konusunDA iyi işleyecek bir 
“kıbrıs türk DiAsporAsı”  DünyADA 
bu ülkenin tAnınmAsı konusunDA 
işlerlik kAzAnAcAktır.

Kamu Diplomasisinde Diasporanın ve 
Sorumlu STK Anlayışının Gücü

Hikmet Eren
EKOAVRASYA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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olan Ermeni diaspora-
sının gücü neticesinde, 
sessiz kalmayı tercih 
ederek bu politika-
ları izliyorlar. Bunu 
bir milli duruş haline 
getirerek bundan ta-
viz vermeden ve sınır 
kapısının açılması, 
toprak ve tazminat ta-
lepleri konusundaki 
beklentilerinin ger-
çekleşmesini bekleye-
rek hayatlarına devam 
ediyorlar. Rusya’ya 
ekonomik olarak aşırı 
bağımlı hali sürerken, 
Türkiye ve Azerbaycan 
tarafından uygulanan 
ambargo ve Gürcistan 
ile devam eden kırılgan 
ilişkiler, kapalı sınır 
kapıları Ermenistan’ın 
bölgede her geçen gün 
ekonomik ve sosyal 
olarak kendini yalnız-
laştırmasına neden oluyor. 

Oysa Ermenistan kamu diplomasisini 
doğru kullansa ve tarihçiler aracılığı ile o 
yıllarda yaşanan karşılıklı acıları gün ışığı-
na çıkarsa, halkını, gençlerini Türklere karşı 
önyargılardan arındırsa, kendini zora soktu-
ğu bu olumsuz havadan da kurtarır, bölgeye 
de barış gelmesi için bir adım atmış olur.  

Diaspora Gençliği ve Sosyal 
Medya Kullanımı
Geldiğimiz noktada, konuyu gündeme al-
mamıza neden olan Ermenistan Devleti’nin 
diaspora çalışmalarındaki kararlı tutumu-
nun ülkemizi nasıl etkilediği meselesidir. 
Ermeni Diasporası, Ermenistan, Türkiye 
ve İran dışında yaşayan 3-4 milyon Ermeni 
ki Ermenistan’da yaşayanlardan çok daha 
fazladırlar, bir topluluk olarak 1915 Sözde 
Ermeni Soykırımı söylemlerine devam edi-
yor ve yurtdışındaki parlamentolarda Sözde 
Ermeni Soykırımını iddialarını kabul ettiri-
yorlar. Özellikle ABD, Fransa gibi bazı bü-
yük devletlerin bu söylemi Türkiye’ye yaptı-
rımlar konusunda kullanmaya çalışması ve 
her 24 Nisan’da dönemin ABD Başkanı’nın 
kongrede yaptığı konuşmada “soykırım” 
kelimesini kullanıp kullanmayacağı mera-
kının artık sonlandırılması gerekiyor. Bu-

nun için de, Türkiye’nin bir yandan kendi 
diasporasını güçlendirmesi diğer yandan 
halkına kamu diplomasisi yolu ile bilgi ak-
tarmasına ihtiyaç vardır.

Diaspora çalışmaları için büyük para-
ların harcanması gerektiğini düşünebiliriz. 
Oysa mail veya mesaj yoluyla buna gerek 
kalmadan haklılığımızı savunmamız da bir 
yöntem olarak kullanılabilir. Çünkü Er-
meni Diasporasının yaptığı tam da budur.  
ABD’de her yıl Ermeni Diasporası, ABD’li 
senatörleri mesaj ve mail bombardımanına 
tutarak özellikle sosyal medya üzerinden 
çalışmalarına ağırlık vererek devam ediyor-
lar. Bu durum karşısında on binlerce ma-
ille karşı karşıya kalan senatörler Ermeni 

Diasporası’nın parlamentodaki sesi oluyor. 
Aynı şekilde Türk ve Azerbaycan halkı da 
aksi yönde bir çalışma yapsa buna duyarsız 
kalamayacağını belirten ABD’li parlamen-
terler mevcut. 

Değerlendirme
Bütün bu gelişmeler aslında bize doğru 
yönlendirilen bir “Diaspora Topluluğu”nun 
STK’larla işbirliği neticesinde neleri başa-
rabileceğini söylüyor. Aynı şekilde doğru 
işleyen bir mekanizmada STK’lar, gençlerle 
yapılacak çalışmalar, “halktan halka” ileti-
şimi sağlayacaktır. Bunun toplum nezdin-
de şöyle bir kolaylığı olacaktır: Konuların 
açıkça ve özgürce tartışılması, tarihsel sü-
reçlerin belgelerle ispatlanması ve bu saye-
de bilinçli kamuoyu oluşturulması.  Sözde 
Ermeni Soykırımı’nın 100.yılına girdiğimiz 
2015 yılında TANAP’ın temelinin atılması, 
projeye ortak olan ülkelerin hanesine artı 
olarak yazılırken Ermenistan’ın Karabağ ve 
Türkiye’ye karşı politikalarındaki tutumunu 
düşünmesi gerekiyor. Türkiye’nin gücünü 
ve haklılığını yine uluslararası kamuoyuna 
en iyi aktaracak olanlar ise devletle birlikte 
hareket edecek, sorumluluk sahibi STK’lar 
ve güçlü bir Türk Diasporası olacaktır.

türkiye’nin bir yAnDAn kenDi 
DiAsporAsını güçlenDirmesi Diğer 
yAnDAn hAlkınA kAmu DiplomAsisi 
yolu ile bilgi AktArmAsınA ihtiyAç 
vArDır.

Türkiye’nin 
Gerçek Çayı Budur
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Ö
ncelikle, bu yılın özel, hatta tarihi 
bir yıl olduğunu ifade ederek baş-
lamak istiyorum. 1 Ocak 2015’de 
yeni bir birlik dünyaya gelmiş 

oldu: “Avrasya Ekonomik Birliği”.  
Bu Birlik,  dünya ekonomi haritasında 

ortaya çıkan yegane bir entegrasyon projesi 
olup, benzerleri içinde de en büyüğü olarak 
nitelendirilebilir.

Kurucu devletler olan Kazakistan, Rus-
ya, Belarus ve 2 Ocak 2015 tarihinde Bir-
liğe katılan Ermenistan, katılım-
cılar listesinin nihai hali değildir. 
2015 yılının Mayıs ayında Birliğe 
Kırgızistan’ın katılımı beklenmek-
tedir. Perspektifte ise diğer devlet-
ler de bu Birliğe katılım gösterebi-
lirler.

Avrasya Birliği hakkında, ba-
sında Türkiye’nin de Birliğe dahil 
olmak istediğine dair bir çok bilgi-
ler yer aldı. Yetkililer bunu konuşu-
yor. Ancak önemli olan, bu projede 
somut olarak neler hedefleniyor ve 
sıradan vatandaşlar bundan ne ka-
zanacaklar. Konuyla ilgili görüşle-
rimizi sizlerle paylaşıyorum.

Avrasya Birliğinin 
Tarihçesine Göz Atacak 
Olursak:
Avrasya Ekonomik Birliği bir gün-
de ve boşuna kurulmadı. Bu fikir 
ilk defa Kazakistan Devlet Başkanı 
Nursultan Nazarbayev tarafından 
29 Mart 1994 yılında, Rusya’ya 

yapmış olduğu resmi ziyaret esnasında, 
Moskova Devlet Üniversitesindeki konuş-
masında dile getirilmişti. 

O günden bugüne kadar Devlet Başka-
nımızın bu fikrini hayata geçirebilmek için 
bizler, 20 yılı aşkın sürede bazı denemeler 
ve tecrübelerden geçtik. Bunlar Bağımsız 
Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik 
Topluluğu, Gümrük Birliği ve Avrasya Eko-
nomik Alanı gibi çeşitli adlar altında bir 
araya gelen topluluklar oldu.

Bu süreçte komşu devletlerle olan çe-
şitli etkileşimlerimiz oldu. Bu çalışmaların 
sonucunda 2000 yılında Astana’da Kaza-
kistan, Belarus, Rusya Federasyonu, Kırgı-
zistan ve Tacikistan Devlet Başkanları bir 
araya gelerek, Gümrük Birliği ve Avrasya 
Ekonomik Alanı gibi ekonomik entegras-
yon süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi 
için “Avrasya Ekonomik Topluluğunu” kur-
dular. 2003 yılında Yalta’da Kazakistan, 
Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanları bir 
araya gelerek “Ortak Ekonomik Alanın” şe-
killenmesi ile ilgili Anlaşmaya imza atmış-
lardı. 

Bu Birliği kurarken, tüm siyasi söy-
lemlerden ve oluşumlardan kaçınmaya, 
ortak görüşlerimize uymayan tüm kaide-
leri atmaya çalıştık.  Ve nihayetinde ortak 
hedefimiz olan Ekonomik Birliği sağlamak 
için saf ekonomik bir birlik kurulmuş oldu. 
Çerçevesini maksimum daraltarak, somut 
ekonomik alanlardaki hedeflerimizi ve tüm 
hareketlerimizi net olarak yazarak, bu Birli-
ğe gittik. Yani en baştan entegrasyonun ana 
temeli belirlenmiş oldu, “Ekonomi”. 

Birliğin iki üst yönetim organı mevcut-
tur: “Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi” 
(üye ülke devlet başkanlarından oluşuyor) 
ve daimi organ görevini üstlenecek  “Avras-
ya Ekonomi Komisyonu”. 

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) 
Şu Ana Prensiplerden Oluşuyor: 
• Uluslararası hukukun genel kabul gören 

prensiplerine saygı, 
• AEB üye devletlerin egemen eşitliği ve 

onların toprak bütünlüğü prensibi,
• AEB üye devletlerin siyasi yapılarının 

özelliklerine saygı,
• Karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin sağ-

lanması,
• Eşitlik ve AEB taraflarının milli çıkarları-

nın gözetlenmesi.
Bu anlaşma sayesinde, Baltık De-

nizinden Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz 
Denizi’nden Tanrı Dağları’na kadarki de-
vasa bölgede (20 milyon km2, dünya top-
raklarının yüzde 15’ine tekabül geliyor) 173 
milyona yakın üye devletlerin vatandaşları 
iş yapma, serbest ticari faaliyetleri icra etme 

ve istihdam, ortak komünikasyonların kul-
lanılması, bölgesel işbirliğini genişletmek 
ve insani etkileşimi için eşit imkanlara sa-
hip oldu. Ve tüm bunlardan üye devletler 
fayda görmeye başladılar.    

Şöyle ki, Gümrük Birliği süresince üye 
devletlerin karşılıklı ticaret hacmi yüzde 
36’ya yükselmiş (2010 yılında 47,1 Milyar 
ABD dolarından, 2013 yılında 64,1 Milyar 
ABD dolarına), hatta karşılıklı ticaret ha-
cimlerinin artış oranı, üye devletlerin dış 
ticaret artışından daha fazla olmuştur. 

Karşılıklı ticaretin niteliği de artmış 
oldu: Enerji hammadde içerikli malların 
payı 2011 yılında yüzde 41’den 2013 yılında 
yüzde 33’e düştü, makine ve teçhizat payı 
ise 2013 yılında yüzde 20’yi aşmıştır. 

Bilindiği gibi, Kazakistan için kendi sa-
nayisini geliştirme ve kalkınma program-
ları önceliklidir. Bu anlamda, daha önce 
Ortak Ekonomik Alanda kabul edilen bazı 
mutabakatlar yeniden gözden geçirildi ve 
üye devletler,  Komisyon’dan ön olur alma-
dan spesifik sanayi sübvansiyonlarının kul-
lanımıyla ilgili anlaşmaya vardılar. 

EKOANALİZ

AvrAsyA ekonomik birliği 
ilk DefA, kAzAkistAn Devlet 
bAşkAnı nursultAn nAzArbAyev 
tArAfınDAn 29 mArt 1994 
yılınDA, rusyA’yA yApmış olDuğu 
resmi ziyAret esnAsınDA, Dile 
getirilmişti.

Avrasya Ekonomik Birliği ve
Üye Ülkelere Katkıları

Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
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Gümrük Birliği’nden Avrasya 
Ekonomik Birliği’nin Farkı ve 
İşadamına Bunun Faydası
Peki, daha önceki oluşumlardan olan 
Gümrük Birliği’nden Avrasya Ekonomik 
Birliği’nin farkı nedir? Ve sıradan vatanda-
şa, işadamına bunun faydası nedir?

Öncelikle “4 Serbestlikler” prensibin-
den bahsedebiliriz. Gümrük Birliğinde sa-
dece mal dolaşım serbestliği söz konusu 
iken, 1 Ocak’tan itibaren:
• Serbest mal dolaşımı,
• Serbest hizmet dolaşımı, 
• Serbest sermaye dolaşımı ve 
• Serbest işgücü dolaşımı,

uygulanmaya başlandı. 

Avrasya Ekonomik Birliği’nin sıradan 
vatandaşlarımıza ve işadamlarımıza olan 
avantajlarını şu şekilde özetleyebiliriz:  

1. Gümrük, sıhhi, veterinerlik ve diğer 
kontrol çeşitleri, iç sınırlarda iptal edildi. 
Bu da işadamlarına vakit tasarrufu sağlıyor, 
maliyetlerini düşürüyor. Menşei ve Kalite 
sertifikaları da ortak hale geliyor. 

2. İşadamları için yeni bir pazar, ilk defa 
“Ortak Devlet Alım Pazarı” oluşturuldu ve 
erişim tüm üye devletlerdeki girişimcilere 
açık oldu. Bu durum kalite ve rekabette ar-
tış, devlet bütçesinde tasarruf anlamına ge-

liyor. Pazar büyüklüğü de az değildir: 2014 
yılı sonu itibariyle ortak devlet alım pazar 
büyüklüğü ihale rakamları 270 Milyar ABD 
Doları civarında olmuştur. 

3. En önemli yeniliklerden birisi, ortak 
hizmetler piyasasının oluşmasıdır. Daha 
öncesinde (Gümrük Birliği döneminde) sa-
dece serbest mal dolaşımı söz konusu iken, 
şimdi 40’dan fazla hizmet sektöründe do-
laşım serbestliği söz konusudur. Böylece, 
her üye devlet diğer üye devletin hizmet 
verenini herhangi bir kısıtlama söz konusu 
olmadan kendi hizmet vereni olarak değer-
lendirecektir. 

4. Ortak emek piyasası. Artık bir üye 
devletin sıradan vatandaşları diğer üye dev-
lette çalışma izni almadan kolayca işe girip, 
yabancı işçi kotasına takılmadan, kendi 
ülke vatandaşları gibi çalışabileceklerdir. 
Çalışanlar ve onların ailesi için ilgili bölge-
nin Emniyet Müdürlüğü’ne kaydının yapıl-
ma zorunluluğu da iptal olmuştur (artık 30 
güne kadar kayıtsız kalabiliyorlar).

5. 1 Ocak 2015’ten itibaren üye devletle-
rin üniversite diplomalarının diğer üye dev-
letlerde otomatik olarak tanınma imkanına 
başlanmıştır. 

6. Bir diğer önemli yenilik ise,  sosyal 
güvenlik alanındadır. Diğer üye devletten 
gelen vatandaşlar o ülkenin vatandaşı gibi 
tüm sosyal olanaklardan eşit derecede fay-
dalanacaklardır. Kreş ve okullara kayıt es-
nasında, kendi ülkesinde sahip olduğu tüm 
sağlık olanakları (öncelikle acil yardım ko-
nusunda) gittiği üye devlette aynı şekilde 
faydalanabilecektir. Emeklilik konusu her 
ülkede çok fark ettiğinden, bu konudaki ça-
lışmalar devam ediyor. 

Birliğin önemini ve büyüklüğünü vur-
gulamak açısından aşağıdaki bilgiler de çok 
faydalı olacaktır: 

Avrasya Ekonomik Birliği 
(AEB):
Petrol üretimi (599 milyon ton/yıl) olup 
doğal gaz üretiminde (695 milyar m3/yıl) 
dünyada 1. sıradadır.

Kömür üretiminde (461 milyon ton/yıl) 
dünyada 4. sırada;

Elektrik enerjisi üretiminde (1,1 trilyon 
kW/saat) dünyada 3. sırada;

Demir döküm üretiminde (82,3 milyon 
ton/yıl) dünyada 4. sırada;

Makine üretimi alanında ise dünyada 4. 
sıradadır. 

AEB Milli Geliri 2013 yılında - 2,41 
Trilyon ABD Dolarıdır. Bu da Dünya Milli 
Gelirinin yüzde 4’üne, BDT Milli Geliri-
nin yüzde 80’inden fazlasına denk geliyor. 
Dünyadaki toplam hammadde ihracatının 
yüzde 11’i Birlik tarafından yapılıyor. 

Sanayi Üretimi Hacmi - 1,5 Trilyon ABD 
doları olarak gerçekleşti.

AEB Dış Ticaret Hacmi - 932,9 Milyar 
ABD dolarıdır.

2014 yılı sonu itibAriyle "ortAk 
Devlet Alım pAzArı" büyüklüğü 
ihAle rAkAmlArı 270 milyAr AbD 
DolArı civArınDA olmuştur.

sosyAl güvenlik AlAnınDA, Diğer 
üye Devletten gelen vAtAnDAşlAr 
o ülkenin vAtAnDAşı gibi tüm 
sosyAl olAnAklArDAn eşit 
DereceDe fAyDAlAnAcAklArDır.
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T
ürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, bera-
berinde kabineden altı önde gelen 
bakanıyla, geçtiğimiz haftalarda, 

Ukrayna’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleş-
tirdi. Bu ziyaret iki açıdan büyük önem taşı-
yordu. Birincisi; Euromeydan* ile gerçekle-
şen Ukrayna’daki yönetim değişikliğinden 
sonra, bu ülkeye Türkiye’den yapılan cum-
hurbaşkanı, başbakan seviyesinde ilk ziya-
retti. İkincisi ise; çok kritik bir dönemde 
Türkiye ve Ukrayna arasında 2011 yılında 
kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi Toplantısı’nın dördüncüsü Cum-
hurbaşkanları Erdoğan ve Poroşenko’nun 
başkanlıklarında gerçekleşti. 

Türkiye ile yirmi civarında ülke ara-
sında, bazıları adeta ortak bakanlar kurulu 
gibi çalışan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbir-
liği Konseyleri var; bunlar arasında somut 
sonuçlar alma noktasında en iyi çalışanla-
rından biri Ukrayna ile tesis edilenidir. Ni-
tekim her konsey toplantısında ekonomiye, 
siyasete ve beşeri ilişkilere doğrudan etki-
lerini görebildiğimiz kararların alındığına 
tanıklık ediyoruz. Ukrayna-Türkiye arasın-
da karşılıklı olarak vizelerin kaldırılması, 
daha sonra ise vizesiz kalma sürelerinin 30 
günden, 60 güne çıkartılması, Türk Hava 
Yolları’nın (THY), Türk ve Ukraynalı özel 
hava yolu şirketlerinin iki ülke arasında 
yaptıkları seferlerin artırılması, eğitim, 

kültür, enerji, havacılık gibi alanlarda iş-
birliklerinin derinleştirilerek geliştirilmesi 
geçmiş konsey kararlarının sonuçlarının 
bir parçasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
bu ziyareti öncesinde de ziyaretin günübir-
lik planlanmış olmasına rağmen, sonuçları 
itibarıyla beklentiler yüksekti ve bu yüksek 
beklentiler büyük oranda karşılandı. 

Türkiye ve Ukrayna Arasındaki 
Ekonomik ve Siyasi İlişkiler
Ziyaretin sonuçlarına bakmadan önce di-
lerseniz, ziyaret öncesi Türkiye ve Ukrayna 
arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin 
durumuna göz atalım. 2014 yılı, Ukrayna 
açısından özgürlüklerin tesisi ve demokrasi 
açısından yeni bir başlangıç olmakla birlik-
te, ekonomik ve siyasi açıdan çok zor bir yıl 
oldu. Kırım, Rusya Federasyonu tarafından 
ilhak edilirken, ekonominin yüzde 15’ini, 
ülke ihracatının ise yüzde 25’ini sağlayan 
Doğu Ukrayna’daki Donbass bölgesinin 
önemli bir bölümünün fiili kontrolü, mer-
kezi hükümetin elinden gitti. Çatışma orta-
mından binlerce asker ve sivil yaşamını yiti-

rirken, bölgedeki altyapı çöktü. Ülkenin en 
büyük dış ticaret ortağı Rusya ile bozulan 
ilişkileri neticesinde, bu ülkeye yapılan ih-
racatta keskin bir düşüş meydana gelirken, 
ekonomik küçülme sabit fiyatlar ile yüzde 
10’u geçti. Yerel para grivna ise dünyada, 
dolar karşısında değeri en çok kaybeden 
para birimi oldu. 

Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık so-
nucunda yabancı sermayeli firmaların bir 
bölümü Ukrayna’daki yatırımlarını küçül-
türken, uluslararası firmaların bazıları ise 
ülkedeki yatırımlarını tamamen askıya aldı 
ya da ülkeyi terk etti. İşte böyle bir ortamda, 

bugüne kadar Ukrayna’ya 2,5 milyar dolar 
civarında yatırım yapan ve sayıları 700’ü 
bulan Türk sermayeli şirketlerin, büyük 
oranda yatırımlarını koruduğuna hatta bazı 
firmalarımızın yeni yatırımlar yaptığına ta-
nıklık ettik. Birçok ülke hava yolu şirketinin 
Ukrayna operasyonlarını kapadığı ya da se-
ferlerini azalttığı bir ortamda, bayrak taşı-
yıcı hava yolu şirketimiz THY, on üç yıldır 
uluslararası uçuş gerçekleşmeyen Herson’a, 
İstanbul’dan sefer başlattı. Zaporoje’ye ise 
yakın bir zamanda uçuşları başlıyor. THY, 
böyle kritik bir dönemde Ukrayna’yı dün-
yaya, dünyayı ise Ukrayna’ya bağlamaya 

devam ediyor. THY, mevcut hatlarından, 
özellikle İstanbul-Kiev, İstanbul-Odesa 
hatlarından daha fazla uçabilmek için ise, 
Ukrayna havacılık otoritesinin izinlerini 
bekliyor. Atlasjet Ukrayna, bir Ukrayna fir-
ması olarak kurulurken diğer başka Türk 
özel hava yolu şirketleri ise Odesa, Lvov ve 
Harkov gibi şehirlere İstanbul’dan seferler 
düzenliyorlar.

Bugüne kadar, Ukrayna’da 4,5 milyar 
dolarlık taahhüt gerçekleştiren Türk inşaat 
firmaları, ülkenin en büyük havalimanını, 
en büyük stadyumunu, birçok 5 yıldızlı ote-
li, otoyolları, köprüleri, büyük konut pro-
jelerini gerçekleştirmenin verdiği güvenle, 
inşaat sektörünün keskin bir biçimde daral-
dığı bu dönemde bile ülkedeki mevcudiyet-
lerini korumaya devam ediyorlar. Özellikle, 
köprü, otoyol gibi finansmanı dış kaynak-
larca sağlanan ve ihale süreçleri şeffaf olan 
inşaat projelerinde, Türk firmalarının aktif 
bir biçimde gözüktüğüne tanıklık ediyoruz. 

4. Türkiye Ukrayna Yüksek 
Düzeyli Stratejik Konsey 
Toplantısının Sonuçları
Gelelim ziyaretin ve 4. Türkiye Ukrayna 
Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı-
nın sonuçlarına. Önce ekonomik sonuçları 
ele alalım. Ukrayna’da 2015 yılında gerçek-
leşen en büyük yabancı sermaye yatırımı, 
çoğunluk hissedarının TURKCELL olduğu 
Astelit tarafından,  kamuoyuna açık bir iha-
le sonucunda ülkenin ilk 3G ihalesi 3 Milyar 
355 milyon grivnaya alınarak, geçtiğimiz 
günlerde yapılmıştı. Bu rakamın yazılı ol-
duğu sembolik bir çek, Ukrayna’nın eko-
nomik açıdan yaşadığı bu tarihinin en zor 
döneminde, Türk özel sektörünün ülkeye 
inandığının ve yatırım kararlılığında oldu-
ğunun sembolik olmayı aşan bir göstergesi 
oldu. Ayrıca kasası boşalmış, iç ve dış yü-
kümlülüklerini karşılamak için kaynak ara-
yışında olan, bu çerçevede, dört yıl sürecek 
ve toplamda 17,5 milyar dolarlık bir kaynak 
sağlayacak bir mali paket konusunda IMF 
ile antlaşmaya varan Ukrayna’ya, Türkiye 
de 50 milyon dolarlık uygun koşullu kredi 
verirken, 10 milyon dolar ise insani konu-
larda kullanılmak üzere hibe edildi. Böylece 
ülkeye hem Türk özel sektörünün hem de 
devletinin ekonomik desteği sağlandı. 

Ziyaret sonrası, Ukrayna havacılık ve 
uzay sanayinin merkezi Dnipropetrosvk’da 
basın mensuplarına bir brifing veren Uk-

2014 yılı, ukrAynA AçısınDAn 
özgürlüklerin tesisi ve 
DemokrAsi AçısınDAn yeni bir 
bAşlAngıç olmAklA birlikte, 
ekonomik ve siyAsi AçıDAn çok 
zor bir yıl olDu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Ukrayna Ziyareti ve

Türkiye - Ukrayna İlişkileri
Burak Pehlivan

ULUSLARARASI TÜRK UKRAYNA İŞADAMLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ
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rayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, Türkiye 
ile uzay programı konusunda, ayrıntılarını 
açıklayamayacağı bir anlaşmaya varıldığı-
nı ifade etti. Havacılık alanında da işbirli-
ğinin son yıllarda geliştirildiğini biliyoruz. 
Ukrayna, dünyada yolcu uçağı yapabilen 
az sayıda ülkeden biri ve dünyanın en bü-
yük kargo uçağı Antanov da bu ülkede imal 
ediliyor. Türkiye’nin ise kendi yolcu uçağını 
yapma ve kendi uzay programını oluştur-
ma konusunda bir kararlılığı var. Mutlaka 
Ukrayna’nın bu alandaki deneyimi, bilgi ve 
teknolojisinden istifade edilecek, önümüz-
deki dönemde büyük olasılıkla iki ülke ara-
sında havacılık ve uzay sanayileri konusun-
da ortak projelere imza atılacaktır. 

