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Merhaba değerli EkoAvrasya dostları,

2015 yılının sonlarına yaklaşırken sizlerle yine birlikte ol-
manın gururunu yaşıyoruz. EkoAvrasya Dergisi, bu sayısında 
yine çok farklı coğrafyalardan, çok önemli konuları ele alan 
makaleler ve haberlerle dopdolu bir şekilde büyük bir emek 
neticesinde hazırlanarak sizlere sunuldu. Bizler, EkoAvrasya 
Ailesi olarak, her geçen gün, aynı güçlü irade ile ailemize yeni 
kişiler katarak, milli değerlerimizi ön planda tutan, ülkemize 
katma değer sağlayan projeler, forumlar, çalıştaylar ve yayın-
larla yolumuza durmaksızın devam ediyoruz. 

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde, son aylarda artan, 
aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden terör saldırı-

larını şiddetle kınıyoruz. Teröre kurban verdiğimiz bütün canlar için Allah’tan rahmet, yakın-
larına başsağlığı diliyoruz. 

“Çalışmak insanı kötü düşüncelerden ve davranışlardan korur.” sözünden hareketle, bugüne 
kadar zamanımızı hep doğru işlerle, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerle, yeni dostluklar kurarak, 
fikir alışverişleri ile geçirdik. Bunun neticesinde, EkoAvrasya Derneği hiç durmadan, yıl bo-
yunca çalışmalarına devam ederek yine ses getiren, önemli projelere imza attı. 

Kosova’nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Türk Dün-
yası Hizmet Ödülleri töreninde EkoAvrasya’nın da layık görüldüğü ’’Türk Dünyası Üstün 
Hizmet Ödülü’’nü Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç’ün elinden aldık. ’’Kazakistan’da Ya-
tırım İmkânları’’ konulu ülke tanıtım toplantısı EkoAvrasya, MİSİAD ve Kazakistan Ankara 
Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. EkoAvrasya, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları 
Derneği ve Bursa Gençlik Spor Kulüpleri Federasyonu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘’Lefko-
şa-Bursa Gönül Köprüsü’’ projesi Bursa’da start aldı. ÇAYKUR, EkoAvrasya ve Yunus Emre 
Enstitüsü tarafından ortaklaşa icra edilen ’’Balkanlar’da Çay Keyfi’’ projesi kapsamında Ar-
navutluk, Bosna - Hersek ve Kosova’da soydaşlarımıza “Türk Çayı” ikram edildi. Avrasya Eko-
nomik İlişkiler Derneği ve Türk Bosna-Hersek İşadamları Derneği arasında karşılıklı ilişkileri 
geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. “Gelişimci Liderlik-Etkili Yönetim” Eğitim 
Programını büyük bir katılımla gerçekleştirdik. 

Dünyadaki gelişmeleri hep birlikte takip edeceğimiz ve yeni çalışmalara imza atacağımız, ba-
rış ve huzur dolu günlerde buluşmak umuduyla, sevgiyle kalın değerli dostlarımız…

Hello dear friends of EcoEurasia,

We are living through the pride of being with you again while approaching the end of 2015. Eco 
Eurasia Magazine, has presented to you full of articles and news in this issue again dealing 
with crucial subjects from very different geographies, as a result of a great labor. We, as the 
EcoEurasia family, with each passing day, are continuing our way without stopping with the 
same strong will, adding new people to our family, with the projects, forums, workshops 
and publications that prioritizing our national values, providing added value to our country. 

In these hard times through which our country is going, we condemn fiercely the terrorist 
attacks increased in the recent months which threaten the unity and togetherness of our 
beloved country. We wish mercy from Allah for those lives of the victims of terror and we 
extend our condolences to their families. 

Based on the statement “Work protects human from evil thoughts and behaviors.’’, we 
have spent our time until today always with the right activities, with domestic and overseas 
visits, by establishing new friendships, exchanging ideas. As a result of this, The EcoEurasia 
Association carried out again roaring, important projects by working non-stop throughout 
the whole year. 

In the ceremony of the 7th Turkish World Service Awards organized by the Mamusha 
Municipality which is the only Turkish Municipality in Kosovo, being the prize awarded to 
the Eco Eurasia, we have received the ‘’Turkish World Outstanding Service Award’’ from the 
hand of the Mamusha Mayor Arif Bütüç. The country publicity meeting with the subject of 
“Investment Opportunities in Kazakhstan” jointly realized by the EcoEurasia, MİSİAD and the 
Ankara Embassy of Kazakhstan.  The Project of “Nicosia-Bursa Heart Bridge” which jointly 
organized by the Eco Eurasia, The Northern Cyprus Young Businessmen Association and 
the Federation of Bursa Youth Sports Clubs.  Within the scope of the Project “Tea Pleasure 
in the Balkans” jointly performed by ÇAYKUR, Eco Eurasia and Yunus Emre Institute, 
“Turkish Tea” was served to our cognates in Albania, Bosnia-Herzegovina and Kosovo. The 
cooperation protocol has been signed between the Eurasia Economic Relations Association 
and Turkish Bosnia-Herzegovina Businessmen Association with the purpose of improving the 
mutual relations. We realized the Training Program named “Innovative Leadership-Efficient 
Management” with a large participation. 

With the hope to meet in the days full of peace and quietness that we shall all together 
follow the developments in the World and put our signatures to new works, so long, our 
beloved friends…
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E
kim başında Suriye’deki savaşa, 
Rusya da resmen taraf oldu. Öte-
den beri Esad rejimini çok boyutlu 
desteği ile bilinen Kremlin, bu kez 

Suriye yönetiminin daveti ile Rusya parla-
mentosunun aldığı “dışarıda askeri güç kul-
lanma” kararı çerçevesinde Irak Şam İslam 
Devleti’yle (IŞİD) mücadele için uçaklarını 
bu ülkeye gönderdi.  Rusya'nın Suriye'de 
genişleme çalışmaları yenice tamamlanan 
askeri üssü Tartus’da konuşlanan bu uçak-
lar, IŞİD’e karşı bombardıman yapıyorlar.

Rusya’nın bu hamlesinin bölgesel den-
geleri önemli ölçüde etkilediği ve Rusya-
Batı ilişkilerine yeni bir çehre kazandıracağı 
yorumları yapılıyor.  Esasında bu müdaha-
leden önce Rusya’nın böyle bir hamleyi ger-
çekleştireceğine ihtimal verenleri sayı yete-
rince azdı ve bu yönüyle gelişme bir sürpriz 
olarak nitelenebilir. Bu kısa yazıda Rusya'yı 
Suriye’deki bu hamleye iten nedenler 
izah edilecektir. Genel olarak,  Rusya’nın 
Suriye’ye müdahalesini motive eden faktör-
leri kısaca şöyle sıralama mümkündür:

1. Rusya giderek güçlenen IŞİD tehdidi-
ni kendi iç güvenliği için ciddi bir tehdit ola-
rak görmektedir.1 Rus istihbarat servisi FSB 
Başkanın Birinci Yardımcısı Sergey Smir-
nov, 18 Eylülde yaptığı açıklamada IŞİD’de, 
büyük bir kısmı Dağıstan ve Çeçenistan’dan 
olmak üzere, yaklaşık 2500 Rus vatanda-
şının savaştığını beyan etti.2 “Rusya Müs-
lümanları” konusunda ciddi çalışmaları ile 
bilinen ünlü Rus uzman Aleksey Malaşenko 
bu sayının 7000 civarında olduğunu ve ar-
tık sayıları 100'lerle ifade edilen kısmının 
Rusya’ya döndüğünü belirtiyor.3 Bu çerçe-
vede Ramzan Kadırov’un “IŞİD'le Suriye’de 
savaşmağa hazırız” açıklaması da, tehdidi 
uzakta karşılama amacını taşıyor.4 

2. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri’yle 
(ABD) Ukrayna nedeniyle gerilen ilişkile-
rini yumuşatmak ve geri plana itmek için 
IŞİD’le mücadeleyi fırsat olarak kullanma-
ğa çalışıyor. Böylece, Batı ile krizi minimiz 

1  “В России стали всерьез опасаться ИГИЛ”. http://www.ruscur.
ru/news/0/08/98/89895.shtml
2  “ФСБ: в деятельность группировки “Исламское государство” 
вовлечены  около  2500  россиян”,  http://www.1tv.ru/news/
polit/292465http://www.1tv.ru/news/polit/292465 
3  Eva Hartog, “Syria Air Strikes Raise Risk of Terror Attack in Rus-
sia, Experts Warn”, Oct. 05 2015, http://www.themoscowtimes.com/
news/article/syria-air-strikes-raise-risk-of-terror-attack-in-russia-
experts-warn/537218.html 
4  “Кадыров предложил отправить в Сирию сухопутные войска 
РФ”, http://www.interfax.ru/russia/470281 

etmeğe çalışan Rusya, düşen enerji fiyatla-
rının Rus ekonomisini daha da derin prob-
lemler yaşatmasını ve küresel rekabette 
Çin’in etkisine girme risklerini de bertaraf 
etmeğe çalışıyor.   

 Bu bağlamda Moskova’nın Suriye'de-
ki politikasını, 11 Eylül sonrasında Afga-
nistan’daki Amerikan-Rus işbirliğine de 
benzetmek mümkündür. Baştaki kısmi 
şoku üzerinden atan Moskova, özellikle 
2005’den sonra bir yandan ABD ile Afga-
nistan için işbirliği geliştiren Türkistan 

cumhuriyetlerini bu ilişkini zayıflatmak için 
baskı altına almağa çalışmış, diğer taraftan 
ise kendisi Washington’la Afganistan konu-
sunda işbirliğini güçlendirmiştir. Suriye’de 

R
ussia also officially became a 
party to the war in Syria at the be-
ginning of October. The Kremlin 
that has been long known of its 

multi-dimensional support to the Assad re-
gime,  this time forwarded its airplanes to 
this country with the invitation of the Syr-
ian regime and within the framework of the 
decision of the Russian Parliament “to use 
military force abroad” to struggle against 
the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).  
These airplanes that stationed in the Rus-

sian military base in Tartous, Syria enlarge-
ment works of which have newly been com-
pleted have been bombarding ISIS.

Interpretations are being made that this 
move of Russia has affected the regional 
balances significantly and has given a new 
face to the Russia-West relationships. As 
a matter of fact, the number of the people 
who presumed Russia would make such a 
move was quite low and it can be assumed 
as a surprising development with this as-
pect. In this short article, the reasons that 

have pushed Russia to this move in Syria 
will be explained. In general, it is possible to 
list shortly the factors that motivated Rus-
sia to intervene in Syria as follows:

1. Russia sees the ISIS that gaining pow-
er day by day as a serious threat for its own 
internal security. The first vice president of 
the Russian intelligence service FSB Ser-
gey Smirnov has declared on 18 September 
that 2500 Russian citizens being the major-
ity of whom from Daghistan and Chechnia 
are fighting within ISIS. The famous Rus-
sian specialist Aleksei Malasenko who is 
known by his serious studies on “The Rus-
sian Muslims” expresses that this number is 
about 7000 and the parts number of which 
expressed in 100s have returned to Russia 
recently. Within this scope, the explanation 
of Ramzan Kadyrov “We are ready to fight 
against ISIS” aims to meet the threat away. 

2. Russia is trying to use the struggle 
with ISIS as an opportunity to soften the 
relations with the United States of America 
(USA) which strained due to Ukraine and to 
push them to the back plan. Thus, Russia 
is trying to prevent the decreasing energy 
prices‘ affecting the Russian economy to go 
through deeper problems and to eliminate 
the risks of entering the effect of China in 
the global competition.   

In this sense, it is also possible to liken 
the Moscow’s policy in Syria, the Ameri-
can-Russian cooperation in Afghanistan 
after 11th September. Moscow having got 
over the beginning partial shock, particu-
larly after 2005, while trying to suppress 
the Turkistan Republics who developed 
cooperation with the USA for Afghanistan 
to weaken this relation, she herself, on the 
other hand, strengthened the cooperation 
with Washington in the Afghanistan issue. 
Moscow, who restrained the objectives of 
the West and Turkey in Syria together with 
Iran and also bombed some opposition, 
emerges now with the purpose of being 

RUSSIA SEES THE ISIS THAT GAINING 
POWER DAY BY DAY AS A SERIOUS 
THREAT FOR ITS OWN INTERNAL 
SECURITY.
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de İran ile birlikte Batı ve Türkiye’nin he-
deflerini engelleyen ve bazı muhalifleri de 
bombalayan Moskova, şimdi IŞİD konu-
sunda Washington’un ortağı olmak ama-
cıyla ortaya çıkıyor. Obama ile Putin'in bir 
birine Birleşmiş Milletler ‘deki (BM) ko-
nuşmalarındaki salvolarına rağmen, her iki 
ülkenin IŞİD’le mücadele konusunda bir 
ortak zemini olduğu ve bu noktada Esad’ın 
kaderinin şimdi belirlenmesinin daha geri 
planda kaldığı gözden kaçmıyor.

3. Suriye'ye askeri müdahalenin 
Rusya’ya, Orta Doğu dengelerinde etkin-
liğini iyice artırarak enerji fiyatlarının dü-
şüşünü durdurma noktasında da faydalı 
olabilir. Ama enerji dengelerinde, ABD 
etkisindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Ör-
gütü (OPEC- Organization of Petroleum 
Exporting Countries) faktörü belirleyicidir. 
Bu nedenle Suriye müdahalesinin enerji fi-
yatlarına doğrudan etkisi sınırlı olur. Yuka-
rıda bahsedilen Rus-Amerikan ilişkilerinde 
yumuşama olursa enerji fiyatlarının düşüşü 
durur ve yükselme başlar. IŞİD nedeniy-
le bir ortaklık zemini gelişir ve güçlenir 

ise Washington esas stratejik rakibi Çin’in 
daha fazla avantaj sağlamasını engellemek 
için enerji fiyatlarının yükselmesine imkân 
verir. 

4. Kremlin, Suriye’deki mücadeleyi, 
yeni küresel sistemin oluşumu yolunda 
temel alanlardan biri olarak görüyor. Bu 
bağlamda, sert gücün hâkim olduğu Orta 
Doğu’daki ilişkiler sisteminde yerini almak 
için IŞİD olayını bir fırsat olarak değerlen-
diriyor. Amerika'nın bölgedeki askeri var-
lığını değişik atraksiyonlarla güçlendirdiği, 
son olarak İncirlik’i aktif kullanmağa başla-
dığı ve Diyarbakır’a yerleştiği, Türkiye’nin 
bölgeye askeri müdahale senaryolarının 
tartışıldığı, İran’ın Kudüs gücü ve askeri 
birlikleri ile var olduğu ile bir ortamda Rus-
ya da kendi askeri varlığını geleneksel müt-
tefiki Suriye’de güçlendiriyor. 

5. Akdeniz’in bölgesel mücadelenin 
merkezinde olması bağlamında da, tarih-
ten gelen “sıcak denizler hedefi” bulunan 
Rusya’nın bu deniz kıyısındaki tek askeri 
üssü Tartus'u güçlendirmesi de şaşırtıcı de-
ğil. Bu askeri üssün genişletilmesi süreci bir 

kaç sene önce başlamıştı. Moskova bugün 
bunun meyvelerini topluyor.

6. Keza yeniden uluslararası siyasetin 
ana gündem maddesine dönüşen Suriye'de 
inisiyatif almak Putin’e içeride toplumun 
“Büyük Rusya gururunu” okşama ve enerji 
fiyatının düşüşü ile zorlanan ekonomisinin 
halkta yarattığı sıkıntıları bir nebze geri 
plana itme fırsatı da veriyor. Gürcistan, 
Ukrayna müdahillerindeki kısmi başarı ve 
Avrasya Birliği konusundaki adımlar da bir 
anlamda Rusya yönetimini Suriye konu-
sunda cesaretlendiriyor. 

the partner of Washington in the ISIS is-
sue. Despite the salvos to each other in the 
talks in the United Nations (UN) of Obama 
and Putin, it has not been overlooked that 
both countries have a common ground in 
the struggle with ISIS and at this point, the 
determination of Assad’s fate has remained 
more in the background now. 

3. The military intervention in Syria 
can be useful to Russia in stopping the de-
creases of the energy prices by increasing 
her efficiency thoroughly in the Middle East 
equilibriums. But the factor of OPEC (Orga-
nization of Petroleum Exporting Countries) 
under US influence is the determiner in the 
energy balances. For that reason, the direct 
effect of the Syria intervention becomes 
limited to the energy prices. If softening of 
Russian-American relations occurs as men-
tioned above, the decrease of energy prices 
stops and increase gets started. If a partner-
ship ground develops because of ISIS and 
gains strength, Washington allows the rise 
of energy prices to prevent China who is her 
main rival to gain more advantage.

4. The Kremlin sees the strug-
gle in Syria as one of the main ar-
eas on the way of forming the new 
global system. In this connection, 
it assesses the ISIS issue as an op-
portunity to take its place in the 
system of relations in the Middle 
East where hard power dominates. 
In an environment where the US 
impowers her military existence in 
the region by various attractions, 
lastly begins to use Incirlik active-
ly and settles in Diyarbakır, the 
scenario of Turkey’s intervention 
in the region is being discussed, 
Iran’s existence with Jerusalem 
power and military units, Russia 
also impowers her own military 
existence in her traditional ally 
Syria. 

5. Also within the context of 
the Mediterranean’s being in the 
center of the regional struggle, 
Russia’s strengthening of Tartous 
is not surprising which is the only military 
base of Russia who has “the goal of warm 
seas” from the history, on this coast. The 
widening process of this base started sev-
eral years ago. Moscow is reaping the fruits 
of this now. 

6. Also, to take initiative in Syria that 
has turned into the main agenda item in the 
international politics gives Putin the oppor-
tunity to flatter the society’s ”pride of Great 
Russia” and to push the boredoms to the 
background a tiny bit which the strained 
economy due to the decrease of energy 
prices  has created on the people. The par-
tial success in Georgia, Ukraine interven-
tions and steps in Eurasia Union issue, in a 
sense, encourages Russian Administration 
in Syria issue. 

7. Furthermore, the intervention of 
Moscow in Syria must be seen as the more 
improved version of the activity network 

that Moscow has tried to build over Iran, 
Iraq, Saudi Arabia and Egypt for a long time. 
The Israel Administration who is the tradi-
tional ally of the US and who has never got 
along with Obama Administration recently, 
due to Iran, has taken its place within this 

picture also. Netanyahu visited Moscow 
last month. On the same days the Russia 
Deputy was making military negotiations in 
Tel-Aviv. Israeli resources are mentioning 
that one of the main negotiation subjects is 
to coordinate to avoid confrontation of the 
Russian and the Israeli warplanes in the 
Syrian airspace.

8. Intervention in Syria is giving the 
opportunity to Russia to reach out to the 
Kurdish factor which is about to become 
the 5th regional factor in the future of the 
Middle East after Turkey, Iran, Egypt and 
Israel. Russia has a serious historical ac-
cumulation in the Kurdish factor and their 
efforts to improve the cooperation with the 
PYD, the explanations about selling weap-
ons to Barzani, Putin’s emphasizing the 
Kurds as “the actor fighting against ISIS” 
in the UN speech must be dealt with within 
this framework. Of course the historical 
relations of Moscow and PKK which kept 
alive behind the closed doors must be add-
ed also…

Russia’s military intervention in Syria 
tenses the relations with Turkey. Aircraft 
infringements strengthen Turkey’s sensi-
tiveness widely and also give an appropri-
ate justification to Syria, Iran and the West 
to spoil the Russia-Turkey relations who 

THE PARTIAL SUCCESS IN GEORGIA, 
UKRAINE INTERVENTIONS AND 
STEPS IN EURASIA UNION ISSUE, IN 
A SENSE, ENCOURAGES RUSSIAN 
ADMINISTRATION IN SYRIA ISSUE.
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GÜRCISTAN, UKRAYNA 
MÜDAHILLERINDEKI KISMI BAŞARI 
VE AVRASYA BIRLIĞI KONUSUNDAKI 
ADIMLAR DA BIR ANLAMDA RUSYA 
YÖNETIMINI SURIYE KONUSUNDA 
CESARETLENDIRIYOR. 
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7. Dahası, Moskova'nın Suriye müda-
halesini, Orta Doğu’da uzun suredir İran, 
Irak, Suudi Arabistan ve Mısır üzerinden 
örmeğe çalıştığı etkinlik ağının daha geliş-
miş versiyonu olarak da görmek lazım. İran 
nedeniyle Obama yönetimi ile son dönem-
de yıldızları pek barışmayan Amerika’nın, 
geleneksel müttefiki Israil yönetimi de bu 
resmin içinde kendi yerini almış durumda. 
Geçen ay Netanyahu, Moskova’yı ziyaret 
etmişti. Aynı günlerde Rusya Genel Kur-
may Başkan yardımcısı Tel-Aviv’de askeri 
müzakereler yapıyordu. İsrail kaynakları, 
ana müzakere konularından birinin, Suri-
ye hava sahasında Rus ve İsrail uçaklarının 
karşı karşıya gelmemesini koordine etmek 
olduğundan bahsediyor.

