
SURİYE’NİN KUZEYİNDE 
NELER OLUYOR?
WHAT HAPPENS IN  
NORTH SYRIA?
Doç. Dr. Mehmet Şahin 36

GÜRCİSTAN’IN DEĞİŞEN
ULUSAL GÜVENLİK KONSEPTİ
THE CHANGING NATIONAL 
SECURITY CONCEPT OF GEORGIA
Doç. Dr. Toğrul İsmayil 20

TÜRK AKIMI’NA  
DOĞRU
TOWARDS  
TURKISH STREAM
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl 56

AB’YE NE KADAR 
GÜVENİLİR?
HOW TRUSTWORTHY 
IS EU?
Prof. Dr. Ata Atun 92

EKONOMİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ  3  AYDA BİR  YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR  YIL8 SAYI31

Nükleer Silahlara Karşı Enerji Silahı
Energy Weapon Against Nuclear Weapons

2015 /3JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCHES IT IS PUBLISHED EVERY 3-MONTHS FREE OF CHARGE YEAR8 ISSUE31



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

(SKP)
Skopje Airport

skp.airports.com.mk

Please contact marketing@tav.aero for your inquiries

\skopjeairport

www.ekoavrasya.net

Avrasya’ya
açılan kapınız

8 yaşında

Your gateway
to Eurasia
8 years old



3  

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Journal of Economic and Social Researches
Yıl/Year:8  Sayı/Issue:31  2015 / 3

İmtiyaz Sahibi / Owner
Avrasya Ekonomik Sosyal İlişkiler Derneği Adına
On behalf of the Eurasian Economic and Social Affairs Association
Hikmet EREN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Publication Coordinator
Gökhan BAHÇECİK

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief
Haluk ERDOĞAN

Yayın Kurulu Başkanı / President of Publication Committee
Prof. Dr. Olgun ÇİÇEK
Yayın Koordinatörü / Editorial Coordinator
Peyman YÜKSEL

Editör / Editör
İbrahim ALBAYRAK
Akademik Kurul Başkanı
Chairman of the Academic Committee
Prof. Dr. Hayati AKTAŞ

Dış İlişkiler Koordinatörü / External Relations Coordinator
Dr. Can ÜNVER

Hukuk Danışmanı / Legal Adviser
Av. Dr. Sami NARTER
Ekonomi Danışmanı / Economic Advisor
Doç. Dr. Elşad SEMEDZADE

Halkla İlişkiler / Public Relations
Bilal BULUT

Kurumsal İlişkiler / Corporate Relations
Pervin DOĞAN

Tasarım / Design
Özgür Hakan ASLAN

Web Tasarımı / Web Design
Cengiz YUMAK

Dağıtım / Distribution
Telekurye Dağıtım A.Ş.

iPad/iPhone ve Android Uygulaması
iPad / iPhone and Android Application

MySYS Yazılım ve Bilişim Sistemleri
+90 (312) 286 74 94  www.mysys.com.tr - bilgi@mysys.com.tr

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

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

EkoAvrasya Dergisi, Avrasya Ekonomik Sosyal İlişkiler Derneği tarafından T.C. yasa-
larına uygun olarak yayımlanmaktadır. EkoAvrasya Dergisi Basın Meslek İlkeleri’ne 
uymayı taahhüt eder. Yazıların ve ilanların sorumluluğu yazı ve ilan sahiplerine aittir. 
Gönderilen yazı, resim veya karikatür yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez. 
Dergide olabilecek hataların bildirilmesi rica olunur. Cevap hakkı doğurabilecek yayın 
için cevap hakkı saklıdır.
EkoAvrasya Journal is published by Eurasia Economic Social Affairs Association 
in accordance with the relevant laws of Republic of Turkey.  EkoAvrasya Magazine 
undertakes to abide to the Press Professional Principles. The responsibility of all 
the articles, posts and ads belong to their respective owners. Sent texts, pictures or 
cartoons will not be returned regardless of whether they are published or broadcasted. 
The notifications of any errors that may be noticed in magazines are requested to be 
sent to us. For the publications which arises right of reply, the right of reply is reserved.

Dergimiz Avrasya İletişimciler Birliği üyesidir.
Our journal is a member of the Eurasian Communicators Union.
Yerel Süreli Yayın - 3 ayda bir yayınlanır. 
Local Periodical Publication- It is published every 3-months.
ISSN 1307-8224
Baskı Tarihi: 15 Temmuz 2015 / Publish Date: 15 July 2015
Ücretsizdir. Para ile satılmaz. / It is free of charge, cannot be sold.

İÇİNDEKİLER BAŞKAN'IN MESAJI

NÜKLEER SİLAHLARA KARŞI 
ENERJİ SİLAHI

ENERGY WEAPON AGAINST  
NUCLEAR WEAPONS

ABD’NİN TİCARETİ GELİŞTİRME 
STRATEJİLERİNİN TÜRKİYE’YE 
YANSIMALARI 

USA'S TRADE DEVELOPMENT 
STRATEGIES'S REFLECTIONS TO 
TURKEY

GÜNEYDOĞU AVRUPA BÖLGESİ 
VE TÜRKİYE’DE GÜNEY GAZ 
KORİDORUNUN ROLÜ

THE ROLE OF SOUTHERN GAS 
CORRIDOR IN SOUTHEAST EUROPE 
REGION AND TURKEY

GÜRCİSTAN’IN DEĞİŞEN ULUSAL 
GÜVENLİK KONSEPTİ

THE CHANGING NATIONAL SECURITY 
CONCEPT OF GEORGIA

İRAN-BATI POLİTİK OYUNLARI YA 
DA NÜKLEER ÜZERİNDEN KÜRESEL 
HESAPLAŞMALAR

IRAN-WEST POLITICAL GAMES OR 
GLOBAL PAYOFFS OVER NUCLEAR

SURİYE’NİN KUZEYİNDE NELER 
OLUYOR?

WHAT HAPPENS IN NORTH SYRIA?

MAKEDONYA’DAKİ SİYASİ KRİZİN 
ARKASINDAKİ ETNİK DİNAMİKLER

ETHNICAL DYNAMICS OF THE 
POLITICAL CRISIS IN MACEDONIA

YENİ İPEK YOLU EKONOMİK 
KUŞAĞINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

STRATEGIC COOPERATION ON NEW 
SILK ROAD ECONOMIC ZONE

TÜRKİYE UKRAYNA’NIN 
KURTULUŞU MU?

IS TURKEY THE RESCUE OF 
UKRAINE?

06

16

12

20

26

36

30

40

44

AB DİNAMİKLERİ YÖNÜNDEN GÜNEY 
KAFKASYA’NIN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF THE SOUTH 
CAUCASUS REGARDING THE EU 
DYNAMICS

48

DOĞU AKDENİZ’DE RUS VE ÇİN 
DONANMALARININ ORTAK ASKERİ 
TATBİKATI

IN EASTERN MEDITERRANEAN 
RUSSIA AND CHINA CARRY OUT 
JOINT NAVAL EXERCISE

52

GÜRCİSTAN HES YATIRIMCILARINI 
BEKLİYOR

GEORGIA IS WAITING FOR HEPP 
INVESTORS

YUNANİSTAN’DA TÜRK AZINLIĞIN 
HAKLARINI KONUŞMAK

SPEAKING ABOUT TURKISH 
MINORITY'S RIGHTS IN GREECE

AB VE RUSYA FEDERASYONU’NA 
YÖNELİK YAPTIRIMLAR

EU AND SANCTIONS AGAINST THE 
RUSSIAN FEDERATION

74

76

80

TÜRK AKIMI’NA DOĞRU
TOWARDS TURKISH STREAM56
ABD’NİN AVRASYA POLİTİKASINDA 
NİXON DOKTİRİNİ’NE DÖNÜŞ 
SİNYALLERİ

RETURN SIGNALS TO NIXON 
DOCTRINE IN USA'S EURASIA 
POLICY

60

AZERBAYCAN’DA SOSYAL REFAH VE 
SOSYAL HİZMETLER

ÇİN’İN ASKERİ MODERNİZASYONU

SOCIAL WELFARE AND SOCIAL 
SERVICES IN AZERBAIJAN

CHINA’S MILITARY MODERNIZATION

66

70

“TİREKTUR” FENOMENİ
“TIREKTUR” PHENOMENON86

TÜRKSOY
TÜRKSOY

EKOHABER
ECONEWS

104
106

AB’YE NE KADAR GÜVENİLİR?
HOW TRUSTWORTHY IS EU?92
KAZAKİSTAN’DA SİYASAL DENGE 
UNSURU OLARAK NURSULTAN 
NAZARBAYEV

TÜRKİYE MOĞOLİSTAN’IN  
ÜÇÜNCÜ KOMŞUSU OLUR MU?

NURSULTAN NAZARBAYEV AS A 
POLITICAL BALANCE FACTOR IN 
KAZAKHSTAN

COULD TURKEY BE THE THIRD 
NEIGHBOR OF MONGOLIA?

94

100

16

80

Merhaba değerli EkoAvrasya dostları,

2015 yılının ilk yarısını acısı ve tatlısıyla geride bıraktık. Ülke-
mizde, bölgemizde ve dünyada bu sürede birçok gelişmeler 
yaşandı. Biz de bu süreçte Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) olarak, çalışma tempomuzu düşürmeden hatta 
daha da artırarak faaliyetlerimizi başarı ile gerçekleştirme im-
kanı bulduk.  EkoAvrasya Dergisi, birçok konuda öncülüğünü 
yaptığı yayıncılık hayatına 8 yıldır kesintisiz devam ediyor. Ya-
yıncılık sektöründe 8 yıl ayakta kalabilmek ve kesintisiz yayın 
yapmanın zorlukları olmasına rağmen bizler bugün bu mutlulu-
ğu büyük bir gururla yaşıyoruz. Başarımızın arkasında güçlü bir 
irade ve kurumsal bir ekibin olması en önemli zenginliğimiz…

Küreselleşen dünyada kendini yenilemeyen hiçbir kurum ve kuruluş uzun ömürlü olamaz. Bil-
diğiniz üzere EkoAvrasya olarak yenilikleri takip etmek konusunda iddiamızı sürdürüyoruz. 30. 
sayımızda sizlere ipuçlarını verdiğimiz yeni atılımlarımızdan bir yenisi ile daha karşınızdayız. 
Geçtiğimiz yıl mobil uygulamasını başlattığımız dergimizin, ülkemizde olduğu gibi uluslararası 
camiada da dostlarımıza ulaşması için, 2015 Temmuz ayından itibaren Türkçe’nin yani sıra ortak 
kullanım dili olan İngilizce olarak da yayınlanmasına karar verdik. Bu atılımıyla EkoAvrasya, 
büyük düşünerek daha geniş kitlelere, sınırlarımızın ötesine ulaşmayı hedefledi.

Dünyayı kucaklayarak yerelde olduğu gibi uzak diyarlardaki dostlarımıza da ulaşmak için: Ye-
relden küresele, küreselden evrene...Avrasya’yı tüm dünya kolay anlasın diye…EkoAvrasya 
Dergisi bundan böyle Türkçe-İngilizce.

“İleriyi görmeyen geride kalır.” sözünden hareketle yeniliklerin peşinden koşmaya devam ediyo-
ruz. Bu yeni adım bizleri hem heyecanlandırdı hem de sorumluluğumuzu artırdı. Bundan sonra 
dergimize yazıları ile katkıda bulunan değerli akademisyenler,  uzmanlar, kanaat önderleri, hem 
ülkemizde hem de yurtdışında okunacak olmanın gurur ve sorumluluğunu yaşayacaklar. Artık 
EkoAvrasya Dergisi’nde yayınlanan makaleler, Türkiye’deki üst düzey bürokratlar, yöneticiler, 
akademisyenler için olduğu kadar yurtdışındaki mevkidaşları için de güzel bir kaynak oluşturacak.

Heyecanımızı bizimle paylaşacağınızı ümit ederek, dergimiz hakkındaki görüş ve önerilerinizi 
bilgi@ekoavrasya.net adresine ulaştırmanızı rica ediyoruz.

Avrasya coğrafyasında olduğu gibi tüm dünyadaki gelişmeleri de birlikte takip edeceğimiz ve 
yeni çalışmalara imza atacağımız güzel yarınlarda buluşmak umuduyla, sevgiyle kalın değerli 
dostlarımız…

Hello dear friends of EcoEurasia, 

We left behind the first half of 2015 with its ups and downs. So many developments took place 
during this period in our country, region and the whole world. During this period, as the Eurasia 
Economic Relations Association (EcoEurasia), we achieved our facilities by a considerable 
increase in the intensity of our work. The EcoEurasia Magazine is continuing its publishing life 
at which it is the leader in so many issues, for 8 years. Despite the problems in the publishing 
sector, we are proud and happy to have survived for 8 years and continued its publication 
without interruptions. It is the greatest asset for us to have a strong will and an institutive 
team behind our success. 

In the globalized world, no any institution or corporation can survive for long which does not 
renew itself. As you all know, as EcoEurasia, we continue to claim to be strong in chasing 
developments. We are now in your presence with a new advancement, the clues of which we 
have declared in our 30th issue. We decided to publish our magazine, the mobile application of 
which we started last year, in the common language English besides Turkish since July, 2015. 
With this advancement, EcoEurasia aimed to exceed the borders and reach to a greater number 
of people by thinking big. 

By embracing the world and to reach our friends in the distant as well as those in the domestic 
lands: Local to Global, Global to Universe... For the whole world to understand Eurasia with 
ease... EcoEurasia is Turkish-English from this point on. 

By the motto, “Who cannot anticipate the future will remain in the past.” we keep chasing 
advancements. This new step both made us excited and increased our responsibilities. All the 
invaluable academicians, experts and opinion leaders who contributes to our magazine with 
their articles, will feel the pride and responsibility to be followed not only in the country but 
also in abroad. The articles published in EcoEurasia Magazine will be a nice resource for senior 
bureaucrats, executives, academicians and their counterparts in abroad. 

Hoping you share our excitement, we request you to send your opinions and suggestions about 
our magazine to bilgi@ekoavrasya.net. 

With the hope of meeting at a nice future, that we can follow the advancements in the world 
like in the geography of Eurasia and succeed in new works, remain with love dear friends...
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S
oğuk Savaşın sona ermesinden 
sonra ortaya çıkan yakınlaşma 
sürecini kapsayan çeyrek yüzyıla 
rağmen, Ukrayna Krizi, Avrupa-

Atlantik bölgesindeki barış ve istikrarın 
belirsiz bir gerginlik dönemine geçtiği yo-
lundaki tartışmaları güçlendirmektedir. 
Nitekim, 7 Haziran 2015 tarihinde Almanya 
Bavyera’da gerçekleştirilen G7 Zirvesi’nin 
ardından yayımlanan bildiride, Kırım’ın 
Rusya tarafından ilhak edilmesi, bir kez 
daha kınanmıştır. Bildiride, Rusya’nın, 
Ukrayna’daki ayrılıkçı güçleri destekleme-
ye son vermesinin ve Minsk Anlaşması’nı 
tamamen uygulamasının beklendiği vur-
gulanmıştır. Üçlü tehdit troykası olarak ta-

nımladığı “AB ve NATO’nun Doğu’ya doğru 
genişlemesi ve Füze Kalkanı Projelerine“ 
karşı çıkan Moskova yönetimi, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin (ABD) 2016 yılında 
Ukrayna’ya 300 milyon dolar askeri yardım 
kararını sert şekilde eleştirmiştir. “NATO 
Wales Zirvesi” kararlarına uygun olarak 
icra edilen planlı NATO tatbikatlarına, İtti-
faka üye dokuz ülkeden iki binden fazla as-
kerin katıldığı acil müdahale gücü tatbikatı 
Polonya’da başlamıştır. Polonya Savunma 
Bakanı Tomasz Siemoniak, Rusya’nın Uk-

rayna politikasından duydukları rahatsızlığı 
dile getirerek: “Rusya sözleriyle değil, ey-
lemleriyle yargılanmalı. Ve son birkaç yılda-
ki eylemlerini dikkate aldığımızda geleceğe 
dair pek iyimser olamıyoruz. Kırım’ın ilhakı 
ve Rusya’nın Doğu Ukrayna’daki faaliyet-
leri, Doğu Avrupa ülkelerini endişelendiri-
yor.” açıklamasında bulunmuştur. Öte yan-
dan,  Beyaz Saray sürpriz bir çıkışla, Doğu 
Avrupa NATO müttefiklerine Rusya’nın 
olası müdahale tehlikesi gerekçesi ile Po-
lonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın 

da aralarında bulunduğu bazı NATO üyesi 
Doğu Avrupa ülkelerine orta menzilli füze-
ler, tank ve diğer ağır silahlar yerleştirme 
kararı almıştır. Batılı uzmanlar, Amerikan 
silahlarının Avrupa’da güvenliğin artması-
na katkıda bulunacağını öne sürmüşlerdir.

Rusya Savunma Bakanlığından Orge-
neral Yuri Yakubov “Planın yürürlüğe kon-
ması halinde, bu, Pentagon ve NATO’nun 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana attığı en 
saldırgan adım olur.” açıklamasında bulun-
muştur. Gelişmeler üzerine Kremlin tarafı, 

D
espite a quarter century covering 
the convergence process after the 
end of the Cold War, the Ukraine 
Crisis reinforces the debates ex-

pressing the circumstance that peace and 
stability in the Euro-Atlantic Region moved 
into to an indefinite period of tension. In-
deed, in June 7, 2015, in a statement issued 
after the G7 Summit held in Germany, Ba-
varia; Crimea’s annexation by Russia once 
more condemned. In the statement, it is 
emphasized that Russia should cease to 
support separatist forces in Ukraine, and 
fully implement the Minsk Agreement. The 
Moscow government that is against the “EU 
and NATO’s expansion to the East, and 
the Missile Shield Project” being defined 
as the triple threat troika severely criti-
cized the decision of United States’ $300 
million military assistance to Ukraine in 
2016. The planned NATO exercises that 
are in accordance with the decisions of the 
NATO Summit began in Poland with the 
rapid intervention force exercises in which 
the alliance members are from 9 countries 
and more than 2 thousand soldiers. Pol-
ish Defense Minister Tomasz Siemoniak, 
expressed their displeasure over Russia’s 
Ukraine policy as:  “Russia should not be 
judged by their statements, but their ac-
tions, and when we consider their actions 
in the last few years, we cannot be very 
optimistic about the future. The annexa-
tion of the Crimea and eastern Ukraine’s 
activities in Russia concern the Eastern Eu-
ropean countries.” Meanwhile, the White 
House surprisingly has decided to deposit 
medium-range missiles, tanks and other 
heavy weapons in some Eastern European 
NATO member countries including Poland, 
Lithuania, Latvia and Estonia for Russia’s 
possible intervention threat to the Eastern 
European NATO allies. Western experts 
have proposed that the American weapons 
would contribute to an increased security in 
Europe. 

POLISH DEFENSE MINISTER TOMASZ 
SIEMONIAK: “RUSSIA SHOULD NOT BE 
JUDGED BY THEIR STATEMENTS, BUT 
THEIR ACTIONS”
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Rusya’nın da Batı sınırına 
askeri yığınağını artıracağı-
nı deklare etmiştir. Başkan 
Putin, nükleer başlık taşı-
yan 40 kıtalararası füze-
nin envantere ekleneceğini 
dünyaya ilan etmiştir.  Pu-
tin, askeri açıdan değerlen-
dirmede bulunarak, “Yeni 
füzeler en gelişmiş füze 
kalkanı sistemlerini dahi 
aşabilecek teknik donanı-
ma sahip olacak” ifadesi ile 
NATO Füze Kalkanı proje-
sini hedef almıştır. Bununla 
birlikte, Moskova’ya karşı 
yeni askeri karşı tehditlerin 

boyutlarının yükseltilmesi 
halinde,  misilleme yapmakta kararlı oldu-
ğunu ortaya koymuştur. NATO Genel Sek-
reteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın nükleer 
savaş tehdidi haksızdır. Bu, istikrar bozu-
cudur ve tehlikelidir” açıklamasında bu-
lunmuştur.  NATO,  söz konusu  “nükleer 
hamle” karşısında Moskova ile diyalog ve 
irtibatı keserek, Brüksel-Moskova arasın-
daki gerginliğin uzun süreli olacağı eğilimi-
ni ortaya koymuştur. Avrupa Parlamentosu 
ise, Strasburg’da oyladığı iki ayrı kararda, 
Rusya’nın artık AB için “stratejik olmaktan 
çıktığı” mesajı vermiştir. Putin, Rusya’nın 
NATO ülkelerine saldırabileceği yönündeki 
iddialarının “delilik” olduğunu öne sürmüş-
tür. Rus lider, “ABD’nin Atlantik bölgesin-
deki emellerini gerçekleştirebilmesi için dış 
tehditlere ihtiyacı var. Anlaşılan o ki, İran 
yeteri kadar ürkütücü değil” ifadelerini 
kullanmıştır. Putin, “Biz saldırgan davran-
mıyoruz. Sadece çıkarlarımızı daha ısrarlı, 
daha tutarlı savunuyoruz. Uzun zaman-
dır susuyor ve çeşitli işbirliği tekliflerinde 
bulunuyorduk ancak bizi hep sıkıştırdılar 

ve artık geçemeyeceğimiz çizgiye dayadı-
lar” demiştir. Bu kritik gelişmeyle birlikte 
ABD-Rusya yönetimlerinin INF ve START1 
silahsızlanma anlaşmaları ile olası nükleer 
savaşın caydırıcılık faktörünü gündemden 
düşürmüşlerdir. Sonuç itibariyle, orta ve 
uzun vadede nükleer silahları yeniden kü-
resel siyaset arenasına getirdiklerini söyle-
mek mümkün görülmektedir. 

Esasen, bu kısa makalede ortaya konul-
duğu üzere, Soğuk Savaştan farklı olarak, 
nükleer silahlanma tehditlerinin ardında 
acaba, “Batı ve Rusya arasındaki rekabetin, 
ekonomik düzlemde tırmandığı” varsayı-
mı ne ölçüde doğrudur?  Ukrayna Krizinin 
başlangıç noktasının, Kiev’in AB’ye üyelik 
girişimi olduğu ve Putin’in Avrasya Birliği 
ile karşı durduğu hatırlanmalıdır. Nitekim 
Kırım ve Doğu Ukrayna çatışmalarına ce-
vaben, Batı’nın ekonomik yaptırımlarının 
Rusya ekonomisinde yüzde 3,5’luk küçül-
meye neden olduğu, masadaki diğer gerçek 

1 INF (Intermediate-Range Nuclear Forces), START (Strategic Arms 
Reduction Treaty)

olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu tespite 
göre, AB ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı 
yaptırımların faturası, giderek tehlike çan-
larını her iki taraf için de çalmaktadır. Zira 
ekonomik çevrelere göre Avrupa’nın orta 
vadede 100 milyar Euro’luk katma değer 
kaybına uğraması söz konusudur. AB’ye 

üye ülkelerin zayıf ekonomik halkaları olan 
İrlanda, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yuna-
nistan, ekonomik krizden en fazla etkilenen 
ülkeler konumundadırlar. 

Bu noktada, Atina, AB’den ilk kopan 
aktör olabilir mi? Avrupa Birliği ile Atina 
arasında, Yunanistan’ın iflasını engelle-

The Russian Defense Ministry Full 
General Yuri Yakubov stated that: If the 
plan is put into action, it will be the most 
aggressive step taken by the Pentagon and 
NATO since the Second World War. Upon 
such incidents, the Kremlin party has de-
clared that Russia would also increase its 
military deployment in the western border. 
President Putin has declared that 40 inter-
continental missiles carrying nuclear war-
heads will be added to the inventory. Putin, 
targeted the NATO missile shield project 
by making an assessment in military terms: 
“The new missiles will have the technical 
equipment to even exceed the most ad-
vanced missile defense system”. He put 
forth his determination in making retalia-
tions in case of the increasing new military 
threats against Moscow, as well. Secretary 
General of NATO, Jens Stoltenberg stated 

that “Russia’s threat of nuclear war is un-
justified. This is disruptive for stability and 
dangerous”. NATO revealed their tendency 
that the tensions between Brussels and 
Moscow will be long-term against the sup-
posed “nuclear” actions by cutting off the 
dialogue and the contact with Moscow. 
The European Parliament, in two separate 
decisions which were voted in Strasbourg, 
gave the message that Russia is “no longer 
strategic” for the EU. Putin argued that the 
allegations that Russia could attack NATO 
are “madness”. Russian leader said: “US 
need external threats to realize their ambi-
tions in the Atlantic Region; it seems that 
Iran is not so scary enough.” Putin said, 
“We do not act aggressive. Only, we de-
fend our interests more insistent and more 
consistent. We were silent for a long time 
and offered various cooperation propos-
als, however, they always put pressure on 
us, and now we have had enough”. By this 
critical development, the US-Russian ad-
ministrations diminished the agenda for a 
possible nuclear war deterrence factor with 
the INF and START disarmament agree-
ments. In consequence, in the medium and 
long term, it is possible to tell again that 
nuclear weapons were brought the global 

political arena.
Indeed, as set 

forth in this short 
article, unlike the 
Cold War; behind the 
threat of the nuclear 
arms, to what extent 
the assumption that 
the competition be-
tween the West and 
Russia increases at 
the economic levels 
is true? It should be 
remembered that the 
starting point of the 
Ukrainian crisis is 
the initiative of Kiev 
towards EU mem-
bership, and Putin’s 
attitude against EU 
with Eurasian Union. 
Indeed, it is revealed 
as another fact that 
in a response to the 
disagreements of the 
Crimea and eastern 

UPON SUCH INCIDENTS, THE KREMLIN 
PARTY HAS DECLARED THAT RUSSIA 
WOULD ALSO INCREASE ITS MILITARY 
DEPLOYMENT IN THE WESTERN 
BORDER.
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GELIŞMELER 
ÜZERINE KREMLIN 
TARAFI, RUSYA’NIN 
DA BATI SINIRINA 
ASKERI YIĞINAĞINI 
ARTIRACAĞINI DEKLARE 
ETMIŞTIR.

KIRIM VE DOĞU UKRAYNA 
ÇATIŞMALARINA CEVABEN, BATI’NIN 
EKONOMIK YAPTIRIMLARI RUSYA 
EKONOMISINDE YÜZDE 3,5’LUK 
KÜÇÜLMEYE NEDEN OLMUŞTUR.
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mek amacıyla yürütülen çetin pazarlıklar 
sürerken, Berlin’de Yunanistan’ın Euro 
Bölgesi’nden çıkması durumunda karşı-
laşılabilecek durum için hazırlıklar için 
düğmeye basıldığı söylenebilir. Ancak, 
‘’zengin kız fakir oğlan‘‘ rolündeki Başba-
kan  Merkel, krizin giderek derinleştirdi-
ğine vurgu yaparken,  Yunanistan’ın stra-
tejik önemi nedeniyle Euro’da kalmasını 
istemektedir. Yunan devletinin iflas etmesi 
ya da Euro’dan çıkması durumunda, AB 
ülkelerini büyük bir krizin beklediği şek-
linde uyarılarda bulunmaktadır. Ekono-
mik çevreler ise, krizi ertelemek için sıcak 
para bulamayan Yunanistan’ın, iflas ede-
rek Euro bölgesinden çıkmasının AB’ye 1 
trilyon Euro’ya mal olacağı görüşünü ileri 
sürmektedirler.  Yunanistan’da birikim sa-
hipleri, ülkenin Euro Bölgesi’nden çıkabile-
ceği beklentisinin giderek daha yüksek sesle 
dile getirilmesi üzerine, son bir hafta içinde 
bankalardan çekilen para miktarının 4 mil-
yar Euro’yu aştığı belirtilmektedir. 

Avrupalı ortaklarıyla bir türlü anla-
şamayan krizdeki Yunanistan Başbaka-
nı Aleksis Çipras, Rusya’yı ziyaretinde,  

Avrupa’nın en büyük hatasının kendisini 
dünyanın merkezinde görmek olduğunu 
belirtirken, fırtınanın ortasındayken yeni 
güvenli limanlar keşfetmeye hazır olduk-
larını belirterek, “Gelin ciddi olalım. Bu 
‘Yunan Sorunu’ diye adlandırılan problem 
sadece Yunanistan’ı değil tüm Avrupa’yı 
ilgilendiriyor. Problemin adı ‘Yunanistan’ 
değil, ‘Euro Bölgesi’ ve bu problem bu böl-
genin yapısını ilgilendiriyor.” açıklamasın-
da bulunmuştur. Aleksis Çipras’ın Atina’nın 
ekonomik krizden alternatif çıkış arayışla-
rına, enerji gelirleri azalan Moskova çözüm 
sağlayabilir mi? Bu yaklaşıma ilk kritik 
adım olarak, Yunanistan ve Rusya Enerji 
Bakanları,  ‘Türk Akımı’  boru hattı proje-
sinin Yunanistan’a uzatılması için gereken 
anlaşmayı imzalamışlardır. Türk Akımı’nın 
Rusya doğal gazını Karadeniz altından boru 
hatlarıyla taşıyıp Kırklareli’nin Kıyıköy ilçe-
sinde kurulacak olan istasyonlara getirme-
si, daha sonra da gazın yine boru hatlarıyla 
İpsala sınır geçişinden Yunanistan’a taşın-
ması planlanmaktadır. Proje kapsamında 
çalışmaların önümüzdeki yıl başlaması ve 
2019’da tamamlanması beklenmektedir. 

Projeyle yıllık 47 milyar metreküp gazın 
Avrupa’ya iletilmesi hedeflenmektedir. 
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, bu 
anlaşmanın Yunan ekonomisinin yararına 
olacak çok büyük bir yatırım projesinin baş-
langıcı olduğunu belirtmiştir. 

Sonuç olarak, Batı ve Rusya arasın-
daki gerginliğin henüz kontrol edilebilir 
olmasına rağmen, diplomatik çözüm üre-
tilemediği takdirde yeni bir silahlanma 
yarışını tetiklemesinin kaçınılmaz olduğu 
varsayılmaktadır. Nükleer silahların siyasal 
konjonktüre dâhil edilmesi, kutuplaşmayı 
derinleştirirken, ekonomik açıdan küçük 
devletlerin daha fazla zarar görmelerinin 
bölgesel istikrarı olumsuz etkileyebilece-
ği, uluslararası ilişkilerin temel prensip-
leri içinde yer almaktadır. Kanaatimizce, 
AB üyeliği halen buzdolabında bekletilen 
Türkiye’nin NATO’nun hayati bir müttefi-
ki, Rusya’nın önemli bir ticari partneri ve 
Yunanistan’ın yakın komşusu olarak geliş-
meleri yakından takip ederek, savunma ve 
dış politika yol haritasını dikkatle gözden 
geçirmesinin gerekli ve kaçınılmaz olduğu, 
son cümle olarak hatırlatılmalıdır. 

Ukraine, the Western economic sanctions 
have appeared, and these sanctions caused 
a 3.5 % reduction on the Russian economy. 
In accordance with this revealing, the cost 
of the sanctions on Russia imposed by EU 
countries rings the alarm bells for both 
sides. Because, based on the economic so-
cieties, it is apparent that Europe will have 
a loss of € 100 billion added value in the 
medium term. Ireland, Spain, Italy, Por-
tugal and Greece as the weak economic 
circles of EU member states are the most 
affected countries by the economic crisis. 
At this point, could Athens be the first actor 
to be split from the EU? While the tough 

negotiations continue between Athens and 
the European Union so as to prevent the 
bankruptcy of Greece, it may be said that 
in Berlin, the preparations are started in 
case of the circumstances of Greece’s leav-
ing the Eurozone. However, the Prime 
Minister Angela Merkel who is in “rich girl 
poor boy role”, while emphasized that the 
crisis is deepening, she essentially desires 
that Greece needs to remain in Eurozone 
due to its strategic importance. She advises 
that in case of the bankruptcy of the Greek 
government or their exiting the Eurozone, 
a major crisis is expected for EU countries, 
as well. Whereas the financial authorities 
suggest the idea that if Greece is unable 
to find money to postpone the crisis, the 
bankruptcy of Greece and its exit from the 
Eurozone would cost the EU € 1 trillion. As 
it is expressed more loudly that the country 
might leave the Eurozone, the money taken 
from the banks are set to exceed 4 billion 
euros in the past week by the owners of sav-
ings in Greece.

Greek Prime Minister Alexis Tsipras, 
who could not agree with his European 
partners; in his visit to Russia, stated that 

Europe’s biggest mistake is to see itself in 
the center of the world and they are ready 
to explore new safe harbors in the middle 
of the storms. He said: “Let’s get seri-
ous, this so-called ‘Greek problem’ does 
not just concern Greece, it concerns the 
whole Europe. The name of the problem 
is not ‘Greece’, it is ‘Eurozone’, and this 
problem affects the structure of this re-
gion.” Could Moscow, whose energy rev-
enues are decreasing, provide solutions for 
Alexis Tsipras’s search for an alternative 
exit from the economic crisis? As the first 
critical step to this approach, the Energy 
Ministers of Greece and Russia signed the 
agreement that the ‘Turkish Stream’ pipe-
line project is to be extended to the Greece. 
It has been planned that the Russian gas 
will be transformed under the Black Sea 
by ‘Turkish Stream’ to bring it to the sta-
tions that will be established in Kırklareli 
Kiyikoy district, and then again the gas 
will be moved to Greece with the pipe-
lines through the İpsala border crossings. 
The working within the project will start 
next year, and the project is expected to be 
completed in 2019. The project is aimed to 

deliver 47 billion cubic meters of gas 
to Europe annually. Russian Energy 
Minister Alexander Novak stated that 
this agreement will be the beginning 
of a major investment project to the 
benefit of the Greek economy. 

Consequently, although the ten-
sions between the West and Russia 
can yet be controlled, if a diplomatic 
solution is not produced, it is as-
sumed that this tension will inevita-
bly trigger the germination of a new 
arms race. While the inclusion of the 
nuclear weapons to the political con-
juncture deepens the polarization, 
the fact that the increasing damage 
in the financially minor countries will 
negatively affect the regional stabil-
ity is located in the basic principles of 
international relations. We believe, it 
should be reminded as the final sen-
tence that; Turkey whose EU mem-
bership is still in the refrigerator, as 
a vital ally of NATO, Russia’s major 
trade partner, and a close neighbor of 
Greece, should review its defense and 
foreign policy roadmap carefully as it 
is both necessary and inevitable.

IN A RESPONSE TO THE 
DISAGREEMENTS OF THE CRIMEA AND 
EASTERN UKRAINE, THE WESTERN 
ECONOMIC SANCTIONS HAVE 
APPEARED, AND THESE SANCTIONS 
CAUSED A 3.5 % REDUCTION ON THE 
RUSSIAN ECONOMY.
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U
krayna Krizi ile tekrar gün yü-
züne çıkan Rusya ve Batı dün-
yası arasındaki gerilim, özellikle 
enerji konusunda bir mücadele 

haline dönüşmüş bulunmaktadır. Bu müca-
delede, Rusya doğal gaz özelindeki mevcut 
dominant durumunu muhafaza etmeye, 
Avrupa ise Rus gazına alternatifler üretme-
ye çalışmaktadır. Oluşan bu tabloda, Güney 
Gaz Koridoru (GGK) Projesi ile Güneydoğu 
Avrupa Bölgesi çok küçük ölçekli pazarlara 
sahip olmasına rağmen, bölgenin orta vade-
de artacak tüketim rakamları ve jeopolitik 
konumundan dolayı Avrupa enerji güvenli-
ğinde çok büyük bir rol oynamaktadır. Bu 
bölgede doğal gaz, altyapısının çok yetersiz 
olmasıyla birlikte, Arnavutluk, Kosova ve 
Karadağ gibi ülkeler için çok yeni bir enerji 
kaynağıdır. Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nde 
yerli üretim yoluyla doğal gaz tüketiminin 

yüzde 37’si karşılanabilmekte, talebin geri 
kalanı ise tek tedarikçi olan Rusya’dan te-
min edilmektedir. Bölgenin yıllık gaz tüke-
timi 2013 yılında 28 milyar metreküp ola-
rak kaydedilmiştir. Bununla beraber, 2025 
yılında 44, 2030 yılında ise 50 milyar met-
reküplük tüketim rakamlarına ulaşılması 
beklenmektedir. 

1) Güneydoğu Avrupa Doğal Gaz 
Pazarının Fırsat ve Zorlukları
Bölgenin 2030 yılına kadar yüzde 2,5 yıllık 
büyüme oranlarına ulaşması beklenmekte-
dir. Bölgedeki genç nüfusla beraber yaka-
lanacak istikrarlı büyüme oranları birçok 
sektöre pozitif etkiler sağlayacağı gibi, bu 

bağlamda doğal gaz pazarlarının da büyü-
mesi kaçınılmaz olacaktır. Bölgedeki doğal 
gaz altyapısının yetersiz olması ve istikrarlı 
pazar büyümesi göz önünde bulunduru-
lacak olursa, orta vadede bu alana yatırım 
yapılması kaçınılmaz bir hal alacaktır. 

Bununla beraber bölgedeki tek tedarik-
çinin Rusya olması sebebiyle doğal gaz pa-
zarlarında rekabetçi bir kurgu söz konusu 
değildir ve doğal gaz fiyatları, piyasa me-
kanizması tesis edilemediğinden, oldukça 
yüksektir. Bu ülkelerdeki iletim sistemleri-
nin oldukça kısıtlı olmasından dolayı, doğal 
gaz yerine kömür tercih edilmektedir ve 
bu durum doğal gaz pazarının gelişmesini 
engellemektedir. Sırbistan, Kosova, Make-
donya gibi ülkelerin denize kıyıları bulun-
maması sebebiyle sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) alma imkânları da bulunmamakta-
dır, bu da bölgede Rusya’nın tek tedarikçi 
pozisyonunu koruması anlamına gelmekte-
dir ve rekabetçi bir piyasa oluşumunu en-
gellemektedir. 

Ortaya çıkan bu tabloda, bölgede re-
kabetçi bir piyasanın kurulması ve fiyat 
optimizasyonun sağlanabilmesi için, doğal 
gaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada, GGK 
projesi hem Batı Avrupa hem de Güneydo-
ğu Avrupa için büyük bir önem kazanmak-
tadır.

2) Güney Gaz 
Koridorunun Güneydoğu 
Avrupa için Önemi
GGK Projesi, Hazar doğal gazını 
Avrupa’ya taşımayı amaçlayan ve 
Şah Deniz II Doğal Gaz Sahası, 
Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP), 
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı (TANAP) ve Trans Adriya-
tik Boru Hattı (TAP) olmak üzere 
dört bileşenden oluşan bir mega 
projedir. Bu dört bileşenli proje, 
Avrupa enerji güvenliği için büyük 
bir öneme haizdir. Orta vadede 

W
ith Ukrainian crisis, tension 
between Russian and West-
ern world again came to 
light, it has turned to a strug-

gle especially in respect of energy. In this 
struggle, as Russia maintains its current 
situation specific to natural gas, Europe 
has tried to produce alternatives to Rus-
sian gas. In this view, although Southeast 
Europe region have smallest scale markets, 
it has played a big role in European energy 
safety due to region’s increasing consump-
tion numbers in the medium term and geo-
political position with South Gas Corridor 
(SGC) Project. In this region, natural gas in-
frastructure is not sufficient as well as it is a 
new source of energy for such countries Al-
bania, Kosovo and Montenegro. In South-

east Europe Region, it has meet natural gas 
consumption’s 37 % with domestic produc-
tion, the rest of the request has provided 
from Russia which is the only supplier. In 
2013, region’s per annum gas consump-
tion was recorded as 28 billion cubic meter. 
Nevertheless, it has been expected to reach 
consumption volumes 44 billion in 2025, 
50 billion cubic meters in 2030.

1) Southeast Europe Natural 
Gas Market’s Opportunity and 
Challenges
It has been estimating to reach as 2.5% 
growth rates per annum until year 2030. 
With young population in region getting 
steady growth rates will provide positive 
impacts for many sectors and in this regard, 
natural gas markets’ growth will be indis-
pensable. If the natural gas infrastructure’s 
insufficiency in the region and steady mar-
ket growth are taken into consideration, it 
will be indispensable position to have an in-
vestment for this area in the medium term.

Nevertheless, as Russia is an only sup-
plier in the region, it is out of question the 
competitive fiction in the natural gas mar-
kets and the natural gas prices are too high 
because of unfounded market mechanism. 
Due to transmission system is so limited 
in these countries, it is preferred coal to 

GÜNEYDOĞU AVRUPA BÖLGESI’NDE 
YERLI ÜRETIM YOLUYLA DOĞAL 
GAZ TÜKETIMININ YÜZDE 37’SI 
KARŞILANABILMEKTE, TALEBIN GERI 
KALANI ISE TEK TEDARIKÇI OLAN 
RUSYA’DAN TEMIN EDILMEKTEDIR.

GÜNEY GAZ KORIDORU 
PROJESI AVRUPA ENERJI 
BIRLIĞI PLANI’NIN BIR 
PARÇASIDIR.

IN SOUTHEAST EUROPE REGION, 
IT HAS MEET NATURAL GAS 
CONSUMPTION'S 37 % WITH 
DOMESTIC PRODUCTION, THE REST 
OF THE REQUEST HAS PROVIDED 
FROM RUSSIA WHICH IS THE ONLY 
SUPPLIER.
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Güneydoğu Avrupa bölgesi için 50 milyar 
metreküpe ulaşacak doğal gaz tüketimi, fi-
yat optimizasyonu ihtiyacını beraberinde 
getirmektedir. Bu sebeple GGK’den getiri-
lecek gaz ile Rusya’nın monopol pozisyonu 
kırılabilecektir. Bu Koridor ile getirilecek 
gaz, inşa edilecek yeni ara bağlantılarla böl-
geye kolaylıkla dağıtılabilecektir. Bu proje 
ile bölgedeki yatırımların önü açılacak ve 
bu paralelde doğal gaz piyasalarının gelişi-
mi sağlanacaktır. Bununla birlikte bu proje, 
Avrupa Enerji Birliği Planı’nın bir parçası-
dır. Hedeflenen Enerji Birliği ile ideal reka-
betçi bir piyasanın kurulması, bölge ülkeleri 
için arz güvenliği anlamına gelmektedir. 
2006, 2009 ve en son kış aylarında kıyısın-
dan dönülen Ukrayna Gaz Krizleri sebebiy-

le Güneydoğu Avrupa Bölgesi gazsız kalma 
tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu proje 
ile bölgeye yapılacak yatırımlarla birlikte 
ters akış kapasitesinin aktif hale gelmesiyle 
gaz kesintilerinin sonuçları minimize edile-
bilecektir. Bu projeyle beraber rekabetçi bir 
piyasanın kurulmasıyla doğal gaz fiyatları 
düşecek ve enerji-yoğun sektörlerdeki mali-
yetler azalacaktır. Maliyetlerin azalması ise 
yabancı yatırımcının bölgeye ilgi duymasına 
neden olacaktır. 

3) Güney Gaz Koridoru ve 
Türkiye
Enerjide küresel ve bölgesel anlamda yaşa-
nan gelişmeler, Türkiye’de farklı arz kaynak-
larından gelen gazların buluştuğu, bu gaz-
ların sadece iletiminin değil ticaretinin de 
yapıldığı bir “ticari aktarma merkezi” (hub) 
kurulmasının önemini arttırmıştır. Avru-
pa Piyasa Düzenleyicilerinin (ACER)  Gaz 
Hedef Modeli kriterlerinde detaylandırdığı 
üzere, sağlıklı bir ticari aktarma merkezinin 
kurulması için yıllık 20 milyar metreküpten 
büyük pazar büyüklüğünün olması, “el de-
ğiştirme oranının”  en az 8 olması ve en az 
3 farklı tedarikçi bulunması gerekmektedir. 
Jeopolitik konumuyla beraber Türkiye, bu 

koşulları karşılayabilecek bir potansiyele 
sahiptir. Başta Azerbaycan olmak üzere Ku-
zey Irak, İran, Rusya ve hatta Doğu Akdeniz 
havzasından gelebilecek yeni kaynaklar arz 
anlamında çeşitliliğin artmasını sağlayarak 
ticaretin canlanmasına sebebiyet verebile-
cektir. Bu anlamda Türkiye’nin en sıkıntılı 
olduğu husus ise “doğal gazın el değiştirme 
oranıdır”. Türkiye, doğal gaz piyasası tüke-
tim hacminin büyüklüğü ile ters orantı teş-
kil eden talep-atama-tedarik üçlüsü ile “ba-
sit market yapısı” ve “likit olmayan piyasa” 
olarak sınıflandırılmaktadır. Bu noktada, 
hem iç hem uluslararası market derinliği-
mizi arttırma adına, son tüketiciler için uy-
gulanan fiyat mekanizmasının maliyet esas-
larını kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve 
ara bağlantıların verimli bir şekilde kulla-
nımını sağlayacak mevzuat değişikliklerinin 
ve teknik yatırımların ivedilikle yapılması 
büyük önem arz etmektedir. 2018’de gaz 
akışının başlaması planlanan Şah Deniz II 
projesinin alt kırılışları olan SCP, TANAP ve 
TAP projelerinin, Azeri doğal gazını Gürcis-
tan-Türkiye-Yunanistan-Arnavutluk-İtalya 
üzerinden taşıyarak bölge ülkelerini birbi-
rine bağlayacak olması, ülkemizin merkezi 
rolünü daha da güçlendirecektir. Bunlara ek 
olarak, Bulgaristan, Romanya, Moldova’da-

ki ara bağlantı çalışmalarının tamamlanma-
sı ve diğer Balkan ülkelerinin de doğal gaz 
taleplerinin artması ile birlikte bölgede her 
geçen gün büyüyecek olan pazarda, ülke-
mizde kurulacak ticari bir aktarma noktası 
kilit roller üstlenecektir.

Değerlendirme
Son Ukrayna Krizi ile ortaya çıkan doğal 
gaz arz güvenliği konusu AB’yi orta ve uzun 
vadede yeni projelere yöneltmiş ve GGK 
büyük bir önem kazanmıştır. Bu doğrul-
tuda, Güneydoğu Avrupa Bölgesi, büyüme 
oranlarının artması paralelinde tüketim 
oranlarının artması ve jeopolitik konumuy-
la küçük pazarlara sahip olmasına rağmen 
önemli bir nokta olmuştur. Bölgedeki libe-
ral dönüşümün kilit noktası ise pazardaki 
Rus dominantlığının yıkılması ile mümkün 
olabilecektir. Bununla beraber Türkiye, kü-
resel ve bölgedeki gelişmelere binaen avan-
tajlı bir konuma sahip durumdadır. Oluşan 
bu avantajlı durum ise, Türkiye’de bir ticari 
aktarma merkezinin kurulması ihtiyacını 
beraberinde getirmektedir. Bu sebeple kü-
resel ve bölgesel projelerde söz sahibi ola-
bilmek için, liberal bir piyasa inşa edecek 
mevzuat düzenlemeleri ve teknik yatırımla-
rın ivedilikle yapılması gerekmektedir.

natural gas and this situation prevents to 
development of the natural gas market. 
The countries which have no coast to sea 
like Serbia, Kosovo and Macedonia, they do 
not have chance to buy liquefied natural gas 
(LNG), so it means that Russia preserves its 
only supplier position and this prevents to 
formation a competitive market.