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve ege-
menlik hakları konusunda, Türkiye’nin ka-
rarlılığının da bir kez daha altının çizildiği 
ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım 
Türklerinin efsanevi lideri Mustafa Cemi-
loğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederken, 
programda Ahıska Türkleri de unutulmadı. 
Kırım da dâhil edildiğinde Ukrayna’da 300 
bine yakın Kırım Türkü yaşıyor. Hâlbuki 
ülkemizde yaşayan Kırım kökenli Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı sayısı, milyonlarla 
ifade ediliyor. Dünyada sayıları bir milyonu 
bulan Ahıska Türklerinin ise Ukrayna’daki 
mevcudiyeti birkaç on bin kişi. Ahıskalar da 
aynı Kırım Türkleri gibi Ukrayna’nın sadık 
birer vatandaşıdır ve iki ülke ilişkilerinde 
sağlam birer köprü vazifesi görüyorlar. 

Türkiye ve Ukrayna dost ve komşu iki ül-
kedir. Bu dostluk kavramı beylik bir kavram 
olmanın ötesinde, içi dolu, somut çıkarım-
lara dayanmaktadır. THY’nin Ukrayna’ya 
en çok yolcu taşıyan havayolu şirketi olma-
sı, Türk dizilerinin Ukrayna halkı tarafın-
dan en çok beğenilen yabancı diziler olarak 
karşımıza çıkması, Ukraynalılar tarafından 
yurtdışında en çok tercih edilen tatil desti-
nasyonun ve Ukrayna’nın en çok dış ticaret 

fazlası verdiği ülkenin yine Türkiye olması, 
ülkenin en prestijli inşaat projelerindeki 
Türk imzası ve giyimden, iletişime, makine-
den, enerjiye daha burada sayabileceğimiz 
pek çok başarılı ekonomik işbirliği alanı, bu 
somut göstergelerin en belirginleri olarak 
göze çarpmaktadır. Cumhurbaşkanları Er-
doğan ve Poroşenko, en üst düzeyde siyasi 
iradeyi göstererek, Türkiye Ukrayna Ser-
best Ticaret Antlaşması’nın yakın zamanda 
imzalanması konusundaki umutları artır-
mışlardır. Bu antlaşma, ikili ticaret hacmin-

deki artışı ivmelendirecek, büyüyen ticaret 
hacmi ise Türkiye ve Ukrayna vatandaşları-
na artan refah olarak geri dönecektir. Tür-
kiye iyi günde olduğu gibi en kötü gününde 
de, Ukrayna’nın ve Ukrayna halkının dostu 
olduğunu, bu ziyaret ve sonuçlarıyla bir kez 
daha göstermiştir. 

*Euromeydan: Ukrayna’da 21 Kasım 
2013 tarihinde Ukrayna hükümetinin Uk-
rayna–Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması 
imzalamayı reddetmesi üzerine başlayan 
protesto hareketidir.

cumhurbAşkAnlArı erDoğAn 
ve poroşenko, en üst DüzeyDe 
siyAsi irADeyi göstererek, 
türkiye ukrAynA serbest ticAret 
AntlAşmAsı’nın yAkın zAmAnDA 
imzAlAnmAsı konusunDAki 
umutlArı ArtırmışlArDır.
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DOSYASI 
TANAP’ta

Önemli Bir Aşama Daha Geçildi

Bölgesel ve Uluslararası İşbirliğinde Yeni bir Çığır:
TANAP

Yeni Türkiye’nin Simge Projesi:
TANAP
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M
art ayında Türkiye-Azerbaycan 
kardeşliği ve stratejik ortaklığı 
adına yine önemli gelişmele-
rin yaşandığı bir dönem oldu. 

Önce Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi (TANAP) ile ilgili ortaklık anlaşması 
imzalandı, ardından Kars’ta bu projenin te-
mel atma töreni gerçekleştirildi. Törenlere 
her iki ülke adına katılım en üst düzeyde 
oldu. Törenlere katılım düzeyi ve törenlerde 
yapılan konuşmalardaki vurgular: özellikle 

Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji projele-
rindeki kararlılığını, iradesini ve gücünü 
göstermekteydi. İlk başta sıradan bir tören 
olarak görünse de TANAP’ın temel atma 
töreninin anlamı büyüktü. Kısaca törenler-
le ilgili bilgi verdikten sonra bu hususa da 
değineceğiz.

Önceden de açıklandığı üzere, 13 Mart 
2015’te, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Ano-
nim Şirketi (BOTAŞ) ile British Petroleum 
(BP) arasında Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi’ndeki pay dağılımına 
ilişkin olarak TANAP Ortaklar Anlaşması 
imzalandı. Ankara’da düzenlenen törene 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) 
Başkanı Rövneg Abdullayev, BP Azerbay-
can-Gürcistan-Türkiye Başkanı Gordon 
Birrell, BOTAŞ Genel Müdürü Mehmet 
Konuk, TANAP Yönetim Kurulu Üyesi Va-
gif Aliyev ve TANAP Genel Müdürü Saltuk 
Düzyol katıldılar. Bu anlaşmanın ardından 
TANAP’ta ortaklık payları; Güney Gaz Kori-
doru Şirketi (SGC) yüzde 58, BOTAŞ yüzde 
30 ve BP yüzde 12, olarak belirlendi. 

Bundan dört gün sonra ise Kars’ta TA-
NAP projesinin temel atma töreni ve Kars’ta 
Haydar Aliyev Anadolu Mesleki ve Anadolu 
Teknik Lisesi’nin açılış töreni gerçekleştiril-
di. TANAP’ın temel atma törenine; Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margve-
laşvili, AB Komisyonu Enerji Birliğinden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefco-
vic, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız, ABD Dışişleri Bakanlığı 
Uluslararası Enerji Konuları Koordinatörü 
ve Özel Temsilcisi Amos Hochstein ve TA-
NAP Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla SO-
CAR Başkanı Rövneg Abdullayev katılarak 
konuşma yaptılar. Bunun yanı sıra törene 
Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Ro-
manya ve Sırbistan Enerji Bakanları ile Ma-
kedonya Ekonomi Bakanı da katıldı. Okul 
açılışına Türkiye ve Azerbaycan Cumhur-
başkanları ile beraber Gürcistan Cumhur-
başkanının da katılması dikkat çeken bir 
husus oldu.

Yapılan resmi açıklamaya göre TANAP 
Projesi çerçevesinde gazın 2018 yılında 
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kArs’tA tAnAp temel AtmA 
törenine kAtılım Düzeyi ve 
yApılAn konuşmAlArDAki 
vurgulAr, özellikle AzerbAycAn 
ve türkiye’nin enerji 
projelerinDeki kArArlılığını, 
irADesini ve gücünü 
göstermekteyDi.
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Türkiye’ye, 2019 yılında da Avrupa’ya ulaş-
ması beklenmektedir. TANAP’ın ilk aşama-
da, Şahdeniz II kapsamında üretilecek yıllık 
16 milyar m3 doğal gaz ile işlerlik kazanması, 
gazın 6 milyar m3’lük bölümünün Türkiye iç 

pazarına satışı, 10 milyar m3’lük bölümünün 
ise Avrupa pazarlarına ihracatı öngörül-
mektedir. 2020’de yıllık 16 milyar m3 olacak 
kapasitenin, 2023’te 23 milyar m3, 2026’da 
ise 31 milyar m3 seviyesine kadar ulaşması 
hedeflenmektedir. Hattın kapasitesinin ek 
yatırımlarla 60 milyar m3’e kadar çıkarı-
labileceği de yetkililerce ifade edilmiştir. 
TANAP’ın maliyetine gelince, başlangıçta 
7 milyar dolar olarak hesaplanan maliyetin 
güzergah değişiklikleri nedeniyle 10 milyar 
doları bulması bekleniyor (son dönemde 
biraz daha yüksek rakamlardan da bahsedi-

liyor). Hattın maliyetinin önemli kısmının 
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu tarafından 
karşılanacağı açıklanmıştır. 

Peki, temel atma töreni neden önem-
liydi? Zaten TANAP ile ilgili kararlar 2011 
yılından beri alınmamış mıydı? Gerçekten 
de 25 Ekim 2011’de İzmir’deki Türkiye-
Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İş-
birliği Konseyi toplantısı sırasında iki ülke 
arasında konuya ilişkin anlaşma imzalan-
mıştı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasın-
da Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Satı-
şına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı 

Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprak-
ları Üzerinden Transit Geçişine ve Doğal 
Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları 
Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru 
Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma” 
ile kastedilen boru hattının TANAP olduğu 
SOCAR Başkanı Rövneg Abdullayev tara-
fından 17 Kasım 2011’de, İstanbul’da dü-
zenlenen 3. Karadeniz Enerji ve Ekonomik 
Forumu’nda açıklanmıştı. 24 Aralık 2011 
tarihinde Ankara’da “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hü-
kümeti Arasında Azerbaycan Cumhuriyeti 

Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden 
Transit Geçen Doğal Gazın Türkiye Cum-
huriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması 
İçin Münhasır Boru Hattı Geliştirilmesine 
İlişkin Mutabakat Zaptı”, 26 Haziran 2012 
tarihinde ise İstanbul’daki Başbakanlık 
Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde “Trans Ana-
dolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde Hü-
kümetler Arası Anlaşma” imzalanmıştı. “Bu 
anlaşmalardan sonra TANAP’ın temelinin 
atılmasından daha doğal ne olabilir ki” de-
nebilir. Ama sektörü yakından bilenler bu-
nun aslında ifade edildiği kadar kolay olma-
dığının farkındadırlar. Enerji oyunu büyük 

ve zor bir oyundur. Bu oyunda niyet birliği 
çoğu zaman yetersiz kalıyor. Çünkü çok sa-
yıda oyuncu mevcut ve her ciddi oyuncu ra-
kiplerinin hamlelerine karşı ciddi hamleler 
yapmaya çalışıyor. Bu hamleler içerisinde, 
hedef ülkede istikrarsızlık çıkarılması “en 
masumu”dur. İşi terör örgütleri oluştur-
maya, desteklemeye, iç savaşlar çıkarmaya, 
ülkeleri bölmeye kadar götürenler de var. 
Bunun farkında olanlar tabii ki, ihtiyatlı ha-
reket ederler. 

Bu bağlamda enerji kaynağına sahip 
çok sayıda ülkenin gündeme getirdiği bir 

çok proje olmuştur. Bunların çoğuna ilişkin 
niyet beyanları, en üst düzeyde yetkililerin 
katılımıyla imzalanmıştır. Bunlardan bir 
kısmına ilişkin olarak ise hatta anlaşmalar 
bile imzalanmış, ama bir süre sonra bunla-
rın sadece isimleri zaman zaman anılmış, 
daha sonra ise unutulmaya yüz tutulmuş-
tur. Sadece enerji oyunu alevlenince za-
man zaman gündeme gelirler, o kadar. En 
iddialı projelerden olan, arkasında çok sa-
yıda devletin ve Avrupa Birliği’nin durduğu 
Nabucco’ya ilişkin yaşananları da biliyoruz 
(TANAP-Nabucco ilişkisi ayrı bir çalışma-
nın konusu olacağı için burada bu konuya 

değinmiyoruz.) Bütün bu anlattıklarımız 
TANAP’ın temelinin atılmasının aslında bir 
dönüm noktası olduğunu gösteriyor. Çünkü 
genellikle enerji projelerinde temel atma 
töreni, geri dönüşü olmayan yola girildiği-
nin göstergesidir.

Genel olarak değerlendirecek olursak, 
TANAP’ı Türkiye ve Azerbaycan’ın gide-
rek güçlenmelerinin, siyasi güçlerini ve 
ekonomik kapasitelerini artırmalarının, 
özgüvenlerini yükseltmelerinin ve strate-
jik ortaklıklarını daha üst düzeye taşıma-
larının bir sonucu olarak değerlendirmek 
mümkündür. 

Daha önceki bir değerlendirmemizde 
de ifade ettiğimiz üzere, on-on beş yıl önce 
bu tarz projeler için ekonomik ve siyasal 
anlamlarda dış desteğe aşırı ihtiyaç duyan 
Azerbaycan ve Türkiye, kendileri proje ge-
liştirmiş ve gerçekleştirmeye başlamıştır. 
Projenin finansmanının tamamına yakı-

nının bu iki ülke tarafından karşılanacak 
olması da bunun önemli göstergelerinden 
birisidir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, 
Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve 
Bakü-Tiflis Kars demiryolu hattı projeleri-
ne ek olarak bu projenin gerçekleştirilmesi, 
Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye hattını daha 
da güçlü kılacak, Azerbaycan ve Türkiye’nin 
küresel enerji oyunundaki konumunu güç-
lendirecektir. Gelecekte Hazar’ın iki kıyı-
sındaki Türk devletleri arasındaki enerji 
işbirliğinin, özellikle Trans Hazar enerji 
işbirliğinin daha da gelişmesiyle bu konum 
farklı boyutlara taşınacaktır. TANAP ile 
Türkiye kendi enerji bağımlılığını da önemli 
ölçüde azaltacak, hem pahalı hem de “naz” 
ile doğal gaz satan Rusya ve İran’a bağım-
lılıktan bir ölçüde kurtulacaktır, ayrıca arz 
çeşitliliğini sağlayarak enerji güvenliğine 
katkı yapacaktır.

TANAPDOSYASI

enerji projelerinDe temel AtmA 
töreni, geri Dönüşü olmAyAn yolA 
girilDiğinin göstergesiDir.

tAnAp projesi çerçevesinDe gAzın 
2018 yılınDA türkiye’ye, 2019 
yılınDA DA AvrupA’yA ulAşmAsı 
beklenmekteDir.
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2
012’de yapılan 
anlaşmayla baş-
layan ve Azer-
baycan doğalga-

zının Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşınmasını 
amaçlayan, Trans Ana-
dolu Doğalgaz Boru Hattı 
(TANAP) Projesi’nin, ge-
ride bıraktığımız üç yılda 
hem küresel enerjide hem 
de Türkiye’nin Yeni Tür-
kiye olma yolunda oyna-
dığı rol güçlendi. Çünkü 
Avrupa’nın enerji arzından 
dolayı duyduğu endişenin 
artması ve Türkiye’nin 
ekonomik büyümesiyle or-
taya çıkan enerji ihtiyacı, doğalgaz tedarik-
çileri açısından yeni alternatif arayışlarına 
sebep oldu. Bu alternatifin başında da TA-
NAP Projesi geliyordu. 

Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik 
avantajı, ülkemizi Avrupa’daki enerji arz 
güvenliği sorununun çözüm merkezi ko-
numuna taşıdı. Ancak yadsınamayacak 
gerçek, Türkiye’nin bu avantajı kullanabil-
mesinin, sağladığı siyasi ve ekonomik istik-
rarla mümkün olduğudur. Aslında TANAP, 
Türkiye’nin son on iki yılda geçirdiği deği-
şimin ve dönüşümün en önemli kanıtların-
dan biridir. 

Eylül ayında Azerbaycan toprakların-
daki temelinin atıldığı TANAP’ın, 17 Mart 
2015’de Kars’ta yapılan törenle Türkiye’de-
ki başlangıcı da gerçekleşmiş oldu. Türkiye 
ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının katı-
lımıyla düzenlenen tören, her iki ülkenin 
yeni dönemde enerji alanında en etkin ak-

törlerden biri olacağını teyit ediyor. Çünkü 
yüzyılın projesi olarak kabul edilen TANAP, 
bölgesel ve küresel enerjide kararları belir-
leyen ülkeleri bir nevi ilan etmiş oluyor.

TANAP Geçtiği Şehirleri İhya 
Edecek
TANAP Projesi, Türkiye’nin uluslararası 
enerji arenasında yerini sağlamlaştırırken, 
ekonomisinde de yerel dinamikleri hareke-

te geçirecektir. Türkiye’de projenin geçeceği 
iller olan  Ardahan, Kars, Erzurum, Erzin-
can, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, 
Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişe-
hir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Ça-
nakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde, 
üretim ve istihdam alanında ciddi bir hare-
ketlenme yaşanacaktır.

Türkiye toprakları içerisinde, 1800 ki-
lometrelik enerji hattının geçeceği bu ille-
rin alt yapısının gerçek manasıyla enerjiy-
le yeniden örülmesi planlanıyor. Bu hatta, 
yaklaşık 2 milyon tona yakın borunun kul-
lanılacağı tahmin ediliyor. Kullanılacak bo-
ruların yerli firmalar tarafından üretilmesi 
için çalışmalar yürütülürken, oluşacak iş-
gücü ihtiyacı bu illerde önemli oranda bir 
istihdama yol açacak. TANAP yalnızca in-
şaat sektörünü değil, birbirini tamamlayan 
lojistik, teknoloji gibi sektörleri de domino 
etkisiyle harekete geçirecek bir projedir. 

Türkiye’nin ülke düzeyinde başardığı 
kalkınma ve gelişmişlik, TANAP yardımıy-
la mikro düzeyde kendini gösterecek ve 
şehirlerin ekonomik refah ve gelir seviye-
sinde pozitif etki oluşturacaktır. Proje kap-
samındaki illerin farklı bölgelerde olması 
da, çift taraflı bir etkileşimi beraberinde 
getirecektir. Bir yandan bölgeler arasında-
ki gelişmişlik farkı azalırken, diğer yandan 
farklı bölgeler arasındaki ekonomik ilişki-
ler güçlenecektir. Tam da bu sebeple TA-
NAP, yerel kalkınmanın kilit projelerinden 
biri konumunda değerlendirilmektedir. 

Yeni Türkiye Enerji Hatları 
Üzerinde Yükselecek
TANAP Projesi, başladığı ilk andan itibaren 
belirli kesimler tarafından siyasi ve ekono-
mik nedenler gösterilerek bitirilmeye çalı-
şıldı. Açıkçası TANAP’ın ikinci Nabucco ol-
masını bekleyenler ve isteyenler, projenin 

Türkiye temelinin atılmasıyla bir kez daha 
hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü TANAP, 
yalnızca on iki yılda Türkiye’nin elde etti-
ği siyasi ve ekonomik başarının göstergesi 
değil, aynı zamanda 2023 hedeflerine ka-
rarlılıkla ilerleyen Yeni Türkiye’nin kabili-
yetinin simgelerinden birisidir.

Enerji bağımlısı bir ülkeden, enerji arz 
güvenliğini temin eden bir enerji merkezi 
inşa eden faktörler ise, Türkiye’nin sa-
hip olduğu siyasi ve ekonomik istikrardır. 
Tam da bu sebeple Türkiye, TANAP’ın 
birincil aktörlerinden biri olmuştur. Tür-
kiye, TANAP’la birlikte Rusya’dan gele-
cek doğalgazı taşıyacak olan Türk Akımı 
Projesi’nden de güvenle bahsedebilmekte-
dir ve Avrupa’ya gidecek enerjinin kapısını 
açmaktadır. 

Böyle bir vizyonla ilerleyen Türkiye’nin, 
enerji merkezi olmasını destekleyecek 
“Enerji Borsası”nın kurulması da, bu 

konuda kalıcı ve gerçekçi planların 
yapıldığını göstermektedir. Türkmenistan, 
İran ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’den 
(IKBY) gelecek enerji yatırımlarıyla 
Türkiye yalnızca enerjiyi taşıyan ülke 
değil, enerjiyi finansal açıdan da yöneten 
ülke olacaktır. Bir yandan enerji üreten 
ve tüketen ülkeler arasında enerji üssü 
görevini üstlenen Türkiye, bir yandan 
da enerji piyasasının kalbi konumuna 
yükseliyor. 

Şüphesiz Yeni Türkiye, TANAP ve Ener-
ji Borsası gibi bu büyük projelerin üzerinde 
yükselecektir.

Yeni Türkiye’nin Simge Projesi:
TANAP

TANAPDOSYASI

yeni türkiye, tAnAp ve enerji 
borsAsı gibi büyük projelerin 
üzerinDe yükselecektir.

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

türkiye toprAklArı içerisinDe, 
1800 kilometrelik enerji hAttının 
geçeceği illerin Alt yApısının 
gerçek mAnAsıylA enerjiyle 
yeniDen örülmesi plAnlAnıyor.
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ciddi sorunlar yaşamış olması ve AB’nin he-
nüz en yeni üyelerinden olan Bulgaristan’ın 
boru hattının topraklarından geçmesine 
sıcak bakmaması olmuştur. Güney Akım’ı 
başlamadan bitiren en önemli sebep ise 
belki de, Ukrayna konusunda Rusya Fede-
rasyonu ile Avrupa Birliği arasında çıkan 
ve halen devam etmekte olan derin kriz ol-
muştur. Enerji konusunda bölgesel işbirli-
ğinin öneminin fakında olan Rusya, Güney 
Akım’ın yönünü değiştirme planları yapa-
rak bu aralar Türkiye’ye önemli bir rol atfet-
mektedir. Bu açıdan bakıldığında, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, temeli 
atılan TANAP’ın güzergah ve hedefiyle ayrı 
bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu 
proje başka hiçbir projenin alternatifi ol-
madığı gibi bu projeye alternatif başka bir 
proje de yoktur” demesi son derece yerinde 
bir açıklama niteliğini taşımaktadır. 

TANAP’ın bölgesel işbirliğinin önemi-
nin odağındaki ülkeler hiç şüphesiz Türki-
ye, Azerbaycan ve Gürcistan’dır. Ukrayna 
krizi ile birlikte Avrupa Birliği’nden daha da 
uzaklaşarak Türkiye ile yakınlaşma sinyal-
leri veren Rusya Federasyonu’nun muhte-
mel ve olumlu işbirliği adımları bu halkayı 
daha da pekiştirecektir. 

Bu dört ülke birbirine daha da yaklaşır-
ken Güney Kafkasya’nın bir köşesine sıkışıp 

kalan Ermenistan, bu sıkışıklıkta artık ne-
redeyse boğulmaya başlamıştır. İşgal ettiği 
Azerbaycan topraklarını barış yoluyla terk 
etmeme yönünde ısrarcı davranan Erme-
nistan, temelleri atılan TANAP’la yeni bir 
darbe daha almıştır. Dağlık Karabağ ve Söz-
de Ermeni Soykırımı iddiaları yönünde geri 
adım atmayan Ermenistan, bölgeden daha 
da soyutlanmıştır. Kars’taki temel atma 
töreni bir anlamda Türkiye-Azerbaycan-
Gürcistan üçlüsünün gövde gösterisine dö-
nüşmüştür. Bu üç ülke, Avrupa’ya uzanan 
doğal gazın musluğunu elinde bulundur-
makla birlikte, kıtanın tamamını içine ala-
cak olan muhtemel bir işbirliğinin önünü 
açmış bulunmaktadırlar. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teknik bir hata sonucu tören açı-
lışında seslendirilemeyen Azerbaycan Milli 
Marşını ısrarla sonradan seslendirtmesi ve 
konuşmasında buna özel vurgu yapması, 
bir anlamda Türkiye ve Azerbaycan’ın ke-
netlendiğinin ifadesi olmuştur.  

Başlangıç noktası Azerbaycan, en 
önemli geçiş güzergahı Türkiye, bitiş nok-
tası da Avrupa olan TANAP, bu yönden 
uluslararası işbirliğinde de bir çığır niteli-
ği taşımaktadır. Azerbaycan ve Gürcistan, 
Avrupa Birliği’nin Yeni Komşuluk Politika-
sının (YKP) parçası olan ülkelerdir. İç prob-

lemleri ile baş başa kalan Avrupa Birliği’nin 
bu kapsamda Güney Kafkasya’ya faydası ve 
YKP’nın etkinliği her zaman tartışmaya açık 
olmuştur. Bu manzara günümüzde de de-
ğişmemiştir. Nitekim bölgenin öteden beri 
gündemdeki problemleri olan Azerbaycan 
topraklarının işgali, Gürcistan’daki istikrar-
sızlıklar vs. çözümüne AB’nin katkısı sadece 
sözde girişimlerle sınırlı kalmaktadır. Avru-
pa Birliği üyelerinin yer aldığı uluslararası 
girişimlerin de rolü tartışmadan uzak şe-
kilde “etkisizdir”. Avrupa Birliği fonlarının 
yeterliliği ve etkinliği de ayrıca tartışmalı-
dır. Kısaca, kendine faydalı olamayan bir-
likten bir katkı ve fayda beklemek de artık 
fazla iyimserlik olarak değerlendirilebilir. 
Bunun yanında, ilk başta AB’den bir şeyler 
bekleyen ülke konumundaki Azerbaycan 

T
rans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesi’nin (TANAP) amacı, 
Azerbaycan doğal gazının öncelik-
le Gürcistan üzerinden Türkiye’ye, 

ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. Bu açı-
dan bakıldığında projenin, bölgesel ve ulus-
lararası enerji işbirliğindeki önemi ortaya 
çıkmaktadır. Azerbaycan bu projede tek 
kaynak ülkesi olarak başı çekmektedir. Tür-
kiye ise ana transit ülke konumundadır. 

Proje ilk kez, 17 Kasım 2011 tarihin-
de İstanbul’da düzenlenen 3. Karadeniz 
Enerji ve Ekonomi Forumu’nda gündeme 
getirilmiş ve 26 Aralık 2011’de Türkiye 
ve Azerbaycan arasında mutabakat zaptı 
imzalanmıştır. SOCAR, BOTAŞ ve TPAO 
konsorsiyumun kurucu üyeleridir. Geçti-
ğimiz günlerde, 17 Mart 2015 tarihinde, 

TANAP’ın temel atma töreni, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan 
Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili’nin 
katılımı ile Kars’ta yapılmıştır.  TANAP’ın 
maliyetinin 5-7 milyar dolar olacağı ve 
2018 yılında tamamlanacağı öngörülmek-
tedir. Hattın kapasitesinin yılda 16-21 
milyar m3 olacağı öngörülmektedir.Proje, 
Ardahan’dan başlayarak ve Türkiye’nin 
yirmi ilinden geçerek Yunanistan sınırın-
da Edirne’nin İpsala ilçesine kadar uzana-
caktır. TANAP, Azerbaycan ve Gürcistan’ı 
kapsayan Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) 
ve Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya’yı içi-
ne alan Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) 
ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu 
oluşturacaktır.

TANAP projesinin gerçekleştirilmesi 
yönünde önemli mesafeler kat edilirken Na-
bucco projesi iptal olmuştur. Nabucco’da, 
Rusya’nın devre dışı bırakılarak, Orta Asya 
ve Orta Doğu gazının Avrupa’ya ulaştırılma-
sı planlanıyordu. Paralel olarak, Rusya’nın 
Nabucco’ya alternatif olarak planladığı Gü-
ney Akım Projesi de kağıt üzerinde kalmak-
tan öteye geçememiştir. Bunun sebebi ise, 
Rusya’nın Avrupa Birliği ile ilişkilerinde 

tAnAp projesinin 
gerçekleştirilmesi yönünDe 
önemli mesAfeler kAt eDilirken 
nAbucco projesi iptAl olmuştur.

türkiye-AzerbAycAn-gürcistAn 
Devletleri, AvrupA’yA uzAnAn 
DoğAl gAzın musluğunu elinDe 
bulunDurmAklA birlikte, kıtAnın 
tAmAmını içine AlAcAk olAn 
muhtemel bir işbirliğinin önünü 
Açmış bulunmAktADırlAr.