8. Suriye’ye müdahale, Rusya’ya Orta 
Doğu’nun geleceğinde Türkiye, İran, Mı-
sır ve İsrail’den sonra 5. bölgesel faktö-
re dönüşmek üzere olan Kürt faktörüne 
daha fazla uzanma imkânı veriyor. Kürt 
faktörü konusunda ciddi tarihi birikimi 
olan Rusya'nın, PYD ile işbirliği geliştir-
me çabaları, Barzani’ye silah sattığına dair 
açıklamaları, Putin’in BM konuşmasın-
da Kürtleri “IŞİD’le savaşan aktör” olarak 
vurgulaması da bu çerçevede ele alınmalı. 
Buna, Moskova’nın PKK ile halen kapalı ka-
pılar ardında canlı tutulan tarihi ilişkilerini 
de eklemek lazım tabii…

Rusya'nın Suriye’deki askeri müdahale-
si Türkiye ile ilişkileri geriyor. Uçak ihlalleri 

ise bir yandan Türkiye'nin hassasiyetlerini 
iyice güçlendiriyor, diğer yandan ise bu iliş-
kilerin gelişmesinden rahatsız olan Suriye, 
İran ve Batı'ya Rusya-Türkiye ilişkilerini 
bozmak için uygun gerekçe veriyor. Özelik-
le Suriye yönetiminin, Rusya ile Türkiye’yi 
karşı karşıya getirme fırsatını kolladığını 
dikkate almak lazım. Kimliği belirleneme-
yen tacizci Mig uçaklarını da bu kapsamda 
yorumlamak da mümkün. Her ne kadar, 
Moskova ve Ankara şu ana kadar Gürcistan 
ve Ukrayna örneklerinde olduğu gibi krizle-
rin ilişkileri az zararla atlatsalar da, gidişat 
Rus –Türk ilişkilerindeki işbirliğine derin-
den zarar veriyor. Bu ise Rusya ile Türkiye 
arasında karşılıklı endişeleri güçlendire-
rek rekabeti öne çıkarabilir ve bu da başta 
enerji olmak üzere bir takım konularında 
işbirliğini olumsuz etkiler. Nitekim Cum-
hurbaşkanı Erdoğan son açıklamalarında 
ilişkilerdeki bu gerginliğin başta enerji ve 
nükleer santral konuları olmak üzere çeşitli 
işbirliği projelerini olumsuz etkileyeceğini 
ima etmiştir. Keza Gazprom yaptığı açıkla-
ma ile Türk Akımı Projesinin kapasitesini 
yarı-yarıya azaltılacağını ve müzakerelerin 
bir sene ertelendiği beyan etti.      

Rusya’nın Suriye politikası ise bir kaç 
yönüyle Azerbaycan için problemler yara-
tacak. Öncelikle, Rusya’nın dışarıya, hem 
de sınırlarına çok uzak bir ülkeye yeni bir 
müdahalesi bu konuda yeterince olumsuz 
deneyime sahip Azerbaycan için ciddi bir 

risk oluşturuyor.  İkincisi, 
Suriye’de başarılı olacak 
bir Rusya’nın eski Sovyet 
coğrafyasındaki etkinliği 
ve baskısı daha da artacak 
ve bu durum Azerbaycan 
için beka problemi ya-
ratabilecek kadar ciddi 
anlam taşıyor. Üçüncü-
sü, Rusya’nın Suriye'de 
başarısız olması bu kez 
Kafkasya’yı dini radikaliz-
min etki alanına daha açık 
hale getirecek. Rusya’ya 
karşılık verecek IŞİD mili-
tanlarının yolunu üzerinde 
olmak da Azerbaycan için 
ayrı ve ciddi bir güvenlik 
sıkıntısı. Zaten Rus istih-
baratı da IŞİD saldırısı ko-
nusunda teyakkuza geçmiş 
durumda. Dördüncüsü, 
Suriye nedeniyle Rus-Türk 
rekabetinin hız kazanma-
sının etkileyeceği öncelikli 
bölgelerden biri de Güney 
Kafkasya olacak. Güney 
Kafkasya'daki bu rekabet 
de Azerbaycan’ın denge 
politikasını sürdürmesini 
zorlaştıracak. Nitekim tam da Türk ordu-
su Genelkurmay Başkanı Azerbaycan’da 
iken Rusya'nın Hazar filosu aracılığı ile Su-
riye'deki IŞİD'i füzelerle vurması da hem 
bölge ülkelerine, hem Ankara’ya, hem de 
Batıya mesaj anlamını taşır.

Artan IŞİD tehdidi, İran’ın aktifleşme-
si, Batı’nın Kafkasya’daki artan pasifliği 
gibi unsurlara, Türkiye’nin iç ve dış poli-
tikasından kaynaklanan sarsıntılarını da 
eklersek, bölgesel dengeler bağlamında 
Azerbaycan’ın durumu daha iyi anlaşıla-
cak. Bu manzara karşısında uzun süredir 
Rusya’nın bölgesel projelerine karşı koy-
maya çalışan Azerbaycan’ın çok fazla seçim 
hakkı olmayabilir.

are disturbed about the improvement of 
these relations. It must be taken into con-
sideration that the Syrian Administration 
particularly watches for an opportunity to 
confront Russia and Turkey. It is also pos-
sible to interpret the unidentified harasser 
Mig aircrafts in this context. Even though 
the crisis between Moscow and Ankara 
have been overcome with minimal damage 
until now as in the samples of Georgia and 
Ukraine, the course of events has been giv-
ing harm profoundly to the Russian-Turkish 
relations. If this be so, it may put forward 
the competition by strengthening the mutu-
al anxieties between Russia and Turkey and 
affects the relations adversely in a number 
of issues, first and foremost, energy. Indeed, 
the President Erdogan has implied in his re-
cent explanations that this tension in the 
relations would affect various cooperation 
projects, firstly in energy and nuclear power 
plant. Besides, Gazprom has declared that 
the capacity of Turkish Current Project will 
be reduced in half and the negotiations have 
been postponed for one year.

The Syrian policy of Russia will create 
problems for Azerbaijan in several aspects. 
First of all, a new intervention of Rus-
sia abroad and what’s more in a country 
far away from its borders, forms a serious 
risk for Azerbaijan who has enough nega-
tive experience in this matter.  Second, ef-
fectiveness and pressure of Russia who 
becomes successful in Syria will increase 
in the former Soviet geography and this 
situation carries a meaning that may be se-
rious enough to create a survival problem 
for Azerbaijan. Third, failure of Russia in 
Syria will make the Caucasus more open 
to religious radicalism, in this case. To be 
on the way of the ISIS militants that will 
respond to Russia is separate and serious 
security boredom for Azerbaijan. Moreover 
the Russian intelligence has gone on alert 
already against the matter of an ISIS attack. 
Fourthly, one of the priority regions will be 
the South Caucasus that the acceleration 
of Russian-Turkish competition will affect. 
This competition in the South Caucasus 
also will make difficult Azerbaijan’s balance 

policy to continue. Indeed, while just the 
Turkish Army Chief of General Staff was in 
Azerbaijan, Russia’s hitting ISIS by missile 
in Syria by its Caspian fleet carries a mes-
sage both for region countries and Ankara 
and the West.

Azerbaijan’s situation will be under-
stood better in the sense of the regional 
equilibriums, if we add the concussions re-
sulting from Turkey’s domestic and foreign 
policy to the factors such as the growing 
ISIS threat, activation of Iran, and the in-
creasing passivity of the West in the Cauca-
sus. Under these circumstances, Azerbaijan 
may not have much right of choice who has 
been trying to resist against Russia’s re-
gional projects for a long time.

FAILURE OF RUSSIA IN SYRIA WILL 
MAKE THE CAUCASUS MORE OPEN TO 
RELIGIOUS RADICALISM.
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S
uriye’de yaşanan iç savaş, sade-
ce bu ülkede kalmamış, Türkiye 
başta olmak üzere, birçok ülke 
Suriye’den göç eden mültecilerin 

sorunları ile uğraşmak durumunda kalmış-
tır. Hergün yüzlerce mülteci daha iyi hayat 
şartları için, Türkiye üzerinden Yunanistan 
– Makedonya sınırını geçerek Avrupa’ya 
ulaşmaya çalışmaktadır. Ancak, bu durum 
Avrupa ülkeleri için büyük bir sorun teşkil 
etmektedir. 20 Ağustos 2015 günü Make-
donya hükümeti, olağanüstü hal ilan ede-

rek, ülkeye giren binlerce mülteciyle baş 
edemediklerini açıklamıştır. Makedon or-
dusu, askeri araçlar ve jiletli tellerle sınırı 
kapatma tedbirleri almıştır. Mülteciler için 
bir diğer önemli durak ise Macaristan’dır. 
Macaristan’da, Sırbistan sınırındaki çitin 
durumuyla ilgili Savunma Bakanı Csaba 
Hende’in,  çit inşaatının yavaş ilerlemesi ve 
Avrupa’ya mülteci göçünü engelleyemedi-
ği gerekçesiyle, istifaya zorlandığı tahmin 
edilmektedir1. Bu makalede, mültecilerin 
Avrupa’ya göç yolculuğunda, Avrupa ve 
Türkiye açısından hukuksal statüleri ince-
lenecektir. 

Uluslararası Hukuk Açısından 
Mültecilerin Statüleri 
Uygulanan uluslararası hukukta mülteci-
lerin statülerini incelemeden önce, “sığın-

1  “Mülteci  krizi  bakanı  koltuğundan  etti”,  http://www.dw.com/
tr/m%C3%BClteci-krizi-bakan%C4%B1-koltu%C4%9Fundan-
etti/a-18699084, 07.09.2015. 

macı” ya da “mülteci” terimlerini açıklamak 
faydalı olacaktır. Uluslararası uygulamada 
ve özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Sığın-
macılar Yüksek Komiserliğinin uygulama-
sında, uzun bir süre sığınma arayan ancak 
hukuksal açıdan sığınmacı statüsüne sahip 
olmayan kişiler arasında bir ayrım yapılma-
mıştır. Bütün bu kişilere “sığınmacı” ya da 
aynı anlamda “mülteci” denilmesi yoluna 
gidilmiştir. Türkçede ise 30.11.1994 tarihli 
“Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ül-
keye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İka-
met İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile 
Toplu Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Ge-
len Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hare-
ketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik” çerçevesinde sığınmacı 
statüsü kazanan kişiler için “mülteci” ve bu 
statüyü kazanamayan sığınma arayan kişi-
ler için ise “sığınmacı” teriminin kullanıldı-
ğı görülmektedir. Oysa “sığınmacı” terimi 
“mülteci” teriminin Türkçe karşılığı olup iki 
terim arasında herhangi bir anlam farklılığı 

T
he civil war encountered in Syria 
has not lied only in this country 
but many other countries especial-
ly Turkey are forced to deal with 

the problems of the refugees who migrated 
from Syria. Every day hundreds of refugees 
have been trying to reach Europe through 
Turkey by crossing the Greece- Macedonia 
Border for better life conditions. However, 
this creates a big problem for European 
countries. On 20 August 2015, Macedo-
nian Government has declared that they 
have been unable to cope with thousands 
of refugees entering the country. Macedo-
nian army has taken precautions to close 

the border with military vehicles and razor 
wires. Another important stop point for 
refugees is Hungary. In Hungary, Defence 
Minister, Csaba Hende, said to be forced to 
resign relating to the slow progress of the 
construction of the fence and being unable 
to prevent the migration. In this article, le-
gal statutes from the viewpoint of Europe 
and Turkey will be looked through in refu-
gees’ migration journey to Europe. 

Refugees’ Statutes from the 
Viewpoint of International Law 
Before examining the statutes of the refu-
gees in the international law in practice, it 
will be useful to identify the term ’’refugee’’ 
or ’’fugitive’’. There has been no distinction 
in international practice and especially in 
the practice of United Nations (UN) High 
Commissioner for Refugees, among people 
who have been looking for asylum for a long 
time but not having refugee status in terms 
of legal point. All such people are called 
’’refugee’’ or ’’fugitive’’. In Turkish usage; 
within the framework of the regulation on 
principles and procedures dated 30.11.1994 
to be applied to individual foreigners who 
have taken refuge to Turkey or have re-

quested residence permit in Turkey to seek 
asylum to another country and those who 
have come to Turkish borders with the 
purpose of collective asylum and possible 
population movements, it will be seen that 
those who have gained the refugee status 
are called ’’refugee’’ and those who are seek-
ing for asylum and not having gained refu-
gee status are called ’’asylum seeker’’. On 
the other hand, the term ’’asylum seeker’’ 
is just the Turkish equivalent of the term 
’’refugee’’ and there is not any difference in 
meaning between the two terms. The term 
’’refugee’’ has been identified as follows in 
the 1st Article  of the United Nations Agree-
ment on Legal Status of Refugees dated 
1951 which can be regarded as the constitu-
tion of immigration in the international law 
field:

 “Those who are outside of the country 
of their nationality and who are unable to 
have the protection of that country as a re-
sult of the events which occurred before 1st 
January 1951 because of their race, religion, 
nationality, affiliation to a certain social 
group or due to their political views who 
are afraid by rightful reasons to be perse-
cuted or those who have no nationality and 

THE CIVIL WAR ENCOUNTERED 
IN SYRIA HAS NOT LIED ONLY IN 
THIS COUNTRY BUT MANY OTHER 
COUNTRIES ESPECIALLY TURKEY 
ARE FORCED TO DEAL WITH THE 
PROBLEMS OF THE REFUGEES WHO 
MIGRATED FROM SYRIA.
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SURIYE’DE YAŞANAN IÇ SAVAŞ, 
SADECE BU ÜLKEDE KALMAMIŞ, 
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EDEN MÜLTECILERIN SORUNLARI ILE 
UĞRAŞMAK DURUMUNDA KALMIŞTIR.
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bulunmamaktadır2. Mülteciliğin, uluslara-
rası hukuk alanında anayasası sayılabilecek 
1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne 
Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 1. 
Maddesinde “mülteci” kavramı şu şekilde 
açıklanmaktadır:

 “1 Ocak 1951´den önce meydana gelen 
olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, 
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğraya-
cağından haklı sebeplerle korktuğu için va-
tandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve 
bu ülkenin korumasından yararlanamayan, 
ya da söz konusu korku nedeniyle yararlan-

mak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu 
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
ülkesinin dışında bulunan, oraya döneme-
yen veya söz konusu korku nedeniyle dön-
mek istemeyen şahıslar.” 

1948 tarihli BM İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi’nde ise bir “mülteci” tanımı veril-
memiş ancak bildirgenin 14. Maddesindeki 
“Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde 
sığınma talebinde bulunma ve sığınma ola-

2  PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara – 2013, s.217-218. 

nağından yararlanma hakkına sahiptir” ifa-
desiyle “iltica hakkı” temel bir insan hakkı 
olarak ilan edilmiştir3.

Gerek devletin gerekse bireyin, sığın-
ma hakkına ilişkin durumu incelendiğinde; 
uygulanan uluslararası hukuktaki ana ilke-
ye göre bir devletin, yabancıların ülkesine 
girmesi ve ülkede kalması konusunda tek 
yetkili olduğu görülmektedir. Bu ana ilkeye 
uygun olarak, bir devletin yabancılara ülke-
sinde sığınma hakkı tanıyıp tanımaması, o 
devletin uluslararası yükümlülükleri ve ulu-

3  BARKIN,  Ersan,  1951  Tarihli  Mülteciliğin  Önlenmesi  Sözleşme, 
ANKARA BAROSU DERGİSİ , 2014/1, s.335. 

sal mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecek 
bir konudur. Eğer bir devlet bir antlaşma ile 
bu konuda belirli bir yükümlülük altına gir-
mişse, ilgili antlaşmanın koşullarını yerine 
getiren yabancılar bakımından, sığınma 
hakkını tanımak zorunda bulunmaktadır. 
Buna karşılık, böyle bir antlaşma yükümlü-
lüğü yoksa uygulanan hukuka göre, devlet-
lere bu yönde yükümlülük getiren genel bir 
uluslararası kural bulunmamaktadır. 

Ancak, devletler ulusal mevzuatları çer-
çevesinde sığınma hakkını tanırken ulusla-
rarası hukukun getirdiği birtakım koşullara 
da dikkat etmek zorundadır. Bu koşulların 

başında, bu hakkın suç-
luları adaletten kaçır-
mak amacıyla keyfi bir 
biçimde kullanılmaması 
gelmektedir4. 

Mültecilerin 
Hukuki 
Statüsüne İlişkin 
1951 Cenevre 
Sözleşmesi ve 
Protokol
Sığınma isteyen bir kişi 
ya da gruba bu statü-
nün tanınmasına yö-
nelik zorunlu bir kural 
bulunmamakla birlikte, 
Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne İlişkin 1951 
Cenevre Sözleşmesi ve 
eki 1966 Protokolü bu 
konuda taraf devletlere 
birtakım yükümlülükler 
getirmektedir. Anılan 
antlaşmalara taraf olan 
devletler, Sözleşme’nin 
1. Maddesinde belirtilen 
“sığınmacı” tanımına 
giren kişilere, kendi ül-

kelerine gelmeleri durumunda sığınmacı 
statüsü tanımak zorundadır. Günümüzde, 
Türkiye ve Avrupalı devletlerin birçoğu 
dahil olmak üzere 148 ülke, 1951 Cenevre 
Sözleşmesi’ne taraf bulunmaktadır5. 

Sözleşmenin bir diğer önemli özelliği 
yalnızca 1.1.1951 tarihinden önceki olaylara 

4  PAZARCI, s.216. 
5  Sözleşme Hakkında Detaylı Bilgi İçin Bakınız, “Convention and P r 
o t o c o l  R e l a t i n g  t o  t h e  S tatu s  o f Published by: Re f u g e 
e s”, http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html, 

as a result of such events those who cannot 
return to the country where they formerly 
lived.”

In the UN Universal Declaration of 
Human Rights dated 1948, a definition of 
refugee is not given but ‘’right to asylum’’ 
is declared within the 14th article of the 
declaration as a basic human right by the 
statement “Under oppression everybody 
has the right to demand asylum to other 
countries and making the use of asylum 
opportunity”.

When the case regarding the right of 
asylum investigated in terms of both the 
state and the individual; as per main prin-
ciple of the international law, it is observed 
that the state is authorized only on the sub-
ject of foreigners’ entering their country and 

staying there. In accordance with this main 
principle, a state’s entitling or not of asylum 
to foreigners in that country is a subject who 
will be evaluated within the framework of 
that state’s international commitments and 
their national legislation. If a state has en-
tered into a certain obligation on this sub-
ject by an agreement, she has to entitle the 
right of asylum in terms of foreigners who 
has fulfilled the terms of the agreement. On 
the other hand, if there is no such an agree-
ment liability, as per the law in practice, 
there is not a general international rule im-
posing the state in this direction. 

However, states are obliged to ensure 
certain conditions which international law 
imposes while entitling asylum within the 
framework of their national regulations. 
First of these conditions, this right must 
not be used arbitrarily to make criminals 
escape from law.

 
1951 Geneva Convention 
Relating to the Legal Status of 
the Refugees and the Protocol   
Although there is not a mandatory rule for 
status recognition of someone or a group 
seeking asylum, 1951 Geneva Convention 
and annex 1966 Protocol imposes some ob-
ligations relating to legal status of refugees. 
States who are parties to the aforemen-

tioned agreements must recognize refugee 
status to those people falling within the 
refugee definition stated in the 1st Article of 
the Convention, in case they come to their 
countries. At the present day, including 
Turkey and most of the European states, 
148 countries are parties to 1951 Geneva 
Convention.    

Another important feature of the Con-
vention is that it is limited with the recog-
nition status relating with the events only 
before the date of 1.1.1951. However, annex 
dated 1966 Protocol has eliminated this 
limitation of the recognition status relating 
the incidents which took place before 1951. 
Therefore, states parties to the said Proto-
col have accepted the obligation of refugee 
status relating to the asylum events after 
the year of 1951. 

The Status of Asylum Seekers 
for Turkey 
Turkey has removed the condition regard-
ing the events before 1951 by approving 
1951 Agreement and after that 1966 Proto-
col. However, Turkey has declared that she 
has accepted the status of asylum relating 
to the events only in Europe, taking benefits 
of the opportunity which the agreement al-
lows. Thus, Turkey is under obligation to 
recognize the right of asylum to those who 

BM INSAN HAKLARI EVRENSEL 
BILDIRISI: “HERKES ZULÜM 
KARŞISINDA BAŞKA ÜLKELERDE 
SIĞINMA TALEBINDE BULUNMA VE 
SIĞINMA OLANAĞINDAN YARARLANMA 
HAKKINA SAHIPTIR”

UN UNIVERSAL DECLARATION OF 
HUMAN RIGHTS: “UNDER OPPRESSION 
EVERYBODY HAS THE RIGHT TO 
DEMAND ASYLUM TO OTHER 
COUNTRIES AND MAKING THE USE OF 
ASYLUM OPPORTUNITY”.
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ilişkin olarak sığınmacı statüsünün tanın-
ması ile sınırlı bulunmasıdır. Ancak Sözleş-
meye ek 1966 tarihli Protokolü, Sözleşme’de 
kabul edilen 1951 öncesi olaylara ilişkin 
olarak, sığınmacı statüsü tanınması sınırı-
nı ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla, anılan 
protokole taraf devletler 1951’den sonraki 
sığınma olaylarına ilişkin olarak da sığın-
macı statüsünü tanıma yükümlülüğü kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Açısından 
Sığınmacıların Statüsü 
Türkiye 1951 Sözleşmesi ve sonrasında 
1966 Protokolü’nü onaylayarak, 1951’den 
önceki olaylarla ilgili olma koşulunu ken-
disi bakımından kaldırmış bulunmaktadır. 
Ancak Türkiye, Sözleşme’nin tanıdığı ola-
naktan yararlanarak, sığınma statüsünü 
yalnızca Avrupa’daki olaylara ilişkin olacak 
biçimde kabul ettiğini bildirmiştir. Böyle-
ce bugün Türkiye, ırk, din, bir ulusa ya da 
toplumsal gruba mensup olma ya da siyasal 
nedenle, Avrupa’daki olaylara bağlı olarak 
Türkiye’ye geçen kişilere ilke olarak, sığın-
ma hakkı tanımak yükümlülüğü altında 

bulunmaktadır. Buna karşılık, Avrupa dışı 
ülkelerdeki (özellikle Orta Doğu) olaylar 
sonucu sığınma durumları Türkiye’ye ant-
laşma hükmü niteliğinde herhangi bir yü-
kümlülük getirmemektedir. 