This generated view, it is needed that 
natural gas supply sources should be diver-
sified for setting a competitive market in 
the region and getting price optimization. 
At this point, SGC project has gained big 
importance both for Western Europe and 
Southeast Europe.

2) The importance of South Gas 
Corridor to Southeast Europe
SGC project aims at transport Caspian 
natural gas to Europe; it is a mega project 
that consists of four components as Shah 
Deniz II Natural Gas Field, South Caucasia 

Pipeline (SCP), Trans Anatolian Natural 
Gas Pipeline (TANAP) and Trans Adriatic 
Pipeline (TAP). This four component proj-
ect has a big importance for Europe energy 
security. In the middle term, natural gas 
consumption for Southeast Europe region 
reaching to 50 billion cubic meter will bring 
with necessity of the price optimization. 
For this reason, the gas coming from SGC 
can break Russia’s monopoly position. The 
gas coming with the corridor will be easily 
distributed as building the new intercon-
nectors to the region. With this project, 
investments lead up in the region and it 
will provide development of natural gas 
markets. In addition to this, this project 
is a part of European Energy Union Plan. 
Targeted Energy Union and setting an ideal 

competitive market come to mean the sup-
ply security for countries in the region. Be-
cause Ukrainian gas crisis which has virtu-
ally happened in 2006, 2009 and winter 
mounts, Southeast Europe region came up 
against threat of out of gas. With this proj-
ect, there will be investment to region and 
with being active back flow capacity will 
minimize results of gas cuts. With this proj-
ect and setting a competitive market, there 
will reduce the prices of natural gas and 
energy-dense sectors’ cost will decrease. 
Decreasing of cost will lead to attention to 
region by foreign investor.

3) South Gas Corridor and 
Turkey
Global and local developments in energy, it 
raised the importance of set ‘trading hub’ 
which is not only transport but also trade of 
these gases which come together from dif-
ferent supply sources in Turkey. As Euro-
pean Agency for The Cooperation of Energy 
Regulators (ACER) detailed in Gas Target 
Model, there must be per annum more than 
20 billion cubic meter market size, churn 
rate must be at least 8 and at least 3 sup-
plier to set a well trade hub. Turkey has a 

potential to meet these conditions with its 
geopolitical position. As first Azerbaijan, 
than North Iraq, Iran, Russia and even East 
Mediterranean basins’ new sources will 
provide to increase of diversity as a supply 
sources and enliven the trade. In this sense, 
Turkey’s most troublesome aspect is churn 
rate. It is categorized that Turkey natu-
ral gas market consumption volume’s size 
and offer-nomination-supply triad form-
ing back flow and “basic market structure” 
and “illiquid market”. At this point, it has 
big importance to regulate price mecha-
nism which contains cost essentials for 
last consumers and make quickly legisla-
tion chances and technic investment for  
using interconnectors efficiently for the 
sake of increasing both our internal and in-
ternational market depth. In 2018, there is 
planned that gas flow will begin in project 
of Shah Deniz II’s sub refractions which are 
SCP, TANAP and TAP projects transport-
ing Azeri natural gas from Georgia-Turkey-
Greece-Albania-Italy that will interconnect 
countries in the region which strengthen 
our countries’ central role. In addition to 
this, completion of interconnector work-
ings in Bulgaria, Romania and Moldova and 
increasing of other Balkan States’ natural 
gas demands and trade hub which being es-
tablished in our country and being getting 
bigger day by day will have key role in the 
region.

Evaluation
With last Ukrainian crisis, EU in the me-
dium and long term has turned to new proj-
ects as emerged natural gas offer security 
subject and SGC gains a big importance. 
Accordingly, increasing of Southeast Eu-
rope region growth size parallels increasing 
of consumption rates and although it has 
small markets, due to geopolitical posi-
tion, this region has become an importance 
point. The key aspect of liberal transition in 
region will be possible when Russia’s domi-
nance is broken in market. Nevertheless, 
Turkey has a profitable position in regard to 
developments at regional and global. This 
profitable position brings to necessity of es-
tablishing of trade hub in Turkey. For this 
reason, there must be regulations in legis-
lation and technic investments urgently for 
setting a liberal market to have right com-
ment on regional and global projects.

UKRAYNA GAZ KRIZLERI SEBEBIYLE, 
GÜNEYDOĞU AVRUPA BÖLGESI GAZSIZ 
KALMA TEHDIDIYLE KARŞI KARŞIYA 
KALMIŞTIR.
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SOUTH GAS CORRIDOR PROJECT IS A 
PART OF EUROPEAN ENERGY UNION 
PLAN.

BECAUSE UKRAINIAN GAS CRISIS, 
SOUTHEAST EUROPE REGION CAME UP 
AGAINST THREAT OF OUT OF GAS.
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A
merika Birleşik Devletleri (ABD), 
özellikle 2008 yılında yaşadığı 
ekonomik krizden sonra ticari 
anlamda yeni hamleler, yeni an-

laşmalar yaparak içinde bulunduğu dar-
boğazdan çıkmayı hedefliyor. Amerika’nın 
ekonomide yaptığı her yeni hamle, hem 
bölgesel hem de küresel olarak etki yara-
tıyor ve karşı hamlelerin ortaya çıkmasına 
neden oluyor. Müzakereleri 2008 yılında 
başlayan Trans Pasifik Ortaklığı’ndan son-
ra (Trans Pacific Partnership – TPP) geç-
tiğimiz yıl gündeme gelen Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership - TTIP) 
da yeni tartışmaları beraberinde getirdi. 
ABD Kongresi Haziran ayı sonunda, uzun 
süren tartışmalar neticesinde,  Başkan Ba-
rack Obama’ya “Ticareti Geliştirme Yetkisi” 
(Trade Promotion Authority- TPA) verdi. 
ABD Kongresinin her iki “kanadından” da 
(Temsilciler Meclisi ve Senato) geçen yasa 
tasarısı, Başkan Obama tarafından im-
zalandı. Hem anlaşmanın içeriği hem de 
böylesine hızlandırılmış bir şekilde Obama 

yönetimi tarafından uygulanan müzakere 
şekli, Amerika’da yasa yapıcılar ve ticaret 
kurumları tarafından eleştiriliyor.

TTP anlaşması ABD, Japonya, Avust-
ralya, Brunei, Malezya, Yeni Zelanda, Vi-
etnam, Meksika, Singapur, Kanada, Peru 
ve Şili olmak üzere Pasifik Okyanusu’na 
kıyısı bulunan 12 ülke arasında müzakere 
ediliyor. Bu ülkelerle yapılacak olan TTP 
anlaşması, dünya ekonomisinin yüzde 
40’ını temsil ediyor ve bu yılın sonuna doğ-

ru hayata geçirilmesi hedefleniyor. TTIP 
anlaşmasının ise daha uzun vadede işleme 
girmesi bekleniyor çünkü ABD ve Avru-
pa Birliği (AB) arasındaki müzakerelerde 
dünyanın en büyük Serbest Ticaret Bölgesi 

U
nited States of America (USA) is 
planning to get out of the bottle-
neck that was especially caused 
by the economic crisis in 2008, 

by new commercial moves and agreements. 

Every new move USA makes in the econom-
ics creates an influence both in regional and 
global scale and arise counter moves as a 
reaction. Besides the Trans Pacific Part-
nership (TPP), the negotiations of which 
started in 2008, the Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP), which 
first came to agenda last year, brought new 
discussions. The US Congress gave Presi-
dent Barack Obama the “Trade Promotion 
Authority” (TPA), as a result of long dis-
cussions, in the end of June. The law draft, 
passing from both the wings (House of Rep-
resentatives and Senate) of USA congress, 
has been signed by President Obama. Both 
the content of the agreement and the way 
of negotiation applied by OBAMA manage-
ment in such a fast manner, are being criti-
cized by law makers and trade associations. 

TTP agreement is being negotiated 
among 12 countries that have a coast to 
Pacific Ocean namely, USA, Japan, Aus-
tralia, Brunei, Malaysia, New Zealand, 
Vietnam, Mexico, Singapore, Canada, Peru 
and Chile. The TTP agreement that these 

countries sign will represent 40% of the 
world economics and is planned to put 
into charge until the end of this year. TTIP 
agreement is supposed to be of concern in 
a longer period because by the negotiations 
between USA and EU, world’s biggest Free 
Trade Zone is intended to be established. 
But there are some drawbacks since enough 
clearness could not be provided in every is-
sue as in the case of Genetically Modified 
Foods (GM Foods). 

Both USA and EU lost their advantages 
in global trade negotiations and commer-
cial competition especially in commercial 

PASIFIK OKYANUSU’NA KIYISI 
BULUNAN 12 ÜLKE ARASINDA 
YAPILACAK OLAN TTP ANLAŞMASI, 
DÜNYA EKONOMISININ YÜZDE 
40’INI TEMSIL EDIYOR VE BU YILIN 
SONUNA DOĞRU HAYATA GEÇIRILMESI 
HEDEFLENIYOR.

THE TTP AGREEMENT THAT THESE 12 
COUNTRIES THAT HAVE A COAST TO 
PACIFIC OCEAN SIGN WILL REPRESENT 
40% OF THE WORLD ECONOMICS AND 
IS PLANNED TO PUT INTO CHARGE 
UNTIL THE END OF THIS YEAR.
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kurulmak isteniyor. Ancak, Genetiği ile Oy-
nanmış Gıdalar (GDO) konusunda olduğu 
gibi her konuda istenilen şeffaflığın henüz 
sağlanamamış olması, çekincelere neden 
oluyor.

Hem ABD hem de AB özellikle ticari 
anlamda yükselmekte olan ülkelere karşı 
küresel ticaret müzakerelerinde ve reka-
bet etme konusunda güçlerini kaybettiler. 
Bunun nedeni her iki tarafın da yaşadığı 
ekonomik krizlerdir. Çare arayışına giren 
taraflar küresel ekonomide yeniden söz 
sahibi olmanın yollarını arıyorlar. TTIP 
anlaşmasının AB’de özellikle işsizliğe çare 
olacağı düşünülüyor.  Anlaşmanın, ABD ve 
AB arasında ticaret ve yatırım, istihdam ve 
büyümeyi artırmak için iyi bir fırsat olacağı 
öngörülüyor. Ancak yerel ticaret grupları 
çekincelerini ileri sürerek daha korumacı 
bir yaklaşım sergiliyorlar.

Anlaşmaların Türkiye’ye Etkileri
Türkiye, ülkemizi ve içinde bulunduğumuz 
coğrafyayı ilgilendiren her iki anlaşmayı da 
yakından takip ediyor. Çünkü, her iki anlaş-

ma da, dünyada ticari dengeleri değiştire-
cek öneme sahip. Ayrıca, hem AB hem de 
ABD, ikili ticareti kolaylaştırmanın yolları-
nı ararken bir yandan da üçüncü ülkelerde 
ticari varlıklarını büyütmek için başka an-
laşmaları da uygulamaya koyuyor. Bu du-
rumun ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin 
ticaretini birebir olarak etkilemesi kuvvet-
le muhtemeldir. Çünkü AB üyesi olmadan 
Gümrük Birliğine üye olan Türkiye, TTIP 
yürürlüğe girdiğinde ABD mallarına hiçbir 
vergi uygulamadan kapılarını açmak zorun-
da kalacak.

TTIP, Türkiye ve ABD arasındaki mevcut 
ekonomik dengeyi olumsuz yönde etkile-
yecek şartlar içeriyor. ABD ürünlerine AB 

üzerinden Türkiye pazarına serbest giriş 
sağlayan anlaşma, Türkiye için ABD’ye 
ürün satarken gümrük vergisi uygulanma-
sına devam etmesine neden oluyor.  Hem 
ticari dengeyi bozacak hem de Türk ürün-
lerinin AB ürünlerine nazaran ABD piyasa-
sında rekabet gücünü azaltacak bu anlaş-
ma, her anlamda ülkemizi zora sokacak gibi 
görünüyor. Türkiye’nin kendini koruma 
altına alması için ABD ile Serbest Ticaret 
Anlaşması konusunu bir an önce gündeme 
alması gerekiyor. AB tarafından kabul edil-
meyen diğer bir çözüm yolu ise, ABD ve AB 
anlaşma masasına oturduğunda aynı ma-
sada yer alarak müzakerelerin kapsamında 
bulunmak, aynı avantajlara sahip olmak.

Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de ye-
rel ticari ve sivil toplum kuruluşların (STK), 
üreticileri koruyucu önlemlerin alınması 
yönünde adımlar atması gerekiyor. Aksi 
takdirde artık sınırda yani gümrükte geçerli 
olacak kuralların ötesinde (sınır ardı) küre-
sel ticari kuralları belirleyecek bu anlaşma-
ların karşısında küçük üreticiler yok olma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler.

means against developing countries. The 
reason is the economic crisis both sides suf-
fered. The parties in search of a solution 
are looking for new ways of having a say 
in global economics once again. The TTIP 
agreement is anticipated to be a solution to 
especially unemployment in EU. The agree-
ment is foreseen to be a good opportunity 
to increase volume of trade, investments, 
employment and economic growth between 
USA and EU. But the local trade groups, 
putting forward their drawbacks, are be-
having conservative. 

The Effects of this Agreement to 
Turkey
Turkey is following both of the agreements 
closely which concerns the geography that 
our country is in. Because, both the agree-
ments have an importance that can change 
the economic balances in the world. Also, 
both USA and EU, while searching for new 
ways of facilitating the dual trade, set new 
agreements to increase their commercial 
assets in third countries. This situation will 
most probably affect Turkey’s trade one to 
one in the coming times. Because Turkey, 
being a member of Custom’s Union without 
being a member of EU, will have to let the 
access of USA products in the Turkish mar-
ket tax free when TTIP goes into effect. 

TTIP involves some conditions that will 
affect the current economic stability in a 
negative manner between Turkey and USA. 
The agreement that provides free access 
to USA products into Turkish market also 

causes the continuity of tariffs for Turkish 
products sold to USA market. This agree-
ment will put out Turkey in many ways, 
since it will change the economic balances 
and will decrease the competitive advan-
tage of Turkish products in the USA market 

when compared to EU products. To provide 
self-protection, Turkey has to handle the 
Free Trade Agreement with USA as soon as 
possible. Another way of solution which is 
not accepted by EU is to take place in the 
negotiation meetings with USA and EU at 
the same level and have the same advan-
tages.

As in Europe, the local commercial and 
civil NGO’s (Non-Governmental Organiza-
tions) should make some steps forward to 
take precautions to protect producers in 
our country too. Otherwise, besides the new 
rules in Customs, this agreement will speci-
fy the global commercial rules ahead of our 
borders, and the small enterprises may face 
the danger of extinction.
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TTIP, TÜRKIYE VE ABD ARASINDAKI 
MEVCUT EKONOMIK DENGEYI 
OLUMSUZ YÖNDE ETKILEYECEK 
ŞARTLAR IÇERIYOR.

TTIP INVOLVES SOME CONDITIONS 
THAT WILL AFFECT THE CURRENT 
ECONOMIC STABILITY IN A NEGATIVE 
MANNER BETWEEN TURKEY AND USA.



20  EKOANALİZ / ECOANALYSIS

S
ovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 
birlikte bağımsızlığını ilan eden 
Gürcistan Cumhuriyeti, bu dö-
nemden itibaren çalkantılı bir iç 

politikayla mücadele ederek realist teoris-
yenlerin söylemiyle uluslararası sistemde 
hayatta kalmaya çabalamıştır. Bir yandan 
iç siyasette istikrarı tesis etmeye çalışan 
Gürcistan, hem iç politika hem de dış po-
litikasını etkileyen Güney Osetya, Abhazya 
sorununu uluslararası arenada duyurmaya 
çalışmıştır. Ancak 1997 yılına kadar Avrupa 
Birliği’nin (AB) ‘Önce Ruslar’ politikası se-
bebiyle bölgede Rusya’yla yalnız kalmış ve 
bu dönemde de Rusya’nın ‘yakın çevre’ poli-

tikası altında hareket alanı kısıtlı kalmıştır.1 
Batıyla olan teması, Bakü-Tiflis-Ceyhan 

(BTC) ham petrol boru hattının hayata ge-
çirilmesi projesiyle önemli ölçüde etkinlik 
kazanmıştır. 1997’den sonra, Gürcistan’da-
ki Rus askeri üstlerinin kapatılması ve Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) 
ayrılma gibi konular gündeme taşınabilmiş, 
AB ve NATO’ya üye olma girişimleriyle 
Rusya’ya karşı muhalif bir tutum sergileye-

1  Mitat Çelikpala, Bağımsız Gürcistan’ın 20 yılı: Başarısız Devlet Mi, 
Demokratik Model Ülke Mi?, Mustafa Aydın (der.), Kafkasya’da Deği-
şim Dönüşüm (Avrasya Üçlemesi III) içinde, Nobel Akademik Yayıncılık, 
2012.

bilmiştir. Gürcistan önderliğinde bölgede, 
GUAM (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve 
Moldova) “Demokrasi ve Ekonomik Kalkın-
ma Örgütü” başkanlarının 10 Ekim 1997’de, 
Strasburg’da Ortak Anlaşma imzalaması 
ve bu dört devletin birliği ile faaliyete baş-
lamıştır. Bu anlaşmada Cumhurbaşkanları 
egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların 
dokunulmazlığı, demokrasi, hukukun üs-
tünlüğü ve insan haklarına saygı ilkeleri te-
melinde Avrupa’da istikrarın ve güvenliğin 
güçlendirilmesi amacıyla her türlü işbirliği-
nin gelişimi ve öneminin altını çizmişlerdir. 
Rusya’yla BDT çatısı altında anlaşamayan 
Gürcistan’ın GUAM’a önderlik etmesi, ül-
keyi adım adım sertleşen Rus yaptırımları-
nın hedefi haline getirmiştir.2

İki ülke arasında başlayan gerginleşme, 
2008 yılında Rusya’nın Güney Osetya’nın 
başkentini bombalaması, buna karşılık 
Gürcistan’ın ‘anayasal düzeni’ tesis etmek 
amacıyla kara harekâtını başlatması ve 
bunun üzerine Rusya’nın bölgede yaşanan 
‘soykırıma’ müdahale etme amacı altında 
Osetya’ya girmesi, bölgede Rus-Gürcü sa-
vaşıyla sonuçlanmıştır.3

Bu savaşın ardından Gürcistan “Ulusal 
Güvenlik Konseptini” (UGK) değiştirmiştir. 
2011 yılının sonlarında, Gürcistan Parla-
mentosunun yaptığı olağanüstü oturumda 
kabul etmiş olduğu yeni UGK; Gürcistan’ın 
bağımsızlık tarihindeki ikinci defa kabul 

2   Çelikpala, a.g.e., s.77.
3   Çelikpala, a.g.e., s.94.

G
eorgia, which proclaimed its in-
dependence with the disintegra-
tion of Soviet Union, has tried to 
survive in the international sys-

tem, a discourse devised by realist theore-
ticians, tackling with tempestuous days in 
its domestic politics. It has tried not only to 
make a proclamation of the issue of South 
Ossetia and Abkhazia having an influence 
on its both domestic and foreign affairs in 
the international arena, but also to sustain 
the stability in the domestic policy. How-
ever, it remained alone in the region in the 
presence of Russia due to the implementa-
tion of “Russian First” policy by European 
Union (EU) and had a restricted room for 
movement as a result of the “near abroad” 
policy of Russia till 1997.

With the conduct of the project of Baku 
Ceyhan Pipe Line, its contact with the 
Western World improved to a significant 
extent. After 1997, the issues of closing 
Russian military bases, and disintegrat-

ing from Commonwealth of Independent 
States (CIS) were brought to agenda and 
it managed to have an opposition attitude 
towards Russia thanks to its attempts to 
become a member of EU and NATO. Under 
the leadership of Georgia, on October 10, 
1997, the Presidents of Azerbaijan, Geor-
gia, Moldova and Ukraine (GUAM) met 
in Strasbourg during summit of Council of 
Europe and entered into an agreement, and 
thus the GUAM Organization for Democ-
racy and Economic Development went into 
action with unity of the aforementioned 
countries. In this agreement, the Presidents 
stressed the importance of strengthening 
the four nation’s cooperation for the sake 
of a stable and secure Europe guided by the 
principles of respect for the sovereignty, 
territorial integrity, inviolability of state 
frontiers, mutual respect, cooperation, de-
mocracy, supremacy of law and respect for 
human rights. The fact that Georgia, which 
was unable to reach a compromise with 

Russia within the scope of CIS, had a lead-
ing position in the development of GUAM 
made the country a target for the severe en-
forcements imposed by Russia.

The fact that Russia bombed the capital 
of South Ossetia, Georgia launched ground 
operation in return to maintain the consti-
tutional order and Russia had a military 
intervention in Ossetia with the purpose 
of responding promptly to the “genocide” 
in the region, coupled with the tension 
between two countries, resulted in Russia-
Georgia War.

After this war, Georgia changed its Na-
tional Security Concept (NSC). Towards 
the end of 2011, the new NSC approved by 
the Georgia Parliament in an extraordi-
nary session for the second time became 
the most important document framing the 
main points for security policy, and pre-
senting the risks and hazards against the 
security of the country, and the national 
interest. 
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edilen ve yukarıda da anlatılmış olduğu 
gibi, ülkenin ulusal çıkarlarını anlatan, ül-
kenin güvenliğine karşı gelişen tehlikeleri 
ve riskleri ortaya koyan, güvenlik politikası 
için ana doğrultuları belirleyen en önemli 
belge niteliği taşımaktadır.4

2008 yılı Ağustos ayında gerçekleşen 
Rusya-Gürcistan savaşı sonrası Tiflis, adı 
geçen belgelerin yeniden gözden geçirilme-
sine gerek duyarak, bir takım değişiklikle-
re gitmiştir. Belgeye göre, Tiflis yönetimi 
Avrupa’ya uyum sürecinin genişletilmesini 
kendi güvenliğinin en önemli unsurların-
dan saymaktadır. Gürcistan kendini Avru-
pa ve Avro-Atlantik bölgesinin bir parçası 
olarak görmektedir.  NATO ve Avrupa Bir-
liği (AB)’nin doğuya doğru genişlemesinin, 
Gürcistan için önemli olduğu belirtilmek-
tedir. Ayrıca, dünyanın demokratik ülkeleri 
ile işbirliğine önem veren Tiflis, bu ülkelerin 
yardımlarının Gürcistan’da demokrasinin 
gelişmesi için önemli olduğunu vurgulamak-
tadır.5 Bunun somut bir adımı olarak, 2013 
yılında AB ve Gürcistan arasındaki Serbest 
Ticaret Bölgesi (The Deep and Comprehen-
sive Free Trade Area -DCFTA) anlaşmasının 
müzakerelerinin tanımlanması ve bundan 
sonra Gürcistan’ın AB pazarına olan erişi-
minin kolaylaşmasını örnek vermek doğru 
olacaktır.6

Yukarıda da gördüğümüz üzere, an-
laşma 2011 yılında UGK belgesinde alınan 
kararların 2013 yılında hayata geçirilmesi 
bakımından önemlidir. Gürcistan’ın AB ile 
olan bütünleşme çabasının karşılıklı oldu-
ğunu ve ekonomik ve siyasi alanda uyum 
içerisinde yürüdüğünü görmekteyiz. Anlaş-
mayla birlikte kısa dönemde Gürcistan’ın 
AB’ye olan ihracatında, uzun dönemde ise 

4  Elnur  İsmayilov,  http://www.bilgesam.org/incele/166/-
gurcistan%E2%80%99in-yeni-ulusal-guvenlik-konsepti/, 2012.
5   A.g.e., 2012.
6    http://tr.euronews.com/2013/07/23/ab-ile-gurcistan-serbest-
ticaret-muzakerelerini-tamamladi/. 

Gürcistan’ın ulusal geli-
rinde yüzde 4,5 oranın-
da sıçrama olması bek-
lenmektedir. Buna ek 
olarak AB, Gürcistan’ın 
en büyük ticaret ortağı 
konumundadır.7 

Gürcistan’ın AB’ye 
olan yakınlaşma isteği-
nin sadece ekonomik an-
lamda değil demokratik 
kurumlarını geliştirmek 
için de bir amaç teşkil et-
tiğini söyleyebiliriz. Bu-
nunla birlikte, UGK’de 
de altının çizildiği üzere; 
ülkenin ulusal çıkarları, 
toprak bütünlüğünün 
sağlanması, demokra-
sinin güçlendirilmesi, 
devlet kurumlarının ge-
lişmesi, ulusal güvenlik 
sisteminin daha etkin 
hale getirilmesi, Avru-
pa ve Avro-Atlantik ku-
rumlarıyla entegrasyon, 
uzun dönemli güvenli ve 
stabil ekonomik gelişme, 
enerji güvenliği, bölgesel 
istikrarın sağlanması, si-
ber güvenliğin gelişmesi, 
demografik güvenlik ve diasporayla ilişkileri 
içermektedir.8

2005 ve 2011’de kabul edilen UGK’lerin 
en büyük farkının, Gürcistan’ın kuzey 
komşusu olan Rusya’ya karşı alınan tu-
tumda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Rus-
ya, 2005’teki konseptte çoğunlukla askeri 
üsleri sebebiyle, sadece ülkenin toprak 
bütünlüğü için bir tehlike olarak gösteri-
lirken, 2011’deki konseptte açık bir şekilde 
düşman olarak adlandırılmıştır. Yeni kon-
septte en önemli üç tehdit doğrudan Rusya 
ile bağlantılıdır. Bu üç tehdit, "Gürcistan 
topraklarının Rusya Federasyonu tarafın-
dan işgali ve işgal olunmuş topraklardan 
Rusya tarafından düzenlenen terörist sal-
dırılar, Rusya tarafından Gürcistan’a yeni 
bir askeri saldırı yapılması ihtimali ve işgal 
edilmiş topraklardan mülteci durumuna 

7   Doç. Dr. Toğrul İsmayil, http://enerjigunlugu.net/gurcistanin-av-
rupa-ile-ortaklik-tercihi_5844.html, 2013.
8    Elnur  İsmayilov,  http://www.bilgesam.org/incele/166/-
gurcistan%E2%80%99in-yeni-ulusal-guvenlik-konsepti/, 2012.

düşmüş insanların haklarının çiğnenmesi" 
olarak sıralanmaktadır.9 Bu algının en bü-
yük nedeninin 2008 yılında yaşanan savaş 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Yeni konseptte, Rusya her ne kadar 
düşman olarak adlandırılsa da önemli gö-
rüşmelere çağırılmakta ve Gürcistan ile 
Rusya’nın arasının normalleştirilmeye 
çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Bunun en 
büyük nedeni ise Rusya Federasyonu’na 
bağlı Kuzey Kafkasya bölgesinde barış ve 
istikrarın sağlanması, Gürcistan için önem 
arz eden bir politika olmasındandır. Bölge 
halkları arasında ilişkilerin derinleşmesi, 
Tiflis yönetiminin başlıca politik yönelim-
lerinin bir parçası kabul edilerek, tüm Kaf-
kasya bölgesinde karşılıklı güven, barış ve 
istikrarın kurulması hedeflenmektedir.10 
Ayrıca belgede Gürcistan’ın NATO ve AB’ye 
üyelikleri hedeflenmektedir.11

9   A.g.e., 2012.
10   A.g.e., 2012.
11   A.g.e., 2012.

After the Russia-Georgia War in 2008, 
Tbilisi has undertaken some changes in 
need of revising the aforementioned docu-
ments. According to the document, the gov-
ernance of Tbilisi regards the enhancement 
of the adaptation process into Europe as 
the most crucial component of its security. 
Georgia considers itself as part of Europe 
and the region of Avro-Atlantic. In addition, 
it is pointed out that the spread of NATO 
and European Union (EU) towards the 
Eastern World had important implications 
for Georgia. Tbilisi attaching importance to 
the cooperation with democratic countries 
emphasizes that the contributions of those 

countries are key for 
the improvement of de-
mocracy in Georgia. As 
a concrete step of that, 
it would not be wrong 
to give the completion 
of the negotiations re-
lated to The Deep and 
Comprehensive Free 
Trade Area Agreement 
(DCFTA), and the rela-
tive easiness of access to 
EU market by Georgia 
as examples.

As stated previously, 
the agreement in 2011 is 
important with respect 
to the implementation 
of the decisions made 
in the documentation 
of NSC in 2013. We ob-
serve that the attempt of 
Georgia to be integrated 
into EU is not one-sided 
and its progress is har-
monious in economics 
and politics. It is expect-
ed that the exportation 
to Europe from Georgia 
in the short run, and a 
leap of improvement ap-

proximately at the rate of 4,5% in its nation-
al income in the long run will take place. 
Besides, EU is at the position of becoming 
the biggest trade partner of Georgia.

We can also state that the desire of 
Georgia to get closer to EU has important 
implications for the enhancement of both 
economy and democracy in the country. 
Moreover, as highlighted in NSC, the na-
tional gains, the improvement of the effica-
cy of the national security system, the inte-
gration with the institutions in Europe and 
Avro-Atlantic, the development of economy 
in a reliable and steady way in the long run, 
energy security, the assurance of regional 
consistency, the development of cyber se-
curity, demographic security, and the rela-
tions with diaspora were included.

With respect to the biggest difference 
between the NSC approved in 2005 and 
2011, we can state that it mainly lies in 
the attitudes adopted towards Russia, the 
northern neighbor of Georgia. In the con-
cept of 2005, it was considered as a hazard 

posed against its territorial integrity, while 
it was straightforwardly entitled as an en-
emy in the concept of 2011. In the new con-
cept, the most important three threats were 
clearly concerned with Russia. These three 
threats were listed as following: the occu-
pation of Georgia by Russian Federation 
and terrorist attacks carried out by Russia 
in the occupied regions, the probability of 
a new military attack to Georgia by Russia, 
and the abuse of the human rights of the 
refugees in the occupied regions. It would 
not be wrong to point out that the reason of 
such a perception results from the war tak-
ing place in 2008.

In the new concept, although Russia 
was entitled as an enemy, it was invited to 
take place in important discussions, which 
can be interpreted as an attempt to normal-
ize the relationship between Georgia and 
Russia. The most prominent reason of such 
an act is that the assurance of peace and 
consistency in North Caucasus district as 
part of Russian Federation is a product of 
an important policy for Georgia. As such, it 
is aimed that the bonds among local com-
munities are strengthened, the political 
tendencies of Tbilisi governance are rec-
ognized, and mutual trust, peace, and con-
sistency are built across the whole region 
of Caucasus. The membership of Georgia 
to NATO and EU was also one of the aims 
cited in the document.

In the document, United States of 
America (USA) is stated as allied nation 
encouraging the improvement of demo-
cratic institutions, the territorial integrity, 
and independence of the country. It is also 
mentioned that USA as a strategic partner 
contributes to the integration of Tbilisi with 
the institutions in Avro-Atlantic. Besides, it 
is pointed out that the support that Wash-
ington will provide in favor of removing the 
occupation in South Ossetia and Abkhazia 
districts is of importance. In terms of the 
finance, it is stated that the 1 billion dollar 
financial aid that USA gave to Georgia fol-
lowing the Russia-Georgia war is meaning-
ful for Georgian community. Furthermore, 
it is indicated that Georgia was provided 
with a chance to improve its own defense 
power through the programs of support 
given by USA.

On the other hand, in the aforemen-
tioned document Turkey is regarded as a 

TIFLIS YÖNETIMI AVRUPA’YA UYUM 
SÜRECININ GENIŞLETILMESINI 
KENDI GÜVENLIĞININ EN ÖNEMLI 
UNSURLARINDAN SAYMAKTADIR.

THE GOVERNANCE OF TBILISI 
REGARDS THE ENHANCEMENT OF THE 
ADAPTATION PROCESS INTO EUROPE 
AS THE MOST CRUCIAL COMPONENT 
OF ITS SECURITY.
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Belgede Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), Gürcistan’ın bağımsızlığından son-
ra ülkenin toprak bütünlüğünü ve demok-
ratik kurumlarının gelişmesini destekleyen 
dost ülke olarak belirtilmektedir. Stratejik 
ortak olan ABD’nin, Tiflis’in Avrupa ve Av-
ro-Atlantik kurumlarıyla entegrasyonuna 
yardım ettiğine de değinilmektedir. Aynı 
zamanda Tiflis’in Abhazya ve Güney Osetya 
bölgelerinin işgalinin ortadan kaldırılması 
yönünde Washington’dan politik anlamda 
destek almasına da önem verilmektedir. 
Belgede maddi anlamda, özellikle Rusya-
Gürcistan savaşından sonra ABD’nin ver-
diği bir milyar dolarlık yardımın, Gürcistan 
halkı için büyük önem taşıdığı da belirtil-
mektedir. Gürcistan’ın ABD’nin yardımla-
rıyla çeşitli programlar aracılığıyla kendi 
savunma gücünü geliştirdiği de konseptte 
yer almaktadır.12

Türkiye, söz konusu belgede, bölgesel 
ortak olarak değerlendirilmektedir. Böl-
genin liderlerinden biri olan Türkiye’nin, 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü kabul 
ettiği vurgulanmaktadır. NATO üyesi ola-
rak da Ankara, Tiflis’in önemli bir aske-
ri müttefiki olarak kabul edilmektedir.13 
Buna bağlı olarak, Türkiye ve Gürcistan 
arasındaki dış ticaret hacmi son on yılda 

12   A.g.e., 2012.
13   A.g.e., 2012.

üç kattan fazla artarak 2014 Eylül ayı itiba-
rıyla 1,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 
Türkiye’nin Gürcistan ile 2014 Eylül ayı 
itibari ile ihracatı 1,4 milyar dolar olurken, 
ithalatı ise 180 milyon dolar olarak gerçek-
leşmiştir.14

Sonuç olarak şunu belirtmemiz daha 
doğru olabilir; 2008 yılında yaşanan Rus-
Gürcü Savaşı Gürcistan-Rusya Federas-
yonu ilişkilerindeki kırılma noktası sayı-
labilir. Bu savaşın ardından hem iki ülke 
arasındaki ilişkiler yeniden gözden geçi-
rilmiş, hem de Gürcistan Ulusal Güvenlik 
Konseptini yeniden değerlendirmek zorun-
da kalmıştır. Savaşla da alakalı olarak, de-
ğiştirdiği yeni Ulusal Güvenlik Konseptine 
göre Gürcistan, tercihini ABD ve AB’den 
yana kullanarak bu güçlere yaklaşmayı 
seçmiş, bunu UGK’de belirtmiş ve uygu-
lamıştır. Yeni konseptte, Rusya düşman 
devlet olarak adlandırılmış, 2008’deki sa-
vaşın tecrübesi olarak Rusya’nın potansi-
yel bir tehdit değil, açık bir tehdit olduğu 
anlaşılmıştır. Gürcistan ülke içi demokra-
sisini yerleştirmek adına da AB, ABD’nin 
tarafında yerini almış, buna paralel olarak 
Türkiye’yi ortağı olarak konumlandırmış 
ve ticaret hacmini geliştirme yoluna git-
miştir.

14    http://www.fortuneturkey.com/is-bankasi-bank-of-georgia-
ile-isbirligi-yapti-2961, 2014.

local partner. It is emphasized that as one 
of the leaders in the region, Turkey, recog-
nizes the territorial integrity of Georgia. Ad-
ditionally, Ankara, as a member of NATO, 
is accepted as an allied country of Tbilisi. 
By extension, the foreign trade volume be-
tween Turkey and Georgia has increased 
more than three times within the last ten 
years and reached the level of 1.2 million 
dollars as of September 2014. While Turk-
ish exports to Georgia have amounted to 
around 1.4 million dollars, its import to-
taled 180 million dollars.

In conclusion, it can be claimed that the 
Russian-Georgia war was a turning point in 
terms of the relationship between Georgia 
and Russian Federation. After this war, not 
only the relationships between those coun-
tries, but also Georgia National Security 
Concept were reviewed. According to its re-
cently changed National Security Concept 
Georgia has decided to get closer to USA, 
and EU, and implemented it based on the 
approved NSC. In this new concept, Rus-
sia has been straightforwardly entitled not 
a potential threat as an enemy and threat 
based on the experience of war in 2008. 
Thus, Georgia has chosen the side of USA 
and UE with the aim of establishing democ-
racy within its borders, and parallel of this 
position, accepted Turkey as a partner, and 
tried to improve its volume of trade.
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G
ünümüzde küreselleşmeye kar-
şı koyabilen çok az sayıda devlet 
kaldı. Bunlardan biri de İran. 
İran, özellikle Sovyetlerin yıkı-

lışından sonra giderek artan şekilde baskı 
altına alınmış ve birçok yaptırıma, ambar-
golara maruz bırakılmıştır. Bu ise, İran’ın 
kendi ekonomisini, askeri sanayini kur-
masına, uluslararası sistemde yeni mütte-
fikler edinmesine sebep olmuştur. Batının, 
İran politikalarında beklediği sonucu elde 
edememesi nedeniyle bugün yeni bir poli-
tikaya yöneldiği görülmektedir. Bu politika, 
çatışmaya sebep olan konularda uzlaşıya 
gitmek, zaman kazanmak ve bu süreçte kar-
şı tarafı çözerek yeni politikalar için uygun 
zemin ve zamanı hazırlamak olarak özetle-
nebilir. Nükleer anlaşma bu politikanın bir 
yansımasıdır.

Küresel siyasette yakın dönemde yaşa-
nan en önemli gelişmelerden birisi hiç şüp-
hesiz İran ile Batı arasındaki nükleer uzla-
şıdır.  Hem İran’da hem de Batıda karşılıklı 
tepkilerin arttığı bir dönemde, bu anlaşma-
nın imzalanması son derece önemlidir. Bu-
gün gelinen noktada, elde edilen uzlaşı ne-

deniyle zafer çığlıkları atmak için oldukça 
erken. Ancak Lozan’da elde edilen çerçeve 
anlaşma bile çatışmanın akıbeti için önem-
li. Zira bundan sonraki aşamalarda daha 
kalıcı ve her iki tarafın memnuniyetini art-
tırıcı çözümler elde edilebilir. Ancak yakın 
zamanda çatışmanın yerini barışa bırakma-
sını beklemek optimistlik olacaktır. Kaldı ki 

ne İran nükleer programıyla ilgili politika-
larından vazgeçmiş ne de Batı İran’ı kontrol 
altına alma siyasetinden uzaklaşmış değil.

Nükleer Anlaşmanın Anlamı 
Nedir?
İran ile Batılı ülkeler arasında yıllardır de-
vam eden “nükleer gerilim”, Cenevre’de 

imzalanan bir ön anlaşma ile çözüm yolu-
na girmiş görünüyor. Anlaşmanın içeriğine 
bakıldığında, yıllardır süren ambargonun 
kalkacak ve İran’ın bazı değerli varlıkları-
nı kullanabilir hâle gelecek olması ve top-
lamda 7-8 milyar dolarlık bir kaynak elde 
edilmesi açısından büyük bir kazanç gibi 
görünse de, anlaşmaya ilişkin verilere ba-

T
oday, there are only a few States 
that can resist against globaliza-
tion. One of them is Iran. Iran, 
after the abolishment of Soviet 

Union, had been taken under pressure 
and became subject to punishments and 
embargos. This led to the establishment 
of Iran’s own economics and military in-
dustry as well as gaining new allies in the 
international arena. It is seen that, since 
the western countries could not get their 
expectations from Iran policies, they have a 
new policy. This policy can be summarized 
as conciliating on conflicting issues, gaining 
time, figuring out the objectives of counter 
parties and providing time and basis for 
new policies. The Nuclear contract is a re-
flection of this policy. 

In the global politics, one of the most 
important developments is about the con-
ciliation between Iran and Western coun-
tries. The signing of this contract is im-

portant both for Iran and 
Western countries in such a 
critical period in which op-
posing reactions increased. 
Today, due to this concilia-
tion, it is early to celebrate 
the victory. But, even the 
agreement in Lausanne is 
important for the future 
of the conflict. In the com-
ing steps, permanent and 
satisfactory solutions can 
be made.  But in the near 
future, it is not realistic to 
expect that the conflict will 
turn into peace. Neither Iran 
gave up its nuclear policy, 
nor are Western countries 
far away from their policy of 
taking Iran under control. 

What Does the 
Nuclear Agreement 
mean?

The nuclear tension between Iran and 
Western countries, seem to be resolved by a 
pre-agreement signed in Geneva. When the 
content of the contract is considered, the 
long term embargo will be abolished, and 
that the valuable assets of Iran will be us-
able and that they will receive a USD 7-8 bil-
lions. But still it can be said that, Iran is like 
surrendered when the items are analyzed 
one by one. According to the agreement, in 
return of these advantages, Iran accepted to 
keep uranium enrichment facilities only at 
the level of energy production. On the other 
hand, western countries tolerate the release 
of the embargo to a “certain extent”. This 
“certain extent” in economics is a danger-
ous decision. It can be perceived different 
with respect to different parties. 

It should be mentioned that, this agree-
ment is not completed yet. But if the par-
ties become successful and the agreement is 
signed, Iran will stop the nuclear program 
for 10-15 years. With the agreement, it will 
be given to the international observers, ob-
serve Iran’s studies better. But, we can say 
that the aim of “slowing down the nuclear 
program of Iran” is not realized as it was 
intended. This refers to delay of the crisis 
rather than its prevention. 

Assuming it will be hard to convince 
both sides’ politicians for the agreement, 

IRAN, AFTER THE ABOLISHMENT OF 
SOVIET UNION, HAD BEEN TAKEN 
UNDER PRESSURE AND BECAME 
SUBJECT TO PUNISHMENTS AND 
EMBARGOS.
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kıldığında İran’ın teslim bayrağını çekti-
ği söylenebilir. Anlaşmaya göre, İran, bu 
avantajlar karşılığında, uranyum zengin-
leştirme çalışmalarını sadece enerji üreti-
mi için gerekli olan düzeyde tutmayı kabul 
etti. Batılılar ise ambargoda “belirli oran-
da” gevşetmeyi tolere ediyor. Ekonomik 
alandaki “belirli oran” kavramının tehlikeli 
bir hüküm olduğunu kabul etmek gerekir. 
Zira taraflara göre farklı algılanması müm-
kün.

Bu anlaşmanın henüz tamamlanma-
mış olduğunu vurgulamak gerek. Ancak 
taraflar sınavı başarı ile geçer ve anlaşma 
imzalanırsa, bu İran’ın nükleer programını 
10-15 yıl süreyle frenleyecektir. Anlaşma 
ile uluslararası denetçilere İran’ın gerçek-
te neler yaptığını daha iyi izleme imkânı 
verilecek. Ancak, Batı’nın başlangıçta be-
nimsediği “İran’ın nükleer programını 
geriletme” amacının da gerçekleşmediğini 
belirtmek gerek. Bu, bir bakıma krizin ön-
lenmesinden ziyade ertelenmesi anlamına 
geliyor. 

ABD ve İran’ın tutucu ve şüpheci poli-
tikacılarına bu anlaşmayı kabul ettirmenin 
zor bir sınav olacağı düşünülerek, "çerçe-
ve anlaşma" oldukça ayrıntılı hazırlan-
mış. Uranyum zenginleştirme programına 
önemli sınırlamalar getirilmiş ve Ulusla-
rarası Atom Enerjisi Kurumu denetçileri 
İran’ın nükleer programının tüm kaynak-
larına, uranyum yataklarına ve değirmen-
lerine de girebilme yetkisine sahip olacak; 
İran bomba üretiminde kullanılma olasılı-
ğı olan uranyum stoklarını azaltacak; yer 
altı tesislerinde on beş yıl süresince hiçbir 
uranyum zenginleştirme işlemi yapılma-
yacaktır. Diğer yandan, ABD ve Avrupa 
Birliği’nin (AB) İran’a nükleer faaliyetleri 
dolayısıyla uyguladığı yaptırımlar askıya 
alınacak; İran herhangi bir nükleer tesisini 
tümden kapatmak zorunda kalmayacak. Bu 
hükümlerin, her iki tarafın taleplerini tam 
olarak karşılamadığını, bununla birlikte 
bazı konularda her iki tarafı da memnun 
edecek getirilerinin olduğu görülmektedir.

Türkiye’ye Olası Yansımaları
İran ile Batı arasındaki bu anlaşmanın 
Türkiye’ye birçok alanda olumlu ve olum-
suz yansımalarının olacağı kesin. Ekono-
mik yansımalara bakıldığında; bu anlaş-
manın dünya düzeyinde altın ve petrol 
fiyatlarının düşmesini sağladığını söyle-

mek mümkündür. Bu hususun Türkiye’de 
cari açığın azalmasına ve enflasyonun düş-
mesine yol açacağı öngörülebilir. İkinci bir 
yansıma ise, Türkiye’nin “enerji köprüsü 
olma” politikasına olacaktır. İran’ın ser-
best şekilde petrol ve doğal gaz satışıyla 
birlikte, bu enerji kaynaklarının Türkiye 
üzerinden pazarlara ulaştırılması imkânı 
bulunmaktadır. Ancak, anlaşmanın kalı-
cı hale gelip gelmemesi ve İran’ın ener-
ji sevkiyatında diğer güzergâhları tercih 
etmemesine bağlı olması nedeniyle, bu 
hususun gerçekleşmesi oldukça zor görü-
nüyor. Asıl yansımanın İran’a yapılan ih-
racatta yaşanacağı öngörülebilir. Ayrıca, 
sınır ticaretinde de önemli bir hareketlen-
menin oluşması da mümkün. Ekonomik 
yansımaların aksine politik alanda olum-
lu yansımaların olacağını söylemek, aşırı 
iyimserlik olur. İran’ın bu anlaşma sonucu 
politik bir aktör olarak bölgeye dönüşü ile 
birlikte, Türkiye’nin bölge ülkeleri üzerin-
deki etkisinin azalacağı açıktır. Zira bölge 
ülkelerinde hiç de azımsanmayacak Şii nü-
fus, doğrudan doğruya İran’ın etkisi altına 
girecek, bu durum İran’ın bölge ülkelerini 
rızasıyla ya da zorla, istekli ya da isteksiz 
şekilde işbirliğine zorlayacaktır. Bu durum 
ise, ister istemez Türkiye’nin büyük emek-
ler verdiği bölge politikasını erozyona uğ-
ratacaktır. 

Sonuç 
İran, bölgede hafife alınamayacak bir güç 
olmasına rağmen, yönetim olarak kendi 
vatandaşını memnun edememiştir. Özel-
likle, baskıcı ve ülke içindeki Türk azınlık-
lara karşı yürütülen asimilasyon politika-
ları, İran toplumunun Molla yönetimiyle 
bütünleşmesini engellemiştir. Bu uygula-
malara demokrasi karşıtı politikalar da ek-
lenince, ülkedeki muhalefetin gün geçtikçe 
güçlenmesine, bilinçli şekilde direnmesi-
ne, hatta yönetimin düşman ilan ettiği Batı 
ile işbirliğine gitmesine sebep olmuştur. 