Bölgesel ve Uluslararası İşbirliğinde 
Yeni bir Çığır:

TANAP
Dr. Rövşen Şahbazov

EKOAVRAYSA DANIŞMA KURULU ÜYESİ
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artık AB’nin bir şeyler beklediği ülke ola-
rak konum değiştirmiştir. Bu, hiç şüphesiz, 
gururla karşılanacak bir durum olmakla 
birlikte, artık birlikten olmasa bile hala 
ayağını yere sağlam basan üye ülkelerden 
umduğumuzu bulma noktasına gelmemiz 
gerekmektedir. TANAP buna ön ayak ola-
bilecek nitelikteki çalışmaların cesaret kay-
nağı olabilecektir. 

TANAP, işbirliklerinde Avrupa 
Birliği’nin doğusundaki ülkelerle ilişki-
lerini ihtiva eden konularda Türkiye’nin 
önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 

AB’nin doğuya açılan kapılarına bir göz 
atalım. İlk olarak Baltık ülkelerini ele ala-
lım. Örneğin son günlerde, Estonya’da Kı-
rım Yarımadası’nda yaşanan problemlerin 
benzerinin işaretlerini görmekteyiz. Diğer 
Baltık Cumhuriyetleri’nin de AB’nin doğu 
sınırlarının merkezindeki ülke olan Rus-
ya ile olan ilişkileri hiç de iç açıcı değildir. 
Avrupa Birliği’nin doğuya açılan belki de 
en geniş kapısı olan Polonya’nın da Rusya 
Federasyonu ile sadece diplomatik temelde 
değil, ülke olarak derin problemleri mev-
cuttur. Ukrayna’daki savaş nedeniyle bu 
ilişkiler daha da yıpranmıştır. Bunun ya-
nında, bölgedeki dengeleri adalet ve barış 
temelinde kurmaya çalışan Türkiye’nin, 
Rusya Federasyonu ile son dönemlerde ya-
kınlaşma çalışmalarının, Rusya tarafından 
da karşılık görmesiyle önemli bir ivme ka-
zandığını görmekteyiz. Rusya Federasyonu 
ile yakınlaşırken Ukrayna’nın ve Kırım’ın 
çıkarlarının göz ardı edilmediği de aşi-
kardır. Ukrayna, Türkiye’nin bölgedeki 
en önemli iş ortaklarındandır. Ayrıca, bu 

ortaklığın ve işbirliğinin özellikle Türkiye 
tarafının 20 Mart 2015 tarihinde Cumhur-
başkanı seviyesinde Ukrayna’yı ziyareti ile 
daha pekişmekte olduğunu görmekteyiz. 
Rusya’nın rafa kaldırılan Güney Akım Pro-
jesinin güzergahını Türkiye’ye çevirmesi ve 
ileride muhtemel olarak TANAP’a bağlama 
olasılığı günümüzde geçerliliğini korumak-
tadır. Bu muhtemel gelişme TANAP’ın 
uluslararası işbirliğindeki önemini bir kez 
daha pekiştirecektir.

Spot: Avrupa Birliği’nin doğuya açılan 
belki de en geniş kapısı olan Polonya’nın da 
Rusya Federasyonu ile sadece diplomatik 
temelde değil, ülke olarak derin problem-
leri mevcuttur.

TANAP, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
sürecine de katkı sağlayacaktır. AB ku-
rumları on yıllarca “Türkiye’nin kriterleri 
karşılamayan yönlerini” öne çıkardılar. 
Türkiye’nin, her şeyi bir kenara bırakırsak, 
sadece Avrupa kıtasını bir taraftan geniş 
Karadeniz coğrafyasına, diğer taraftan Kaf-
kasya ve Ortadoğu’ya bağlamak gibi strate-
jik önemi görmezden gelinmiştir. Ülkenin 
doğuyla batı arasındaki köprü konumu, 
zengin doğal kaynaklara sahip olması ve 
bu kaynakların dünya pazarlarına çıkışın-
da söz sahibi olduğu gerçeği, göz ardı edil-
memelidir.  Türkiye, tam üyelikle AB’nin 
doğuya açılacak olan bir kapısı olabilecek-
ken, “birlik” belki de bu şansını kaybetmek 
üzeredir. Nitekim ülke kamuoyunda Av-
rupa Birliği’nin samimiyetine olan güven 
kaybolduğu gibi, birliğin içinde bulunduğu 
durum “Neden AB?” sorusunu da akla ge-
tirmiyor değil. “Neden AB?” derken Avru-
pa Birliği üyelik kriterlerinden uzaklaşmak 
da doğru olmayacaktır. Üyelik kriterlerini 
yakalamak üye olunmasa bile her zaman 
hedef olarak kalmalıdır.   

Enerjide işbirliklerini barışa katkı 
aracı olarak kullanmak anlaşmalara taraf 
ülkelerin dış politikasının temelini oluş-
turmalıdır. Dünya Savaşları, özellikle kıt 
kaynakların paylaşımındaki sorunlar sebe-
biyle ortaya çıkmıştır. Günümüz dünyasın-
da bizler, sahip olduğumuz kaynaklarımı-
zın paylaşım yöntemlerini iyi belirleyerek, 
bu kez kalıcı barışın ve işbirliklerinin yo-
lunu açmalıyız. TANAP, bu açıdan bakıl-
dığında öncelikle bölgesel, devamında ise 
uluslararası işbirliklerinde çığır olabilme 
olanağını içinde bulunduran bir proje olma 
ayrıcalığına sahiptir. 

ilk bAştA Ab’Den bir şeyler 
bekleyen ülke konumunDAki 
AzerbAycAn Artık Ab’nin bir 
şeyler bekleDiği ülke olArAk 
konum Değiştirmiştir.
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A
sya Altyapı Yatırım Bankası 
(AAYB) Asya’da finans alanında, 
bölgesel bir oluşum olarak dikkat 
çekiyor. Bankanın, Batılı banka-

cılık sektörüne alternatif bir oluşum olarak 
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) böl-
gedeki ekonomik etkisini azaltmayı hedef-
lediği belirtiliyor. Çin, bu bankanın kurulu-
şuna öncülük ederek özellikle Dolar, Euro 
ve New York Bankacılık Sektörünün etkisi-
ni azaltarak, kendi para birimi olan Yen’in 
kullanımda olduğunu göstermeye çalışıyor.

Çin’in başkenti Pekin merkezli ve 100 
milyar dolar sermayeli “Yeni Dünya Ban-
kası”  geçen yıl, son yıllarda hızla gelişen 
Asya bölgesindeki yol, demiryolu ve enerji 
altyapı projelerinin finanse edilmesi için 
kuruldu. Asya Altyapı Yatırım Bankası’na 
üye olan ve üyelik başvurusunda bulunan 
ülke sayısı, 26 Mart itibarıyla 33’ü buldu. 
Çin’in öncülüğünde kurulacak bankaya, 
Bangladeş, Burma, Kamboçya, Hindistan, 
Endonezya, Kazakistan, Kuveyt, Malezya, 
Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, 

Yeni Zelanda, Umman, Pakistan, Filipin-
ler, Tayland, Suudi Arabistan, Singapur, Sri 
Lanka, Tacikistan, Özbekistan, Vietnam, 
Katar ve Ürdün üye oldu. 

Avrupa’dan üyelik başvurusunda bu-
lunan ülkeler arasında İngiltere, Almanya, 
Fransa, İtalya, İsviçre ve Lüksemburg yer 
aldı. Türkiye de bankanın kurucu sekretar-
yasına üye olma niyetini bildirdi. 2015 yılı 
sonlarında faaliyete geçmesi beklenen ban-
kaya kurucu üye olmak üzere müracaatların 
Mart ayı sonunda biteceği söyleniyor. 

Asya Altyapı Yatırım Bankası 
Alternatif mi Tamamlayıcı mı?
Asya ülkelerinin kalkınma ve altyapı yatı-
rımlarının finansmanı açısından, Japonya 
ve ABD’nin büyük hissedarı olduğu Asya 
Kalkınma Bankası karşısında ‘yeni oyun 
kurucu’ olacağı yönünde yorumların yapıl-
ması, Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın al-
ternatif mi yoksa tamamlayıcı bir etkisinin 
mi olacağını düşündürüyor. Asya Kalkınma 
Bankası’nın bölge ülkelerine sağlanacak 
finansman konusunda yetersiz kalması 
AAYB’nin tamamlayıcı olacağı yönünde 
fikir verebilir. Ancak Dünya Bankası da 
bölgeye finansman sağlama açısından başlı 
başına bir seçenek olarak bulunuyor.  Zaten 
Dünya Bankası’na alternatif olma ihtimali-
nin, finansman gücü açısından en azından 
şimdilik, zayıf bir ihtimal olarak bulunduğu 
AAYB, ileride belki güçlenerek bölgede yeni 
oyun kurucu rolü oynayabilir. 

Öte yandan Çin’in başkenti Pekin’de 
düzenlenen Çin Kalkınma Forumu’nun 
açılışında konuşan Uluslararası Para Fonu 

(IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF’nin 
Asya Altyapı Yatırım Bankası ile işbirliği 
yapmaya hazır olduğunu açıkladı. IMF’nin 
altyapı yatırımları için para ayırmasının 
mümkün olmadığını, IMF’nin hedeflerinin 
bundan çok farklı olduğunu belirten La-
garde, Dünya Bankası’nın da bu oluşumla 
yakından ilgilendiğini, AAYB ile ilişkilerin 
rekabet temelli değil işbirliği içinde yürü-
tülmesinin daha olumlu olacağını belirtti. 

Bankaya kurucu üye olarak müracaat 
eden ülkelere bakıldığında, şeffaflık ve ka-
lite standartları açısından oldukça yüksek 
seviyede bir yapıya sahip olması bekleniyor. 
Her ne kadar Japonya yine de önemli ko-
nulardaki politikaları netleşmedikçe böyle 
bir organizasyonun içinde yer almayacağını 
belirtse ve Avustralya belli koşulların sağ-
lanması halinde katılım sağlayabileceğini 
duyursa da, özellikle Avrupa’dan gelen mü-
racaatlar standart kalitesi için bir gösterge 
niteliği taşıyor. İngiltere, Almanya, Fransa, 
İtalya, İsviçre ve Lüksemburg gibi ülkelerin 
varlığı, gereken yüksek standartların oluşu-
munu bir anlamda garantiliyor.

Amerika’nın Bölgedeki Finansal 
Etkisi Yönünden AAYB
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi 
Sözcüsü, ABD’nin Asya Altyapı Yatırım 
Bankası’nın yönetim, çevresel ve sosyal 
güvenceler üzerine yeterince yüksek stan-
dartlara sahip olup olmadığı konusunda 
endişeleri olduğunu belirtse de, bunun ger-
çeği tam olarak yansıtmadığı düşünülebi-
lir. Çünkü ABD esas olarak, güvenceler ya 
da standartlardan önce, bölgede böylesine 
güçlü bir finansal yapının ortaya çıkması 
karşısında endişe duyuyor olabilir.

Bu yönde bir açıklama Singapur mer-
kezli JBC Enstitüsü Başkanı Benigni’den 
geldi. Begini; “Asya Altyapı Yatırım Banka-
sının, ABD’nin bölgedeki ekonomik etkisini 
azaltacağını” savundu. Asya Altyapı Yatırım 
Bankası’na üye olmak isteyen ülkelerin Ba-
tılı bankacılık sektörüne alternatif aramak 
istediklerini belirten JCB Enstitüsü Başka-
nı, bunun Asya bölgesindeki ABD doları ve 
New York bankacılık sektörünün güçlü et-
kisini azaltacak bir girişim olduğuna dikkat 
çekti.

Lahey Stratejik Araştırmalar Merkezi 
Strateji Uzmanı Willem Oosterveld da aynı 

doğrultuda açıklamalar yaparak, Asya-Pasi-
fik bölgesinde ABD’nin etkisini azaltmanın 
Çin’in bu bankayı kurmasındaki en önemli 
amaçlarından birinin olduğunu belirtti.

ABD egemenliğindeki, Dünya Bankası, 
Asya Kalkınma Bankası ve IMF gibi ulusla-
rarası finans kuruluşlarının karşısına farklı 
bir aktör olarak çıkacak olan Asya Altyapı 
Yatırım Bankasının başka bir önemi daha 
var. Oosterveld, bankanın kuruluş serma-
yesinin 50 milyar dolarlık kısmını karşıla-
yacağını taahhüt eden Çin›in, bu oluşma 
girmesindeki en önemli etkenlerden birisi-
nin de “bölgede avro ve dolar dışında kendi 
para biriminin kullanıldığını görmek iste-
mesidir” diye konuştu. 

Türkiye’nin, Asya Altyapı Yatırım 
Bankası’na üyelik başvurusuna ilişkin Oos-
terveld, “Türkiye o bölgelerde ve özellikle 
Orta Asya’daki ülkelerle ilişkilerini güçlen-
dirmeyi hedeflemiştir. Bunun için de bu 
oluşumda yer alıp masada bir sandalyesinin 
olması Türkiye açısından önemlidir” şeklin-
de konuştu.1

1    ‘ABD’nin  Asya’daki  ekonomik  etkisi  azalacak’,  Anadolu  Ajansı, 
26.03.2015

Türkiye’nin Asya Altyapı Yatırım 
Bankası Kurucu Üyeliği 
Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası için 
kuruluş aşamasında müracaat ederek stra-
tejik önemi olan bir hamlede bulunmuş-
tur. Çünkü Asya bölgesi gerek Çin’in ve 
Hindistan’ın nüfus yoğunluğu nedeniyle 
tüketim pazarı açısından dünya ölçeğindeki 
önemi ve gerekse teknoloji ve altyapı yatı-
rımları için oldukça yüksek potansiyeli ile 
gelecek yıllarda daha da önem kazanacak 
olan bir bölgedir. Burada yapılacak olan 
projeler için finansman kaynağını Asya Alt-
yapı Yatırım Bankası üzerinden sağlamak 
Türkiye’nin kurucu üye olması ile daha da 
mümkün görünüyor. Aksi yönde bir adım 
her anlamda, hem proje üretmek hem de 
bölgede önemli bir aktör olma açısından 
Türkiye’nin dışarıda kalmasına neden olur. 

Çin Liderliğinde Yeni Finansal Girişim:
Asya Altyapı Yatırım Bankası

Peyman Yüksel
EKOAVRASYA EDİTÖRÜ

çin, AsyA AltyApı yAtırım 
bAnkAsı’nın kuruluşunA öncülük 
eDerek özellikle DolAr, euro ve 
new york bAnkAcılık sektörünün 
etkisini AzAltArAk, kenDi pArA 
birimi olAn yen’in kullAnımDA 
olDuğunu göstermeye çAlışıyor.

ingiltere, AlmAnyA, frAnsA, 
itAlyA, isviçre ve lüksemburg gibi 
ülkelerin vArlığı gereken yüksek 
stAnDArtlArın oluşmAsınDA 
etken olAcAktır.

türkiye, AsyA AltyApı yAtırım 
bAnkAsı için kuruluş AşAmAsınDA 
mürAcAAt eDerek strAtejik önemi 
olAn bir hAmleDe bulunmuştur.



46  47  EKOANALİZ

Yugoslavya’nın dağılması sonrasında bu 
topraklara girdi. “Balkan Müslümanlığı” ile 
kastettiğimiz ise daha ziyade bu toprakların 
geleneklerinde yer eden İslam anlayışıdır. 
Kuşkusuz ki bu toprakların İslamiyet’le ta-
nışmasının Bektaşiler aracılığıyla olması, 
İslam’ın bu yumuşak ve hümanist yüzünün 
Balkanlar’da daha belirgin olmasında et-
kendir. Ama bugün “Balkanlar’da Bektaşi-
lik” ile “Balkan Müslümanlığı” ifadelerinin 
birbirinden farklılaşmış inanç gruplarını 
işaret ettiği de kesindir. Yani Balkan Müs-
lümanlığı, 500 yıl önceki Bektaşilik anlayı-
şının etkisiyle oluşmuştur ancak bugünün 
Balkan Bektaşileri, 500 yıl önceki Bektaşi-
lik anlayışından farklı bir noktada bulun-
maktadır. 

Bektaşiliğin Balkanlara Girişi
Balkanlar’daki Bektaşi varlığının bir kısmı 
göçler ve sürgünlerle gelenlerle oluşmuş-
tur. Bugün Alevi-Bektaşi inanışın en yoğun 
görüldüğü Dobruca ve Deliorman bölgesi, 
en yoğun Türkmen ve Yörük iskanın da 
yapıldığı bölgedir. Bazen bir boyun ya da 
köyün tamamı uçlara yerleştirilmiştir. Aynı 
şekilde sürgün değil ama görevlendirme ile 

gelen askerler de olmuştur. Ancak “Koloni-
zatör Türk Dervişleri”1 olarak Balkanlar’a 
Osmanlı’dan önce gelerek yerleşen ve bu-
rada yaygın kabul gören Müslüman Türk 
toplulukları olduğunu da biliyoruz.

Bektaşilik bilhassa gittiği, yerleştiği 
yerin geleneklerini alabilmesi nedeniy-
le gittiği yerde kabul görebiliyordu. Sınır 
boylarında kurulan tekkeleri ve tahta kılıç-
ları ile dervişler aslında Müslümanlığı ve 
Türklüğü yaymışlardır. Yeniçeri Ocağı’nın 
manen Bektaşiliğe bağlanması, Hıristiyan 

1  Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolo-
nizasyon Metodu Olarak 
Sürgünler,  İstanbul  Üniversitesi  İktisat  Fakültesi  Mecmuası,  XIII, 
1951-1952, s. 56-79; XV, 1953-54, 
s. 209 237.

aile çocuklarından devşirilmiş olmaları 
nedeniyle tarikatın Yeniçerilere amel iti-
barıyla müsamahakâr davranmasına2 ve 
Yeniçerilerin eski inanışlarından Bektaşi-
liğe bir takım unsurlar taşımalarına sebep 
olmuştur. Ancak aynı nedenlerle Yeniçeri-
lerin Bektaşilik yoluyla İslamlaşmaya katkı 
sağladığı3 da yadsınamaz. Keza, Yeniçeriler 
ile Bektaşilerin birlikteliği Osmanlı Devle-
ti açısından iki gücü birden kontrol etme 
imkânı yaratıyordu. Bektaşiler sadece Bal-
kanların İslamlaşmasında değil, fetihlerde 
ve fetih sonrası istikrarın sağlanmasında 
ve kuşkusuz ki Osmanlı’nın bu coğrafyada-
ki varlığını 500 yıl sürdürmesini sağlayan 
etnik ve dinî dengelerin kurulmasında çok 
etkili olmuştur. Bektaşi tekkeleri sadece 
hoşgörü ve esneklikle bölge halkıyla yakın-
laşma sağlayan birer öncü güç de değiller-
di. Aynı zamanda arkadan gelen askerlere 
moral ve lojistik güç de sağlıyorlardı. Bekta-

2  Ziya Nur Aksun, Siyasi ve Sosyal Açıdan Mezhebler ve Tarikatler, 
Marifet Yayınları, İstanbul 1997, 
s.127. 
3  Nikolay Todorov, Bulgaristan Tarihi, ( Çev. Veysel Atayman), Öncü 
Kitabevi, İstanbul 1979, s. 40-41

B
osna-Hersek’teyiz. Saraybosna’da 
Baş Çarşı’daki Gazi Hüsrev Bey 
Camii’nin bahçesinde…  Bosna 
Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey 

tarafından 1531’de Mimar Sinan’a inşa 
ettirilen abide. Ezanı dinliyoruz… Bosna 
Savaşı’nda diğer tüm dini kurumlar gibi 
Sırp ordularının öncelikli hedefi olan ca-
mide bulunduğumuzu biliyoruz, tamir 
edilmiş, aslına sadık kalınarak Osmanlı 
mimarisine uygun biçimde restore edilmiş 
bu caminin varlığını koruyor olması, şükür 
duygumuzu arttırıyor. Zira ezanı dinleye-
biliyor olmanın tüm Müslümanların, yani 
Boşnakların öldürülemediğinin kanıtı ol-
duğunu duyumsuyoruz. Bosna-Hersek’de 
gördüğümüz her bir minare, burada hayat-
ta kalan Boşnakların olduğunun göstergesi 
zaten. Gazi Hüsrev Bey Camii’nin bahçesine 
giren, sonra kadınlar için kapalı abdestha-
neye ilerleyen kadınları görüyoruz. “Mo-
dern” Batı tipi kıyafetlerle girip, tamamen 
namaza uygun kıyafetlere bürünerek yâni 
örtünerek çıkıyorlar, câmiye girip namaz-
larını kılıp, tekrar üstlerini değiştirip gi-
diyorlar. Bir sonraki ezan vaktinde, ertesi 
gün, daha sonraki günler yine aynı durum. 
Namaz vakitlerinde işlerini, güçlerini bıra-
kıp camiye koşuyorlar, sonra “normal” ya-

şantılarına dönüyorlar. Erkeklerde bir şekil 
değişikliği gerekmediği için kadınların bu 
durumunu, “Balkan Müslümanlığı”nı an-
lamak için bir veri olarak kabul edebiliriz. 
Kadının sosyal hayattaki algılanışı da bir 
başka veridir. Genel olarak Balkanlar’da, 
bilhassa Boşnaklarda kadınlara duyulan 
saygıyı ve verilen değeri, önceliği ve yücel-
tilmeyi, tıpkı geleneksel olarak tek eşliliğin 
esas olması gibi Balkan Müslümanlığının 
bir özelliği olarak görmek doğru olacaktır. 
Nitekim bu, Avrupa kültürüne yakınlığın 
değil, bizatihi Türk-İslam anlayışının etkisi 
olarak değerlendirilmelidir. 

Bahsettiğimiz kadınların yanı sıra ta-
mamen “örtülü” yaşayanlar da olduğu gibi 
mensubu oldukları cemaatlerin işaretle-
rini taşıyan bağlama yöntemleriyle başını 
örtenler de bulunmaktadır. Bilhassa kırsal 
kesimlerde ise başlarının arkasından bağla-
yarak “Anadolu’nun geleneksel örtünmesi” 
diye tabir edebileceğimiz baş örtme biçimi-
nin daha yaygın olduğu kesindir. Bu nedenle 
dünya üzerinde İslam’ın kaç tür fraksiyonu 
varsa bunlarının her birinin Balkanlar’da 
da olduğuna şüphe duyulmamalı. Kuşkusuz 
ki büyük bir kısmı, Komünizmin yıkılma-
sı –Bulgaristan ve Romanya açısından- ve 

bosnA-hersek’De görDüğümüz 
her bir minAre, burADA hAyAttA 
kAlAn boşnAklArın olDuğunun 
göstergesi.

bugün Alevi-bektAşi inAnışın 
en yoğun görülDüğü DobrucA 
ve DeliormAn bölgesi, en yoğun 
türkmen ve yörük iskAnın DA 
yApılDığı bölgeDir.

Balkanlar’da
Müslümanlık

Gözde Kılıç Yaşın
21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ BALKAN VE KIBRIS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI
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şilik içerisinde yer alan Ahilikle de bölgede 
değişik sanatların gelişmesi sağlanmıştır. 
Balkanlarda Ahilik yapısının değişik bir 
formla bugün bile devam ettiğini söylemek 
mümkündür. Balkan Bektaşiliği sadece 
yerel halkların eski inanışlarından taşıdı-
ğı izlerle değerlendirilemez, hatta aksine 
Anadolu Bektaşiliğinden önemli farkları 
bulunmasına rağmen Türk-İslam kültürü 
ile birlikte incelenmeden anlaşılamayacak-
tır. Dolayısıyla Balkan Müslümanlığı’nı da 
Türk-İslam kültürünün uçlara yansıması 
olarak değerlendirmek doğru olacaktır. 

Resmî rakamlara göre günümüzde Bal-
kanlar’daki toplam Müslüman nüfusun 
sayısı yaklaşık 8 milyon 250 bin (bölgenin 
toplam nüfusunun yüzde 12’si) civarında-
dır.4 Yine resmî verilere göre günümüzde 
Balkanlar’da 1 milyon 100 bin civarında 
Türk yaşamaktadır. Ancak aslında iki mil-
yonu aştığı de iddia edilmektedir. Bölgedeki 
Müslümanlar ağırlıklı olarak Sünnî’dir ama 
Arnavutluk’ta Bektaşîler, Dobruca’da Kızıl-
başlar da yaygındır.5

4  Yaklaşık  olarak  Arnavutluk’taki  Müslümanların  toplam  nüfusa 
oranı yüzde 70, Bosna-Hersek’te yüzde 40, Makedonya’da yüzde 30, 
Kosova’da yüzde 90, Bulgaristan’da yüzde 13, Yunanistan’da yüzde 1,3, 
Hırvatistan yüzde 1,2, Slovenya yüzde 1,  Romanya’da yüzde 0,2’dir.
5  Hugh  Poulton,  “Islam,  Ethnicity  and  State  in  the  Contemporary 
Balkans”, Hugh Poulton, Suha Taji-Farouki (der.), Muslim Identity and 
the Balkan State, Londra, Hurst & Company, 1997, ss. 14-15.

Osmanlı Sonrası Değişim
Kuşkusuz ki Balkan Müslümanlığı da aslın-
da çeşitli tarikatların katkısıyla şekillenmiş-
tir. Bugün Balkanlar’daki mevcut Bektaşi 
tekkeleri de Osmanlı döneminde kalanlar-
dan ibaret değildir. Nitekim Balkanlar’da 
Bektaşi tekkelerinin çok büyük bir kısmı, 
diğer tekke ve dergahlar gibi Osmanlı’nın 
çekilmesiyle yok olmuşlardır. Osmanlı dö-
neminde Balkanlara yerleşen grupların sa-
dece dokuzunun bugün de varlığını korudu-
ğu ifade edilmektedir.6 Kuşkusuz ki 1877-78 
Osmanlı-Rus Harbi’nin (93 Harbi) ardın-
dan yaşanan Müslüman göçünün ve Müs-
lüman unsurlara dönük katliamların bunda 
büyük bir payı bulunmaktadır. Nitekim Bal-
kan Savaşları da göçün ve katliamların zir-
ve yaptığı ikinci tarih olmuştur. 93 Harbi ve 

6  Alexandre Popovic, İslam Dünyasında Tarikatlar, (Çev. Osman Tü-
rer), Sûffe Yayınları, İstanbul 2004. s. 118-119

Balkan Savaşları döneminde 1 milyon 500 
bin Türk ve Müslüman Anadolu ve Doğu 
Trakya’ya göç etmiştir.7 Justin McCarthy 
de, 19. yüzyıl boyunca Balkanlar’da 1 mil-
yon 700 bin üzerinde Müslüman’ın öldü-
rüldüğünü ifade etmektedir.8 Tekke ve zavi-
yelerin erimesinde kuşkusuz ki ikinci büyük 
etken Komünizmin getirdiği yasaklar ol-
muştur. Bu çerçevede 1967’deki Arnavutluk 
“Kültür Devrimi” ve Yugoslavya’da 1952’de 
yürürlüğe giren yasaklar da önemlidir. Ya-
saklarla birlikte tekkeler belki tamamen 
yok olmadılar ama kesinlikle ortada gözük-
mediler. Yasakların ortadan kalkışı ile yeni 
bir canlanma dönemi yaşanmıştır. Örneğin 
Osmanlı döneminde Arnavutluk’ta 43 olan 
Bektaşi tekkesi sayısı, yeni dönemde bunun 
üç katına ulaşmıştır. Ancak artık yapının ve 
bir takım esasların da değiştiği kesindir. 