Bu bakımdan Türkiye Şubat 2013’te 
çıkarttığı Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu ve Ekim 2014 tarihli Geçici 
Koruma Yönetmeliği’nde Suriyelilerin sta-
tüsünden bahsederken “sığınmacı” deme-
miş, onun yerine “şartlı mülteci” ve “ge-
çici koruma” gibi kavramlar kullanılmaya 
başlamıştır. Geçici Koruma Rejimi, kimlik 
belgeleri olmayanlar da dahil, tüm Suriyeli 
sığınmacıları kapsamaktadır6. Geçici Ko-
ruma Rejimi altında Suriyeliler, Türk Hü-
kümeti tarafından belirlenen kamplarda 
kalmakta ve verilen izinler doğrultusunda 
birtakım haklara sahip olabilmektedir. Son 
olarak, bu kişiler Suriye’de yaşanan olayın 
son bulması halinde ülkelerine geri dön-
mek durumundadır. 

6  “Sıkça  Sorulan  Sorular  Türkiye’deki  Suriyeli  Mülteciler”,  http://
www.unhcr.org.tr/uploads/root/faq_-_turkish.pdf . 

have crossed into Turkey, due to events 
which may take place in Europe for the ra-
cial, religious or political reasons or belong-
ing to a nation or a social group. Whereas, 
asylum cases due to events outside of Eu-
rope (especially Middle East) do not impose 
any obligation to Turkey in the nature of 
treaty provisions. 

In respect to this, while mentioning 
the status of the Syrians in the Foreign-
ers and International Protection Law is-
sued on February 2013 and in Temporary 
Protection Regulation issued on October 
2014, Turkey has not expressed the term 
“refugee”, instead they have started to use 
the term “conditional refugee” and “tem-
porary protection”. Temporary Protection 
Regime contains all Syrian refugees, includ-
ing those without identity documents. Un-
der Temporary Protection Regime, Syrians 
are staying in the camps set by the Turkish 
Government and they can have some rights 
in accordance with permissions given. Fi-
nally, those people are in opposition of re-
turning to their country in case of termina-
tion of the incidents.
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A
vrupa Birliği (AB), SSCB’nin 
dağılmasından bu yana 
Azerbaycan’ın nispeten daha 
ucuz ve kaliteli enerji kaynakla-

rından yararlanma isteğini açıkça ortaya 
koymaktadır. Ancak bölgenin Avrupa paza-
rına coğrafi olarak uzak bulunması, lojistik 
sorununu da gündeme getirmektedir. Bu 
nedenle, enerji lojistiği özellikle günümüz-
de Yeni Komşuluk Politikası kapsamında 
cereyan eden AB-Azerbaycan ilişkilerinin 
önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

Güney Kafkasya ülkelerini bir bütün 
olarak ele alırsak; Gürcistan’da zaman za-
man çatışmalara çevrilebilen etnik prob-
lemler, ciddi düzeydeki dış desteği arkası-
na almış olan Ermenistan’ın, Azerbaycan 
topraklarının yüzde 20’sini işgal altında 
tutması ve her an patlak verebilecek olası 
bir savaş, enerji lojistiğini ayrıca güven-
lik boyutu ile de gündemde tutmaktadır. 
İçinde bulunduğumuz 2015 yılı itibariyle 
AB-Azerbaycan ilişkilerinin lojistik yönün-
den başarısı; faaliyette bulunan Bakü Tiflis 
Ceyhan (BTC) Botu Hattı, temelleri 17 Mart 
2015 tarihinde atılan Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve bir de 
Çin’i Güney Kafkasya üzerinden AB’ye bağ-
layacak olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
projesi ile ölçülmektedir. Öncelik bu proje-
lerin eksikliğini gidermek olmakla birlikte, 

lojistikte en önemli transit ülke konumun-
daki Türkiye’nin önderliğinde yapılması ge-
rekli olan daha çok iş vardır.

AB’nin Azerbaycan ile olan ilişkilerin-
de Güney Kafkasya bölgesinin jeostratejik 
konumu belirleyici unsur olarak öne çık-
maktadır. Bölgenin tarihi İpek Yolu üzerin-
de bulunması, üretimin Batı’dan Doğu’ya 
doğru kaydığı çağımızda AB için büyük bir 
önem arz etmektedir. Güney Kafkasya-AB 
ilişkilerinin lojistik boyutunun merkezinde 
hem Azerbaycan doğalgaz ve petrolünün 
Avrupa pazarlarına ulaştırılması, hem de 
bölgenin Orta Asya ve Hazar havzası ve 
Çin’e kadar uzanan bir coğrafya ile olan 
bağlantı güzergahının tam ortasında ko-
numlanmış olması faktörü yer almaktadır.  

AB ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler 
esasen enerji odaklıdır. Fakat özelliği iti-
bariyle günümüzde “enerji” sadece ticari 

açıdan değil, siyasi, ekonomik ve güvenlik 
açısından da ele alınan bir konudur. Dolayı-
sıyla, son yıllarda enerjiye duyulan ihtiyacın 
artması, konunun ülkelerin gündeminde ön 
sıralarda yer alması, enerji arzı kadar, “gü-
venli enerji arzı” meselesini de önemli hale 
getirmiştir. Bu anlamda AB-Güney Kafkas-
ya ilişkilerinin lojistik boyutunun büyük bir 
kısmını enerji taşımacılığı oluşturmaktadır.

Tarihe bir göz attığımızda, 1883 yılın-
da Bakü-Batum demiryolunun açılması 
ile Bakü petrolünün Karadeniz üzerinden 
dünya pazarına ulaşımının sağlandığını 
görmekteyiz. Mayıs 1921’de ise Azerbaycan 
petrolü ilk kez Bakü-Batum boru hattı ile 
Karadeniz’e ulaştırılmıştır. 1900’larda dün-
yadaki toplam ham petrolün yaklaşık yarı-
sını Bakü bölgesi üretmiştir.

AB, Yeni Komşuluk Politikası öncesin-
de, Bağımsız Devletler Topluluğu’na (BDT) 
Teknik Yardım (TACIS-Technical Aid to 
the Commonwealth of Independent Sta-
tes) kapsamındaki Avrupa’ya devletlerarası 
petrol ve gaz taşımacılığı programı (INO-
GATE-Interstate Oil and Gas Transport to 
Europe) ile Hazar enerji ulaşım ağının oluş-
masına yardımcı olmuştur. AB, bu program 
çerçevesinde, teknik işbirliğinin yanı sıra, 
zengin enerji kaynakları ve önemli stratejik 
konuma sahip olan Azerbaycan ve progra-
ma taraf olan diğer Doğu Avrupa, Kafkasya 
ve Orta Asya ülkelerinin enerji arzı ve tran-
sit olanaklarının en iyi şekilde değerlendi-
rilmesi için enerji işbirliğinin genişletilme-
sini amaçlamıştır. 

TACIS çerçevesinde, teknik yardım ya-
pılacak dokuz ana başlık içerisinde enerji 
ve enerji lojistiği konuları da yer almıştır. 
Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru 
(TRACECA-Transport Corridor Europe-
Caucasus-Asia) çerçevesinde onarılan Ba-
kü-Batum demiryolu ve AB’nin Azerbaycan 
Devlet Demiryolları’na hibe ettiği iki blok 
tren, Azerbaycan ve Kazakistan’ın enerji 
ulaşım ağının oluşmasına katkıda bulun-
muştur. Yine INOGATE kapsamında Av-
rupa Komisyonu, Güney Kafkasya enerji 
güzergahlarının oluşması için teknik asis-
tanlık yapmıştır. 

INOGATE Programı, AB ile Karadeniz, 
Hazar Denizi ve komşu ülkeler arasında 
uluslararası enerji işbirliği programıdır. Bu 
program, 1995 yılındaki tesis tarihinden 
sonra devamında daha geniş kapsamlı ve 
etkin bir şekil almıştır. İsmi aynı kalmasına 

E
uropean Union (EU) has revealed 
clearly their desire to benefit 
from Azerbaijan’s comparatively 
cheaper and quality energy re-

sources. However, the fact that the region is 
geographically far from the European mar-
ket brings the logistical problems on the 
agenda. For this reason, energy logistics, 
especially today, constitutes an important 
aspect of EU-Azerbaijan relations within 
the scope of the New Neighborhood Policy.

If we take the Southern Caucasus coun-
tries as a whole; ethnic problems in Georgia 
which can turn into clashes time to time, 
the fact that Armenia who has received an 
external support at a serious level, has been 
keeping 20 percent of the Azerbaijani lands 
under occupation and a possible war that 
can erupt at any moment keeps the energy 
logistics on the agenda with the aspect of 
security also. As of the year 2015, the suc-
cess of EU-Azerbaijan relations logistically 
has been measured with; the Baku-Tbılisi-
Ceyhan (BTC) Pipeline which is already in 
service, the Trans-Anatolian Natural Gas 
Pipeline (TANAP) foundations of which 

were laid in 17 March 2015 and the Baku-
Tbılisi-Kars Railroad Project that will con-
nect China to EU through the South Cau-
casus. Although priority is to eliminate 
the shortcomings of these projects, there 
is much more works to be done under the 
leadership of Turkey as the most important 
transit country.

In the relations between EU and Azer-
baijan, geostrategic location of South Cau-
casus comes to the fore as the determining 
factor. In our era that production has shift-
ed from the West to the East, the region’s 
being located on the historical Silk Road 

is very important for EU. In the center of 
the logistic aspect of the South Caucasus-
EU relations, the factor falls into .that both 
delivering Azerbaijan natural gas and oil to 
the European markets and region’s loca-
tion’s being in the center of the link route 
on a geography extending to the Middle 
East and the Caspian Basin and China.  

The relations between the EU and Azer-
baijan are fundamentally energy oriented. 
However, energy is a subject handled not 
only for the commercial purposes but also 
for the political, economic and security pur-
poses. Therefore, the increase of the need 
for energy in the recent years, makes the 
subject ranks first in the agendas of the 
countries and it makes the matter of ‘’se-
cure energy supply’’ important as much 
as ‘’energy supply’’. In this sense, energy 
transportation constitutes a big part of the 
logistic aspect in the EU-South Caucasus 
relations.

When we take a look at the history, we 
see that Baku oil was transported to the 
World market through the Black Sea by 
the opening of the Baku-Batumi railway. In 

AB’NIN AZERBAYCAN ILE OLAN 
ILIŞKILERINDE GÜNEY KAFKASYA 
BÖLGESININ JEOSTRATEJIK KONUMU 
BELIRLEYICI UNSUR OLARAK ÖNE 
ÇIKMAKTADIR.

IN THE RELATIONS BETWEEN EU 
AND AZERBAIJAN, GEOSTRATEGIC 
LOCATION OF SOUTH CAUCASUS 
COMES TO THE FORE AS THE 
DETERMINING FACTOR.
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rağmen programın anlam ve önemi geliş-
miştir. INOGATE zamanla, sadece petrol ve 
doğal gaz üretimini ve Avrupa’ya kadar nak-
lini kapsayan, petrol ve doğal gaz sektörle-
rini ilgilendiren program olmaktan çıkarak, 
elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji ve 
enerji etkinliği konularını da kapsayan bir 
projeye dönüşmüştür. INOGATE’in daha 
kapsamlı bir programa dönüştürülmesi, 
13 Kasım 2004 “Bakü İnisiyatifi” olarak da 
bilinen Enerji Bakanları Konferansı’nın iki 
yıllık çalışması ile başlamıştır. Bu programı 
AB ile ilgili partner ülkeler arasında enerji 
lojistiği ve güvenliğini güvence altına al-
maktadır.

AB’nin Güney Kafkasya ile olan ilişkileri 
2004 yılı sonrasında Yeni Komşuluk Po-
litikası ile daha sistematik bir şekil almış-
tır. Bu sistematiğin ana unsurlardan birini 
enerji lojistiği oluşturmaktadır. Özellikle 
Azerbaycan,  AB açısından enerji kaynağı ve 
nakli açısından kilit konumdadır ve önemi-
ni gün geçtikçe daha da pekiştirmektedir. 
Ayrıca, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 
30’nu Rusya’dan karşılayan AB’nin bu ül-

keyle devam etmekte olan Ukrayna krizin-
de olduğu gibi zaman zaman problemler 
yaşamış olması, gelecek açısından Birliği 
endişelendirmektedir. Bu endişe arttığı öl-
çüde, Azerbaycan’ın ve transit ülke olarak 
da Gürcistan’ın enerji kaynağı ve nakli açı-
sından önemi daha net bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

Enerji ticareti büyük ölçüde, enerji lojis-
tiğinin oluşturulmasına ve boru hatlarının 
güvenliğine bağlıdır. Azerbaycan, Güney 
Kafkasya’da zengin petrol ve doğal gaz kay-
naklarını yine bir bölge ülkesi olan Gürcis-
tan ve devamında Türkiye üzerinden pazar-
lamak isterken, Hazar havzasını oluşturan 
ülkelerin enerji kaynaklarının aktarımında 
da önemli bir transit üs görevini üstlenmek-
tedir. Güney Kafkasya (Azerbaycan), kendi 
petrol ve doğal gazını pazarlamak, aynı za-
manda Orta Asya hidrokarbon kaynakları 
için transit görevini üslenirken, AB de bu 
kaynaklar açısından önemli bir pazar olma 
özelliğini korumaktadır. 2014 yılı sonu iti-
bariyle Azerbaycan’ın günlük 856 bin varil 
petrol hasılatına ulaştığını ayrıca belirtmek 

gerekmektedir. Petrolün lojistiğine gelince; 
2014-2015 yılları itibariyle dünyada üreti-
len petrolün yaklaşık yüzde 63’ü denizyolu 
ile taşınmaktadır. Azerbaycan petrolünün 
taşınmasında ise boru hatları başı çekmek-
tedir. 

AB’nin günümüzde ham petrol ve do-
ğalgazda çok yüksek oranda ithal bağım-
lılığı bulunmaktadır. Avrupa’nın enerjide 
ithal bağımlılığı yakın gelecekte yüzde 
70’leri zorlayacak şekilde giderek artmak-
tadır. Bu ihtiyacın güvenlik tehdidi altında 
bulunan bölgelerden sağlanma gerekliliği 
kaçınılmazdır. Enerji güvenliği konusunda 
AB ülkelerinde giderek artan ölçüde oluşan 
endişe, Birliğin siyasi açıdan nispeten den-

May 1921, Azerbaijan oil was transported 
to the Black Sea for the first time through 
Baku-Batumi pipeline. In the years of 1900, 
Baku region produced approximately half 
of the total oil in the World. 

Prior to the New Neighborhood Poli-
cy, EU helped to form the Caspian energy 
transportation network by the program of 
Interstate Oil and Gas Transportation to 
Europe (INOGATE) as part of the Technical 
Aid to the Commonwealth of Independent 
States (TACIS).   Within the framework of 
this program, in addition to technical co-
operation, the EU aimed at the widening of 
the energy cooperation to utilize in the best 
way the supply and transit facilities of Azer-
baijan who has rich energy resources and 
other East European, the Caucasus and the 
Middle East countries who are the parties 
to the program. 

Within the framework of TACIS, en-
ergy and energy logistics issues appear also 
within nine major topics to make techni-
cal assistance. Baku-Batumi railway which 
has been repaired within the framework of 
Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia 
(TRACECA) and two blocks train which 
were donated by EU to the Azerbaijan State 

Railways have contributed to constitute the 
energy transportation network of Azerbai-
jan and Kazakhstan. Again, European Com-
mission supported in technical assistance 
to form the South Caucasus energy routes 
in INOGATE framework.

INOGATE Program is an energy coop-
eration program among the EU, the Black 
Sea, the Caspian and the neighboring coun-
tries. This program has become more com-
prehensive and effective after its establish-
ment in 1995. The meaning and importance 
of the Program has improved although its 
name has remained the same. In the pro-
cess of time, INOGATE ceased to be a pro-
gram containing only the production of oil 
and gas and its transportation to Europe 
and involving oil and natural gas sectors 
and has transformed into a Project which 
comprising the issues of electrical energy, 
renewable energy and energy efficiency. 
Transformation of INOGATE that is a more 
comprehensive program started with the 
two years’ of work of Energy Ministers Con-
ference which is also known as 13 Novem-
ber 2004 “Baku Initiative”. This program 
assures the energy logistics and security 
between EU and related partner countries.

The relations of EU with the South Cau-
casus have become more systematic after 
the year of 2004 with the New Neighbor-
hood Policy. Energy logistics forms one 
of the main factors of this systematic. Es-
pecially Azerbaijan is the key country with 
regard to the energy resource and trans-
portation to EU and is strengthening her 
importance more as the days go on.  Also, 
the fact that EU meets approximately 30 
percent of the natural gas needs from Rus-
sia and has been living problems with this 
country from time to time as in the ongoing 
Ukraine crisis, makes the Union anxious for 
the future. To the extent that this anxiety 
increases, the importance of Azerbaijan and 
Georgia, as the transit country, emerges 
more transparently in respect to the energy 
resources and transportation.  

Energy trading depends majorly on 
creation of the energy logistics and the se-
curity of the pipelines. While Azerbaijan 
wants to market her rich oil and natural gas 
resources in the South Caucasus through 
the regional country Georgia and Turkey 
afterwards, she has also been undertak-
ing the task of an important transit base in 
transportation of the energy resources of 

AVRUPA’NIN ENERJIDE ITHAL 
BAĞIMLILIĞI, YAKIN GELECEKTE 
YÜZDE 70’LERI ZORLAYACAK ŞEKILDE 
GIDEREK ARTMAKTADIR.
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geli ve güvenli olan Hazar bölgesine daha 
fazla ilgi göstermesini gerekli kılmaktadır. 
AB, bu doğrultuda özellikle Azerbaycan ile 
Yeni Komşuluk Politikası çerçevesinde gö-
rüşmeler yaparken, Rusya Federasyonu ile 
stratejik işbirliğini geliştirmeye çalışmakta-
dır. Fakat Rusya ile son olarak 2013 yılında 
ortaya çıkan ve 2014-2015 yıllarında doru-
ğa ulaşan Ukrayna krizi benzeri problemler 
zaman zaman tekrarlanmaktadır. Bu ger-
çekler ışığında Azerbaycan’ın AB açısından 
enerji ve lojistik bağlamındaki önemi daha 
da artmaktadır.

Enerji ve lojistik konuları Yeni Komşu-
luk Politikası kapsamında AB-Azerbaycan 
Eylem Planı’nın da ayrılmaz parçasını oluş-
turmaktadır. Planda, öncelikli alan olarak 
belirlenen enerji ve enerji nakli alanındaki 
işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vur-
gulanmıştır. Söz konusu işbirliği ile Hazar 
enerji kaynaklarının AB pazarlarına ulaş-
tırılması için Azerbaycan’ın transit kapasi-

tesinin geliştirilmesi, güvenli ve emniyetli 
taşıma için altyapının sağlamlaştırılması ve 
diğer Hazar ülkeleri ile bölgesel işbirliği ya-
pılması amaçlanmıştır.

AB’nin Azerbaycan ile imzalamış ol-
duğu bütün belgelerde ve Azerbaycan’ın 
iştirak ettiği bütün programlarda, ener-
ji nakli konusu ayrı bir başlık altında ele 
alınmıştır. Ülkenin, Hazar havzası enerji 
kaynaklarının dünya piyasalarına arz edil-
mesi yönünden hem üretici, hem de transit 
ülke konumunda olması, onu AB için iki 
kat önemli kılmaktadır. Dolayısıyla, AB ile 
Azerbaycan arasında stratejik temele da-
yalı bir ilişki söz konusudur. Enerji arzı bu 
ilişkinin özünü oluşturmaktadır.

2005 yılında kullanıma açılan BTC 
Petrol Boru Hattı sadece ekonomik yönü 
ile değil, siyasi/diplomatik niteliği ile de 
öne çıkmaktadır. BTC üzerinden taşınan 
petrolün naklinden sağlanan gelirler proje 
ortakları arasında kâr payı olarak dağıtıl-

maktadır. Hattın geçtiği güzergâh üzerinde 
yer alan Gürcistan ve Türkiye ayrıca transit 
geçiş ücreti almaktadır. Azerbaycan, pro-
je çerçevesinde Gürcistan’ı desteklemek 
amacıyla kendi transit ücretinden feragat 
ederek, bunun yerine Gürcistan’ın daha 
yüksek geçiş ücreti almasını sağlamıştır. 
2007 yılında Kazakistan, 2010 yılında ise 
Türkmenistan ile Azerbaycan hükümeti 
arasında imzalanan anlaşmalar doğrul-

the countries that constitutes the 
Caspian Basin. While the South 
Caucasus (Azerbaijan) has under-
taken the task of transportation 
for marketing her own oil and nat-
ural gas, at the same time for the 
Middle East hydrocarbon resourc-
es, EU keeps its characteristics to 
be an important market for these 
resources. It should be noted also 
that Azerbaijan has reached rev-
enue of 856 thousand barrels per 
day by the year-end 2014. When 
it comes to the logistics of the oil; 
as of the years of 2014-2015, ap-
proximately 63 percent of the oil 
produced in the World is being 
transported by sea. Whereas in 
transportation of the Azerbaijan 
oil, pipelines are leading. 

Today, the EU is dependent on crude oil 
and natural gas at a very high level. Europe’s 
dependency on imported oil is increasing 
gradually in the way to force 70 percent in 
the near future. It is unavoidable to provide 
this need from the regions under security 
thread. The anxiety which is gradually in-
creasing in the EU countries about the issue 
of the energy security necessitates showing 
more interest to the Caspian Region which 
is relatively more balanced and secure. The 
EU, besides having been making negotia-
tions in this direction with especially Azer-
baijan within the framework of the New 
Neighborhood Policy, has been trying to 
develop strategic cooperation with the Rus-
sian Federation. But the problems similar 
to those in Ukraine crisis which aroused 
with Russia lastly in 2013 and peaked in the 
years of 2014-2015 repeated from time to 
time. In the light of these facts, Azerbaijan’s 
importance in respect of EU in the context 
of energy and logistics is increasing all the 
more so.