Bu süreci yönetemeyen Tahran, sonunda 
Batı ile uzlaşıya mecbur kalmıştır.

Batı, Nükleer konusundaki uzlaşma 
hamlesiyle zaman kazanmayı, bu sürede 
İran’ı kontrol altına almayı, denetlemeler-
le çözmeyi ve bir sonraki hamlesi için hazır 
hale getirmeyi hedeflemektedir. Bunun için 
de, İran’ın nükleer programını frenleyecek 
bir anlaşmaya imza atmıştır. Bu imza ile 
İran’ın her bölgesine girebilecek, her tesi-
sinde inceleme yapabilecek, gereken belge-
leri ve kayıtları inceleyebilecektir. Bu ise, 
kurda kuzu teslim etmekten farksızdır. An-
cak her zaman evdeki hesap çarşıya uyma-
yabilir. Zira yıllarca elleri prangalı ve hare-
ketsiz bırakılmaya çalışılan İran’ın serbest 
bırakılması, bilhassa bölgemizde büyük 
hareketliliklere sebep olacaktır. Özellikle 
zor şartlarda, “Şii Hilali” gibi bir bölgesel 
politikaya öncülük yapmış İran’ın, yeni uy-
gun ortamda çok daha etkileyici politikalar 
yürütmesi mümkündür. Bu politikaların, 
Batının bölge politikalarına ve hiç şüphesiz 
Türkiye’ye ve Türkiye’nin bölge politikala-
rına da yansımaları kaçınılmazdır.

the frame agreement is prepared very de-
tailed. Important limitations are brought 
to uranium enrichment program, and the 
inspectors of International Atomic Energy 
Agency will have access to all the resources 
of Iran nuclear program as well as uranium 
mines and wells; Iran’s uranium stocks 
available for bomb production will be de-
creased; no enrichment will be allowed 
at the underground uranium enrichment 
plants for 15 years. On the other hand, USA 
and EU will suspend the embargo applied 
with regards to its nuclear researches; Iran 
will not have to close any nuclear plants at 
all. These decisions do not satisfy all the 
needs but it has some returns which would 
satisfy both sides. 

Possible Reflections to Turkey
This agreement between Iran and western 
countries will have positive or negative re-
flections for Turkey obviously. When the 
economic reflections are of concern; it is 
possible to say that this agreement will de-
crease the gold and petroleum prices in the 

world. It can be foreseen that, this progress 
will lead to a decrease in the current deficit 
and inflation in Turkey. Another reflection 
is that, Turkey will have a policy to become 
the “energy bridge”. As Iran will be liberat-
ed to sell petroleum and natural gas, these 
energy resources will be transferred to oth-
er markets over Turkey. But it is difficult 
for two reasons. First, the agreement may 
not be permanent. Second, Iran may prefer 
alternative routes for energy transfer. The 
real reflection will be seen at the export to 
Iran. Also, there will be an increase in bor-
der trade. Furthermore, there will not be 
positive reflections in the political arena 
on the contrary of economic reflections. As 
Iran will be back in the game in the politi-
cal arena as a result of agreement, Turkey’s 
effect on the region will decrease. All the 
Shiah population in the region will imme-
diately get under the influence of Iran. This 
will enforce the countries in the region to 
get into cooperation with Iran inevitably. 
This will harm Turkey’s long term policy in 
the region remarkably.

Conclusion
Even though Iran has a 
big influence in the region, 
the government could not 
satisfy their own citizens. 
Especially, the assimila-
tion policy against the 
Turkish minorities in the 
country prevented the Ira-
nian public to integrate 
into the Mullah regime. 
When the anti-democratic 
are added to these appli-
cations, the opposition in 
the country got stronger, 
resisted against change 

and even cooperated with the western 
countries which the government declared 
as enemy. Tehran, who could not man-
age the process, had to consensus with the 
western countries. 

Western countries aim to gain time, 
take Iran under control during this time, 
increase the inspections and prepare the 
conditions for the next move with this rec-
onciliation attempt. For this reason, they 
signed an agreement to stop Iran’s nuclear 
program. This agreement will lead them to 
enter everywhere in Iran, make inspection 
in every plant, and will be able to investi-
gate any documents. This would mean put 
the lamb among wolfs. And things may not 
go as planned as always we did. Iran, hav-
ing been bound for a long time by western 
countries, will be released and it will create 
a huge activation in the region. Especially in 
difficult conditions, Iran having initiated a 
regional policy as “Shiah Crescent” will car-
ry out much effective policies. These poli-
cies will inevitably reflect to Turkey, West 
counties’ and Turkey’s regional policies.
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AS IRAN WILL BE 
BACK IN THE GAME 
IN THE POLITICAL 
ARENA AS A RESULT 
OF AGREEMENT, 
TURKEY’S EFFECT 
ON THE REGION WILL 
DECREASE.

IRAN’IN ANLAŞMA SONUCU POLITIK 
BIR AKTÖR OLARAK BÖLGEYE DÖNÜŞÜ 
ILE BIRLIKTE, TÜRKIYE’NIN BÖLGE 
ÜLKELERI ÜZERINDEKI ETKISININ 
AZALACAĞI AÇIKTIR.



9
-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ku-
manova şehrinde silahlı gruplar 
ile emniyet görevlileri arasında 
gerçekleşen ve yirmi civarında can 

kaybına neden olan çatışma tüm dünyanın 
ilgisinin yeniden Balkanlara çevrilmesine 
neden olmuştur. Bu yazıda 3-10 Mayıs 2015 
tarihleri arasında Makedonya’nın Üsküp, 
Kalkandelen (Tetovo) ve Gostivar şehir-
lerine gerçekleştirilen ziyarette edinilen 
izlenimler paylaşılarak Makedonya’da söz 
konusu çatışmayı ortaya çıkaran toplum-
sal dinamiklere ilişkin ipuçlarının ortaya 
koyulması hedeflenmektedir. Çünkü söz 
konusu çatışmanın, Makedonya’da farklı 
etnik gruplar arasındaki dinamikler dikka-
te alınmadan tam anlamıyla anlaşılmasının 
mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Makedonya nüfusu yaklaşık olarak 2 
milyon civarında olan küçük bir Balkan ül-
kesidir. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu 
Makedonlardan teşkil etmekle birlikte; ül-
kede, nüfusun yaklaşık yüzde 25’ine denk 
gelen büyük bir Arnavut azınlık yaşamak-
tadır. Ülkede yaşayan Türklerin sayısı ise 
tarihsel süreç içinde yaşanan göçler neti-
cesinde azalmıştır. Türkler nüfusun yüzde 
üç gibi oldukça küçük bir bölümünü oluş-

turmaktadır. Türkler ve Arna-
vutlar, ülkenin daha çok batı 
kesimlerinde, özellikle Kalkan-
delen ve Gostivar şehirlerinde 
yaşamaktadır.

Yugoslavya’nın dağılma-
sının ardından, Balkanlarda 
sular bir türlü durulmamıştır. 
Farklı etnik grupları barındıran devletler 
arasında ve içindeki güç mücadeleleri halen 
varlığını korumaktadır. 1991 yılında bağım-
sızlığını kazanan Makedonya’da büyük çap-
lı etnik çatışmalar yaşanmamıştır. 2001 yı-
lında farklı etnik gruplar arasında yaşanan 
gerginlik dış aktörlerin araya girmesi ile 
sona ermiştir. Buna karşın, Makedonya’da 
halen farklı etnik gruplar arasında tırman-
ma potansiyeli taşıyan gerginlikler söz 
konusudur. Bu gerginlikler arasında en 
belirgini, Makedon-Arnavut karşıtlığıdır. 
Kozmopolit bir şehir niteliğindeki Üsküp’te 
pek hissedilmemekle birlikte özellikle 
Arnavut azınlığın yoğun olarak yaşadığı 
Kalkandelen’de, Makedonlar ve Arnavutlar 
arasında gerginlik rahatlıkla fark edilmek-
tedir. Arnavutların sayı itibariyle büyük bir 
azınlık grubu olmaları, Arnavutluk ve Koso-
va sınırına yakın ülkenin batı kesimlerinde 

yaşamaları ve Makedonlara göre ayrılıkçı 
eğilimlere sahip olmaları, Makedonlarla 
ilişkilerinde gerginlik yaşanmasına neden 
olan temel faktörler olarak listelenebilir. 
Türk azınlığın Makedonlar tarafından Ar-
navutlara kıyasla daha iyi bir muamele 
gördüğü gözlenmiştir. Bu farkı; ülkedeki 
Türklerin sayısının az olması, Türklerin Ar-
navutlara kıyasla Makedon devletine daha 
fazla aidiyet duyması, Makedonya ile Türki-
ye arasında, ülkenin 1992 yılında bağımsız 
olmasının ardından kurulan dostluk ilişkisi 
ve Türkiye’nin ülkede yaşayan soydaşları-

T
he attention of international com-
munity has turned to the Balkans 
once again, as a result of the con-
flict between armed groups and 

police forces between 9 and 10 May 2015 
which resulted with the death of approxi-
mately twenty people in Kumanova. This 
paper aims to provide some clues about the 
societal dynamics behind this conflict on 
the basis of the impressions rising from the 
visits to Skopje, Tetovo and Gostivar cities 
of Macedonia between 3 and 10 May 2015. 
Hence, it is believed that it is impossible 
to have a full understanding of the conflict 
without paying attention to the dynamics 
among different ethnical groups in Mace-
donia. 

Macedonia is a very small Balkan coun-
try having a population approximately 2 
million. While the Macedonians constitute 

the great majority of the country’s popula-
tion, there is an Albanian minority which 
forms twenty-five percent of the country’s 
population. As a result of migrations hap-
pened in the past, the number of Turks in 
the country decreased to the levels of three 
percent of the population. Turks and Alba-
nians are mostly living in the western parts 
of the country, especially in the cities of 
Tetovo and Gostivar. 

After the dissolution of Yugoslavia, the 
unrest in the Balkans hasn’t come to an end 
yet. The power politics between and within 
the countries including many different eth-
nical groups have been still going on. Large 
scale ethnical conflicts have never been 
observed in Macedonia which declared its 
independency in 1991. The rising tension 
between different ethnical groups in 2001 
was solved with the intervention of external 

players. On the other hand, there are still 
tensions among different ethnical groups in 
Macedonia having a retaliation potential. 
The most known among these tensions is 
the adversary between Macedonians and 
Albanians. It is possible to detect this ten-
sion in the cosmopolitan city of Skopje, but 
the tension can be observed easily in the 
city of Tetovo intensively populated by the 
Albanians. High number of Albanians as a 
minority group, their living in the western 
parts of the country which have a border 
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nın destekçisi olduğunu hissettirmesinin 
ortaya çıkardığı ileri sürülebilir. 

Arnavut ve Türk azınlığın, Makedon 
hükümetinin kendilerine yönelik politika-
larından ve genel siyasi rotasından duyduk-
ları çok sayıda rahatsızlık söz konusudur. 

Ülkedeki Arnavutlar bu rahatsızlıklarını 
ortaya koymakta Türklere göre daha istekli 
ve cesur davranmaktadır. İlk olarak, bu iki 
grup özellikle eğitim ve istihdam gibi alan-
larda ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade 
etmektedir. Makedonya’daki azınlıklar, Yu-

goslavya döneminde sahip oldukları hak-
ların özlemini duymakta ve 2001 yılında 
yaşanan gerginliklerin ardından ülkedeki 
etnik gruplar arasında uyumlu ve barışçıl 
ilişkiler ortaya çıkarmak üzere imzalanan 
Ohri Çerçeve Anlaşması ile kendilerine ta-
nınan hakların kâğıt üzerinde kalmamasını 
talep etmektedir. İkinci olarak, Arnavutlar 
Makedonya’nın uluslararası topluma tam 
olarak entegre olmasına engel olan, Yuna-
nistan ile yaşanan isim sorunu konusunda 
hükümetin ortaya koyduğu uzlaşmaz tavır-
dan rahatsızlık duymaktadır. Azınlıklar, ül-
kenin adının Makedonya Cumhuriyeti yeri-
ne Vardar ya da Üsküp Cumhuriyeti olması 
arasında herhangi bir fark görmemektedir. 
Üçüncü olarak, Makedon hükümetinin ho-
mojen bir millet ve köklü bir tarih yaratmak 
üzere gösterdiği çaba her iki azınlık grubu 
tarafından da eleştirilmektedir. Azınlıklar, 
Vardar Nehri kıyısında görkemli bina ve 
anıtlar inşa etmek yerine hükümetin, ülke-
deki altyapı sorunlarını gidermesi ve ülke-

nin görece daha geri kalmış batı kesiminde 
yeni yatırımlar yapması gerektiğine işaret 
edilmektedir.  

Ülkedeki tüm etnik gruplar, Türkiye’nin 
desteğini arkalarında hissetmelerinin ken-
dileri açısından önemli olduğunu sıklıkla 
vurgulamaktadır. Etnik ayrım olmaksı-
zın, ülke halkı Türkiye’ye karşı derin bir 
ilgi ve muhabbet duymaktadır. Ülke halkı 
Türkiye siyasetini yakından takip ettiğin-
den, Türkiye’de yaşanan tüm gelişmelere 
ilişkin ciddi bir bilgi birikimine sahiptir. 
Türkiye’ye yönelik Makedonya’daki bu yük-
sek ilginin arkasında Türkiye’nin son on 
yılda güçlenen bir ekonomik profile sahip 
olması ve son dönemde dünya siyasetinde 
sergilediği duruşa duyulan hayranlığın yat-
tığı gözlenmektedir. Makedonya’yı ziyaret 
ederseniz,  ülke halkının Türkiye’ye yönelik 
ilgi ve muhabbetin bu ülkede varlığından 
hoşnut olunan bir misafir olarak ağırlan-
manızı sağlayacağını kendi gözlerinizle şa-
hit olma imkânı elde edersiniz. 

to Albania and Kosovo and their alleged 
tendency for secession can be listed as the 
primary factors causing tension in the rela-
tions between Macedonians and Albanians. 
It is seen that Turkish minority is well-
treated by Macedonians in comparison to 
Albanians. Low number of Turkish minor-
ity, high loyalty of Turks for Macedonian 
state, close relations established between 
Turkey and Macedonia after the indepen-
dence of Macedonia in 1992 and Turkey’s 
open support for the Turks in Macedonia 
can be seen as the factors creating this dif-
ference.

Albanian and Turkish minorities have 
several problems stemming from the Mace-
donian government’s policies targeting 
themselves and its general political route. 
Albanians are more willing and active in 
expressing their unrest in comparison to 
Turks.  Firstly, the members of these two 
groups are claiming that they are facing 
with discrimination especially in education 
and employment. Minorities in the country 
are missing their rights in the Yugoslavia era 
and waiting for the realization of their rights 
guaranteed with Ohrid Framework Ac-
cord targeting to establish harmonized and 
peaceful relations among different ethnical 
groups in Macedonia. Secondly, Turks and 
Albanians aren’t fond of the irreconcilable 
attitudes of their governments related to 
the name dispute with Greece that has been 
preventing the integration of their country 
to the international community. It doesn’t 
make a difference for minority whether the 
name of country Vardar or Skopje Republic 
instead of Macedonia Republic. Thirdly, the 
effort paid by Macedonian government for 
creating a homogenous nation and rooted 
history has been widely criticized by the 
minority groups. Minorities are claiming 
that government should spend more money 
for erasing infrastructure problems of the 
country and making new investments for 
the development of backward western parts 
of the country rather than constructing gor-
geous buildings and monuments. 

All the ethnical groups in the country 
are frequently stressing their pleasure for 

Turkey’s support behind their country. All 
the ethnical groups in Macedonia have a 
deep concern and love for Turkey. Since the 
citizens of the country have been following 
the developments in Turkey, they have a 
high level of knowledge about Turkish poli-
tics. Turkey’s rising economic performance 
in the last decade and the admiration for 
the Turkey’s standing in international poli-
tics in the last years play a vital role in this 
high concern for Turkey. If you visit Mace-
donia, you will see that you will be hosted 
as a welcomed guest thanks to this high 
concern and love of Macedonian citizens 
for Turkey. 

Macedonia has been facing with the 
one of the biggest political crisis in its his-
tory since the independence. Opposition-
ary groups are publishing cascade voice 
records whose sources are unknown and 
which were reached illegally in order to 
make life harder for the government. The 
unrest about these voice records are men-
tioned with the calls made for resignation of 
the government though street protests. The 
supporters of the government are also gath-

MAKEDONYA’DA HALEN FARKLI ETNIK 
GRUPLAR ARASINDA TIRMANMA 
POTANSIYELI TAŞIYAN GERGINLIKLER 
SÖZ KONUSUDUR.

THERE ARE STILL TENSIONS AMONG 
DIFFERENT ETHNICAL GROUPS IN 
MACEDONIA HAVING A RETALIATION 
POTENTIAL.

MACEDONIA HAS BEEN FACING WITH 
THE ONE OF THE BIGGEST POLITICAL 
CRISIS IN ITS HISTORY SINCE THE 
INDEPENDENCE.
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Makedonya bugünlerde, bağımsızlık 
sonrası dönemde yaşanan en büyük siyasi 
krizlerden biri ile karşı karşıyadır. Muha-
lifler, kaynağı belli olmayan ve yasa dışı 
yollarla elde edilen ses kayıtlarını hüküme-
ti zora sokmak için bir biri ardına yayınla-
maktadır. Hükümete yönelik ses kayıtlarına 
dayanan iddialardan duydukları memnuni-
yetsizliği, hükümet karşıtları sokak göste-
rileri aracılığıyla hükümetin istifa etmesi 
çağrısında bulunarak dışa vurmaktadır. Bu 
sokak gösterilerine karşılık hükümeti des-
tekleyenler de toplanarak hükümete olan 
desteklerini göstermektedir. Mevcut du-
rumda, hükümet karşıtları ve destekçileri 
arasında yüksek düzeyde bir kutuplaşma 

söz konusudur ve bu kutuplaşma ülkedeki 
etnik farklılıklarla paralellik göstermekte-
dir. Dolayısıyla, 9-10 Mayıs tarihinde yaşa-
nan çatışmalar ülkede uzun süredir devam 
eden siyasi kriz ortamının, şiddete dönüş-
me ihtimali olduğunu gözler önüne sermesi 
nedeniyle tüm dünyanın ilgisini çekmiştir. 
Muhalifler çatışmaları muhalefetin faali-
yetleri neticesinde köşeye sıkışan Nikola 
Gruevski hükümetinin dikkatleri başka bir 
konuya yöneltmek üzere gerçekleştirdiği 
stratejik bir hamle olarak yorumlamıştır. 
Hükümet taraftarları ise bu çatışmayı, bü-
yük Arnavutluk hayali ile yanıp tutuşanların 
gerçekleştirdiği bir terör eylemi olarak algı-
lamıştır. Saldırıyı Makedonya dışı etkenlere 
bağlayarak, küresel siyasette oynanan Türk 
Akımı projesini engellemeye yönelik daha 
büyük bir oyunun uzantısı olarak da yo-
rumlayanlar da olmuştur. Makalede değini-
len hususları dikkate alarak gelecek günle-
rin farklı etnik kimlikler arasında barışı mı 
getireceğini, yoksa hâlihazırda mevcut olan 
gerginliklerin daha da ileri noktalara taşın-
masına mı neden olacağını şimdiden kestir-
mek oldukça zordur.

ering in order to show their support for the 
government. Currently, there is a high level 
of polarization between opponents and 
supporters of the government which shows 
a high parallelism with the ethnical cleav-
ages in the country. Therefore, the conflicts 
of 9-10 May took the attention of the entire 
world by showing that the political crisis in 
the country has the potential of turning into 
violence. Oppositionary groups interpreted 
the conflicts as a strategic movement of 
stalemated Nikola Gruevski government in 
order to divert the attention to a different 
point. Supporters of the government saw 
this conflict as a terrorist attack conducted 
by the groups dreaming for a big Albania. 
There are also those who interpret the con-
flicts as a product of external factors, espe-
cially the games that have been playing at 
the international politics for preventing the 
Turkish Stream Project. By giving attention 
all the factors identified in the paper, it is 
very difficult currently to predict whether 
the future will bring peace for Macedonia 
or will further deepen the conflicts in the 
country.

MAKEDONYA BUGÜNLERDE, 
BAĞIMSIZLIK SONRASI DÖNEMDE 
YAŞANAN EN BÜYÜK SIYASI 
KRIZLERDEN BIRI ILE KARŞI 
KARŞIYADIR.

Avrasya’yı anlamak
şimdi çok daha kolay
It is much easier to 

understand Eurasia now
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P
YD/YPG’nin Suriye’nin Türkiye 
sınırına yakın Arap ve Türkmen 
ağırlıklı kenti Tel Abyad’ı ele ge-
çirmesiyle Suriye kaynaklı yeni bir 

tartışma başladı. 2011’in Mart ayında başla-
yan halk ayaklanmalarıyla Suriye, yaşanan 
çatışmalarla her geçen gün iç savaşa doğru 
sürüklendi. Özellikle Baas iktidarları döne-
minde, yıllardır baskı altında tutuldukların-
dan dolayı Kürtler en temel haklarını dahi 
kullanamadılar. Buna rağmen PYD, halk is-
yanları başladığında normal şartlarda mu-
haliflerin yanında olması gerekirken, tam 
tersi rejimle işbirliğine gitti. Bununla da 
kalmadı, kendi dışında muhalefetle hare-
ket etmek isteyen Kürt partileri ve grupları, 
rejimle ittifakından da faydalanarak, baskı 
altına almak için her türlü girişimde bulun-

du. PYD, Rojava diye adlandırılan bölgenin 
doğu kesiminde diğer Kürt gruplar üzerin-
de baskı kurarak, bölgenin kontrolünü eline 
geçirdi. Hatta bu sürede PYD’ye karşı duran 
sayısı azımsanamayacak bazı Kürtler, Irak/
Bölgesel Kürt Yönetimi’ne göç etmek zorun-
da kaldılar. PYD ise bu süreçte yaşananları 
“Rojava Devrimi” diye dünyaya anlatmaya 
çalıştılar. Suriye halkı, Esad zulmünden 
kurtulmak için her şeyini ortaya koyarken 
PYD farklı planlar peşinde koştu. İran ve 
Talabani’nin araya girmesiyle, Esad reji-
miyle anlaşma yolunu seçti. Böylece, Esad 
rejiminin elini güçlendirirken muhalifle-
ri yalnız bıraktı. Suriye’nin içine düştüğü 
mezhep görünümlü iç savaştan, pragmatik 
bir yaklaşım sergileyerek, etnik zafer çı-
karmaya çalıştı. Suriye halkı ve muhalefeti 

Esad zulmüyle baş etmeye çalışırken, Kürt-
lerin yoğunlukta olduğu bölgelerde (Cizire, 
Kobani/Ayn el Arap, Afrin) hiçbir yasal da-
yanağı olmayan “Kanton’lar oluşturdu.

Kanton Nedir?
Kantonları ilan edenlere sorduğumuzda 
verilen cevap şu şekildedir; “Halk isya-

nının başlamasıyla Esad/Rejim Güçleri, 
Suriye’deki Kürt bölgelerinden çekilince 
boşluk doğdu. Biz de güvenlik açısından bir 
araya geldik ve kantolar ortaya çıktı. Ken-
dimizi nasıl yönetiriz, diye düşündük; alt 
yapıyı nasıl kurarız, dedik ve kantolar adım 
adım doğdu. Şu an üç parçalıyız ama ileri-
de Suriye’de yaşananlara göre geleceğimize 
karar vereceğiz.”

Kantonları meşru göstermek için şu 
anki durumun zorunluluktan doğduğu an-
latılmaya çalışılmaktadır. Fakat Suriye’de 
halk isyanının başlamasıyla bazı bölgesel 
aktörlerin de araya girmesiyle, Esad rejimi 
ile bir mutabakata varıldığı, başından itiba-
ren bilinmekteydi. Nitekim sonraki yaşa-
nanlar, PYD’nin belirli bir ajandasının ol-
duğunu ortaya koydu. Hatta Kantonlardan 
sorumlu bazı kişilere “kantolar olduğu gibi 
kalacak mı, yoksa birleştirecek misiniz?” 
diye sorduğumuzda aldığımız cevap aynen 
şöyle; Tabii ki kantoları birleştireceğiz. 
“Peki, Kantolar arasındaki bölgelerde sizi 
istemeyen Araplar, Türkmenler ve Kürt-
ler ne olacak?” diye sorduğumuzda verilen 
cevap; “Onlar bizim yönetimimizi kabul 
ederlerse kaldıkları yerde devam ederler, 
etmezlerse kamyonlara doldurup gönderi-
riz” oldu. Bu cevaptan da net bir şekilde an-
laşıldığı üzere, kantonların söylendiği gibi 
sadece zorunluluktan değil aynı zamanda 
uzun vadeli bir planın çerçevesinde devreye 
sokulduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır.

Kobani/Ayn el Arap Olayları ve 
Yeni Süreç
Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) hızlı 
bir şekilde Irak ve Suriye’de ilerlemesi ve 
önemli yerleşim merkezlerini ele geçirme-
si, Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de yeni bir 

A new discussion has been started 
with the PYD/YPG’s conquer of 
Tel Abyab, the Syrian city which is 
close to Syria-Turkey border and 

mostly hosts the Arab and Turkmen resi-
dents. Syria has been dragged to an internal 
war with the civil unrests started in March 
of 2011. Especially during Baas governance, 
Kurt community didn’t have the main civil 
rights as a result of the suppression they had 
been through for long years. Whilst, when 
the unrest has started PYD rather cooper-
ated with the regime instead of supporting 
opponents, contrary to expectations, More-
over, taking the advantage of its alliance with 
the regime it attempted to suppress Kurdish 
parties and groups which tried to move with 
the opponents.  PYD, oppressing the other 
Kurdish groups, took the control of the east 
part of the Rojava. Even more, a noticeable 
number of Kurt populations who resisted to 
PYD had to migrate to Iraq/Regional Kurd-
ish Governance. PYD, on the other hand, 
made an effort to reflect all this as ”Rojava 
Revolution” to the rest of the World. While 
Syrian people were ready to give everything 
to get out of “Assad oppression” PYD was 
running after different plans. And it chose 
reconciliation with Assad Regime with Iran 
and Talabani interfere. So it happened to 
leave the opponents by themselves while 
it strengthened the Assad Regime. With a 
pragmatic approach, it tried to derive an 
ethnic triumph from the internal war in the 
appearance of sept oriented unrest. While 
Syrians and opponents were striving for 
getting through the Assad oppression, PYD 
formed “cantons” which has no legal base, in 
the densely Kurdish populated areas (Cizire, 
Kobani/ Ayn el Arap, Afrin).

What is “Canton”?
When we ask it to the founders of Cantons, 
the answer is: “With the unrest, Assad/
Regime arms withdrawal, Kurdish areas 
in Syria experienced an authority gap.  So 
in order to maintain the security we be-
come together and formed “cantons”.  We 
thought a way to govern ourselves, how we 
can form the infrastructure for that, and 
phase by phase “cantons” occurred. Now 
we are in three parts, but in the future in ac-
cordance with the progress in Syria, we will 
decide how to get structured.” 

In this expression, in order to show 
cantons as legitimate, it is expressed that 
they formed as a result of the necessity. 
But it is was known from the very begin-
ning that, there was a mutual understand-
ing between PYD and Assad Regime, that 
has been occurred with the help of some 
regional actors after the unrest. As a mat-
ter of fact, later incidents have shown that 
PYD had a predetermined agenda. The an-
swer to the question we asked to persons in 
charge of Cantons “Shall the cantons stay 
the same, or are you going to unite?” was: 
“Of course we are going to unite.” When we 
asked “Then, what will happen to the Arabs, 
Turks and Kurts who live in-between the 
cantons and don’t want your governance?” 
the answer was: “If they accept our gover-
nance, everything remains the same, if not, 
then we pull them all in a truck and send 
somewhere else.” It can be clearly under-
stood from the answer that the cantons are 
formed not only because of a necessity but 
also as a part of a long term plan. 

Kobani/Ayn el Arap Incidents 
and the New Process 
The fast progress of Iraq Sham Islamic 
State (ISIS) and its invasion in the impor-
tant settlement points triggered a new pro-
cess in Iraq as it did in Syria. Especially 

SURIYE HALKI VE MUHALEFETI ESAD 
ZULMÜYLE BAŞ ETMEYE ÇALIŞIRKEN, 
KÜRTLERIN YOĞUNLUKTA OLDUĞU 
BÖLGELERDE HIÇBIR YASAL DAYANAĞI 
OLMAYAN “KANTON’LAR OLUŞTURDU.

WHILE SYRIANS AND OPPONENTS 
WERE STRIVING FOR GETTING 
THROUGH THE ASSAD OPPRESSION, 
PYD FORMED “CANTONS” WHICH HAS 
NO LEGAL BASE, IN THE DENSELY 
KURDISH POPULATED AREAS.
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sürecin devreye girme-
sine neden oldu. Özel-
likle IŞİD’in Suriye’nin 
kuzeyindeki Kürt yo-
ğunluklu kenti Kobani/
Ayn el Arap’a saldırma-
sı ve akabinde yaşanan 
gelişmeler, Kobani ve 
çevresini aşan bölge-
sel sonuçlar doğurdu. 
IŞİD’in saldırısından 
kaçan binlerce Suriyeli 
Kürt, Türkiye’ye sığındı. 
Kobani, başta ABD ol-
mak üzere, IŞİD karşıtı 
oluşturulan koalisyonun 
hava saldırıları ve PYD/
YPG/PKK’lıların müca-
deleleri ve bazı bölgesel 
aktörlerin destekleriyle 
ancak dört ayda IŞİD’ten 
kurtarılabildi.

IŞİD’in saldırıları 
sonucunda Kobani’de 
bir insanlık dramının yaşandığı doğrudur. 
Fakat dürüst olmak gerekirse, yaklaşık dört 
ay süren Kobani olaylarından “siyasal bir 
strateji” üretilmek istendiği de rahatlıkla 
anlaşılmaktadır. Kobani halkının zor du-
rumda olduğu dönemde, yardım teklifleri-
nin bazılarının kabul edilmediği net olarak 
bilinmektedir. Örneğin, Bölgesel Kürt Yö-
netimi yaklaşık 1.500 kişiden oluşan bir güç 
göndermek istemesine rağmen PYD bunu 
kabul etmemiştir. Yapılan yoğun görüş-
meler sonunda, sadece Türkiye üzerinden 
150 kişiden oluşan sembolik bir peşmerge 
gücü kabul edilmiştir. PYD bir taraftan zor 
durumda olduğunu anlatırken diğer taraf-
tan teklif dilen askeri nitelikli yardımları 
geri çevirmiştir. Bundaki amacın Kobani 
üzerinden bir “siyasal strateji” oluşturul-
mak istendiği rahatlıkla anlaşılmaktadır. 
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut 
Barzani’nin göndermek istediği peşmerge 
gücünü kabul etseydi, Kobani daha erken 
kurtarılabilirdi ama PYD/YPG’PKK’nın 
buradan bir “siyasal strateji” üretmesi zora 
girebilirdi. Bu yüzden PYD/YPG/PKK, Ko-
bani’deki IŞİD saldırısını uzun süredir ka-
fasında olan planı devreye sokmak için uy-
gun bir zemin olarak gördü.

Suriye ve Irak’ta en korkunç örnekle-
rini gördüğümüz IŞİD terörünün, bölgede 
ve dünyada oluşturduğu nefret ve korku 

ikliminden doğan konjonktürü, PYD/YPG/
PKK’nın bir fırsat olarak değerlendirmek 
istediği rahatlıkla görülmektedir. Elbette, 
Suriye’de yaşananların bir insani yönü var-
dır ve bu yönü en önemli kısmıdır. Fakat 
sadece yaşananların insani yönünü görmek 
Suriye’de yaşananların tam olarak anla-
şılmasını nerdeyse imkânsız kılmaktadır. 

Bu yüzden, yaşananların insani yönünün 
yanında siyasi ve askeri boyutlarının da ol-
duğunu görmek ve ona göre hareket etmek 
gerekmektedir.

Öyle anlaşılmaktadır ki; PYD, Cizire’de 
başlattığı süreci Kobani’de yeni bir süre-
ce taşımıştır. IŞİD terörüne karşı oluşan 
nefretten faydalanmasını bilmiştir ve hala 
buna devam etmekte olduğu görülmek-
tedir. PYD, başta ABD olmak üzere Batılı 
güçlere, “IŞİD’e karşı arazide savaşacak güç 
benim” demek istemiştir. Arazide IŞİD’le 

mücadeleden kazandığı sempatiyle bazı 
bölgesel aktörleri rahatsız etmekten çekin-
mediği görülmektedir. Bir anlamda PYD/
YPG/PKK’nın Kobani’yi, başta Kürt milli-
yetçiliği olmak üzere bazı kazanımlar için 
çıkış noktası olarak kullanmak istediği gö-
rülmektedir. Gelinen sonuca baktığımızda 
istenilen çok şeyin elde edildiği rahatlıkla 
söylenebilir.

Son Süreç: Kantonların 
Birleştirilmesi
Son olarak, IŞİD’le mücadele adına Arap 
ve Türkmen ağırlıklı Tel Abyad’ın PYD/
YPG’nin eline geçmesi ve yerleşik halkın 
PYD/YPG baskısı sonucu yurtlarını terk 
ederek her zaman olduğu gibi Türkiye’ye 
sığınmaları yeni bir tartışmayı beraberinde 
getirdi. Tel Abyad’ın PYD’nin kontrolüne 
geçmesi ile Suriye’de ilan edilen üç kanton-
dan ikisi olan Cizire ve Kobani kantonları fi-
ilen birleştirilmiş oldu. Bu durumun ortaya 
çıkması, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin 
güney sınırına paralel olarak bir “Kürt Dev-
leti” mi yoksa bir “PYD/PKK Devleti” mi 
doğuyor? sorularını akıllara getirdi. PYD 
yöneticileri rahatsızlıkları gidermek için bir 
taraftan “koridor moridor yok” derken di-
ğer taraftan bazıları tarihin ve coğrafyanın 
emrettiği şekilde kantoları birleştirecekleri-
ni açıkça beyan etmektedirler.

ISIS attacks to dense Kurt populated Ko-
bani/Ayn El Arab city and the incidents 
afterwards resulted in over-region impacts. 
Many Syrian Kurts who escaped from ISIS 
attacks, sought asylum from Turkey. Koba-
ni could be rescued from ISIS invasion last 
for almost 4 months by the help of the air 
attacks of ISIS opposing coalition in which 
USA was a main actor, PYD/ YPG/PKK 
struggle and some regional actors’ support.  

It is true that ISIS attacks caused a hu-
manitarian plight in Kobani. But to be hon-
est, it is obvious that there has been a will 
to make a political strategy out of Kobani 
incidents that last for four months. In spite 
of Kobani community being in need, it is 
clearly known that some of the aid offers 
have been declined. For example, although 
Regional Kurt Governance had offered to 
send a force of 1.500 persons, PYD did not 
accept. At the end of dense negotiations 
just a force of 150 Peshmerga via Turkey 
has been accepted. PYD telling to be under 
hard conditions on one side was refusing 
military force offers. It can easy be under-
stood that there is a will to 
make a ”political strategy” 
over Kobani. If they had 
accepted the Peshmarge 
force offered by Iraq Re-
gional Kurt Governance 
President Mesut Barzani, 
Kobani could be rescued 
earlier but this could also 
make it harder to produce 
a “political strategy” for 
PYD/YPG/PKK. That’s why 
PYD/YPG/PKK took ISIS 
attacks to Kobani as an 
opportunity to carry out 
the plan that had been in 
its mind for a long time. 

It is obvious that PYD/
YPG/PKK wanted to ex-
ploit the opportunity of 
the fear and hatred con-
juncture that had been 
created by ISIS terror that 
we have been witness-
ing the most horrible ex-
amples in Iraq and Syria. 
For sure there is a hu-
manitarian perspective of 
what happened in Syria 
and this side was the most 

important part. But taking only humanitar-
ian perspective makes covering and under-
standing all aspects of the incident almost 
impossible. For this reason, we need to see 
the political and military aspects as well as 
humanitarian aspect and need to act in ac-
cordance. 

PYD has been carrying out its activities 
which it had been started in Cizire to a new 
point in Kobani. It took the advantage of the 
hatred to ISIS terror and it has been con-
tinuing to act the same way. PYD intends 
to give the message that “I’m the force 
to battle ISIS in the field” to the Western 
forces including USA. It is seen that PYD 
didn’t hesitate to bother some regional ac-
tors with the sympathy it obtained from the 

successful struggle against ISIS. PYD/YPG/
PKK wants to use Kobani as the starting 
point for some of its acquisitions like Kurt 
nationalism. When we look at the results, 
it can be said that most of the targets have 
been achieved. 

The Last Process: Uniting the 
Cantons
For the last point, invasion of Tel Abyab, an 
Arab and Turk populated city, by PYD/YPG 
in the name of counteracting ISIS and the 
displacement of the city’s residents to Tur-
key started a new discussion. Invasion of 
Tel Abyab resulted in the merge of the two 
of the three cantons that have been declared 
to be formed in Syria, Cizire and Kobani. 
This also emerged these questions: “Are 
there forming a “Kurdish State” or a “PYD/
PKK State” in the north of Syria, parallel to 
Turkey border?” While PYD directors are 
declaring there are no corridors, to settle 
the discomfort; some others are declaring 
that the cantons shall unite as history and 
the geography necessitates it. 
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YAŞANANLARIN INSANI YÖNÜNÜN 
YANINDA SIYASI VE ASKERI 
BOYUTLARININ DA OLDUĞUNU 
GÖRMEK VE ONA GÖRE HAREKET 
ETMEK GEREKMEKTEDIR.

WE NEED TO SEE THE POLITICAL 
AND MILITARY ASPECTS AS WELL AS 
HUMANITARIAN ASPECT AND NEED TO 
ACT IN ACCORDANCE.
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S
on yıllarda dünyanın ikinci en 
büyük ekonomisi haline gelen 
Çin ile stratejik olarak bölge-
sel öneme sahip olan Türkiye 

arasında, yeni diplomatik ve ekono-
mik ilişkilerin geliştirilmesi önem arz 
ediyor. Bu gelişmelere en yeni örnek, 
dünyanın bankacılık devi Çin Endüstri 
ve Ticaret Bankası’nın -Industrial and 
Commercial Bank of China (ICBC)- 
Türkiye’de Tekstilbank’ın yüzde 75,5’ini 
alarak Türk Bankacılık Sistemine giriş 
yapan ilk Çin bankası olmasıdır. 29 Ni-
san 2014 tarihinde, Kamu Aydınlatma 
Platformu’nda (KAP) yayınlanan açık-
lamada,  Tekstilbank’ın yüzde 75,5 pa-
yının 2014 rakamları ile toplam 668,8 
milyon lira bedelle ICBC’ye satılması 
konusunda anlaşmaya varıldığı duyu-
rulmuştu. Bu anlaşma, 22 Mayıs 2015 
tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapılan bir 
törende, başlama vuruşuyla hayata geçirildi.

Bankacılıkta Dünya Devi: ICBC
43 ülkede faaliyet gösteren ICBC, 3,3 tril-
yon dolar aktifleri ile bankacılık alanında 
dünyanın en büyüğü olarak gösteriliyor. 
Bankanın piyasa değeri 310 milyar dolar 
olarak ifade ediliyor. Kendi ülkesinde ise 
4 büyük bankadan biri olan ICBC’nin dün-
yada 17 bin çalışanı bulunuyor ve bunların 
11 bini yerel çalışanlardan oluşuyor. Bu ne-
denle, ICBC Türkiye, bankacılık alanında 
istihdam sağlama potansiyeli ile de Türkiye 
için bir şans yaratıyor.

Bankanın adının ICBC Türkiye olarak 
değişeceği yetkililerce açıklanırken yöneti-
mi de değişiyor. Bankanın Genel Müdürlü-
ğüne Gao Xiangyang getirilirken, Yönetim 
Kurulu Başkanlığına Xu Keen ve Genel Mü-
dür Yardımcılığı görevine de Chen Yubao 
atanmış bulunuyor. ICBC Yönetim Kurulu 
Başkanı Jiang Jianging, bu satın almanın 
iki ülke ilişkilerinde bir yapı taşı oluştura-
cağını, 2020 yılına kadar Türkiye-Çin tica-
ret hacminin 100 milyar dolara ulaşmasını 
hedeflediklerini belirtti. ICBC Türkiye ile 
KOBİ’lere sunulacak hizmetin kalitesinin 
artırılacağını ve ileri teknolojiye dayalı bir 

yönetim anlayışı uygulayacaklarını sözleri-
ne ilave etti.

Yönetimde Tanıdık İsim: 
Hilmi Güler
Dünyanın en büyük bankası olan ICBC’nin 
Türkiye’deki 6 kişilik yönetim kurulunda 
bağımsız üye olarak görev yapan tanıdık 
bir isim de yer alıyor: Eski Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler. Hilmi Gü-
ler bankanın yönetimindeki tek Türk. Ken-
disi açılış günü yaptığı açıklamada, ICBC 
Türkiye’nin sadece kamu değil özel sek-
törün de tüm yatırımlarının ilgi odağında 

olduğunu belirtti. Hilmi Güler, aralarında 
THY ve Limak’ın da olduğu 6 büyük yatı-
rımcıyla anlaşma dosyalarının görüşüldü-
ğünü ve enerji, madencilik, altyapı, köprü, 
yol, havaalanı, liman, enerji santrallerinin 
bankanın özel konuları arasında olduğunu 
söyledi. Güler, “Bizim için önemli olan, kre-
dilerin küçük ve orta büyüklükteki sanayi-
ciler için de önemli bir avantaj olabileceği. 
Sanayici yatırımcıları da destekleyecek bir 
banka.” dedi. Eski bakan, ICBC’nin sadece 
kamu yatırımları ya da finans sektörü için 
kredi sağlanmasında değil özel sektöre de 
yatırım alanında uygun koşullarda fayda 
sağlayabileceğini belirtti.1 

ICBC Türkiye açılış törenine katılan 
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcı-
sı Ali Babacan ise bugünlere 4-5 yıl önceden 
başlayan görüşmeler neticesinde gelindiği-
ni ifade etti. Bundan sonraki adımın ise, bir 
Türk bankasının Çin’de lisans alıp, faaliye-
te başlaması olduğunu söyleyen Babacan, 
“İlgilenen birkaç bankanın olduğunu ben 
biliyorum. Umarım ki o bankaların iş planı 
netleşir, Çin otoriteleri o bankaların orada 
faaliyet gösterebilmesi için gerekli anlayışı 
ve kolaylığı gösterir ve böylece ülkelerimiz 
arasındaki ilişki yapısına kalıcı sağlam ku-
rumları da karşılıklı olarak eklemiş oluruz” 
diye konuştu.2

Türkiye-Çin Arasında İlerleyen 
İlişkiler
Türkiye ve Çin finansal, teknik ve piyasa 
anlamında birbirlerini tamamlayan iki ül-
kedir. “Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı 
Canlandırma Hareketi” çerçevesinde de-
ğerlendirildiğinde, iki ülke arasında, ban-
kacılık sektöründeki bu gelişmeler heyecan 
vericidir. Türkiye-Çin arasında uzun gö-
rüşmeler neticesinde gerçekleşen, dünya-
nın en büyük bankasının Türk Bankacılık 

1   “Türkiye’nin ilk Çinli bankasının yönetimindeki tek Türk Hilmi Gü-
ler” http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29122617.asp
2   Anadolu Ajansı; “‘Çin ile ilgilenen birkaç banka var’”, Erişim Ta-
rihi: 10.07.2015

I
n recent years, it is very important to 
develop new diplomatic and econom-
ic relations between Turkey that has 
a strategic regional importance and 

China which has become the world's second 
largest economy. The most recent example 
of these developments is, the world’s giant 
bank, Industrial and Commercial Bank of 
China’s (ICBC) entering the Turkish bank-
ing system by buying 75.5 percent shares of 
Tekstilbank, and becoming the first Chinese 
bank in Turkey. On 29 April 2014, the Pub-
lic Disclosure Platform (PDP) published a 
statement, saying it has been agreed that 
75.5 percent share of Tekstilbank is sold 
to ICBC with the total sales price of 668.8 
million turkish lira with the figures of 2014. 
The agreement was launched with the kick-
off meeting on 22 May 2015 with a ceremo-
ny held at the Çırağan Palace.

World Banking Giant: ICBC
ICBC operates in 43 countries, and has 
3.3 trillion dollars in assets which have 
been shown as the biggest in the world in 
the banking sector. Bank’s market value 
is stated as 310 billion dollars. The ICBC, 
one of the four largest banks in China, em-
ploys 17 thousand employees in the world, 
11 thousand of which are local employees.  
Therefore, ICBC Turkey, with the potential 
for providing employment in the banking 
sector also creates a chance for Turkey. 

While the name of the bank is changed 
as ICBC Turkey, the officials announced 
that the management of the Bank would 

also change. They have been assigned as 
Gao Xiangyang; The General Manager of 
the Bank, Xu Keen; the Chairman of the 
Board and Chen Yubao; Deputy General 
Manager. ICBC Chairman Jiang Jianging 
said that this acquisition will create a build-
ing block in bilateral relations, and they 
aimed to reach the trade volume of $ 100 
billion between Turkey and China by 2020. 
He added that with ICBC Turkey the quality 
of the services to SMEs will increase and a 
management approach based on advanced 
technology will be applied.

A Familiar Name at the 
Administration: Hilmi Güler
A familiar name in the six-person board 
management of the world’s biggest bank 
ICBC Turkey’s is an independent member: 
Hilmi Güler, Former Minister of Energy 
and Natural Resources. Hilmi Güler is the 
only Turkish citizen in the Bank’s manage-
ment. He said on the opening day that, the 
ICBC Turkey’s focus of attention is not only 
to the public sector but also to all invest-
ments in the private sector. Hilmi Güler 
said the discussions of the agreement files 

ICBC OPERATES IN 43 COUNTRIES, 
AND HAS 3.3 TRILLION DOLLARS IN 
ASSETS WHICH HAVE BEEN SHOWN AS 
THE BIGGEST IN THE WORLD IN THE 
BANKING SECTOR.
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have been held between the 6 major inves-
tors that Turkish Airlines and Limak Com-
pany are among them, and there are specific 
issues of Bank which includes energy, min-
ing, infrastructure, bridges, roads, airports, 
ports, and power plants. Güler stated: “It is 
important for us that these credits will also 
be an important advantage for small and 
medium-sized industries. This Bank sup-
ports also manufacturer investors.” Former 
minister said that ICBC provides loans not 
only to public investments or financial sec-
tor but also it would provide benefits in the 
fields of investment for the private sector in 
appropriate circumstances. 