Komünizmin çökmesi, Yugoslavya’nın 
dağılması ve bunu izleyen savaşlar sonra-
sında sistem yeniden dengesini ararken pek 
çok Hıristiyan misyoner grubu gibi İslam’ın 
farklı fraksiyonlarının temsilcileri de Bal-

7  Nedim  İpek.  Rumeli’den  Anadolu’ya  Türk  Göçleri  (1877-1890), 
Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara, 1994; Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi 
Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri, TTK, Ankara 1994
8    Justin  Mc.  Carthy,  Ölüm  ve  Sürgün:  Osmanlı  Müslümanlarına 
Karşı Yürütülen Ulus Olarak Temizleme İşlemi (1821-1922) Çev. : Bilge 
Umar, İnkılap Yay. İstanbul, 1998

kan ülkelerinde varlık gösterdi.9 Kuşku-
suz bu yeni bir döngü anlamına gelecektir. 
İslam’ı hatırlatmak, yeniden yaşatmak için 
orada bulunan bu grupların bir kısmının 
-kendi itikatlarını yerleştirmek adına olsa 
gerek- Türklerin İslam’ı –hatta bazı duaları 
ve ezanı bile- onlara kasıtlı olarak yanlış öğ-

rettiği mesajı verdikleri de vakıadır. Bu ne-
denle Balkan Müslümanlığı nitelemesinin 
bu dönemde bir takım değişiklikler yaşadı-
ğını, kendi içinde farklı fraksiyonlar yarattı-

9  Arnavutluk’ta Devlet Din İşleri Komitesi 1084 yabancı misyonere 
oturma izni vermiştir. Bunların önemli bir kısmını 33 ayrı ABD misyo-
nerlik teşkilâtına bağlı gruplar oluşturmaktadır. Ülke genelinde kilise 
sayısı 1.115, cami sayısı ise 590’dır. Olsi Jazexhi, Varlık ve Yokluk Ara-
sında Arnavutlar ve İslam, (Çev Gürkan Biçen), Müslüman Arnavutluk, 
Haziran 2006

ğını not düşmek gerekecektir. Bugün IŞİD’e 
katılımda Balkanlardan Arnavut ve Boşnak-
ların bölge nüfusuna oranla yüksek katılım 
göstermesinin sebebi -diğer bazı faktörlerin 
yanı sıra- işte budur. Türkiye’nin etkisinin 
arttığı oranda radikallik de azalacaktır. 

Öte yandan Balkanlar gibi milliyetçiliğin 
en sert üsluplarla devreye girdiği yerlerde 
din de bütünleştirici özelliğini yitirmekte-
dir. Dahası taşlar yerinden bir kez oynadık-
tan sonra aynı milletten, aynı dinden ve 
hatta aynı cemaatten insanlar da güç müca-
delesi nedeniyle “esas öteki” olarak bildiği-
ne karşı birleşmek yerine kendi içinde par-
çalanmayı sürdürmektedir. Batı Trakya’nın 

durumu ayrı ve özeldir ancak bilhassa Batı 
Balkanlar’da ortaya çıkan seçilmiş/atanmış 
müftüler sorunu buna iyi bir örnektir. Her 
ikisi de Sırbistan’da yer alan ve her ikisi de 
bu nedenle ağır bedel ödemiş Preşova Arna-
vutları ile Sancak Boşnaklarının ikişer, üçer 
müftü etrafında kümelenmesi garip değil 
midir? 

Sonuç olarak Osmanlı, Balkanlar’da 
Balkan Müslümanlığı gibi hoş bir seda 

bırakmıştır. Ancak büyük ölçüde bırak-
tığı gibi de kalmamıştır. Araya giren dini 
baskılayan uygulamalar kadar baskılar or-
tadan kalktıktan sonra yaşanan savaşlar 
ve bunlar kadar da Balkanlara sonradan 
nüfus etmeye çalışan farklı İslami anla-
yışların yarışı bahsettiğimiz yapıyı zede-
lemiştir. Balkan Müslümanları bir yandan 
Müslüman oldukları için katledilmişlerdir 
bir yandan ise “yeterince Müslüman olma-
dıkları” gerekçesi ile farklı bir müdahaleye 
maruz kalmışlardır. Balkan Bektaşiliği ise 
hem Osmanlı ile birlikte çekilenler -kat-
ledilenler, göçenler- nedeniyle nefesini 
yitirmiş hem de Osmanlı gittikten sonra 

ciddi bir dönüşüm geçirerek başkalaşmış-
tır. Bugün Batı Balkanlarda, Müslümanlık 
bir yandan Hıristiyan misyonerler bir yan-
dan, İslam’ın içinde olan ama Balkanların 
Müslümanlığını ağır eleştiren misyonerle-
rin arasında kalmış; bir yandan Avrupa’ya 
entegrasyondan başka şansı olmadığına 
inandırılmış ve bir yandan da İslami terör 
örgütlerinin rotası olmakla suçlanmış du-
rumdadır.

resmî rAkAmlArA göre 
günümüzDe bAlkAnlAr’DAki 
toplAm müslümAn nüfusun 
sAyısı yAklAşık 8 milyon 250 bin 
civArınDADır.

93 hArbi ve bAlkAn sAvAşlArı 
DöneminDe 1 milyon 500 bin türk 
ve müslümAn AnADolu ve Doğu 
trAkyA’yA göç etmiştir.



50  51  

S
oğuk Savaş sonrası dönemde 
Avrupa’yı yeniden birleştirmek he-
defiyle yeni üye ülkelere kapılarını 
açan Avrupa Birliği (AB), bunun 

sonucunda yeni bölge ve ülkelerle komşu 
haline gelmiştir. Sonrasında AB, yeni kom-
şuların sunduğu fırsatlardan yararlanmak 
ve barındırdığı tehditlerden en az düzeyde 
etkilenerek Avrupa’daki barış, güvenlik ve 
refah ortamını garanti altına almak üzere 
yeni komşularıyla ilişkilerini geliştirmek 
üzere çaba sarf etmiştir. Bu amaçla 2003 yı-
lında hayata geçirilen “AB Komşuluk Politi-
kası” son on yılda AB’nin komşularıyla daha 
yakın ilişkiler kurmasının yasal dayanağı 
olmuştur. AB, komşuluk politikası yoluyla 
güneyde Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Libya, 
Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus ve Ürdün ile 
doğuda ise Azerbaycan, Beyaz Rusya, Erme-
nistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile 
komşuluk ilişkilerini geliştirilmeyi amaç-
lamıştır. Bu yazıda, komşuluk politikasını 
gözden geçirmek üzere AB tarafından Mart 
2015’te başlatılan sürece ilişkin ilk detaylar 
üzerinde durulacaktır. 

AB komşuluk politikasındaki ilk büyük 
değişim, politikanın AB’nin güney ve doğu-
daki komşularının farklı özelliklerini dik-
kate almak üzere Avrupa-Akdeniz Ortaklığı 
ve Doğu Ortaklığı olmak üzere iki alt bile-
şene ayrılmasıyla, 2008 ve 2009 yıllarında 
gerçekleşmiştir. Arap ayaklanmalarının 
ardından güney komşularında yaşanan ge-
lişmeler neticesinde 2011 yılında komşuluk 
politikasını yeniden gözden geçiren AB; söz 
konusu değişimle demokrasi, hukukun üs-
tünlüğü ve insan hakları alanlarında reform 
yapan komşu ülkeleri kapsayıcı ekonomik 
büyümelerine katkıda bulunarak ve bu ül-

kelerde yeni başa gelen iktidarlarla, reform 
süreçlerinde sıkı ilişkiler kurarak, daha et-
kin bir şekilde desteklemeyi hedeflemiştir. 
Mevcut durumda, AB hem AB-Arap ayak-
lanmalarının değişen dinamikleri, hem de 
Doğu Avrupa’da ortaya çıkan yeni kriz orta-
mına cevaben, komşuluk politikasında kap-
samlı bir değişim yapmak üzere, yeni bir 
değişim sürecini başlatmış bulunmaktadır. 

Komşu bölgelerde yaşanan değişimin 
yanı sıra, AB komşuluk politikasına yönelik 
sıklıkla dile getirilen eleştiriler de, AB düze-
yinde komşuluk politikasında değişim yap-
mak üzere bir ihtiyacın hissedilmesinde ve 
harekete geçilmesinde etkili olmuştur. 

AB ile daha yakın ilişkiler kurmak iste-
yen komşulara komşuluk politikasının bu 
imkanı vermemesi,

“Daha fazla için daha fazla” koşulluluk 
ilkesinin, komşu ülkeleri reform yapmak 
üzere cesaretlenmek için beklenen sonuçla-
rı ortaya çıkarmaması,

Doğu Avrupa’da AB ile ortak bir komşu-
luk alanına sahip olan Rusya’nın, AB kom-

şuluk politikasını kendisine ve çıkarlarına 
yönelik bir tehdit olarak görmesi, 

AB komşuluk politikasına yöneltilen 
başlıca eleştiriler olarak karşımıza çık-
maktadır. Başka bir deyişle, AB komşuluk 
politikası bu zamana kadar ne komşu böl-
gelerdeki olaylara etkili bir şekilde cevap 
verebilmiş, ne komşu ülkelerin beklenti-
lerini karşılayabilmiş, ne de AB’nin ve üye 
devletlerin politika yoluyla erişmeyi iste-
dikleri hedeflere ulaşmasına imkan sağ-
lamıştır. Bu doğrultuda, komşu ülkelerde 
meydana gelen gelişmeler neticesinde or-
taya çıkan ekonomik problemler, yasadışı 
göç ve güvenlik problemleri gibi büyüyen 
sorunlarla etkin bir şekilde mücadele et-
mek için yeni bir komşuluk politikasına 
ihtiyaç olduğu, AB Dış Politika Yüksek 
Temsilcisi Federica Mogherini tarafından 
belirtilerek, 4 Mart 2015 tarihi itibariyle 
AB komşuluk politikasını dönüştürmek 
üzere resmi bir reform süreci başlatılmış-
tır. Bu kapsamda, AB içinden ve komşu ül-
kelerden ilgili tüm paydaşların görüşlerini, 
Haziran 2015’e kadar açıklamasına imkan 
veren katılımcı bir istişare süreci hayata 
geçirilmiştir. 

Komisyon tarafından istişare süreci-
ne yön vermek üzere yayınlanan belgede 
bir yandan komşuluk politikası dahilinde 
geçmiş dönemde gerçekleştirilen uygu-
lamalardan elde edilen deneyimlerin altı 
çizilirken, diğer yandan paydaşların üze-
rinde düşünmeleri istenen konulara işaret 
edilmiştir. Paydaşlara yöneltilen sorular 
aracılığıyla komşuluk politikasının coğrafi 
kapsamı, politika çerçevesinde tespit edi-
len öncelikli işbirliği alanları ya da sektör-
ler, politikanın hedeflerine ulaşmak üzere 

kullandığı araçların uygunluğunu sorgu-
lanması ve politika kapsamında ilişki kuru-
lan komşuların beklentilerinin ortaya çıka-
rılması, hedeflenmektedir. Belgede ülkeler 
arası farklılaşma, odaklanma, esneklik, 
sahiplenme ve görünürlüğün arttırılması 
değişim sürecinin öncelikleri olduğu ilan 
edilerek; ticaret ve ekonomik gelişme, ba-
ğımlılık, güvenlik, iyi yönetişim ile göç ve 
güvenliğin hali hazırda tanımlanmış olan 
işbirliği alanları olduğu vurgulanmıştır.

İstişare sürecinin tamamlanmasının 
ardından paydaşların görüş ve taleplerini 
dikkate alarak Avrupa Komisyonun, kom-

şuluk politikasında değişiklikleri içeren 
teklifini 2015 yılının sonbaharı itibariyle 
hazırlaması beklenmektedir. Bu noktadan 
hareketle, komşuluk politikasının 2015 
yılının neredeyse tamamına yayılan bir 
süreç sonucunda değişim geçireceği so-
nucuna varmak mümkündür. Komşuluk 
politikasının gözden geçirilmesi sürecinde 
AB ve komşu ülkelerin birbirilerini anlama 
ve çıkarlarını birbirleri ile uyumlu şekilde 

tanımlama düzeylerinin artacağına ve bu 
sayede kurulan ortaklıkların giderek daha 
sağlam hale geleceğine inanılmaktadır. 

Kasım ayı itibariyle görev başı yapan 
Jean-Claude Juncker başkanlığındaki AB 

Komisyonu, önceki dönemlerde Komisyon 
içinde komiserler arasında iş dağılımı ya-
pılırken “genişleme ve komşuluk politika-
sı” şeklinde anılan politika alanının adını, 
“komşuluk ve genişleme politikası” haline 
getirerek komşuluk politikasını genişleme 
politikasına kıyasla daha fazla önemsedi-
ğini en başında ortaya koymuştur. Komis-
yon, göreve başlamasının ardından birkaç 
aylık süre zarfında ivedilikle, komşuluk 

politikasını gözden geçirmek üzere bir 
süreç başlatarak da komşuluk politikası 
kapsamında, komşu ülkelerle daha sağlam 
ilişki kurmaya verdiği önemi bir kez daha 
doğrulamıştır.

Şüphe yok ki komşularıyla iyi ve sağ-
lam ilişkiler inşa etmek AB’nin çıkarınadır. 
AB yetkilileri açık bir şekilde komşuluk 
politikasının beklenen hedeflere erişmek 
noktasındaki zafiyetlerini ortaya koymak 
konusunda çekimser bir tutum içinde olsa-
lar bile, politikayı gözden geçirme ihtiyacı 
duymaları ve bu amaçla harekete geçme-
leri komşuluk politikasının zafiyetlerine 

ilişkin AB düzeyinde genel bir kanının var 
olduğunun kanıtı niteliğindedir. Söz konu-
su girişim aynı zamanda Avro Krizi sonrası 
dönemde kendi iç problemlerini çözmeye 
odaklanan AB’nin, yeniden dış dünya ile il-
gilenir hale geldiğini göstermesi ve AB’nin 
bundan sonraki dönemlerde komşularla 
ilişkilerinde mesafe kat etmek adına ka-
rarlı olduğunun anlaşılması itibariyle de 
anlamlıdır.
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komşuluk politikAsının 2015 
yılının nereDeyse tAmAmınA 
yAyılAn bir süreç sonucunDA 
Değişim geçireceği sonucunA 
vArmAk mümkünDür.

Ab, hem Ab-ArAp 
AyAklAnmAlArının Değişen 
DinAmikleri, hem De Doğu 
AvrupA’DA ortAyA çıkAn yeni kriz 
ortAmınA cevAben, komşuluk 
politikAsınDA kApsAmlı bir 
Değişim yApmAk üzere, yeni bir 
Değişim sürecini bAşlAtmış 
bulunmAktADır. 

Öğr. Gör. Seven Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
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A
rap Baharı sonrasında iyice is-
tikrarsız bir yapıya kavuşan 
Yemen’de, Husiler ülkenin baş-
kenti Sana’yı egemenliği altına 

almış ve Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrab-
bu Mansur Hadi, Aden’e kaçmak zorunda 
kalmıştır. Husiler, 6 Şubat 2015 tarihinde 
meclisi feshettiğini duyurmuş, bu durum 

darbe olarak adlandırılmıştır. Mart ayın-
da Sana ve Aden arasında kritik bir nokta 
olan Taiz’i de ele geçiren Ensarullah Ha-
reketi, ilerleyişine devam etmekteyken, 
Suudi Arabistan’ın Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) Büyükelçisi Adel el Cubeyr, 
Yemen›de Husilere karşı kapsamlı bir aske-
ri operasyonun başlatıldığını ifade etmiştir. 

ABD’nin, Arap Yarımadası’nın en fakir 
ülkesi olan Yemen’e müdahaledeki pozis-
yonuna bakıldığında, Libya’daki gibi aktif 
bir anlayışın benimsenmediği görülecektir. 
Müdahale Libya’daki gibi NATO çerçeve-
sinde gerçekleşmemiş, Arap Ligi “yönlendi-
rici uluslararası kuruluş” olarak karşımıza 
çıkmıştır.  ABD, askerlerini göndermeyerek 
lojistik ve istihbarat desteği vermiş, Irak’ta-
ki gibi Suudi Arabistan liderliğinde Arap 
ülkeleri tarafından gerçekleştirilen “Kararlı 
Fırtına”  harekatındaki konumunu belirle-
miştir. Kısa süre önce ABD, zaten buradaki 
büyükelçiliğini ve hava üssünü boşaltmış-
tır. ABD’nin geçtiğimiz günlerdeki Charlie 
Hebdo saldırısını üstlenen Yemen El Kai-

desi ile giriştiği mücadelede insansız hava 
araçlarının havalandığı Anad Hava Üssü, 
daha sonra Husiler tarafından ele geçiril-
miştir. Bir diğer deyişle ABD, gelinen süreç-
te sadece tarafını belli etmiş, operasyonel 
kısım 150 bin askerin katıldığı, on ülkeden 
oluşan koalisyon tarafından yürütülmüştür. 
ABD Yemen’den çıkarken, İran destekli Şii 
Husilerin ilerleyişi devam etmiştir. 

Arap Baharı Sonrası Artan İran 
Etkisi 
Orta Doğu ülkelerinde esen bahar rüzgarı 
sonucunda ülkelerin yapısında farklılıklar 
meydana gelmiş ve istikrar birçok ülkede 
sarsılmıştır. Suriye ve Irak’ta, IŞİD terörü-
ne karşı İran’ın sahada mücadele etmesi ve 
Yemen’de Husilerin ilerleyişi, İran’ın ağırlı-
ğının artmasına sebep olmuştur. ABD, hava 
operasyonlarını tercih ederken İran saha-
da etkili olmuş, örneğin İranlı Komutan 
Kasım Süleymani’nin cepheden cepheye 
dolaşması, fotoğraflarının sosyal medyada 
servis edilmesi, İran’ı daha da ön plana çı-

52  

ABD’nin
Yemen Denklemi

EKOGÖRÜŞ

mArt AyınDA sAnA ve ADen 
ArAsınDA kritik bir noktA olAn 
tAiz’i De ele geçiren ensArullAh 
hAreketi, ilerleyişine DevAm 
etmekteyken, suuDi ArAbistAn’ın 
AbD büyükelçisi ADel el cubeyr, 
yemen’De husilere kArşı 
kApsAmlı bir Askeri operAsyonun 
bAşlAtılDığını ifADe etmiştir.

Ahmet Gencehan Babiş
TÜRKSAM GENEL SEKRETERİ
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karmıştır. IŞİD ile mücadelede, İran ile aynı 
tarafta yer alan ABD’nin, Yemen’deki duru-
mu ise daha karmaşıktır. Yemen’de taraflar 
ayrışmıştır ve İran’ın söz sahibi olmaya baş-
laması bir taraftan ABD’yi de endişelendir-
mektir; ama burada daha fazla endişelenen 
bir ülke varsa o da Suudi Arabistan’dır. 

Diğer şüphe ise, ABD’nin 2007 yılından 
beri Yemen İçişleri Bakanlığı’na verdiği 
silahların akıbetidir. Pentagon; Yemen’de 
isyan ve kargaşa sebebiyle 500 milyon do-
larlık askeri yardım ile sağlanan silahların 
nerede olduğunu bilmemekte, ekipman, 
silah ve hava araçlarının İran destekli Hu-
silerin ya da El Kaide’nin eline geçmesin-

den endişe etmektedir.[1] Geçtiğimiz gün-
lerde Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 
Yemen’de, yüzden fazla kişinin hayatını 
kaybettiği saldırılara başladığı da dikka-
te alınırsa, El Kaide’nin yanında IŞİD’in 
burada büyümesi de ABD için bir diğer 
sorun olacaktır. Irak’ta ABD’den kalan 
silahları ele geçiren terör örgütü, büyük 
sorunlara yol açmaktadır. Geçtiğimiz gün-
lerde IŞİD’in Yemen’de düzenlediği saldırı-
da 100’den fazla kişinin öldüğü de hesaba 
katıldığında tehlike çanları çalmaya başla-
mıştır. Bunların yanında, devrik lider Ali 
Abdullah Salih’e bağlı birlikler de Husilerle 
birlikte savaşmaya başlamıştır.

 
“30 Yıllık İktidar Şimdi Muhalif” 
Arap Baharı sürecinde, Yemen’de görevini 
devretmek zorunda kalan ve uzun süre ABD 
tarafından desteklenen Ali Abdullah Salih’e 
bağlı güçler de, şu anda Husilerle birlikte 
savaşmaktadır. Ne var ki, Arap Baharı’nın 
getirdiği istikrarsızlık sürecinde Salih’in, El 

Kaide ile gizli bir anlaşma yaparak ülkenin 
güneyindeki bir bölgeyi El Kaide kontrolü-
ne verdiği iddialar arasındadır. Yemen’de 
Salih’in radikal militanların tabanını ge-
nişlettiğini göstererek, Batı’dan destek al-
mak için ortam sağladığına ilişkin ifadeler 
mevcuttur.[2] Salih’in bu tavrı, Yemen’de 
hem Arap Baharı’nın yarattığı istikrarsız-

lığı işaret etmesi bakımından öneme haiz 
hem de Arap Baharı’nın politik aktörlerin 
tutumunu nasıl etkilediğini göstermesi ba-
kımından kritiktir. 

ABD – Yemen İlişkileri
ABD’nin desteklediği Yemen müdahalesi-
nin Yemen’in içerisinde bazı sonuçları ola-
cağı gibi, ABD’nin ikili ilişkilerinde de etki-
leri olacaktır. İlk olarak, Husilere yönelik 
başlatılan saldırılar sonucu ülke içerisinde 
bulunan El Kaide yapılanmasının da Husi-
lere karşı elini güçlendirecek bu noktadan 
bakıldığında, ABD’nin Irak ve Suriye’de sa-
vaştığı IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin, 
ülke içerisinde güç kazanmasına neden ola-
caktır. Bu da ABD’nin terörle mücadele po-
litikasına zıt bir tutuma işaret etmektedir; 
terörle savaşan ABD, terörün güçlenmesine 
sebep olmaktadır. Ne var ki, ABD’nin Orta 
Doğu’daki politikaları ve söylemleri arasın-
da birçok çelişki bulmak son derece kolay-
dır. Bunun en basit örneği; Suudi Arabistan 

ile ilişkilerdir. Demokrasi söylemi üzerin-
den birçok ülkeye baskı kurmaya çalışan 
ABD, son derece anti-demokratik bir rejim-
le yönetilen ve birçok insan hakkı ihlalinin 
yaşandığı Suudi Arabistan’da, bunları bir 
sorun olarak görmemektedir. Çelişkilerden 
çok çıkara bakılırsa, ABD’nin Orta Doğu po-
litikası daha net anlaşılacaktır.

Yemen, ABD’nin terörle mücadele po-
litikasında Başkan Barack Obama’nın 10 
Eylül 2014 tarihli konuşmasında “başarılı 
olunan bir ülke” olarak tasvir edilmiştir. 
Obama’nın “Bizi tehdit eden teröristleri 
Yemen’de ve Somali’de yıllardır ön cep-
hedeki partnerlerimizi destekleyerek yok 
etme stratejisini sürdürüyoruz.[3]” Buna 
karşın olayların düğümlenmesi ve Hadi’nin 
iktidardan edilmesi, bu politikanın tekrar 
sorgulanmasına ve nasıl devam ettirile-
ceğine ilişkin tartışmalara da yol açacak-
tır. Obama’ya Cumhuriyetçilerin eleştirisi 
ABD’nin geleneksel uluslararası liderlik ko-
numunun azalmasına yöneliktir.[4] 

Müdahalenin ABD’nin ikili ilişkileri-
ne etkisi ne şekilde olacak diye bakıldı-
ğında karşımıza ilk olarak çıkan ülke İran 
olacaktır. İki ülkenin dışişleri bakanları 
İsviçre’nin Lozan kentinde bir araya geldi-
ler.  İran ile nükleer müzakerelerin daha da 
gergin bir hal alacağı şu an için düşünülme-
mektedir. ABD’nin müdahaleye desteğinin 
kısıtlı kalması, aslında bu tutumu bir taraf-
tan da İran’ı masada tutmak için uyguladığı 
da söylenebilir.

Yemen’e yabancılar tarafından müda-
hale edilmesi, ülkede buna karşı olanların 
Husilere sempati beslemesine bir vesile 
olabilecektir. Öte yandan Yemen’de Husi-
lerin ilerleyişi de Sünniler arasında Yemen 
El Kaidesi’nin yerelde taban bulmasının 
sebeplerden biri olarak gösterilmektedir. 
ABD’nin Yemen’deki varlığı da El Kaide’ye 
katılımların sebepleri arasında gösteril-
miştir. Yemen’de olayların mezhep temelli 
çatışma ekseninde daha da büyümesi mez-
hepsel gerilimi El Kaide’nin kullanmasına 

zemin hazırlayacaktır. Örneğin, Bahreyn’de 
devam eden gerginliklerin bu olaylardan 
negatif etkileneceğini öngörmek mümkün-
dür. Ayrıca, Yemen bölgede zaten hassas 
olan mezhepsel dengeyi sarsması açısından 
da kritik bir önem taşımaktadır. Yemen’in 
istikrarının tüm dünyayı etkileyeceği, 
Yemen’in önemli geçitlerde olduğu değer-
lendirildiğinde daha da net anlaşılacaktır. 
Ülkede yaşanacak sıkıntılardan dolayı kü-
resel finans piyasaları da etkilenecektir. 