Energy and logistics issues constitute 
an integral part of the EU-Azerbaijan action 

plan within the scope of the New Neighbor-
hood Policy. In the plan, it has been pri-
marily emphasized the need to strengthen 
the cooperation in the energy and energy 
transportation field. By the said coopera-
tion, enhancing the transit capacity of Azer-
baijan in order to delivery of the Caspian 
Basin energy resources to the EU markets, 
strengthening the infrastructure for a safe 
and secure transportation and regional co-
operation with the other countries of the 
Caspian Basin are aimed.

In all documents which EU signed to-
gether with Azerbaijan and in all the pro-
grams that Azerbaijan attended, the subject 
of energy transportation was dealt with 
under a separate heading. The fact that 
Azerbaijan is in a position to be both the 
producer and the transit country in terms 
of the supply of the Caspian Basin energy 
resources to the World markets, makes the 
country doubly important. Therefore, the 
matter is a relationship based on strategic 
foundations between the EU and Azerbai-
jan. Energy supply constitutes the core of 
this relationship.

BTC Oil Pipeline which brought into 
use in the year of 2005 stands out not only 
with its economic aspect but its political/
diplomatic nature also. The revenues ob-
tained from the oil transportation via BTC 
are distributed as dividend among the 
Project partners. Georgia and Turkey who 
are located on the route of the line also re-

ceive toll. With the purpose of support to 
Georgia within framework of the Project, 
Azerbaijan provided Georgia’s receiving 
higher toll, by waiving her own transit fee. 
In accordance with the agreements signed 
between Kazakhstan in the year of 2007 
and Turkmenistan in the year of 2010 and 
Azerbaijan Government, the transportation 
of the oil of the said countries through BTC 
has been decided.  With this decision, the 
importance of Azerbaijan in respect of the 
energy logistics has been proved once more. 

Baku-Tbilisi-Erzurum natural gas pipe-
line which entered into service in 2006 is 
a strategic project, aiming to reduce the 
dependency of both Azerbaijan and the 
western countries to Russia. This line was 
connected in 2007 with the Turkey-Italy 
natural gas pipeline, thus Azerbaijan natu-
ral gas started to be delivered to Italy. Said 
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EUROPE’S DEPENDENCY ON IMPORTED 
OIL IS INCREASING GRADUALLY IN THE 
WAY TO FORCE 70 PERCENT IN THE 
NEAR FUTURE.

BAKU-TBILISI-ERZURUM NATURAL 
GAS PIPELINE WHICH ENTERED INTO 
SERVICE IN 2006 IS A STRATEGIC 
PROJECT, AIMING TO REDUCE THE 
DEPENDENCY OF BOTH AZERBAIJAN 
AND THE WESTERN COUNTRIES TO 
RUSSIA.

2006 YILINDA FAALIYETE GEÇEN 
BAKÜ-TIFLIS-ERZURUM DOĞALGAZ 
HATTI DA HEM AZERBAYCAN’IN, 
HEM DE BATI ÜLKELERININ 
RUSYA’YA BAĞIMLILIĞINI AZALTMAYI 
HEDEFLEYEN, STRATEJIK AMAÇLI BIR 
PROJEDIR.
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tusunda söz konusu ülkelere ait petrolün 
de BTC üzerinden taşınması karara bağ-
lanmıştır. Bu kararla Azerbaycan’ın enerji 
lojistiği açısından önemi bir kez daha ka-
nıtlanmıştır. 

2006 yılında faaliyete geçen Bakü-
Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı da hem 
Azerbaycan’ın, hem de Batı ülkelerinin 
Rusya’ya bağımlılığını azaltmayı hedefle-
yen, stratejik amaçlı bir projedir. Bu hat 
2007 yılında Türkiye-İtalya doğalgaz hat-
tı ile birleştirilmiş, Azerbaycan doğalgazı 
böylece İtalya’ya nakledilmeye başlamıştır. 
Söz konusu boru hattı Güney Kafkasya ile 
AB arasındaki doğalgaz köprüsünün en 
önemli ayağını oluşturmaktadır.  28 Ha-
ziran 2013’te Bakü’de Azerbaycan Devlet 
Petrol Şirketi ile BP arasında Azerbaycan 
gazının Avrupa pazarına çıkarılmasına 
dair Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP-
Trans Adriatic Pipeline) Anlaşması imza-
lanmıştır. Yaklaşık 870 km olarak tasarla-
nan TAP boru hattının başlangıç noktası 
Yunanistan’ın Selanik şehri olacaktır. Tür-
kiye ve Yunanistan’ın mevcut altyapısının 
kullanılması öngörülen projede hattın, 
Arnavutluk ve Adriyatik'i geçerek İtalya'ya 
ulaşması planlanmaktadır. Bulgaristan’ın 
bu hatta iç ağlar yolu ile bağlanacağı ön-
görülmekte olup, projenin gerçekleşme-
si ile Arnavutluk, Slovenya, Hırvatistan, 
Bosna-Hersek ve Karadağ da Azerbaycan 
gazından faydalanma imkânı kazanacak-
tır. Azerbaycan’ın tek kaynak ülke olduğu 

TANAP tamamlandığı zaman iki hat bir-
birine bağlanacağı için Güney Kafkasya 
AB’nin hem mevcut ülkeleri, hem de po-
tansiyel üyeleri olan Batı Balkan ülkelerine 
doğalgaz boru hattı üzerinden bağlanmış 
olacaktır.

Güney Kafkasya’nın AB açısından lo-
jistik önemi bölgeye yakın ülkelerin pet-
rol kaynaklarının AB’ye sevki açısından 
da dikkat çekicidir. Türkmenistan ve 
Kazakistan’ın petrolü günümüzde BTC üze-
rinden AB ülkelerine ihraç edilmektedir. 
Bakü bu açıdan önemli bir lojistik üssü-
dür. Nitekim Kazakistan ve Türkmenistan 
petrolü Hazar denizi üzerinden tankerlerle 
Bakü’ye getirilerek buradan Avrupa’ya sevk 
edilmektedir.

1990’lı yıllardan günümüze kadar baş-
langıç noktası Güney Kafkasya/Bakü olan 
lojistik hatlarıyla (Bakü-Novorossisk, Ba-
kü-Supsa, BTC boru hatları; Bakü-Batum 
demiryolu) ağırlıklı olarak AB ve dünya pa-
zarına, 350 milyon tondan fazla Azerbay-
can petrolü ihraç edilmiştir. Hazar ve Ak-
deniz havzasını birbirine bağlayan lojistik 
ağ, nihai olarak AB’ne çıkmaktadır. Bu ağı 
oluşturan öğeler demiryolu, gemi-tanker 
taşımacılığı, petrol ve doğal gaz boru hatla-
rının bütününden oluşmaktadır ve AB’nin 
enerji güvenliği açısından büyük önem arz 
etmektedir. Azerbaycan bu oluşumun te-
melini oluşturmaktadır ve enerjide, arzın-
da olduğu gibi lojistiğinde de önemi gittik-
çe pekişmektedir. 

pipeline forms the most important leg of the 
natural gas bridge between the South Cau-
casus and the EU. In 28 June 2013, Trans 
Adriatic Pipeline (TAP) Agreement was 
signed between Azerbaijan State Oil Com-
pany and BP in Baku in putting the Azerbai-
jani oil on sale in the European market. The 
starting point of the TAP pipeline which is 
intended to be approximately 870 kms long 
will be Greek City of Thessaloniki. In the 
Project set forth the usage of existing in-
frastructure of Turkey and Greece, the line 
is planned to reach Italy passing through 
Albania and Adriatic. The connection of 
Bulgaria to this line through intranets is 
foreseen and by the realization of this Proj-
ect; Albania, Slovenia, Croatia, Bosnia and 
Herzegovina and Montenegro will have the 
possibility to access to the Azerbaijan gas. 
When the TANAP, in which Azerbaijan is 
the only resource country, is completed, the 
South Caucasus would have been connected 
both to the present EU countries and to the 
potential members, West Balkan countries, 
through the natural gas pipeline, for the two 
lines will be connected to each other. 

The logistic importance of the South 
Caucasus from the viewpoint of the EU, in 
the sense of shipping of the oil resources of 
the countries close to the region, is remark-
able also. Turkmenistan and Kazakhstani 
oil has been exported to the EU countries 
today through BTC. Baku is an important 
logistic base in this sense. Indeed, Kazakh-
stan and Turkmenistan oil is being shipped 
to Europe from here by bringing to Baku by 
tankers through the Caspian Sea.

From the 1990s to the present day, 
more than 350 million tons of Azerbaijani 
oil were exported mainly to the EU and the 
World market through the logistics lines 
starting point of which is the South Cau-
casus (Baku-Novorossiysk, Baku-Supsa, 
BTC pipelines, Baku-Batumi railway). The 
logistic network which connects the Cas-
pian and the Mediterranean basins to each 
other finally comes to the EU. The elements 
that constitute this network have been com-
posed of the whole of railways, ship-tanker 
transportation, oil and natural gas pipelines 
and it has been of great importance in re-
spect to the energy security of EU. Azerbai-
jan forms the basis of this formation and 
her importance in logistics is consolidating 
day by day as in the energy supply.
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B
eş yıla yaklaşan Suriye Krizi, 
geçtiğimiz günlerde yaşanan bir 
gelişmeyle yeniden tırmanma/
tırmandırılma aşamasına gir-

di. Farklı amaçlara sahip çeşitli grupların, 
özellikle ülkenin kuzeyinde yaptıkları mü-
cadele ekseninde yaşanan kanlı bir iç savaşı 
içselleştirmiş olan Suriye’de, sürecin başın-
dan bu yana rejime destek veren Rusya’nın 
yeniden aktif olarak sürece müdahil olması, 
başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ol-
mak üzere muhalefete destek veren birçok 
aktörün tepkisini çekmiştir. 

Moskova’nın yeni hamlesi ise, ülkenin 
batısında/kuzeybatısında Akdeniz kıyı-
sında yer alan Tartus’taki Rus deniz üssü-
ne altyapı yatırımları yapmak, burayı Rus 

donanmasının büyük savaş gemilerinin 
yanaşabileceği bir hale getirmektir. Hat-
ta Tartus’un kuzeyinde bir bölgede, büyük 
savaş gemilerinin kolaylıkla yanaşabileceği 

yeni bir deniz üssünün Rusya tarafından 
inşa edileceğine dair söylentiler de bulun-
maktadır. Bunun yanı sıra, Esad Ailesi’nin 
memleketi olarak bilinen Lazkiye’ye 
bağlı Ceble’deki Basil Esad Uluslararası 
Havaalanı’nı bir askeri üsse (hava üssü) 
çevirebilmek için de çalışmalara başlan-
mıştır. Öyle ki, sayısı bini aşan miktarda 
askeri uzman, mühendis ve çalışan, Rusya 
tarafından bölgeye konuşlandırılmakta ve 
askeri üssün içinde kalacaklar için, şimdilik 
kaydıyla, prefabrik özellikli lojman ve yö-
netim binalarının inşa edileceği da belirtil-
mektedir. Rusya’nın Suriye özelinde göster-
diği aktivizmin bir diğer unsuru ise, rejim 
güçlerinin muhalif unsurlarla mücadelede 
kullanabileceği yeni silahların, Lazkiye üze-

S
yrian crisis, which has been com-
ing to nearly five years, has en-
tered into an escalation/being 
escalated phase again by which a 

development experienced recently. In Syria 
who have interiorized a bloody civil war on 
the axis of the fights which committed by 
various groups with different objectives, 
especially in the northern part of the coun-
try, the involvement of Russia into the con-
tinuum actively again who have been giving 
support to the regime since the beginning 
of the period, has got reaction of many ac-
tors especially the United States of America 
(USA) who have been supporting the oppo-
sition.  

The new move of Moscow is to make 
infrastructure investments to the Russian 
naval base in Tartus which located in the 
Mediterranean coast in west/northwest of 

the country to make here capable of berth-
ing of large warships of the Russian navy. 
Moreover, there are rumors that, in a re-
gion on the North of Tartus, a new naval 
base where large warships will be capable of 
berthing easily, will be constructed by Rus-
sia. Besides, works started to turn the Basil 

Assad International Airport in Jableh that 
is appurtenant to Latakia known as Assad 
family’s hometown into a military base (air 
base). Such that; military specialists, engi-
neers and workers total number exceeding 
one thousand are being deployed by Russia 
and it has also been reported that, on the 
condition that for the nonce, prefabricat-
ed featured housings and administration 
buildings will be built for those who will 
stay in the base. Another element of Rus-
sia’s activism specific to Syria is to smuggle 
new weapons into the country through Lat-
akia, which regime forces can use against 
opposition elements in the fights. Accord-
ing to this, it has been indicated that, in 
a large number of tanks (T-90 which is 
known to be the most improved tank in 
Russian inventory), long-range artilleries 
and air weapons name of which are not ex-
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rinden ülkeye sokulması olmaktadır. Buna 
göre, çok sayıda tank (Rusya’nın envante-
rindeki en gelişmiş tank türü olarak bilinen 
T-90), uzun menzilli top ve adı/türü açık-
lanmayan hava silahının Suriye Ordusu’na 
teslim edildiği belirtilmektedir. Hatta Suri-
ye Ordusu’ndan bir yetkili de, alınan silah-
ların savaş alanında kullanılmaya başlandı-
ğını ve kendileri lehine çok etkin sonuçlar 
verdiğini de açıklamıştır. Rusya, bu silah-
ların yanı sıra, silahların kullanımını Su-
riyeli askerlere ve mühendislere öğretmek 
ve gerektiğinde onlara yardımcı olabilmek 
için birçok uzmanını da Lazkiye üzerinden 
Suriye’ye sokmuştur. 

Putin’in bu manevrası, içerik açısın-
dan, Rusya’nın Ukrayna özelinde uygu-
ladığı taktiği andırmaktadır. Bilindiği 
gibi, Ukrayna’da da Donbass (Donetsk ve 
Luhansk) Bölgesi’ndeki Rusya yanlısı ay-
rılıkçılara, Rusya tarafından yoğun silah 
desteği verilmektedir. Bunun yanı sıra, 
Rusya Ordusu’ndan askerlerin, ayrılıkçı-
lara silahları kullanmayı öğrettiği, hatta 
gerektiğinde çatışmalarda doğrudan yer 
aldığı da (Rusya tarafından kesinlikle red-
dedilse de) bilinmektedir. Bu durumun en 
açık örneği ise, Kırım’ın ilhakı esnasında 
görülmüştür. Nitekim Kırım’daki Rus de-
niz üssünden gelen askerler, üzerlerinde 
Rusya’ya dair hiçbir işaret taşımadan, si-
lahları ile sokaklara çıkmışlar ve yarıma-
danın Rusya’ya ilhakında görev almışlardı. 

Aynı durum, Donbass’ta da yaşanmakta-
dır. Rusya-Ukrayna Sınırı’nın belli bölge-
lerinden (özellikle Rostov yakınlarından) 
Ukrayna’ya kolaylıkla giren Rus askerler, 
Rusya üniforması giymeden Ukraynalı ay-
rılıkçılara sahada ve direnişin koordinas-
yonunda destek vermektedir. Şimdi benzer 

bir taktiğin Suriye’de uygulanmaya çalışıl-
dığına tanık oluyoruz. Zira Rusya, Esad’ın 
elinde tuttuğu bölgeden askeri uzmanlarını 
ve Suriye Ordusu’nun kullanacağı silahları 
ülkeye sokmakta ve hatta Rus askerlerinin 
belli bölgelerde/çatışmalarda Suriye Ordu-
su ile birlikte savaştıklarına dair söylentiler 
de (her ne kadar Suriye Yönetimi ve Rusya 
bunu kesin bir dille reddetse de) bulunmak-
tadır. Yani Rusya, kendi bölgesel/ulusal 
çıkarlarını yakından ilgilendiren çetrefilli 
meselelere, gerektiğinde doğrudan müdahil 
olarak, süreci lehine işler hale getirmek is-
temektedir. 

Rusya, Esad’a olan bu desteğini “IŞİD 
ve diğer Selefi örgütlerle mücadele” söylemi 
ile meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bilindiği 
üzere, ABD’nin başını çektiği (Türkiye’nin 

pounded have been delivered to the Syrian 
army. Even a competent from Syrian Army 
has declared that said weapons have been 
started to be used in the battlefield and they 
gave very effective results in their favor. Be-
side these weapons, Russia has put many 
specialists into Syria through Latakia to 
teach the Syrian soldiers and engineers how 
to use the weapons and to help them when 
it is necessary. 

This maneuver of Putin reminds, con-
textually, of the tactic applied in specific to 
Ukraine. As is known, intensive arms sup-
port have been given to the pro-Russian sep-
aratists in Donbass (Donetsk and Luhansk) 
Region in Ukraine by Russia. Besides, it is 
known that (although it has been definitely 
refused by Russia) soldiers from the Rus-
sian Army have been teaching the separat-
ists how to use the weapons; even they took 
part in the fights when necessary. The most 
obvious sample of this situation has been 
seen during the annexation of the Crimea. 
Hence, soldiers coming from Russian naval 
base went out to the streets with their weap-
ons without carrying any signs of Russia 
and they involved in annexation of the pen-
insula to Russia. Same thing has been hap-
pening in Donbass. The Russian soldiers 

from certain parts of the Russia-Ukraine 
border (especially near Rostov) who have 
easily entered into have been giving support 
to the separatists in the field and in the co-
ordination of the resistance without wear-
ing uniforms. Now we have been witnessing 
that they have been trying to implement a 
similar tactic in Syria. Because Russia has 
been smuggling her military specialists and 
weapons which Syrian army will use into 
the country through the area held by Assad 
and even there have been rumors (although 
Syrian Administration and Russia have def-
initely refused this) that Russian soldiers 
have been fighting together with the Syr-
ian army in certain areas/fights. That is to 
say, Russia wants to make the process work 
in her favor by involving the thorny issues 

directly when necessary, concerning her re-
gional/national interests closely. 

Russia has been trying to justify this 
support to Assad by the statement of “strug-
gling against IŞİD and other Salafi organi-
zations”. As is known, US led international 
coalition (coalition that Turkey has also 
started supporting reluctantly recently) has 
been trying to weaken IŞİD by airstrikes. 
Free Syrian Army (FSA) and YPG militia af-
filiated PYD also has been trying to support 
this struggle. Since, Assad has legitimated 
his opposition FSA and YPG; Russia which 
is not a part of this coalition continues to 
support the Syrian Government over the 
rhetoric of fight against IŞİD. Putin explic-
itly states that Syrian Army is the only solu-
tion to be successful to cope with IŞİD and 
that is why he has been giving military sup-
port to Syria. Putin having been stating that 
to destroy IŞİD has to be the first priority 
for both Russia and the Western World, he 
points out that supporting the Syrian Army 
which is the most effective and organized 
power shall not be a surprising initiative. 
Moreover, it has been voiced openly by 
many Russian authorities that Western ac-
tors, particularly US and Turkey must sup-
port Assad Administration. 

RUSYA, KENDI BÖLGESEL/ULUSAL 
ÇIKARLARINI YAKINDAN ILGILENDIREN 
ÇETREFILLI MESELELERE, 
GEREKTIĞINDE DOĞRUDAN MÜDAHIL 
OLARAK, SÜRECI LEHINE IŞLER HALE 
GETIRMEK ISTEMEKTEDIR. 

RUSSIA WANTS TO MAKE THE 
PROCESS WORK IN HER FAVOR BY 
INVOLVING THE THORNY ISSUES 
DIRECTLY WHEN NECESSARY, 
CONCERNING HER REGIONAL/
NATIONAL INTERESTS CLOSELY. 
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de son dönemde kerhen destek vermeye 
başladığı) uluslararası koalisyon, hava sal-
dırıları ile IŞİD’i zayıflatmaya çalışmakta-
dır. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve PYD’ye 
bağlı YPG milisleri de bu mücadeleye kara-
dan destek olmaya çalışmaktadır. İşte, Esad 
muhalifi ÖSO ve YPG’yi siyasal anlamda 
meşrulaştırdığı için, bu koalisyonun bir 
parçası olmayan Rusya, IŞİD ile mücadele 
söylemi üzerinden Suriye Hükümeti’ne ver-
diği desteği sürdürmektedir. Putin, yaptığı 
açıklamalarla, IŞİD ile mücadelede başarı 
elde edebilmek için Suriye Ordusu’nun tek 
çözüm olduğunu ve bu nedenle Suriye’ye 
askeri destek verdiğini açıkça ifade et-
mektedir. Putin, IŞİD’i yok etmenin, gerek 
Rusya, gerekse de Batı Dünyası için birincil 
öncelik olması gerektiğini belirtirken, Su-
riye’deki en etkin ve organize güç olan Su-
riye Ordusu’nu desteklemenin şaşırtıcı bir 
girişim olmayacağını belirtmektedir. Hatta 
ABD başta olmak üzere Batılı aktörler ve 

Türkiye’nin de Esad Yönetimi’ne destek 
vermeleri gerektiği de birçok Rus yetkili ta-
rafından açıkça dillendirilmektedir. 