Ali Babacan, Deputy Prime Minister for 
the Economics, participated in the open-
ing ceremony of ICBC Turkey and said that 
we came to this current situation with the 
advance negotiations resulted in 4-5 years. 
Babacan said that in the next step, a Turk-
ish bank should take a license in China, and 
commencement of its operation in there 
and he added “I know a few banks that are 
interested in this subject. I hope that the 
banks’ business plans will be clear, and the 
Chinese authorities provide necessary per-
missions to these banks, required to oper-
ate there and with this step we can mutu-
ally add persistent and strong institutions 
to the structure of relations between our 
countries.”

Progressive Relations between 
Turkey and China 
Turkey and China are two countries that 
complement each other in terms of finan-

cial and technical issues, as well 
as marketplaces. When it is eval-
uated within the framework of 
“The Resuscitation Movement of 
New Silk Road Economic Zone”, 
between the two countries, this 
is an exciting development in the 
banking sector. It is a positive 
agreement, entering to the Turk-
ish banking system as being the 
world’s biggest bank, in terms of 
developing bilateral relations in 
every sense which has occurred 
as a result of long negotiations 
between Turkey and China. It can 
be considered some new steps 
about Turkey’s “China Initiative” 
that investment of such a ma-

jor player of China in Turkey and counting 
Turkey as a founder member of Asian Infra-
structure Investment Bank which has been 
established with the leadership of China in 
recent months.

This year, the G20 is held by Turkey’s 
Presidency and next year’s host will be 
China. The establishment of constructive 
and long-term relations with China is the 
development that will increase the power 
of Turkey in the region to pave the way 
towards becoming a global player. Today, 
China is at the same table for the large-
scale joint projects with Turkey as a result 
of beginning steps, after 2000s that could 
not be achieved in the previous years. In 
these large-scale joint projects, there are 
many different topics ranging from speed 
train to telecommunication, mining and to 
the defense industry. In the coming period, 
the progress of economic relations between 
Turkey and China, as in the case of China’s 
banking sector, may result in new “direct 
investments” to our country.

THE ESTABLISHMENT OF 
CONSTRUCTIVE AND LONG-TERM 
RELATIONS WITH CHINA IS THE 
DEVELOPMENT THAT WILL INCREASE 
THE POWER OF TURKEY IN THE 
REGION TO PAVE THE WAY TOWARDS 
BECOMING A GLOBAL PLAYER.

Sistemi’ne giriş yapması, iki ülke ilişkile-
rini her anlamda geliştirecek olumlu bir 
anlaşmadır. Böylesine önemli bir aktörün 
Türkiye’ye yatırım yapması ve geçtiğimiz 
aylarda yine Çin liderliğinde kurulan Asya 
Altyapı Yatırım Bankası kurucu üyeliğinde 
Türkiye’ye yer verilmesi, Türkiye’nin “Çin 

Açılımı” konusunda yeni adımlar olarak de-
ğerlendirilebilir. Bu yıl Dönem Başkanlığını 
Türkiye’nin yaptığı G20’nin gelecek yılki 
ev sahibi Çin olacak. Çin ile yapıcı ve uzun 
vadeli ilişkilerin kurulması, Türkiye’nin 
bölgedeki gücünü artıracağı gibi küresel 
aktör olma yolunda da önünü açacak geliş-
melerdir. Çin önceki yıllarda sağlanamayan 
ancak 2000›li yıllarda aşama kaydetmeye 
başlayan adımlar neticesinde bugün, büyük 
ölçekli ortak projeler için Türkiye ile masa-
ya oturmaktadır. Bunlar arasında; savunma 
sanayinden madenciliğe, hızlı trenden tele-
komünikasyona kadar birçok farklı konu 
yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde, 
Türkiye-Çin arasındaki ekonomik ilişkile-
rin ilerlemesi, Çin›in bankacılık örneğinde 
olduğu gibi, ülkemize yeni “doğrudan yatı-
rımlar” yapması ile sonuçlanabilir.

ÇIN ILE YAPICI VE UZUN VADELI 
ILIŞKILERIN KURULMASI, TÜRKIYE’NIN 
BÖLGEDEKI GÜCÜNÜ ARTIRACAĞI GIBI 
KÜRESEL AKTÖR OLMA YOLUNDA DA 
ÖNÜNÜ AÇACAK GELIŞMELERDIR.
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014 yılının son günleri, telefo-
num çalıyor, arayan Ukrayna Dı-
şişleri Bakanlığı’nın bir yetkilisi. 
Amerika Uluslararası Kalkınma 

Ajansı’nın (United States Agency for In-
ternational Development-USAID) proje 
desteğinde, Amerikan Ticaret Odası’nda 
düzenlenecek bir toplantıda, Kamu-Özel 
Sektör işbirliği konusunda bir konuşma 
yapmaya davet ediliyorum. Toplantı, as-
lında bir takip konferansı zira USAID’in, 
Ukrayna’ya ekonomik gelişim ve yapısal 
reformlar konusunda hangi ülkelerin ör-
nek olabileceği konusunda yaptığı bir araş-
tırmada, Türkiye’nin ismi öne çıkıyor. Bu 
çerçevede Ukrayna’dan farklı bakanlıkların 
yetkililerinin, yerel siyasilerin ve işadam-
larının yer aldığı bir heyet, USAID’in proje 
finansmanında Türkiye’ye gönderiliyor. Bu 
heyet, ODTÜ Teknokent’te, Marmaray’da, 
Organize Sanayi Bölgelerinde, belediye-
lerde, KOSGEB’de ve benzeri kuruluşlarda 
incelemeler yapıyor. Teknik gezide yapılan 
çalışmaların Ukrayna kamuoyuyla payla-
şılması, elde edilen verilerin değerlendiril-
mesi ve yeni konuların ele alınması için ise 

bu takip konferansı düzenleniyor. Katılımı 
tereddütsüz kabul ediyorum ve yaşamımda 
geçirdiğim en güzel günlerden birine tanık-
lık ediyorum.

Amerikan Ticaret Odası’nın Kamu 
Özel Sektör İşbirliği Bölümü Başkanı ve 
USAID’in bu alandaki Proje Müdürü Te-
tiana Korotka, aynı zamanda Türkiye’ye 
giden heyetin de başkanlığını yapmış. 
Korotka’nın, heyetin izlenimlerine dönük 
uzun sunumunda Türkiye’nin ekonomik 
gelişimi hakkındaki övgü dolu analizleri, 
Türkiye’de geçirdikleri bir haftanın ve yap-
tıkları çalışmaların sonucunda ülkemizi 
gelişmekte olan değil, adeta artık gelişmiş 
bir ülke olarak tanımlaması, sanırım yal-
nız beni değil içerideki tüm Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarını da onurlandırıyor. 
Heyette yer alan bakan yardımcılarının ve 
diğer konuşmacıların değerlendirmeleri 
aynı paralelde gerçekleşiyor. Konferans-
ta genel kanı, Ukrayna’nın gelecek döne-
me ilişkin kalkınma modelinde, Türkiye 
ile ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da 
geliştirilerek, Türkiye’nin büyüme mode-
linden Ukrayna’nın da yararlanmasının 

faydalı olacağı doğrultusunda. Türkiye’ye 
karşı özellikle Ukrayna İş Dünyasının son 
dönemdeki ilgisi sır değil ve bu çok sağlıklı 
bir süreç. Zira Ukrayna ile genelde Polon-
ya başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri 
karşılaştırılır, hâlbuki Türkiye ve Ukrayna 
arasındaki benzerlikler aslında sanılanın 
çok ötesinde.

Polonya’nın yanı sıra, Slovakya, Ma-
caristan ve Çek Cumhuriyeti’nin oluştur-
duğu ki, bunlardan ilk üçü aynı zamanda 
Ukrayna’nın komşusudur, Visegrad Grubu 
ülkelerinin, Avrupa Birliği (AB) yolundaki 

T
he last days of 2014, my phone 
rings, on the other side of the 
line is an authorized person from 
the Foreign Affairs Ministry of 

Ukraine. I am invited to deliver a speech 
regarding the relations between Private 
and Public Sector at a meeting to be held in 
American Chamber of Commerce, with the 
project financing of United States Agency 
for International Development (USAID). 
The meeting is a follow-up conference be-
cause in a research made by USAID, about 
which countries can be taken as example to 
Ukraine in terms of economic development 
and structural reforms, Turkey becomes the 
leading country in the list. In this manner, 
several authorized people from different 
ministries of Ukraine, as well as business 
people and local politicians are sent to Tur-
key with the financial support of USAID. 
This group is involved in some examina-
tions in  METU Technopolis, Marmaray, Or-
ganized Industrial Zones, KOSGEB (Small 
and Medium Enterprises Development Or-

ganization) and similar cooperation. This 
follow-up conference is arranged to share 
the results of these studies with public of 
Ukraine, as well as for their evaluation and 
to handle new issues. I accept attendance 
without any hesitation and I witness one of 
the most beautiful days in my entire life. 

The head of Department of “Rela-
tions between Private and Public Sector” 
of American Chamber of Commerce and 
the Project Manager of USAID in this field, 
Tetiana Korotka, has also been the head 
of the group that went to Turkey. In Ko-
rotka’s long presentation, it is an honor for 
me and all the Turkish Republic citizens, 
to hear her complimentary analysis about 
the economic development of Turkey, and 
that she defines Turkey as a developed 
country rather than a developing coun-
try. The evaluations of other people like 
the vice ministers and other speakers are 
in the same parallel. The general opinion 
in the conference is on the direction that, 
Ukraine will benefit more from Turkey’s 

development model by increasing the vol-
ume of economic and commercial relations 
between the two countries. In the last few 
years, the interest of Ukraine Businesspeo-
ple to Turkey has increased a lot and this is 
a very healthy process.  Because, Ukraine is 
generally compared with other Eastern Eu-
ropean countries especially Poland, but the 
similarities between Ukraine and Turkey is 
far ahead of what it is anticipated.  

Besides Poland, Slovakia, Hungary 
and Czech Republic - the first three being 
Visegrad group countries - are the neighbor 

UKRAYNA ILE GENELDE POLONYA 
BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞU AVRUPA 
ÜLKELERI KARŞILAŞTIRILIR, HÂLBUKI 
TÜRKIYE VE UKRAYNA ARASINDAKI 
BENZERLIKLER ASLINDA SANILANIN 
ÇOK ÖTESINDE.

UKRAINE IS GENERALLY COMPARED 
WITH OTHER EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES ESPECIALLY POLAND, BUT 
THE SIMILARITIES BETWEEN UKRAINE 
AND TURKEY IS FAR AHEAD OF WHAT 
IT IS ANTICIPATED.
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deneyimleri, reform süreçleri elbette Uk-
rayna için önemlidir. Ancak unutulmama-
lı ki dönem ve koşullar çok farklı. Bu dört 
ülkenin topluluğa alınması için 90’lı yıllar 
ve 2000’li yılların başında topluluk üye-
si ülkelerin kamuoyları hazırlanmıştı. İki 
Almanya’nın birleşmesi, Avrupa’ya ebedi 
barış ve refahın gelme ihtimalinin yüksek-
liği, yüksek büyüme oranları, bu ülkelerin 
fonlanmasını ve gerçekleştirilen reformla-
rın geniş parasal imkânlar ile desteklenme-
sini kolaylaştırdı. 

1990’lı yıllarda, Polonya’nın aldı-
ğı dış kalkınma yardımı, 1990 yılındaki 
GSMH’sinin yüzde 27’sine denk geliyordu 
ve Batı, Polonya’nın Avrupa tercihini cö-
mertçe desteklemiş ve ödüllendirmişti An-
cak durum şu an çok farklı. AB’nin itici gücü 
olan ülkelerdeki geniş halk kitleleri, bugün 
genişlemeye çok daha mesafeli; kamuoy-
ları kendi ekonomik krizlerinin çözümünü 
bekliyorlar. Tıpkı geçmişte ve hatta bugün 
olduğu gibi, Türkiye’ye yüksek nüfusu, 
ekonomik olarak görece daha az gelişmiş 
olması ve henüz çözemediği iç problemle-
rinden dolayı mesafeli bakılırken, Ukrayna 
da en azından şimdilik benzer dinamiklere 
sahip. Nüfusu 40 milyonun üstünde, Rusya 
faktörü bir kenara bırakılsa bile, ülke birçok 
problemle karşı karşıya ve kişi başına gelir 
oldukça düşük. Ukrayna’nın AB ile ilişki-
leri, Türkiye’nin Birlikle olan ilişkileriyle, 
bugün Birliğin parçası olan Doğu Avrupa 
ülkelerinin 90’lı yıllarda AB ile ilişkilerine 
göre çok daha benzerlik gösteriyor.

Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliği ko-
nusunda AB’nin motoru olan Almanya’nın 
ve de Fransa’nın bazı rezervleri var. Hatta 
Ukrayna’nın AB’ye aday ülke olmasına bile 
şimdilik sıcak bakmıyorlar. Türkiye NATO 
üyesi ve AB’ye aday ülke ancak, adı geçen 

iki ülkenin Türkiye’ye karşı yaklaşımlarının 
özellikle son yıllarda çok yapıcı olduğunu 
söylemek mümkün değil. Bununla bera-
ber Türkiye pes etmedi, Ukrayna da pes 
etmemeli. 1963 yılında, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET)  ile Ortaklık antlaşma-
sı, imzalayan Türkiye, 1987 yılında üyelik 
başvurusunda bulundu. 1996 yılında, Tür-
kiye AB ile Gümrük Birliği’ni imzalanırken, 
ancak 2004 yılında aday ülke olarak kabul 
edildi. Müzakereler uzun sürse de, süreç 
devam ediyor ve bu sürecin sosyal, ekono-
mik ve siyasal faydalarını Türkiye birçok 
alanda gördü, görmeye devam ediyor, Uk-
rayna da şüphesiz görecektir. Bu bir 100 m 
yarışı değil, refaha ulaşmak için adeta bir 
maraton, bu yolda sebat göstermek ve sab-
retmek büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin tarihinin en büyük ekono-
mik krizinin yaşandığı 2001 yılı sonrasında 
uygulanan Uluslararası Para Fonu (IMF) 
programıyla beraber, AB’ye üyelik süre-
ci Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve sosyal 

reform sürecinde çok önemli bir katali-
zör, hatta çıpa görevi gördü. Benzer hatta 
daha güçlü bir etkiyi önümüzdeki yıllarda 
Ukrayna’da görmemiz yüksek olasılık. Bu 
noktada, Türkiye’nin gerek IMF progra-
mındaki uygulamaları ve aldığı sonuçlar, 

gerekse Avrupa ile Gümrük Birliği Antlaş-
ması ve 2004 sonrası AB üyelik sürecinde 
yaşadıkları, Ukrayna’nın yararlanabileceği 
önemli bir kaynak olarak karşımızda du-
ruyor. İki ülkede, kamu alanında da, özel 
sektörde de bu noktadaki işbirlikleri artı-
rılmalı. 

Sevinerek görüyorum ki, kamu-özel or-
taklığı konusunda ikinci bir konferans 22 
Haziran’da bu sefer çok daha organize bir 
biçimde ve çok daha yüksek düzeyde bir ka-
tılımla yine USAID, ACC, Ukrayna Dışişleri 
Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Kiev Bü-
yükelçiliğinin koordinasyonunda Kiev’de 
düzenlendi. Bu organizasyonda yine bir 
konuşma yapmamız öngörülmüş ve yine 
keyifle gerçekleştirdik. Yazının başlığına 
dönersek, elbette Ukrayna’nın kurtuluşu; 
yani ülkenin zenginleşmesi, demokratik-
leşmesi, ülkede hukukun üstünlüğünün 
sağlanması ve sonuçta halkın refahının ve 
yaşam kalitesinin artması ne Türkiye’nin 
ne de başka bir ülkenin elinde. Bunu ancak 

Ukrayna, Ukrayna halkı kendi başarabilir. 
Ancak Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 
dost ülkelerle gelişen ilişkiler ve bu ülke-
lerin kalkınma yolundaki olumlu-olumsuz 
deneyimleri, Ukrayna için şüphesiz faydalı 
olacaktır.

countries to Ukraine, and have very impor-
tant experiences on the way to EU member-
ship. Their reform processes are important 
for Ukraine but it should be considered that 
the period and conditions are extremely 
different. For the membership of these four 
countries, the public opinion of member 
countries was already ready in 90’s and 
early 2000’s. The reunion of East and West 
Germany, the high probability of a long 
peace and wealth period, high growth rates, 
and the funds to these countries made it 
easier for the reforms is supported by wide 
financial resources. 

In 1990’s, the external support for de-
velopment taken by Poland was equivalent 
to 27% of its GDP and Western countries 
supported and awarded Poland’s preference 
of Europe. But the current situation is dif-
ferent. Today, the public of those countries 
which are the driving power of EU are much 
distant to widening the borders of EU; they 
are waiting for the solution of their own 

economic crisis. Just like in the past and 
even today, Turkeys high population, rela-
tively less developed economic structure, 
and domestic problems that could not still 
be resolved, its membership is not taken 
with a positive manner; Ukraine has similar 

dynamics at least for now. Its population 
over 40 million, and besides the Russia fac-
tor, the country has several problems and 
income per capita is quite low. Ukraine’s re-
lations with EU show quite a lot of similari-
ties with Turkey’s relation with the Union 
when compared to other Eastern European 
countries relations with EU in 90’s. 

Germany and France, the main driv-
ing forces of EU, have some reserves for 
Ukraine’s membership of EU and NATO. In 
fact, they do not approve Ukraine’s mem-
bership to EU recently. Turkey is a member 
of NATO and a candidate for EU member-
ship, but it is hard to say that those two 
countries have a constructive approach to-
wards Turkey. But Turkey still did not give 
up, neither should Ukraine. In 1963, Turkey 
signed Partnership Agreement with Euro-
pean Economic Community and applied for 
membership in 1987. In 1996, while Turkey 
was signing Customs Unions contract with 
EU, it was only until 2004 that Turkey was 
accepted to be a member country. Even 
though the debates took long, the process 
is still going on and Turkey benefitted these 

processes in many fields such as social, eco-
nomic and political. Sure Ukraine will ben-
efit as well. This is like a marathon to reach 
the welfare, not a 100 meter race; constancy 
and being patient is very important. 

After the biggest economic crisis in Tur-
key in 2001, with the International Mone-
tary Fund (IMF) support Turkey’s candida-
cy to EU acted as a very important catalyst 
almost an anchor in economic, political and 
social fields. It is quite possible to see a sim-
ilar and even a stronger effect in Ukraine in 
the following years. In this point, Ukraine 
can benefit from the very crucial resources 
of Turkeys applications in IMF programs, 
Customs Union contract with Europe, as 
well as its experiences on the way to mem-
bership of EU. These two countries should 
increase cooperation both in Public and 
Private sectors.

I am happy that, a second conference 
about the relations between Public and Pri-
vate sectors has been conducted in Kiev in 
June 22nd, in a very organized manner and 
with a much greater participation, with 
the coordination of USAID, ACC, Ministry 
of Foreign Affairs of Ukraine and Turkish 
Embassy of Kiev. I am invited and honored 
to deliver a speech in this organization. 
Ukraine’s rescue; enrichment, democ-
ratization and providing priority of law, 
consequently the wealth of its public and 
increase in their life quality, is not in Tur-
key’s or any other countries hands. It can 
only be achieved by public of Ukraine. But, 
their developing relations with some other 
countries including Turkey, and their expe-
riences will be undoubtedly beneficial for 
Ukraine.

UKRAYNA’NIN AB ILE ILIŞKILERI, 
TÜRKIYE’NIN BIRLIKLE OLAN 
ILIŞKILERIYLE, BUGÜN BIRLIĞIN 
PARÇASI OLAN DOĞU AVRUPA 
ÜLKELERININ 90’LI YILLARDA AB 
ILE ILIŞKILERINE GÖRE ÇOK DAHA 
BENZERLIK GÖSTERIYOR.
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UKRAINE’S RELATIONS WITH EU SHOW 
QUITE A LOT OF SIMILARITIES WITH 
TURKEY’S RELATION WITH THE UNION 
WHEN COMPARED TO OTHER EASTERN 
EUROPEAN COUNTRIES RELATIONS 
WITH EU IN 90’.
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A
vrupa Birliği (AB) için Güney 
Kafkasya’nın önemini, Birliğin 
içsel ve dışsal dinamikleri belirle-
mektedir. Söz konusu içsel dina-

mikleri büyük ölçüde, üye ülkelerin petrol 
ve doğal gazda gittikçe daha da artmakta 
olan dışa bağımlılığı oluşturmaktadır. Ni-
tekim Güney Kafkasya, AB açısından enerji 
kaynağı ve nakli açısından kilit konumda-

dır. Özellikle, Azerbaycan zengin kaynakla-
rıyla bu önemini gün geçtikçe daha da pe-
kiştirmektedir. Ayrıca, doğal gaz ihtiyacının 
yaklaşık yüzde 30’unu Rusya’dan karşıla-
yan AB’nin, bu ülkeyle devam etmekte olan 
Ukrayna krizinde olduğu gibi zaman zaman 
problemler yaşamış olması, gelecek açısın-
dan Birliği endişelendirmektedir. Bu endişe 
arttığı ölçüde, Azerbaycan’ın ve transit ülke 

olarak da Gürcistan’ın enerji 
kaynağı ve nakli açısından 
önemi daha net bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır.

Dışsal dinamiklere gelin-
ce, bu dinamiklerin merke-
zinde AB’nin genişlemesinin 
devam etmesine rağmen, 
sonsuza kadar sürdürüle-
meyeceği gerçeği yer almak-
tadır. Bu gerçeklik nihai 

sınırlarını belirleme çabası içerisinde olan 
Birliğin çevresinde etkin bir güvenlik çem-
beri oluşturmasının gerekliliğini de ortaya 
çıkarmaktadır. AB, Güney Kafkasya’nın bu 
çemberin içinde olmasının, her iki tarafın 
çıkarına olduğunun bilincindedir. Buna 
karşın, bir Güney Kafkasya ülkesi olan Er-
menistan ise bu çıkarın bilincinde olmasa 
gerek. Yurtdışında oldukça yaygın olan 

A
s stated by the European Union 
(EU), the significance of the 
South Caucasus is established 
through internal and external 

dynamics of the Union. The internal dy-
namics in question are mostly composed 
of the growing foreign dependence of the 
member countries for oil and gas. Indeed, 
South Caucasus has a key position in terms 
of energy supply and transport for the EU. 
In particular, the rich resources of Azerbai-
jan further reinforce its importance day by 
day. In addition, the Union is concerned for 
the future; EU supplies about 30 percent of 
its natural gas need from Russia and they 
experience problems with this country from 
time to time similar to the ongoing crisis in 
Ukraine. As this concern increases consid-
erably, the importance of Azerbaijan and 
Georgia as a transit country is emerging 
more clearly in terms of energy supply and 
transportation. 

When it comes to the external dynam-
ics, despite the continuation of EU enlarge-
ment, it appears that the Union cannot be 
sustained indefinitely. This reality also re-
veals the necessity of creating an effective 
security perimeter around the Union in an 
attempt to identify its ultimate limit. The 
EU is aware that South Caucasus needs 
to be in this circle for the interest of both 
sides. Nevertheless, as a South Caucasus 
country, Armenia does not seem be aware 
of these interests. The support of the “Super 
Powers” and EU member countries that are 
influenced by the Armenian lobby is very 

extensive abroad. Having this encourage-
ment, Armenia does not give up its insis-
tence to accept the task of the occupation 
of Nagorno-Karabakh, a part of Azerbaijan, 
and the surrounding “orders servant”. 

As the EU’s enlargement strategy, most 
of the former Eastern Bloc countries be-
came a full member of the union in 2004. 
After Romania and Bulgaria’s accession in 
2007, most recently, the full membership 
of Croatia in 2013, which is a part of the 
former Yugoslavia, has made a significant 
step in this progress. In the current phase 
we are in, Turkey still continues to remain 
in second place in terms of expansion. In 
addition, a new expansion which is likely to 
include all of the Western Balkan countries 
is included in the EU’s agenda. Thus, the 
dividing line across Europe for over half a 
century will be partially eliminated by the 
membership of Central and Eastern Europe 
(CEE) and Balkan countries. It will not be 

AB, GÜNEY 
KAFKASYA’NIN 
GÜVENLIK ÇEMBERININ 
IÇINDE OLMASININ, 
HER IKI TARAFIN 
ÇIKARINA OLDUĞUNUN 
BILINCINDEDIR.

THE EU IS AWARE THAT SOUTH 
CAUCASUS NEEDS TO BE IN SECURTY 
CIRCLE FOR THE INTEREST OF BOTH 
SIDES.
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Ermeni lobisinin etkisindeki Birlik üyesi 
ülkelerin ve “Süper Güçlerin” desteğine gü-
venmektedir. Ermenistan, bu desteği arka-
sına alarak, Azerbaycan’ın bir parçası olan 
Dağlık Karabağ’ın ve çevresinin işgali konu-
sunda “emir kulu” olma görevini üstlenme 
ısrarından vazgeçmemektedir. 

AB’nin genişleme stratejisi kapsa-
mında, eski Doğu Bloğu ülkelerinin çoğu 
2004 yılında birliğin tam üyesi olmuş-
tur. Bu süreç, 2007 yılında Romanya ve 
Bulgaristan’ın katılımından sonra, en son 
2013 yılında eski Yugoslavya’nın bir parçası 
olan Hırvatistan’ın tam üyeliği ile önemli 
bir aşama kaydetmiştir. İçinde bulunduğu-
muz dönemde, Türkiye genişleme açısından 
hala ikinci planda kalmaya devam etmekte-
dir. Bunun yanında, Batı Balkan ülkelerinin 
tamamını içine alacak olan muhtemel yeni 
bir genişleme, AB’nin gündemine oturmuş 
bulunmaktadır. Böylece, Avrupa’yı yarım 
yüzyılı aşkın bir zaman boyunca ikiye bö-
len çizgi, Merkezi ve Doğu Avrupa (MDA) 
ülkelerinin ve Balkan ülkelerinin üyeliği 
ile kısmen ortadan kalkmış olacaktır. Tam 
üyelik yolunda çifte standardın kurbanı 
olan Türkiye’nin durumunda bir değişiklik 
olmadığı sürece, bu çizginin tamamen orta-

dan kalkması mümkün olmayacaktır.
Avrupa’da yeni bir bölünme çizgisinin 

ortaya çıkmasını önlemek herkesin çıkarı-
nadır. Kıtanın içerisinden bazı ülkeleri üye 
olarak içine alarak bazılarını hiçbir alter-
natif işbirliği ve/veya ortaklık önermeden 
bu üyeliğin dışında bırakmak, gelecek açı-
sından son derece tehlikeli sonuçlar ortaya 
çıkarabilir. İstikrar, güvenlik ve refahın ge-
lişimi için iyi komşuların önemi istisna edil-
memelidir. AB’nin Yeni Komşuluk Politika-
sı bu yönüyle dikkat çekmektedir ve Güney 
Kafkasya bu politikanın hedeflerinin merke-
zinde yer almaktadır. Enerji konusunda dışa 
bağımlılığı tehlikeli boyutlara ulaşan AB’nin 
durumu, Avrupa Birliği Komisyonu’nun il-
gili raporlarına yansımıştır. 

Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervle-
rinin büyük bir bölümü Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika gibi siyasi ve ekonomik açıdan gü-

venli olmayan bölgelerde bulunmaktadır. 
Avrupa’nın enerjide ithal bağımlılığı, yakın 
gelecekte yüzde 70’leri zorlayacak şekilde 
giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın güvenlik 
tehdidi altında bulunan bölgelerden sağ-
lanma gerekliliği kaçınılmazdır. Enerji gü-
venliği konusunda AB ülkelerinde giderek 
artan ölçüde oluşan endişe, Birliğin siyasi 
açıdan nispeten dengeli ve güvenli olan Ha-
zar (özellikle, Azerbaycan) bölgesine daha 
fazla ilgi göstermesini gerekli kılmaktadır. 
AB, bu doğrultuda Güney Kafkasya ülkeleri 
ile Yeni Komşuluk Politikası çerçevesinde 
görüşmeler yaparken, Rusya Federasyonu 
ile stratejik işbirliğini geliştirmeye çalış-
maktadır. Fakat Rusya ile son olarak 2013 
yılında ortaya çıkan ve 2014-2015 yıllarında 
doruğa ulaşan Ukrayna krizi benzeri prob-
lemler zaman zaman tekrarlanmaktadır. 
"Bu sorunların AB’ye faturası ne oluyor?" 
sorusunun yanıtına en son örnek, Güney 
Akım Projesi’nin Rusya tarafından iptal 
edilmesidir. AB’nin jeopolitik bir güç ola-
bilmesi için, aşılması gereken belli sorunlar 
vardır. Bu sorunlar, önümüzdeki dönemde 
AB’nin temel uğraş alanlarını oluşturacak-
tır. Bu doğrultuda, AB’nin sürdürdüğü Yeni 
Komşuluk Politikası çerçevesinde Güney 

Kafkasya ülkeleri (özellikle, Azer-
baycan) ile olan ilişkilerine önem 
vermesi gerekmektedir. Tarihsel bir-
çok faktörün etkisi altında ilişkilerin 
geliştirilmesi ve enerji araçlarının 
güvenli bir koridor açılarak nakle-
dilmesi, AB açısından zorunluluğu 
istisna edilmeyen bir durumdur. 

Önemi giderek daha da artmakta 
olan küreselleşme süreci, bölgesel ti-
cari ortaklıklar ve enerji konusunda 
işbirlikleri temelinde devam etmek-
tedir. Bu oluşumlar, siyasi işbirlikle-
rinin yolunu açarak güvenliğin yer-
leşmesine katkıda bulunmaktadır. 
Nihai olarak, etkin bir güvenlik çem-
berini oluşturmaya çalışırken dün-
yadaki bölgesel bazda cereyan eden 
savaşların daha da büyümesinin de 
önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu 
doğrultuda, AB’nin uzun soluklu ge-
nişleme stratejisi sonucunda ortaya 
çıkan Yeni Komşuluk Politikası ve 
bu politikanın stratejik bölge olarak 
Güney Kafkasya uygulaması, Birliğin 
içsel ve dışsal dinamikleri yönünden 
son derece önemlidir.

possible to entirely eliminate this line un-
less there is a change in the case of Turkey, 
which is a victim of double standards to-
wards full membership.

To prevent the emergence of new divid-
ing lines in Europe is for everyone’s gain. 
Admitting some countries from the conti-
nent as members and excluding others from 
the membership without suggesting any al-
ternative cooperation and/or proposition 
of the partnership, may initiate extremely 
dangerous consequences for the future. 
The significance of good neighbors must 
not be an exception for the development 
of stability, security and prosperity. EU’s 
New Neighborhood Policy is remarkable in 
this regard and the South Caucasus is lo-
cated in the center of the objectives of this 
policy. The EU’s status on foreign energy 
dependence which is reaching to alarming 
conditions is reflected in the Commission’s 
report in the European Union. 

A large proportion of the world’s oil and 
gas reserves are in the areas of Middle East 
and North Africa which are politically and 
economically unsafe. Europe’s dependence 
on imported energy is increasing to almost 

70 percent in the near future. It is inevitable 
that this need should be realized from the 
regions under security threats. The growing 
concern about energy security in EU coun-
tries, makes the relatively politically stable 
and secure Caspian (particularly, Azerbai-
jan) region to be more attention needed. In 
this respect, while EU maintains negotia-
tions with the South Caucasus countries un-
der the New Neighborhood Policy, the Union 
attempts to develop its strategic partnership 
with the Russian Federation, as well. Never-
theless, the problems similar to Ukrainian 
crisis that occurred in 2013 and peaked in 
2014-2015 are repeated from time to time 
with Russia. The most recent example for 
the cost of this problem to the EU is the 
South Stream project cancellation by Rus-
sia. If EU is expected to become a geopoliti-
cal power, there are certain issues that need 

to be overcome. These issues will form the 
basic interest of the EU in the future. In this 
regard, within the framework of the EU New 
Neighborhood Policy, the Union should give 
importance to their relations with South 
Caucasus countries (in particular, Azerbai-
jan). The development of the relations under 
the influence of many historical factors and 
transporting of energy supplies by providing 
safe corridors, are circumstances that must 
be a necessity to the EU. 

The globalization process with its in-
creasing importance continues on the basis 
of partnership and cooperation in regional 
trade and energy. These formations con-
tribute to the settlement of the security by 
unlocking the way for political coopera-
tion. Ultimately, while trying to create an 
effective security perimeter, the increasing 
fights which occurred in a regional basis are 
aimed to be prevented. In this context, the 
New Neighborhood Policy resulting from 
the EU’s long-term expansion strategy and 
the South Caucasus application as a stra-
tegic region of these policies are extremely 
important in terms of internal and external 
dynamics of the Union.

AVRUPA’NIN ENERJIDE ITHAL 
BAĞIMLILIĞI, YAKIN GELECEKTE 
YÜZDE 70’LERI ZORLAYACAK ŞEKILDE 
GIDEREK ARTMAKTADIR.
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EUROPE’S DEPENDENCE ON IMPORTED 
ENERGY IS INCREASING TO ALMOST 
70 PERCENT IN THE NEAR FUTURE.
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R
usya Federasyonu ve Çin Halk 
Cumhuriyeti donanmaları ta-
rihlerinde ilk defa,  Akdeniz’de,  
on gün süren, gerçek silah ve 

mermilerin kullanıldığı bir askeri tatbikat 
düzenlemiştir. 11-21 Mayıs 2015 tarihle-
rinde yapılan bu deniz tatbikatında, gemi-
ler hareket noktası olarak Karadeniz’de, 
Kırım-Sivastapol’u, ikmal limanı olarak ise 
Suriye’de Tartus deniz üssünü kullanmıştır. 
Tatbikatın bildirilen gerekçesi “karşılıklı 
işlerliği geliştirmek” olmuştur. Bu teknik 
açıklamanın ötesinde, kuşkusuz bu geniş 
çaplı ve uzun süreli askeri güç gösterisinin 
her iki ülke bakımından dikkat çekici an-
lamları bulunmaktadır.

Ukrayna krizi ile su üstüne çıkan ve 
Rusya’nın, Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), Avrupa Birliği (AB) ve NATO, kısaca 
Batı ile ilişkilerinin gerilmesine, hatta yeni 
bir soğuk savaş başlangıcından söz edil-
mesine neden olan gelişmelerin Rusya’yı 
Pasifik’in yükselen gücü Çin’e karşı bir den-
ge arayışı içine ittiği görülmektedir. Rus-
Çin işbirliğinin ilk adımları, Orta Asya Cum-
huriyetlerinde güvenlik ve ekonomik nüfuz 
alanı arayışında rekabet ve çatışma yeri-
ne, işbirliği öngörüsü ile Şanghay İşbirliği 
Örgütü’nün  (ŞİÖ) kurulmasıyla atılmıştır. 
Rus-Çin askeri işbirliğinin ilk örnekleri de, 
ikili ve çok taraflı olarak ŞİÖ çerçevesinde 
gerçekleşmiştir. Bu şekilde Çin, zamanın-

da Sovyetler Birliğinin maruz kaldığı Batı 
tarafından çevrelenme stratejisini, kendisi 
bakımından batısında kırarken, Rusya da 
doğusundaki potansiyel tehlikeyi ve tehdidi 
işbirliğine dönüştürmüş olmaktadır.

F
or the first time in their history, 
the navies of the Russian Federa-
tion and People’s Republic of Chi-
na conducted military exercises 

in the Mediterranean for ten days in which 
live ammunition was used. In this naval ex-
ercise held on 11-21 May 2015, Sevastopol 
in Crimea, Black Sea was the starting point 
and the Tartus port in Syria served as the 
supply facility. The reported reason for the 
exercise was “to develop interoperability 
between the navies.” There is no doubt that, 
this large scale and long duration military 
show of strength has a more significant 
meaning for both countries beyond this 
technical goal.

The developments that led to Russia’s 
deteriorating relations with the United 
States of America (USA), European Union 
(EU) and NATO, in other words with the 
West, became more apparent with the 
Ukrainian Crisis, even conjured the men-
tion of a new cold war, prompting Russia 
to look for ways to counterbalance the West 
with China, the rising power of the Pacific. 
The first steps of the Russian-Chinese coop-
eration were taken with the establishment 
of the Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) with the vision of cooperation in-
stead of rivalry and conflict in the search for 
security and economic influence in Central 
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TATBIKATIN, KIRIM VE SURIYE 
BAĞLANTILARI, ULUSLARARASI 
ILIŞKILERIN IKI SICAK VE TARTIŞMALI 
ALANI OLMALARI ITIBARIYLA, AYRI 
BIR ÖZELLIK TAŞIMIŞTIR.
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Asia. The first examples of bilateral and 
multilateral Russian-Chinese military co-
operation took place within the framework 
of SCO. This enabled China to prevent an 
eventual containment strategy, similar to 
the one Soviet Russia was exposed to, in its 
west and from the vantage point of Russia, 
transformed a potential danger and threat 
in its east into cooperation.

From Russia’s point of view, this show 
of strength in the Mediterranean gave the 
message that this cooperation could be ef-

fective in the West’s soft belly that Russia 
has a capacity and playground outside of 
Ukraine and Eastern Europe and further-
more, that it is still a global power. In spite 
of that, as for China, who made its presence 
felt in the Mediterranean for the first time, 
this military exercise proved that its mili-
tary power and zone of influence was not 
limited to the China Sea and demonstrated 
that its new and ambitious Silk Road Pro-
ject will be supported by its navy. China’s 
ongoing talks with the crisis-ridden Greece 
for the utilization of the Port of Piraeus and 
the new Prime Minister of Greece expecta-
tions from Russia indicate that China’s and 
Russia’s activities in the Mediterranean are 
not limited to a technical military exercise. 
Another important feature of the exercise 
is, its connections to Crimea and Syria, as 
they are the two hot and controversial spots 
of international developments.

The Russian-Chinese naval exercise 
also holds significance for Turkey who has 
a long coast in the Mediterranean, follows 
the developments in the Eastern Mediterra-
nean and is responsible for the supervision 
of the entry-exit of military vessels to the 
Black Sea. Turkey’s interest is not limited 
to the Mediterranean and the Black Sea. 
Turkey is a Eurasian country. In this new 
formation where the economic, commer-
cial, financial, military and political balance 
of power is reshaping and gradually shift-
ing from the West to Asia Pacific, Turkey 
finds itself transforming from a peripheral 

country of the West into a central hub that 
could provide interaction between the East 
and West. Being a candidate for EU mem-
bership, being a Balkan country, being a 
neighbor of Caucasian countries and having 
special historical and traditional relations 
with Central Asian republics, Turkey is in a 
position to closely follow developments in 
the new Eurasian geopolitics. Since Cen-
tral Asian Republics are a part of the SCO, 
Turkey’s interest for SCO is understandable 
and legitimate. Turkey is a supporter of 
the updated historical "Silk Road Project". 
Furthermore, being an energy hub at the 
crossroads of oil and natural gas pipelines 
is an additional factor that requires Turkey 
to closely follow developments in its region 
and the globe.

EKOANALİZ / ECOANALYSIS

Akdeniz’deki askeri güç gösterisi, bu 
işbirliğinin Rusya bakımından, Batı’nın 
yumuşak karnında da etkili olabileceği, Uk-
rayna ve Doğu Avrupa dışında da hareket 
sahası bulunduğu ve hala küresel bir güç 
olduğu mesajını vermektedir. Buna karşın, 
Akdeniz’de donanması ilk kez varlık göste-
ren Çin bakımından,  bir yandan askeri güç 

ve etki alanının sadece Çin denizi ile sınırlı 
olmadığını ortaya koyarken diğer taraftan 
iddialı "yeni deniz ve kara ipek yolu" pro-
jelerinin donanması ile de desteklenebi-
leceğini göstermiş olmaktadır. Çin’in eko-
nomik kriz içinde olan Yunanistan ile Pire 
Limanı’ndan yararlanma konusunda sür-
dürdüğü görüşmeler ve keza Yunanistan’ın 
yeni başbakanının Rusya’dan beklentileri 
de göz önünde bulundurulduğunda, Çin’in 
ve Rusya’nın Akdeniz’deki etkinliklerinin 
sadece teknik bir askeri tatbikat ile sınırlı 
olmadığına da işaret etmektedir. Tatbika-
tın, Kırım ve Suriye bağlantıları, uluslarara-
sı ilişkilerin iki sıcak ve tartışmalı alanı ol-
maları itibarıyla, ayrı bir özellik taşımıştır.

Gelişmeler, Akdeniz’de uzun bir kıyı-
sı bulunan ve özellikle Doğu Akdeniz’deki 
gelişmeleri yakından izleyen, Karadeniz’e 
giriş-çıkışları düzenleme ve kontrol sorum-
luluğu bulunan Türkiye bakımından da 
dikkat çekicidir. Türkiye’nin ilgisi sadece 
Akdeniz ve Karadeniz ile de sınırlı değildir. 

Türkiye bir Avrasya ülkesidir. Dünyadaki 
ekonomik, ticari, finansal, askeri ve siya-
si güç dengesinin yeniden şekillenmeye ve 
Batı’dan Asya Pasifik’e kaymaya başladığı 
bir oluşumda, Türkiye Batının çevre ülkesi 
olmaktan, Doğu ile Batı arasında iletişimi 
sağlayabilecek merkezi bir konuma evril-
mektedir. AB ile tam üyelik görüşmeleri-
ni sürdüren, Balkanlarda yer alan, Kafkas 
ülkeleriyle komşu olan ve Orta Asya cum-
huriyetleri ile tarihi ve geleneksel çok özel 
ilişkileri bulunan Türkiye, yeni Avrasya 
jeopolitiğindeki gelişmeleri çok yakından 
izlemek durumundadır. Orta Asya Cumhu-
riyetlerinin de içinde yer alması itibarıyla 
Türkiye’nin, ŞİÖ’ne duyduğu ilgi anlaşılabi-
lir ve meşrudur. Türkiye güncellenen tarihi 
"İpek Yolu Projesi’ne" destek vermektedir. 
Bunların yanı sıra,  petrol ve doğal gaz yol-
larının kavşağında bir enerji merkezi olma-
sı, Türkiye’nin bölgesindeki ve küresel ge-
lişmeleri yakından izlemesini zorunlu kılan 
ek bir unsur olmaktadır.

AB ILE TAM ÜYELIK GÖRÜŞMELERINI 
SÜRDÜREN, BALKANLARDA YER ALAN, 
KAFKAS ÜLKELERIYLE KOMŞU OLAN 
VE ORTA ASYA CUMHURIYETLERI 
ILE TARIHI VE GELENEKSEL ÇOK 
ÖZEL ILIŞKILERI BULUNAN TÜRKIYE, 
YENI AVRASYA JEOPOLITIĞINDEKI 
GELIŞMELERI ÇOK YAKINDAN IZLEMEK 
DURUMUNDADIR.

BEING A CANDIDATE FOR EU 
MEMBERSHIP, BEING A BALKAN 
COUNTRY, BEING A NEIGHBOR 
OF CAUCASIAN COUNTRIES AND 
HAVING SPECIAL HISTORICAL AND 
TRADITIONAL RELATIONS WITH 
CENTRAL ASIAN REPUBLICS, TURKEY 
IS IN A POSITION TO CLOSELY 
FOLLOW DEVELOPMENTS IN THE NEW 
EURASIAN GEOPOLITICS.

ANOTHER IMPORTANT FEATURE OF THE 
EXERCISE IS, ITS CONNECTIONS TO 
CRIMEA AND SYRIA, AS THEY ARE THE 
TWO HOT AND CONTROVERSIAL SPOTS 
OF INTERNATIONAL DEVELOPMENTS.
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R
usya ve Avrupa Birliği (AB) ülkele-
ri arasındaki anlaşmazlık, enerjide 
Türkiye’nin kullanacağı bir fırsata 
dönüştü. Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in Aralık ayında Türkiye zi-
yaretinde, Güney Akım’ı iptal ederek Türk 
Akımı projesinin yapılması yönündeki ham-
lesi, Türkiye-Rusya-Avrupa ülkeleri ara-
sında farklı bir perspektif çizdi. Rusya’dan 
gelecek doğal gazı, Karadeniz’in altından 
geçirerek önce Türkiye’ye, Türkiye’den de 
Avrupa ülkelerine ulaştıracak Türk Akımı 

projesinde, yılda 63 milyar metreküp gazın 
taşınması hedefleniyor. 48 milyar metre-
küplük doğal gazın Avrupa'ya sevkiyatının 
yapılması, 15 milyar metreküplük doğal 
gazın ise Türkiye'de kullanılması planlanan 
projede, çok kısa bir sürede hızlı yol alındı. 
Boru hattının açık denizde yer alan bölü-
münün inşa kararı, Aralık 2016 tarihinde 
ise doğal gaz sevkiyatının başlanacağına 
dair açıklamalar, proje konusunda Rusya ve 
Türkiye'nin kararlılığını gösteriyor.

Enerjide Yeni Projeler İçin 
Güvenilir Liman: Türkiye
Avrupa ülkelerinin enerji konusunda 
Rusya’ya yüksek bağımlılığı, Rusya’nın si-
yasi ilişkilerinde izlediği politikada elini 
güçlendiriyor. Ancak Rusya için bir taraftan 
da ekonomisini doğal gazdan gelen gelirin 
ayakta tutması, yeni yollar ve pazarların 

aranmasını da zorunlu kılıyor. Putin’in 
Türkiye ziyaretinde beklenmeyen bir şekil-
de Türk Akımı projesini açıklaması, enerji 
sahasını tam bir satranç oyununa dönüştür-
dü. Burada Türkiye’nin oynadığı rol ise hem 
arz eden ülke olan Rusya için, hem de talep 
eden ülkeler için vazgeçilmezdir. Doğal gaz 
transferinin tam ortasında yer alan Türkiye, 
enerji konusuyla birlikte ülkeler arasındaki 
ilişkilerde de dengeleyici bir rol üstleniyor.

Güçlü ekonomisi ve siyasi istikrarıyla 
Türk Akımı projesinin hayata geçirilme-
si için gereken ortamı ve şartları sunan 
Türkiye, enerji projeleri için güvenli bir 
liman özelliği taşıyor. Bu noktada, Güney 
Gaz Koridoru kapsamında Trans Anado-
lu Doğal gaz Boru Hattı Projesi’nin (TA-
NAP) baş aktörlerinden biri olması, bu 
projeyi kararlılıkla bitişe doğru ilerletme-
si, Türkiye'yi Rusya için enerjide önemli 
bir ortak konumuna taşıyor. Tam da bu 
sebeple, Türkiye’yle birçok siyasi konuda, 
Suriye gibi, görüş ayrılıklarına sahip olma-
sına rağmen Rusya, bu görüş ayrılıklarının 
Türk Akımı projesini etkilemesine izin ver-
miyor. Projenin tamamlanmasıyla Rusya, 
yaptırımlardan dolayı ciddi bir darbe alan 
ekonomisine katkı yapmayı planlarken, 
Türkiye de hızla yol aldığı enerji yollarını 
birleştiren ülke algısını pekiştirmek istiyor.