Değerlendirme 
Son dönemde ABD’nin Yemen El 
Kaidesi’nden tehdit algılaması sonucu, ül-
kede bu terör örgütünü kontrol etmesi bi-
rinci önceliği olmuştur. İran, Irak’ta IŞİD’in 
değiştirdiği denklemde, Şii güçler ile önem-
li bir belirleyici haline gelmiş, Suriye’de de-
ğişmeyen Esad rejimi arkasındaki en önem-
li destek olmuş ve Yemen’de ise Hadi’yi 
koltuğundan fiili olarak indiren Hutilerin 
yanında yer almıştır. Bütün bunlar İran’ın 

AbD’nin ortA Doğu’DAki 
politikAlArı ve söylemleri 
ArAsınDA birçok çelişki bulmAk 
son Derece kolAyDır. 

pentAgon; yemen’De isyAn ve 
kArgAşA sebebiyle 500 milyon 
DolArlık Askeri yArDım ile 
sAğlAnAn silAhlArın nereDe 
olDuğunu bilmemekte, ekipmAn, 
silAh ve hAvA ArAçlArının irAn 
Destekli husilerin yA DA el 
kAiDe’nin eline geçmesinDen 
enDişe etmekteDir.
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bölgede etkisini artırdığını göstermektedir. 
Suudi Arabistan’ın bundan rahatsızlığı, iki 
tarafın mezhepsel unsurların önemli bir 
referans olduğu rekabetçi politikalarıyla 
bir araya gelmiş ve Yemen’de saflar belir-
lenmiştir. Irak’ta ABD’nin sahaya süreceği 
ülke içerisinde peşmerge bulunmaktayken, 
Yemen’de somut bir sonuç alma noktasın-
da bunun sıkıntısını çekebilir. ABD’nin 
hali hazırdaki Hadi iktidarına yakınlığı 
bilinmekteyken diğer yandan Yemen El 
Kaidesi’ne düşman olduğu, öte yandan Hu-
silerin de karşısında yer aldığı görülmüştür. 
Yemen’de ABD’nin böyle bir durumda kim-
lerle hareket edeceği merak konusu olmak-
la birlikte, ABD’nin yerel kanallarda destek 
bulması giderek daha da sıkıntılı bir hal al-
maktadır. ABD’den kalan silahların kimin 
eline geçeceği, Yemen’in geleceği için büyük 
önem taşımaktadır. Yemen’in dünyada kişi 
başına düşen silah oranı konusunda ikinci 
olması şiddet sarmalının istenmeyen bo-
yutlara ulaşabileceğini bizlere göstermek-
tedir.

Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah’tan 
sonra Kral Selman’ın kendini gösterme-
si olarak da yorumlanabilecek bu harekat, 

aynı zamanda Suudi Arabistan’ın ABD’den 
eskiye göre daha bağımsız hareket ettiğine 
ilişkin yorumları da beraberinde getirmiş-
tir. 

Sonuç olarak, Yemen’de, İran - Suudi 
Arabistan rekabeti sıcak çatışma olarak gün 
yüzüne çıkmıştır. İslam dünyası içerisin-
deki mezhepsel hassasiyetleri artırmama-
sı açısından Yemen’de bir an önce diyalog 
yolu açılarak uzlaşıya varmak en iyi sonuç 
olarak görünmektedir. Çatışmaların artma-
sı demek, burada aynı zamanda tarafları 
daha da radikalleştirecek ve terör grupla-
rının genişlemesine ortam yaratacaktır. 
Uluslararası güç odaklarının çatışma ala-

nına dönüşmeye başlayan Yemen ise, bun-
ların sonucunda bölünmeye bir adım daha 
yaklaşmıştır.
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AbD’nin hAli hAzırDAki 
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olDuğu, öte yAnDAn husilerin 
De kArşısınDA yer AlDığı 
görülmüştür.
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kan sorun şu: Bu girişim de öncekiler gibi 
başarısız olup eski bir hikayenin bilindik 
sonu gibi mi olacak?

Örneğin, bilindiği üzere bu birliğe 
Ukrayna’nın da dahil olması hedeflenmek-
teydi. 2013 Kasım ayında Litvanya’nın baş-
kenti Vilnius’ta düzenlenen Avrupa Birliği 
Doğu Ortaklığı Zirvesi’nde ortaklık anlaş-
masını imzalamaktan vazgeçen Ukrayna’da 
ortaya çıkan ayaklanmalar dönemin 
Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in dev-
rilmesine yol açmış ve gelinen noktada 
Ukrayna’nın bölünmesine sebep olmuştur. 
Bu bölünme bölgedeki güvenlik algısını de-
ğiştirmiş ve özellikle eski SSCB ülkelerinde 
bir tedirginlik durumu oluşturmuştur. 

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev’in Astana’da 
yapılan üçlü zirvede Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğünün önemi üzerine yapmış oldu-
ğu vurgu da yine bahsi geçen güvenlik algı-
sının bir tezahürüdür ki Nazarbayev’in bu 
çıkışı Rusya’da doğal olarak tepkiyle karşı-
lanmıştır. Bölge ülkeleri arasındaki güven-
sizlik bununla da sınırlı değil. Rusya’nın 

Avrasya Gümrük Birliği’nin oluşturulması 
döneminde Kırgızistan’a tarafını seçmesi 
yönünde yapmış olduğu baskılar medyada 
gündeme gelmiş ve Kırgızistan Devlet Baş-
kanı Roza Otunbayeva’nın 5 Temmuz 2010 
tarihinde Bişkek’in Gümrük Birliği’ne gir-
me niyetini açık etmesiyle sonuçlanmıştı.

Bir başka örnek ise Ermenistan’ın Av-
rasya Ekonomik Birliği’ne kurucu üye 
olarak alınmasının Kazakistan tarafın-
dan engellenmiş olmasıdır. Bu süreçte 
Ermenistan’ın Karabağ’da Azerilere yö-
nelik gerçekleştirilen katliamlardan do-

layı Azerbaycan’dan özür dilememesi 
Kazakistan’ın temel motivasyonu olmuştu. 
Bu anlamda, Kazakistan’ın bölgede orta-
ya çıkan örgütlenmeler içerisinde Türk 
Cumhuriyetlerinin oynayacağı role verdiği 
önem ön plana çıkmaktadır.

Hatta Nazarbayev, kendisine sorulan 
“Avrasya Birliği ile SSCB’yi mi oluşturmak 
istiyorsunuz” sorusuna Birliğe Türkiye’nin 
de davet edilmesi fikri ile net bir cevap ver-
miştir. Bu mantalite de görülmektedir ki 
Kazakistan başta olmak üzere bölge ülkele-
rinde Rusya’nın uyguladığı politikalara tam 
anlamıyla güven duyulmamakta ve karşılı-
ğında dengeleyici politikalar geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu anlamda Nazarbayev’in 
politikası da Avrasya Birliği ile ortaya çıka-
bilecek Rusya merkezli bir Avrasyacı poli-
tikanın yerine daha ekonomik ve kültürel 
temelli bölge devletlerini kapsayıcı ve on-
ların toprak bütünlüğüne saygılı bir örgüt-
lenme yapısının bölgeye istikrar ve denge 
getirmesini sağlamaktır. Fakat son yaşanan 
gelişmeler ışığında Rusya’nın da aynı yönlü 
düşündüğünü söylemek oldukça zordur.

EKOANALİZ

Avrasya Ekonomik Birliği:
Eski bir Hikayenin Bilindik Sonu mu?

B
ölgeselleşmenin değişik safha-
larında olan çeşitli girişimlere, 
uluslararası ilişkilerde oldukça 
sık rastlanmaktadır. Avrasya 

bölgesi de bahsi geçen bölgeselleşme giri-
şimlerinin gerçekleştiği mekansal bir alan-
dır. Özellikle SSCB’den bağımsızlığını elde 
eden birçok bölge ülkesi sonraki dönemde 
bu bağımsızlığı daha da güçlendirmek ama-
cıyla çeşitli ittifaklara, anlaşmalara imza at-
mışlardır. Bu girişimler bahsi geçen devlet-
lerin bağımsızlıklarının pekiştirilmesinde 
önemli bir rol oynamıştır. Fakat aynı za-
manda, onları Rusya etrafında kümelenen 
devletler konumuna da getirmiş olduğunu 
unutmamak gerekir.

Bu girişimlerden bir tanesi SSCB’nin 
dağılmasını takiben ortaya çıkan Bağımsız 
Devletler Topluluğu’dur ki hali hazırda 9 
üye ülkesi bulunmasına rağmen amaçla-
nan hedefe ulaşmamış bir girişim olarak 
kalmıştır. BDT, oldukça entegre olmuş bir 
coğrafi bölgenin ürünü olmasına rağmen 
çok taraflı ilişkiler geliştirilmesinde başarılı 
olamamıştır.

Bir başka örnek ise Kolektif Güvenlik 
Anlaşması Örgütü’dür. BDT içinden çıkan 
bir örgüt olarak üye ülkelerin karşılaşacağı 
herhangi bir tehdide karşı askeri önlemler 
almayı amaç edinmiş olan Kolektif Gü-
venlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), 7 Ekim 
2002 yılında, Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu (BDT) üyesi olan Rusya Federasyonu, 
Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Taci-
kistan, Beyaz Rusya tarafından kurulmuş-
tur. Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan, 
Kolektif Güvenlik Antlaşmasını imzalamış 
fakat Örgüt’e katılmamışlardır. Bölgenin 

önemli ülkelerinden Özbekistan’ın üç yıl 
önce anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve 
Türkmenistan’ın da sürekli olarak örgü-
te karşı nötr olması, işlevsellik açısından 
sorun oluşturan hususlardır. Bu noktada 
geçtiğimiz günlerde medya da çıkan ha-
berler, bu örgütün de işlevselliği hususun-
da durumun ne olduğunu ortaya net bir 
şekilde koyuyor. Buna göre Özbekistan 
ve Türkmenistan’ın güvenlik konularında 
işbirliği yapmaması Rusya’yı oldukça ra-
hatsız ederken; bu durumun da KGAÖ ül-
kelerinin kendi aralarında hava savunma 
sistemi kurma girişimlerini sonuçsuz bı-
rakmasına sebep olması, bölgede yaşanan 
sıcak çatışmaların hızlandığı şu günlerde 
sorun yaratıcı bir durum olarak karşımıza 
çıkıyor.

Bir başka bölgeselleşme girişimi olarak 
1994 yılında kurulan Orta Asya İşbirliği Ör-
gütü (Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Taci-
kistan ve Kırgızistan) örnek olarak verilebi-
lir ki bu örgüt 6 Ekim 2005 St. Petersburg 
zirvesinde alınan kararla Gümrük Birliği, 
Serbest Ticaret Bölgesi ve Ortak Ekonomi 
Alanı oluşturma amaçlarını hedefleyerek 
kurulan Avrasya Ekonomik Topluluğu’na 
katılmıştır. Orta Asya İşbirliği Örgütü’nün 
de amacı Avrasya Ekonomik Topluluğu ile 
örtüşmekte ve serbest ticaret bölgesi kurul-
ması hedeflenmekteydi. 

Görüldüğü üzere bölgede birçok örgüt-
lenme çalışması yapılmış ve yapılmaktadır. 
Rusya dahil her ülke günümüz dünyasında 
tek başına başat bir güç olamayacağını, var 
olan gücünü bölgeyi etkileyebilecek hale 
getirebilmenin tek yolunun bölgeselleşme-
nin bir ürünü olan örgütlenmeler üzerin-

den gerçekleşebileceğinin farkındadır. İşte 
bu noktada Avrasya Ekonomik Toplulu-
ğu da sayılan örgütlenme girişimlerinden 
biri ve son dönemde Avrasya Ekonomik 
Birliği’ne dönüşümü ile en çok ses getireni 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Avrasya Ekonomik Topluluğu, üye-
leri arasında ekonomik işbirliğini sağla-
mak amacıyla 10 Ekim 2000 yılında Rus-
ya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan’ın katılımıyla kurulmuştur. Bu 
ülkelerden Rusya, Kazakistan ve Belarus’un 
katılımıyla 2010 yılında Avrasya Gümrük 
Birliği kurulmuş ve üye ülkeler arasında 
yoğun bir ekonomik entegrasyon başla-
mıştır. Bu entegrasyonun sonucunda ise 
Mayıs 2014 tarihinde geldiğimizde, yine bu 
üç ülke Avrasya Ekonomik Birliği’ni kur-
mak için imza atmışlardır. Ermenistan ve 
Kırgızistan’ın da katılmalarıyla şu anda beş 
ülkenin üye olduğu Avrasya Ekonomik Bir-
liği Avrasya Birliği’ne doğru evrilmektedir. 

Buraya kadar sürecin güzel işlediğini 
söyleyebiliriz. Lakin burada karşımıza çı-

AvrAsyA ekonomik topluluğu, 
üyeleri ArAsınDA ekonomik 
işbirliğini sAğlAmAk AmAcıylA 
10 ekim 2000 yılınDA rusyA, 
belArus, kAzAkistAn, kırgızistAn 
ve tAcikistAn’ın kAtılımıylA 
kurulmuştur.

kAzAkistAn'ın bölgeDe ortAyA 
çıkAn örgütlenmeler içerisinDe 
türk cumhuriyetlerinin 
oynAyAcAğı role verDiği önem ön 
plAnA çıkmAktADır.

Dr. Özgür Tüfekçi
CESRAN INTERNATIONAL KURUCU GENEL DİREKTÖRÜ
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1
959 yılının Aralık ayında Kıbrıs 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçi-
len Başpiskopos III. Makarios, din 
adamı olmaktan öte, tam bir “ya-

lancı politikacı”ydı. Hem yalan söyler, hem 
de bu söylediği yalanlara kendi de inanır, 
sonuna kadar da savunurdu. 

Yalanlarından birkaç tanesi “Türkler 
isyan etti”, “Türkler Temsilciler Meclisini 
terk etti”, Türkler devlet dairelerini boşalt-
tı”, “1960 Anayasasını iptal ettim” gibi ipe 
sapa gelmez iddialardı. Kıbrıslı Türklere 
uyguladığı ve uygulattığı soykırımı bu slo-
ganlar üzerine inşa etmişti. 

Makarios’un bu söylemlerinden dolayı 
Kıbrıslı Rumların büyük bir çoğunluğu hala 
daha Kıbrıslı Türklerin isyan ettiğine, kendi 
devletlerini kurmak için Kıbrıs Cumhuri-
yetinden ayrıldıklarına, kendi Meclislerini 
kurmak için de Temsilciler Meclisini terk 
ettiklerine inanırlar. 

Batı dünyası ve Rusya gerçekte Kıbrıs’ta 
olup bitenleri çok iyi bilmektedir. 1963 yı-
lında Kıbrıslı Rumların 1960 Kıbrıs Cum-

huriyetini yıktığını, 1964 yılından beridir 
Türklerin mevcut olan yönetimde yer alma-
sına Rumlarca müsaade edilmediğini, bu 
nedenle kendi yönetimlerini kurduklarını 
ve Kıbrıslı Rumların adanın ancak yarısını 
temsil ettiklerini, yeni ortak bir devletin 
kurulması için Rumların istekli olmadıkla-
rını, buna karşın Kıbrıslı Türklerin ortak bir 
devlet istediğini çok iyi bilmekteler. Bu ne-
denle de elden geldiğince Kıbrıslı Türklerin 
haklarını korumaya ve Kıbrıslı Rumların 
Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmesine 
izin vermemeye gayret gösterirler. Bu şe-
kilde de adada bir denge oluşturduklarını 
düşünürler. Hem Kıbrıslı Rumları devlet 
olarak tanırlar, hem de Kıbrıslı Türklerin 
Türkiye tarafından mali, ekonomik ve aske-
ri yönden desteklenmesine de ses çıkarma-
mayı tercih ederler. 

Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerin isyan 
ettiklerine ilaveten çapsız Rum politikacıla-
rı nedeni ile de ABD’nin şeytan olduğuna, 
İngiltere’nin her fırsatta Rumları sırtından 
bıçakladığına, Avrupa Birliği’nin ikiyüzlü-
lük yaptığına ve Rusya’nın da erdem sahibi 
bir dost olduğuna tüm kalpleri ile inanırlar. 

1976 yılında, bugün artık hayatta ol-

mayan eski Rum Yönetimi Başkanı Glaf-
kos Klerides ve arkadaşları tarafından ku-
rulmuş olan Democratic Rally’nin (DISY) 
kuruluş sloganı, “Hastalıklı politik kültür 
ile mücadele, vatandaşlara doğruları söy-
lemek, şehir efsanelerini yıkmak ve ilkel 
düzeydeki politik görüş ve tavırları çağdaş-
laştırmak” idi. 

Glafkos Klerides ilk başlarda bu ku-
rallara uymaya çalıştıysa da, Kıbrıs Rum 
halkının isteklerine uymanın ve onlara 
duymak istediklerini söylemenin iktidarda 
kalmak için yegane yol olduğunu anlaması 
çok zamanını almadı. Başkanlık döneminde 

kendisi de bu furyaya uydu ve Rum halkı-
na doğruları söylemediği gibi, bol bol gaza 
getirdi. 

Şimdi de alkolik Anastasiadis ile yar-
dakçısı Dışişleri Bakanı Kasulides, ABD-AB 
ittifakı ile Rusya-Çin ittifakının birbirleri-
ne el-ense çektikleri arenada ortaya çıkıp 
akıllarınca Makarios’un 1960-1974 yılları 
arasında kendine göre başarı ile oynadığı 
uluslararası ikili oynama stratejisini uygu-
lamaya çalışıyorlar, sonunda darbe yapı-
larak Makarios’un görevinden uzaklaştı-
rıldığını ve mutlak hakimi oldukları Kıbrıs 
adasının üçte birini ebediyen kaybettikleri-
ni unutarak veya göz ardı ederek… 

Bu ikili o denli aptal ve gözlerine perde 
inmiş durumdaki, ABD Büyükelçisi John 
Koenig’i bile ağzını kapatmazsa, diplomatik 
dilde “Personna non Grata” olarak tanımla-
nan “istenmeyen adam” olarak ilan etmek 
tehdidi ile susturmaya çalışıyorlar. 

Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD’nin gözün-
de bırakın devede kulak olmayı, devenin 
üzerindeki kıl bile değil. Anastasiadis ile 
Kasulidis’in de yerinde zıp zıp zıplayan pi-
relerden farkı yok uluslar arası camiada, 
özellikle de batı dünyasında…

Rumlar
İpin Ucunu Kaçırdı

mAkArios’un söylemlerinDen 
DolAyı kıbrıslı rumlArın büyük 
bir çoğunluğu hAlA DAhA kıbrıslı 
türklerin isyAn ettiğine, kenDi 
Devletlerini kurmAk için kıbrıs 
cumhuriyetinDen AyrılDıklArınA, 
kenDi meclislerini kurmAk için 
De temsilciler meclisini terk 
ettiklerine inAnırlAr.

DemocrAtic rAlly’nin (Dısy) 
kuruluş slogAnı: “hAstAlıklı 
politik kültür ile mücADele, 
vAtAnDAşlArA DoğrulArı 
söylemek, şehir efsAnelerini 
yıkmAk ve ilkel DüzeyDeki 
politik görüş ve tAvırlArı 
çAğDAşlAştırmAk”

Prof. Dr. Ata Atun 
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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neden olacak kadar önemli sonuçlara zemin 
hazırlayacak nitelik taşımaktadırlar. Enerji 
ise uygulama değişikliklerin ana konusunu 
teşkil etmektedir.

RF, Ukrayna’yla Ekim ayında doğal gaz 
konusunda sorun yaşamış ve sorun AB’nin 
yaptırımlarına etkide bulunmuştur. AB’nin 
doğal gaz ihtiyacının yüzde 80’inin Ukray-
na üzerinden geçirilen nakil hatlarıyla sağ-
landığı göz önüne alındığında ve yaşanacak 
olası kesintilerin boyutlarının geçmişte 
tecrübe edilişi bu konuda uygulamaların 
yaptırımları etkilediğinin örneklerinden bi-
risini oluşturmakta ve enerji kaynaklarının 
tekrardan önemli bir diplomatik yaptırım 
aracı silah olarak kullanıldığını bizlere gös-
termektedir. 

RF’nun başta AB olmak üzere batılı 
ekonomilere karşı gerçekleştirdiği dış poli-
tikada uygulama değişikliği hamlelerinden 
bir diğeri Çin Halk Cumhuriyeti ile doğal 
gaz anlaşmasının imzalanmasıdır. Söz ko-
nusu anlaşma büyük önem taşımakta ve 
iki önemli gücün birlikte hareket etme or-
tamı böylelikle meydana gelmektedir. An-

laşma 400 milyar dolarlık bir değere sahip 
olmakta ve RF’nun gaz başta olmak üzere 
birçok açıdan yönünü doğuya çevirdiğini 
göstermektedir. Bu durum AB için önemli 
ölçüde enerji güvenliği sorununu gündeme 
getirmektedir. 

Bir diğer hamle, önemli bir proje olarak 
adlandırılan “Güney Akım” projesini önce 
askıya aldığını sonra iptal ettiğini açıkla-
masıdır. Birçok enerji analisti bu durumu 
çok ciddi bir hamle olarak yorumlamakta 
ve Türkiye’yi önemli ölçüde etkileyeceğini 
düşünmektedir. Ayrıca bu hamlenin AB’ye 

verilen bir siyasi hamle olarak gerçekleş-
tirildiği dile getirilmektedir. Bu durumda 
Rus tarafı bir taşla iki kuş vurmuştur. Ön-
celikle AB’ye karşı enerji kartını tekrardan 
öne sürmüştür. Sonrasında AB’yle arası 
açılan ve bölgesel açıdan önemli güç sayı-
labilecek Türkiye’yle ortak hareket zemini 
sağlanmıştır. Bu duruma karşılık olarak 
Türkiye’yi de enerji alanındaki ilişkiler bu 
işbirliğine yöneltmekte ve yüzde 58 oranın-
da Rus gazına bağımlılık bu işbirliğini ge-
rektirmektedir. 

“Türk Akım Projesi” (TAP) 
Üzerinde Mutabakat
RF’nun Güney Akım projesini iptal etmesi 
tabi ki Rus-Türk işbirliğinin geliştirilmesi-
nin konusu değildir. Asıl işbirliğinin konu 
edildiği zemin, tarafların Güney Akım yeri-
ne yeni bir proje olan “Türk Akım Projesi” 
(TAP) üzerinde mutabakata varmış olma-
larıdır. TAP, Güney Akım’ın yerine geçe-
cek bir proje niteliği taşımakta ve Türkiye 
üzerinden Yunanistan sınırına taşınacak 
yeni bir nakil hattı olarak düşünülmekte-

U
krayna coğrafyasında küresel 
çapta bir krizin varlığı yadsına-
maz gerçektir. Fakat gerçek ol-
mayan durum krizin taraflarıdır. 

Krizin görünürdeki tarafları Ukrayna yöne-
timi ve ayrılıkçı gruplar olarak yansıtılsa da 
krizin görünmez eller tarafından yönetildiği 
bilinen bir gerçektir. Aslına bakıldığında, 
kriz Batı dünyası ve yeniden yapılanmaya 
çalışan Rusya Federasyonu (RF) arasında 
patlak vermiş ve gelişmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ukrayna hü-
kümetine insani yardım yapacağını açıkla-
masının yanı sıra, silah yardımı yapacağını 
düşüneceğini belirtmesi1 ve ayrılıkçı hare-
ketlerin düşüncelerinin Rus tarafından des-
teklenmesi2 aslında bizlere krizin taraflarını 
açık etmektedir.  

1    Sputnik  Türkiye,  ABD’den Ukrayna’ya  16 Milyon Dolarlık  İnsani 
Yardım,  http://tr.sputniknews.com/avrupa/20150205/1013807479.
html, Erişim: 06.02.2015. 
2   Aljazeera Türk, Ayrılıkçılar Rusya’dan Yardım İstedi, http://www.
aljazeera.com.tr/haber/ayrilikcilar-rusyadan-yardim-istedi,  Erişim: 
06.02.2015.

RF’na uygulanan yaptırımların etkileri 
genel bir tartışma konusu yaratmaktadır. 
Önemli bir kesim, yaptırımların etkilerinin 
sınırlı olduğunu ve RF tarafından uygula-
nacak olan olası bir yaptırım dizisinin karşı 
taraflarda daha fazla etki yaratacağını dile 
getirmektedir.  RF’nun Vladimir Putin ikti-
darıyla birlikte enerji kaynaklarını dış po-
litikada önemli bir yaptırım aracı, bir silah 
olarak kullanması, bunun en önemli nede-
nini oluşturmaktadır. Ayrıca enerji silahına 
karşılık özellikle AB’nin tek sesli politika 
uygulamaktaki acizliği göz önüne alındığın-
da daha güçlü bir etki yaratacağı kesindir. 

RF kendisini önemli bir güç olarak gör-
mekte ve dış politikalarıyla uluslararası 
ilişkilerde bu bilinçle hareket etmektedir. 
Bunda şüphesiz enerji kaynakları önemli 
bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda RF, 
batılı ekonomilerin yaptırımlarına kayıtsız 
kalmamakta ve karşı yaptırımlarla birlikte 
gerçekleştirdiği politika değişiklikleriyle 
karşı tarafı cezalandırmaktadır. Şüphesiz 
bu karşı yaptırımlar ve politika değişiklik-
leri, G-8 Zirvesi’nin Soçi’den Brüksel’e G-7 
Zirvesiyle değiştirilmesi, vize yasakları, 
RF’nun OECD ve Uluslararası Enerji Ajansı 
görüşmelerinin askıya alınmasından3 daha 
büyük etki yaratacak güçtedir. 

Yaptırım açısından bakıldığında Rus 
tarafı öncelikle yiyecek konusunda AB’ye 
karşı yaptırım uygulama kararı almış-
tır.4 Bu doğrultuda RF Başbakanı Dmitry 

3   Avrupa Birliği, EU Sanctions Against Russia Over Ukraine Crisis, 
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sancti-
ons/index_en.htm, Erişim: 06.02.2015.
4   AB 2013 yılında Rusya’ya 1.26 milyar Euro’luk meyve, 769 milyon 
Euro’luk da sebze satışı gerçekleştirilmiştir.

Medvedev açıklamada bulunmuş ve ül-
kesinin ABD, AB, Kanada, Norveç ve 
Avustralya’dan et, balık, meyve-sebze, süt 
ve süt ürünleri alımını bir yıllığına durdur-
duğunu bildirmiştir.5 RF tarafından uygu-
lanan gıda yaptırımlarının çok etkili olaca-
ğı düşünülmekte ve bu etkinin olağandan 
fazla çöküntü yaratacağı düşünülmektedir. 
Bu doğrultuda ING yetkileri açıklamada 
bulunmuş ve “Rusya’nın AB’ye uyguladığı 
yaptırımların Birliğe 

9 milyar Euro’ya mal olabileceği tah-
mininde bulunmuştur.6” Yetkililer ayrıca 
130.000 kişinin iş tehlikesinin bulunduğu-
nu açıklamış ve tehlikenin olası etkilerinin 
çerçevesini çizmişlerdir.