Rusya’nın varmak istediği sonuç, 
ABD ve genel itibarıyla Batı Dünyası ile 
Türkiye’nin karşı olduğu Esad Yönetimi’nin, 
muhalif unsurlarla varılacak belli bir anlaş-
ma dâhilinde varlığını korumasını sağla-
maktır. IŞİD ile mücadele “metaforunu” da 

bu bağlamda kullanmaktadır. Rusya, genel 
itibarıyla bu plana bağlı kalmasına karşın, 
Suriye’nin parçalanması ihtimaline karşı da 
hazırlık yapmakta ve muhtemel bir parça-
lanma halinde Esad taraftarlarının elinde 
kalması beklenen Suriye’nin Akdeniz kı-
yısındaki şehir ve kasabalarında (Lazkiye, 
Tartus, Banyas, vb.) askeri varlığını kuvvet-
lendirmeye çalışmaktadır. Suriye’deki Tar-
tus Deniz Üssü ile Ceble’de yeni inşa edilen 
hava üssünün Rusya’nın Doğu Akdeniz’de-
ki tek askeri varlığı olduğu dikkate alındı-
ğında, bu bölgenin ve genel itibarıyla Esad 
Yönetimi’nin devamlılığının Moskova için 
ne denli anlamlı olduğu anlaşılabilir. Zira 
Doğu Akdeniz (tarihsel adıyla Levant), sa-
hip olduğu enerji potansiyeli (rezervleri) ve 
Orta Doğu’dan Avrupa’ya ulaşan ticari işle-
yişi kontrol edebilme anlamında çok önemli 
bir işleve sahiptir. Rusya da bu bölgede as-
keri/siyasal anlamda yer almak ya da etkin-
liğini göstermek istemektedir. Suriye, bu 

EKOGÖRÜŞ / ECOVISION

The result which Russia wants to reach 
is to protect the existence of the Assad 
Administration which US and in general 
Western World and Turkey are against, 
within a certain agreement with the dissi-
dent elements. Russia uses the metaphor 
“struggle with IŞİD” in this connection. Al-
though Russia adheres to this plan in gen-
eral terms, she is also making preparations 
for the possibility of disintegration of Syria 

and in case of a possible fragmentation, she 
is trying to strengthen her military presence 
in Syria’s cities and towns on the Mediter-
ranean coast (Latakia, Tartus, Baniyas, etc.) 
which are expected to remain in the hands 
of Assad supporters. It is understandable 

how important for Moscow is this area 
and in general the continuation of Assad 
Regime, when it is considered that Tartus 
Naval Base and newly constructed air base 
in Jableh are the only military presence of 
Russia in East Mediterranean. Because, 

RUSYA’NIN VARMAK ISTEDIĞI SONUÇ, 
ABD VE GENEL ITIBARIYLA BATI 
DÜNYASI ILE TÜRKIYE’NIN KARŞI 
OLDUĞU ESAD YÖNETIMI’NIN, MUHALIF 
UNSURLARLA VARILACAK BELLI BIR 
ANLAŞMA DÂHILINDE VARLIĞINI 
KORUMASINI SAĞLAMAKTIR.

THE RESULT WHICH RUSSIA WANTS TO 
REACH IS TO PROTECT THE EXISTENCE 
OF THE ASSAD ADMINISTRATION 
WHICH US AND IN GENERAL WESTERN 
WORLD AND TURKEY ARE AGAINST, 
WITHIN A CERTAIN AGREEMENT WITH 
THE DISSIDENT ELEMENTS.
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yönüyle küresel/bölgesel bir güç mücade-
lesinin tam ortasında yer almaktadır. 

ABD, Rusya’nın Suriye’deki girişimle-
rinin Esad’ı meşrulaştırma ve kendisi ile 
müttefiklerinin destek verdiği Suriyeli mu-
haliflerin mücadelelerini anlamsızlaştırma 
yönünde bir girişim olduğunu görmek-
tedir. Ancak Washington, muhaliflerin, 
kendi aralarındaki etnik/dinsel/mezhepsel 
bölünmeler nedeniyle Esad Yönetimi’ni 
devirmekten çok uzak olduklarını da açıkça 
ifade etmektedir. Rusya’nın, Esad’a verdiği 
desteği IŞİD ile mücadele çerçevesinde an-
lamlandırması da Washington’un elini za-
yıflatmaktadır. Nitekim Suriyeli Kürtlerin 
askeri gücü olan YPG’nin, IŞİD ile mücade-
le çerçevesinde belli kasabalarda rejim güç-
leri ile koordineli olarak hareket ettiği de bi-
linmektedir. Birçok ABD’li yetkilinin, IŞİD 
ile mücadele ve iç savaşın sonlandırılması 
için Esad Yönetimi ile diyalog kurulması ge-
rektiğini açıklaması ve son dönemde İspan-
ya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden de bu 
yönde açıklamalar geliyor olması, Obama 
Yönetimi’ni zor bir tercihle karşı karşıya bı-
rakmıştır. Esad ile diyalog kurularak geniş 
tabanlı bir koalisyon eliyle IŞİD’e karşı dur-
mak mı yoksa hem IŞİD hem de Rusya, İran 
ve Esad işbirliğinin de eklendiği geniş bir 
cepheyle mücadele etmek mi? Muhalif un-
surların kendi aralarındaki anlaşmazlıklar 
ve özellikle Türkiye’nin PYD (YPG)’ye iliş-
kin olumsuz tutumu da düşünüldüğünde, 
Washington’un işinin oldukça zor olduğu 
anlaşılabilmektedir. Hiç kuşkusuz, Rusya, 
ABD’nin karşı karşıya kaldığı bu zorluğu da 
göz önünde bulundurarak hamlesini yap-
mıştır. Hatta yaptığı hamlenin tam olarak 
arkasında olduğunu da gösterebilmek için, 
gerektiği ve Suriye Hükümeti tarafından 
talep edildiği takdirde, Suriye’ye kara gücü 
de gönderebileceğini açıkça belirtmiştir. 
Sonuç olarak, Rusya, uluslararası sistemde-
ki güç mücadelesinin merkezi haline gelen 
Suriye Kartı’na yatırım yapmak için uygun 
bir ortam bulmuştur ve bu ortamı Batı’nın 
aleyhine kullanmaya çalışmaktadır.

East Mediterranean (its historical name 
Levant) has a very important function in 
terms of the energy potential (reserves) 
it has and the ability to control the com-
mercial operation reaching Europe from 
the Middle East. Therefore, Russia wants 
to take part in military/political sense or 
show its effectiveness in this region. With 
this respect, Syria is located in the midst of 
a global/regional power struggle. 

USA has been seeing that Russia’s in-
terferences in Syria are attempts for le-
gitimization of Assad and making the op-
positions’ struggles meaningless which 
supported by her and allies. However, 
Washington openly states that they are 
far from toppling the Assad Regime due to 
ethnic/religious/denominational divisions 
among oppositions. Moreover, Russia’s 
sensing its support to Syria as the struggle 
against IŞİD weakens Washington’s hand. 
In fact, it has been known that the YPG 
which is the military power of the Syrian 
Kurds have been acting in coordination 
with the regime powers in certain towns in 

their fights against IŞİD. The fact that many 
US authorities has made statements that 
dialog must be established with the Assad 
Administration to bring the civil war to an 
end and also countries like Spain, England 
and France are making explanations re-
cently in this direction have made Obama 
Administration face a difficult choice. To 
stand against IŞİD by the hands of a broad-
based coalition through establishing dialog 
with Assad or to struggle against a wide 
front which IŞİD and Russia, Iran, Assad 
cooperation added? When it is taken into 
consideration of the disputes among the 
opposition parties and especially Turkey’s 
negative attitudes against PYD (YPG), it 
can be understood that Washington’s work 
is rather difficult.  Undoubtedly, Russia has 
made its move by taking into consideration 
of the difficulty the US has to face. Even 
more, Russia has enunciated that they can 
send military power if necessary and if 
claimed by the Syrian Government in order 
to show that they fully stand behind their 
move. Consequently, Russia has found a 
convenient environment for investment 
on the Syrian Card which has become the 
center of international power struggle and 
they have been trying to use this occasion 
against West. 

SURIYE KÜRESEL/BÖLGESEL BIR GÜÇ 
MÜCADELESININ TAM ORTASINDA YER 
ALMAKTADIR. 

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

understand Eurasia now

SYRIA IS LOCATED IN THE MIDST OF A 
GLOBAL/REGIONAL POWER STRUGGLE. 
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E
nerji, özellikle de doğal gaz, bir ül-
kenin milli güvenliğini doğrudan 
ilgilendiren iç ve dış politikaya iliş-
kin tutumunu belirleyebilen, ikili 

ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine yön 
veren boyutlara sahip. Bu durum, karar alı-
cıların ve siyasetçilerin enerji emtialarının 
ticaretini diğer emtiaların ticaretinden daha 
farklı değerlendirmelerine neden oluyor. 

Ülkemizin gerçekleştirdiği, gerçekleş-
tirmeyi hedeflediği veya içerisinde yer al-
mayı planladığı Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı (BTC), Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı (TANAP), “Türk Akımı”, 
Kuzey Irak’taki hidrokarbon kaynaklarının 
ülkemize ve ülkemiz üzerinden dünya pi-
yasalarına sevkini imkân verebilecek proje-
ler, Türkiye’yi küresel ölçekli tartışmaların 

merkezine koyuyor. Bu nedenle, bu ve bunu 
takip eden yazılarımda Türkiye’yi enerji sis-
teminin merkezine oturtarak bölgemizde 
yaşanan bazı önemli gelişmeler hakkında 
düşüncelerimi paylaşmak arzusundayım. 

Gelin bu yazıda, “Türkiye çok önemli 
bir jeopolitik konuma sahip” veya “Türkiye 
olmaksızın hiçbir boru hattı projesi hayata 
geçirilemez” gibi duymaya alıştığınız bayat 

E
nergy, particularly natural gas has 
various dimensions that directly 
relate with the national security 
of a state, determine stance of 

that state in domestic and foreign politics 
and has a guiding role in terms of the state’s 
bilateral and multilateral relations.  This 
causes the decision makers and politicians 
consider the trading of energy related com-

modities as different from the trading of 
other commodities. 

Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) pipeline, 
Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline 
(TANAP), “Turkish Stream”, and projects 
allowing the transfer of hydrocarbon re-
sources in Kurdistan Region of Iraq to Tur-
key and to the world market via Turkey, 
which have been realised, aimed to be re-

alised or planned to be participated, place 
Turkey at the heart of discussions on a glob-
al scale. Therefore, I want to share my opin-
ions about important energy related devel-
opments in our region, by placing Turkey at 
the centre of new energy geopolitics.

In this article, let’s set aside the com-
mon old analyses that “Turkey is at a very 
important geopolitical location” or “No 
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analizleri bir kenara bırakarak, Allah ver-
gisi konumumuzu stratejik akıl ile nasıl en 
etkin şekilde kullanabileceğimizi birlikte 
tartışalım.

Enerji Jeopolitiğinin Sıfırıncı 
Kanunu: “Kendi politikanı, 
stratejilerini ve projelerini 
geliştirmelisin.”
Jeopolitik, bulunduğunuz coğrafyayı mer-
keze koyarak, fiziki coğrafya ile siyasi etkin-
lik alanı arasındaki mevcut ve gelecekteki 
güç ve amaç ilişkisini inceler. Bir yandan bu 
güç ve amaç ilişkisini tanımlarken, bulun-
duğunuz coğrafyadan kaynaklanan avantaj 
ve dezavantajlarınızı, belirli stratejiler ve bu 
stratejileri hayata geçirmek için kullanaca-
ğınız araçları da tespit ederek ülkenizin le-
hine olabilecek dış politika araçlarını oluş-
turmayı/çıktıları sağlamayı hedefler. 

Jeopolitik, devlet-devlet, devlet-halk 
ilişkilerini şekillendirmiş bir unsur ola gel-
mişse de, uluslararası ilişkiler literatürün-
deki yerini alması göreceli olarak yenidir. 

Mackinder’ın öncüsü olduğu İngi-
liz ekolü, Mahan’ın Amerikan ekolü ve 

Ratzel’in Alman ekolü 3 önemli jeopolitik 
ekolü tanımlar. Mackinder, “Kalpgah - He-
artland” teorisi çerçevesinde güçlü bir do-
nanma ve kara kuvvetiyle Avrasya üzerinde 
kurulacak hâkimiyetin Dünya hâkimiyetini 
de beraberinde getireceğini savunuyordu. 
Mahan ve onun takipçisi Spykman “güçlü 
donanma” ile “kenar kuşak” tezini gelişti-
rerek, Avrupa, Orta Doğu ve Asya-Pasifik 
kuşağını kontrol edenin, Dünyayı kontrol 
edeceğine inanıyordu. Ratzel ve kendisinin 
takipçileri olan, Kjellen ile Haushofer “me-
kan” ve “organik devlet” kavramlarını ön 
plana çıkarırken, güçlü bir kara ordusuna 
vurgu yaparak devletlerin sınırlarının kü-
çülüp, büyüyebileceğini ancak jeokültürel 
unsurların var olmasının ortak bilinci canlı 
tutan ana motivasyon olduğunu ifade edi-
yordu. 

Petrol, doğal gaz ve kömür (hatta uran-
yum, altın, elmas ve gümüş) gibi doğal 
kaynakların üretiminin coğrafyayla ilişkili 
olması ve bu kaynakların uluslararası piya-
salara belirli güzergâhlar üzerinden sevki-
yatı, enerjiyi jeopolitiğin ana konularından 
biri haline getiriyor. Birinci Dünya Savaşı 

öncesinde İngiliz savaş gemilerinde yakıt 
olarak kömür yerine petrol kullanılmaya 
başlanmasının getirdiği askeri manevra 
üstünlüğü ve bu yakıtın deniz aşırı ülkeler-
den temin edilmesi zorunluluğunun ortaya 
çıkması, petrolü önemli bir stratejik emtia 
haline getirdi. İkinci Dünya Savaşı sonra-
sındaki ekonomik büyümeyle, doğal gazın 
sanayide ve konutlarda kullanımının yay-
gınlaşması ise bu yakıtın önemini arttırdı. 

Bu süreçte, ABD ve İngiltere’nin Orta 
Doğu’ya yönelik politikaları, SSCB’nin 

pipeline projects can be realised without 
Turkey”, and discuss how we can utilise our 
essential location most effectively on the 
basis of a strategical logic.

Zeroth Law of Energy 
Geopolitics: “You should 
develop your own policy, 
strategy and projects.” 
Geopolitics examines power and objective 
relationship in present and in the future 
between physical geography and political 
sphere of influence, by taking the pres-
ent location as centre.  It defines the rela-
tion between the power and objectives and 
also aims to provide outputs/foreign policy 
instruments in favour of the country, by 
determining the advantages and disadvan-
tages of the present location and the instru-
ments to be utilised under some strategies 
or for the realisation of these strategies. Al-
though geopolitics has always been a factor 
which shaped state-state and state-public 
relations, its position in the international 
relations literature is relatively new. 

British school pioneered by Mackinder, 
American school of Mahan and German 
school of Ratzel constitute three important 
geopolitics schools. In his “Kalpgah - Heart-
land” theory Mackinder advocated that en-
suring dominance over Eurasia by a sea 
power and land power would also bring in 
dominance over the World. Ma-
han and his successor Spykman 
put forward the theory of “sea 
power” and “rimland” theory and 
advocated that those controlling 
Europe, Middle East and Asia-
Pacific zone, would also control 
the World. Ratzel and his succes-
sors Kjellen and Haushofer high-
lighted the concepts of “space” 
and “organic state”, emphasised 
a strong land power and stated 
that although the borders of a 
country may expand and tighten, 
the main motivation keeping the 
collective consciousness alive is 
the existence of geo-cultural fac-
tors.

As the production of natural 
resources such as oil, natural gas 
and coal (even uranium, gold, 
diamond and silver) is related 
with geography, and transfer of 

these resources to international markets 
through certain routes make the energy a 
main topic of geopolitics. Oil became an 
important strategical commodity as a re-
sult of the superiority in terms of military 
manoeuvre following the use of oil instead 
of coal in British war ships before the First 
World War, and the obligation to supply oil 
from overseas countries. Importance of the 
natural gas enhanced with the increasing 
usage of natural gas in industry and house-
holds following the economic growth after 
the Second World War.

In this process, Middle East policies 
of the USA and Great Britain, natural gas 
trade between the USSR and Europe de-
veloped after 1970s can be listed as impor-
tant developments in terms of the energy 
geopolitics.  After the dissolution of USSR, 

independent republics emerging in Central 
Asia took their place in the global system 
as new producer countries. This has in-
creased the importance of Turkey’s location 
in terms of energy geopolitics as it located 
between the producer and consumer coun-
tries and also led to a shift in the axis of the 
energy politics which used to be Middle 
East-oriented towards the Caspian and 
Central Asia. As Russia became an energy-
centric country after 2000, a quest for a new 
balance among the Middle East- Eurasia – 
Europe triangle was began to be observed. 
On the other hand, recent and important 
developments such as the economic growth 
of China and India, increase in the energy 
demand, increasing interest in the Middle 
East and new balances emerging as a result 
of the improvement in the national oil and 
natural gas production of USA, increase the 
regional importance of energy geopolitics 
to a global scale. 

Now, let’s examine the position of Tur-
key in this big picture. When the geopo-
litical location of Turkey is defined, it is 
seen that in the West, Turkey neighbours 
the Balkans with its deep roots of history, 
and Europe, a historical rival of the Otto-
man Empire, highlighting the utilisation 
of integration and soft power.  In its south, 
lies Russian Federation (RF) alongside the 
whole the Black Sea with Heartland behind 
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PETROL, DOĞAL GAZ VE KÖMÜR GIBI 
DOĞAL KAYNAKLARIN ÜRETIMININ 
COĞRAFYAYLA ILIŞKILI OLMASI VE 
BU KAYNAKLARIN ULUSLARARASI 
PIYASALARA BELIRLI GÜZERGÂHLAR 
ÜZERINDEN SEVKIYATI, ENERJIYI 
JEOPOLITIĞIN ANA KONULARINDAN 
BIRI HALINE GETIRIYOR. 

AS THE PRODUCTION OF NATURAL 
RESOURCES SUCH AS OIL, NATURAL 
GAS AND COAL IS RELATED WITH 
GEOGRAPHY, AND TRANSFER OF 
THESE RESOURCES TO INTERNATIONAL 
MARKETS THROUGH CERTAIN ROUTES, 
MAKE THE ENERGY A MAIN TOPIC OF 
GEOPOLITICS.
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1970’lerden sonra Avrupa ile geliştirdiği 
doğal gaz ticareti, enerji jeopolitiği açısın-
dan önemli gelişmeler olarak sıralanabilir. 
SSCB’nin yıkılmasından sonra Orta Asya’da 
ortaya çıkan bağımsız cumhuriyetlerin 
yeni üretici ülkeler olarak küresel sistem-
de yerlerini almaları, Türkiye’nin üretici ve 
tüketici ülkeler arasında enerji jeopolitiği 
açısından çok önemli bir coğrafi konumu 
kazanmasına ve evvelce Orta Doğu mer-
kezli olan enerji jeopolitiğinin ekseninin, 
Hazar ve Orta Asya’ya doğru kaymasına 
neden oldu. 2000 yılından sonra Rusya’nın 
enerji eksenli devlete dönüşmesi, enerji 
jeopolitiği açısından Orta Doğu - Avrasya 
- Avrupa üçgeninde yeni denge arayışlarını 
beraberinde getirdi. Diğer yandan, Çin’in ve 
Hindistan’ın ekonomik büyümeleri ve ener-
ji taleplerindeki artış ve Orta Doğu’ya artan 
ilgileri, ABD’nin ulusal petrol ve doğal gaz 
üretiminin artmasıyla ortaya çıkan yeni ti-
cari dengeler gibi yeni ve önemli gelişmeler 
enerji jeopolitiğinin bölgesel önemini küre-
sel ölçeğe taşıyor. 

Şimdi Türkiye’nin bu büyük resimde 
nerede durduğuna bakalım. Türkiye’nin je-
opolitik konumunu tanımlarsak, Batısında 
derin tarihi köklerinin bulunduğu Balkan 
coğrafyası ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 
tarihsel rakibi olan, ekonomik entegrasyon 
ve yumuşak güç kullanımını önce çıkaran 
Avrupa bulunuyor. Kuzeyinde boydan boya 
Karadeniz ve onun ardında Kalpgah’ı elinde 
bulunduran Rusya Federasyonu (RF), tarihi 
boyunca Rusya (Çarlık dönemi ve SSCB da-
hil) ve Avrupa arasında tampon ülke görevi 
gören Doğu Avrupa (Ukrayna ve Polonya) 
konumlanmış durumda. Kuzeydoğu ve do-
ğusunda Geniş Karadeniz Bölgesi içerisinde 
tanımlanan, Kafkasya ve Orta Asya’nın ki-
lidi durumundaki Hazar bölgesi yer alıyor. 
Güneydoğusunda Büyük Pers İmparatorlu-
ğunun mirasçısı ve yaklaşık 400 yıldır sabit 
sınıra sahip olduğumuz İran, Irak ve Suriye 
üzerinden Basra Körfezi’ne kadar uzanan 
Orta Doğu, güneyinde ise yeni hidrokar-
bon keşifleriyle önemi artan Kıbrıs adası ve 
Doğu Akdeniz bulunuyor. 

Anadolu, her biri bulundurdukları hin-
terlandlar ile birlikte belirli bir ağırlığa 
sahip bu ana jeopolitik bölgeler ile birebir 
kıyaslandığında bir alt sistem konumunda. 
Her ne kadar birebir kıyaslama bize bu so-
nucu verse de, Anadolu, tüm bu bölgeleri 
birbirine bağlayan ana katalizör olarak ön 

plana çıkıyor ve bu rol Türkiye’yi bir merkez 
ülke pozisyonuna taşıyor. İstisnasız bir şe-
kilde, Türkiye’nin ismi yukarıda sıraladığı-
mız jeopolitik bölgelerde yer alan ülkeler ile 
pek çok enerji projesinde birlikte anılıyor. 
İşte tam bu noktada Enerji Jeopolitiğinin 
Sıfırıncı kuralı devreye giriyor: “Kendi po-
litikanı, stratejilerini ve projelerini geliştir-
melisin.”

TANAP ve BTC projesi, 1990’lı yılla-
rın başında geliştirilen ve yeni Türk Cum-
huriyetlerinin hidrokarbon kaynaklarını 
Rusya’dan bağımsız olarak dünya piyasa-
larını sunmalarını hedefleyen ABD strate-
jisine, Doğu-Batı Enerji Koridoruna daya-
nıyor. Yine, TANAP ve devamındaki Trans 
Adriyatik Projesi ise AB tarafından, Güney 
Gaz Koridoru olarak ifade edilen ve AB’nin 
yeni Enerji Birliği stratejisiyle uyumlu şe-

kilde tasarlanmış durumda. Diğer taraftan, 
RF tarafından gündeme getirilen “Türk 
Akımı” projesi ise RF’nun Ukrayna’yı doğal 
gaz transitinde devre dışı bırakma hedefiyle 
uyumlu.