Diğer yandan Türk Akımı yalnızca Tür-
kiye için doğal gaz alabileceği ve sevk edile-
bileceği bir proje anlamına gelmiyor. Aynı 
zamanda, bu projeyle birlikte TANAP’ın da 
uygulanması, yeni doğal gaz boru hatları 
için Türkiye’nin önünü açacaktır. “Türk 
Akımı”nın tamamının Ruslara ait olması-
nın getirebileceği olumsuzlukların önlen-
mesi için, Türkiye’nin TANAP’taki pay-
daşlığı gibi Türk Akımı’nda da yer alması 
stratejik derecede önemlidir.

T
he disputes between Russia and 
the European Union (EU) coun-
tries turned into an opportunity in 
energy that will be used by Turkey. 

Russian President Vladimir Putin’s visit to 
Turkey in December portrayed a different 
perspective between Turkey and Russia-
European countries. Putin cancelled the 
South Stream and made a move towards 
Turkish Stream project. In Turkish Stream 
project, initially, the natural gas com-
ing from Russia is being passed under the 
Black Sea to Turkey, and then it is brought 
to the Europe from Turkey where 63 billion 
cubic meters of gas per year is aimed to be 
transported. The project proceeded greatly 
in a very short period of time by planning a 
delivery of 48 billion cubic meters of natu-

ral gas to Europe, and a usage of 15 billion 
cubic meters of natural gas in Turkey. The 
decision to build the offshore section of the 
pipeline, and the statements that the natu-
ral gas delivery will begin in December of 
2016, demonstrate the commitment of Rus-
sia and Turkey on the project.

Reliable Harbor for the New 
Projects in Energy: Turkey
The European countries’ high dependence 
on Russia for energy strengthens Russia’s 
hand in the policy of its political relations. 
However, since Russia’s economy is upheld 
by the revenues coming from the natural 
gas also forces them to search for new ways 
and markets. Putin’s unexpected statement 
of Turkish Stream project in his visit to Tur-
key transformed the energy field completely 
into a chess game. Herein, the Turkey’s role 
is indispensable both for supplier country 
Russia and the demander countries. Tur-
key, located in the middle of natural gas 
transfers, also undertakes a balancing role 
in the energy issues and in the relations be-
tween countries.  

Turkey, offering the necessary envi-
ronment and conditions to implement the 
Turkish Stream project through its strong 
economy and political stability, is a safe 
harbor for the energy projects. At this point, 
Turkey became one of the main actors in 
the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline 
Project (TANAP) which is in the scope of 
Southern Gas Corridor, and advanced this 
project towards the end with determina-
tion. This progress carries Turkey to a posi-
tion of an important partner for Russia in 
energy.  Precisely for this reason, Russia 
does not allow the division of opinions af-
fects the Turkish Stream project despite the 
disagreements in many political issues with 
Turkey such as Syria. Upon completion of 
the project, Russia plans to contribute to 
its economy which was seriously damaged 
due to the sanctions, and Turkey wants to 
reinforce the perception of the country of 
combining the energy paths rapidly.

On the other hand, Turkish Stream does 
not only mean a project in which Turkey 
could get and deliver natural gas. At the 
same time, the implementation of TANAP 

RUSYA VE AB ÜLKELERI ARASINDAKI 
ANLAŞMAZLIK, ENERJIDE 
TÜRKIYE’NIN KULLANACAĞI BIR 
FIRSATA DÖNÜŞTÜ.

THE DISPUTES BETWEEN RUSSIA AND 
THE EU COUNTRIES TURNED INTO AN 
OPPORTUNITY IN ENERGY THAT WILL 
BE USED BY TURKEY.
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Türkiye Enerjide 
Uzlaşmacı Bir Rol 
Üstleniyor
Görünen o ki, 2000’li yılların 
küresel siyasi ve ekonomi gün-
deminde başlıca konu enerji 
olacak. Avrupa ülkeleri gibi 
birçok gelişmiş ülkelerin artan 
enerji ihtiyacı ve bu kaynak-
tan yoksun olmalarına karşın, 
az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin enerji kaynakları-
na sahip olmaları ve transfer 
güzergâhında bulunmaları 
enerji denklemini belirleye-
cek. Bu noktada Türkiye’nin 
odaklandığı “enerji merkezi 
olma” hedefine ulaşması için, 
hâlihazırda uygulanan pro-
jelerin kesinlikle kesintiye 
uğramaması gerekmektedir. 
TANAP ve Türk Akımı’nın 
başarısı, Türkiye'nin enerjide 
vazgeçilmez ülke olması için 
temeli hazırlarken, yeni proje-
lere de kapı aralayacaktır.

Ne TANAP Türk Akımı yerine geçebilir, 
ne de Türk Akımı TANAP’ın. İki ve hatta 
yakın gelecekte, daha fazla enerji projesi, 
Türkiye’yi enerji boru hatlarıyla örecek. 
Diğer taraftan, Güney Gaz Koridoru kap-
samında doğu-batı ile kuzey-güney arasın-
da enerji kaynaklarının geçişini sağlayacak 
olan enerji koridorunun Türkiye’den geç-
mesiyle birlikte Türk Akımı’nın da uygu-
lanması, Türkiye’nin enerji merkezi olma 
rolünü daha da güçlendirecektir. Ayrıca, 
ülkeler arasında enerji konusunda izlediği 
adil ve barışçıl politika da, Türkiye’yi ener-
ji arenasında pozitif ayrıştırıyor. Bu pozitif 
ayrışma, enerji masasında Türkiye’nin uz-
laştırıcı rol üstlenmesini sağlarken, ülkeler 
arasındaki enerji meselelerinin çözümü için 
de Türkiye’yi adres gösterecektir.

with this project will open the way for new 
gas pipelines Turkey. For the prevention of 
negativities due to Russia’s belonging the 
whole “Turkish Stream” project, Turkey’s 
contribution in Turkish Stream just as in 
the fellowship of the TANAP is strategically 
significant.

Turkey Undertakes a 
Reconciliatory Role in Energy  
Apparently; in the global political and eco-
nomic agenda of 2000s, the major matter 
will be Energy. The energy needs of many 
developed countries such as European 
countries are increasing. Moreover, despite 
these countries’ lacking resources, they 
possess the energy resources of the less de-
veloped and developing countries and they 
are in the transfer route which ultimately 
will determine the energy equation. At this 
point, in order for Turkey to succeed the 
objectives of “being the energy center” as 
they focus, the projects which were already 
implemented should definitely not be inter-
rupted. TANAP and the success of the Turk-
ish Stream project set ground for Turkey to 
be an indispensable country in energy and 
will also open the door to new projects.

Neither TANAP could replace the Turk-
ish Stream, nor does Turkish Stream re-

place the TANAP. In the near future, two 
or even more energy projects will cover 
Turkey with energy pipelines. On the 
other hand, in the scope of the Southern 
Gas Corridor, both the implementation of 
Turkish Stream project, and the energy 
corridor passing from Turkey that allows 
the transit of energy resources between 
east-west and north-south, will further 
strengthen the role of Turkey in being the 
energy center. Furthermore; Turkey pur-
sues a fair and peaceful policy in energy 
among the countries, and it distinguishes 
Turkey positively in the energy arena. This 
positive resolution, while ensuring Tur-
key to undertake a mediatory role in the 
energy arena, will also address Turkey for 
the solution of energy issues among the 
countries.

TANAP VE TÜRK AKIMI’NIN BAŞARISI, 
TÜRKIYE’NIN ENERJIDE VAZGEÇILMEZ 
ÜLKE OLMASI IÇIN TEMELI 
HAZIRLARKEN, YENI PROJELERE DE 
KAPI ARALAYACAKTIR.

TANAP AND THE SUCCESS OF THE 
TURKISH STREAM PROJECT SET 
GROUND FOR TURKEY TO BE AN 
INDISPENSABLE COUNTRY IN ENERGY 
AND WILL ALSO OPEN THE DOOR TO 
NEW PROJECTS.
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A
vrasya coğrafyası süregelen za-
man dilimi içerisinde büyük 
güçlerin rekabet alanı olan stra-
tejik bir coğrafya olarak önemini 

korumuştur. Özellikle Soğuk Savaş zamanı 
ve sonrası dönemde iki hegoman güç, Ame-
rika ve Rusya, Avrasya’ya hakim olma nok-
tasında önemli stratejiler geliştirmişlerdir. 
Bu makalede  Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nin özellikle 11 Eylül 2001 sonrası 
bölge politikası ile Obama’nın Başkan ol-
ması ile değişen bölge politikası incelenme-
ye çalışılacaktır. 

ABD’nin Genel Olarak Avraysa 
Politikası 
Soğuk Savaş dönemi sonuna kadar Ameri-
kanın dış politikasını, ekonomik ve askeri 
tedbirlerle Sovyetler Birliği’nin yayılma 
politkasını durdurma üzerine inşaa ettiğini 
belirtebiliriz. Sovyetler Birliği’nin dağılması 
ve 11 Eylül terör saldırıları ile birlikte, Ame-
rikan dış politikasında komünizm tehlikesi-
nin yerini İslam Tehlikesi almıştır.

Amerikanın genel olarak Avrasya po-
litikasını ise şu şekilde ifade edebilmemiz 
mümkündür. Jeopolitik olarak Amerika, 
kaynakları ve nüfusu Birleşik Devletler-
den çok daha fazla olan büyük kara par-

çası Avrasya’nın kıyılarından uzak bir ada 
konumundadır. Bu yüzden Avrasya’nın iki 
başlıca küresinin, Avrupa ve Asya, herhan-
gi birinin tek bir büyük devlet tarafından 
egemenliği altına alınması, Soğuk savaş 
olsun veya olmasın Amerika için stratejik 
tehlikenin iyi bir tanımını oluşturur. Çünkü 
böyle bir gruplaşma, Amerika’yı ekonomik 
ve sonunda askeri bakımdan geçebilir. Bu 
tehlikeye karşı, egemen güç, iyi niyetli olsa 
da direnilmelidir. Çünkü niyetler değişince, 
Amerika etkili bir direnme yapamayacak 
derecede kapasitesini yitirmiş ve olaylara 
yön vermekten aciz bir konumda kalabilir1. 

1  KİSSİNGER, Henry, Diplomasi, İbrahim H. Kurt (Çev), 8. Baskı, Tür-
kiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, Mayıs-2009, s.790. 

11 Eylül 2001 Sonrası ABD Dış 
Politikası ve Obama ile Başlayan 
Yeni Süreç 
Amerikan dış politikasına, 2001 sonrası 
dönemde rol veren etken, İkiz Kulelere ya-
pılan terör saldırılarıdır. Bu dönem dış po-
litikasının kilit ismi ise ABD Başkanı Bush 
ve adı ile anılan Bush Doktirni olmuştur.  
ABD Başkanı Bush’un 2002’de ilan ettiği ve 
“Bush Doktirini” olarak anılan Ulusal Gü-
venlik Stratejisi’nde üç unsur bulunmaktay-
dı. Bunlardan ilki, ABD’nin yeni bir 11 Eylül 
yaşamaması için her türlü tedbiri alacağıy-
la ilgiliydi. İkincisi, Başkan Bush ülkesine 
yönelik tehditlerle mücadelede kendisine 
destek veren uluslararası örgütlerle birlikte 
hareket edebileceğini, fakat hiçbir uluslara-
rası örgütün ABD’nin eylemlerini engelle-
mesine izin vermeyeceğinin belirtilmesi ile 
ilgiliydi. Üçüncü unsur ise, “Amerikan istis-
nacılığı” olarak adlandırılan, ABD’nin diğer 
tüm devletlerden farklı haklara sahip oldu-
ğu söylemiydi. Başkan Bush’a göre ABD’yi 
hangi hukuk düzenlemesinin bağladığına 
ancak ABD’nin kendisi karar verebilirdi2.  

2  ERHAN  Çağrı,  Bush  Doktrini  Ölmesi;  İsrail’de  Yaşıyor,  http://
www.turkiyegazetesi.com.tr/prof-dr-cagri-erhan/506363.aspx  , 
13.09.2011. 

ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleri de bu 
unsurların birer göstergesidir. ABD’nin bu 
iki devleti işgalinden sonra sırayı İran ve 
Suriye’nin alacağı yönünde yapılan yorum-
lar ise, Obama’nın da başkan olmasıyla, 
farklı bir şekil almıştır. 

11 Eylül sonrasında, ABD’nin Afganis-
tan ve Irak işgali ile geçen oğul Bush döne-
minden sonra, Obama’nın ilk döneminde 
“Obama Doktrini” olarak anılan ve ABD’nin 
islam karşıtı olduğu söyleminden uzaklaş-
maya çalışan uygulamaların, Arap Baharı 
olarak anılan toplumsal hareketlerle seyri 
değişmiştir3. Obama Yönetimi ile birlikte 
dış politikada en merak edilen ise, Bush Yö-
netiminde uygulanan Realist politikaların 
devam edip etmeyeceği ile ilgiliydi. Ancak 
Obama Yönetimi ile birlikte ilk gözlemle-
nen, ABD’nin bügün artık başka bir devlete 
askeri bir müdahalede bulunma niyetinde 
olmadığı yönündedir. Elbette bu duruma 
ABD’nin Bush döneminde gerçekleştirilen, 
Afganistan ve Irak müdahaleleri sonucu ya-
şadığı acı tecrübelerin de etkisi bulunmak-
tadır. Zira ABD’nin bu iki ülkede yürüttüğü 
savaşın maliyeti 4.4 trilyon dolar maddi 

3  AKBAL,  Özdemir,  Obama’nın  Yeni  Kabinesi  ve  Dış  Politikası, 
21.YYTE DERGİSİ, Sayı:52, Nisan-2013, s.57.

E
urasia has been a competitive area 
regarding the strategically moves 
of powerful states the ongoing 
period of time. Specially, in the 

Cold-War and post-Cold-Ward, Superpow-
ers States; the United States and Russia, 
developed strategies in order to obtain to 
dominate that area. This article aims at dis-
cussing the political strategies of the United 
States of America (USA) after 11th Septem-
ber 2011 and its changes after Obama be-
came the president of the United States. 

General Political Approach of 
the United States in Eurasia
The United States had developed its foreign 
policy on economic and army measures in 
order to stop the spread policy of the So-
viet Union until the end of Cold-War. After 
the dissolution of the Soviet Union and the 
tragic terror attack on 11th September, the 
prior danger for the foreign policy of the 
United State changed from the communism 
to Islamic Treath.

Regarding the political strategy of the 
United States in Eurasia, it has to be stated 
that the sources and the population of the 
Eurasia are much more than the USA’s and 
USA is an island which is far away location 
from this region. Therefore, the control of 
Eurasia which includes both of Europe and 
Asia, by one state is an enormous danger 
for United States strategically even there is 
Cold-War or not. In order to prevent such 
a danger, United States must resist even if 
that power is in good faith or not. Because 
it is clear that the United States may be in 
a position which has lost its capacity to re-
sist effectively and direct the incidents with 
having the same power after changing the 
intentions.

The Foreign Policy of the US 
after 11th September 2001 and 
the New Era with Obama
The foreign policy of the United States has 
been shaped by the terrorist attacks to the 
Twin Towers in 2001. In this term, Bush 
and the doctrine which took his name be-
came the key role in this policy. In the 
National Security Strategy, declared in 
2002, mentioned as the ‘Bush Doctrine’, 
is made up of three points. Firstly, all the 
protections and measure should be taken 
in order to prevent US any further similar 
attack with 11th of September. Secondly, 
it was related to take action with interna-
tional organizations against these kinds of 
terrorist activities but these international 
organizations cannot obstruct USA regard-
ing to these activities. The least one was the 
discourse that; the United State has rights 
which all other states do not have, accept-
ed as ‘American Exceptionalism’. Presi-
dent Bush indicated that, the USA decides 
which law system is binding on the deci-
sions of the USA. The actions of the USA 
in Afghanistan and Iraq are example for 
this point. After the invasion of US in this 
era, there were some comments about that 
the Iran and Syria were the next countries 
but the Obama became the president and 
these comments are turned into another 
direction. After the terms of 11 September, 
during presidential of son Bush, passing 
with the US’s invasions of Afghanistan an 
Iraq, in his first period which was called the 
Obama Doctrine, he tried to far away from 
US’s anti İslamic discourse, and all the  di-
rection of social movements have changed 
with Arab Spring.  With the Obama Ad-
ministration, the interest in foreign policy 
is concerned with whether or not the con-
tinuation of the realist policies of the Bush 
administration. However, first observation 
about Obama Administration is that there 
isn’t any intention of US military interven-
tion to another state. Certainly, as a result 
of unpleasant experience of US with its 
intervention in Afghanistan and Iraq are 
performed during the Bush Administra-
tion, also has an impact on that. After the 
economic loss of 4,4 trillion USD and 8300 
deaths in wars during Bush’s period, the 
United State does not intend to send troops 
to other states’ territories, by taking consid-
eration of economic costs and human lost.

AFTER THE DISSOLUTION OF THE 
SOVIET UNION AND THE TRAGIC 
TERROR ATTACK ON 11TH SEPTEMBER, 
THE PRIOR DANGER FOR THE FOREIGN 
POLICY OF THE UNITED STATE 
CHANGED FROM THE COMMUNISM TO 
ISLAMIC TREATH.
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SOVYETLER BIRLIĞI’NIN DAĞILMASI 
VE 11 EYLÜL TERÖR SALDIRILARI 
ILE BIRLIKTE, AMERIKAN DIŞ 
POLITIKASINDA KOMÜNIZM 
TEHLIKESININ YERINI ISLAM 
TEHLIKESI ALMIŞTIR.
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kayıp ve 8 bin 300’den fazla can kaybı ya-
şanmasına neden olmuştur4. Bu tablodan 
sonra ABD başka bir ülkeye askeri müdaha-
leyi, ekonomik maliyeti ve insan kayıplarını 
da göz önüne aldıktan sonra, gerçekleştirip 
gerçekleştirmeme konusunda fazlaca dü-
şünmektedir. 

ABD’nin Dış Politikasında Nixon 
Doktrinine Dönüş Sinyalleri
ABD, Truman Doktrini ile 1947’de Soğuk 
Savaş’ın kendisi için de başlamış olduğunu 
ilan etmekte ve Komünist tehlike karşısın-
da özgür ulusları koruma sözü vermekteydi. 
Ülke, 1957’de Eisenhower Doktrini ile bunu 
bir adım ileri götürmüştür. İstemeleri duru-
munda, “uluslararası komünizm” tehdidi ile 
karşı karşıya olan uluslara, doğrudan yar-
dımda bulunabileceğini açıklamıştır. ABD 
bu açıklamayla doğrudan askeri güç kulla-
nımının kendince meşru alt yapısını oluş-
turmuştu. Ancak, bu müdahaleci politika-
nın ülkeyi Vietnam bataklığına sürüklemesi 
üzerine, 1968’de işbaşına gelen Nixon’ın 
adıyla da bilinen Nixon Doktrini ile, bun-
dan sonra bölgesel çatışmalarda, Amerikan 
politikasından geri adım atılmaktaydı5. Bu 
dönemde ABD, Nixon Doktrini ile artık 
hiçbir ülkeye doğrudan askeri müdahale-
de bulunmayacağını bildirmekteydi. Yine 
aynı şekilde ABD, askeri operasyona ihtiyaç 
duyulan ülkelerde kendi askerlerinin savaş-
ması yerine, ülke askerlerini eğitecek, bu-
nun dışında ülkeye ihtiyaç duyduğu askeri 
ve diğer teçhizatları sağlayacaktı. 

ABD’de Bush dönemi dış politikası 
Nixon Doktrininin tam karşıtı bir yöndeydi. 
Makalenin başında da belirttiğimiz üzere, 
Başkan Bush doğrudan askeri müdahale 
seçeneğini ön planda tutmaktaydı. Ancak 
Obama’nın Başkan olması ile birlikte, ABD 
dış politikası da yeniden Nixon Doktrini'ne 

4  “Savaşın ABD’ye Maliyeti 4.4. Trilyon Dolar”, http://www.ntv.com.
tr/arsiv/id/25227663/, 29.06.2011. 
5   ARI, Tayyar, Türk Dış Politikası: Uluslararası III. Türk Dış Politikası 
Sempozyumu Tebliğleri, USAK Yayınları, Ankara, Nisan-2009, s.26. 

dönüldüğünün sinyallerini vermektedir, di-
yebiliriz. 

Bunun ilk örneğine Suriye'de yaşanan 
olaylar seyrinde rastlamak mümkündür. 
ABD, Suriye’de yaşanan gelişmeler netice-
sinde askeri müdahaleyi gerçekleştirmek 
konusunda çekimser kalmıştır. Yapılacak 
herhangi bir askeri müdahaleyi ise tek ba-
şına gerçekleştirmeye yanaştığı söylenemez. 
Koalisyon güçleri ile bir müdahale seçeneği 
öncelik olmuş ancak gerçekleştirilememiş-
tir. ABD, Suriye’ye doğrudan askeri müda-
halede bulunmak yerine, Suriye’de ki muha-
lifleri desteklemekte ve onlara askeri eğitim 
de dahil (eğit-donat) her türlü yardımda 
bulunmayı planlamaktadır6. 

Nixon Doktrini’ne dönüşün bir diğer 
örneğine Yemen’de rastlamamız mümkün-
dür. Yemen’de Cumhurbaşkanı Abdurrabu 
Mansur Hadi’yi desteklemek için Suudi 
Arabistan öncülüğünde 10 Arap ülkesi, 
Yemen’e askeri harekatta bulunmuş, ABD 
ise operasyona lojistik yardım ve istihbarat 
desteği yapacağını açıklamıştır7. 

Ukrayna krizinde de ABD Başkanı Ba-
rack Obama, ABD ordusunun, Ukrayna’da 
Rusya’ya karşı askeri bir eylemde buluna-
mayacağını bildirmiştir. Ayrıca bu konuda 
yaptıklarının, Ukrayna’nın geleceğininin 
belirlemesi noktasında, güçlü uluslararası 
koalisyonun olması için diplomatik kay-
nakları harekete geçirmek olduğunu açık-
lamıştır8.

İran konusunda da ABD, dış politika-
sında askeri operasyon rafa kaldırılmıştır. 
Bunun da ötesinde ABD, Obama yönetimi 
önderliğinde İran ile görüşmelere başlamış, 
nükleer müzakereler çerçevesinde tarihi bir 
uzlaşma sağlanmıştır9. 

Obama döneminin bir diğer önemli 
gelişmesi ise Bush döneminde işgal edilen 
Afganistan ve Irak’tan çekilme sürecinin 
başlaması olmuştur. Obama 2008 yılında 
göreve gelirken Amerikan askerinin Afga-
nistan ve Irak’tan çekilmesi vaadinde bu-

6  ABD  Suriyeli  Muhalifleri  Eğitiyor,  http://www.ntv.com.tr/arsiv/
id/25428043, 11.03.2013. 
7  Arap  Ülkelerinden  Yemen’e  Hava  Saldırısı,  http://www.hurriyet.
com.tr/dunya/28557021.asp , 26.03.2015. 
8  ABD, Kırım’da Rusya  ile Savaşacak mı? Obama Açıkladı,  http://
www.aksam.com.tr/dunya/abd-kirimda-rusya-ile-savasacak-mi-
obama-acikladi/haber-293540, 20.04.2014. 
9  Obama:  İran’la  Nükleer  Müzakerelerde  Tarihi  Uzlaşma,  http://
www.bbc.com/turkce/haberler/2015/04/150402_iran_nukleer_mu-
zakere, 03.03.2015. 

lunmuştu. ABD, Irak işgalini 2011’de sona 
erdirmişti ve Afganistan’dan ise Aralık 
2014’de geri çekilme başlamıştır10. ABD bu 
noktadan sonra Afgan güçlerine eğitim, da-
nışma ve yardım hizmeti vermek için ülke-
de kalacaktır. Amerikan askerlerinin sadece 
belirli bir kısmı, özel durumlarda ‘terörle 
mücadele’ operasyonlarına katılacaktır. 

Sonuç
1968’de ABD Başkanı Nixon ile askeri mü-
dahale seçeneğini son seçenek olarak gören 
Amerika, 2008’de Obama’nın başkan ol-
ması ile bu politikaya dönüş sinyalleri ver-
mektedir. Ülkede yaşanan ekonomik kriz 
ve daha önceki savaşlarda yitirilen kayıp-
lar bu politikaya dönmenin başlıca sebep-
leri olarak gösterilebilir. Bundan sonraki 
dönemde de ABD’nin herhangi bir ülkeye 
askeri müdahalede bulunma ihtimali uzak 
görünmektedir. Sorunlu bir bölgede ABD 
için öncelikli hedef kendisinin doğrudan 
müdahale etmesinin yerine, uluslararası 
kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmek ve 
bir müdahale gerekiyorsa bunu birkaç ülke-
nin desteğini alarak gerçekleştirmektir.

10  NATO  Afganistan’dan  Çekildi,    http://www.sabah.com.tr/dun-
ya/2014/12/29/nato-afganistandan-cekildi, 29.12.2014. 

Signals for the Return to the 
Nixon Doctrine Regarding the 
Foreign Policy of USA
The United State declared with the Truman 
Doctrine that they are in the Cold War and 
promised to defend independent nations 
against the danger of Communism. In 1953, 
it is taken one step forward by Eisenhower 
Doctrine. It has announced that direct aid 
could be done to the nations for the case of 
faced with the threat of “international com-
munism”. United States had created the 
legal infrastructure with this explanation 
to its own direct use of military force. How-
ever, this interventionist policy dragged the 
country to the Vietnam quagmire. There-
upon, also known as the Nixon Doctrine, 
who became the president of US in 1968, it 
has stepped back from the American policy 
in the regional conflicts. USA declared in 
this term that they will not send any army 
force to another state with this doctrine. In 
addition, it is declared that instead of send-
ing army forces to states, they will train 
the army force of those states. If there was 
a need occurs they would provide military 
equipment.

US Bush-Era foreign policy was the 
exact opposite direction of the Nixon Doc-

trine. As we stated in the beginning of this 
article, Bush preferred to have intervention 
directly with the USA’s army force. How-
ever, after Obama became the president, 
he changed the foreign policy of the USA 
which can be accepted similar to the Nixon 
Doctrine.

One of the examples of this policy is the 
situation regarding Syria. United State did 
not intend to send troops to that area or to 
do intervention individually. It is not pos-
sible to say that US approach is to achieve 
any military intervention alone. The inter-
vention options with Coalition forces was a 
priority but has not been realized. Instead 
of such an action, USA supports the rebel-
lions in Syria, train them (train-equip) and 
planning to help them in all measures. 

It is possible to see one of the examples 
of returning to Nixon Doctrine in Yemen. 
Saudi Arabia has launched a military op-
eration in Yemen to defend the government 

of president Abd-Rabbu 
Mansour Hadi but United 
States has announced that 
it will support logistics and 
intelligence support to the 
operation. 

Regarding the crisis in 
Ukraine, Barack Obama 
declared that USA will not 
take any military activity in 
Ukraine against Russia. In 
addition, he declared that 
they will follow the diplo-
matic way in order to create 
international cooperation 
regarding this issue. 

In the era of Obama, 
USA also changed the 
policy regarding Iran that 
there will not be any mili-
tary operation. USA and 
Iran started meetings for 
the negotiations regarding 
nuclear powers and had a 
historical reconciliation.

Also, in the Obama’s 
period, the USA calls back the army forces 
from Afghanistan and Iraq which were in-
vaded in Bush period. Obama pledged to 
withdraw US troops from Iraq and Afghani-
stan while he was selected as the president 
in 2008. USA ended the military action in 
Iraq in 2011 and started to calls back forces 
from Afghanistan in December 2014.  From 
that date, the forces aim is to train Afghani-
stan army forces and helped them against 
terrorist activities. Only a certain part of 
the American soldiers, in special cases, will 
participate in the ‘war on terror’ operations.

Conclusion
President Nixon had a vision that the mili-
tary actions should be the last option regard-
ing the foreign policy in 1968 and in 2008 it 
has seen that there are signals moving back 
to these policies with Obama’s presidency. 
The economic crisis and the losses in previ-
ous conflicts are the main reasons for such a 
vision. It seems far that USA will hardly do 
any military intervention to another state in 
the next term. USA’s main aim is to create 
international awareness in the conflict area 
and if the military intervention is the only 
option, to do that by the cooperation with 
other states.

US BUSH-ERA FOREIGN POLICY WAS 
THE EXACT OPPOSITE DIRECTION OF 
THE NIXON DOCTRINE. 
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YÖNDEYDI.



B
ir ülkede sosyal refah düzeyi-
nin artmasının temelde iktisadi 
büyümeye bağlı olduğu gerçeği 
değişmese de, istikrarlı bir bü-

yümenin temel göstergesi o ülkede –sosyal 
kalkınmayı mümkün kılan– sosyal hizmet-
lerin kurumsallaşma düzeyidir. Azerbaycan 
da 1991’de bağımsızlığını kazandıktan son-
ra, toplumun genel “iyilik halini” yeniden 
inşa edebilmek için birbirini tamamlayan 
sosyal, ekonomik ve politik alanlarda bir-
çok reform yapmak zorundaydı. Ülke gene-
lindeki sosyal refah hizmetlerinin yeniden 
yapılandırılması sürecinde hiç şüphesiz 
hükümet kuruluşları en etkin aktör olmuş-
tur. Sosyal hizmetlerin birincil düzeyde su-
numundan ve koordinasyonundan sorumlu 
kurumsal yapı “Halkın Çalışma ve Sosyal 

Koruma Bakanlığı” adıyla 1992’de kuruldu. 
Sürece, ulusal ve uluslararası hükümet dışı 
kuruluşlar sonradan dâhil edildi ve her iki 
yapı birlikte çalışmanın yollarını keşfetti. 
Hâlihazırda, Azerbaycan Cumhuriyeti, ge-
ride bıraktığı yirmi dört yıl içinde, iki büyük 
çerçevede yapısal değişmeler göstermeye 
devam etmektedir. Bunlardan birincisi, 
merkezi denetim altındaki ekonomiden 
açık pazar ekonomisine geçiştir. İkincisi ise, 
totaliter bir sistemden demokratik sisteme 
geçişi sağlayan politik rejim değişikliğidir. 
Ne var ki her iki değişim; yoksulluk, işsizlik, 
sosyoekonomik ve politik marjinalleşme ile 
sosyal eşitlik ve insan hakları sorunlarını da 
beraberinde getirdi. Bu zorlu süreçte Azer-
baycan için bir diğer meydan okuma, Erme-
nistan ile yaşanan ve ülkenin Dağlık Kara-

bağ bölgesinin işgaliyle sonuçlanan savaş 
oldu1. Bu sorun yüzünden Azerbaycan’da 
bir milyona yakın insan yerinden oldu ve iç 
göç yaşamak zorunda kaldı. Diğer taraftan, 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
yeni kurulan cumhuriyetler, Batı’dan eko-

1  Rajabov, T. (2011). “Social Work in Azerbaijan: Development in the 
Post-Soviet Era”, Social Work Education in Countries of the East, (S. 
Stanley, Editor), New York: Nova Pub., s.13-25

nomik ve sosyal destekler alarak Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülke konumuna hızla 
geçerken2, Azerbaycan maruz kaldığı am-
bargo yüzünden uluslararası toplumdan 
bu desteği alamadı. Ancak 2000’li yıllara 
gelindiğinde, Batı dünyası ile Azerbaycan 
arasında köprüler kurulmaya başlandı. 

Sovyet dönemi öncesinde Azerbaycan’da 
sosyal hizmetler ve özellikle sosyal yardım-
lar, İslami örgütlenmeler, petrol zenginle-
rinin bireysel çabaları ve “Cemiyet–i Hay-
riye” adlı hayırsever yapılanma tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, evsizler 
ve yoksul insanlar için barınaklar kurul-

2  Tuncay, T. ve Tufan, B. (2011). “Social Work Education and Training 
in Republican Turkey”, Social Work Education in Countries of the East, 
(S. Stanley, Editor), New York: Nova Pub., s. 543-562

A
lthough the fact that countries’ 
increasing social welfare depends 
on economic growth does not 
change, the basic indicators of a 

stable growth in that country is mainly due 
to the level of institutionalization of social 
services that enables the social develop-
ment possible. After Azerbaijan gained its 
independence in 1991, in order to rebuild 
the “well-being” of the society, it had to 
make several social, economic, and politi-
cal reforms that are complements of each 
other. In the process of restructuring the 
social welfare services in the country, un-
doubtedly the most effective actor has been 
the government agencies. The corporate 
structure that is responsible for the provi-
sion and coordination of social services 

at the primary level was founded with the 
name of “People’s Ministry of Labor and 
Social Protection” in 1992. The national and 
international non-governmental organiza-
tions were later included in the process, and 
both structures explored the ways to work 
together. At present, the Republic of Azer-
baijan continues to show structural changes 
in two large frames within the twenty-four 
years that left behind. The first one is the 
transition to open market economies from 
the economy under the central control. Sec-
ond one is the political regime change that 
allows the transition from a totalitarian sys-
tem to a democratic system. Nonetheless; 
both changes also brought poverty, unem-
ployment, socio-economic and political 
marginalization, social equality problems, 

and human rights issues. In this difficult 
process, another challenge for Azerbaijan is 
the war with Armenia which resulted in the 
occupation of Nagorno-Karabakh. Due to 
this problem, nearly a million people were 
displaced in Azerbaijan, and were forced to 
experience the internal migration. On the 
other hand, after the collapse of the Soviet 
Union, rapidly, the newly formed republics 
are qualified to be developing countries 
such as Turkey by taking social and eco-
nomic support from the West; yet Azerbai-
jan, because of the imposed embargo, failed 
to receive the support from the interna-
tional community. However, in the 2000s, 
bridges between Azerbaijan and the West-
ern world began to be built.

Social services and social assistance 
in Azerbaijan, especially in the pre-Soviet 
period; has been carried out by Islamic or-
ganizations, through the individual efforts 
of the oil-rich and by the benevolent struc-
ture of “Association of Auspicious”. During 
this period, shelters for the homeless and 
poor people were established; “Child Care 
Institutions” were launched for orphans, 
abandoned children, or children living on 
the street. In the Soviet era that lasted sev-

THE BRIDGES BETWEEN AZERBAIJAN 
AND THE WESTERN WORLD BEGAN TO 
BE BUILT IN THE 2000.
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muş, yetimlere, terkedilmiş veya sokakta 
yaşayan çocuklara “Çocuk Bakım Kurum-
ları” açılmıştır. Ortalama yetmiş yıl süren 
Sovyet döneminde ise sosyal hizmetler, 
hem herhangi bir mesleki örgütlenme ve 
üniversite düzeyinde eğitime (sosyal hizmet 
bölümleri gibi) gerek olmaksızın yürütüle-
bilecek, hem de bireysel veya –fitre, zekât, 
sadaka gibi– dini inanç temelli girişimlerin 
tamamen “uygunsuz” görüldüğü salt kamu-
sal bir hizmet alanı olarak tasarlanmıştır. 
Zira, Sovyet sistemi vatandaşlarına tam is-
tihdam ve refah destekleri garantisi veren 
bir sistem olarak inşa edilmiştir. Böylelik-
le, doğruluğu bugün son derece tartışmalı 
olan, “Sovyetler Birliği’nde sosyal sorun 
yoktur” söylemi üretilmiştir.

Sovyet dönemi sonrası Azerbaycan’da, 
sosyal sorunların hükümet dışındaki tek çö-
züm alanı olarak “aile” kalmıştı. Bu neden-
le yeni cumhuriyet, hızlı bir şekilde sosyal 
hizmetlerin örgütsel yapısını güçlendirme-
ye girişti3. Hem kurumsal örgütlenmelerin 
yaygınlaştırılmasına hem de sosyal hizmet-

3    United  States  Agency  for  International  Development  (USAID) 
(2008). Social Work Education and the Practice Environment in Europe 
and Eurasia, Washington, DC: USAID.

ler alanında çalışacak olan sosyal hizmet 
uzmanlarının ve ilgili diğer meslek eleman-
larının üniversite düzeyinde yetiştirilmesi-
ne odaklanıldı.

Bugün Azerbaycan, –diğer açık pazar 
ekonomisine dayalı gelişmekte olan ülkeler-
de olduğu gibi– birçok sosyal sorunla karşı 
karşıyadır. Sorunların büyük çoğunluğu, 
yüksek orandaki işsizlik ve yoksullukla (nü-
fusun yarıya yakını "göreli yoksulluk sınırı" 
altındadır, diğer kesimin ise refah düzeyi 
oldukça yüksektir) ilişkilidir. Aile çözülme-
leri, aile içi şiddet, çocuk, engelli, yaşlı gibi 
risk altındaki nüfus gruplarının bakım so-
runları ve evsizlik vb. sorunlar ülkenin sos-
yal gündemini işgal etmeye devam etmekte-
dir4. Ne var ki ülkedeki yaygın yoksulluğa ve 

sosyoekonomik koşullara rağmen, Azerbay-
can tipik bir gelişmekte olan ülke profili ta-
şımamaktadır. Sovyet geçmişinden dolayı, 
ülke genelinde –gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi– okullaşma oranı (11.2 yıl, Türkiye’den 
dört yıl yüksek) , ortalama yaşam beklentisi 
(70.8 yaş) ve kadınlar ile erkeklerin eğitime 

4    İsmayilova,  L.  ve  İsmailzade,  F.  (2003).  Contemporary  Social 
Problems and Gaps in Social Work Services in Azerbaijan, Needs As-
sessment Report, Baku.

erişim oranı yüksektir. Ayrıca, görece geliş-
miş düzeyde bir sağlık bakım sistemi mev-
cuttur. 2014 yılı verilerine göre, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 
İnsani Gelişme Endeksinde 76. sıradadır 
ve üst sıralara doğru istikrarlı bir yükselme 
göstermektedir. 

Son tahlilde Azerbaycan, sosyal kalkın-
masını tahkim ve takviye edebilecek güçlü 

bir beşeri sermaye birikimi-
ne sahiptir. Zira beşeri ser-
maye birikimi, her ülke için 
az bulunan ve toprağında 
işlenmeye hazır bekleyen 
petrolden daha değerli bir 
kaynaktır. Azerbaycan’da 
sosyal sorunların sıklığının 
ve yaygınlığının etkin sos-
yal politika uygulamaları 
yoluyla azaltılabilmesi için; 
sosyal hizmetler alanında 
lisans ve üstü düzeyde eği-
tim veren üniversitelerin, 
kurumsal yapıların güç-
lendirilmesine ve iyi örnek 
sayılabilecek sosyal koruma 
programlarına başvurulma-
sına ihtiyaç vardır. Ancak 
bunun için Azerbaycan’ın 
yalnızca Batı dünyasında-
ki –liberal ve Anglosakson 
modele dayalı– politika ve 
uygulama modellerini ör-
nek alması yeterli değildir. 
Sosyal programlar her ne 
kadar bilimsel bilgilere ve 

verilere dayalı olarak uygulanan etkinlikler 
olarak görülse de bilgi, değerden ve kültür-
den bağımsız değildir. Milli, dini, toplum-
sal ve kültürel bağlamlarda kendisiyle aynı 
temel üzerinde yükselmiş olan Türkiye’deki 
gibi, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı olmak üzere, üniversiteler ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliğine ve ortaklı-
ğa dayalı uygulama çalışmaları geliştirilme-
li ve her iki ülke arasındaki deneyim payla-
şımı yoğunlaştırılmalıdır.

enty years in average; social services can be 
carried out without any professional orga-
nizations and university-level education 
(such as social services departments), and 
also is designed only as public service areas 
since both individually or - alms, zakat, like 
charity - religious faith based initiative are 
entirely seen as “inappropriate”. Since, the 
Soviet system built a structure that gives 
guarantees of full employment and welfare 
support to its citizens. Thus, the discourse 
of “There is no social problem in the Soviet 
Union” was produced, and its correctness is 
still extremely controversial. 

During the post-Soviet period in Azer-
baijan, the “family” remained as the only so-
lution area of the social problems outside the 
government. Therefore, the new republic, 
quickly embarked on strengthening the or-
ganizational structure of the social services. 
Both the dissemination of corporate organi-
zations and the upbringing of social workers 
who will work in the social services field and 
upbringing of the other respective profes-
sionals at the university level were focused. 

Recently, Azerbaijan -as in other de-
veloping countries that have open market 
based economy- is facing many social dif-
ficulties. The majority of the problems is 
associated with the high rate of unemploy-
ment and "the relative poverty line" (nearly 
half of the population is below the poverty 
line, other parts of the population own very 

extreme welfare). Problems such as the dis-
solution of families, domestic violence, and 
nurturing difficulties of the population who 
are among at-risk groups such as children, 
disabled, homelessness, and elderly etc. 
continue to occupy the social agenda of the 
country. However, despite the widespread 
poverty and socio-economic conditions in 
the country, Azerbaijan is not carrying a 
typical developing country profile. Because 
of the Soviet past, the country has -as well 
as in developed countries- great enrollment 
rate (11.2 years, four years higher than in 
Turkey), high average life expectancy (70.8 
years), and women and men have high rates 
of access to education. There is also a rela-
tively advanced level of health care system 
present. According to the data of 2014, in 
the United Nations Development Program 
(UNDP) Human Development Index, its 
rank is 76; and it shows a steady rise to-
wards the top positions. 

As a final analysis, Azerbaijan has a 
strong human capital accumulation that 
will be able to reinforce and strengthen its 
social development. Because, for all coun-
tries, human capital accumulation is a 
more valuable resource than the oil which 
is rarely located and ready on the ground 
to be processed. In order to reduce the in-
cidence and prevalence of the social prob-
lems in Azerbaijan by effective social poli-
cies; strengthening of the universities that 

provide education at the undergraduate 
and graduate levels about social services, 
and reinforcement of the institutional 

structures are essential. However, for this 
purpose, Azerbaijan’s taking examples of 
policy and implementation models from 
the Western world - liberal and Anglo-Sax-
on model based- is not enough. Although 
social programs are seen as activities that 
are implemented on the basis of scientific 
information and data; information is not 
independent of the values and culture. As in 
Turkey, which is elevated on the same basis 
with itself within national, religious, social 
and cultural contexts; application work that 
is based on the cooperation and partnership 
of the universities and various non-govern-
mental organizations should be developed, 
particularly, by the Ministry of Family and 
Social Policies, and exchange of experience 
between the two countries should be inten-
sified.

AZERBAYCAN, SOSYAL KALKINMASINI 
TAHKIM VE TAKVIYE EDEBILECEK 
GÜÇLÜ BIR BEŞERI SERMAYE 
BIRIKIMINE SAHIPTIR.
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AZERBAIJAN HAS A STRONG 
HUMAN CAPITAL ACCUMULATION 
THAT WILL BE ABLE TO REINFORCE 
AND STRENGTHEN ITS SOCIAL 
DEVELOPMENT.



Ç
in, son dönemde revize ettiği dış 
politikası ve güvenlik konsepti 
çerçevesinde, askeri yapılanma-
sında, bir takım reformlar gerçek-
leştirmeye çalışmaktadır. Personel 

sayısı olarak dünyanın en kalabalık ordula-
rından birine sahip olan Çin, son yıllarda 
teknolojik açıdan büyük güçler karşısında 
dezavantajlı konuma sahip olduğu gerekçe-
siyle, farklı alanlarda bir dizi projelerde har-
canmak üzere, askeri bütçesini arttırmıştır. 
Richard A. Bitzinger, Foreign Affairs’de 
yayımladığı bir makalesinde, Çin’in askeri 
harcamasının 1997 yılında gayrisafi milli 
hasılasının yaklaşık yüzde ikisine tekabül 
ettiğini belirtmiştir. Ancak 1998-2007 yılla-
rı arasında Çin’in gayri safi milli hasılasının 
senelik ortalama yüzde 12,5 artmasına kar-
şılık askeri harcamalarının yüzde 15,9 ora-
nında yükseldiğine de dikkat çekmektedir. 
Pekin Hükümetinin askeri harcamaların-

daki bu artış, başta Çin’in gelişimini yakın-
dan takip eden Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ve Avrupa devletleri olmak üzere, 
uluslararası alanda endişe ile karşılanmak-
tadır. Bu endişelerdeki ortak vurgu ise, 
Çin’in askeri modernizasyonunun amacı ve 
içeriğinin şeffaflıktan uzak olmasıdır.

Çin, uluslararası sistemi, tehdit ve ön-
celiklerini değerlendirip güvenlik konsepti-
ni oluşturmak amacıyla, 1998 yılından beri 
“Savunma Beyaz Kitapları” yayımlamakta-
dır. Batı dünyasının, Çin’in askeri açıkla-
malarında yeterince şeffaf olmadığı eleş-
tirileri karşısında Pekin Hükümeti, 2013 
yılında sekizincisini yayımladığı Savunma 
Beyaz Kitabı’nda, silahlı kuvvetlerine ve ge-

liştirdiği yeni teknolojilere ilişkin bazı bilgi-
leri ilk kez dünya kamuoyuyla paylaşmıştır.

Çin’in son yıllarda yayınladığı Beyaz 
Kitaplar ile medyadaki haberler incelen-
diğinde, Çin’in askeri alandaki öncelikli 
konuları; nükleer silahlar, füze sistemleri, 
hava kuvvetleri, enerji koruma, uzay ve siber 
teknolojileri ile donanma kuvvetleri şeklin-
de sıralanabilir. İlk olarak Çin, ABD nükle-
er gücüne karşı caydırıcılık maksadıyla bu 
alanda önemli gelişmeler göstermektedir. 
Ancak Çin, nükleer çalışmalarında tehditkâr 
bir imaj sergilemekten kaçınarak uluslara-
rası alanda nükleersiz bölge yaratılmasının 
önemini vurgulamaktadır. Pekin Hükümeti, 
ayrıca teknolojik gelişmeler sonrasında ye-

C
hina, within of the framework 
foreign policy that was recently 
revised and security concept, is 
trying to carry out a number of re-

forms in its military structure. Having one 
of the most populated army in the world re-
garding the number of staff members, Chi-
na, has increased its military budget to be 
spent on a number of projects in different 
areas on account of the fact that in recent 
years, it has a technologically disadvantaged 
position against the great powers.  Richard 
A. Bitzing, in an article published in Foreign 
Affairs, stated that the military expenses of 
China corresponded to about two percent of 
its gross national product in 1997. However, 
he mentioned also that although between 
the years 1998-2007 China’s gross domes-
tic product increased up to 12.5 annually, 
the military expenses increased by 15.9 per-
cent. The increase in military expenses of 
the Beijing government was realized with 

deep concern in the international arena, in 
particular, by the United States of America 
(USA) and European states that follow Chi-
na’s development closely. The emphasis in 
these common concerns, is that the purpose 
and content of China’s military moderniza-
tion are far from being apparent. 

China, in order to create a security 
concept to evaluate the international sys-
tem, threats and priorities, published “De-
fense White Papers” since 1998. Against 
the criticism of the Western world stating 
that China’s military statement lacks suf-
ficient transparency, Beijing Government, 
in 2013, published its eighth Defense White 
Paper that has some information relating to 
the armed forces and new technologies de-
veloped, and shared it for the first time with 
the world and public opinion.