RF tarafından AB başta olmak üzere 
batılı ülkelere uygulanan yaptırımların et-
kileri ilerleyen dönemlerde şüphesiz hisse-
dilecek fakat Rus dış politikasındaki yeni 
hamlelerin yaptırımların önüne geçeceği 
tahmin edilmektedir. Ukrayna’yla olan 
enerji anlaşmasının gözden geçirilmesi, Çin 
Halk Cumhuriyeti’yle imzalanan doğal gaz 
anlaşması ve Güney Akım projesinin ipta-
li gibi birçok politika uygulama değişiklik 
hamleleri ve yaratacağı etkiler bu bağlam-
da ülkenin uyguladığı yaptırımlardan daha 
önemli sonuçlara zemin hazırlamaktadır. 
Hatta söz konusu bu uygulamalar krizin 
sonuçlanmasına ve batının Ukrayna üze-
rindeki çıkarlarını gözden geçirebilmesine 

5   Sabah Gazetesi, AB’den Rusya’ya Yaptırım Tepkisi, http://www.
sabah.com.tr/dunya/2014/08/07/abden-rusyaya-yaptirim-tepkisi, 
Erişim: 06.02.2015.
6    Bloomberg,  ING:  Rusya’nın  Yaptırımları  AB’ye  9 Milyar  Euro’ya 
Mal Olabilir, http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1612279-
ing-rusyanin-yaptirimlari-abye-9-milyar-dolara-mal-olabilir,  Erişim: 
06.02.2015.

jeopolitik ve jeostrAtejik 
AçıDAn çok büyük öneme sAhip 
olAn bir coğrAfyADA krizin 
pAtlAk vermesinin kAçınılmAz 
olmAsının yAnı sırA, çıkArlArı 
DoğrultusunDA büyük güçlerin 
ukrAynA krizine müDAhil olmAsı, 
yAşAnAn sorunu küresel boyutA 
tAşımıştır.

rf’nun bAştA Ab olmAk 
üzere bAtılı ekonomilere 
kArşı gerçekleştirDiği Dış 
politikADA uygulAmA Değişikliği 
hAmlelerinDen bir Diğeri çin 
hAlk cumhuriyeti ile DoğAl gAz 
AnlAşmAsının imzAlAnmAsıDır.

Batının Yaptırımlarına Karşılık Rus Kozu
“Türk Akım Projesi”

Öğr. Gör. Anıl Çağlar Erkan
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
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dir. Hat konusunda çalışmalar başlatılmış 
ve projenin sözde bir proje olmadığı ayrıca 
kanıtlanmıştır. BOTAŞ ve GAZPROM ara-
sında imzalanan mutabakat, projeyle ilgili 
çalışmaların yürütüldüğünün en önemli ka-
nıtları arasındadır.  

Projenin özellikleri şöyledir: Öncelikle 
hattın kapasitesi 63 milyar metre küp ola-
rak tasarlanmaktadır. Bunun yaklaşık 15 
milyar metre küpü Batı Hattı aracılığıyla te-
darik edilmekte ve Türkiye’deki tüketiciler 
için ayrılmaktadır. Sonrasında geri kalan 
yaklaşık 50 milyar metre küplük kısım ise 
bir teslim doğal gaz teslim noktasının tesis 
edileceği Türkiye-Yunanistan sınırına ak-
tarılacaktır. Ayrıca Türk Akım hattı, Güney 
Akım’dan maliyet açısından daha uygun ol-
maktadır. Hattın Karadeniz geçişi yaklaşık 

olarak 2 bin 500 kilometre kısalacağı için 
10 milyar dolar daha ucuz olacağı planlan-
maktadır. Rusya’nın günümüzdeki petrol 
fiyatları nedeniyle yaşadığı krizi göz önüne 
alırsak bu maliyet azalışı hiç de önemsiz gö-
rülmemektedir. 

Sonuç olarak Ukrayna Krizi, gündemi 
önemli ölçüde meşgul etmekte ve kriz artık 
küresel bir nitelik taşımaktadır. Bölgenin 
özellikleri göz önüne alındığında krizin kü-
resel boyuta taşınması yadırganmamakta 
ve büyük güçlerin krizin arkasında olduk-
ları açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, 
RF ve AB, ABD gibi batılı ekonomiler krizin 
asıl taraflarını oluşturmakta ve coğrafya-
da süre gelen sıcak çatışmaların haricinde 
kendi aralarında yaptırım ve politika uy-
gulamalarıyla mücadele yürütmektedirler. 
ABD ve AB’nin RF’na uygulamakta olduğu 
yaptırımlar mücadelede bir tarafın kullan-
dığı önemli silahlardan iken, RF tarafının 
uygulamaya koyduğu karşı yaptırımları ve 
politika değişiklikleri diğer tarafın kullan-
dığı önemli silahlardandır. Fakat RF’nun 
enerji silahı ve uygulamaları kendisini bu 
mücadelede fazlaca güçlendirmektedir. 

Güney Akım’ın yerini alacak olan TAP 
diğer uygulama ve yaptırımların ötesinde 
önemli bir adım olarak ön plana çıkmak-
tadır. Bu uygulama öncelikle enerjinin 
önemli bir diplomatik silah olarak kulla-
nıldığının göstergelerinden olmakta ve 
etkileri bakımından AB’de önemli ölçüde 
enerji güvenliği tehdidi yaratmaktadır. 

Hattın Türkiye üzerinden 
geçirilmesi, Türkiye-AB 
ilişkileri göz önüne alındı-
ğında önemli bir tehdittir. 
Bu durum AB’nin Türkiye 
ile ilişkilerini düzeltmesini 
gerektirmektedir. Ayrıca 
hattın Birliğin problem-
li üyelerinden Yunanistan 
sınırına yöneltilmesi aynı 
şekilde AB-Yunan ve Türk-
Yunan ilişkilerinin de dü-
zeltilmesi gerekliliğini zo-
runlu hale getirmektedir. 
Ayrıca Güney Akım hattının 
iptali, projenin ortaklaşa 
yürütüldüğü AB ülkelerini 
mali olarak zarar uğratma-
sı bakımından büyük önem 
taşımakta ve zarar 2,5 mil-
yar Euro olarak tahmin 

edilmektedir. Bu miktar küçümsenecek bo-
yutlarda değildir. Kısacası AB’yi birçok açı-
dan etkileyen bir durum bizlerin karşısına 
çıkmakta ve pragmatik lider Putin uygula-
malarıyla tekrardan enerji silahı sayesinde 
güçlü çıkmaktadır. Bu durum da enerji kay-
naklarının önemi bir diplomatik yaptırım 
aracı bir silah olabileceğini tekrardan gös-
termektedir.
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rf ve Ab, AbD gibi bAtılı 
ekonomiler krizin Asıl 
tArAflArını oluşturmAktA ve 
coğrAfyADA süre gelen sıcAk 
çAtışmAlArın hAricinDe kenDi 
ArAlArınDA yAptırım ve politikA 
uygulAmAlArıylA mücADele 
yürütmekteDirler.
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Toplam Gelen Yolcu: 1,2 milyon kişi 
(950 bin Türkiye)

Toplam Konaklayan kişi: 730 bin kişi
Toplam Konaklama Tesis: 145 (59 tane 

yıldızlı)
Toplam Yatak kapasitesi: 19.369 
Doluluk Oranı: yüzde 48
Ortalama Geceleme süresi: 4 gün
Toplam Seyahat Acentası: 151
Toplam Kumarhane: 25
Toplam Restorant: 585 (250 adet turis-

tik belgeli)
Toplam Turist Rehberi: 1192
Toplam Turizm personeli: 12.817
*(KKTC Turizm ve Kültür Bakanlığı İs-

tatistikleri)
Bugün geldiğimiz noktada; KKTC’de 

turizm sektörü en önde gelen ekonomik 
sektörlerden biri olmayı başarmış ve bütün 
ambargo ve baskılara rağmen uluslararası 
platformlarda (fuar, festival v.b.) “Kuzey 
Kıbrıs” markası ile tanıtımlar yaparak belli 
bir başarıya ulaşmıştır. İç ekonomide ya-
rattığı istihdam olanakları ile hem Ada’da 
yaşayan gençlere hem de Türkiye ve kom-
şu ülkelerden gelen yabancı personele iş 
imkanları sağlamaktadır. KKTC’de okuyan 

üniversite öğrencilerinin de birçoğu yarı 
zamanlı statüde veya tatil dönemlerinde 
turizm sektöründe iş olanakları bulmakta-
dırlar. 

Yukarıdaki verilerin yıllar itibari ile 
değişimi ve gelişimi incelendiğinde, küçük 
ölçekli bir “Ada” ekonomisi olan KKTC’de 
turizmin; son yıllarda hızla geliştiği ve ka-
derine terk edilmediği, öncü bir sektör ola-
rak tercih edildiği; devletin sunduğu altyapı 
olanakları, arazi tahsisi ve çok yönlü teşvik-
leri ile özel sektörün gerçekleştirdiği son 
teknolojiye sahip, uluslararası standartlar-
da donanım, konfor ve hizmet kalitesine 
sahip seyahat ve konaklama işletmeleri ile 
bulunduğu coğrafyanın avantajlarından ya-
rarlanarak (bozulmamış doğal güzellikleri, 
9000 yıllık tarihi, milli park alanları, yerel 
halkın misafirperverliği, güvenliği, altın sa-
hilleri, Beşparmak Dağları, fiyat avantajı, 
güzel iklimi ve sakinliği) bölgedeki önemini 
ve yerini güçlendirmeye devam ettiği mem-
nuniyetle görülmektedir.

Sonuç olarak; KKTC turizmi bir “kader” 
olmaktan çıkarılmaya çalışılarak ülkenin 
gelişiminde lokomotif sektör olabilecek bir 
“tercih” durumundadır. Bu aşamada, turiz-

min gelişimine önemli katkıda sağlayan ve 
kurumsallaşmış olan sektör örgütlerinin de 
çabaları inkar edilemez. Otelciler Birliği, 
Seyahat Acenteleri Birliği, Rehberler Birliği 
vb. birlikler her alanda ve anlamda devlet 
kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler 
ile işbirliği içinde politika ve stratejilerin 
belirlenmesi ve uygulanmasında katkı sağ-
lamaktadırlar.

Ülkenin mevcut potansiyeli çerçeve-
sinde turizm sektörünün, çeşitlendirilerek 
“Ada” ekonomisine katkı sağlayacağı hatta 
lokomotif sektörlerin başında yer alabilece-
ği görülmektedir. Bu nedenle, tüm paydaş-
ların güçlerini birleştirerek, belirlenen or-
tak hedefler doğrultusunda ilerlemeleri ve 
KKTC’nin “makus kaderini” bu güçlü sektör 
ile değiştirmeleri kolay olacaktır.

K
KTC ekonomisine baktığımızda; 
sektörler bazında durum benzer 
olmakla birlikte farklı şekilde ge-
lişmektedir. KKTC’nin “kaderi” 

savaş ile ortaya çıkmış ve 1974 sonrası barış 

ile değişmeye başlamıştır. Bir “Ada’yı” iki 
farklı toplum paylaştığı için zorluklar ya-
şanmıştır. 1974 sonrası en belirleyici özellik 
ise, KKTC’nin uluslararası platformlarda 
tanınmamış olmasıdır. Hem siyasi, hem 
ekonomik hem de sosyo-kültürel olarak 
izole olması, KKTC’nin ekonomik gelişimi-
ni de yıllarca olumsuz yönde etkilemiş ve 
dezavantajlı bir duruma sokmuştur.

KKTC bütün bu olumsuzlukları aşmak 
ve “makus kaderini değiştirmek” için, 1974 
Barış Harekatı sonrasındaki süreçte önce-
likle ve özellikle Türkiye’den gelen günü-

birlikçi ve bavul ticareti 
ile turizm hareketlerine 
başlamıştır. Daha sonra 
tatil turizmine adım atıl-
mış, ilerleyen dönemde 
de mevcut organik bağdan 
dolayı İngiltere’den gelen 
Kıbrıs’lı ve İngiliz turist-
ler ile gelişim göstermeye 
başlamıştır. Türkiye’de 
kumarhanelerin kapan-
ması sonucu birçoğunun 
KKTC’ye yönelmesi ile 
adada turizm, farklı bir 
boyut kazanmış ve hızlı 
bir gelişme göstermiştir. 5 
yıldızlı otel yatırımları hız-
lanmış ve herbirine bir ku-
marhane eklenmek sureti 
ile turizm sektörü “Kumar 
Turizmine” yönelmiş ve 
bölgede yeni bir Monaco, 
Las Vegas yaratmaya çalı-
şılmıştır. Turizm Bakanlığı 
ise, turizm çeşitlendirme 

politikalarını hayata geçirerek, teşvikler uy-
gulayarak,  eko turizm, kongre turizmi, tatil 
turizmi gibi önemli potansiyeli olan alanları 
geliştirmeye çalışmıştır. KKTC’ye gelen tu-
ristler sadece Türkiye ve İngiltere’den değil 
az bir oranda da olsa Avrupa ve Bölge ülke-
lerinden gelmeye başlamıştır. 

KKTC’de 2013 yılı verilerine göre temel 
turizm ekonomik göstergeleri aşağıdaki şe-
kilde özetlenebilir;

Toplam Turizm Gelirleri: 700 milyon 
USD (Dış ticaret açığının %40’ını karşıla-
maktadır).

“KKTC Turizmi”
Ada’nın Kaderi mi, Tercihi mi?

Prof. Dr. Olgun Çiçek
KKTC YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYESİ

1974 sonrAsı en belirleyici 
özellik, kktc’nin uluslArArAsı 
plAtformlArDA tAnınmAmış 
olmAsıDır.

kktc turizmi bir “kADer” 
olmAktAn çıkArılmAyA 
çAlışılArAk ülkenin gelişiminDe 
lokomotif sektör olAbilecek bir 
“tercih” DurumunDADır.
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S
ovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra Asya’nın ortasında Çin ile 
Rusya Federasyonunun arasında 
kalan beş cumhuriyet, Türkmenis-

tan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve 
Kazakistan,  Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) olduğu kadar Avrupa Birliği’nin (AB) 
ve Birliği oluşturan önemli ülkelerin de 
münferit ilgi alanına girdi. AB ile ABD’nin 
stratejik çıkarlarının farklılık göstermesine 
rağmen AB’nin bölgeye olan ilgisini küçük-
sememek gerekmektedir.  2007 yazında 
Almanya’nın dönem başkanlığının sonunda 
hazırlanan “Avrupa Birliği ve Orta Asya: Ey-
lemli Ortaklık” belgesi ile bu ilgi çeşitli alan-
ları ve boyutlarıyla tanımlanmıştır. Esasen 
AB’nin dünyanın bu bölgesindeki zengin 
doğal kaynakları görmezlikten gelmesi de 
beklenemez. Fakat meseleyi sadece doğal 
gaz ve petrol yataklarının varlığı ile sınır-
landırmanın da doğru olmadığı ortadadır. 

AB’nin Orta Asya ile ilgili ikinci strate-
ji belgesi ise “2007-2013 Yılları İçin Orta 
Asya’ya Yardım Bölgesel Strateji Belgesi” 
olmuştur. 2007 yılında somutlaştırılan ve 
Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen 
stratejik yaklaşımın daha hazırlık aşamasın-
da strateji metnine de yansıyan bir ikilemin 
mevcudiyeti fark edilmektedir. Özellikle 
Almanya’nın enerji ve güvenliği merkezine 
alan çıkar odaklı ilgisine karşı diğer bazı AB 
ülkelerinin, Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç 
ve Hollanda’nın insan hakları ve demokra-
si gibi değerleri öne çıkaran bir tutum ser-

gilemesi sonucunda her iki yaklaşımın da 
stratejide yer alması ile strateji belgesinin 
nihai hali ortaya çıkmıştır. Fakat üye ülke-
ler arasında erişilen bu uzlaşının asgari dü-
zeyde olduğu gözden kaçmamıştır. Strateji 
belgesine yakından bakıldığında reel politik 
yaklaşımının ağır bastığı ve siyasal sistem-
leri ve uygulamaları sorgulayan duruşun bir 
ölçüde gerçek çıkarlar karşısında önemini 
yitirdiği gözlemlenmektedir. 

ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Rus-
ya Federasyonu’nun stratejik hedeflerinden 
daha farklı çıkarlara sahip olduğu bilinen 
AB’nin yakın coğrafi komşusu olmayan bu 
bölgedeki somut çıkarlarının ne olduğuna 
bakmak gerekmektedir. Özellikle Çin ve 
Rusya’nın bölgedeki ağırlığı da hesaba ka-
tıldığında bu ilginin niteliği daha da önem 
kazanmaktadır.  AB’nin Orta Asya’daki ilgi-
sinin üç ana başlıkta toplanması mümkün 
görülmektedir. 

Bu başlıklardan birincisi, Orta Asya’nın 
doğal kaynaklar bakımından zengin olması 
ile ilgilidir. Özellikle Rus doğal gazına olan 
bağımlılığın azalması açısından ve doğal 
kaynaklara ulaşımda farklı alternatiflere 
sahip olmanın avantajını göz önüne alan 
AB’nin, Ukrayna krizi nedeniyle bu konu-
ya ziyadesiyle önem verdiği anlaşılmakta-
dır. Son dönemde Rusya’nın Batı ile olan 
ilişkilerinde yaşananlar enerji kaynakları 
meselesinin gündemin üst sıralarında kal-
masında önemli bir etken olacağını göster-
mektedir. 

İkinci ana başlık ise jeostratejik nite-
liklidir. Orta Asya Avrupa’dan Çin’e giden 
güzergâh üzerindedir ve Afganistan ve 
İran’la arada bir tampon bölge konumun-
dadır. AB’nin bölgede istikrarın ve gü-
venliğin devamında çıkarı vardır. NATO 
güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi ile bu 
bölgede ortaya çıkabilecek güvenlik zaafı 
sadece terör gibi sorunların artmasına yol 
açmayacak, bölgeyi terk etme durumunda 
kalacak sığınmacı akımlarının Avrupa kapı-
larına dayanmasına da neden olabilecektir. 
Bu nedenle AB bölge ülkelerinin istikrarlı 
yönetimlere kavuşması ve yoksullukla mü-
cadelede yardıma muhtaç oldukları kanaa-
tini taşımaktadır.  

Üçüncü husus ise, AB’nin yenilenen 
dış siyaset ve güvenlik duruşu ile ilgilidir. 
Lizbon Antlaşması (2007) AB’nin ortak dış 
politikası ve güvenlik politikasının daha ke-
sin olarak belirlenmesine hizmet etmiştir. 
Buna göre AB, ortak dış ve güvenlik poli-
tikaları sergileyen bir küresel “aktör” olma 
niyeti sergilemektedir. Böylece bölgesel bir 
güç olmaktan çok küresel tavır sergileyen 
bir dünya aktörü konumuna gelecektir. Bu 

nedenle de sadece Orta Asya’da değil, gün-
cel kriz bölgelerinde de müdahil olma tavrı 
göstermektedir. 

Bu ana başlıklardan yola çıkan AB stra-
tejisi söz konusu beş Orta Asya ülkesi ile 
yakın işbirliği ilişkisi üzerinden belirlenen 
stratejiye hizmet edecek bir yöntem izle-
mek istemektedir. 2012 yazında bir araya 
gelen AB ülkeleri dışişleri bakanları strate-
ji belgelerinin yürürlüğe girdiği 2007’den 
2012’ye kadarki işbirliklerinin yararlı oldu-
ğunu ve bu şekliyle devamının gerekliliğini 
vurgularken diğer hususlara göre güvenlik 
konularının altının daha güçlü biçimde çi-
zildiği görülmüştür. Başka bir ifadeyle AB, 
bölgedeki ekonomik ve siyasal işbirliklerin-
den çok güvenlik mülahazalarına verdiği 
önemin daha fazla olduğunu vurgulamak-
tadır. Artan terör tehlikesi, uyuşturucu ve 
insan kaçakçılığı, yasadışı göç, organize 
suçlar, etnik çatışmalar ve genel istikrarsız-
lık AB’nin öne çıkardığı sorunlardır. İnsan 

haklarının, demokrasinin ve sivil toplumun 
güçlendirilmesi gibi konular sıkça dile geti-
rilmekle birlikte reel politikanın gereği ola-
rak giderek ikinci planda ele alınmaktadır. 
Bu durum, AB’nin demokrasi ve insan hak-
larının iyileştirilmesi olarak deklare edilen 
hususlarda çok başarılı ve istekli olmadığı-
nın da birer göstergesidir. 

Sonuç olarak, AB’nin stratejik belgeler-
le Orta Asya’da da sözü dinlenir bir aktör 
olma çabasında çok başarılı olmadığı söy-

lenebilmektedir. ABD, Rusya ve Çin gibi 
ulus-devletlerin etkilerinin ve karşılıklı çı-
kar çatışmalarının olduğu bir bölgede ulus-
üstü yapısıyla AB’nin çok güçlü bir aktör 
olması kolay değildir. Öte yandan, bir süre 
önce Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 
önde gelen siyasi vakıflarından sosyal de-
mokrat eğilimli Friedrich Ebert Vakfı yap-
tığı bir alan araştırması ile Kırgızistan’daki 
Türk ve Türkiye algısını tespite çalışmıştır.  
AB cenahındaki bu ilginin arka planında 
ise Türkiye Cumhuriyeti’nin etnik ve kül-
türel bağlarının olduğu Orta Asya bölge-
sindeki ağırlığının fark edilmeye devam 
ettiği vardır. AB’ye üyeliği konusunda uzun 
yıllar boyunca emek sarf eden ve haksız bi-
çimde tam üyeliği engellenmeye çalışılan 
Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetle-
ri ile bağı ve bu bağdan doğan gücü de AB 
tarafından Orta Asya stratejilerinde göz 
önüne alınması gereken bir husus olarak 
hatırlanmalıdır.  

ortA AsyA AvrupA’DAn çin’e 
giDen güzergâh üzerinDeDir ve 
AfgAnistAn ve irAn’lA ArADA bir 
tAmpon bölge konumunDADır.

AbD, rusyA ve çin gibi 
ulus-Devletlerin etkilerinin ve 
kArşılıklı çıkAr çAtışmAlArının 
olDuğu bir bölgeDe ulus-üstü 
yApısıylA Ab’nin çok güçlü bir 
Aktör olmAsı kolAy DeğilDir.

EKOANALİZ

Avrupa Birliği’nin
Orta Asya Bölgesine İlgisi

Dr. O. Can Ünver
EKOAVRASYA DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ 

“Avrupa Birliği ve Orta Asya: Eylemli Ortaklık” belgesi AB’nin dünyanın 
bu bölgesine olan ilgisini ortaya koymaktadır.
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tılmasını beraberinde getirmiştir. Siyonist 
Birlik ve Arap Listesi’nin varlığı bunun 
göstergesidir. Seçimlere katılım oranı yüz-
de 72,3 olarak gerçekleşmiş ve 1999 seçim-
lerindeki yüzde 78,7’lik oranın ardından 
ilk kez bu denli yüksek olmuştur. Seçimler 
sonrasında 29 kadın milletvekili parlamen-
toya seçilmiştir ve bu durum Knesset tarihi-
ne geçmiştir. 

Benjamin Netanyahu’nun liderliğinde 
giderek radikal sağa kayan ancak İsrail öze-
linde “merkez sağın en önemli temsilcisi” 
olarak görülen Likud, Netanyahu’nun Oba-
ma yönetimi ile yaşadığı sorunlar ve Filistin 
özelinde izlenen uzlaşmaz tutum nedeniyle 
İsrail’in uluslararası arenada sürekli olarak 
eleştirilen ve belki de ilk kez “barış müza-
kerelerinden kaçan uzlaşmaz taraf” olarak 
algılanmaya başladığı bir dönemde seçime 
girmiştir. Ekonomik sıkıntılar ciddi bir veri 
iken, oyların yüzde 23,27sini alarak büyük 
bir zafer kazanmış ve geçtiğimiz dönemde 
18 milletvekiline sahipken bu kez 30 mil-
letvekili ile Knesset’teki koltukların dörtte 
birini kontrol eder hale gelmiştir. Bu başa-

rının arkasında, İsrail toplumunun genel 
itibarıyla muhafazakar bir görünüm arz et-
mesinin yanı sıra, Netanyahu’nun karizma-
sı, Filistin meselesinde izlenen “iki devletli 
çözüm karşıtı” tutumun İsraillilerce önemli 
oranda kabul edilmesi ve Netanyahu’nun 
seçim öncesi söz verdiği “yeni yerleşim yer-
leri inşası” gibi hususlar önemli bir yer tut-
maktadır. 

İsrailli Arapların ortak bir liste çerçe-
vesinde birleşerek önemli bir dayanışma 
ve güç gösterisi sergiliyor oluşu da Netan-

yahu tarafından ustalıkla kullanılmış ve Si-
yonist Birlik’in iktidar olabilmek için Arap 
Listesi ile koalisyon oluşturacağı ve böylece 
Arapların iktidara gelebilmesi olasılığı üze-
rinden kampanya yürüten İsrail Başbakanı 
amacına ulaşmıştır. Likud’un başarısında, 
Netanyahu’nun Filistin meselesindeki tutu-
mu nedeniyle Obama yönetimi tarafından 
“mağdur” edildiğine dair söylem ve ABD’de 
2016 yılında iktidara gelmesi ihtimalinin 
yüksek olduğu değerlendirilen Cumhuri-
yetçi Parti’nin Netanyahu ve Likud ile çalış-
mak istemesi de, halkın oy verme davranı-
şını etkileyen önemli birer unsur olmuştur. 

İşçi Partisi ve Hatnuah’ın bir araya gel-
mesi ile oluşan ve iki partinin liderleri Isaac 
Herzog ve Tzipi Livni’nin kurguladığı mer-
kez sola hitap eden Siyonist Birlik ise, seçim 
öncesi yapılan anketlerde Likud’un önünde 
gidiyor gibi görünmesine ve özellikle sol 
ile liberal cenahı kendi bünyesinde birleş-
tiriyor gibi durmasına karşın, kendisinden 
beklenen çıkışı gerçekleştirememiştir. Oba-
ma yönetiminin, açıkça olmasa da, deste-
ğine sahip olduğu söylenebilecek ve hatta 

1
7 Mart 2015 tarihinde gerçekleşti-
rilen ve 20. dönem Knesset (İsrail 
Parlamentosu) temsilcilerinin be-
lirlendiği “erken genel seçimler”, 

İsrail sağının gücünü konsolide ettiği bir 
gelişmeye işaret etmektedir. Seçim öncesi 
yapılan tahminlerin ve düzenlenen anketle-
rin aksine Benjamin Netanyahu’nun liderli-
ğini üstlendiği Likud’un ciddi sayılabilecek 
bir farkla önde bitirdiği seçimler, Likud 
dışında muhafazakar ve hatta radikal söy-

lemlere sahip sağ partilerin de varlığıyla, İs-
rail sağının yüz yirmi sandalyeli Knesset’te 
kabaca bir hesapla altmış yedi sandalyeye 
sahip olmasını beraberinde getirmiştir. 