Son olarak, TANAP’ın Hükümetler 
Arası (Inter Government Agreement-IGA) 
ve Ev Sahibi Hükümet (Host Government 
Agreement-HGA) Anlaşmalarında Türkiye 
enerji merkezi bir ülke olarak değil gazın 
güvenli bir şekilde Avrupa’ya sevkiyatını 
sağlayacak bir köprü olarak tanımlanıyor. 
TANAP üzerinden Azeri gazının yanı sıra, 
Doğu Akdeniz, İran, Türkmenistan, Irak 
gibi diğer üretici ülkelerden gelecek ilave 
gaz kaynakları açısından da durum böyle. 
Türkiye’nin konumu salt bir boruya indir-
geniyor. “Türk Akımı” henüz hâlihazırda 
fikir aşamasında olsa da, Rus yetkililerin 
açıklamalarında belirtilen, Yunanistan sı-
nırında kurulacak bir gaz merkezi (“hub”) 
projede öngörülen dört boru hattından bi-
rinin Türkiye’ye, diğer üçünün ise Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyacağı ve Yu-
nan yetkililerin Yunanistan’ın bu projeyle 
bir enerji merkezi olacağına ilişkin ifade-
leri, bu projenin de TANAP projesi ile pa-
ralel bir yaklaşıma sahip olacağını ortaya 
koyuyor. 

and Eastern Europe (Ukraine and Poland), 
that has always served as a buffer zone be-
tween the Russia (including the USSR and 
Tsarist period) and Europe, throughout the 
history. In the northeast and east, Turkey 
neighbours Caucasia included within the 
wide Black Sea Region and the Caspian 
Sea Region having a key role in Caucasia 
and Central Asia. Middle East extending 
to the Persian Gulf via Iran, Iraq and Syria, 
heirs of the Great Persian Empire and the 
constant neighbours of Turkey for about 
400 years is situated in the South-east of 
Turkey; while in the South lie the Eastern 
Mediterranean and Cyprus island, whose 
importance has increased with the explora-
tion of hydrocarbon. 

Compared to each of these geopolitical 
regions having a certain influence together 

with their hinterlands, Anatolia can be con-
sidered as a sub-system. However, despite 
this, Anatolia stands out as a main catalyser 
connecting all these regions, and this role 
makes Turkey a geopolitically central state. 
Unexceptionally, Turkey is mentioned in 
many of the energy projects with the coun-
tries in the above mentioned geopolitical 
regions. At this point, Zeroth Law of En-
ergy Geopolitics: “You should develop your 
own policy, strategy and projects.” takes the 
stage.  

TANAP and BTC Projects are based on 
the East-West Energy Corridor, the USA 
strategy developed at the beginning of 
1990’s aiming to put on the hydrocarbon 
resources of new Turkish Republics to the 
World market, independent from the Rus-
sia.   Moreover, TANAP and the succes-
sive Trans-Adriatic Projects defined as the 
South Energy Corridor by the EU, have 
been designed in compliance with the new 
Energy Union Strategy of the EU. On the 
other hand, “Turkish Stream” Project which 
has been brought to the agenda by the Rus-
sian Federation complies with the goal of 
the RF intending to exclude Ukraine in the 
natural gas transits.

Finally, in the Inter Government Agree-

ment (IGA) and Host Government Agree-
ment (HGA) of TANAP, Turkey has not 
been defined as a trading hub country but 
a country to ensure the transfer of natural 
gas to Europe, safely. Besides the Azeri gas, 
this also applies to the additional natural 
gas resources to be transferred from oth-
er producer countries such as Iran, Iraq, 
Turkmenistan and the Eastern Mediterra-
nean countries. Turkey’s position is played 
down as considering it only as a place for 
the pipelines.  Although “Turkish Stream” 
is currently at the preparatory stage, it is 
perceived that this project will also adopt 
an approach in parallel with that of TANAP, 
as understood from the statements of the 
Russian authorities revealing that a hub to 
be established at the border of Greece will 
have four pipelines, one transferring gas to 
Turkey and the other three to Europe via 
Turkey and the statements of Greek au-
thorities believing that Greece will become 
a hub with this project.

In my opinion, instead of an approach 
that position Turkey as a trading hub 
country in the energy trade, adopting an 
approach playing down Turkey only as a 
bridge and transit country in terms of the 
transfer of natural gas to the EU would not 
add much to Turkey. Turkey should follow 
a policy placing itself at the centre of energy 
trade, develop energy projects in line with 
the strategies consistent with that policy, 
and adopt energy diplomacy accordingly. 
In this regard, I believe that the projects 
aimed to be developed for the transfer of 
hydrocarbon sources to Turkey and to the 
World market by positioning Turkey in the 
centre of the system as trading hub, will be 
good examples. However, I consider that 
Turkey should not lose much time and 
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ANADOLU, TÜM BU BÖLGELERI 
BIRBIRINE BAĞLAYAN ANA KATALIZÖR 
OLARAK ÖN PLANA ÇIKIYOR VE BU 
ROL TÜRKIYE’YI BIR MERKEZ ÜLKE 
POZISYONUNA TAŞIYOR.

TURKEY SHOULD FOLLOW A POLICY 
PLACING ITSELF AT THE CENTRE 
OF ENERGY TRADE, DEVELOP 
ENERGY PROJECTS IN LINE WITH 
THE STRATEGIES CONSISTENT WITH 
THAT POLICY, AND ADOPT ENERGY 
DIPLOMACY ACCORDINGLY.

ANATOLIA STANDS OUT AS A MAIN 
CATALYSER CONNECTING ALL THESE 
REGIONS, AND THIS ROLE MAKES 
TURKEY A GEOPOLITICALLY CENTRAL 
STATE.
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Türkiye’yi enerji ticaretinde merkez 
ülke olarak konumlandıran yaklaşım ye-
rine, AB’ye doğal gaz sevkiyatında salt 
köprü konumuna indirgeyen yaklaşımın 
ülkemizin çok şey kazandırabileceğine 
inanmıyorum. Türkiye, enerji ticaretinde 
kendini tam merkeze koyan bir politika 
izlemeli ve bu politikaya uygun stratejilere 

göre enerji projeleri geliştirmeli ve enerji 
diplomasisini bu yönde sürdürmelidir. Bu 
anlamda, Kuzey Irak hidrokarbon kaynak-
larının ülkemize ve ülkemiz üzerinden dün-
ya pazarlarına sevkiyatı konusunda gelişti-
rilmesi hedeflenen projelerin, iyi örnekler 
teşkil ettiği düşüncesindeyim. Ancak, söz 
konusu projelerin uygulama aşamasına bi-
ran önce geçilmesi ve daha fazla zaman kay-
bedilmemesi inancını taşıyorum. Böyle bir 

stratejinin oluşturulması için kamu ve özel 
sektördeki tüm paydaşların, ulusal çıkarlar 
doğrultusunda ve ortak akıl çerçevesinde 
hareket etmelerinin önemli olduğuna ina-
nıyorum. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
(ETKB) geçtiğimiz yıl yayınladığı 2015-
2019 Stratejik Plan’ında ülkemizin hem 
enerji merkezi (“hub”) hem de bir enerji 
koridoru olarak öne çıkarılmış olması, bu 
konuda bir kafa karışıklığının yaşandığını 
ve bu yöndeki planlarımızın tekrar gözden 
geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Enerji Jeopolitiğinin Birinci 
Kanunu: “Oyunun kurallarını 
sen belirlemelisin.”
Enerji jeopolitiğinde kendi projelerini geliş-
tirmek ne kadar önemliyse, en az bu yakla-
şım kadar önemli olan diğer bir husus ise 

oyunun kurallarıdır. Dolayısıyla ülkeler 
oyunun kurallarını da kendileri belirleme-
dikleri takdirde geliştirdikleri projelerden 
tam olarak yararlanamazlar. Günümüzde, 
petrol ve doğal gazın merkezinde yer aldı-
ğı enerji jeopolitiğinde oyunun kurallarını 
yazmak, bu emtiaların fiyatlarının piyasa 
mekanizmaları çerçevesinde, manipüle edi-
lemeyecek şekilde belirleneceği yapıların 
tesis edilmesinden geçiyor. 

Doğal gaz açısından bakıldığında te-
darikçi ülkelerin elinde bulundurdukları 
petrol fiyatlarına dayalı, re-export fırsatla-
rını engelleyen ve rekabeti kısıtlayıcı uzun 
vadeli kontratlar yerine, gazın gaz ile reka-
betinin tesis edilmesi suretiyle arz ve talep 
dinamiklerine göre şekillenen gaz ticaret 
merkezlerinin kurulması gerekiyor. Bu yak-
laşım, ABD’nin yanı sıra, İngiltere başta ol-
mak üzere Batı Avrupa ülkelerinde şu ana 
kadar başarılı sonuçlar getirdi. Yine Orta 
Avrupa ülkelerinin yanı sıra Asya-Pasifik 
ülkeleri de kendi gaz endekslerini yaratmak 
için benzer stratejiler geliştiriyorlar. Likit 
bir piyasa yaratmanın olmazsa olmazı çok 
oyunculu bir tedarik mekanizmasının ku-
rulması olduğundan, gelişmiş örneklerde 
serbest piyasanın teşvik edilmesinin arka-
sındaki ana motivasyon da bu. Bir hesaba 
göre, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl petrole en-

deksli fiyatlardan aldı-
ğı doğal gaza ödediği 
para, Batı Avrupa hub-
larında oluşan fiyatlar-
la aynı miktar gaz için 
ödenen paradan 1,5 
milyar dolar fazla. Bu, 
şüphesiz ülkemiz açı-
sından bir kayıp olduğu 
kadar, arz güvenliğinin 
yanında fiyat güvenli-
ğinin de önemini orta-
ya koyması açısından 
çarpıcı. Benzer şekilde, 
Türkiye doğal gaz piya-
sasının serbestleştiril-
mesi, özellikle toptan 
satış segmentinin güç-
lendirilmesi gerektiğini 
ifade eden görüşler de, 
sadece özel sektörün 
kar etmesi için değil, 
ulusal çıkarlarımız çer-
çevesinde Türkiye’nin 
oyunun kurallarına ya-

zan bir ülke konumuna gelmesi arzu edildi-
ği için dile getiriliyor. 

TANAP’ın HGA ve IGA’larına baktığı-
mızda ve “Türk Akımı”yla ilgili Rus yetki-
lilerinin açıklamalarını dinlediğimizde, söz 
konusu projelerin kurallarının Türkiye’nin 
ulusal ve uluslararası çıkarlarından daha 
ziyade, tedarikçi ülke ve şirketlerin çıkar 
ve tercihlerine göre şekillendiğini üzülerek 
görüyoruz. 

began to realise these 
projects forthwith, in 
accordance with its own 
strategies. Accordingly, 
it is important that all 
the stakeholders both at 
the private and public 
sector should collabo-
rate with common sense 
on the basis of national 
interests.

In the Strategic Plan 
for 2015-2019, published 
last year by the Ministry 
of Energy and Natu-
ral Resources (MENR), 
Turkey has been fea-
tured as both an energy 
hub and an energy corri-
dor; this points to a con-
fusion and necessitates 
the revision of our plans, 
in this sense.   

First Law of 
the Energy 
Geopolitics: “Rules of the Play 
should be determined by you.”
In energy geopolitics, determining the rules 
of the play is just as important as develop-
ing your own projects. Therefore, if coun-
tries do not determine the rules of the play 
themselves, they cannot benefit even from 
their own projects. Today, determining the 
rules of the play in energy geopolitics hav-
ing oil and natural gas at it centre neces-
sitates the establishment of structures in 
which the prices of these commodities will 
be determined within the framework of the 
market mechanisms, in a way not allowing 
manipulation.

In terms of natural gas, it is necessary to 
establish gas trading hubs shaped by sup-
ply and demand dynamics by ensuring gas 
to gas competition, rather than making long 
term agreements indexed to the prices of oil 
hold by the supplier countries, hindering re-
export opportunities and restricting com-
petition. By now, this approach has brought 
success to Western European countries, es-
pecially GB, as well as USA. Moreover, be-
side Central European countries, countries 
in the Asia-Pacific region develop similar 
strategies to establish their own gas index-
es.  Sine qua none of establishing a liquid 

market is to form a multiplayer supplier 
mechanism and accordingly, this is the 
main underlying motivation for the promo-
tion of free market in developed examples. 
According to a calculation, the amount paid 
last year by Turkey for the natural gas pur-
chased over oil-indexed prices is 1.5 billion 
more than the amount paid for the same 
amount of gas over the prices determined 
in Western Europe gas trading hubs. This is 
certainly a loss for Turkey but it is also strik-
ing as it proves the importance of security 
of price besides the security of supply. Ac-
cordingly, liberalisation of Turkey’s natural 
gas market is mentioned especially within 
the framework of the opinions advocating 
the enhancement of the wholesale segment, 
in order to enable Turkey to become a coun-
try determining the rules of play not only in 
line with the interests of the private sector 
but also with the national interests.

Considering the HGA and IGA of 
TANAP, and the statements of Russian au-
thorities regarding the “Turkish Stream”, 
we regretfully witness that the rules of the 
mentioned projects have been shaped on 
the basis of the interests and preferences of 
the supplier country and companies rather 
than Turkey’s national and international 
interests.  

Second Law of the Energy 
Geopolitics: “You cannot define 
the field of a play whose rules 
are not determined by you.”
The best player of a game is the one who 
established the rules of that play or who 
knows best, the way and limit of extending 
and improving these rules. This also ap-
plies for the energy geopolitics. Provisions 
of an agreement drafted and shaped before 
you by the other people, will provide new 
opportunities of negotiation for the ben-
efit of the other party. In other words, it 
should be considered as usual that a pro-
posal for a pipeline project serves for the 
bigger strategy in the mind of the country 
making the proposal. In this sense, acting 
proactively is important.  Considering the 
latest developments, it is seen that RF pro-
poses “Turkish Stream” project to Turkey 
while bringing the North Stream 2 (NEXT) 
project on the agenda and by this means, 
aims at both accelerating the realisation of 
these projects and gaining advantage in the 
negotiations by benefiting from the com-
petition between these two projects.  Al-
though at the beginning of TANAP, it was 
been aimed transfer only Azeri gas, later 
on it has been aimed to transfer natural 
gas from different countries and this poses 
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TÜRKIYE, ENERJI TICARETINDE 
KENDINI TAM MERKEZE KOYAN BIR 
POLITIKA IZLEMELI VE BU POLITIKAYA 
UYGUN STRATEJILERE GÖRE ENERJI 
PROJELERI GELIŞTIRMELI VE 
ENERJI DIPLOMASISINI BU YÖNDE 
SÜRDÜRMELIDIR.
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Enerji Jeopolitiğinin İkinci 
Kanunu: “Kurallarını 
belirlemediğin oyunun sahasını 
tanımlayamazsın.”
Bir oyunun en iyi oyuncusu, o oyunun ku-
rallarını yazan veya oyununun kurallarının 
nasıl ve nereye kadar geliştirileceğini ve ge-
nişletileceğini en iyi bilen taraftır. Bu enerji 
jeopolitiği için de geçerlidir. Önünüze hazır 
gelen ve başkalarınca şekillendirilen anlaş-
ma metinleri, gelecekte karşı taraf lehine 
yeni müzakere fırsatları oluşturacak hü-
kümlerden oluşacaktır. Bir başka okumay-
la, bir boru hattı projesi önerisinin, öneriyi 
yapan ülkenin kafasındaki büyük stratejiye 
hizmet etmesi olağan karşılanmalıdır. Pro-
aktif davranmak bu açıdan önemlidir. Gün-
cel gelişmelere baktığımda, RF bir yandan 
“Türk Akımı” projesini Türkiye’ye teklif 
ederken, diğer yandan da Kuzey Akım 2 

(NEXT) projesini gündeme getirerek, her 
iki projenin de birbirleriyle rekabetinden 
yararlanarak, gerçekleştirilme sürecini 
hızlandırmak ve müzakerelerde avantajlı 
konuma geçmeyi hedefleyebiliyor. TANAP 
projesi, başta Azeri gazını taşıma hedefiyle 
gerçekleştirilirken, günün sonunda farklı 
ülkelerden gelecek gazı da taşımayı amaç-
layarak Türkiye’nin uzun vadeli doğal gaz 
merkezi (“hub”) olma hedefi açısından bir 
engel teşkil edebiliyor. Bu çerçevede, şu 

tespiti vurgulamakta fayda var: “Fiyatın 
serbest piyasa mekanizmaları çerçevesinde 
oluşmasına imkân vermeyen transit doğal 
gaz boru hattı projeleri, henüz hiçbir ülkeyi 
“hub” yapmamıştır.” 

Enerji Jeopolitiğinin Üçüncü 
Kanunu: “Ana bileşen 
ve temel dinamiklerini 
şekillendiremediğin oyunda 
kaybeden sen olursun.”
SSCB ile AB arasında doğal gaz ticareti ge-
liştirilirken, jeopolitik konumu itibariyle 
hem boru hatlarının geçişi hem de depo-
lama tesisi gibi kritik enerji altyapı tesis-
lerinin inşa edilmesi için en uygun ülke 
Ukrayna’ydı. Ukrayna, Rus doğal gazının 
AB’ye sevki için (tıpkı şimdi ülkemizin in-
dirgenmeye çalışıldığı konum gibi) transit 
ülke pozisyonuna getirilirken, bunun uzun 

vadede bir sorun teşkil edebileceği düşü-
nülmemişti. SSCB’nin dağılmasından sonra 
Ukrayna, ana bileşen ve temel dinamikleri 
kendisi tarafından şekillendirilmeyen bir 
enerji oyununda kendisini buluverdi. Bu 
bir taraftan RF’nun siyasi baskılarıyla mü-
cadeleyi gerektirirken, diğer yandan AB’ye 
sevk edilen Rus gazının güvenli bir şekilde 
iletilmesi sorumluluğunu da beraberinde 
getiriyordu. 2006, 2009 ve 2014 yılında ya-
şanılan RF-Ukrayna doğal gaz krizleri, “bir 

ülkeden ne kadar çok boru hattı geçerse o 
ülke o kadar güvenli ve güvenilir ülke olur” 
tezini bir kenara bırakın, “bir ülkeden ne ka-
dar çok boru hattı geçerse o ülkenin ulusal 
güvenliği o kadar çok oranda tehdit altında 
olabilir” tespitinin yapılabilmesine imkân 
verdi. Ukrayna, kendi iç tüketimi için Po-
lonya, Slovakya ve Macaristan ile yeni en-
terkonnektör hatlar üzerinden Avrupa’dan 
doğal gaz tedarik etmeye başlamadan önce 
çok yüksek fiyatlarla RF’ndan doğal gaz it-
hal etmek zorunda da kaldı. Bu gelişmeler 
bize, özellikle enerji denkleminde ana bile-
şen ve temel dinamikleri şekillendirmenin 
ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak-
tadır.

Sonuç olarak, Kuzey-Güney ve Doğu-
Batı istikametlerinde Türkiye üzerinden 
hayata geçirilen ve tasarlanan pek çok boru 
hattı projesi Türkiye’nin enerjide “merkez 

ülke” olduğunu net bir biçimde orta-
ya koyuyor. Bu konuda hiçbir tartış-
ma sözkonusu değil. Ancak, boru hattı 
projeleri salt transit geçişi öngördüğü 
zaman, merkez ülke konumunuzla ilgi-
li ticari ve siyasi avantajlarımızın gazın 
sevkiyatının yapıldığı ülkelere kayması-
na neden oluyor. Daha açık ifade etmek 
gerekirse basına yansıyan haliyle “Türk 
Akımı”nda ve TANAP’ta Türkiye’nin 
kendi eliyle Yunanistan’a enerji merkezi 
konumu kazandıracağı gibi. 

Enerji oyununda oyunun kurallarını ya-
zabilmek için ticareti yapılacak enerji ürü-
nünün fiyatının nasıl ve nerede belirlendiği 
çok önemlidir. Sayın Başbakan Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu’nun 2001’de yayımla-
nan “Stratejik Derinlik” kitabında da kav-
ramsallaştırdığı “Türkiye Merkez Ülkedir” 
söylemini enerjiye uyarlamak için, “enerji 
ticaret merkezi olma” hedefimiz üzerinde 
daha fazla düşünmemizde yarar bulunduğu 
inancındayım.

an obstacle before the objective of Turkey 
to become a natural gas hub in the long 
term. Accordingly, it is worth mentioning 
that “Transit natural gas projects that do 
not allow the determination of price within 
the framework of free market mechanisms 
have not rendered any country a trading 
hub until now.” 

Third Law of the Energy 
Geopolitics: “In a play that 
you cannot shape the main 
components and basic 
dynamics, you will lose” 
While developing natural gas trade be-
tween the USSR and the EU, the most 
suitable country in terms of the location 
of the pipelines and the construction of 
critical energy infrastructures like stor-
age facilities was Ukraine due to its geo-
political location. In placing Ukraine as a 
transit country for the transfer of Russian 
natural gas to the EU (as Turkey is tried 
to be played down currently), it was not 
though that this would pose a problem in 
the long-term.  Following the dissolution 
of the Soviet Union, Ukraine found itself 
in an energy play whose main components 

and basic dynamics are not shaped by it-
self. This necessitated a fight against the 
political pressures of the RF and also laid 
the responsibility of securely transferring 
the Russian natural gas to the EU. Natural 
gas crises in 2006, 2009 and 2014 between 
the RF and Ukraine led to the thought that 
“the threats against the national security of 
a country increases in line with the number 
of the pipelines there”, let alone the claim 
that “the higher number of pipelines in a 
country proves its security”. Before sup-
plying natural gas from Europe via new in-
terconnection lines with Poland, Hungary 
and Slovakia for its domestic consumption, 
Ukraine had to import natural gas from RF 
in astronomical prices. These prove the im-
portance of shaping the main components 
and the basic dynamics in energy equation.  