When China’s recently published White 
Papers and the news in media are analyzed, 
China’s priorities in the military field could 
be listed as; nuclear weapons, missile sys-
tems, air force, energy conservation, space-
cyber technologies, and marine forces. First 
of all, China shows significant improve-
ments in this area against nuclear power of 
the United States for the purpose of deter-
rence. However, China, avoiding exhibiting 
a threatening image in its nuclear activi-
ties, emphasizes the importance of creat-
ing a nuclear-free zone in the international 
arena. Beijing government carries out sig-
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Çin’in Askeri 
Modernizasyonu
China’s Military 
Modernization

Huriye Yıldırım
EKOAVRASYA AKADEMİK KURULU ÜYESİ
EKOAVRASYA ACADEMIC BOARD MEMBER

ÇIN, SON DÖNEMDE REVIZE ETTIĞI 
DIŞ POLITIKASI VE GÜVENLIK 
KONSEPTI ÇERÇEVESINDE, ASKERI 
YAPILANMASINDA, BIR TAKIM 
REFORMLAR GERÇEKLEŞTIRMEYE 
ÇALIŞMAKTADIR.

CHINA, WITHIN OF THE FRAMEWORK 
FOREIGN POLICY THAT WAS RECENTLY 
REVISED AND SECURITY CONCEPT, 
IS TRYING TO CARRY OUT A NUMBER 
OF REFORMS IN ITS MILITARY 
STRUCTURE.
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niden şekillenen askeri sistemlerde, bilgiye 
sahip olan aktörün güce de sahip olacağını 
düşünerek, stratejik alanda da önemli ça-
lışmalar yürütmektedir. Buna paralel ola-
rak, Çin’in siber teknoloji potansiyeli de son 
yıllarda uluslararası alanda gündemde olan 
konulardandır. Özellikle ABD, kendisine 
yönelik olarak düzenlenmiş bazı “bilgisayar 
korsanı” (hacker) saldırılarında Çin’i işaret 
etmiştir. 2011-2015 yıllarını kapsayan 12. 
Beş Yıllık Planda yer alan "2015 yılına kadar 
uzaya 100 roket ve 100 uydu yerleştirilme-
si" amacı, Pekin Hükümeti’nin uzay ve siber 
sektörlerindeki ciddiyetini vurgulamaktadır.

Çin’in askeri modernizasyonunda en 
çok dikkat çeken konulardan bir diğeri de 
donanma güçlerindeki gelişmelerdir. Ber-

nard D. Cole 2010 yılında yayımladığı kita-
bında (The Great Wall at Sea: China’s Navy 
in the Twenty-first Century) Çin ekonomi-
sinin yüzde 50’sinin dış ticarete, bu oranın 
da yüzde 90’ının denizyolu taşımacılığına 
bağımlı olduğunu yazmıştır. Çin’in büyü-
yen ekonomisi ve ticari bağları, artan enerji 
ihtiyacını ve ülke güvenliğiyle beraber do-
nanma gücünün de önemini artırmaktadır. 
Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping, 
2049’da devletin kuruluşunun 100. yılına 
kadar amaçladıkları politikalardan bahse-
derken, geçmişte yaşanan Afyon Savaşları’nı 
hatırlatarak donanma gücünü geliştirmenin 
elzem olduğunu vurgulamıştır. Parlamento 
Araştırma Servisinin (Congressional Rese-
arch Service-CRS) yayınladığı bir raporda 
ise, uluslararası basının Çin’in donanma 
modernizasyonu hakkındaki haberlerde sa-
dece gemilere karşı geliştirilen balistik fü-
zelere (Anti-Ship Ballistic Missiles-ASBM) 
odaklanıldığı, ancak bu çalışmaların daha 
kapsamlı bir alanda gerçekleştirildiği akta-
rılmaktadır. Bu rapora göre Çin, donanma 
gücü bileşenlerindeki nitelik ve niceliksel 
artış, mayınlar, füzeler, denizaltılar, uçak 
ve hastane gemileri gibi konularda büyük 
bir ilerleme kaydetmiştir. Ayrıca, uzak de-

nizlerdeki terörizm, korsan faaliyetleri ön-
leme, insani ve afet yardımları ulaştırılması 
gibi operasyonlara yönelik birçok stratejik 
çalışmalar da yürütülmektedir. 

Çin, son yıllarda gerçekleştirdiği ulusla-
rarası sistemdeki yükselişin ardından elde 
ettiği ekonomik, politik ve askeri gelişim-
lerle çıkarlarını korumak adına güvenlik ve 
askeri modernizasyon konularına ehemmi-
yet göstermektedir. Soğuk savaşın ardın-
dan, ABD’nin süper güç olarak küresel sis-
temde belirmesi ve Çin’in çıkar alanlarına 
yönelmesi, Pekin Hükümeti için önemli bir 
tehdit unsuru olmuştur. Özellikle 2000’li 
yılların başında, Çin’in hemen yanı başında 
gerçekleşen Irak ve Afganistan’daki Ameri-
kan müdahaleleri, Pekin’in bu endişelerini 
arttırmıştır. Son dönemde Washington’ın 
Asya Pasifik ve Afrika gibi Çin için hayati 
önemi bulunan bölgelere ilgisinin artması 
da, Pekin Hükümetinin güvenlik stratejile-
rinin gözden geçirmesinde etkili olmuştur. 
Buradan hareketle ilerleyen süreçte süper 
güç olma iddiasındaki Çin’in, hem küresel 
rekabet hem de çıkarlarını korumak adına 
güvenlik politikalarına verdiği önemi de-
vam ettirerek, askeri alanda daha fazla har-
cama yapması muhtemeldir. 

nificant work in strategic areas, while be-
lieving that in the military systems that are 
reshaped after the technological develop-
ments, the actor who has the knowledge, 
has the power, as well. Separately, China’s 
cyber technology potential is also one of 
the subjects on the agenda of the interna-
tional arena in recent years. In particular, 
United States pointed out China for some 
organized “hacker” attacks against itself. As 
stated in the 12th Five-Year Plan covering 
the period 2011-2015, "the aim for placing 
the 100 rockets and 100 satellites in the 
space until 2015," emphasizes the serious-
ness of Beijing government in cyber space 
sector.

One of the issues most noticeable in the 
developments of China’s military modern-
ization is in the marine power, as well. Ber-
nard D. Cole, in his published book in 2010 
(The Great Wall at Sea: China’s Navy in the 
Twenty-first Century) wrote that 50 percent 
of China’s economy is dependent on foreign 
trade, and 90 percent of this percentage 
depends on transportation. China’s grow-
ing economic and commercial ties, with 
the increasing energy needs and national 
security, also increases the importance of 
the marine forces. President of China, Xi 
Jinping, while he was talking about the 
policies that are aimed to be fulfilled until 
the 100th anniversary of the state in 2049, 
emphasized that it was extremely essential 
to develop marine forces by reminding the 
Opium Wars happened in the past. Parlia-
mentary Research Service (Congressional 
Research Service-CRS) published a report 
about China’s marine modernization. In 
this report, as in the news of international 
press, it was stated that the ballistic mis-
siles developed against ships (Anti-Ship 
Ballistic Missiles-ASBM) were focused by 
China only, yet, these were carried out in a 

more comprehensive field of study. Accord-
ing to this report, China; has made great 
progress in areas such as the qualified and 
quantitative increase of its marine power 
components, mines, missiles, submarines, 
aircraft and hospital ships. In addition, 
many strategic studies are also conducted 
for the operations such as the prevention of 
terrorism and piracy in distant seas, deliv-
ery of humanitarian and disaster help.

China gives importance to the security 
and military modernization issues in or-
der to protect its interests with economic, 
political, and military development gained 
after the rise in the international system 
in recent years. After the Cold War, the 
emergence of the US as a superpower in 

the global system and its orientation to 
the interest areas of China, have become 
a major threat to the Beijing Government. 
Particularly, in the beginning of the 2000s, 
American intervention in Iraq and Afghani-
stan that took place right next to China, 
has increased these concerns in Beijing. 
Recently, Washington’s increased interest 
in Asia Pacific and Africa which are vital re-
gions for China, have also been effective in 
Beijing government’s review of the security 
strategies. Consequently, later in this pro-
cess, claiming to be a superpower, China is 
expected to spend more on the military field 
by maintaining the importance given to the 
security policy in order to protect both its 
interest and the global competition.
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ÇIN’IN BÜYÜYEN EKONOMISI VE 
TICARI BAĞLARI, ARTAN ENERJI 
IHTIYACINI VE ÜLKE GÜVENLIĞIYLE 
BERABER DONANMA GÜCÜNÜN DE 
ÖNEMINI ARTIRMAKTADIR.

CHINA’S GROWING ECONOMIC 
AND COMMERCIAL TIES, WITH THE 
INCREASING ENERGY NEEDS AND 
NATIONAL SECURITY, ALSO INCREASES 
THE IMPORTANCE OF THE MARINE 
FORCES.



74  EKOANALİZ / ECOANALYSIS

K
uzey Doğu komşusu Gürcistan 
Türkiye için stratejik bir öneme 
sahip. Zira Azerbaycan petrolü-
nü dünya piyasalarına ulaştıran 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı bu ülkeden 
geçiyor. Öte yandan Hazar doğal gazını 
Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak ve inşaatı 
başlayan TANAP’ın (Trans Anadolu Boru 
Hattı Projesi) geçtiği ülkelerden biri de 
Gürcistan. Yalnız enerji koridorları değil, 
Türkiye’den Kafkasya’ya doğru uzanan ula-
şım ve ticaret yollarının da stratejik geçiş 
güzergâhında Gürcistan bulunuyor. 

Bütün bunlardan başka Türk iş dünya-
sının yatırımı yapacağı güvenli ve istikrarlı 
yapısıyla Gürcistan önemli bir komşu ülke 
pozisyonunda. Hiç şüphesiz Gürcistan top-
rakları enerji sektöründe yatırım yapmak 
isteyen şirketler için de bir cazibe merkezi 
konumunda. 

Özellikle yüksek debili çok sayıda akar-
su, son yüzyılda bölge insanın ihtiyaç duy-
duğu elektrik enerjisi için en önemli kaynak 
oldu. Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan için 

de durum böyle. Yüzöl-
çümü olarak çok da bü-
yük olmayan ülke, sahip 
olduğu yüzlerce akarsu sayesinde bölgenin 
en büyük hidroelektrik potansiyeline sahip. 
Öyle ki bu potansiyel 20 bin MW'ın üzerin-
de. 4,5 milyon nüfusa sahip bir ülke için hiç 
de azımsanmayacak bir potansiyel. 

Gürcistan 1920’lerin sonunda kendi de 
bir Gürcü olan Sovyet lider Stalin döne-
minde ilk hidroelektrik santraliyle (HES) 
tanıştı. Daha sonraki dönemde ülkede irili 
ufaklı çok sayıda HES inşa edildi. Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlı-
ğını ilan eden Gürcistan’da birçok yatırım 
gibi enerji alanındaki yatırımlar da ülkenin 
içinde bulunduğu zor ekonomik koşullar-
dan dolayı durma noktasına geldi. Hatta 
mevcut elektrik santrallerinde bile gerekli 
bakım yatırımları yapılmadığı için ülke cid-
di bir enerji krizinin eşiğine geldi. Öyle ki 
Gürcistan’da uzun saatler elektrik kesinti-
lerinin yaşanması gündelik hayatın bir par-
çası haline gelmişti. Ama bu durum 2004 
yılında Gül Devrimi sonrası iktidara gelen 
Mihail Saakaşvili ile birlikte değişmeye baş-
ladı. Ülkeyi daha demokratik ve dünya eko-
nomisine daha entegre bir hale dönüştür-
meye çalışan genç cumhurbaşkanı, gerekli 
yasal altyapıyı oluşturduktan sonra yabancı 
yatırımcıyı ülkesine davet etmeye başladı. 
Georgian Dream Partisi, 2012 yılında hükü-
meti devir almasıyla, bayrağı daha da ileri 
taşımak için önemli gelişmeleri hayata ge-
çirmeye devam ediyor.

Ülkenin dünyaya açılması ve zengin 
potansiyelle birlikte, HES alanında da bazı 
yatırımcıların bu ülkeye ilgisi arttı. Bu arada 
Gürcü yönetiminin iyi ilişkilere sahip olduğu 
Türkiye’den de çok sayıda şirket, bu ülkede 
yatırım fırsatlarını değerlendirmeye başladı. 
İşte bu Türk şirketlerinden bir de Anadolu 
Grubu oldu. Anadolu Grubu’nun Gürcis-
tan’daki enerji yatırımlarını yürüten şirketi 
Georgia Urban Energy’nin (GUE) bu ülke-
deki ilk yatırımı, yaklaşık 90 MW kapasiteye 
sahip Paravani Hidroelektrik Santrali oldu. 
Bundan sonraki süreçte şirket, Tskhenist-
skali Nehri üzerinde yer alan Kheledula HES 
projesini gerçekleştirmeyi planlıyor. Burası 
51 MW kurulu güç ile yılda 233 milyon kilo-
vat-saat elektrik enerjisi üretecek. Anadolu 
Grubu’nun Gürcistan’daki Genel Müdürü 
Murat Küçük, bu proje ile ilgili olarak fizibi-
lite çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. 

Ülkede yalnız Türk şirketleri değil Nor-
veçliler, ABD’liler ve Avrupa’dan başka ya-
tırımcılar da HES üzerine yatırım yapıyor. 
Gürcistan şu anda 10 bin MW Kurulu güce 
sahip. Ama ülkede artan elektrik talebini 
karşılamak için yeni HES yatırımlarına ih-
tiyaç var. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda 
Gürcistan HES yatırımı yapacak şirketler 
için büyük fırsatlar sunuyor. Son yıllarda 
hızla gelişen Türk enerji sektöründeki şir-
ketlerin bu ülkeyle yakından ilgilenmesinde 
fayda var gibi görünüyor.

O
ur North-Eastern neighbor 
Georgia has a strategic impor-
tance for Turkey. Because, the 
Baku-Tbilisi-Ceyhan pipe line is 

passing through this country. On the other 
hand, The Trans-Anatolian Natural Gas 
Pipeline (TANAP) which will transfer the 
natural gas of Khazar to Turkey and Europe 
and the construction of which has started 
already, passes through Georgia too. It is 
not only the energy corridors, but also the 
transportation and trade paths that extends 
from Turkey to Caucasia strategically pass-
es over Georgia. 

Else than these, Georgia, with its re-
liable and firm structure, is a neighbor 
country which Turkish Businesspeople 
can forward their investments. No doubt, 
Georgia is a center of attraction for firms 
that want to do investment in the energy 
sector. 

Too many rivers with high flow rates, 
has been the energy source people are seek-
ing for, in the last century. For the South 
Caucasian country Georgia, the situation is 
the same. Although it's land is not so wide, 
Georgia has the biggest hydroelectric po-
tential on the region, by the hundreds rivers 
it has. This potential is over 20 thousand 
MW’s. This is quite a significant potential 
for a country with a population of 4,5 mil-
lion. 

Georgia met the first hydroelectric 
power plant (HEPP) at the end of 1920s, 
during the term of Soviet leader Stalin, 
whose origins are from Georgia as well. 
Later, there have been constructed lots of 
HEPP’s in the country. After the disinte-
gration of the Soviet Union, Georgia de-
clared independency and so many energy 
firms were about to go bankrupt due to the 
harsh economic situation of the country. 
In fact, even the necessary maintenance 
could not be afforded, and the country 
was in the verge of a serious energy cri-
sis. Power outage which takes a few hours 
was an ordinary part of life in Georgia. But 
this situation started to change with the 
government of Mikheil Saakashvili who 
took the governing force after the Vardebis 
Revolutsia in 2004. The young President 
of Republic, who tried to change the coun-
try to a more democratic and economically 
more integrated to the world economics, 
after providing the necessary legal infra-

structure, started 
to invite the for-
eign investment to 
their country. The 
Georgian Dream 
Party, after taking 
over the govern-
ment in 2012, is 
continuing to real-
ize the important 
progresses by car-
rying the flag even 
further. 

After the 
country opening 
its doors to the 
outer world, and 
with the support 
of its rich poten-
tial, the interest 
of some investors 
increased in terms 
of HEPP’s. Many 

Turkish firms also used the opportunities 
in this country, since they have good rela-
tions with Georgian government. One of 
these Turkish firms is “Anadolu Group”. 
The firm that is established by “Anadolu 
Group” in Geoargia, namely “Georgia Ur-
ban Energy” (GUE), realized its first HEPP 
project of 90 MW capacities - Paravani 
HEPP. The firms are now planning to give 
start to Kheledula HEPP project over the 
Tskhenistskali River, in the coming times. 
This project will produce 233 million KWh 
of electricity in a year, with 51 MW of in-
stalled power. The General Manager of 
“Anadolu Group” in Georgia, Murat Küçük 
declares that the feasibility studies are still 
continuing.  

It is not only the Turkish firms, but also 
Norwegians, Americans and other Europe-
an investors are doing HEPP investments 
in the country. Georgia has an installed 
power of 10 thousand MW installed power 
at the moment. But they need more HEPP 
investments due to the increasing demand 
of electricity in the country. For this rea-
son, Georgia presents great opportuni-
ties to those firms, who are willing to do 
HEPP investments in the country. It seems 
it would be beneficial for those Turkish 
energy companies who developed signifi-
cantly in the recent years to take place in 
this growing market.

ALTHOUGH IT'S LAND IS NOT SO 
WIDE, GEORGIA HAS THE BIGGEST 
HYDROELECTRIC POTENTIAL ON THE 
REGION, BY THE HUNDREDS RIVERS IT 
HAS.
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YÜZÖLÇÜMÜ OLARAK ÇOK DA BÜYÜK 
OLMAYAN GÜRCISTAN, SAHIP OLDUĞU 
YÜZLERCE AKARSU SAYESINDE 
BÖLGENIN EN BÜYÜK HIDROELEKTRIK 
POTANSIYELINE SAHIP.
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B
atı Trakya Türklerinin sorun-
larını, Türkiye-Yunanistan iliş-
kilerindeki unsurlardan biri 
olmaktan çıkarıp Avrupa’nın 

sorunu haline getiren bir gelişme yaşandı. 
Azınlık sorunlarının tartışıldığı bir ulusla-
rarası kongre, Gümülcine’de (Yunanistan) 
gerçekleştirildi. Avrupa Halkları Federal 
Birliği’nin (Federal Union of European 
Nationalities-FUEN) 2015 Kongresini Batı 
Trakya’nın ev sahipliğinde Gümülcine’de 
gerçekleştirilmesi, FUEN üyelerinin Türk 
Azınlığın sorunlarını yerinde görmeleri 

nedeniyle azınlık sorunlarının uluslararası 
alanda daha etkili duyulmasına katkı sağ-
layacaktır. FUEN Başkanı Hans Heinrich 
Hansen’in Yunanistan Başbakanı Aleksis 
Çipras’ın son dönem çabalarına atfen, Yu-
nan hükümetinin Avrupalı ortaklarından 
talep ettiği eşit muamele ve diyaloğu kendi 
ülkesindeki azınlıklara uygulamadığı yö-
nündeki açıklaması da, esasen amacın bü-
yük ölçüde hasıl olduğunun göstergesidir. 

FUEN, 32 Avrupa ülkesinden yakla-
şık 90 üye örgütün katılımıyla oluşan Av-
rupa’daki otokton (yerli), ulusal azınlık 

ve etnik grupların en büyük çatı örgütü-
dür. 1949’da Paris’te kurulmuş; 2006’da 
FUEN’in temel dokümanı sayılan 13 madde-
lik “Avrupa Yerli ve Ulusal Azınlıkları Şartı”, 
oy birliğiyle kabul edilmiştir. Resmi internet 
sitesine göre FUEN, Avrupalı azınlıkların 
kendine has özellikleri, hakları, kültürü, dil-
leri, kimliklerinin teşviki ve korunması için 
çaba verir; azınlıkların ulusal ve bilhassa 
Avrupa düzeyindeki menfaatlerini savunur.1 
FUEN’in Avrupa Konseyi nezdinde katılım-

1   www.fuen.org

cı ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de 
istişari statüye sahip olması da etkinliğini 
göstermektedir. Pek çok faaliyeti de Avrupa 
Birliği (AB) tarafından desteklenmektedir.

Kongre, FUEN’in üye kuruluşları olan 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tah-
silliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşit-
lik Barış (DEB) Partisi ile işbirliği içerisinde 
düzenlendi. 20 ülkeden 30 azınlık kuru-
luşunu temsilen 150 kişi kongreye katıldı. 
Batı Trakya Türkleri’nin müf-
tü seçimi sorunundan kimlik 
sorununa dek azınlık ve va-
tandaş olarak yaşadıkları tüm 
sıkıntıların yerinde tartışılma-
sı, ayrı özel bir oturumun Batı 
Trakya Türkleri için düzenlen-
mesi, FUEN üyelerinin sorun-
ları doğrudan gözlem fırsatı 
yakalaması ve Yunanistan’a 
gözlemlerine dayanarak de-
mokrasi ve azınlık haklarına 
saygı çağrısında bulunmaları 
son derece önemli, hatta tarihi 
bir gelişmedir. Esasen böylesi 
bir toplantının düzenlemesine 
Yunanistan’ın izin vermesi de 
tarihi bir olaydır. 

FUEN Kongresi’nin açılış 
konuşmasını İskeçe Seçilmiş 
Müftüsü ve Batı Trakya Türk 
Azınlığı Danışma Kurulu Baş-
kanı Ahmet Mete yaptı. Baş-
kan Mete konuşmasında, azın-
lığın kimliğinin inkar edildiği, 
Türk birliklerinin kapatılması 
ve yeni derneklerin açılması-

T
here happened an advancement 
that made the West Thracian 
Turks problems not only a matter 
of Turkish-Greek relations but also 

a matter of Europe’s. A congress in Komitini 
(Greece) has been realized, that discussed 
the problems of minorities. That the 2015 
congress of Federal Union of European Na-
tionalities (FUEN) has been held in Komo-
tini with the hosting of West Thracians, will 
provide better announcement of problems 
of minorities in international fields, since 
the FUEN representatives could analyze at 
the first hand. The president of FUEN, Hans 
Heinrich Hansen, with reference to the ef-
forts of Prime Minister of Greece Alexis 
Tsipras, declared that the Greek government 
does not apply the equal treatment and dia-
logue that the Greek Government demands 
from European partners to the minorities in 
their country. This declaration shows that, 
the aim is handled to a certain extent. 

FUEN, consisting of 90 member orga-
nizations from 32 European countries, is 
the biggest organization of locals, national 
minorities and ethnic groups of Europe. 
Having been established in Paris in 1949, 
its foundational document “Europe’s Local 

and National Minorities Act” made up of 
13 items, has been approved by consensus 
in 2006. As declared in its official website, 
FUEN provides effort for protecting and 
encouraging the unique characteristics, 
rights, languages and identities of Euro-
pean minorities, as well as it defends their 
interests in European level. That FUEN has 
a status of participant with respect to Eu-
ropean Council and a status of consultant 
with respect to UN shows its effectiveness. 
Most of their facilities are supported by Eu-
ropean Union (EU). 

THE DISCUSSION THE PROBLEMS 
IN THE MUFTI ELECTIONS OF WEST 
THRACIAN TURKS, ALL THE PROBLEMS 
AS BEING MINORITIES AND CITIZENS 
THEY ENCOUNTER AT THEIR PLACE BY 
THE FIRST HAND, THE ORGANIZATION 
OF ANOTHER SPECIAL SESSION FOR 
WEST THRACIAN TURKS IS QUITE 
IMPORTANT.
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Yunanistan’da
Türk Azınlığın Haklarını Konuşmak

Speaking About Turkish Minority's Rights 
in Greece

Gözde Kılıç Yaşın
21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ - BALKAN VE KIBRIS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI
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BATI TRAKYA TÜRKLERININ MÜFTÜ 
SEÇIMI SORUNUNDAN KIMLIK 
SORUNUNA DEK AZINLIK VE 
VATANDAŞ OLARAK YAŞADIKLARI 
TÜM SIKINTILARIN YERINDE 
TARTIŞILMASI, AYRI ÖZEL BIR 
OTURUMUN BATI TRAKYA TÜRKLERI 
IÇIN DÜZENLENMESI SON DERECE 
ÖNEMLIDIR.



78  EKOANALİZ / ECOANALYSIS

na izin verilmemesinin ardında da kimlik 
inkarı politikasının bulunduğu, Türk kim-
liğinin reddinin eğitim ve müftülük sorun-
larının çözümüne de engel teşkil ettiği hu-
suslarına vurgu yaptı. Konuşmalar arasında 
dikkat çekici olanlardan biri de Rodos, İs-

tanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Kaymakçı’nın konuşmasıydı. Yunanistan’ın 
Türk azınlığının Batı Trakya’da yaşayan-
lardan ibaret olmadığını vurgulayan Kay-
makçı, Rodos ve İstanköy’de yaşamakta 
olan Türklerin sorunlarının, Batı Trakya 
Türklerinin sorunlarından da ağır olduğuna 
işaret etti. Rodos ve İstanköy’deki Türkle-
rin sorunlarını vatandaşlık, eğitim ve Türk-
çe öğrenme hakkı, din ve ibadet, Osmanlı 
Türklerinden kalan kültür mirası, vakıflar, 
nefret ve baskı ortamı şeklinde özetledi. 

Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde 
yemek yenilmesi, oturumlar arasında katı-
lımcıların Türk kahvesi molasını yine Gü-
mülcine Türk Gençler Birliği’nde vermesi, 
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif 
ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin 

makamlarında ziyaret edilmesi de zaten son 
derece anlamlı, Yunanistan devletine gerek-
li mesajları veren ayrıntılardır.2 

Kongre’de ABTTF, BTAYTD ve DEB 
Partisi’nin Batı Trakya Türkleri heyeti ola-
rak sunduğu karar tasarısı oyçokluğu ile ka-
bul edildi. Bu karar metninde, Batı Trakya 
Türk Azınlığının temel sorunları dile getiri-

2   Kongre programı ve ayrıntılar için http://www.milletgazetesi.gr/
view.php?nid=3439#.VVwtHNmZMVs.facebook;  http://www.btaytd.
com/tr/default.asp?P=Read&ID=588;  http://www.gundemgazetesi.
com/news/detay_manset.php?id=5022; 

lerek Yunan makamlarından kronikleşmiş 
sorunları çözmesi için adım atması istendi. 
Kongre sadece Yunanistan’ın Türk azınlı-
ğının sorunlarına odaklanmadı. FUEN’in 
Yunanistan’da azınlık haklarının durumu 
konusunda sunduğu karar tasarısında Yu-
nanistan’daki Batı Trakya Türk Azınlığı, Ro-
dos ve İstanköy Türkleriyle birlikte Make-
don azınlığın sorunlarına da dikkat çekildi. 

Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim ve din 
alanındaki özerk yapısının iade edilmesi; 
Makedon azınlığın varlığı konusundaki tar-
tışmayı bir kenara bırakarak bu azınlığın 
ifade ve dernek kurma özgürlüğünü garanti 
altına alması; AİHM kararlarının eksiksiz 
olarak uygulanması talep edildi. 

Sonuç olarak; FUEN Kongresi’nin 
Gümülcine’de gerçekleştirilmesi, Yunanis-
tan Türklerinin sorunlarının duyurulması, 
uluslararası camianın dikkatinin buraya çe-
kilmesi bakımından önemli bir adım olmuş-
tur. Türk azınlığın sorunlarının ayrıntılarıy-
la gündeme getirilmesi kadar katılımcıların, 
azınlığın kendi kurumlarını ziyaret etmesi 
de, Türk azınlığın sadece Batı Trakya’da 
bulunmadığına vurgu yapılması da son 
derece önemli gelişmelerdir. Kuşkusuz ki 
FUEN üyeliği ve Kongre’nin Batı Trakya’ya 
taşınması, ABTTF ve BTAYTD’nin yıllardır 
Avrupa’da çeşitli kurum ve kuruluşlarda 
ve AB çatısı altında Batı Trakya Türkleri-
nin sorunlarını bıkmadan anlatması; azın-
lığı Avrupa’da temsil etmesi çabalarını ve 
DEB’in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde-
ki başarısını tamamlayan halkanın bir par-
çasıdır. Batı Trakya Türklerinin sorunlarının 
da artık, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin 
pek de öncelik verilmeyen maddelerinden 
biri olmaktan çıkıp bizatihi Avrupa’nın soru-
nu haline geldiğini söylemek mümkündür.

Congress has been organized by the 
cooperation of member corporations of 
FUEN and European West Thracian Turks 
Federation, Association of West Thracian 
Minorities Graduate Members, Friendship 
Equality and Peace Party of Greece. A total 
of 150 people attended the congress from 
30 minority cooperation from 20 coun-
tries. That, the discussion the problems in 
the mufti elections of West Thracian Turks, 
all the problems as being minorities and 
citizens they encounter at their place by the 
first hand, the organization of another spe-
cial session for West Thracian Turks, FUEN 
members having the possibility to examine 
those problems by the first hand and their 
call for Greece to respect the rights of mi-
norities is quite an important and historical 
thing. In fact, that Greece let this meeting to 
realize is a historical thing on its own. 

The opening speech of FUEN Congress 
has been done by Xanthi Elected Mufti and 
the president of West Thracian Turkish Mi-
norities Advisory Committee Ahmet Mete. 
In his speech, president Mete declared 

that the identities of minorities are denied, 
Turkish unions are closed, new organiza-
tions are not allowed due to denial policy, 
and that the denial of Turkish identity also 
prevents the solution of educational and 
mufti problems. One of the most appealing 
speeches was Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’s 

(The president of Rhodes, Kos, Dodeca-
nese Island Turks, Cultural and Solidarity 
Association) speech. In his speech, he de-
clared that these are not only the problems 
of West Thracian Turks problems, but also 
the problems of Turks living in Rhodes and 
Kos is even heavier than theirs. The prob-
lems of Turks living in Rhodes and Kos are 
summarized as citizenship, education, right 
to learn Turkish, religious rights, cultural 
heritage from Ottoman Turks, Foundations 
besides hatred and pressure.

Having the dinner at Turkish Youth As-
sociation, a short coffee break at the same 
place, visiting the Komotini Elected Mufti 
İbrahim Şerif and Xanthi Elected Mufti Ah-
met Mete at their Offices, were quite impor-
tant details that give messages to the Greek 
Government. 

In the congress, the draft resolution pre-
sented by European West Thracian Turks 
Federation, Association of West Thracian 
Minorities Graduate Members, Friendship 
Equality and Peace Party of Greece is ac-
cepted by the majority of the votes. In the 
decision text, the problems of West Thra-
cian Turkish Minorities problems are de-
clared and the Greek Government is asked 
to take action against these problems. The 
congress did not only focus on the problems 
of Turkish minorities in Greece. In the deci-
sion draft that FUEN presented about the 
minority rights in Greece, besides the prob-
lems of West Thracian Turkish Minorities 
and Rhodes and Kos Turks, the problems of 
Macedonians are also discussed. The resti-
tution of the education and religion related 
autonomous structure of West Thracian 
Turkish Minorities; ensuring the freedom 
of expression and association of Macedo-
nian minorities; and application of Euro-
pean Court of Human Rights completely.

Consequently, the FUEN congress re-
alized in Komotini, the announcement of 

problems of Turks in Greece 
and the attraction of focus of 
international community are 
remarkable steps. 

The detailed announce-
ment of problems of Turkish 
minorities, visits of partici-
pants to their own corpora-
tions and the implication of 
Turkish minority’s problems 
are not only available for West 
Thrace is extremely important 
progresses. It is obvious that, 
the membership of FUEN, 
the movement of congress to 
West Thrace, European West 
Thracian Turks Federation, 
Association of West Thracian 
Minorities Graduate Members 
announcing the problems of 
West Thracian Turks to many 
European cooperation are 
parts of representation of the 

minorities in Europe, and the success of 
Friendship Equality and Peace Party in Eu-
ropean Parliament. It is now possible to say 
that, the problems of West Thracian Turks 
problems changed from being an unimport-
ant part of Turkish - Greek relations to be-
ing a problem of the whole Europe.

KONGREDE, FUEN’IN YUNANISTAN’DA 
AZINLIK HAKLARININ DURUMU 
KONUSUNDA SUNDUĞU KARAR 
TASARISINDA YUNANISTAN’DAKI BATI 
TRAKYA TÜRK AZINLIĞI, RODOS VE 
ISTANKÖY TÜRKLERIYLE BIRLIKTE 
MAKEDON AZINLIĞIN SORUNLARINA 
DA DIKKAT ÇEKILDI.

IN THE DECISION DRAFT THAT FUEN 
PRESENTED ABOUT THE MINORITY 
RIGHTS IN GREECE, BESIDES THE 
PROBLEMS OF WEST THRACIAN 
TURKISH MINORITIES AND RHODES 
AND KOS TURKS, THE PROBLEMS OF 
MACEDONIANS ARE ALSO DISCUSSED.
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T
he crisis in Ukraine and Crimea 
has been taking place between 
West and Russia, and it is be-
coming deeper every day. United 

States (US) - European Union (EU) duo 
began to speak of the sanctions against the 
Russian side, and this situation showed that 
the crisis is in a deeper condition. The men-
tioned sanctions were enacted in the next 
process, and economic sanctions have been 
implemented primarily. Considering the 
sanctions imposed by the EU, the suspen-
sion of the visa waiver negotiations and the 
economic cooperation discussions with the 
cessation of the G-8 summit preparations 
was announced as the first step in sanctions. 

In the later stages, travel bans, the cancella-
tion of the EU-Russia Summit, and the sei-
zure of assets are suggested as the sanctions 
to be on the agenda. Similar issues have 
been raised by US, and in NATO, it is clari-
fied that all cooperation with Russia will be 
reviewed. 

US, EU and NATO have been declared 
by the parties that they have decided to 
sanctions against the Russian Federation, 
while the Russian side has announced to 
implement the specific sanctions. Nonethe-
less, at this point, it is debatable that wheth-
er the sanctions could be implemented and 
applied particularly by EU. Because it is 
known that, in the matter of energy, which 

is indispensably important, the Russian 
Federation has a significant trump over 
EU. Moreover, this situation is expected 
to make sanctions ineffective. In addition, 
due to the energy dependency, their extent 
to participate in these sanctions creates a 
significant query for EU members who do 
not have a single voice on foreign policy.  

U
krayna ve Kırım Krizleri, Batı ve 
Rusya arasında yaşanmakta ve 
her geçen gün daha da derinleşen 
bir hal almaktadır. Amerika Bir-

leşik Devletleri (ABD)-Avrupa Birliği (AB) 
ikilisi, Rus tarafına yönelik yaptırımlardan 
bahsetmeye başlamış ve bu durum krizin 
derin bir hal almaya başladığını göstermiş-
tir. Sonraki süreçte, bahsedilen yaptırımlar 
yürürlüğe girmiş ve öncelikli olarak ekono-
mik yaptırımlar uygulamaya konmuştur. 
AB tarafından uygulanan yaptırımlara ba-
kıldığında, vize muafiyeti görüşmelerinin 
ve ekonomik işbirliği müzakerelerin askıya 
alınması ile G-8 zirvesi hazırlıklarına ara 
verilmesi, ilk adım yaptırımlar olarak açık-

lanmıştır. Daha sonraki aşamalarda seya-
hat yasakları, AB-Rusya Zirvesi’nin iptali ve 
malvarlığı dondurulmasına kadar yaptırım-
ların gündeme gelebileceği belirtilmiştir. 
ABD tarafından da benzer konular günde-
me getirilmiş, NATO’da Rusya ile tüm iş-
birliğinin gözden geçirileceği açıklanmıştır. 

ABD, AB ve NATO’nun Rusya 
Federasyonu’na yönelik yaptırım kararı al-
dıkları taraflarca beyan edilmiştir ve buna 
karşılık Rus tarafı da belirli yaptırımlar 
uygulayacağını açıklamıştır. Fakat bu nok-
tada, yaptırımların özellikle AB tarafından 
ne kadar yerine getirilebileceği ve uygula-
nabileceği tartışma yaratmaktadır. Çünkü 
enerji gibi hayati önem taşıyan bir konuda, 

Rusya Federasyonu’nun AB’ye karşı önemli 
bir koza sahip olduğu bilinmektedir. Daha 
da fazlası, bu durumun yaptırımları etki-
siz kılacağı düşünülmektedir. Ayrıca tek 
sesli bir dış politikaya sahip olmayan AB 
üyelerinin, söz konusu yaptırımlara, enerji 
bağımlılığı nedeniyle ne ölçüde katılabile-
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ENERJI GIBI HAYATI ÖNEM 
TAŞIYAN BIR KONUDA, RUSYA 
FEDERASYONU’NUN AB’YE KARŞI 
ÖNEMLI BIR KOZA SAHIP OLDUĞU 
BILINMEKTEDIR.

IN THE MATTER OF ENERGY, WHICH 
IS INDISPENSABLY IMPORTANT, 
THE RUSSIAN FEDERATION HAS A 
SIGNIFICANT TRUMP OVER EU.

Çok Sesli Filarmoni 
Orkestrası AB ve 
Rusya Federasyonu’na 
Yönelik Yaptırımlar
Polyphonic Philharmonic 
Orchestra EU and 
Sanctions Against the 
Russian Federation
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ceği önemli bir soru işareti yaratmaktadır. 
Nitekim AB açısından bakıldığında söz ko-
nusu yaptırımlar son derece kısıtlı ve etkisiz 
kalmaktadır.

AB ilk olarak enerji bağımlılığının far-
kında olması nedeniyle enerji ticaretini 
yaptırımların dışında bırakmış ve sadece 
sondaj ve üretim malzemelerinin ithalatı-
nı yasaklayarak enerji alanında son derece 
etkisiz yaptırımlar uygulamaya koymuştur. 
Ne var ki enerji sektöründe petrol arama ve 
üretimi teknolojisinin ithalatını kısıtlayan 
batı bloku, "Rusya’yı zorda bırakabilirim" 
derken aslında kendini de bir bakıma ce-
zalandırmıştır. Petrol teknolojisine geti-
rilen yasaklar, Rusya’nın üretimi en çok 
geliştirmek istediği iki sektörü etkilemek-

tedir. Bunlar; derin su sondajları ile kuzey 
kutup bölgelerindeki sondajlardır. Ancak 
Rusya’nın buradaki projelerine batılı şir-
ketlerden Londra asıllı BP ile Teksas asıllı 
ExxonMobil ortaktır.  Örneğin, söz konusu 
projelerde Rus enerji şirketi Rosneft’te BP 
şirketinin beşte bir payı vardır ve arama 
çalışmalarında 1,6 milyar dolar yatırım ta-
ahhüdü bulunmaktadır. Yine ExxonMobil 
firmasının Sibirya’nın kuzey sahalarında 
3,2 milyar dolar arama sondajı yapma ta-
ahhüdü bulunmaktadır. Sonuçta, petrol 
arama projelerinde AB-ABD’nin Rusya’ya 
yaptırımları, Rusya’yı etkilediği kadar belli 
bir oranda doğrudan (projeler üzerinden) 
kendilerini de etkilemektedir.1 Yani söz 
konusu yaptırımla kendini de cezalandır-
mış olmaktadır. Bu durumun farkında olan 
AB’nin bu bağlamda, yaptırımları ne kadar 
ileriye götürebileceği merak edilmektedir.

Rusya Federasyonu’na uygulanan yap-
tırımların ülkeyi etkilemesinin yanı sıra 
AB’yi de, başta ilişkilerin gerginleşmesinin 
sonuçları noktasında, önemli ölçüde etki-
leyeceği yadsınamaz gerçeklerdendir. Bu 

1    Aydın,  Levent.  “Ukrayna  Krizinde  AB-ABD’nin  Rusya’ya  Yaptı-
rımları ve Rusya’nın Karşı Yaptırımları: Soğuk Savaş Yerine Ekonomik 
Savaş II”, Ankara Strateji Enstitüsü, <www.ankarastrateji.org>, Erişim: 
02.02.2015.

durum AB için önemli tehdit yaratmakta ve 
buna yaptırımların uygulanması noktasın-
daki aksaklıkların eklenmesi oldukça sıkıntı 
yaratmaktadır. Daha açık bir deyişle yaptı-
rımların tek sesli olarak uygulanamaması, 
görülen zararların önemli ölçüde sıkıntıya 
dönüşmesinde etkili olmaktadır. Fransa, 
yaptırımların tek sesli olarak uygulanama-
masının en önemli engellerinin başında yer 
almaktadır. Öyle ki, Fransa AB tarafından 
uygulanan savunma sanayinde kullanı-
lan teknoloji transferini ve silah ticareti 
ambargosuna aldırış etmeyerek 1 milyar 
Euro değerinde iki Mistral helikopter satı-
şını gerçekleştireceğini beyan etmektedir. 
Bu durum birlik içerisinde önemli ölçüde 
sıkıntı yaratabilecek bir konu olmakta ve 
AB’nin birçok alanda olduğu gibi yaptırım-
lar konusunda da tek sesli olamadığının 
önemli delillerindendir. 

Son günlerde hareketli günler yaşayan 
Yunanistan, AB’nin tek sesli yaptırımlar 
uygulayamadığını gösteren üye ülkeler ara-
sında yer almaktadır. Ekonomik açıdan sı-
kıntılı günler geçiren Yunanistan’ın, birlik 
üyeleriyle gergin ilişkilere sahip olması, on-
ların politikalarında tek sesli hareket etme-
mesine ortam hazırlamaktadır. Yunanistan, 
öncelikle otomotiv sektöründe Rus firmala-
rıyla birlikte çalışacağını açıklamış ve Lada 

Indeed, in terms EU, such sanctions remain 
extremely limited and ineffective.

Since, EU initially left out of the energy 
trade sanctions and just prohibited the 
importation of drill-
ing and production 
equipment owing to 
their awareness on 
energy dependence; 
they implemented 
extremely ineffec-
tive sanctions about  
energy. While the 
western block has been 
restricting the import 
of oil exploration and 
production technol-
ogy in energy sector 
consequently they also 
punished themselves 
in order to put Russia 
in difficulty. Restric-
tions imposed on oil 
technology, affect the 
two sectors that Rus-
sia wish to develop 
the productions most. 
These are the deep 
water drilling and the 
drilling in the arctic 
region. However, in these regions, the proj-
ects of Russia are in collaboration with a 
western company of London-based BP and 
Texas-born ExxonMobil. For example, in 
these projects, the Russian energy compa-
ny Rosneft has a one-fifth share of the BP 
Company, and has a commitment of $ 1.6 
billion investment in the exploration work. 
Still, ExxonMobil companies have a com-
mitment of $ 3.2 billion to the exploration 
drilling in the northern areas of Siberia. 

Overall, the EU-US sanctions to the Russia 
regarding the oil exploration projects, also 
directly affect EU-US to a certain extent 
as it affects Russia (through the projects). 
Thus, EU-US punished themselves with 
such sanctions, as well. In these circum-
stances, it has been wondered that, being 
aware of this situation, how far EU could 
take the sanctions.

It is undeniable that EU sanctions on 
Russia, will significantly affect the country 
along with EU, particularly as a result of the 
strained relations. This situation creates a 
significant threat to the EU, and the addi-
tion of deficiencies in the implementation of 
sanctions is creating quite a trouble. More 
specifically, the fact that the sanctions can-
not be applied as a single voice has become 

effective where the realized damages turn-
ing into troubles to a large extent. France 
has been among the most important obsta-
cles since the sanctions cannot be applied as 
a single voice. Indeed, France, ignoring the 
implementation of the technology transfer 
used in the defense industry and arms trade 
embargo by the EU, declares that they will 
perform two Mistral helicopter sales of € 
1 billion. This condition becomes an issue 
that may cause significant troubles in the 

Union, and it is an important evidence of 
EU’s lack of being a single voice about sanc-
tions as in many other areas. 

In recent days, Greece, having a busy 
agenda, is among the EU member states 
who failed to apply sanctions that show 
a single voice. Greece’s strained relations 
with the Union members and the finan-
cial difficulties prepared an atmosphere 
where they cannot act with a single voice 
in policies. Greece has announced, they will 
work together with the Russian company 
primarily in the automotive industry and 
has declared that they would restart the 
imports of Lada brand vehicles. This dec-
laration has a great consequence despite 
the suppression of the finished product 
demand. Because, it has been revealed that 

the demand will be fulfilled, suggesting one 
of the EU member states will disobey the 
sanctions. 

One of the other signs that EU Coun-
tries are unable to act as a single voice 
while trying to apply sanctions to the  
Russian Federation, is the disagreements 
appeared at the meeting of EU Foreign  
Affairs Council which is held in January. 
At the meeting, EU foreign ministers, due 
to the reason of the increasing tension in 

ENERJI SEKTÖRÜNDE PETROL 
ARAMA VE ÜRETIMI TEKNOLOJISININ 
ITHALATINI KISITLAYAN BATI BLOKU, 
"RUSYA’YI ZORDA BIRAKABILIRIM" 
DERKEN ASLINDA KENDINI DE BIR 
BAKIMA CEZALANDIRMIŞTIR.

WHILE THE WESTERN BLOCK HAS 
BEEN RESTRICTING THE IMPORT OF 
OIL EXPLORATION AND PRODUCTION 
TECHNOLOGY IN ENERGY SECTOR 
CONSEQUENTLY THEY ALSO PUNISHED 
THEMSELVES IN ORDER TO PUT 
RUSSIA IN DIFFICULTY.

83  



85  EKOGÖRÜŞ / ECOVISION

marka araçların ithalatını yeniden başla-
tacağını beyan etmiştir.2 Bu beyan, hazır 
ürün taleplerinin engellenmesine rağmen 
yerine getirileceğinin açıklanması nedeniy-
le büyük önem taşımaktadır. Çünkü bunun 
yerine getirilmesi, AB üyelerinden birisinin 
yaptırımları deleceğini göstermektedir. 

AB ülkelerinin Rusya Federasyonu’na 
yönelik olarak uygulamaya çalıştığı yap-
tırımlarda tek sesli olarak hareket edeme-
diğinin göstergelerinden bir diğeri, Ocak 
ayında gerçekleştirilen AB Dışişleri Konseyi 
toplantısındaki görüş ayrılıklarının su yü-
züne çıkmasıdır. Toplantıda, AB dışişleri 
bakanları, Ukrayna’nın doğusunda tansiyo-
nun yükselmesi gerekçesiyle, Rusya’ya uy-
guladıkları bireysel yaptırımların süresini 
uzatma kararı almış, ancak yeni yaptırım-
lar konusunda bir karara varılamamıştır. 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias 
da ‘yeni yaptırım’ ifadesinin ortak bildiride 
yer almasını engellediklerini söylemiştir.3 
Ayrıca Financial Times’ın (FT) haberi de bu 
noktada önem taşımaktadır. FT haberine 
göre Almanya, İtalya ve Fransa yaptırımla-
ra ısrarcı değil ılımlı yaklaşmaktadır. Kısa-

2   Sputnik Türkiye, Yunanistan Rus Otomobil İthalatını Canlandıra-
cak,  http://tr.sputniknews.com/rusya/20150131/1013721109.html, 
Erişim: 02.02.2015.
3   Sputnik Türkiye, AB’de Yaptırımlarla İlgili Görüş Ayrılıkları Büyü-
yor,  http://tr.sputniknews.com/politika/20150519/1015554260.html, 
Erişim: 02.02.2015.

cası haber, Yunanistan’ın bu durumda tek 
başına olmadığını göstermektedir.