Bu seçimlere ilişkin bir diğer önemli ve 
olumlu sayılabilecek gelişme ise, İsrail nü-
fusunun yüzde 20’sini oluşturan Arapların 
yıllardan bu yana süren siyasal bölünmüş-
lüklerinin son bulması olmuştur. Nitekim 
Arap kimliğine dayalı çeşitli siyasal partile-
rin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan Arap 

Ortak Listesi, Likud ve merkez sol Siyonist 
Birliğin ardından Knesset’te temsil edilen 
üçüncü büyük parti haline gelmiştir. Se-
çim sonuçlarına göre, İsrail’i Likud’un ve 
Netanyahu’nun önderlik edeceği bir sağ 
koalisyon hükümeti yönetecek gibi görün-
mektedir. Seçim sonuçlarının betimlediği 
bir diğer gerçeklik ise, İsrail toplumunun 
önemli oranda güvenlik ve kimlik gibi un-
surları göz önünde bulundurduğu hususu 
olmuştur.

İsrail’de yaşayan Arapları ve diğer mil-
letleri hukuki ve toplumsal anlamda ikinci 
plana iteceği ve eşit vatandaşlık uygulama-
sını ortadan kaldıracağı gerekçesiyle eleşti-
rilen “Yahudi Devleti” yasasının koalisyon 
ortakları arasında yarattığı bir anlaşmazlık 
süre gelmektedir. Ekonomik durgunluk ve 
özellikle Filistin meselesine olan yaklaşım 
ile yeni yerleşim yerleri inşası gibi hususlar-
da Likud ve ortakları (Yesh Atid ile Hatnu-
ah) arasında beliren farklılıklar nedeniyle 
koalisyonun işlemez hale gelmesi sonrası 
düzenlenen erken genel seçimlerde, yüzde 
2’den yüzde 3,25’e yükseltilen seçim barajı 
düzenlemesi ilk kez uygulanmıştır. Bu du-
rum, gücü sınırlı ve parlamentoya girmesi 
zor olan birçok partinin koalisyonlara ka-

İsrail Cephesi’nde
Değişen Bir Şey Yok
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erken genel seçimlerDe, yüzDe 
2’Den yüzDe 3,25’e yükseltilen 
seçim bArAjı Düzenlemesi ilk kez 
uygulAnmıştır.

likuD’un bAşArısınDA, 
netAnyAhu’nun filistin 
meselesinDeki tutumu neDeniyle 
obAmA yönetimi tArAfınDAn 
“mAğDur” eDilDiğine DAir söylem 
De etkili olmuştur.
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ral kesimin önemli bir bölümünün Siyonist 
Birlik’e yönelmiş olması nedeniyle başarısız 
olmuştur. Yine de Yesh Atid’in varlığını 
koruyor olması önemlidir. Zira bu parti, si-
yasal spektrumun her iki yanına da (Likud 
ve Siyonist Birlik) koalisyon kurulabilmesi 
anlamında destek verebilir. 

Eski bir Likud üyesi ve bakan Moshe 
Kahlon tarafından seçimlere yakın bir ta-
rihte kurulmuş olan sağ muhafazakar Ku-
lanu ise aldığı yüzde 7,4’lük oy oranı ile 
10 temsilcisini meclise sokmuştur. İsrail 
çapında sevilen bir siyasetçi olan Kahlon, 
Filistin meselesi ve yerleşimciler noktasın-
da Likud ile hemen hemen aynı çizgide ol-
masına karşın Likud’a oy vermek istemeyen 
birçok İsrailli’ye hitap etmeyi başarmıştır. 

Nitekim Kulanu’nun Likud tarafından 
kurgulanacak bir koalisyon hükümetinde 
yer alması neredeyse garanti gibidir. Yine 
de Kahlon’un Netanyahu’dan birtakım ta-
lepleri olacaktır. Bunlardan birincisi Fi-
nans ve kendi uzmanlık alanı haline gelen 
Telekomünikasyon bakanlıklarının kendi 
partisine verilmesidir. İkinci olarak ise, 
Kahlon, yeni hükümette Yesh Atid ve lideri 
Yair Lapid’in de yer almasını istemektedir. 
Bu noktada Lapid’in yaptığı mali reform-
ların sürdürülmesi gerekliliğini ön plana 
sürse de, esas hedefin Lapid ve partisinin 
muhtemel bir başarısızlıkta yıpranmasını 
sağlayabilmek olduğu yönünde bir yorum 
da yapılabilir. 

Geçtiğimiz koalisyon hükümetinde de 
yer alan milyarder işadamı Naftali Bennett 
ve partisi Yahudi Evi ise, gerek önemli oran-
da yıpranması, gerek oylarının Likud ve Ku-
lanu arasında bölünmesi, gerekse de bu iki 
parti ve Yisrael Beitenu ile aynı tabana hi-
tap ediyor olması nedeniyle oy kaybına uğ-
ramıştır. Yüzde 6,7’lik oy oranı ile ancak 8 
milletvekilliği kazanan Yahudi Evi, 4 koltuk 
kaybetmiştir. Yine de, bu partinin de tıpkı 
Kulanu gibi Likud önderliğinde kurulması 
beklenen yeni hükümette yer alması büyük 
bir ihtimaldir. Bennett’in Netanyahu’dan 
talebi ise, yeni hükümetin “iki devletli çözü-
me” asla yanaşmaması olacaktır. 

Yüzde 5,7’lik oy oranı ile 7 milletvekilli-
ği kazanan ve 4 koltuk kaybeden Ortodoks 
Yahudi partisi Şas ise parti içerisindeki çal-
kantılar ve liderlik mücadelesinden olum-
suz etkilenmiştir. Oylarının bir bölümü 
Likud ve Kulanu’ya giden bu partinin de 
Netanyahu’nun kurgulayacağı koalisyonda 

yer alması ihtimali bulunmaktadır. Nite-
kim bu parti geleneksel olarak merkez sağ, 
özellikle de Likud ile birlikte hareket et-
mektedir. Benzer bir durum yüzde 5’lik oy 
oranına sahip olan ve 6 milletvekiliği kaza-
nan Birleşik Torah Yahudiliği adlı Ortodoks 
Yahudi partisi için de geçerlidir. 

Radikal sağın en önemli partisi ola-
rak görülen eski dışişleri bakanı Avigdor 

Lieberman’ın partisi Yisrael Beitenu da 
çok büyük bir oy kaybına uğrayarak yüzde 
5,1’lik oy oranı ile 6 milletvekilliği kazanmış 
ve 7 koltuk kaybetmiştir. Bu partinin sa-
vunduğu görüşlerin kendisini merkez sağda 
konumlandırmış Likud tarafından benim-
senmesi ve Likud’un söylemlerinin giderek 
radikalleşmesi, Yisrael Beitenu’nun tabanı-
nın Likud’a kaymasına yol açmıştır. Kulanu 
ve Yahudi Evi’nin oylarının bir bölümü de 
Yisrael Beitenu’dan gelmiştir. Sosyalist çiz-
gideki Meretz ise geleneksel oy tabanında 
yer alan Arapların Arap Listesine oy ver-
mesi ve sosyal demokrat çizgiye daha yakın 
olan tabanının bir bölümünün de Siyonist 
Birlik’e gitmesi nedeniyle 1 koltuk kaybet-
miş ve yüzde 3,9’luk oy oranı ile 5 milletve-
killiği kazanmıştır. 

Görüldüğü üzere, İsrail’deki seçimler 
genel itibarıyla sağın zaferiyle sonuçlan-
mıştır. Oy kaybetmesi beklenen Likud, iz-
lediği güvenlikçi söylem üzerinden İsrail 
toplumunun hassasiyetlerine hitap ederek 
liderliğini korumuş ve merkez solda yer 
alan Siyonist Birlik’in başarısını engelle-
meyi başarmıştır. Arap Listesi’nin üçüncü 
parti olarak Knesset’e girmiş olması, Yahu-

di Devleti Yasası gibi eşit vatandaşlığı sona 
erdiren ayrımcı bir uygulamanın yürürlüğe 
girdiği İsrail’de Likud’a ve genel itibarıyla 
sağa verilmiş önemli bir mesaj olarak algı-
lanmalıdır. Eski Likud üyesi ve “iki devletli 
çözüme karşı” olmasına rağmen, İsrailli 
Arapların eşit statüdeki haklarının verilme-
sinden yana olduğu bilinen devlet başka-
nı Reuven Rivlin, Likud ile Siyonist Birlik 
arasında büyük bir koalisyon hükümetinin 
kurulmasını arzuluyorsa da bunun gerçek-
leşme ihtimali oldukça zayıftır. Zira taraf-
ların tezleri ve yaklaşımları arasında ciddi 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu bağlamda, 
önümüzdeki dönemde yine Likud ve lideri 
Benjamin Netanyahu’nun önderlik edeceği 
bir sağ koalisyon hükümetinin kurulması 
çok yüksek bir ihtimaldir.

ABD’deki Yahudi Lobisi’nin de bu seçimler 
özelinde daha yakın durduğu bu siyasal ko-
alisyon, oyların yüzde 18,6’sını alarak 24 
temsilcisini Knesset’e sokabilmiştir. Filis-
tin meselesi özelinde iki devletli çözümden 
yana olan, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’e yeni 
yerleşim yerlerinin inşa edilmesine karşı 
çıkan, barış müzakerelerinin yeniden baş-
lamasını isteyen ve İsrailli Arapların tem-
silcisi Arap Listesi ile birlikte bir koalisyon 
hükümeti kurmaya da oldukça sıcak yakla-
şan Siyonist Birlik, gerek Netanyahu’nun 
Arap karşıtı ve iki devletli çözümü yadsıyan 
propagandasının halk nezdinde etkili ol-
ması, gerekse de Herzog ve ortağı Livni’nin 
Netanyahu’ya nazaran çok daha düşük 
profilli isimler olması nedeniyle beklediği 
oy oranına kavuşamamıştır. İsrail toplu-
munun güvenlikçi dürtüler üzerinden sağ 
muhafazakar partilere eğilimli olması ve 
Netanyahu’nun, Siyonist Birlik’i, Arapları 
iktidara getirecek bir köprü olarak göster-
me çabasına girişmesi de, bu koalisyonun 
başarısızlığında etkili birer unsur olmuş-
tur. Önümüzdeki dönemde ana muhalefet 
partisi olması çok yüksek bir olasılık olan 
Siyonist Birlik, Herzog ile Livni arasında 

herhangi bir sorun olmadığı müddetçe bir 
sonraki seçimler için güçlü bir iktidar alter-
natifi olarak görülebilecektir. 

İrili ufaklı birçok partinin bir araya gel-
mesi ile oluşturulan ve gerek yüzde 3,25’e 
yükseltilen barajı aşabilmek, gerekse de İs-
railli Arapların sesini daha gür bir şekilde 
duyurup muhtemel bir sol koalisyon hükü-
metinde yer alabilmek amaçları üzerinden 
kendisini meşrulaştıran Arap Listesi ise, 
ülke nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan 
Arapların tamamının oylarını alamamış 
olsa da alabileceği azami oyu alarak yüzde 
10,5’lik bir oranla 13 temsilcisini meclise 
sokmuştur. Esas hedefi Filistin meselesinde 
“iki devletli çözüm” özelinde bir farkındalık 
yaratmak, eşit vatandaşlık statüsünün altını 
çizerek Yahudi Devleti Yasası’nın olumsuz-
luklarına vurgu yapabilmek ve kurulabile-
cek bir sol koalisyon hükümetinde yer ala-
rak kendi tezlerini yönetim kademelerine 
de yansıtabilmek olan Arap Listesi, üçüncü 
büyük parti olarak Knesset’te yer alacaktır. 
Siyasal bir koalisyon olan bu hareket, ken-
disini oluşturan üyeler arasındaki eşgüdüm 
ve işbirliği sürdüğü müddetçe önemli bir 
aktör olarak varlığını sürdürecektir. 

Seçimin en önemli kaybedenlerinden 
biri de liberal bir parti olarak görülen ve 
son hükümette koalisyon ortağı olarak yer 
alan Yair Lapid’in liderliğindeki Yesh Atid 
olmuştur. Yüzde 8,8 oy alarak ancak 11 
temsilcisini meclise gönderen ve tam 8 kol-
tuk kaybeden Yesh Atid, gerek geçtiğimiz 
hükümette Maliye Bakanı olarak yer alan 
Lapid’in halk tarafından ekonomik sorun-
lara çözüm bulamamakla ve yeni iş olanak-
ları yaratabilme hususunda verdiği vaatleri 
yerine getirememekle eleştirilmesi, gerek 
başta Filistin meselesi olmak üzere önemli 
dış politika meselelerine ilişkin net bir söy-
lem geliştirmemiş olması, gerekse de libe-
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seçimin en önemli 
kAybeDenlerinDen biri De 
liberAl bir pArti olArAk görülen 
ve son hükümette koAlisyon 
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2
014 yılında ABD’nin Afganistan’dan 
çekilmesiyle birlikte, Orta Asya’da 
yirmi yılı aşkın bir geçmişe sahip 
olan radikal hareketlerin bölgeyi 

tehdit ettiği, son dönemde sosyal medya 
başta olmak üzere gerek çeşitli haber kay-
naklarında gerek bazı kuruluşların yayınla-
dıkları rapor ve analizlerde sıklıkla dile ge-
tiriliyor. 11 Eylül sonrası dönemde bölgede 
ABD öncülüğünde NATO’nun varlığı ile ra-
dikal hareketlerin baskılandığı gözlemleni-
yor. Ancak özellikle Irak ve Afganistan’dan 
sonra şiddetin ağırlık merkezinin Suriye’ye 
kayması, Orta Asya yönetimlerini yeniden 
endişeye sevk etmiş durumdadır. Ulus-
lararası Kriz Grubu (International Crisis 
Group- ICG) 20 Ocak’ta yayınladığı bilgi 
notunda[1], Orta Asya’dan Suriye’ye, IŞİD’e 
katılmak için giden grupların geriye dön-
mesi durumunda, bölgenin istikrar ve gü-
venliğinin tehdit altına girebileceğini temel 
risk faktörü olarak ele alıyor.  

Peki, Gerçekten Radikalizm 
Bölge İçin Ciddi Bir Sorun Teşkil 
Ediyor mu?
Radikalizm bölgede ilk olarak, 1980’li yıl-
larda Sovyetler’in izlediği Glasnost ve Pe-
restroyka ile birlikte görülmeye başlandı. 

Bu dönemde var olan belirsizlik ve açıklık 
atmosferi bölgede radikalizme varabilecek 
oluşumlara yol açtı. İlk önce, kontrolü güç 
bir bölge olan Fergana Vadisi’nde ortaya 
çıkan bu hareketler, bölge açısından yeni 
fakat sonradan üretilen ve ‘faydalı akımlar’ 
(fundamentalist trends) taşıyan bir çeşit 

İslam’ın, toplumsal alanda baskın rol oyna-
ması amacını taşıyordu. Fakat bütün bunla-
rın öncesinde Orta Asya yüzyıllar boyunca, 
İslam değerlerini Türk kültürü ile kaynaş-
tıran birçok ismin yurdu, tasavvuf veya su-
fizmin beşiği olmuştur. Aynı zamanda Orta 
Asya, İpek Yolu’nun geçtiği ticaret odaklı 

ekonomisi ile Ortadoğu, Avrupa, Hindistan 
ve Çin gibi kültürlerin de kesişim nokta-
sında bulunan bir coğrafya idi. Dolayısıyla 
bölge yalnızca dinin ve kültürün değil felse-
fenin, edebiyatın ve ilmin de hızla geliştiği 
Müslüman dünyasının merkezi idi.        

Yetmiş yıl gibi uzun bir dönem Sovyet 
egemenliğinde kalan Müslüman toplumla-
rın yeniden dine adapte olmaları, zorlu bir 
süreci de beraberinde getirdi.  Geçen bu 
süre, bölge ülkelerinde din alanında önemli 
bir boşluk doğurdu. Sovyet işgali esnasında 
Orta Asya’dan Afganistan Savaşı’na (1979-
1989) katılanların geri dönmesi ile bölgede 
kuvvet kazanan radikalizm, Orta Asya’da 

kendisini somut olarak Tacik İç Savaşı’nda 
gösterdi. 1992 yılında başlayan Tacikistan 
İç Savaşı, 1997 yılında İslamcı güçlerin de 
içerisinde bulunduğu bir koalisyon ile son 
buldu. Bölgede diğer bir tehdit olarak görü-
len Özbekistan İslami Hareketi (ÖİH) de bu 
dönemde ortaya çıkmış radikal bir örgüttü. 

Hizb-ut Tahrir de “barışçıl cihad” söylemi 
ile bilhassa Özbekistan nezdinde destek 
toplarken, bu örgütten ayrılan Afganistan 
ve Pakistan kaynaklı Tebliğ-i Cemaat Örgü-
tü, Orta Asya’da radikalizmin merkezi ola-
rak bilinen Fergana Vadisi’nde belli oranda 
bir etkiye sahip oldu. 

Uluslararası Kriz Grubu yayınladığı bil-
gi notunda, beş Orta Asya ülkesinden Irak 
ve Şam İslam Devletine (IŞİD) katılımın [2] 
farklı kaynaklara göre 2000 ila 4000 ara-
sında olduğu bilgisine yer vermiş.  İlgili bil-
gi notu IŞİD’e katılımın nedenlerini çeşitli 
mülakatlara referans vererek ortaya koy-
maya çalışmış. Birinci neden olarak; Sov-
yet sonrası hayata bir alternatif olan hilafet 
gösterilmiş. Buna göre dini daha iyi koşul-
larda, daha özgürce yaşayabileceği inancı-
na sahip çeşitli kesimlerden kişiler IŞİD’e 
katılıyor. İdeoloji, ikinci bir neden olarak 
ortaya konmuş.  Kırgız bir yetkili, IŞİD’e 
katılımın tamamen ideolojik nedenlere 
bağlı olduğunu ifade etmiş. Aynı zamanda 
katılanların yüzde 99’unun eğitimsiz kişiler 
olduğunu belirtmiş. Fakat bir diğer müla-
kat ise bunun tam tersi, IŞİD’e katılanların 
eğitimli; aileye ve mesleğe sahip insanlar 
olduğu yönünde. Yapılan çalışmada kadın-
lar arasında da radikal gruplara katılım ora-
nının oldukça yükseldiğine dikkat çekiliyor. 
Kırgız bir parlamenter kadınların katılım 
oranının on yıl öncesine kıyasla yüzde 1’den 
yüzde 23’e çıktığını ifade ediyor.       

ICG, bilgi notunda bölge devletlerinin 
sosyal ve ekonomik politikalarda başarısız 
olduğuna (örneğin yetersiz sosyo-ekono-
mik koşullar, işsizlik ve eğitimsizlik gibi) 
ve otokratik yapıları dolayısıyla izledikleri 
baskıcı politikalar ile bu tür radikal örgüt-
lere bölgeden katılımı teşvik ettiğine vurgu 
yapıyor. Bu anlamda bölge için genel bir 
değerlendirme yapmak güç. Örneğin, refah 
seviyesi diğer ülkelere göre daha yüksek 
olan Kazakistan için bu radikal gruplara 
katılım sebebi olarak ekonomik yetersiz-
likler gösterilemez. Ancak siyasi özgürlük 

ortamındaki kısıtların, bölge ülkeleri bağla-
mında ortak bir payda olduğu da göz ardı 
edilmemeli. 

Çalışma son olarak, Suriye ve Irak’ın 
bölgeye olan coğrafi uzaklığını da değerlen-
direrek IŞİD’in Orta Asya’da ancak orta ve 
uzun vadede ciddi bir tehdit olabileceğinin 
altını çiziyor. Bununla birlikte, temel sorun 
olarak bölge yönetimlerini işaret ediyor. 
Dolayısıyla ülkelerin, yönetim tarzlarını 
toplumun taleplerine açık hale getirerek 
kendilerini ifade edecek meşru kanallar ya-
ratmaları gerekiyor. Aksi halde dinin politi-
ze edilmesi yoluyla toplumsal bir çeşit tepki 
ve muhalefet ortaya konuyor ve böylece ra-
dikalizm de besleniyor.  

Uluslararası arka planda başta Rusya 
olmak üzere radikalizmin birinci derece 
tehdit olarak gösterildiği Orta Asya’da, bu 
tür hareketlerin neden olacağı bir şiddet 
sarmalının görülme riski, Fransa’da yaşa-
nan Charlie Hebdo saldırısı ile aynı orana 
sahip. Ancak radikal oluşumlar, özellikle 
Fergana Vadisi’nde, Orta Asya Müslüman 
toplumları arasında her zaman bir destek 
buluyor. Sınırlı da olsa var olan bu destek, 
bölge açısından radikalizm tehdidini bera-
berinde getiriyor. 

Sonuç itibarıyla bu tehdidi arttıran un-
surların önüne geçmek gerekiyor. Bu bağ-
lamda akla gelen ilk formül ise ICG’nun 
da yayınladığı çalışmada belirtildiği üzere,  
bölge hükümetlerinin ülkeler içerisinde 
farklı seslere izin vermesi, makul kanallar-
la muhalefetin de yönetime dâhil olması ve 
din politikalarının revizyonu yani demokra-
tikleşme. Ancak demokratikleşme ulus-aşı-
rı tehditleri tamamen ortadan kaldıramaz. 
Burada esas olan Batı toplumlarında oldu-
ğu gibi, demokrasi ve çok kültürlülük ile bu 
tür radikal hareketlerin marjinalleştirilme-
si. Dolayısıyla radikalizmin ulus-aşırı bir 
tehdit olduğu da göz önünde bulundurul-
duğunda Orta Asya yönetimlerinin kuşatıcı 
mı yoksa dışlayıcı bir rol mü oynayacakları, 
bölgede artan radikalizmin azaltılması yö-
nündeki tartışmaların temel sorunsalını 
oluşturuyor. 

Kaynaklar:
• [1] http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/

central-asia/b072-syria-calling-radicalisation-in-

central-asia.aspx

• [2] Çeşitli kaynaklara göre IŞİD militanlarının 

sayısı on binlerle ifade ediliyor. 

Orta Asya’da Artan
“Radikalizm Tehdidi”

kADınlAr ArAsınDA DA rADikAl 
gruplArA kAtılım orAnının 
olDukçA yükselDiğine DikkAt 
çekiliyor.

ırAk ve AfgAnistAn’DAn sonrA 
şiDDetin Ağırlık merkezinin 
suriye’ye kAymAsı, ortA AsyA 
yönetimlerini enDişeye sevk 
etmiş DurumDADır.

Gülay Mutlu 
USAK AVRASYA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
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U
luslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın geleneksel etkin-
lerinden olan ve her yıl TÜRKSOY üye ülkelerinin hari-
cinde farklı ülkelerde de coşkuyla kutlanan Nevruz Bay-
ramı bu yıl Türkiye’nin yanı sıra, Avusturya, Almanya 

ve Fransa’da gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. 
21 Mart 2015 tarihinde Başkent Ankara’da gerçekleştirilen 

resmi kutlama sırasında yakılan Nevruz Ateşi, Mart ayı sonuna 
dek gittiği tüm şehirlerde yürekleri ısıttı.

2015 TÜRKSOY Nevruz Kutlamaları kapsamında Türk dünya-
sının dört bir yanından ilk kez Ankara’da bir araya gelen olan 200 
kişilik ekip, planlanan turne dahilinde Türkiye’nin 22 şehrinde sah-
ne aldı.

Türkiye’de gerçekleştirilen kutlamalarla eşzamanlı olarak ise bu 
yıl ilk kez Avusturya’nın Viyana şehri, Almanya’nın Köln şehri 
ve UNESCO’nun kuruluşunun 70. yıldönümüne ithafen Fransa’nın 
Paris şehri Nevruz coşkusuna ortak oldu.

Türk dünyasının eşsiz yetenekleri Avrupa turnesi kapsamında, 
24 Mart tarihinde Avrupa’nın kültür başkenti Paris’te, 26 Mart ta-
rihinde Almanya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Köln’de, 28 
Mart’ta ise ünlü besteci Mozart’ın doğduğu şehir olan Viyana’da sa-
natseverlerin karşına çıktı.

UNESCO’nun kuruluşunun 70. Yılı münasebetiyle UNESCO Ge-
nel Kurulu Sahnesi’nde gerçekleştirilen konser TÜRKSOY-UNES-
CO işbirliğini anlamlandıran özel bir etkinlik oldu.  UNESCO Genel 

Direktörü İrina Bokova’nın 
TÜRKSOY ziyareti sırasında 
gerçekleşmesini temenni et-
tiği etkinlik, TÜRKSOY üyesi 
ülkeler UNESCO Daimi Tem-
silciliklerinin yanısıra çok sa-
yıda sanatseverin katılımıyla 
gerçekleşti. Konserin açılışın-
da UNESCO Dünya Mirası 
Merkezi Direktörü Kishore 
Rao seyircileri selamlayarak 
şu sözleri dile getirdi: ’’Nev-
ruz, milletler arası karşılıklı 
anlayış, hoşgörü ve muhab-
betin bir diğer adıdır. Bizlerin 
barışa, iyiliğe, birliğe ve dost-
luğa yaptığı ortak çağrıdır.’’ 
TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov ise konuş-
masında Nevruz bayramının 
dünyada 2 milyara yakın in-
san tarafından kutlandığını 
Nevruz’un, Avrasya halkları-
nın hayatında ve kültüründe, 
ruhani bağları güçlendiren, kültürleri yakınlaştıran özel bir bayram 
olduğunu ifade etti.

TÜRKSOY 2015 Nevruz kutlarının Avrupa ayağına bu yıl  TÜRK-
SOY üyesi ülkelerin yanı sıra misafir ülkelerden gelenlerle birlikte 
150’ye yakın sanatçı katılım gösterdi. Gerçekleştirilen konserler 
öncesinde açılan TÜRKSOY fotoğraf sergileri sayesinde ziyaretçiler 
teşkilatı ve çalışmalarını daha yakından tanıma şansı da elde etti.