Consequently, many pipeline projects 
designed and realised via Turkey in North-
South and East-West directions clearly 
reveal that Turkey is a “key country” in 
energy.  This is beyond doubt. However, 
when pipeline projects stipulate only tran-
sit, this enables the destination countries 
where the natural gas is delivered, to gain 
the commercial and political advantages 

that Turkey could benefit due to its central 
location. Indeed, the media revealed that 
Turkey itself enables Greece to become 
an energy hub in “Turkish Stream”  and 
Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP).  

Place and the method of identifying the 
price of energy product to be traded play 
an important role in establishing the rules 
in the energy play. In order to adapt the 
“Turkey is a Central Country” saying of the 
Prime Minister, Ahmet Davutoğlu which he 
conceptualised in his book titled: “Stratejik 
Derinlik - Strategic Depth” issued in 2001, 
I believe that it is worth focusing more on 
our objective of “becoming an energy trad-
ing hub” to the energy sector.
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ENERJI OYUNUNDA OYUNUN 
KURALLARINI YAZABILMEK IÇIN 
TICARETI YAPILACAK ENERJI 
ÜRÜNÜNÜN FIYATININ NASIL 
VE NEREDE BELIRLENDIĞI ÇOK 
ÖNEMLIDIR.

PLACE AND THE METHOD OF 
IDENTIFYING THE PRICE OF ENERGY 
PRODUCT TO BE TRADED PLAY AN 
IMPORTANT ROLE IN ESTABLISHING 
THE RULES IN THE ENERGY PLAY.
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Suriye Nereye:
Dümensiz Seyreden Bir Gemi!

Syria Where:
A Rudderless Ship Sailing!
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A
rap Baharı kapsamında gelişen 
halk hareketlerinin 2011 yılın-
da Suriye’ye de sıçraması sonu-
cunda patlak veren olaylar tüm 

bölgeyi derinden etkilemiştir. Başlangıçta 

taraflardan biri (Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD), bazı Avrupalı ülkeler, Körfez 
Ülkeleri ve Türkiye) Esad rejimini tasfiye 
edip Suriye’de her ne pahasına olursa olsun 
rejim değişikliğini hedeflerken, diğer taraf 
(Rusya, İran ve Çin) rejimi reformlara ikna 
edip, Suriye’nin bölgedeki rolünü muhafaza 
etmeye çalışmıştır. Ancak tasfiye taraftar-
larının bu işi Suriye içinden bir muhalefet 
eliyle yapma girişimleri, ciddi anlamda bir 
taban bulamamaları ve var olan muhalifle-
rin birlikte hareket edememeleri dolayısıyla 
başarısız olmuştur.[1] Ayrıca, 2013 yılında 
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın, 
“Hizbullah militanları zafere yemin etti. 
Esad rejiminin devrilmesi söz konusu ol-

mayacaktır.”[2], şeklindeki beyanatıyla 
Esad’ın İran destekli Hizbullah’ın yardımı-
nı sağlaması ve 2003’de “tek taraflı” olarak 
Irak’a saldırarak işgal eden ABD’nin, Orta 
Doğu bölgesine yönelik yumuşak gücünün 
aşınması nedeniyle, bu tür müdahalelerde 
“çok taraflı” bir zeminde hareket etmeye 
özen göstermesi gibi nedenler, tasfiye eki-
binin elini zayıflatmıştır.

Günümüze gelindiğinde ise, Suriye ola-
yına ilişkin yeni ve kritik gelişmelerin ya-
şandığını görmekteyiz. Peki, bu gelişmeler 
nelerdir ve Suriye’nin geleceğini ne şekilde 
etkileyeceklerdir? Bu gelişmelerin neler 
olduğu hususunda 2013-2015 döneminde 
Beyaz Saray’ın Orta Doğu, Kuzey Afrika 

T
he events that erupted as a result 
of the splashing of people’s move-
ments that developed within the 
context of the Arab Spring to Syria 

also in 2011 deeply affected the region. 

At the beginning, while one of the parties 
(United States of America (USA), some Eu-
ropean countries, the Gulf countries and 
Turkey) aiming a change of regime in Syria 
at any price by eliminating Assad regime, 
the other party (Russia Iran, China) tried to 
maintain Syria’s role in the region by per-
suading the regime to reforms. However, 
elimination supporters failed as their at-
tempts to realize this by the hand of an op-
position from inside of Syria couldn’t find a 
serious base and as the existing oppositions 
were unable to act together. Also, with such 
reasons that; by Hezbollah Secretary-Gen-
eral Hassan Nasrallah’s declaration “Hez-
bollah militants vowed to victory. The over-

throw of the Assad regime will not come 
to question”,  Assad’s gaining the help of 
Hezbollah backed by Iran and the erosion 
of the US soft power directed to the Middle 
East due to their invading Iraq in 2003 by 
attacking “unilaterally” and US’s being at-
tentive to act on “multilateral” base in such 
interventions  weakened the hands of the 
elimination team.

When we come to the present time; we 
see that new and critical developments are 
being experienced. Well, what are these de-
velopments and how will they affect Syria’s 
future? In respect of what these develop-
ments are, the determinations in the article 
of Philip Gordon who was the White House’ 

ARAP BAHARI KAPSAMINDA GELIŞEN 
HALK HAREKETLERININ 2011 
YILINDA SURIYE’YE DE SIÇRAMASI 
SONUCUNDA PATLAK VEREN 
OLAYLAR TÜM BÖLGEYI DERINDEN 
ETKILEMIŞTIR.

THE EVENTS THAT ERUPTED AS 
A RESULT OF THE SPLASHING 
OF PEOPLE’S MOVEMENTS THAT 
DEVELOPED WITHIN THE CONTEXT OF 
THE ARAB SPRING TO SYRIA ALSO IN 
2011 DEEPLY AFFECTED THE REGION.
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ve Körfez Bölgesi Koordinatörlüğü görevi-
ni yürüten Philip Gordon’un “It’s Time to 
Rethink Syria” (Suriye’yi Yeniden Düşün-
me Zamanı) adlı yazısındaki tespitlerden 
faydalanılabilir. Öncelikle Gordon, Suriye 
olayına ilişkin gelişmeleri üç noktada topla-
maktadır. Bunlardan ilki; daha iyi bir yaşam 
umuduyla binlerce mültecinin Avrupa’ya 
akın etmesi, ikincisi; ABD’nin Esad rejimi-
ni içeriden bir muhalefet eliyle devirmek 
için başlattığı eğit-donat programının ba-
şarısız olması ve üçüncüsü ise; Rusya’nın 

Suriye’ye verdiği sözlü desteği somutlaş-
tırarak, aktif olarak sahada Esad’a yardım 
etmeye başlamasıdır.[3] İlaveten Irak’ın 
yanı sıra Suriye’de de önemli bir bölgeyi 
kontrol eden Irak Şam İslam Devleti’nin 
(IŞİD) temel bir aktör olarak belirmeye baş-
lamasıyla birlikte, ABD’de yapılan 4 Kasım 
2014 tarihli ara seçimlerde, Kongre’deki ço-
ğunluğunu kaybeden Obama yönetiminin 
“Topal Ördek”[4] pozisyonuna düşmesi de 
Suriye’nin kaderini belirleyecek olan diğer 
önemli gelişmelerdir. 

İlk gelişme olan Avrupa’da yaşanan 
mülteci krizi, Avrupa hükümetlerinin 
Esad’ın iktidardan uzaklaştırılması poli-

Coordinator of the Middle East, the North 
Africa and the Gulf Region in the 2013-2015 
period, named ‘’It’s Time to Rethink Syria’’ 
can be useful. Gordon, firstly, collects the 
developments relating the Syrian event in 
three points. First of these, streaming of 
thousands of refugees’ to Europe with the 
hope of better living, second; failure of the 
‘’Train-Equip’’ program in order to over-
throw the Assad regime by the hand of the 
oppositions from inside and thirdly; Rus-
sia’s starting to help Assad actively by con-

cretizing the verbal support. Additionally, 
with the beginning of the appearance of 
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) 
who is controlling an important region in 
Iraq and in Syria also, as a major actor, 
the falling of Obama Administration’s into 
‘’lame duck’’ position who has lost his ma-
jority in the Congress in the bye election, 
also, other important developments that 
will determine the fate of Syria. 

The refugee crisis that has been lived in 
Europe which is the first development may 
cause the European Governments to waive 
the policies of Assad’s overthrow. Because, 
when the Assad government overthrown, as 
there will not be a valid authority to govern 
the country and the refugee crisis will deep-
en even further, the European countries 
will consent to the Assad regime to remain 
in power as long as they do not see a better 
alternatives. In this context, German Prime 
Minister Angela Merkel’s declaration who 

talked after the European Union (EU) Sum-
mit in which refugee crisis discussed that 
“To end the war in Syria, Assad must attend 
the negotiations” and the Prime Minister 
of England David Cameron’s declaration       
“Assad may become the part of the tran-
sitional government” are the declarations 
which support this view   

As a matter of fact, USA’s ‘’Train-Equip’’ 
Program to overthrow the Assad regime by 
the hand of an opposition from the inside 
of Syria was a complete failure. Within the 
scope of the said program, the first train-
equip group was attacked by al-Nusra front 
which is a branch of Al-Qaida and some 
were killed and some were captured. The 
second group also suffered from the same 
fate and their weapons and equipment are 
confiscated by al-Nusra.

Apart from this, Russia’s involvement 
actively to Syria under the pretext of fight-
ing against ISIL complicated the equation 
even more. In this concern, Igor Korotçen-
ko,  the editor of the Russia based National 
Defense Magazine who talked to the AFP 
Agency declared  that “Russia forwarded 
all weapons to fight against ISIL” and ”the 
weapons and military equipment forward-
ed are both for detection and airstrike and 
ground attack.”  Within the framework 
of this move that strengthens the hand of 
Assad, the first airstrike in Syria was real-
ized several hours after Putin received the 

AVRUPA’DA YAŞANAN MÜLTECI KRIZI, 
AVRUPA HÜKÜMETLERININ ESAD’IN 
IKTIDARDAN UZAKLAŞTIRILMASI 
POLITIKASINDAN VAZGEÇMELERINE 
NEDEN OLABILIR.
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THE REFUGEE CRISIS THAT HAS 
BEEN LIVED IN EUROPE MAY CAUSE 
THE EUROPEAN GOVERNMENTS TO 
WAIVE THE POLICIES OF ASSAD’S 
OVERTHROW.
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tikasından vazgeçmelerine neden olabilir. 
Çünkü Esad hükümeti devrilince ortada 
ülkeyi yönetecek meşru bir otorite kalma-
yacağından mülteci krizi daha da derinleşe-
ceği için, Avrupa ülkeleri Esad yönetiminin 
iktidarda kalmasına, daha iyi bir alternatif 
görmedikleri sürece, rıza göstereceklerdir. 
Bu çerçevede göçmen krizinin ele alındığı 
Avrupa Birliği (AB) Zirvesinden sonra ko-
nuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 
“Suriye’deki savaşın sona erdirilmesi için 
yapılan görüşmelere Esad’ın da katılma-
sı gerekir.”[5] yönündeki beyanı ile İngil-
tere Başbakanı David Cameron’ın “Esad 
Suriye’de geçici hükümetin parçası olabilir.” 
şeklindeki beyanı bu görüşü destekler nite-
likteki açıklamalardır.[6] 

Ayrıca ABD’nin Esad’ı Suriye içinden 
bir muhalefet eliyle devirmek için başlattığı 
Eğit-Donat Programı tam bir başarısızlığa 
uğramıştır. Söz konusu program kapsamda, 
Suriye’ye gönderilen ilk eğit-donat grubu, El 
Kaide’nin bir kolu olan Nusra Cephesi’nin 
saldırısına uğramış ve bir kısmı öldürülmüş, 
bir kısmı da esir alınmıştır. İkinci grup da 
benzer bir akıbete uğramış ve silah ve teç-
hizatlarına Nusra Cephesi tarafından el ko-
nulmuştur.[7] 

Diğer taraftan Rusya’nın IŞİD ile savaş-
ma bahanesiyle Suriye’ye aktif olarak mü-
dahil olması Suriye’deki denklemi daha da 
karmaşıklaştırmıştır. Bu hususta AFP ajan-
sına konuşan Rusya merkezli Milli Savunma 
dergisi editörü İgor Korotçenko, Rusya’nın 
“IŞİD ile savaşmak için gerekli tüm silahları 

gönderdiğini” ve sevk edilen silah ve askeri 
malzemenin “hem keşif hem de hava ve kara 
saldırılarını amaçladığını” açıklamıştır.[8] 
Esad’ın elini güçlendiren bu hamle çerçeve-
sinde, Suriye’deki ilk hava harekatı, 30 Eylül 
2015’de Putin’in parlamentodan yurtdışın-
da askeri operasyon izni almasından birkaç 
saat sonra gerçekleştirilmiştir.[9]

Radikal İslami grupların, 11 Eylül saldı-
rıları ile zirveye çıkan ve takiben çeşitli Av-
rupa ülkelerine de yayılan eylemleri, günü-
müzde Batı medeniyetine en büyük meydan 
okumayı teşkil etmektedir. Esad rejiminin 
devrilmesini takiben bu grupların bir de-
vamı olan IŞİD’in Suriye’nin tamamının 
yönetimine hakim olması korkusu, özellikle 
Avrupa için Esad korkusunun önüne geçmiş 
gözükmektedir. Bu nedenle Avrupalı lider-
lerin Esad’ın şimdilik de olsa iktidarda kal-
masına zımnen rıza gösterdikleri, Merkel ile 
Cameron’ın yukarıdaki açıklamalarından da 
anlaşılabilmektedir.

Mevcut şartlarda Esad yönetiminin içe-
riden bir muhalefet eliyle devrilemeyeceği 
açıktır. Yine de Esad’ın devrilmek istenmesi 
halinde (şu an için bu amacı güden pek ol-
masa da) böyle bir harekatın öncülüğünü 
yapabilecek tek ülke, daha önceki örnek-
lerde de görüldüğü üzere, ABD’dir. Ancak 4 
Kasım 2014’de ABD’de yapılan seçimlerde 
Kongre desteğini kaybeden Obama yöneti-
minin böyle bir şeye kalkışması da zor gö-
zükmektedir. 

Suriye’deki önceliğini bölgeden IŞİD’in 
temizlenmesine veren ABD, bu amaçla 

müttefikleriyle birlikte, IŞİD hedeflerine 
yönelik hava harekatları düzenlemektedir. 
Ancak hava harekatı yeterli olmayacağın-
dan, ABD, 2003 yılında Kürtler tarafından 
Kuzey Suriye’de kurulan PYD’nin askeri 
kolu olan YPG ile koordinasyon içerisinde 
hareket etmektedir. ABD’nin kara birliği 
gibi hareket eden PYD söz konusu operas-
yonlar kapsamında Kilis’in karşısında yer 
alan Azez-Cerablus hattı ile Hatay’ın gü-
neyindeki İdlib ve Lazkiye hariç tüm Kuzey 
Suriye’ye hakim olmuştur. Ayrıca ABD’nin 
desteği ile daha da güçlenen PYD tüm Ku-
zey Suriye’ye hakim olursa, kontrolü altında 
bulunan bölgelerden çıkardığı petrolü doğ-
rudan deniz yoluyla ihraç etme imkanına 
da kavuşacaktır ki, bu bir bakıma PKK’nın 
çok büyük bir ekonomik destek elde etmesi 
olarak da değerlendirilebilir.[10] Tüm bu 
gelişmeler Türkiye’nin ulusal güvenliği açı-
sından son derece kaygı vericidir. Türkiye 
bu endişesini dile getirmesine karşın, ABD 
her fırsatta Suriye’de IŞİD’e karşı kullan-
dığı PYD’yi PKK’dan ayırdığını söyleyerek, 

permission for military operation abroad 
from the Parliament in 30 September 2015.

The spreading of actions by the Radi-
cal Islamic Groups which peaked with 11th 
September attacks and following to various 
European countries also constitutes the 
biggest challenge against the Western Civi-

lization today. The fear of domination of 
the management of the entire Syria by ISIL 
which is the continuation of these groups 
following the overthrow of the Assad re-
gime seems to get ahead of the Assad fear 
especially by Europe. For this reason, the 
European leaders’ tacit consent for Assad 
to remain in power, though for now, can be 
understood from the declarations of Merkel 
and Cameron.

It is clear in the current circumstances 
that the Assad Administration cannot be 
overthrown by the hand of an opposition 
from inside. Still, in case Assad desired to 
be overthrown (although for the moment no 
one is pursuing this goal), the only country 
to be able to take the lead in such an action 
is USA, as seen in the previous examples. 
On the other hand, for Obama Administra-
tion that lost the support of the Congress in 
4th November 2014, it seems difficult to at-
tempt such a thing. 

USA who has given the priority in Syria 
for cleaning ISIL from the region, has been 
organizing air operations, for this purpose, 
together with her allies. But, since air op-
erations would not be sufficient, USA is act-

ing in coordination with the YPG which is 
the military branch of the PYD established 
in the North Syria. PYD who is acting as if 
USA’s land troop, within the scope of the 
said operations, has been dominating the 
entire North Syria, except Azez-Jarabulus 
line located across from Kilis and Idlib and 
Latakia located in the South of Hatay. Be-
sides, if PYD, who further strengthened by 
the support of the USA, dominates all of 
the North Syria will have the opportunity 
to export the oil directly by sea produced 
from the regions under their control and 
this may be interpreted in a sense that PKK 
will have a very big economical support. All 
these developments are extremely pertur-
bative in respect of Turkey’s national se-

SURIYE’DEKI ÖNCELIĞINI BÖLGEDEN 
IŞID’IN TEMIZLENMESINE VEREN 
ABD, BU AMAÇLA MÜTTEFIKLERIYLE 
BIRLIKTE, IŞID HEDEFLERINE 
YÖNELIK HAVA HAREKATLARI 
DÜZENLEMEKTEDIR.
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USA WHO HAS GIVEN THE PRIORITY 
IN SYRIA FOR CLEANING ISIL FROM 
THE REGION, HAS BEEN ORGANIZING 
AIR OPERATIONS, FOR THIS PURPOSE, 
TOGETHER WITH HER ALLIES.
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bir terör örgütü olarak görme-
diğini ifade etmektedir.[11] De-
ğişen koşullara göre politika-
larını revize etmekte zorlanan 
Türkiye, Suriye denkleminde 
oyunda kalmaya çalışmakta-
dır. Ancak başlangıçtan beri 
savunduğu Esad’ın devrilme-
si planından, neredeyse tüm 
müttefiklerinin vazgeçmesi ne-
deniyle, geri adım atmış gözük-
mektedir.[12] 

Şu an için Suriye’deki ge-
lişmeler daha çok kendi iç di-
namikleri tarafından yönlendi-
rilmekte olup, ABD’deki karar 
alıcılar dahi politikalarını bu 
gelişmelere göre dizayn etmeye 

başlamıştır. Suriye’de olayların ilk patlak 
verdiği 2011’den bu yana pek çok yeni ge-
lişme yaşansa da, sonuç değişmemiş gözük-
mektedir. Yaşanan gelişmeler, mevcut şart-
larda Esad iktidarının, önemli aktörlerin 
hayati çıkarlarını esaslı bir şekilde tehdit 
etmediği sürece, devam edeceğini göster-
mektedir. 
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curity. Although Turkey has been uttering 
her anxiety, USA, who has been using PYD 
against ISIL in every opportunity, has been 
expressing that they do not see PYD as a 
terrorist organization by separating it from 
PKK. Turkey who is slogging on revising 
her policies in accordance with the chang-
ing conditions is trying to stay in the game 
in the Syria equation. However, it seems to 
have stepped back from the plan for over-
throwing Assad which is advocated from 
the beginning because almost all the allies 
have waived.

For now, the developments in Syria are 
guided more by their own internal dynam-
ics and decision makers in the USA have 
started to design their policies in accor-
dance with these developments. Although 
a lot of new developments experienced in 
Syria, since 2011, when the incidents first 
erupted, the results seem unchanged. De-
velopments lived are showing that The 
Assad government will continue under the 
present conditions, unless it threatens vital 
benefits of the important actors. 

SURIYE’DE OLAYLARIN ILK PATLAK 
VERDIĞI 2011’DEN BU YANA PEK ÇOK 
YENI GELIŞME YAŞANSA DA, SONUÇ 
DEĞIŞMEMIŞ GÖZÜKMEKTEDIR.

ALTHOUGH A LOT OF NEW 
DEVELOPMENTS EXPERIENCED IN 
SYRIA, SINCE 2011, WHEN THE 
INCIDENTS FIRST ERUPTED, THE 
RESULTS SEEM UNCHANGED.
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R
ecently serious developments are 
being lived between Russia and 
Turkey. The two countries have 
looked at the happenings in Syria 

different from each other from the very be-
ginning. Turkey, while defending the possi-
bility of a solution in Syria without Assad, 
Assad’s biggest supporter is Russia.

Despite Turkey and Russia have taken 
up opposite positions to each other in the 
Syrian issue, they haven‘t reflected this 
resolution on their bilateral relations. As a 
matter of fact, for the reason of this, Russia 
has not the luxury to give up Turkey would 
be more accurate to say.   Because Russia 
who attracted the lightnings of the United 

States of America (USA) and European 
Union (UN) countries was faced with a se-
vere economic embargo.

In such an environment, to be in close 
contact with Turkey was a smart move of 

the Russians who know chess very well 
because Turkey is their close neighbor, 
they are exporting natural gas to them and 
they see Turkey as transition in reaching 
the global markets. The abandoning of the 
Project of the South Stream because of the 
Ukraine crisis, furthermore Putin’s explain-
ing this during his visit to Turkey was steps 
taken with feeling anxiously to give a mes-
sage to Europe and USA.

However, due to Turkey’s determined 
attitude in reduction of natural gas which 
Putin personally explained in December 
last year and in Turkish Stream Project is-
sue, Russia seems to be changing her cards 
in the game.