Sonuç olarak, Ukrayna’da yaşanan kriz, 
küresel boyuta genişlemekte ve büyük güç-
ler çıkarları doğrultusunda birbirlerine yö-
nelik yaptırımlar uygulamaktadırlar. ABD 
ve Rusya Federasyonu, bu büyük güçlerin 
başında yer almakta ve AB’nin tam anla-
mıyla bu büyük güçlerin arasında çeşitli 
nedenler dolayısıyla yer almadığı tarafımca 
savunulmaktadır. AB’nin uygulamaya çalış-
tığı yaptırımların etkisizliği ve dar kapsamlı 
oluşu, savunulan görüşün temelini teşkil 
etmektedir. Yaptırımların etkisizliği birçok 
nedene dayanmakta ve bağımlılık teme-
linde bakıldığında, AB’nin enerji bağımlı-
lığı bu noktada ön plana çıkmaktadır. Bu 
bağımlılık, yaptırımların AB’ye daha fazla 
zarar vereceği görüşüne neden olmakta 
ve birlik üyeleri arasında temel sorunlara 
neden olmaktadır. Bu temel sorun AB’nin 
çok sesli filarmoni orkestrasına dönüşmesi 
olarak görülmekte ve var olan sorun daha 
kapsamlı sorunlara, uluslararası ilişkiler-
de güç kaybına, ekonomik sıkıntılara ve en 
önemlisi prestij kaybına neden olmaktadır.

the east of Ukraine, decided 
to extend the duration of in-
dividual sanctions applied 
to Russia, yet they were  
unable to make a decision on 
new sanctions. The Foreign 
Minister of Greece, Nikos 
Kotzias also stated that they 
prevented the statement of 
‘’new sanctions’’ to take part 

in the joint declaration. In addition, the Fi-
nancial Times (FT) news is of importance 
at this point. According to the FT article, 
Germany, Italy and France do not have a 
persistent attitude to the sanctions, their 
approach is moderate. In brief, the news 
shows that Greece is not alone in this case.

Consequently, the crisis in Ukraine is 
expanding globally, and in the interests 
of the major powers, sanctions are being 
implemented against each other. US and 
Russia are located at the head of these great 
powers, and in my opinion, EU does not 
truly take place among these great powers 
due to a variety of reasons. The ineffective-
ness and narrow scope of the sanctions that 
the EU is trying to implement constitute the 
basis of my opinion. The ineffectiveness of 
the sanctions is based on many reasons, and 
if evaluated on the basis of the dependency, 
EU’s energy dependence comes to the front 
at this point. This dependence causes to the 
understanding that EU sanctions would in-
flict more damage and leads to fundamental 
problems between members of the Union. 
This fundamental problem, is realized as 
EU turning into a polyphonic philharmonic 
orchestra, and the existing problems cause 
to broader problems, loss of power in in-
ternational relations, economic difficulties, 
and, most importantly, to the loss of pres-
tige.

ALMANYA, ITALYA VE FRANSA 
YAPTIRIMLARA ISRARCI DEĞIL ILIMLI 
YAKLAŞMAKTADIR.

GERMANY, ITALY AND 
FRANCE DO NOT HAVE A 
PERSISTENT ATTITUDE 
TO THE SANCTIONS, 
THEIR APPROACH IS 
MODERATE.
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M
ayıs ayında İran’ın gündemin-
deki en çok dikkat çeken ko-
nulardan biri Tebriz'in Traktör 
Futbol Takımının şampiyonlu-

ğu son oyunda kaybetmesiydi. Traktör ken-
di sahasında lig üçüncüsü olan Tahran'ın 
Naft takımı ile 2-0 önde götürdüğü maçta 
dramatik biçimde 3-3 berabere kaldı. Böy-
lece 58 puanla Sepahan'ın (İsfahan) bir 
puan gerisinde ikinci sırada kaldı.          

Traktör ya da kendi taraftarlarının şive-
si ile “Tıraktur” veya “Tirektur”  olarak isim-
lendirilen futbol takımının İran'da konuşu-
luyor olması, özellikle buradaki Azerbaycan 
Türkleri arasında popüler olmasının esas 
nedenleri ise, son yıllardaki giderek yükse-
len performansı ve taraftarlarının bu takı-
ma yüklediği politik-kültürel anlamlardır.   

Resmi adı “Traktor Sazi” olan takım 
İran'ın en eski futbol takımlarından biri. 
Takım 1970 yılında Tebriz'deki traktör 
fabrikası tarafından kurulmuştur. 2011 yı-
lından itibaren ise takımın İran Devrim 
Muhafızlarının (Sepah) mülkiyetine geçtiği 
belirtiliyor. Takımın teknik direktörlüğünü 
son üç sezondur Portekizli Toni (António 
José da Conceição Oliveira)  yapmakta. 

Birkaç Brezilyalı futbolcu dışında, takımın 
büyük çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri 
oluşturmaktadır.

İran'ın en eski takımlarından biri olma-
sına rağmen, Traktör 'ün ülkedeki başarıla-
rı son yıllara rastlıyor. Şöyle ki, 2001-2002 
sezonunda küme düştüğü İran süper ligi-
ne (Pro Lig) 2008-2009 sezonunda tekrar 
yükselen Traktör, ilk senesinde 18 takım 
arasında 7. , sonraki yıl ise 5. oldu. Son 4 
sezonda takım 3 kere ikinci oldu ve ligde 
6. sırada kaldığı 2013-2014 sezonunda ise 
İran kupasını kazandı.  Traktör taraftarları-
nın yanı sıra, bazı İran futbol otoriterleri de 
hep son anda şampiyonluğun kaçırılmasın-
da Tebriz takımına karşı hakemlerin adalet-
siz yönetiminin etkisine dikkat çekiyorlar. 
Bu sezon ise Naft'la berabere kaldığı ma-
çın 80. dakikasında stadyumda esas rakip 

Sepahan'ın kendi rakibi ile berabere kaldığı 
yönünde bilgi verildi ve aynı anda internet 
üzerinden bilgi kaynakları da kesildi. Bera-
berlikle şampiyon olduğunu düşünen Trak-
tör takımı oyunu rölantiye aldı, hatta maç 
biterken şampiyon olduğu için kısa bir sü-
reliğine sevindi. Fakat oyun bittikten son-
ra Sepahan'ın kendi maçını 2-0 kazanarak 
bir puan farkla şampiyon olduğu anlaşıldı 
ve sonuç Traktör adına yeni bir hüsrandı. 
Maçın tekrarlanmasına ilişkin itiraz kabul 
edilmedi, ancak bu olay Tebriz takımına 
yapılan ayrımcılığın yeni bir örneği olarak 
algılandı.    

Traktör maçlarını Tebriz'deki 70 bin 
kişilik Sehend (Yadegari İmam) stadyu-
munda dolu tribünlere oynuyor. Zaten İran 
liginde seyirci rekoru da 110 bin ile Traktör 
takımına mahsus. Takım, kendi stadında-
ki maçlardaki taraftar ortalaması en az 60 
bin civarındadır. Coşkulu olmalarıyla öne 
çıkan taraftarlar “Kırmızı Kurtlar” olarak 
tanımladıkları takımı başta Tahran olmak-
la deplasmanlarda da yalnız bırakmıyorlar. 
Tahran'da 100 binlik stadyumda ev sahibi 
İstiqlal ve Persepolis benzeri takımlarla 
yapılan maçlarda ise taraftar dengesi her 

O
ne of the most remarkable issues 
in Iran’s agenda in May was that, 
Tractor Football Team of Tabriz 
lost the championship in the 

last match. Tractor team, while 2-0 ahead 
of the opponent Tehran’s Naft team, the 
third positioned team of the league, dra-

matically went to a draw game with a final 
score of 3-3. As a result, became the second 
team of the league, Sepahan (from Esfa-
han), behind the leader with a single point. 
Why this team, the name of which is told as 
“Tıraktur” or “Tirektur” is being mentioned 
in Iran and why it is popular especially among the Azerbaijan Turks is because of 

its increasing performance and the political 
and cultural meanings that its supporters 
assigned to them.

With its official name “Traktor Sazi”, 
it is one of the oldest football teams in 
Iran. The team is first established in Ta-
briz in 1970, by the support of Tabriz Trac-
tor Factory.  Since 2011, it is said to have 
been transferred to Iranian Revolutionary 
Guards (Sepah).  The Coach of the team for 
the last three seasons is Toni (António José 
da Conceição Oliveira) from Portugal. Ex-
cept a few Brazilian players, majority of the 
team is composed of Azerbaijan Turks. 

Even though, it is one of the oldest 
teams in the country, Tractor is only suc-
cessful for the last couple of years. Having 
fallen off the Iranian Super League (Pro 
League) in 2001-2002 seasons, it raised its 
position back to this league in 2008-2009 
seasons. In its first year, it achieved the 7. 

BIRKAÇ BREZILYALI FUTBOLCU 
DIŞINDA, TAKIMIN BÜYÜK 
ÇOĞUNLUĞUNU AZERBAYCAN 
TÜRKLERI OLUŞTURMAKTADIR.

EXCEPT A FEW BRAZILIAN PLAYERS, 
MAJORITY OF THE TEAM IS COMPOSED 
OF AZERBAIJAN TURKS.
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zaman yarıya yarıya oluyor. Keza, Traktör 
İran'ın özellikle, Azerbaycan Türkleri yaşa-
yan bütün bölgelerinde ciddi taraftar kitle-
sine sahip.

Özetle,  spor yönüyle “Traktör” takı-
mı İran futbolunda geleneksel Tahran ve 
İsfahan egemenliğine karşı direnişi sem-
bolize ediyor. Bu bağlamda Türkiye'deki 
Trabzonspor'a da benzetebiliriz. Ancak 
Traktör'ü İran’da daha da anlamlı hale geti-
ren Tebriz takımı oluşu ve bu çerçevede ta-
raftarının bu takım üzerinden verdiği siyasi 
mesajlar olduğu için İspanya’nın Barcelona 
takımı ile de kıyaslanabilir. 

Takımın mensup olduğu Tebriz, hiç 
kuşkusuz Türk ve İran tarihinde en önem-
li kentlerden birisidir.  Tarihi Baharat ve 
İpek yolunun üzerinde yerleşmesi nedeniy-
le önemli bir ticaret şehri. İyi hatırlıyorum, 
1990'ların ortasında Prof. Dr. Ümit Özdağ 
hocam bir sohbetimizde Kayseri ile Tebriz'i 
kıyaslamış, her ikisinde de nerdeyse hiç Ya-
hudi bulunmayışının başlıca nedenlerinden 
biri olarak ticaretin çok önemsenmesine 
dikkat çekmişti.

İran'da Doğu Azerbaycan Ostanı'nın 
(eyaletinin) idari merkezi olan Tebriz'in 1,4 
milyon civarında nüfusu olduğu belirtiliyor. 
Nüfusunun yaklaşık yüzde 97'sini Azerbay-
can Türklerinin oluşturduğu Tebriz İran'ın 
ikinci büyük sanayi şehri. Tebriz halıları 
“İran halıları” adıyla dünyada çok ünlüdür.

Tebriz 12. yüzyıldan itibaren bu coğraf-
yada Türklerin kurduğu İldenizler, İlhanlı-
lar, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safeviler’in 

başkenti olmuştur. Şehir aynı zaman-
da İran'da modernleşmenin öncüsüdür. 
İran'da ilk matbaa, halka açık kütüphane, 
sinema, tiyatro, belediye, modern okul, mo-
dern polis, modern fabrika, telefon şebeke-
si, kadın derneği ve öğrenci yurdu Tebriz'de 
açılmıştır.

Tebriz İran'daki siyasi değişimin ve 
milli mücadelenin de öncüsü sayılabilir. 
Nitekim İran'da 1906'da anayasal devri-

position and the next year the 5. position. 
In the following 4 seasons, it achieved the 
second position for 3 times and in 2013-
2014 season, at which they were the 6. in 
league, they won the Iranian Cup. Besides 
the supporters of Tractor team, some Irani-
an authorities think that the loss of champi-
onship is because of the unrighteous man-
agement of the match against Tabriz.  This 
season, at the match they had a draw with 

Naft, there was a mis-
information declared 
in the match in the 80. 
minute, regarding the 
real opponent Sepa-
han is in a draw in its 
own match, and the 
information flow over 
internet was blocked. 
Thinking they got the 
championship with 
the draw, the Trac-
tor team released the 
game to an idle mode, 
and even lived the glo-
ry of championship for 
a short time at the end 
of the match. But as 
they learned Sepahan 
won its own game with 
a score of 2-0, and 
they lost the champi-
onship with one point, 
the result was a disap-

pointment for Tractor once again. The ob-
jections for the repetition of the match were 
not accepted, but this event is perceived as 
the discrimination against team of Tabriz. 

Tractor plays its matches in Sehend 
(Yadegari İmam) stadium which has a ca-
pacity of 70 thousand people in Tabriz to 
full tribunes. The supporter record in Iran 
belongs to Tractor team with 110 thousand 
supporters. The average number of sup-
porters of the team at each match is around 
at least 60 thousand. The enthusiastic sup-
porter group “Red Wolves” of the team does 
not leave their teams even in displacement 
matches in Tehran. In Tehran stadium with 
a capacity of 100 thousand, the balance in 
supporters distribution is generally even 
with home team’s İstiqlal, Persepolis and 
similar teams. Also, Tractor team has a se-
rious supporter potential at the portions of 
Iran where Azerbaijan Turks live intensely. 

As a summary, the Tractor team sym-
bolizes the resistance against the tradi-
tional sportive domination of Tehran and 
Isfahan. In this manner, we can compare 
it with the Trabzonspor team of Turkey. 
However, being a Tabriz team, Tractor has 
a special meaning. The messages over this 
team are more political based, it can also be 
compared to “Barcelona” of Spain. 

Tabriz, the city that this team belongs 
to, undoubtfully is one of the most impor-
tant cities in Turkish and Iranian history. 
Being on the historical Spice Route and 

Silk Road, it is an important trade city. I re-
member it well, in a conversation with Prof. 
Dr. Ümit Özdağ in mid-1990s, he compared 
Kayseri and Tabriz, and concluded that no 
Jew’s are available in both cities is primar-
ily because trade issues are taken seriously. 

Tabriz, the administrative center of 
East Azerbaijan County, is thought to have 
a population of 1,4 million. It is the second 
biggest industrial city of Iran, with around 
97% of its population composed of Azerbai-
jan Turks. The Tabriz carpets are famous in 
the world with the name of “Iranian Car-
pets”. 

Since the 12. century Tabriz has been 
the capital city of “İldenizlis, “İlhanlıs”, 
“Karakoyunlus”, “Akkoyunlus” and “Safa-
vids “. The city is the leader of moderniza-
tion in Iran as well. The first printing house, 
cinema, theatre, municipality, modern 
school, modern police department, modern 
factory, telephone infrastructure, women’s 
association as well as student dorms are set 
in Tabriz. 

Tabriz can be counted as the pioneer of 
political change and national struggle. It is 
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SPOR YÖNÜYLE “TRAKTÖR” TAKIMI 
IRAN FUTBOLUNDA GELENEKSEL 
TAHRAN VE ISFAHAN EGEMENLIĞINE 
KARŞI DIRENIŞI SEMBOLIZE EDIYOR.

THE TRACTOR TEAM SYMBOLIZES 
THE RESISTANCE AGAINST THE 
TRADITIONAL SPORTIVE DOMINATION 
OF TEHRAN AND ISFAHAN.
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me yol açan Settarhan-Bagirhan harekâtı, 
1920'deki Hiyabani'nin Azadistan devleti, 
ya da Prof. Dr. Cemil Hasanlı'nın aynı za-
manda  “soğuk savaşın başladığı olay” ola-
rak gördüğü Seyidcafer Pişeveri harekâtının 
merkezi Tebriz'dir. Zaten Tebriz'in bu 
konumu “İran'da değişim, Tebriz isterse 
olur.” biçimde bir deyimin ortaya çıkması-
na da neden olmuş. Bu bağlamda İran si-
yasetinde reformcuların başarısızlığında da 
ister Hatemi'ye, isterse “Yeşil Muhalefete” 
Tebriz'in destek vermeyişi en önemli etken-
lerden biri sayılabilir. 

İran'daki ister Pehlevi döneminde, is-
terse devrim sonrası merkezi otorite, sürek-
li olarak Tebriz'in siyasi, ekonomik ve kül-
türel rolünü sınırlamaya çalışa da, Tebriz 
İran'daki önemli konumunu halen sürdürü-
yor. Nitekim Tebriz'in giderek güç kazanan 
Güney Azerbaycan milli hareketinin kalbi 
durumunda olması şehrin tarihi rolü ile de 
örtüşüyor. Bu çerçevede “Traktör” olayına 
aynı zamanda Tebriz'in merkezi otoriteye 
yeni bir meydan okuması gibi de bakılabilir.

Traktör’ü önemli kılan bir diğer ve belki 
de en önemli neden milli mücadele boyu-
tundaki konumudur. Bu bağlamda “Trak-
tör” futbolun sadece oyun olmadığının ve 
İran'da Güney Azerbaycan milli mücadele-
sinin en önemli arenalarından biri olduğu-
nun en somut örneklerinden biridir. Milli-
siyasi mücadeleye karşı en sert önlemlerin 
alındığı İran'da Traktör’ün oyunları ve Se-
hend Stadyumu, ülkedeki Azerbaycan 
Türklerinin milli hak arayışların önemli 
siyasi mücadele arenası gibi yükselmekte.

Bu anlamda “Traktör” taraftarları-
nı “Barselona” taraftarlarına benzetmek 
mümkündür. Traktör‘ün oyunlarında sa-
yıları ortalama 60-70 bini bulunan ve ezici 
çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu taraf-
tarların merkezi otoriteye muhalif milli-si-
yasi ve toplumsal sloganlar seslendirilmesi, 
bir geleneğe dönüşmüş durumda.

Bu sloganlar esasen ise üç temel yönde 
kendini göstermekte. Öncelikle, “Traktör” 
taraftarları İran'daki Azerbaycan Türkleri-
nin güncel milli sorunlarını dile getirmekte-
dir. Bu çerçevede en fazla duyulan sloganlar-
dan “Türk dilinde medrese (okul), olmalıdır 
herkese” ile Azerbaycan Türkçesinde eğitim 
yasağını veya “Urmu Gölü can verir, meclis 
onun katline ferman verir” sloganı ile Urmu 
Gölünün kurumasına ilişkin İran yöneti-
minin tavrını eleştirilmekteler. Son olarak 
da geçen sene, Asya Şampiyonları liginde-
ki “El-Cezire” maçında İngilizce “Güney 
Azerbaycan İran değil” pankartı açılması ise 
işin nerelere vardığını göstermek bakımın-
dan önemli. Zaten bu slogandan sonra İran 
devrim muhafızlarının önemli gazetelerin-
den Cahan'da gerekli önlemin alınması ve 
bu bağlamda “Traktör”ün maçlarını Doğu 
Azerbaycan Eyaletinde oynamaması öneril-
di. Bu noktada taraftarların tutumu sadece 
sloganla sınırlı kalmıyor. Mesela, 2010 se-
nesinde taraftarlar “Urmu Gölüne bir çanak 
su dök” kampanyası başlatmıştı.

Traktör taraftarların sloganları ara-
sında mesajların ikinci yönü Azerbaycan 
Cumhuriyeti'ne ilişkin olanlardır. Bu çer-
çevede  “Azerbaycan var olsun”, “Karabağ 
bizimdir, bizim kalacak”, “Azerbaycan bir 
olsun, payitahtı Tebriz olsun” sloganları ta-
raftarların Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili 
yaklaşımını ortaya koymakta. Keza, Hocalı 
Soykırımının yıl dönümleri de Traktör ta-
raftarlarının oyunlarda mutlaka andığı bir 
başka husus.

Traktör taraftarlarının mesajlarının 
üçüncü boyutunu ise Türkiye ve Türk 
dünyası konusunda da özel duyarlılık 
oluşturmaktadır. Nitekim oyunlarda kul-
lanılan popüler sloganlardan biri “Teb-
riz-Bakü-Ankara, Fars Hara biz Hara” 
(Fars farklı, biz farklıyız)’dır.

 Keza, İran'da Tahran yönetiminin 
örtülü desteğini alan sözde “Ermeni soy-
kırımı” faaliyetlerine karşı geliştirilen 
reaksiyonda, Traktör taraftarı olan genç-
leri unutmamak lazım. Ayrıca, “Traktör 
oyunlarında Azerbaycan bayraklarının 
yanı sıra, Türkiye bayraklarının zaman 
zaman kullanıldığı biliniyor. “Azerbay-
can yurdumuz, Tirektur bozkurdumuz” 
sloganı veya maçlar sırasında stadyumu 
dolduran binlerce taraftarın bozkurt işa-
reti yapmasını adeta bir ritüele dönüştür-
mesi ise dikkat çeken bir başka husus.

İran yönetimi Traktör taraftarlarının 
bu eylemlerinden rahatsız ve bu rahat-
sızlığını takım taraftarlarını sık sık ha-
pis ederek ortaya koymakta. 2011 yılın-
da İran devrim muhafızlarının Traktör 
mülkiyetine alması da bu rahatsızlığının 
somut dışa vurumu ve böylece takım üze-
rinden taraftarı sıkı denetim altına alma 
girişimi. Ama olayların gidişi Traktör 
taraftarının tribünler üzerinden mesaj 
vermeyi güçlendirerek sürdürdüğünü ve 
Traktör'ün Simon Kuper’in  “Futbol asla 
sadece futbol değildir” sözünün önemli 
bir örneğine dönüştüğünü ortaya koyu-
yor.

also the center of Settarhan-Bagirhan opera-
tion which lead to constitutional revolution, 
Azadistan State of Hiyabani in 1920 and 
Seyidcafer Pişeveri operation which is evalu-
ated as the “trigger that started the cold war” 
by Prof. Dr. Cemil Hasanlı. This approach 
of Tabriz also lead to the idiom come true; 
“Change in Iran can only happen if Tabriz 
approves”. In this manner, the unsuccessful 
attempt of reformists in Iranian politics can 
be referred to Tabriz not giving support to 
either Khatami or the “Green Opposition”. 

Tabriz is still in an important position 
in Iran politics, despite the efforts of central 
authority to limit the political, economic 
and cultural roles of Tabriz either in Pehlevi 
period or in the period after the Revolution. 
That it is the heart of the national move-
ment of South Azerbaijan overlaps with the 
historical role of the city. In this manner, the 
Tractor event can be taken as a challenge of 
Tabriz against the central authority. 

Why Tractor event is important is be-
cause of its dimension in national struggle. 
In this manner, Tractor event proved to be 
solid example which shows football is not 
only a game, but also an arena of South 
Azerbaijan’s national struggle. In Iran, 
where the hardest measures are taken 
against national and political struggles, 
Tractor’s games and Sehend Stadium, is 
now rising as the important struggle arena 
of Azerbaijan Turks in the country. 

In this manner, it is possible to compare 
the supporters of “Tractor” to supporters 

of “Barcelona”. It almost became a tradi-
tion that Tractor plays its matches with 60-
70 thousand supporters, vast majority of 
which is composed of young people, with 
the opposing national - political and social 
slogans against the central authority. 

These slogans can basically be clas-
sified into three. First, Tractor support-
ers are mentioning about the current na-
tional problems of Azerbaijan Turks living 
in Iran. An example slogan is; “Everyone 
should have a school in Turkish language” 
which addresses the ban in use of Azerbai-
jan Turkish language. Another example is; 
“Lake Urmia gives life, the parliament de-
cides to kill it” which criticizes the attitude 
of Iranian government in the case of Lake 
Urmia being vanished. Finally, last year a 
poster was shown in English saying “South 
Azerbaijan is not Iran” at the match of “Al-
Jazeera” in the Asian Champions League. 
After this slogan, an important press organ 
of Iranian Revolutionary Guards, Jahan 

Newspaper, proposed to take the necessary 
measures and the Tractor team to play its 
matches in South Azerbaijan State. At this 
point the attitudes of the parties are not 
limited with slogans. For example in 2010, 
the supporters started a campaign “Pour a 
bowl of water to Lake Urmia”. 

The second dimension of the slogans of 
Tractor, is the ones that are towards Azer-
baijan Republic. They say “Let Azerbai-
jan live forever”, “Karabakh belongs to us 
and will be so forever”, “Let Azerbaijan be 
unique and the center Tabriz”, which refers 
to the approaches of the supporters of this 
team to Azerbaijan Republic. On the other 
hand, the anniversaries of Khojaly massa-
cre is always remembered and mentioned 
by supporters of Tractor. 

The third dimension of the slogans of 
Tractor supporters is about the sensitiv-
ity to Turkey and Turkish world. One of 
the most popular slogans in this manner is 
“Tabriz-Baku-Ankara, Persians and us are 
different”

In fact, the role of Tractor supporter 
youth should not be underestimated at the 
reaction developed against the facilities of 
so-called “Armenian Genocide” which is 
secretly supported by the Tehran govern-
ment. Also, in Tractor matches, besides 
the Azerbaijan flags, Turkish flags are used 

from time to time. “Azerbaijan 
our land, Tirektur our leading 
wolf” slogan, and thousands of 
supporters doing the hand ges-
ture of wolf is a ritual and it is 
an important thing. 

Iranian government is 
uncomfortable with such ac-
tions of Tractor supporters 
and shows this by imprisoning 
them so often. That the Iranian 
Revolutionary Guards took this 
team under possession is an 
expression of this situation and 
an attempt to take these sup-
porters under control. But the 
projection of the events shows 
that, Tractor supporters are in-
creasingly more willing to give 
messages over the slogans and 
Tractor became an important 
example of the words of Simon 
Kuper that “Football is never 
only Football”.
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A
vrupa Birliği’nin (AB) ne kadar 
tarafsız olduğunu veya bir başka 
tanımlamayla tarafsız olabilme-
ye ne kadar yaklaşabildiğini, son 

yayınlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Tür-
kiye raporunda açık ve net olarak görmek 
mümkün.

AB nerede tarafsızmış, nasıl tarafsızmış, 
kim demiş, neden söylemiş pek de anlamış 
da değilim, nerede yazdığını da hiç bulama-
dım. Zaten AB’ne inanmamak için onlarca, 
yüzlerce neden var ortada. Yakın tarihte 
kim ve hangi tıynette olduklarının tümünü 
bulmak mümkün. AB’nin Kıbrıs konusuna 

bakışı at gözlüğü ile. Gözleri sadece Rum-
ların istediklerini görüyor ve kulakları da 
sadece Rumların söylediklerini duyuyor. 

Türkiye’nin Kıbrıs’tan askerini çek-
meye başlamasını ve kapalı bölge Maraş’ı 
da BM’ye iade etmesi isteniyor, Avrupa 

Parlamentosu’nun bu yüzkarası raporun-
da. 1963-1974 yıllarında bizler soykırıma 
uğrarken aklı neredeydi, gözleri neredeydi 
AB’nin? O karanlık dönemde soykırımı dur-
durmaları için ağzını açıp tek kelime söyle-
meyen AB, şimdi olaylar tersine dönünce 
Rumları desteklemeye, her ortamda da ko-
nuşmaya ve raporlar yayınlamaya başladı.

Eğer AB Kıbrıs konusunda adilane bir 
çözüm istiyor idiyse, bu raporda Maraş’ın 
BM’e iadesini isteyeceğine, Rumlara masa-
ya oturması ve Türkleri ”eşit ortak” olarak 
kabul ederek müzakerelere başlaması çağ-
rısı yapardı. 

Al tarafsızlık iddialarını çal başına de-
mek gerekiyor aslında AB’ne. Yüzyıllardır 
Türklerin, Avrupa Birliğinden yemediği ka-
zık kalmadı. "Biz garantörüz" diye diye Gi-
rit hem elimizden uçtu gitti, hem de Girit’te 
yaşayan Türk kalmadı. Canlarını kurtarmak 
için bütün varlıklarını arkalarında bıraka-
rak, halk tabiri ile cascavlak kaçtılar, kaça-
mayanlar ise katledildiler. Osmanlı devleti 
Avrupalılara güvenmenin bedelini, Girit 
adasını kaybetmekle ödedi. Öldürülen kar-
deşlerimiz, topraklarını ve varlıklarını bıra-
kıp kaçan yurttaşlarımız da hediyesi oldu 
bu güvenin. 

Avrupa Parlamentosu bu son kararı ile 
AB’nin Kıbrıs Müzakerelerinde açık ve net 
olarak Kıbrıs Rum tarafını desteklediğini 
ortaya koydu. Tarafsız olmadıkları nedeni 
ile de müzakerelerde yer almamaları, rol 
almamaları ve arabuluculuk yapmamaları 
gerekmektedir eğer kendilerini adil insan-
lar olarak görüyorlarsa.

Rumların yatıp kalkıp dua ettikleri gibi 
de AB’nin, kurulması bazılarının yıllardır 
rüyalarını süslediği “Birleşik Federal Kıb-
rıs Cumhuriyeti”nin garantörü olması ve 
Türkiye’nin garantörlüğünün de kaldırıl-
ması söz konusu bile değildir. Kıbrıs Türk-
leri, AB’ye ve Güney Kıbrıs’a artık güvenmi-
yor.

Başkaları unutmuş olabilir ama Av-
rupalıların gözlerini kırpmadan gerçek-
leştirdikleri katliamlar hala zihinlerde. 
Fransa’nın II. Dünya savaşını kazanmak 
için Cezayir halkına bağımsızlık vaat ede-
rek yanlarında savaşmalarını sağladıktan 
sonra savaş bitince verdikleri sözü tut-
malarını isteyen on binlerce Cezayirliyi 
gözlerini kırpmadan öldürmeleri unutul-
muş değil. Belçika’nın, Kongo’da yaptığı 
katliamı ve Patrice Lumumba’yı ormanda 
kalleşçe öldürmeleri de hala taptaze ve zi-
hinlerde. Aynılarının gelecekte bizim de 
başımıza gelmeyeceğini hiç kimse garanti 
edemez.

AB’ne ve Avrupalılara güvenmek için 
Kıbrıs Türkçesi ile “Softoroz” (herşeye ina-
nan aptal)  olmak gerekiyor.

I
t is quite possible to see clearly how 
much European Union (EU) is unbi-
ased or close to be unbiased by read-
ing the latest “Turkey’s 2014 progress 

report for EU membership” released by the 
European Parliament.

I never understood where the EU is un-
biased or how unbiased EU is or who told 
so or why somebody told something like this 
concerning the attitude of EU towards Tur-
key and Cyprus issue. There are hundreds 
of sample cases proving not to believe in 
European Union. It is quite possible to find 
in the dusty pages of the recent history that 
the Europeans are and their innate charac-
ter. EU looks at the Cyprus issue through a 
winker. The eyes of the EU sees only what 
the Greek Cypriots want and hears only 
whatever they say.

By this shameful report EU calls on Tur-
key to begin to withdraw its troops from 
Cyprus and to transfer the sealed-off area 
of Famagusta to the UN. Where was EEC 
or EU when we, the Turkish Cypriots, were 
suffering from the inhuman genocide ex-
erted by the Greek Cypriots during the years 
1963-1974? During those dark years, EEC or 
EU never said a word to the Greek Cypriots 
or warned them to stop the genocide, but 
now when the situation is upside down, EU 
opened her mouth and keeps talking and is-
suing reports on all the possible occasions.

 If EU is willing to reach to a fair solution 
in Cyprus, they should have included a call 
to the Greek Cypriots as well in this report to 
consider the Turkish Cypriots as their equal 
partners in the island and should take their 
seat in the negotiation table with a time 
limit, instead of to demand transferring the 
sealed-off area of Famagusta to the UN.

In fact the claim of EU being unbiased 
in Cyprus issue is not quite convincing or 
credible. For centuries, Turkey or the Ot-
tomans paid through the nose to the Euro-
pean countries may be for hundreds of time. 

The Ottoman Empire lost Crete by with-
drawing her troops on the false promise of 
European countries claiming they were the 
guarantors of the island and the Turkish in-
habitants. The Turkish Cretans had to flee 
to the save their lives leaving behind all of 
their wealth, belongings, homes, flock and 
fields. The ones who could not escape were 
inhumanly executed. Ottoman Empire bit-
terly paid the consequences of trusting the 
European Countries and lost the island of 
Crete. Thousands of inhumanly executed 
Turkish Cretans and their looted belongings 
were the bonus of this trust.

EU put forward its firm support to the 
Greek Cypriots on the ever lasting Cyprus 
negotiations rather than being unbiased.  
EU should not be involved and take part in 
the Cyprus negotiations if they think they 
are fair to both sides and they should not be 
given the position of peacemaker or media-
tor in the Cyprus issue as well. 

It is out of question that the EU should 
be the sole guarantor of the “United Federal 
Cyprus Republic” as dreamed by the Greek 
Cypriots for years and the Treaty of Guar-
anties and Alliance in the constitution of 
Republic of Cyprus is cancelled. Turkish Cy-
priots do not trust any more to the EU and 
Greek Cypriots any more.

Most of the people may forget the massa-
cres executed by the European countries in 
the near history they are still in the minds. It 
has not forgotten that France, promising to 
give liberation to Algeria subject they fight 
in alliance with them in the world war II, 
killed ten thousands of Algerians when they 
claimed independence after the war. And 
the massacre of Belgium in Congo and cold 
blooded execution of Prime Minister Patrice 
Lumumba in the nearby forest is still fresh 
in the minds and memories. Nobody can 
give us a guarantee that we shall face with 
the same in the future.

To believe in Europeans and trust in 
European Union somebody must be a fool, 
a real fool. 

AB, OLAYLAR TERSINE DÖNÜNCE, 
RUMLARI DESTEKLEMEYE, HER 
ORTAMDA DA KONUŞMAYA VE 
RAPORLAR YAYINLAMAYA BAŞLADI.

KIBRIS TÜRKLERI, AB’YE VE GÜNEY 
KIBRIS’A ARTIK GÜVENMIYOR.

WHEN THE SITUATION IS UPSIDE 
DOWN, EU OPENED HER MOUTH 
AND KEEPS TALKING AND ISSUING 
REPORTS ON ALL THE POSSIBLE 
OCCASIONS.

TURKISH CYPRIOTS DO NOT TRUST 
ANY MORE TO THE EU AND GREEK 
CYPRIOTS ANY MORE.
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K
azakistan’daki siyasal dengenin 
ana belirleyicisi olarak Nursultan 
Nazarbayev’in rolünü inceleyecek 
olan bu çalışma, öncelikle Ka-

zak usulü Başkanlık yetkilerini inceleyerek 
Nazarbayev’in üstlendiği denge unsurunun 
nasıl sağlandığını ortaya koymaya çalışa-
caktır. Bunun için, 26 Nisan 2015 tarihin-
de Kazakistan’da yapılan Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinin neden erken yapıldığı ve 
Nazarbayev’in liderliğinin sağlanan siyasal 
denge üzerinde nasıl bir rol oynadığı tartı-
şılacaktır. 

Normalde 2016 yılında yapılması öngö-
rülen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Kaza-
kistan Halklar Asamblesi’nin önerisi, Ka-
zakistan parlamentosunun bu öneriyi kabul 
etmesi ve Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 
onayı ile 26 Nisan 2015 Pazar günü yapıl-
mıştır. Peki, seçimler neden bir yıl erkene 
alınmıştır? Bilindiği gibi Kazakistan dün-
yadaki petrolünün yüzde 2’sine sahiptir ve 
ülkedeki ödemeler dengesinin yüzde 60’ı da 
petrol geliriyle sağlanmaktadır. Geçen yılın 
Şubat ayında, Kazak para birimi Tenge’nin 
yüzde 18-20 devalüe edilmesi, Rusya’nın 
Kırım’ı ilhak etmesi ve akabinde yaşanan ve 
hala devam eden Ukrayna krizinin yol açtı-
ğı bölgesel türbülans, Rus rublesindeki cid-
di değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki aşağı 
yönlü seyir, seçimlerin erken alınmasının 
en önemli nedenlerindendir. Rusya’nın boz 
ayısı ve Çin’in ejderhası arasında kalan, 
Amerika’nın çıkar çatışmasının odak nok-
tası olan bir bölgede yer alan Kazakistan, 

hem sınırlarının güvenliğini hem de siyasi 
ve ekonomik bağımsızlığını koruyabilmek 
için, istikrarlı bir dış politika gütmek zorun-
da kaldığı gibi, istikrarlı bir iç politika da 
sürdürmek zorundadır. Dolayısıyla Kaza-
kistan’daki birlik, uyum ve istikrarı güçlen-
dirmek ve yaşanabilecek muhtemel bir eko-
nomik yavaşlama öncesi güven tazelemek 
ve riskleri göğüslemek amacıyla seçimlerin 
erken yapılmasına karar verilmiştir. 

24 Nisan 1990 yılında Kazakistan’ın 
Cumhurbaşkanı olarak atanan ve ertesi 
yıl ise ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşka-
nı olan, daha sonra sırasıyla yapılan 1995, 
1999, 2005, 2011 ve 2015 Cumhurbaşkan-

T
his study will examine the role of 
Nursultan Nazarbayev as the main 
factor of political balance in Ka-
zakhstan, primarily defining how 

the balance factor Nazarbayev entitled is 
ensured by studying the duties of the Ka-
zakh style Presidency. In order to that, the 
reasons why the Presidential elections on 
26 April 2015 was held early and what kind 
of role the leadership of Nazarbayev has on 
this balance will be discussed. 

The Presidential elections were fore-
seen to be held normally in 2016 but with 
the proposal of the Kazakhstan Nations 
Assembly, its approval by the Kazakh par-
liament and approval by the President 
Nazarbayev, the elections were held on 26 
April 2015 Sunday. But why the elections 
were rescheduled a year earlier? As it is 
known, Kazakhstan has the 2% of the total 
petroleum reserves of the world and the 
60% of the payment balance in the country 
is made with the income from petroleum 
export. In the last February, the 18-20% 
devaluation of the Kazakhstani currency 
Tenge, the annexation of Crimea by Rus-
sia and the continuing regional turbulence 
caused by the Ukrainian crisis followed 
immediately after, the serious devalua-

tion of Russian Ruble and the downfall of 
the petroleum prices are all the important 
reasons of the rescheduling the elections to 
an earlier date. Located in a region that is 
stuck between the Russian grizzly bear and 
the Chinese dragon, being focal point of the 
conflict of interest of the United State of 
America (USA), Kazakhstan should sustain 
a both a stable foreign and interior policy 
to keep its borders safe and be independent 
politically and economically. Thus, in order 
to strengthen the unity, harmony and sta-
bility, refresh trust before a potential eco-
nomic slowdown and keep it strong against 
the risks, the elections were decided to be 
rescheduled earlier.

Nursultan Nazarbayev was appointed 
as the President on 24 April 1990 and next 
year he became the first elected President 
of the country, won the Presidential elec-
tions in 1995, 1999, 2005, 2011 and 2015, 
he has been working at this position for 25 
years with no interruption.  Nursultan Naz-
arbayev, is declared as the “President of the 
State” in the constitution accepted on 28 
December 1993 and with the 1995 constitu-
tion, a strong Presidential system with ex-
tensive constitutional power is justified in 
the country. Nazarbayev is permitted to ap-
point the judges, prosecutors and the presi-
dent of the Constitutional Court with the 
1993 constitution, after the acceptance of 
the 1995 constitution; he became the only 
person responsible of the entire execution 
in the country. The President who is elected 
by the people, can appoint the members of 
the government, he can appoint and dis-
miss the Prime Minister, can abolish the 
Parliament or hold an emergency meeting, 
can decide to hold elections or a referen-
dum, can sustain the unity of the state and 
continuation of legislation, execution and 

NURSULTAN NAZARBAYEV, IS 
DECLARED AS THE “PRESIDENT OF 
THE STATE” IN THE CONSTITUTION 
ACCEPTED ON 28 DECEMBER 1993 
AND WITH THE 1995 CONSTITUTION, A 
STRONG PRESIDENTIAL SYSTEM WITH 
EXTENSIVE CONSTITUTIONAL POWER 
IS JUSTIFIED IN THE COUNTRY.
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lığı seçimlerinden de zaferle ayrılan Nur-
sultan Nazarbayev, bu görevini 25 yıldır 
kesintisiz sürdürmektedir.1 Nursultan Na-
zarbayev, 28 Aralık 1993 yılında kabul edi-
len anayasada “Devlet Başkanı” olarak ilan 
edilmiş ve 1995 anayasası ile de geniş ana-
yasal yetkilerle donatılmış güçlü bir başkan-
lık sistemi, ülkede meşrulaştırılmıştır. 1993 
anayasası ile yargıçları, savcıları ve Anaya-
sa Mahkemesi başkanını atama yetkilerine 
sahip olan Nazarbayev, 1995 anayasasının 
kabulünden sonra ülkede yürütmeden so-
rumlu tek kişi olmuştur.2 Halk tarafından 
seçilen Başkan, hükümet üyelerini seçmek-
te, Başbakan’ı atayıp görevden alabilmekte, 
Parlamentoyu feshedebilmekte/olağanüstü 
toplayabilmekte, seçimlerin ve referandu-
mun yapılmasına karar vermekte, devletin 
bütünlüğünü, yasama, yürütme ve yargı 
güçlerinin işleyişini sağlamakta ve ülkenin 
uluslararası anlaşmalarını imzalamakta ve 
yürütmektedir.  

Kazakistan’da Başkanın güçlü olduğu 
ve bütün devlet sisteminin en başında yer 
alacak şekilde geniş anayasal yetkilerle do-
natıldığı bir yapılanma vardır. Başbakan 
daha ziyade ekonomik ve teknik işlerden 
sorumludur. Başkan, Parlamentodaki ola-
ğan ve erken seçimleri tayin ederek Parla-
mentonun açılış döneminin çağrısını yapar 
ve milletvekillerinin yeminini kabul eder. 
Kanunları imzalar,  yasaların geri iadesi-
ni yapar veya bazı maddelerin tekrar gö-
rüşülmesi sağlayıp oylanması hususunda 
parlamentoya tekrar gönderir. Başbakanın 
kim olacağını seçer ve istifasını kabul eder; 
Başbakanın sunumu üzerine hükümetin 
yapısını ve üyelerini belirler veya reddeder. 
Hükümet yapısının içine girmeyen merke-
zi yürütme organları meydana getirmek, 
reddetmek ve yeniden oluşturma görevle-
ri vardır. Olağanüstü konularda hükümet 
oturumlarında başkanlık ederek Parlamen-
toya yasa tasarısı sunulması hususunda hü-
kümete görev verir. Hükümet üyelerini ata-
dığı gibi şehirleri yöneten valileri de atar. 
Parlamentonun da mutabakatıyla Merkez 
Bankası başkanı; Senatonun da mutabaka-
tıyla genel savcıyı ve ulusal güvenlik komite 

1  Kazakhstan  Rispublikası  Prezidenti,  Nursultan  Abuşuli  Nazar-
bayev,  http://www.akorda.kz/kz/category/prezident,  Erişim  Tarihi 
20.06.2015
2  Türk Cumhuriyetleri Anayasaları, Kazakistan, TÜRKPA Yayınları 4, 
Ankara, 2012. ss. 59-99.  

başkanını atar veya görevlerinden alır.3 Ül-
kenin milli programlarını onaylar, ülkede 
referandumun yapılması kararını onaylar 
ve meclisi fesheder.4

Girdiği tüm Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rini kazanan Nazarbayev, yaklaşık 9,5 mil-
yon seçmenin oy kullandığı 26 Nisan 2015 
seçimlerinin de yüzde 97,5 oy ile galibi ol-
muştur. 2014 yılında Kazakistan’da yapmış 
olduğum dört aylık saha çalışması sırasında 
da halkın Cumhurbaşkanına ne kadar saygı 

3  Mensulu Amangaliyeva, Kazakistan’da Kamu Yönetimi Reformları 
(1991-2010),  Basılmamış Doktora  Tezi,  Ankara Üniversitesi,  Ankara, 
2010.  TÜRKPA,  Türk Cumhuriyetleri  Anayasaları,  TÜRKPA Yayınları  4, 
Ankara 2012. ss. 59-99.   
4  Batırhan  İsayev, Kazakistan Cumhuriyeti  İdari Yapı Reformlarının 
Temel Yönleri, Ekonomist Dergisi, No: 11, 2003, s.2.

duyduğuna ve onu ne kadar önemsedikle-
rine bizzat şahit oldum. Kazak halkı Baş-
kanlarına sonuna kadar güvenmektedir. 
Nazarbayev ülkedeki istikrarın adıdır. Tabi 
burada Nazarbayev’in karakteristik özellik-
lerinin ve ülkeye kazandırdıklarının da çok 

jurisdiction powers and finally he can sign 
the international agreements of the country 
and execute them. 

In Kazakhstan, there is a state struc-
ture where the President is strong and has 
the extensive constitutional authority that 
makes him at the top of the all-state sys-
tem. The Prime Minister is rather respon-
sible for economic and technical works. 
The President decides the regular and early 
elections, calls for the opening of the Parlia-
ment and accepts the oaths of the members 
of the parliament. He signs the agreements, 
vetoes the laws or sends them back to the 
Parliament to make some of the articles to 
be discussed and voted again. He selects 
who will be the Prime Minister and accepts 

his resignation; after the presentation of 
the Prime Minister, he decides the struc-
ture and the members of the government or 
refuse. He has duties of creating executive 
bodies that do not belong to the structure of 
the government, refusing them and recreat-
ing them. In emergency cases, he presides 
the government sessions and asks from 

them to hand law proposals to the Parlia-
ment. He not only appoints the members of 
the government but also the governors. He 
appoints or dismisses the head of the Cen-
tral Bank with the agreement of the Parlia-
ment; general prosecutor and the head of 
the national security committee with the 
agreement of the Senate. He ratifies the na-
tional programs of the country, the decision 
of holding a referendum in the country and 
abolishes the Parliament.