Türk Dünyası sanatçıları başarılı geçen Paris konseri sonrasın-
da Almanya’nın  Köln şehri ve Avusturya’nın Viyana şehrinde sa-
natseverlerle bir kez daha buluştu.

Her iki şehirde de TÜRKSOY ve Yunus Emre Enstitüsü işbir-
liği ile gerçekleştirilen konserlerde yaşanan coşku hat safhadaydı. 
Avusturya’nın Viyana şehrinde bulunan Hofburg İmparatorluk 
Sarayı’nda gerçekleştirilen turnenin son konserinde konuşan Yu-
nus Emre Enstitüsü Başkanı Hayati Develi: “Nevruz, tüm dünyada 
uyanışın bayramıdır, doğanın gücünün yeniden canlanmasıdır, yeni 
bir hayatın doğuşunun bayramıdır. Nevruz, insanlık için soğuktan 
ve yoksulluktan, korkudan ve yalnızlıktan çıkışı simgeler” diyerek  
başarılı geçen konserlerin ardından tüm sanatçılara ve izleyicilere 
teşekkürlerini sundu.

Türksoy’la 4 Ülke, 25 Şehir’de 
Nevruz Coşkusu…

"Türk Kültürüne Hizmette 22 yıl..."

2015 TÜRKSOY Nevruz Kutlamaları kapsamında Türk dünyasının dört bir 
yanından ilk kez Ankara’da bir araya gelen olan 200 kişilik ekip, planlanan 

turne dahilinde Türkiye’nin 22 şehrinde sahne aldı.

Fotoğraflar:

Güler Fedai
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Özbekistan Cum-
hurbaşkanı İslam 
Kerimov, yeniden 

sandıktan çıkan isim 
oldu. Resmi sonuçlara 
göre, Kerimov, oyların 
yüzde 90,39’unu alarak 
yeniden Cumhurbaşkanı 
seçildi.

Özbekistan Merkez 
Seçim Komisyonu Baş-
kanı Mirza Ulugbek Ab-
duselamov, düzenlediği 
basın toplantısında 18 
milyon 942 bin seçmenin 
oy kullandığı seçimde 
katılım oranının yüzde 
91,08 olduğunu açıkladı.

Abduselamov, 17 
milyon 122 bin 577 
seçmenin Cumhurbaş-
kanı İslam Kerimov için 
oy verdiğini belirtti. 
Merkez Seçim Komis-
yonu Başkanı, Halk 
Demokrat Partisi lideri 
Hatamcan Ketmanov’un 
oyların yüzde 2,92’sini, 
Adalet Sosyal Demokrat 
Partisi lideri Nariman 
Umarov’un yüzde 
2,05’ini, Milli Diriliş De-
mokrat Partisi’nden hukukçu Akmal Saidov’un 
da yüzde 3,08’ini aldığını söyledi. Abdusela-
mov, verilen oyların yüzde 1,5’inin geçersiz 
sayıldığını dile getirdi.

Yaklaşık 21 milyon seçmenin bulun-
duğu ülkede 9 bin 35 sandık kurulmuştu. 
Yurt dışındaki Özbekler de 44 merkezde 
oylarını kullanmıştı. Seçimi Avrupa Güven-
lik ve İşbirliği Teşkilatı, Bağımsız Devletler 
Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü ve İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın yanı sıra Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu 40’tan fazla ülkeden 

300’e yakın uluslararası gözlemci izledi. 430 
yerli ve yabancı gazeteci de seçimi takip etti. 
Yabancı gözlemcilerin raporları da, Özbekistan 
seçim mevzuatının geliştirildiğini, insan hak 
ve özgürlüklerinin tüm yönleriyle siyasi alana 
yansıtılmakta olduğunu doğrular nitelikteydi. 

Ülkede 1990 yılından bu yana iktidarda 
bulunan İslam Kerimov, Aralık 2007’deki 
son cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 
88,1’ini elde etmişti. Diğer adaylardan Halk 
Demokrat Partisi adayı Asliddin Rüstemov oy-
ların yüzde 3,17’sini, Sosyal Demokrat Adalet 

Partisi’nin kadın adayı Dilaram Taşmuhamme-
dova yüzde 2,94’ünü ve bağımsız aday Akmal 
Saidov yüzde 2,85’ini almıştı.

Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Yüksek Kurulu tarafından 24 Mart 1990’da 
cumhurbaşkanı olarak görevlendirilen İslam 
Kerimov, bağımsızlığın elde edilmesinin 
ardından 29 Aralık 1991’de yapılan seçimleri 
kazanarak görevine devam etmişti. Görev 
süresi, 26 Mart 1995’te yapılan halk oylama-
sıyla 2000 yılına kadar uzatılan Kerimov, Ocak 
2000’de yapılan seçimi de kazanmıştı.

ÖZBEKİSTAN’DA
KERİMOV YENİDEN CUMHURBAŞKANI

EKOHABER Avrasya

Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, yeniden sandıktan çıkan isim oldu. Resmi 
sonuçlara göre, Kerimov oyların yüzde 90,39’unu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-
menistan Devlet Başkanı 
Berdimuhamedov’u Ankara’da 
ağırladı. İkili görüşmede, Türk-

men gazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden 
taşınması konusunda prensip anlaşması 
sağlandı.

Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleşti-
ren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimu-
hamedov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 
ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkmenistan’ın son yıl-
larda ciddi ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. 

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Türkmenistan’la ilişkileri önümüzdeki 
dönemde de ekonomiden tarıma, enerjiden, 
ulaştırmaya her alanda daha da güçlendir-
meye kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, 
“Bilhassa ulaştırma ve enerji alanındaki iş 
birliğimiz ilişkilerimize stratejik bir boyut 

kazandırıyor. Orta Asya’nın Hazar Denizi 
üzerinden uluslararası pazarlara bağlanması 
noktasında Türkmenistan özel bir konuma 
sahip. Görüşmelerimizde Türkmen gazının, 
Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa 
pazarlarına taşınmasına yönelik fikir teati-
sinde bulunduk. Enerji Bakanlarımız da aynı 
şekilde konunun detaylarını kendi aralarında 
görüştüler. Bu kritik konuda Türkmenistan 
ve Türkiye’nin vizyonlarının aynı olduğunu 
bir kez daha müşahede ettik” dedi. 

Enerji konusunda, içerisinde Türkiye, 
Azerbaycan ve Türkmenistan’ın bulunduğu 
üçlü bir mekanizmayı hayata geçirdik-
lerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
mekanizmayı liderler düzeyinde yapmak 
için karar verdiklerini ve ilk toplantının 
Türkmenistan’da yapılacağını ifade etti. 

Türkmenistan’ın müteahhitlik sektö-
rü bakımından da özel bir ülke olduğunu 

belirten Erdoğan, ’’Müteahhitlerimizin 
Orta Asya’da en fazla proje üstlendiği 
ülke Türkmenistan’dır. Bugüne kadar Türk 
müteahhitler tarafından Türkmenistan’da 
gerçekleştirilen projelerin toplam değeri 
46 milyar dolara ulaştı. Bu başarıda Sayın 
Devlet Başkanı Berdimuhamedov olmak 
üzere Türkmen kardeşlerimizin firmalarımıza 
verdikleri güçlü desteğin çok büyük önemi 
olduğunu belirtmeliyim. Türkmenistan’la 
olan ticari ve ekonomik ilişkilerimiz olumlu 
bir seyir izliyor. Bu alanlarda mevcut potan-
siyelin tam anlamıyla kullanılması için ortak 
çabalarımızı devam ettirme hususunda tam 
bir görüş birliği içindeyiz. Bölgenin refahı, 
istikrarı, güvenliği için Türkmenistan’la ça-
lışmayı, yakın istişare olmayı gelecekte de 
sürdüreceğiz. Özellikle terörle mücadele ko-
nusunda da neler yapabileceğimiz aramızda 
görüşme fırsatımız oldu’’ dedi.

EKOHABER Avrasya

AVRUPA’YA
TÜRKMEN GAZI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’u Ankara’da 
ağırladı. İkili görüşmede, Türkmen gazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden taşınması 
konusunda prensip anlaşması sağlandı.
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Romanya’ya resmi bir ziyaret düzen-
leyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, ‘Bizler birbirimize uzak 

ülkeler değiliz ve Karadeniz’in bir yanında 
Türkiye, bir yanında Romanya diyebiliriz, böyle 
bir durumumuz var. Ve bu dostluğumuzu, bu 
adeta kıyıdaşlığımızı çok çok farklı bir şekilde 
zenginleştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor’ 
dedi ve şu anda 6.3 milyar dolar olan ticaret 
hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı 
hedeflediklerini belirtti.

‘Uzak Ülkeler Değiliz’
Erdoğan, Türk yatırımcıların Romanya 
ile olan ilişkilerinin geçmişinin 20 yılı 
bulduğu ve bu 20 yıl içerisinde de bu 
yatırımların 10 milyar dolara ulaştığını 
anlatarak şunları söyledi: ’’Tabii bu 
yeterli mi? Bana göre yeterli değil, 
bunu daha da artırmamız mümkün. 
Romanyalı girişimcilerin de aynı 
şekilde Türkiye’de yatırımları ve her iki 
ülkenin de yatırımcılarının bir dayanış-
ma içerisinde gerekirse üçüncü ülke-
lerde yatırımlara girmeleri inanıyorum 
ki aramızdaki münasebetleri çok daha 
güçlü kılacaktır. Bizim diplomatik 
ilişkilerimize baktığımız zaman 137 
yılı buluyor, yani 137 yıllık bir diplo-
matik ilişkimiz var, bunu tabii çok iyi 
değerlendirmemiz gerekiyor. Kaldı ki 
bizler birbirimize uzak ülkeler değiliz 
ve Karadeniz’in bir yanında Türkiye, bir 
yanında Romanya diyebiliriz, böyle bir 
durumumuz var. Ve bu dostluğumu-
zu, bu adeta kıyıdaşlığımızı çok çok 
farklı bir şekilde zenginleştirmemiz ve 
geliştirmemiz gerekiyor.’’

Yatırımlar
Erdoğan, ’’Şu anda yeni yeni yatı-
rımlara girmek isteyen Romanya’da 
firmalarımız var, onları da yine 
aynı şekilde değerli mevkidaşım 
Iohannis’le görüştük. Dedik ki, önleri 

açılırsa, mesela bunlardan bir firmamız şu 
anda burada 200 milyon Avro’luk bir yatırıma 
girmek istiyor, bu çok önemli bir adım. Bir 
diğeri ise, şu anda mevcut yatırımlarını daha 
da ileri bir noktaya taşımak istiyor. Bunlar 
Türkiye-Romanya arasındaki ilişkileri farklı bir 
yere taşırken Romanya için ciddi bir istihdam 
meydana getirecektir. Bu istihdam alanını 
da zaten Romanya değerlendirecektir diye 
düşünüyorum’’ dedi.

Bükreş’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaş-
kanı Klaus Iohannis ile ortak basın toplantısı 
düzenledi.

Erdoğan, Romanya’da müstesna bir ev 
sahipliğiyle karşı karşılandıklarını ve gerek 
ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde 
Türkiye-Romanya arasındaki siyasi ilişkileri, 
askeri ilişkileri, bunun yanında ekonomik, tica-
ri, kültürel ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti.

EKOHABER Avrasya

ERDOĞAN,
"ROMANYA İLE DOSTLUĞUMUZU ZENGİNLEŞTİRMELİYİZ"
Romanya’nın başkenti Bükreş’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs’ta Rum tarafının hidrokarbon 
kaynakları üzerindeki iddiasıyla sondaj 
çalışmalarına girişmesi, bunun üzerine 

Türk tarafının Akdeniz’e sismik araştırma 
gemisi göndermesi ve Rumların masadan 
kalkmasıyla duran Kıbrıs müzakere sürecinin 
yeniden başlaması bekleniyor.

KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu, 
Türk tarafınca ilan edilen, denizcilikte seyir 
duyurusu anlamına gelen Navtex’in 
yakında sonlanacak olmasının 
adada barış için yeni bir fırsat 
doğurduğunu belirtti. Başbakan 
Yorgancıoğlu, “Bu fırsatın iyi değer-
lendirilmesi gerekiyor. Görüşmelerin 
başlaması ve mesafe katedilmesi 
adına kullanılması gerekiyor. Umu-
yorum ve diliyorum ki Rum lider 
Nikos Anastasiadis bu fırsatı iyi 
değerlendirir ve yeniden görüşmeler 
başlar” dedi.

Kıbrıs’ta iki yıl duran an-
cak geçen yıl yeniden başlayan 
müzakereler, ekim ayında ada 
çevresindeki hidrokarbon kaynakları 
üzerindeki anlaşmazlık üzerine bir 
kez daha durmuştu. Rum yönetimi-
nin sondaja başlaması üzerine ilan 
edilen Navtex ile sismik araştırma 
gemisi Barbaros Hayrettin Paşa da 
bölgeye gönderilmişti.

Rum tarafının çalışmalarını yü-
rüten geminin bölgeden ayrılmasıy-
la Barbaros Hayrettin Paşa gemisi-
nin de çalışma yapmayacağı anlamına gelen 
yeni bir Navtex ilan edilmemesi öngörülüyor. 
Böylece Navtex’in 6 Nisan itibarıyla sonlandır-
dığı çalışmalar Rum tarafının müzakerelerden 
kalkma gerekçesini de ortadan kalkmış oluyor.

“Toprak Meselesi Sona Kalmalı”
Kıbrıs müzakere sürecinde masada bekleyen 
başlıklar olduğunu ifade eden Özkan Yorgancı-

oğlu, bundan önce “yönetim ve güç paylaşımı” 
ve “AB” gibi başlıklarda mesafeler katedildiğini 
anlattı. “Toprak ve garantiler konularının son 
dönemde harmanlanmış bir şekilde görü-
şülmeye başladığına” işaret eden Yorgancı-
oğlu, “Şimdiden toprak başlığını görüşmeye 
başlarsanız oy vermesini istediğiniz insan-
ların huzursuz edilmesi gibi bir sonuç ortaya 
çıkacaktır. Fiilen verilecek bölgelerin şimdiden 

konuşulması doğru değildir. Bu nedenle onlar 
görüşmelere dahil edilecek olsa bile sonlandı-
rılmasının son periyoda kalması gerekir” dedi.

Doğal Kaynaklarda Eşit Hak
Akdeniz’de çıkan doğal kaynaklarda Kıbrıslı 
Rumların ne kadar hakkı varsa Kıbrıslı Türk-
lerin de o kadar hakkı olduğunu vurgulayan 
Yorgancıoğlu, bu ülkede yaşayanların ülkedeki 

doğal zenginlikleri hak eden kesim olduğunu 
dile getirdi.

Yorgancıoğlu, doğalgazın ticari bir unsur 
olduğunu belirterek, “Bunun en ucuz yoldan 
Avrupa’ya gitmesi Türkiye üzerinden gitmesiy-
le mümkündür. Siz çok büyük yatırımlar yapa-
rak bunu Avrupa’ya gönderirseniz Avrupa’nın 
da ödeyeceği fiyatı artıracaksınız. Bundan 
dolayı akılcı bir yol değildir” ifadesini kullandı.

Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçecek boru 
hattının sadece Kıbrıs’a ait olmadan, İsrail’in 
ve komşu ülkelere ait doğalgazın da aynı hat 
üzerinden Avrupa’ya sevk edilebileceğine işa-
ret eden Yorgancıoğlu, “Bu, varılacak barışın 
da sağlam temellere oturmasında yardımcı 
olmasına katkı sağlayacaktır” dedi. Yorgancı-
oğlu, bu durumun bölgeye zararı değil, faydası 
olacağını vurguladı.

KIBRIS’TA BARIŞ İÇİN
YENİ FIRSAT
KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu, Türk tarafınca ilan edilen, denizcilikte seyir duyurusu 
anlamına gelen Navtex’in yakında sonlanacak olmasının adada barış için yeni bir fırsat 
doğurduğunu belirtti.
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B aşbakan Ahmet Davutoğlu ve Pakis-
tanlı mevkidaşı Navaz Şerif, Başba-
kanlık Çankaya Köşkü’nde yaptıkları 

görüşmenin ardından ortak basın toplantısı 
düzenledi.

Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin, diploma-
si tarihinin ender gördüğü ilişkiler arasında 
bulunduğunu vurgulayan Davutoğlu, ilişkilerin 

sadece dostluk ve kardeşlik bağları, tarihi 
çerçevedeki ortak perspektif değil aynı za-
manda halklar arasındaki derin manevi bağlar 
dolayısıyla başka herhangi iki ülke arasında 
olmayan özellikler taşıdığını söyledi. 

 Davutoğlu, Suriye’de, Irak’ta, Lübnan’da 

ve Yemen’de son dönemlerde yaşananların 
Türkiye’yi de Pakistan’ı da derinden etkile-
diğini ve kaygıya sevk ettiğini dile getirerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyden önce 
Türkiye olarak biz, mezhep veya etnik ağırlıklı 
gündemin ve mezhep ağırlıklı parçalanmaların 
tümüne karşıyız. Bu parçalanmaların bölgede, 
devletlerinin iç yapılarını bozduğunu, devlet-

kamu düzenini sarstığını ve bölgede geniş 
çaplı gerilimlere ve terör tehditlerine zemin 
hazırlandığını görüyoruz. Bu çerçevede de 
son dönemde özellikle de Yemen’de yaşanan 
gelişmeler hepimiz için kaygı verici olmuştur. 
Irak ve Suriye’de de terör tehdidi dışında yaşa-

nan mezhep ağırlıklı kutuplaşmalar... Yemen 
konusunda Türkiye tutumunu açık bir şekilde 
ortaya koymuştur. Pakistan ile bugün bu 
istişarelerde de bazı ortak perspektiflerimizin 
parametrelerini görmekten de memnunuz.”

Suudi Arabistan ve İran ile temas halinde 
olduklarına işaret eden Davutoğlu, “Bu yoğun 
gündem içinde hepimizin özen göstermesi ge-

reken husus, bölgenin 
mezhep çatışmaların-
dan süratle uzaklaş-
tırılması ve Yemen’de 
kalıcı düzenin ihdası 
üzerinden gerilimlerin, 
çatışmaların azaltılma-
sı yönündedir. Tutumu-
muz da bu şekilde son 
derece açık, ilkesel bir 
zemine dayanmaktadır” 
şeklinde konuştu.

 
“Yemen’deki durum 
endişe verici”
Pakistan Başbakanı 
Navaz Şerif de Başba-
kan Davutoğlu ile Suudi 
Arabistan’ın ve liderli-
ğinin arkasında durmak 
ve Suudi Arabistan’ın 
egemenliğini ve toprak 
bütünlüğünü savun-
mak için mümkün olan 
tüm desteği vermek 
konusunda görüş 
birliği içinde olduklarını 
söyledi.

Navaz Şerif, 
Yemen’deki meşru hükümetin devlet dışı 
güçler tarafından kuvvet yoluyla devrilme-
ye çalışılmasının son derece endişe verici 
olduğunu kaydederek, durumun endişe verici 
ve Müslüman toplumun birliğini tehdit eder 
nitelikte olduğunu söyledi.

EKOHABER Türkiye

DAVUTOĞLU,
“YEMEN’DE YAŞANANLAR KAYGI VERİCİ”

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesin-
tisine ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Taner Yıldız, “Olaya teşhisimizi koyduk. Hangi 
olay nereden kaynaklandı, nasıl oluştu... 
Fakat bunun sebepleriyle alakalı kamuoyunda 
çok fazla merak edilen yalnızca teknik midir 
idari bir hata mıdır bir manevra yanlışlığı mıdır 
tasarruftan kaynaklanan bir sıkıntı mı var 
yoksa bunun daha ötesinde bir manipülasyon 
mu var, spekülatif olmanın dışında gerçekten 
sistemi olumsuz etkileyecek bir 
yapı var mı bütün bunlar üzerine 
detaylıca çalışıyoruz.”

Türkiye’de enerji arzıyla, 
kurulu güçle, santrallerle alakalı 
bir problem bulunmadığını vurgula-
yan Bakan Yıldız, “Tam tersi enerji 
fazlamız var. Son 3 yılda yapılan 
yatırımlarla enerji fazlamız var. 
Problemleri net yerine koymak, 
olduğu gibi anlamak, varsa bir 
mühendislik hatası onu da anlamak 
için yaklaşık 55-60 kişilik bir ekiple 
çalışıyoruz” dedi.

Siber saldırı ihtimali oluşan 
olayı izah etmenin, bunun hangi 
sebeplerle tetiklendiğini bilmek 
anlamına gelmediğini anlatan Yıldız, 
şunları kaydetti: “Olaya teşhisimizi 
koyduk, vakayı okuduk. Bunun 2-3 
yolla tetiklenebileceğine kanaat 
getirdik. Bize soruluyor, ‘bu bir siber 
saldırı mıdır?’ siber saldırı ihtimal 
dışında değildir ama ‘siber saldırı’ 
dememiz için de elimizde yeterli done yok. Biz 
bir ucuzculuğa, kolaycılığa kaçma niyetinde 
değiliz. ‘Ben yapmadım, o yaptı’ gibi bir yapı-
mız yok. Siber saldırı ihtimal haricinde değildir, 
ancak şu anda elimizde net bir veri de mevcut 
değildir. Araştırılıyor, tamamen teknik bir ge-
rekçeyle de olabilir. Onunla alakalı sebepleri 
ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız.” 

Buna ilişkin çok doğru bir teşhis konul-
ması gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Vatan-
daşımızda ‘ilerde bu tür şeyler olabilir mi 
tekrarlanabilir mi’ kaygısı, endişesi var. Bu 
tür noktalara düşmemek açısından çok daha 
dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.  

“Nükleer santralde kararlıyız”
Yıldız, elektrik kesintisinin ardından nükle-
er güç santraline ilişkin anlaşmaya yönelik 
spekülasyonlar yapıldığını ifade ederek, 

“Nükleer güç santraliyle alakalı siyasi ve 
teknik kararlarımız mevcut. Bununla alakalı 
anlaşmalarımız mevcut. Bazı ülkeler gibi git 
gellere de sahip değiliz, son derece kararlıyız. 
Hazine garantisi olmaksızın yaklaşık 100 
milyar liralık bir anlaşma yapılmasının Türki-
ye’deki siyasi istikrara duyulan güvenin ve o 
güvenin sürdürülebilir oluşuna olan inancın 

önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz” 
diye konuştu.

Bakan Yıldız, “(Avrupa Birliği) Bizim enerji 
başlığımızı ister açsınlar, ister açmasınlar. Biz 
doğru bildiğimizi yapacağız” dedi.

“Nükleer müzakerelerde gelinen noktayı 
olumlu buluyoruz”
İran ile 5+1 ülkeleri arasında İsviçre’nin Lozan 
kentinde yapılan nükleer müzakerelerde 
uzlaşmaya varılmasını değerlendiren Yıldız, 

“Yapılan anlaşmanın yaptırımların tamamını 
karşılamadığını biliyoruz. Petrol tedarikinde en 
büyük ülke İran iken şu anda Irak’tır. Bu konu-
da sonuçları itibarıyla Türkiye olarak ihtiyatlı 
davranmamız lazım. Komşu, kardeş ve bizim 
çok yakın ilişkilerimiz olan İran’a bu yaptı-
rımların kalkması ile alakalı en büyük katkıyı 
koyan ülke Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

YILDIZ,
“TÜRKİYE’DE ENERJİ ARZI İLE İLGİLİ PROBLEM YOK”
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Türkiye’de enerji arzı ve kurulu güçle alakalı 
problem olmadığını belirtti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Türkiye olarak biz mezhep veya etnik ağırlıklı gündemin veya 
mezhep ağırlıklı parçalanmaların tümüne karşıyız” dedi.
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Dünya Kick Boks Organizasyonları 
Birliği’nin (WAKO) Başkanvekilliğine 
seçilen Türkiye Kick Boks Federas-

yonu Başkanı Salim Kayıcı, “Türk insanının 
18 Mart’ta kazandığı Çanakkale zaferinden 
sonra yine 18 Mart’ta seçimi kazanmam bana 
inanılmaz gurur verdi” dedi.

WAKO başkanının istifası sonrasında bir yıl 
süresince başkanlığı da yapacak Kayıcı, geldiği 
görevin Türk sporu açısından büyük önem 
taşıdığını söyledi.

Uluslararası federasyonlarda başkan-
lık düzeyinde temsil edilmenin kolay bir iş 
olmadığını belirten Kayıcı, “Bu seçimle birlikte 
kazanan ben değil Türk sporu ve sporcusudur. 
Uluslararası arenada da şeffaf ve adaletli 
bir yönetim sergileyeceğiz. Türk insanının 18 

Mart’ta kazandığı Çanakkale zaferinden sonra 
yine 18 Mart’ta seçimi kazanmam bana inanıl-
maz gurur verdi” diye konuştu.

Kayıcı, olağanüstü genel kurul sonrasında 
bir yıllığına göreve seçildiğini, gelecek sene 
yapılacak WAKO Olağan Genel Kurulu’nda da 
seçilmesi halinde görevine 4 yıl devam edece-
ğini vurguladı.

İlk Hedef Askeri Oyunlar
Salim Kayıcı, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’nin (IOC) kick boksu tanıması için 
çalışmalarına hız vereceklerini dile getirerek, 
ilk hedeflerinin kick boksu askeri oyunlara 
alınmasını sağlamak olduğunu söyledi.

IOC üyeleriyle tek tek görüşerek kick boksu 
tanımaları adına yönetim olarak yoğun bir çalış-

ma yürüteceklerini dile getiren Kayıcı, “Benimle 
birlikte başlayacak yönetimde, ilk hedefimiz 
askeri oyunlara girebilmek. Bunu Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde başlattık. Sonrasında da dünya-
daki tüm okullarda kick boks dersi verilmesi için 
girişimlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin daha önce de dünya ve Avrupa 
şampiyonalarına ev sahipliği yaptığını hatırla-
tan Kayıcı, “2016 Avrupa Kick Boks Şampiyo-
nası ve 2017 Dünya Kick Boks Şampiyonası’nın 
Türkiye’de düzenlenmesi adına gerekli 
başvurularda bulunduk. Türkiye, organizasyon 
anlamında çok önemli ve başarılı bir ülke. Söz 
konusu şampiyonaların Türkiye’nin organiza-
törlüğünde yapılacağına olan inancım tam. 
Başvurularımızın bir aya kadar neticeleneceği-
ni düşünüyorum” dedi.

DÜNYA KICK BOKSU 
TÜRK’E EMANET
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Dünya Kick Boks Organizasyonları 
Birliği’nin (WAKO) Başkanvekilliğine seçildi.
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