Nazarbayev wins all the Presidential 
elections he participated, and also won the 
election with 97,5% of votes which was held 
on 26 April 2015 with around 9.5 million 
participation. During the four months field 
study visit I did in Kazakhstan in 2014, I 

personally witnessed how much the people 
respect the President and how much they 
care about him. The Kazakh people trust 
their President to the extreme. Nazarbayev 
is the name of the stability. Of course, this 
is mostly related with the characteristic 
qualities of Nazarbayev and the things he 
brought to the country. Nazarbayev has 
been very determined about the reforms to 
be done in the economic fields, but his was 
not hasty in the democratic reforms and 
he explained this situation like this at the 
celebrations of the 10th anniversary of the 
independence: “During the independence 
period, we were seeing democracy not as a 
tool to be learned how to use but as an icon 
to be worshipped. The foreign countries 
were admired overlooking our own char-
acteristics. But every country should follow 
the democracy route while considering its 

own characteristics.” Nazarbayev is a suc-
cessful, justifiable, pragmatic and under-
standing leader who finds solutions for the 
problems that the country encounters dur-
ing the nation building and nationalization 
processes, avoiding ethnic conflicts, provid-
ing economic prosperity, recognition in the 
international arena and strengthening the 
national unity. He is always tolerant, never 
ridicules different ethnicities and members 
of other religions and never discriminates 
religious sects. During the presidency of 
Nazarbayev, there has been a continuous 
economic stability and growth, increase in 
the prosperity of a certain group with the 
increase of the life standards, the country 
has become an attraction point for foreign 
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NAZARBAYEV WINS ALL THE 
PRESIDENTIAL ELECTIONS HE 
PARTICIPATED, AND ALSO WON THE 
ELECTION WITH 97,5% OF VOTES 
WHICH WAS HELD ON 26 APRIL 
2015 WITH AROUND 9.5 MILLION 
PARTICIPATION.

GIRDIĞI TÜM CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇIMLERINI KAZANAN NAZARBAYEV, 
YAKLAŞIK 9,5 MILYON SEÇMENIN 
OY KULLANDIĞI 26 NISAN 2015 
SEÇIMLERININ DE YÜZDE 97,5 OY ILE 
GALIBI OLMUŞTUR.
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büyük payı vardır. Ekonomik 
alanlarda yapılması düşü-
nülen reformlar konusunda 
büyük kararlılık gösteren 
Nazarbayev, demokratik re-
formlar konusunda ise ace-
leci davranmamıştır ve bu 
durumu bağımsızlığın 10. yıl 
kutlamalarında şöyle izah et-
miştir: “Bağımsızlık sürecin-
de ‘demokrasiyi’ kullanımı-
nın öğrenilmesi gereken bir 
araç olarak değil, tapınılması 
gereken bir put olarak gö-
rüyorduk. Kendi özellikleri-
miz dikkate alınmaksızın dış 
devletlere özenmeye çalışılı-
yordu. Fakat her ülke kendi 
özelliklerini dikkate alarak 
demokrasi yolunu izlemeli-
dir.” Nazarbayev, uluslaşma 
ve devletleşme süreçlerinde 
ülkenin yaşadığı sorunlara 
çözüm bulması, etnik çatış-
maları önlemesi, ekonomik 
refah sağlaması, uluslara-
rası arenada tanınırlık sağ-
laması ve ulusal bütünlüğü pekiştirmesi 
açısından başarılı, gerekçeli, pragmatik ve 
anlayışlı bir liderdir. Hoşgörüyü hiçbir za-
man elden bırakmayan, diğer etnisitelere 
ve dinlere mensup insanları aşağılamayan 
ve mezhep ayrımcılığı yapmayan bir lider-
dir. Nazarbayev’in yönetiminde ekonomik 
açıdan bir istikrar ve büyüme yakalanmış, 
yaşam standartlarının gelişmesiyle belli 
bir kesimde refah artışı sağlanmış, dış ya-
tırımlarda ülke çekim merkezi haline gel-
miş ve buna uygun yatırım kanunları be-
lirlenmiştir. Petrol gelirlerinin artmasıyla 
Kazakistan’da bir orta sınıf yaratılmıştır.

Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanma-
sıyla birlikte oluşan siyasal sistem, ülkenin 
iç ve dış siyasetini belirlerken, bu siyasetin 
belirlenmesindeki en büyük rolü Devlet 
Başkanı Nazarbayev oynamaktadır. Nazar-
bayev, ülkeyi yöneten yuvarlak bir masa 
etrafında toplanan devlet kurmaylarını bir 
orkestra şefi gibi yönlendirirken, farklı fikir-
leri kendi süzgecinden geçirebilen, küresel 
gelişmeleri yakından takip eden, bölgesel 
entegrasyonlara ve iyi komşuluk ilişkilerine 
sıcak bakan, Kazakistan’ı layık olduğu sevi-
yeye getirmeye kararlı ve sabırlı, güvenilir 
ve inandırıcı bir lider profili çizmektedir. 

Netice itibariyle, ülkedeki muhalefet 
son seçimlerin ülkedeki demokratikleşme 
adımlarını ne kadar hızlandıracağını tahmin 
edemese de, değişmesini düşündükleri me-
selelere yönelik alternatif projeler ve strate-
jiler geliştirmemişlerdir. İktidar kanadı ve 
Nazarbayev’i destekleyenler ise, bu seçim-
lerin ülkenin ekonomi temelli stratejik planı 
olan “Nurlu Yol” programının gerçekleşme-
sine ve uzun vadeli planların hayata geçi-
rilmesine büyük katkı sağlayacağına inan-
mışlardır. Dolayısıyla, 26 Nisan’da yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkenin ku-
rucusu Nazarbayev’in bir kez daha güçlü bi-
çimde seçilmesi, ülkedeki siyasal denge un-
surunu bir süre daha garanti altına almıştır.

investments and investment 
laws are enforced according-
ly. A middle class is created 
in Kazakhstan with the rise 
in the petroleum profits.

The political system 
formed after Kazakhstan 
gained its independence is 
defining the interior and for-
eign policies of the country, 
and the primary role to de-
fine this policy is played by 
the President Nazarbayev. 
Nazarbayev is directing the 
statesmen who govern the 
country gathered around a 
round table like an orchestra 
conductor, refining different 
thoughts in his own mind, 
following the global develop-
ments closely, feeling close to 
the regional integrations and 
good neighboring policies, 
determined and patient to 
bring Kazakhstan to the level 
it deserves, having a trustable 
and persuasive profile. 

Consequently, even though the oppo-
sition in the country cannot predict how 
much the recent elections can accelerate 
the democratization process in the coun-
try, they did not develop alternative proj-
ects and strategies about the issues that 
they want them changed. The ruling party 
and the supporters of Nazarbayev believe 
that this election will contribute a lot to the 
“Enlightened Way” program which is the 
economy based strategic plan of the coun-
try and long term plans to be realized. Thus, 
the re-election of the founder of the coun-
try Nazarbayey strongly in the Presidential 
elections held in 26 April guaranteed the 
political stability factor in the country.

THE RE-ELECTION OF THE FOUNDER 
OF THE COUNTRY NAZARBAYEY 
STRONGLY IN THE PRESIDENTIAL 
ELECTIONS HELD IN 26 APRIL 
GUARANTEED THE POLITICAL 
STABILITY FACTOR IN THE COUNTRY.

NISAN’DA YAPILAN 
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMLERINDE 
ÜLKENIN KURUCUSU NAZARBAYEV’IN 
BIR KEZ DAHA GÜÇLÜ BIÇIMDE 
SEÇILMESI, ÜLKEDEKI SIYASAL DENGE 
UNSURUNU BIR SÜRE DAHA GARANTI 
ALTINA ALMIŞTIR.



100  EKOGÖRÜŞ / ECOVISION

Ç
in ve Rusya dışında başka kom-
şusu olmayan ve açık denizlere 
de çıkışı bulunmayan Moğolistan, 
tam anlamıyla karaya hapsolmuş 
bir ülke konumundadır. Geniş yü-

zölçümüne göre 3 milyon gibi az bir nüfusa 
sahip olması, Moğolistan’ın uzun zaman 
uluslararası alanda yalnızlaşmasına yol aç-
mıştır.

Bu stratejik açmazın farkında olan Mo-
ğolistan, Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1990 
sonrasında dünyaya yeniden açılma strate-
jisi izlemeye başlamıştır. Öncelikle, sosya-
list tek parti sistemi yerine çok partili bir 
demokratik sistem kurulmuş ve serbest pi-
yasa ekonomisine geçilmiştir. Moğolistan, 
dış politikada Rusya ve Çin’e olan aşırı ba-
ğımlılığını aşmak için “Üçüncü Komşu Po-
litikası” geliştirmiştir. T.C. Dışişleri Bakan-
lığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) 
ile Moğolistan Ulusal Güvenlik Konseyi 
Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (Institute of 
Strategic Studies-ISS) tarafından 13 Mayıs 
2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 
“Türkiye ve Moğolistan: Geçmişten Gelece-
ğe” konulu çalıştay, Moğol dış politikası ve 

Türkiye-Moğolistan ilişkilerini etraflı ola-
rak değerlendirme fırsatını sundu. 

“Üçüncü Komşu Politikası” 
Daha bağımsız bir dış politikayı hedefleyen 
“Üçüncü Komşu Politikası” ile Moğolistan, 
bazı hedef ülkeleri komşu olarak tanım-
lıyor. Başkent Ulan Bator, üçüncü komşu 
olarak seçeceği ülkelerde üç temel kriter 
arıyor: Bu ülkeler, demokratik bir siyasi 
sisteme ve kalkınmış bir ekonomiye sahip 
olmalı, ayrıca Moğolistan’ın ulusal çıkar-
larına saygılı davranmalı. Moğolistan’ın 
seçtiği üçüncü komşular arasında Japon-
ya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve 
ABD’nin yanı sıra Türkiye de bulunuyor. 
“Üçüncü Komşu Politikası” sadece ülkele-
ri değil uluslararası örgütleri de kapsıyor. 
Bu çerçevede Asya Pasifik Ekonomik İş-

birliği (APEC), Güneydoğu Asya Uluslar 
Birliği (ASEAN), NATO ve Avrupa Birliği 
(AB) gibi örgütler de üçüncü komşu konu-
munda. Moğolistan 1997’de Dünya Ticaret 
Örgütü’ne (DTÖ), 1998’de ASEAN Bölgesel 
Forumu’na ve 2012’de Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı’na (AGİK) üye oldu. Ken-
disini Avrasya veya Orta Asya yerine Doğu 
Asya ülkesi olarak tanımlayan Moğolistan, 
1994’te başvurduğu APEC’ten (Asia-Pacific 
Economic Cooperation) de üyelik beklenti-
si içinde.  

Bununla birlikte Moğolistan, Çin’in gi-
rişimiyle kurulan, Şangay İşbirliği Örgütü 
(ŞİÖ) ile Rusya liderliğinde kurulan, Av-
rasya Birliği’ne üyeliğe temkinli yaklaşıyor. 
Moğolistan bu örgütlerin kuruluş amacının 
ekonomik gerekçelerden çok siyasi müla-
hazalara dayandığını düşünüyor ve bu ör-

M
ongolia is a land locked country 
that has no access to the open 
seas and has no other neighbor 
countries other than China and 

Russia. Having a small population of 3 mil-
lion people despite its large land mass made 
Mongolia to become alone in the interna-
tional field for a long time.

Being aware of this stalemate, Mongolia 
started to seek a strategy to re-open itself to 
the world after the end of Cold War in 1990. 
First, a multi-party democratic system was 
established instead of socialist one party 
system and open market economic system 
was started. Mongolia developed “Third 
Neighbor Policy” in order to overcome its 
excessive dependency on Russia and China 
in its foreign policy. The workshop called 
“Turkey and Mongolia: From Past to Fu-
ture” that was held on 13 May 2015 in An-
kara by The Turkish Ministry of Foreign Af-
fairs Strategic Research Center (SAM) and 
Mongolia National Security Council Insti-
tute for Strategic Studies (ISS), provided an 

opportunity to evaluate comprehensively 
the Mongolian foreign policy and Turkish-
Mongolian relations.

“Third Neighbor Policy” 
Mongolia is defining some target coun-
tries as neighbors with its “Third Neighbor 
Policy” which aims for a more independent 
foreign policy. The capital city Ulan Bator is 
seeking for three basic criteria to choose as 
third neighbor: They should have a demo-
cratic government system, a developed 
economy and should act respectfully to 
the interests of Mongolia. Among the third 
neighbors that Mongolia has chosen are Ja-
pan, South Korea, India, Australia and the 
USA along with Turkey. “Third Neighbor 
Policy” does not only include countries but 
also the international organizations. In this 
respect, organizations like Asia Pacific Eco-
nomic Cooperation (APEC), Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), NATO 
and European Union (EU) are among the 
third neighbors. Mongolia became a mem-
ber of World Trade Organization (WTO) in 
1997, ASEAN Regional Forum in 1998, Or-
ganization for Security and Co-operation in 
Europe (OSCE) in 2012. Mongolia is identi-
fying itself as an Eastern Asian country in-
stead of Eurasian or Middle Asian and wait-
ing to be a member to APEC (Asia-Pacific 
Economic Cooperation) that it applied for 
membership in 1994.

Besides these, Mongolia is cautious 
about being a member of Shanghai Coop-
eration Organisation (SCO) founded with 
the initiation of China and Eurasian Union 
founded with the initiation of Russia. Mon-
golia thinks the foundation aims of these 
organizations are more inclined with politi-
cal considerations than economic reasons 
and it doesn’t want to be more politically 
and economically dependent on Russia and 
China by becoming full member to these or-
ganizations.

On the other hand, Mongolia involved 
in the Cooperation for Peace Program 
of NATO. Moreover, Mongolian troops 
were assigned under the commandment 
of NATO armies in Afghanistan, Iraq and 
Kosovo in the year 2000’s. While develop-
ing its relations with NATO, Mongolia tries 
to keep its cooperation alive with its large 
neighbors Russia and China. While cooper-
ating with NATO more on educational and 
technical fields, it joins military exercises 
with Russian and Chinese armies. Starting 
with 2015, the Turkish Embassy in Ulan 
Bator is assigned to be the communication 
agency of NATO.

Turkish-Mongolian Relations
Mongolia declared its independence in 
1921 and the diplomatic relations between 
Turkey and Mongolia are established in 
1969. The permanent embassies are estab-

MONGOLIA STARTED TO SEEK A 
STRATEGY TO RE-OPEN ITSELF TO THE 
WORLD AFTER THE END OF COLD WAR 
IN 1990.
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gütlere tam üye olarak Rusya ve Çin’e si-
yasi ve ekonomik açıdan daha bağımlı hale 
gelmek istemiyor.

Diğer taraftan Moğolistan, NATO’nun 
Barış İçin Ortaklık programına dahil olmuş 
durumda. Ayrıca Moğol askerleri 2000’li 
yıllarda Afganistan, Irak ve Kosova’da 
NATO ordularının komutasında görev aldı. 
Moğolistan, NATO ile ilişkilerini geliştirir-
ken büyük komşuları Rusya ve Çin ile de 
askeri işbirliğini canlı tutmaya gayret edi-
yor. NATO’yla daha çok eğitim ve teknik 
alanda işbirliği yaparken, Rus ve Çin ordu-
larıyla ortak askeri tatbikatlar gerçekleşti-
riyor. 2015 yılı itibariyle Türkiye’nin Ulan 
Bator Büyükelçiliği, NATO irtibat temsilci-
liği görevini üstlenmiş bulunuyor. 

Türk-Moğol ilişkileri 
1921 yılında bağımsızlığını ilan eden 
Moğolistan’la Türkiye arasında diplomatik 
ilişkiler ancak 1969 yılında kurulmuştur. 
Karşılıklı mukim büyükelçiliklerin açılma-
sı ise 1990’lı yılları bulmuştur. Sovyetler 
Birliği’nin dağılması sonrası yeni bağımsız 
Orta Asya ülkeleri ile yoğun ilişkiler ge-
liştiren Ankara, Moğolistan’ı da bir Orta 
Asya ülkesi olarak değerlendirip ilişki-
lerini geliştirmeye başlamıştır. Türkiye 
Ulan Bator Büyükelçiliğini 1996 yılında 
faaliyete geçirirken, Moğolistan da 1997 
yılında Ankara’da büyükelçilik açmıştır. 
Ayrıca Türkiye ve Orta Asya ülkeleri ara-
sında başlayan yoğun üst düzey ziyaretler, 
Moğolistan’ı da kapsamaya başlamıştır. 

İlk yazılı Türkçe eserler olan ve Göktürk-
ler tarafından dikilen Orhun Abideleri’nin 
Moğolistan’da bulunması, Türk devlet 
adamlarının Moğolistan’ı ziyaretlerini teş-
vik eden bir unsur haline gelmiştir. 

Bununla birlikte, son yirmi beş yılda 
artan siyasi ilişkilere rağmen ekonomik 
ilişkiler bir türlü istenilen şekilde gelişe-
memiştir. 1992’de 1 milyon dolar ticaret 
hacmiyle başlayan ikili ekonomik ilişkiler, 
2013 yılında 49 milyon dolarla en yüksek 
hacmine ulaşmıştır. 2014 yılında ise ikili 
ticaret hacmi 35 milyon dolara gerilemiş-
tir. İki ülke arasında ticaret hacmi daha 
çok Türkiye’nin Moğolistan’a ihracatından 
oluşmaktadır. Türkiye ve Moğolistan ara-
sında ticari ve ekonomik ilişkilerin düşük 
olmasında coğrafi uzaklığın yanı sıra lojis-
tik yetersizlikler de etkili olmaktadır. De-
niz yoluyla kargo taşımacılığının mümkün 
olmadığı Moğolistan’a, demiryolu ve kara-
yoluyla Türkiye’den mal sevk etmek hem 
uzun zaman almakta hem de yetersiz altya-
pı sebebiyle mal kayıplarını arttırmaktadır. 
2012 yılında THY’nin İstanbul-Ulan Bator 
seferlerine başlaması, özellikle işadamları-
nın Moğolistan’a ulaşımını kolaylaştırmış-
tır. 

Türkiye, Moğolistan ile üç temel alanda 
ekonomik işbirliği geliştirebilir. İlk olarak; 
hayvancılık, tarım ve mandıracılık konu-
sunda Moğolistan çok ciddi bir potansiyele 
sahip. İkinci olarak; Moğolistan’ın büyük 
altyapı projeleri başta olmak üzere ciddi 
bir inşaat sektörü potansiyeli bulunuyor. 

Bununla birlikte komşu ülke Çin’in müte-
ahhitlik sektöründe Türk şirketlere göre lo-
jistik ve maliyet açısından çok daha avan-
tajlı olduğu görülüyor. Üçüncü işbirliği 
alanı ise madenciliktir. Moğolistan kömür, 
kaya gazı, demir cevheri, bakır ve uranyum 
açısından zengin bir maden ülkesi. Türk 
maden şirketleri tek veya çokuluslu ortak-
lıklar şeklinde bu alanda faaliyet göstere-
bilirler. 

Türkiye ve Moğolistan arasında top-
lumsal ve kültürel değişimler de zamanla 
artmaktadır. Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansının (TİKA) bugüne kadar altya-
pı ve kültürel projeler için Moğolistan’da 
harcadığı miktar 28 milyon doları bul-
muştur. Türkiye 1992 yılından beri Moğol 
öğrencilere Türkiye’de eğitim alabilmeleri 
için devlet bursu tahsis etmektedir. Son 
dönemde Türkiye’deki üniversitelerde eği-
tim alan Moğol öğrenci sayısı 1000’e ulaş-
mıştır. Sonuç olarak; son yirmi beş yıldaki 
Türk-Moğol ilişkilerini yavaş ama istikrarlı 
büyüyen bir ortaklık olarak tanımlayabi-
liriz. Bu yönüyle Türkiye, Moğolistan’ın 
üçüncü komşusu olmayı hak ediyor.

lished reciprocally in the 1990’s. Ankara 
developed highly intense relations with the 
newly independent Central Asian countries 
after the dissolution of the USSR; it consid-
ered Mongolia as a Central Asian country 
and started to improve its relations. Tur-
key established its Ulan Bator embassy in 
1996 and Mongolia established its Ankara 
embassy in 1997. Also the intense high level 
visits between Turkey and the Central Asian 
countries started to involve Mongolia. Since 
the Orkhon Inscriptions which contain the 
first written artifacts in Turkish language 
erected by the Gokturks are in Mongolia, it 
became an incentive for Turkish statesmen 
to visit Mongolia.

However, despite the increased political 
relations in the last 25 years, the economic 
relations did not develop in the way in-
tended. The economic relations that started 
in 1992 with 1 million US dollars recipro-
cal trade volume reached its peak point in 
2013 with 49 million US dollars. In 2014, 
the reciprocal trade volume decreased to 35 
million US dollars. The trade between these 
two countries mostly comprised of Turkish 
export to Mongolia. The reason of low trade 
and economic relations between the two 
countries is not only the geographical dis-
tance but also the logistical inadequacies. 
Since it is impossible to carry any goods by 
sea ways and good transportation by rail-
road and land road from Turkey takes long 
time and due to inadequate infrastructure, 
it causes waste of goods. Start of the flights 

between Istanbul and Ulan Bator by Turk-
ish Airlines eased the reach of especially the 
businessmen to Mongolia.

Turkey can develop economic relations 
with Mongolia in three fundamental fields. 
Firstly, Mongolia has a serious potential in 
husbandry, agriculture and dairy products. 
Secondly, Mongolia has a large potential 
in construction sector, especially in large 
scale infrastructure projects. However, the 
construction sector in neighboring China 
is more advantageous in terms of logistics 
and cost when compared with Turkish com-
panies. Third cooperation field is mining. 
Mongolia is a mining country rich with its 
coal, shale gas, iron ore, copper and ura-
nium. Turkish mining companies can do 
business on their own or in multinational 
consortia.

The social and cultural exchanges be-
tween Turkey and Mongolia are increasing 

in time. Turkish Agency for Cooperation 
and Development (TIKA) has spent around 
28 million US dollars until now for infra-
structure and cultural projects. Turkey is 
giving state scholarships for Mongolian 
students to study in Turkey since 1992. 
In recent years, the number of Mongolian 
students studying at Turkish universities 
reached to 1000. Consequently, we can 
identify the Turkish-Mongolian relations 
in the last 25 years as slowly but steadily 
growing cooperation. In this respect, Tur-
key deserves to be the third neighbor of 
Mongolia.
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MONGOLIA IS A MINING COUNTRY 
RICH WITH ITS COAL, SHALE GAS, 
IRON ORE, COPPER AND URANIUM.

MOĞOLISTAN KÖMÜR, KAYA GAZI, 
DEMIR CEVHERI, BAKIR VE URANYUM 
AÇISINDAN ZENGIN BIR MADEN 
ÜLKESI.
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A
zerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan (RF) ve 
Türkiye’den genç konservatuvar öğrencilerinin bir araya 
getirilmesi ile oluşturulan TÜRKSOY Gençlik Oda Koro-
su, Dünya’nın en iyi koro ekiplerinin sahne aldığı II. Avru-

pa Koro Oyunları’ndan 3 Altın Madalya ile Türkiye’ye döndü.
05-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Magdeburg 

şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’yi temsil eden TÜRKSOY 

T
he Youth Chamber Choir of TURKSOY composed of young 
students from Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ta-
tarstan (RF) and Turkey was awarded three Gold Medals 
at the II. European Choir Games featuring performances 

of the best choirs of the world.
The Youth Chamber Choir of TURKSOY representing Turkey at 

the Second European Choir Games held in Magdeburg (Germany) 

Gençlik Oda Korosu’nun genç 
üyeleri katıldıkları ilk yarışmada 
farklı kategoriler 3 altın madal-
yanın sahibi oldu.

Avrupa’nın en yeşil şehirle-
rinden biri olan Magdeburg’da 
bir araya gelen dünya koroları 
farklı kategorilerde gerçekleştiri-
len yarışmalarda kıyasıya yarıştı. 
Yarışma sonuçları açıklanırken 
grupların coşkusu görülmeye 
değerdi. TÜRKSOY Gençlik Oda 
Korosu etapların tamamlanma-
sının ardından seçici kurul tara-
fından 3 Altın Madalya’ya layık 
görüldü.

Ödül töreni sırasında  Sak-
sonya-Anhalt Eyaleti Eğitim ve 
Kültür Bakanı Stephan  Dorger-
loh ünlü Alman şair Johann Gottfried Seume’nun ’’Kalplerdeki fa-
zilet müzikle yeşerir, Neş’e vardır şarkı söylenen her yerde, Müzik 
olan yerde fenalık olmaz, Kötü kimselerin müziği olmaz“ sözlerine 
atıfta bulunarak, yarışmacı grupların tamamının kültürlerarası ya-
kınlaşmaya olan katkılarından ötürü  ödüle layık olduğunu belirtti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Türkiye’yi ve 
Türk dünyasını temsilen katıldıkları yarışmada Altın Madalya ka-
zanmaktan dolayı çok memnun olduğunu dile getirerek, yetenekli 
genç sanatçılardan oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu’nun ba-
şarılarının katlanarak artması temennisinde bulundu.

Genel Sekreter Düsen Kaseinov, ’’TÜRKSOY Gençlik Oda 
Korosu’nu Türk dünyası koroları arasında repertuar, şef, müzis-
yen değişimlerinin yapılabilmesi ve Türk müziğini dünyaya tanıt-
mak amacıyla kurduk. Koromuz ilk kez geçtiğimiz Haziran ayında 
Ankara’da bir araya geldi. Misafir şeflerimizle birlikte hummalı bir 
çalışma süreci geçiren genç sanatçılarımızın ilk büyük sınavı ise bu 
özel yarışma oldu. Gençlerimizin uluslararası arenada elde ettiği 
madalyalar, müziğin pek çok farklı alanında olduğu gibi koro müzi-
ği alanında da ne kadar büyük bir potansiyelimizin olduğunu ortaya 
koymaktadır’’ dedi.

between July 5th-12th, 2015 won three Gold Medals in various cat-
egories of the competition.

Choirs from different countries of the world came together 
in Magdeburg,  one of the most beautiful cities of Europe, where 
they competed with eachother in various categories of the competi-
tion.

The proclamation of the results took place in an extremely en-
thusiastic atmosphere. At the  competition featuring performances 
in various categories of music, the Youth Chamber Choir of TURK-
SOY was awarded three Gold Medals by the jury.

The Minister of Education and Culture of the Federal State of 
Saxony-Anhalt Mr. Stephan Dorgerloh who took the floor at the 
award ceremony, quoted the famous German poet  Johann Gott-
fried Seume, saying: “Music gives life to the virtue of our hearts. 
Wherever songs are sung, there is joy and happiness. For music is 
the language of peace, Where there is music, there can be no evil. 
Evil people have no music“ and added that the medals awarded 
stand as a symbol of the fruitful contribution of contestants to the 
rapprochement of cultures.

TURKSOY Secretary General  Dusen Kaseinov  who also said a 
few words at the ceremony, expressed his happiness regarding the 
Gold Medals won by the Youth Chamber Choir of TURKSOY which 
represented Turkey and the Turkic World at the competition. Kas-
einov who also said that he is looking forward to  further successful 
activities of the Youth Chamber Choir of TURKSOY, concluded his 
speech, saying: ’’The Youth Chamber Choir of TURKSOY was estab-
lished  in order to enhance the mutual cooperation among choirs of 
the Turkic World and the exchange of repertoires, conductors and 
musicians of the latter. Our choir has come together for the first 
time in Ankara in June this year. This competition has been the 
first most important test which our young artists successfully stood 
thanks to their hard work and motivation under our guest conduc-
tors. These medals won by our young artists in the international 
arena stand as a proof of the fact that the Turkic World has a great 
potential not only in the field of various genres of traditional music 
but also in terms of the performance of choir music’’

Türksoy 
Gençlik Oda 

Korosu’ndan
Büyük Başarı

Great Success 
Achieved by the 
Youth Chamber 
Choir of Turksoy 

"Türk Kültürüne Hizmette 22 yıl..."
"22 years in Turkish Culture Mission ..."

TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu, Dünya’nın 
en iyi koro ekiplerinin sahne aldığı  

II. Avrupa Koro Oyunları’ndan 3 Altın 
Madalya ile Türkiye’ye döndü.

The Youth Chamber Choir of TURKSOY 
was awarded three Gold Medals at the 
II. European Choir Games featuring 
performances of the best choirs of the World.
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B aşbakan Ahmet 
Davutoğlu, 
Srebrenitsa 

Soykırımı’nın 20. yılı 
nedeniyle düzenlenen 
anma törenine katıldı.

Davutoğlu, burada 
yaptığı konuşmada, 
“Bosna- Hersek’teki 
barış ve huzura destek 
vermeliyiz. Çünkü 
Bosna-Hersek’teki 
barış, Balkanlar’da, 
Avrupa’da ve dünyada-
ki barış anlamına gelir. 
Bir kere daha kurban-
ları olan ailelerin acıla-
rını paylaşıyorum. Aynı 
zamanda, 78 milyon 
nüfusu olan Türkiye’nin 
her zaman Bosna- 
Hersek’in yanında, her 
zaman Srebrenitsa’nın 
ve Srebrenitsa’daki 
ailelerin yanında 
olacağını belirtmek 
istiyorum” dedi.

“Bizim görevimiz 
burada olanı asla unut-
mamak ve aynı zaman-
da nefret kültürü ya da 
intikam kültürünün olmamasını 
sağlamaktır” diyen Davutoğlu, 
“Bosna-Hersek bugün farklı 
etnik ve kültürel farklılıkları olan 
bir ülkedir ve bizim için bir umut. 
Onların başarısı insanlığın başa-

rısı, onların başarısızlığı bütün 
dünyanın, hepimizin başarısızlığı-
dır. İşte bu yüzden de hep birlikte 
Bosna-Hersek’e, buradaki barış 
ve huzura destek vermeliyiz” 
şeklinde konuştu.

Yunanistan ve Üsküp 
yönetimi, Makedonya’nın 
Avrupa Birliği (AB) ve 

NATO üyeliğine engel olan "isim 
anlaşmazlığını" çözmek için bir 
dizi güven artırıcı ön-
lem üzerinde anlaşma-
ya vardı. 

Atina, Üsküp 
yönetiminin "Make-
donya" ismini kullan-
masına, bu ismin tarihi 
haklarının kendilerine 
ait olduğu gerekçe-
siyle, Yugoslavya’nın 
dağılmasından bu yana 
karşı çıkıyor. 

AB ve NATO’ya 
10 yıldan uzun bir 
süredir aday olan 
Makedonya’nın bu iki 
örgüte üyelik süreçleri, 
Yunanistan ile araların-
daki isim anlaşmazlığı 
sebebiyle engellenmiş 
durumda. 

Üsküp’ü ziyaret 
eden Yunanistan Dışiş-
leri Bakanı Nikos Kotzi-
as, Makedon mevkidaşı 
Nikola Poposki ile bir 
araya geldi ve araların-
daki iletişim ve istişare 
mekanizmalarını güçlendirme 
kararı aldıklarını söyledi. 

Kotzias, ’’Ülkelerimiz 
arasında güven inşa etmek ve 

sorunun çözümü için daha olumlu 
bir ortam aramak için 11 önlem 
üzerinde anlaşmaya vardık’’ dedi, 
ancak bu önlemlerle ilgili başka 
bir bilgi vermedi.

Komşularının ismiyle ilgili fikir 
ayrılıklarının devam ettiğini belir-
ten Kotzias, “Ancak her sorunun 
bir çözümü vardır.” diye ekledi.

Prime Minister Ahmet 
Davutoğlu attended 
the commemorative 

ceremony organized due to 
the 20. anniversary Srebrenica 
Genocide. 

Davutoğlu, in 
his speech declared 
“We should support 
peace in Bosnia-
Herzegovina. 
Because, peace in 
Bosnia-Herzegov-
ina means peace 
both in Europe 
and the World. I 
share the feel-
ings of families of 
the victims. Also, 
Turkey, with its 78 
million populations 
is always with 
Bosnia-Herzegovi-
na, Srebrenica and 
families in Sre-
brenica”

Our core mis-
sion is never to 
forget these bad 
memories, and pre-
vent the existence 
of hate and revenge 
culture. Bosnia-
Herzegovina has 
several ethnic and 
cultural differences 
and this is a hope 

for us. Their success is the suc-
cess of humanity; Their failure 
is the failure of the whole world. 
This is why we should support 
peace in Bosnia-Herzegovina 
altogether”

The Greek and Macedonian 
states, agreed on a couple 
of confidence building 

measures against the "name 
dispute" which prevents Mace-

donia’s membership to European 
Union (EU) and NATO.

The Greeks oppose the 
Macedonians use the name 

"Macedonia", as they claim the 
historical rights of this name 
belongs to themselves, since the 
disintegration of former Yugo-
slavia.

Macedonia’s 
membership process-
es to EU and NATO 
are blocked due to 
this "name dispute" 
between Greece and 
Macedonia for more 
than 10 years.

The Minister 
of Foreign Affairs 
of Greece Nikos 
Kotzias, met with his 
Macedon counterpart 
Nikola Poposki, and 
said they decided 
to consolidate the 
communication and 
consultation mecha-
nisms between each 
other. 

Kotzias said; 
“We agreed on 11 
measures to seek for 
a more positive envi-
ronment to establish 
trust and make a 
solution” But he did 
not give any further 

information.
Declaring that the disagree-

ments are still going on, he said 
"Every dispute has a resolution."
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DAVUTOĞLU:  
"BOSNA-HERSEK’TE 
OLANI ASLA 
UNUTMAMALIYIZ"

MAKEDONYA VE 
YUNANİSTAN,
"İSİM ANLAŞMAZLIĞINI" 
ÇÖZMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

DAVUTOĞLU: 
"WE SHOULD NEVER FORGET 
WHAT HAPPENED IN 
BOSNIA-HERZEGOVINA"

MACEDONIA AND GREECE 
TOOK ACTION TO RESOLVE 
THE PROBLEM OF "NAME 
DISPUTE" 

Başbakan Davutoğlu, “Bosna-Hersek’teki 
barış ve huzura destek vermeliyiz. Çünkü 
Bosna-Hersek’teki barış, Balkanlar’da, 
Avrupa’da ve dünyadaki barış anlamına 
gelir” dedi.

Yunanistan ve Üsküp yönetimi, 
Makedonya’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO 
üyeliğine engel olan “isim anlaşmazlığını” 
çözmek için bir dizi güven artırıcı önlem 
üzerinde anlaşmaya vardı.

The Prime Minister Davutoğlu said 
“We should support peace in Bosnia-
Herzegovina. Because peace in Bosnia-
Herzegovina means peace both Europe and 
the World”

The Greek and Macedonian states, agreed 
on a couple of confidence building measures 
against the “name dispute” which prevents 
Macedonia’s membership to European 
Union (EU) and NATO.
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Ö zbekistan lideri Ke-
rimov, Rusya Devlet 
Başkanı Putin ile Ufa’da 

gerçekleştirdiği görüşmede, 
nükleer silaha sahip Hindistan 
ve Pakistan’ın Şangay 
İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) 
üye olmasının dünyadaki 
güç dengelerini değiştire-
bileceği uyarısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, BRICS ve 
ŞİÖ zirvelerine ev sahipliği 
yapan Ufa’daki temasla-
rında Özbekistan Devlet 
Başkanı İslam Kerimov ile 
bir araya geldi. Görüşme-
de liderler, ikili ilişkilerin 
yanı sıra ŞİÖ örgütünün 
genişleme perspektiflerini 
konuştu.

ŞİÖ’ye yeni üyelerin 
katılması konusunda bazı 
soru işaretlerinin oldu-
ğunu dile getiren Özbek 
lider Kerimov, “Gelecek 
yıl ŞİÖ dönem başkan-
lığını üstlenecek ülke 
olarak, üyelik sürecinin ne 
zaman tamamlanacağını 
bilmeliyiz. Örgüte nükleer 
silaha sahip yeni ülkelerin 
üye olması, sadece siyasi 
haritayı değil dünyadaki güç den-
gesini değiştirebilir. Bu nedenle 
mevcut durum pek de kolay 
değil” dedi. Kerimov, konuyla ilgili 

çekincelerine ilişkin Rusya Devlet 
Başkanı Putin’den bilgi istedi.

Hindistan ve Pakistan, tıpkı 
Kuzey Kore gibi nükleer silaha 
sahip olmalarına karşın silahsız-

lanma anlaşmasına taraf olma-
maları nedeniyle küresel güvenlik 
açısından tehdit teşkil eden 
ülkeler sınıfına dahil ediliyor.

I n a meeting he attended in 
Ufa, with Putin - the leader 
of Russia, the leader of Uz-

bekistan Karimov warned that, 
membership of India and Paki-

stan, having nuclear weapons, to 
Shanghai Cooperation Organiza-
tion would change the global 
balance. 

President of Russia Vladimir 
Putin came together with Uz-
bekistan Head of the State Islam 
Karimov in Ufa, which hosts the 
BRICS and SCO summits. In the 

meeting, besides the dual 
relationships, the widen-
ing principles of SCO are 
discussed by the leaders. 

Uzbek leader Karimov 
mentioned about the 
question marks about new 
members joining SCO. He 
said, “Next year, we should 
know exactly when the 
process of membership will 
end as the hosting country 
of SCO term presidency. 
That the organization has 
new countries which own 
nuclear weapons will not 
only change the political 
map, but also the power 
balances in the world. 
This is why; the current 
situation is not an easy 
one.” Karimov demanded 
some brief information 
from Putin regarding his 
hesitations. 

India and Pakistan, 
just like North Korea, 
constitute threat to global 

security since they are not part 
of a disarmament agreement; 
at the same time has nuclear 
weapons.
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KERİMOV: "PAKİSTAN VE 
HİNDİSTAN’IN ŞİÖ ÜYELİĞİ 
KÜRESEL DENGELERİ 
DEĞİŞTİRİR"

KARIMOV: "THE MEMBERSHIP 
OF PAKISTAN AND INDIA TO 
SCO WOULD CHANGE THE 
GLOBAL BALANCES"

Özbekistan lideri Kerimov, nükleer silaha 
sahip Hindistan ve Pakistan’ın Şangay 
İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olmasının 
dünyadaki güç dengelerini değiştirebileceği 
uyarısı yaptı.

The leader of Uzbekistan Karimov warned 
that, membership of India and Pakistan, 
having nuclear weapons, to Shanghai 
Cooperation Organization (SCO) would 
change the global balance. Putin, BRICS ve Şangay 

İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 
zirvelerine ev sahipliği 

yapan Ufa kentinde Çin Devlet 
Başkanı Şi Jinping ile bir araya 
geldi. Rusya’nın ekonomi ve dış 
politika alanlarında başa çıkmak 
zorunda olduğu zorlukların çok 
iyi farkında olduklarını kaydeden 
Rus lider, “Güçlerimizi birleştire-
rek, önümüzdeki tüm sorunların 
kesinlikle üstesinden geleceğiz. 
Hedeflerimizin tamamını hayatı 
geçireceğiz." dedi. 

Putin, Çin lideri Jinping’e 
BRICS ve ŞİÖ zirveleri için 

Ufa’ya yaptığı ziyaret dolayısıy-
la teşekkürlerini de sundu. 

İki liderin görüşmenin içeri-
ğine dair bilgi veren, Çin Dışişleri 
Bakanlığı sözcüsü Gui Qing Yi, 
‘’Putin ve Jinping, Avrasya Eko-
nomik Birliği (AEB) ve İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı’nın birbirine 
bağlanması ve ortak işbirliği 
projelerini ele aldı. Liderler 
ayrıca enerji, havacılık ve uzay 
alanlarında ve Rusya’nın uzak 
doğu bölgelerinin kalkındırıl-
masında işbirliğinin artırılması 
konusunda anlaşmaya vardı." 
dedi.

Putin met Xi Jinping, President of 
China, in Ufa, which hosts the 
BRICS and SCO summits. Putin 

said they are well aware of difficulties 
they have to overcome in economics 
and foreign politics and added “By unit-
ing our powers, we will handle all the 
problems ahead of us. We will realize all 
the aims we set forth."

Putin also presented his thanks to 
Jinping, leader of China, for his visit to 
Ufa, for the BRICS and SCO summits. 

The Chinese Minister of Foreign Af-
fairs Gui Qing Yi gave some information 
about the content of the meeting and 
said “Putin and Jinping discussed on the 
common partnership projects as well 
as the bonding of Eurasian Economic 
Community and Alliance of the New Silk 
Road. They also agreed to increase the 
cooperation in terms of energy, aviation 
and space fields as well as Russia’s 
development of far eastern regions."

PUTİN: "ÇİN İLE BİRLİKTE 
BÜTÜN ZORLUKLARI 
AŞACAĞIZ"

PUTIN: "WE WILL HANDLE 
ALL THE PROBLEMS 
TOGETHER WITH CHINA"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
ekonomi ve dış politikada ciddi zorluklarla 
karşılaştıklarını ancak tüm bu zorlukları Çin 
ile işbirliği içinde çözeceklerini söyledi.

President of Russia Vladimir Putin said they 
face serious difficulties in economics and 
foreign politics, but they will overcome all 
those in coordination with China.
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Mısır’da resmi doğal gaz 
şirketi Egyptian Natural 
Gas Holding Company 

(EGAS) Başkanı Halid Abdulbedi 
yaptığı açıklamada, Akdeniz 
bölgesinde doğal gaz arama ça-
lışmalarını yürütmek için Norveçli 
PGS şirketiyle anlaşma imzala-
dıklarını belirtti. 

Anlaşmanın içeriğine ilişkin 
bilgi vermeyen Abdulbedi, proje-
nin doğal gaz arama çalışmaları 
yapan uluslararası büyük şir-
ketleri de ülkeye çekmede katkı 
sağlayacağını kaydetti. 

Son yıllarda enerji ithalatının 

artış gösterdiği Mısır, enerji krizini 
azaltmak için petrol ve doğal gaz 
arama çalışmaları yürüten ya-
bancı şirketleri ülkeye çekmeye 
çalışıyor. Mısır’daki siyasi istik-
rarsızlık ile üretim maliyetinin 
yükselmesinin yanı sıra yabancı 
ortakların doğal gaz yataklarının 
geliştirilmesinde verimli çalışma-
ması da ülkede doğal gaz üretimi 
konusunda sıkıntı yaşanmasına 
neden oluyor.

Ülkedeki doğal gaz ve petrol 
arama çalışmaları çoğunlukla İn-
giltere ve İtalyan enerji şirketleri 
tarafından yürütülüyor.

Khaled Abdel Badie, the 
Chairman of official natural 
gas firm of Egyptian Natu-

ral Gas Holding Company (EGAS), 
declared that they signed a con-
tract with the PGS, a Norwegian 
Firm, to conduct the natural gas 
detection facilities in the Mediter-
ranean region.

Not giving any information 
about the content of the agree-
ment, Abdel Badie said the project 
will provide benefit for attracting 
other big firms which conduct the 
same facilities in the region.

In the recent years, Egypt 

is trying to attract those big 
companies to their own country, to 
decrease the intensity of energy 
crisis, since the energy intake to 
the country increased remarkably. 
Besides the instability in the coun-
try and the increase in the produc-
tion costs, the foreign partners do 
not operate efficiently in terms of 
development of natural gas re-
sources which leads to problems 
in natural gas production.

Most of such facilities in the 
country are being run by mainly 
English and Italian energy com-
panies.  
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NORVEÇLİ ŞİRKET, 
AKDENİZ’DE DOĞAL GAZ 
ARAYACAK

THE NORWEGIANS FIRM 
WILL SEEK NATURAL GAS  
IN THE MEDITERRANIAN

Mısır’ın Akdeniz’de doğal gaz arama 
çalışmaları için Norveçli şirketle anlaşma 
imzaladığı açıklandı.

It is declared that Egypt signed a contract 
with a Norwegian firm for the natural gas 
seeking facilities.

Türkiye’de büyük bir ilgiliyle 
takip edilen Türk Hava 
Kuvvetleri’nin akrobasi 

timi Türk Yıldızları, Polonya’nın 
Poznan kentinde ilk kez düzen-
lenen havacılık festivali kapsa-
mında bir gösteri uçuşu yaptı. 
Poznan’daki askeri havalima-
nından hareket eden uçakların 
Poznan semalarındaki yaklaşık 
35 dakikalık gösterisi büyük 
ilgiyle izlendi.

Türk Yıldızları Filo Komu-
tanı Yarbay Zeki Koltukoğlu 
Polonya’da ilk kez gösteri uçuşu 

düzenlediklerini ve gördükleri 
ilgiden dolayı çok mutlu oldukla-
rını söyledi.

Hem Polonyalıların hem de 
çevrede yaşayan Türklerin yoğun 
ilgisine işaret eden Koltukoğlu, 
‘’Burada Türk bayrağını dalga-
landırmak gurur verici. İlk defa 
Polonya’ya geliyoruz. Bundan 
sonra da Polonya’da değişik or-
ganizasyonlara sanırım katılımı-
mız olacaktır’’ dedi.

Poznan’da düzenlenen 
Havacılık Festivali’ne yaklaşık 12 
ülkeden 20 gösteri ekibi katıldı.

Turkey’s popular acrobat-
ics team of Turkish Air 
Forces, the Turkish Stars, 

made a show flight at an aviation 
festival arranged in Pozman, Po-
land. The 35 minutes long show 
which started from the military 
airport in Poznan, is watched by 
great interest.

The commander of the 
Turkish Stars Fleet, lieutenant 
colonel Zeki Koltukoglu declared 
that this is their first show flight 
and they are happy by the inter-
est they attracted.

He mentioned that, both 
Polish people as well as Turks 
living around had an intense 
interest to their shows. He said 
“We are proud to see the Turkish 
flag waving here.  It is the first 
time we come to Poland. We 
will most probably join some 
other organizations in the same 
manner in Poland in the coming 
times”

A total of 20 show teams 
from 12 countries joined this 
aviation festival arranged in 
Poznan. 

TÜRK YILDIZLARI 
POLONYA’DA NEFES KESTİ

TURKISH STARS AMAZED 
PEOPLE IN POLAND

Türkiye’de büyük bir ilgiliyle takip edilen 
Türk Yıldızları grubu kez de Polonya’da 
düzenledikleri gösteride izleyenleri büyüledi.

The Turkish Stars being followed neatly in 
Turkey, amazed people in Poland this time 
with a great show.
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YENİ KÜRESEL SİSTEMDE 
AVRUPA BİRLİĞİ VE  
GÜNEY KAFKASYA

Avrupa Birliği’nin Kafkasya 
ülkeleri ile Yeni Komşuluk 
Politikası çerçevesinde 
yürüttüğü ilişkiler Dr. Rövşen 
Şahbazov’un kalemiyle bu 
eserde ele alınmıştır. Yeni 
Komşuluk Politikası’nın 
ayrıntıları, gelişim süreci, 
amaçları incelenmiş; Avrupa 
Birliği’nin Güney Kafkasya 
ülkeleri ile ilişkileri politik 
belge öncesini de kapsayacak 
bir tarihsellikte gündeme 
getirilmiştir.

EUROPEAN UNION AND 
SOUTH CAUCASUS IN
NEW GLOBAL SYSTEM

European Union and South 
Caucasus in New Global 
System In this book, written 
by Dr. Rovshan Şahbazov, the 
European Union's relations 
with the Caucasus countries 
carried out in the framework 
of New Neighborhood Policy 
is discussed. The details of the 
new Neighbourhood Policy, 
the development process, the 
objectives has been examined; 
The European Union's 
relations with the South 
Caucasus countries was 
raised in a historicity including 
the pre-political document.
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