S
on günlerde Rusya ve Türkiye 
arasında ciddi gelişmeler yaşanı-
yor. İki ülke Suriye’de yaşanan-
lara en başından beri birbirinden 

farklı baktı. Türkiye, Suriye’de çözümün 
ancak Esed’siz mümkün olabileceğini sa-
vunurken, Esed’in en büyük destekçisi ise 
Rusya’ydı.

Suriye konusunda birbirine zıt pozisyon 
alan Türkiye ve Rusya, buna rağmen bu 
ayrışmayı ikili ekonomik ilişkilerine yan-
sıtmadı. Aslında bu durumun sebebi için, 
Rusya’nın Türkiye’den vazgeçebilme lüksü 
yok, demek daha doğru olur. Çünkü Ukray-
na kriziyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 

şimşeklerini üzerine çeken Rusya, ağır bir 
ekonomik ambargoyla karşı karşıya kaldı.

Böyle bir ortamda, sınır komşusu, do-
ğalgaz ihraç ettiği ve küresel pazarlara ulaş-
masında geçiş olarak gördüğü Türkiye’yle 
yakın temasta bulunmak, satrancı iyi bilen 
Rusların akıllı hamleleriydi. Ukrayna krizi 
yüzünden Güney Akım Projesi’nden vazge-

çilmesi, üstelik bunu Putin’in Türkiye ziya-
retinde açıklaması, Avrupa’ya ve ABD’ye 
mesaj verme kaygısıyla atılan adımlardı.

Ancak Türkiye’nin geçen yılın Aralık 
ayında bizzat Putin’in açıkladığı doğalgazda 
indirim ve Türk Akımı Projesi konusunda-
ki kararlı tavrından dolayı Rusya, oyunda 
kartlarını değiştiriyor gibi gözüküyor.

Türk Akımı’nın Akıbeti Ne Olur?
Kartların değiştirileceği yönündeki ilk 
adım, Rusya’nın Türk Akımı kapsamında 
inşa edilecek dört doğalgaz hattından iki-
sinin iptal edileceğini açıklamasıyla geldi. 
Böyle bir durumda, taşınması planlanan 63 
milyar metreküplük doğalgaz yarıya inecek 
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SURIYE KONUSUNDA BIRBIRINE ZIT 
POZISYON ALAN TÜRKIYE VE RUSYA, 
BUNA RAĞMEN BU AYRIŞMAYI IKILI 
EKONOMIK ILIŞKILERINE YANSITMADI.

DESPITE TURKEY AND RUSSIA HAVE 
TAKEN UP OPPOSITE POSITIONS TO 
EACH OTHER IN THE SYRIAN ISSUE, 
THEY HAVEN‘T REFLECTED THIS 
RESOLUTION ON THEIR BILATERAL 
RELATIONS. 

Rusya Türkiye’yi
Karşısına

Alabilir mi?
Can Russia

Take Turkey on?
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ve projenin kapasitesi 32 milyar metreküp 
olacak.

Türk Akımı Projesi’nde geçen süreyle 
birlikte son birkaç gündür Rusya’nın Esed’e 
arka çıkmak adına Türkiye’nin hava saha-
sını ihlal etmesini de hesaba katarsak, bu 
kez Rusya’nın Türkiye’yle olan ekonomik 
ilişkilerini siyasi bakış farklılıklarının etki-
lediğini görürüz.

Peki, bu durum hangi ülkeye ekonomik 
ve siyasi açıdan daha fazla maliyet getirir?

Birincisi, Rusya’nın ekonomisinin mi-
henk taşı petrol ve doğalgaz. Ülke eko-
nomisini ayakta tutan petrol ve doğalgaz 
gelirleri, zaten Avrupa ülkeleriyle yaşanan 
sorundan dolayı ciddi ölçüde geriledi. Yeni 

ortaklıklar ve yeni pazar arayışları, tam da 
bu yüzden.

Yani, her ne kadar Avrupa ülkeleri do-
ğalgaz konusunda Rusya’ya bağımlı ise, 
Rusya da ekonomisini güçlü tutmak için 
hâlihazırda olan Avrupa pazarına ihtiyacı 
var. Bu bağımlılık yeni arayışları ve yeni or-
taklıkları zorunlu kılıyor Rusya için.

Rusya’nın yanı başında, ekonomisi bü-
yüyen ve yeni enerji projeleriyle “enerji 
merkezi” olma yolunda önemli hamleleri 
gerçekleştiren ve dolayısıyla enerjide aktör 
olan bir ülke var. Üstelik on üç yıldır siyasi 
ve ekonomik istikrarı olan bir ülkeden bah-
sediyoruz.

Rusya’nın Türk Akımı’nda geçen süre 
zarfında Türkiye yerine Yunanistan’ı 
daha güçlü kılma çabasının arkasında ise, 
Türkiye’nin enerji konusunda Trans Ana-
dolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Kuzey 
Irak petrolünün ve doğalgazının Türkiye’ye 
ve Türkiye üzerinden diğer ülkelere trans-
fer edilmesi gibi projelerle öne çıkmasının 
etkisi büyük.

Bölgedeki gücünü özellikle 2002’den 
sonra artıran Türkiye’nin küresel ekonomi-
yi şekillendiren enerjide güçlü bir aktör ol-

masının, Rusya için çok tercih edilebilir bir 
durum olmadığı ortaya çıkıyor.

Türkiye, Enerjide Yoluna Devam 
Etmeli
Rusya’nın Suriye’ye müdahalesi, daha doğ-
rusu Esed’e yardımı, ardından Türkiye’nin 
hava sahasını ihlal etmesi ve Türk Akı-
mı’ndaki kapasitenin yarıya indirildiğine 
dair ifadeler, Türkiye-Rusya arasındaki iliş-
kiler üzerinde kara bulutların dolaştığı yo-
rumlarını artırıyor. Ancak reel politika ge-
reği, özellikle söz konusu Rusya ve Türkiye 
olunca bu yorumlar geçerliliğini yitiriyor.

Çünkü Rusya’nın iyice yalnızlaştığı, 
ekonomisinde ciddi bir küçülme yaşadığı 
bu dönemde Türkiye ile siyasi fikir ayrılık-
larını ekonomiye, hele de enerjiye yansıt-
maları pek gerçekçi bir yaklaşım olmaz.

Hâlihazırda petrol ve doğalgaz tica-
retini göz önünde bulundurduğumuzda, 
Rusya’nın, son dönemde attığı adımların 
kendisine nasıl bir maliyeti olacağını iyi 
düşünmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 
Türk Akımı Projesi’nde mevcut ekonomik 
koşullar, Türkiye’yi Rusya için vazgeçilmez 
kılıyor.

What Will Be the Fate of the 
Turkish Stream?
The first step in the direction of the change 
of the cards came with the explanation that 
two of the four natural gas pipeline to be 
constructed by Russia within the Turkish 
Stream would be cancelled. In such a case, 
the amount of the natural gas planned to be 
63 billion cubic meters will be reduced to 
half of it and the capacity of the Project will 
be 32 billion cubic meters.

With the period that has passed in the 
Turkish Stream Project, within the last 
several days, we see that, this time, the dif-
ferences in the political outlooks have af-
fected the economic relations, taking into 
account also Russia’s violation of the Turk-
ish airspace in behalf of backing Assad. Ok, 
to which country does this situation bring 
more costs economically and politically?

First, cornerstone of the Russian econo-
my is oil and natural gas. Oil and natural gas 
revenues that sustain the country’s econo-
my have already declined seriously due to 
the problems with the European countries. 
The new partnerships and researches for 
new markets are just for this reason.

That is, although the European coun-
tries are dependent on Russia on natural 
gas, Russia also needs the European market 

already available to keep her economy pow-
erful. This dependency necessitates new 
searchings and new partnerships for Russia.

There is a country near to Russia whose 
economy is growing, realizing important 
moves on the way to become “energy cen-
ter” with her new energy projects, conse-
quently being an actor in energy. Besides, 
we are mentioning a country having po-
litical and economic stability for thirteen 
years.

Behind the effort of Russia to make 
Greece stronger instead of Turkey during 
the period passed in Turkish Stream, the ef-
fect of Turkey’s coming to the forefront with 
the projects such as the Trans Anatolian 
Natural Gas Pipeline (TANAP), transferring 
the North Iraq oil and natural gas to Turkey 
and to other countries over Turkey is big.

Turkey has increased her power in the 
region especially after 2002 and Turkey’s 

being a powerful actor in energy that shap-
ing the global economy has appeared that 
this is not a preferable situation for Russia.

Turkey Should Continue Her 
Way in Energy
Russia’s intervention in Syria, more pre-
cisely, help Assad, then her violation of the 
Turkish airspace, the expressions that the 
capacity of the Turkish Stream reduced 
to half, are increasing the interpretations 
that dark clouds are wondering over the 
Turkish-Russian relations. However, these 
interpretations lose their validity when it 
comes to Turkey and Russia particularly, by 
force of the real politics.

Because it wouldn’t be a realistic ap-
proach for Russia to reflect the differences 
in the political views with Turkey to the 
economy, especially to energy, in such a pe-
riod that Russia has become isolated thor-
oughly and lived through a serious down-
sizing in the economy.

When we take into consideration the 
existing oil and natural gas trading, Russia 
has to think carefully the cost of the steps 
she has taken lately. For this reason, exist-
ing conditions are making Turkey indis-
pensable for Russia in the Turkish Stream 
Project.

ÜLKE EKONOMISINI AYAKTA TUTAN 
PETROL VE DOĞALGAZ GELIRLERI, 
ZATEN AVRUPA ÜLKELERIYLE 
YAŞANAN SORUNDAN DOLAYI CIDDI 
ÖLÇÜDE GERILEDI.

OIL AND NATURAL GAS REVENUES 
THAT SUSTAIN THE COUNTRY’S 
ECONOMY HAVE ALREADY DECLINED 
SERIOUSLY DUE TO THE PROBLEMS 
WITH THE EUROPEAN COUNTRIES.
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F
inansal sistem, finansal kuruluşla-
rı (ticari bankalar, sigorta kuruluş-
ları ve menkul kıymetler borsaları 
gibi) ve finansal piyasaları (para, 

türev, hisse senedi ve tahvil piyasaları gibi) 
kapsamaktadır. Güçlü, verimli ve iyi finan-
sal sistem, yatırımları ve tasarrufları artır-
maktadır. Finansal gelişme, ekonomik bü-

yümeyi, rekabet avantajını, yeni yatırımları 
ve yenilikçi faaliyetleri teşvik etmektedir.  
Ekonomi teorisine göre, finansal gelişme-
nin ekonomik büyüme üzerine olumlu et-
kisi vardır.

Enerji; Türkiye, Orta Doğu ve Kafkasya 
ülkeleri ekonomileri için bir köşe taşıdır. 
Dünya nüfusu ve enerji tüketimi artmakta-
dır. Bu nedenle enerji talebinin önümüzde-
ki on beş yılda üç kat artması beklenmekte-
dir. Buna karşın bu talep bugünkü arzın çok 
üstündedir. Enerji talebi ve arzı arasındaki 
bu büyük fark ülkeler için önemli bir prob-
lemdir. Fakat son yıllarda enerji yatırımları, 
sürdürebilir enerji ve enerji verimliliği bu 
farkı kapatmaya başlamıştır. 

Azerbaycan, geçmişe göre jeopolitik 
ve jeostratejik olarak da daha önemli po-
zisyona sahiptir. Güney Gaz Koridoru’nda 
Azerbaycan ve Türkiye’nin ortaklığı vardır. 
Trans-Anadolu Doğal Gaz Hattı (TANAP) 
projesi bu ortaklığın sonucudur. TANAP, 
1.850 kilometredir ve 2018 yılında bitme-
si beklenmektedir. Azerbaycan medyasına 
göre bu projenin tahmini maliyeti 10-11 
milyar dolardır. 

Azerbaycan’da petrol ve gaz ürünleri-
nin ihracattaki payı çok yüksektir. Bu oran,  
2009 yılında yüzde 91,7, 2010 yılında yüz-
de 95 ve 2014 yılında yüzde 93,4 olmuş-
tur. Azerbaycan ekonomisi için petrol ve 
doğal gaz ürünleri önemlidir. Çünkü ülke 

F
inancial system includes finan-
cial institutions (e.g. commer-
cial banks, insurance companies, 
stock exchange etc.) and financial 

markets (e.g. money, derivative, stock and 
bonds markets). Strong, efficient and good 
financial system increases savings and in-
vestment. Financial development promotes 

economic growth, advantage of competition, 
new investments and innovative activities. 
According to economic theory, financial de-
velopment can have a positive effect on eco-
nomic growth.

Energy has been cornerstone of the econ-
omies of Turkey, Middle East and Caucasian 
countries. World population and energy 
consumption increases. Because of this, en-
ergy demand, expected to increase threefold 
in the next fifteen years. On the other hand 
this demand will far outstrip today’s supply. 
Gap between energy supply and demand 
is big problem for countries. But in recent 
years new energy investments, sustainable 
energy and energy efficiency fills this gap.

Azerbaijan has much more impor-
tant geopolitics and geostrategic position 
than the past. Azerbaijan and Turkey are 
partnership in the Southern Gas Corri-
dor.  Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline 
(TANAP) project is result of this partner-
ship. TANAP is 1,850 kilometer and which 
is due to be completed in 2018.  Azerbaijani 
media have estimated the pipeline’s cost at 
$10-11 billion.

Percent of petroleum and gas prod-
ucts in exports of Azerbaijan is very high. 
In 2009, 91.7 percent in 2010, 95 percent 
and in 2014, 93.4 percent of exports is pe-
troleum and gas products in Azerbaijan. 
Petroleum and gas products are important 

FINANSAL GELIŞME, EKONOMIK 
BÜYÜMEYI, REKABET AVANTAJINI, 
YENI YATIRIMLARI VE YENILIKÇI 
FAALIYETLERI TEŞVIK ETMEKTEDIR.  

FINANCIAL DEVELOPMENT PROMOTES 
ECONOMIC GROWTH, ADVANTAGE OF 
COMPETITION, NEW INVESTMENTS 
AND INNOVATIVE ACTIVITIES.
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Is Growth of Energy Sector 
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bu ürünlerin ihracatından ciddi anlamda 
gelir elde etmektedir. Bu elde edilen gelir-
ler ile Azerbaycan, ülkenin sosyo-ekonomik 
gelişmesine katkı sağlayacak “2008-2015 
Azerbaycan Cumhuriyeti Sosyo-Ekono-
mik Kalkınma Programı” gibi birçok proje 
gerçekleşmiştir. Günümüzde bu ürünlerin 
fiyatlarının düşmesi Azerbaycan ekonomi-
sini olumsuz etkilemektedir. Genç Azerbay-
can 1992 yılında bağımsızlığını ilan ettikten 
sonraki petrol ve doğal gaz gelirlerine da-
yalı ekonomik ve finansal gelişme sürecin-
den, farklı sektörlerde de gelişme sürecine 
girmiştir.

Azerbaycan ekonomisi 2015 yılının ilk 
altı ayında yüzde 5,7 büyümüştür. Bu oran 
bir çok gelişmekte olan ülkeye göre daha iyi-
dir. Fakat ekonomik patlama için yeterli de-
ğildir. Azerbaycan sürdürebilir ekonomik bü-
yümeyi sağlamak zorundadır. Aynı dönemde 
petrol dışı sektörün büyümesi yüzde 9,2’dir. 
Son yıllarda, genel ekonomik büyüme açısın-
dan petrol dışı sektörler önem kazanmıştır. 
Azerbaycan’da turizm ve tarım sektörleri 
petrol dışı sektörlerin önemlileridir.

Azerbaycan’ın yüzölçümünün yüzde 
55’i tarıma elverişlidir. Fakat son yıllarda 
tarımsal üretimin büyümesi yavaş olmakta-
dır. Azerbaycan hükümeti tarım sektörünü 
desteklemekte ve hızlı bir reform yapmak-
tadır. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi ulusla-
rarası organizasyonlar ile büyük ve önemli 
projeler yapılmaktadır. Tarımsal yatırımın 
önümüzdeki yıllarda ekonomik gelişme için 
artması zorunludur. Ekonomik Kalkınma 
Bakanlığı’nın verilerine göre son sekiz yılda 
petrol dışı sektörler büyümüştür. Örneğin 
tarımsal ürünlerin üretimi 1,3 kat, inşaat 
sektörünün iş hacmi 3,2 kat, taşımacılık 
sektörü 2,4 kat ve bilişim hizmetleri sektörü 
6,4 kat artmıştır. 

Azerbaycan’daki diğer önemli sektör ise 
turizmdir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev’in 6 Nisan 2010 
tarihli talimatı ile kabul edilen “2010-2014 

dönemi için Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki 
Turizmin Geliştirilmesi için Devlet Prog-
ramı” yürürlüğe girmiştir. Bu program da 
gelecekte ulusal ekonominin lider bir alanı 
olması amacıyla turizm sektörünün dönü-
şümü ve potansiyelinin gerçekleştirilmesi 
için kapsamlı faaliyetler planlanmıştır. Son 
yıllarda Azerbaycan’a gelen turist sayısı 
ve turizm gelirleri artmıştır. Son on yılda 
Azerbaycan’a gelen yabancıların sayısı iki 
katından fazla artmıştır.

Azerbaycan’da iyi eğitimli genç bir nü-
fustan oluşmaktadır. Ülke bu genç nüfustan 
faydalanmalı ve yurtdışına olan beyin gö-
çünü de engellemelidir. Ayrıca turizm, ta-
rım gibi öncelikli petrol dışı 
sektörlerin ihtiyacı olduğu 
insan kaynağını sağlamalı-
dır. Bu kapsamda Azerbay-
can’daki üniversitelere des-
tek olunmalı ve uluslararası 
standartlarda eğitim veren 
üniversiteler artırılmalıdır. 
Ayrıca bu üniversiteler tüm 
Azerbaycan coğrafyasına 
yaygınlaştırılmalıdır. Gele-
cek dönemde, Azerbaycan’ın 
rekabetteki en büyük avan-
tajı ise genç ve eğitimli insan 
kaynağı olacaktır. Avrupa 
Oyunları veya Eurovizyon 
Şarkı Yarışması gibi ulusla-
rarası organizasyonlar tu-
rizm sektörünün gelişmesini 
olumlu yönde etkilemekte-
dir. Azerbaycan’da son yıl-
larda, turist sayısı ve turizm 
gelirleri artmaktadır. Son on 
yılda, Azerbaycan’a gelen 
yabancı vatandaşların sayısı 
iki kat çoğalmıştır.

Uluslararası derecelendirme kuruluş-
larının Azerbaycan’ın ülke derecesini ar-
tırması yabancı sermayenin ülkeye girişini 
artıracaktır. Nisan 2012’de “Moody’s Dere-
cendirme Kuruluşu” Azerbaycan’ın bağım-
sız derecesini “Ba1”den “Baa3”e çıkarmış-
lardır. 2015 yılında da Azerbaycan’ın ülke 
derecesi “Baa3”dür. Diğer bir uluslararası 
derecelendirme kuruluşu olan “Standard & 
Poor’s” da uzun dönemde ulusal ve yaban-
cı para cinsinden ülke kredi notunu 2011 
yılında artırarak “BBB-” yapmıştır. 2015 
yılında de bu notu aynı tutmuştur. Kısa 
dönemde ülke kredi notunu da gene yük-

seltmiş ve “B” seviyesinden “A-3” seviyesi-
ne çıkarmış ve 2015 yılında da bu seviyeyi 
korumuştur. Türkiye’den gelen yatırımcılar 
Azerbaycan’a, yoğun bir şekilde yatırım 
yapmışlardır. Yabancı sermaye akışı Azer-
baycan ekonomisinin geleceği için önem-
lidir. Fakat yabancı yatırımcılar sadece 
petrol ile ilgili sektörlere değil petrol dışı 
sektörlere de yatırım yapmalıdırlar. 

Standard&Poor’s raporuna göre, Azer-
baycan’ın Gayrisafi Milli Hasılası’nın 2015 
yılının sonunda yüzde 2,2 büyüyerek 53 
milyar dolara, 2016 yılında 65 milyar do-
lara (yüzde 2,5 büyüyerek), 2017 yılında 73 
milyar dolara (yüzde 2,7 büyüyerek), 2018 

yılında 80 milyar dolara (yüzde 3,2 büyüye-
rek)  ulaşması beklenmektedir.

Enerji sektöründe gerçekleşen büyü-
meler Azerbaycan’ın finansal ve ekonomik 
gelişimini sağlamıştır. Son yıllarda ülkenin 
enerji sektörüne bağımlılığı azalmaktadır. 
Ama enerji sektöründe fiyatlarda yaşanan 
sıkıntıların olumsuz etkileri olmuştur. Bu 
nedenle hızla büyüyen Azerbaycan ekono-
misi ve gelişen Azerbaycan’ın bu sürecinin 
devam edebilmesi için petrol dışı sektörler-
deki yatırımların ve ihracatın daha da art-
ması gerekmektedir. Eğer bu husus gerçek-
leşirse Azerbaycan ekonomisinin geleceği 
çok daha iyi olabilecektir.

for Azerbaijan economy. Since Azerbaijan 
earns substantial income from exports of 
these goods. Azerbaijan uses this income 
for social and economic development proj-
ects such “The socio-economic develop-
ment program in the Republic of Azerbaijan 
in 2008-2015 years”. Nowadays, decrease 
in the price of those products is affecting 
Azerbaijan economy negatively. Young 
Azerbaijan, after it’s the declaration of in-
dependence in 1992, it has entered into the 
development process from the one which 
is based on the oil and gas revenues to eco-
nomic and financial development process 
in different sectors.

Azerbaijan economy is growth 5.7 per-
cent in first half of 2015. This ratio is bet-
ter than many other developing countries. 
But it is not enough for economic boom. 
And Azerbaijan must provide sustainable 
economic growth. In the same period non-
oil sector is growth 9.2 percent. During last 
years, non-oil sector becomes important 
in the general economic growth. Tourism 
and agriculture sectors important sectors of 
non-oil sectors in Azerbaijan.

The 55 percentage of Azerbaijan lands 
is suitable for agriculture. But agricul-
ture production growth is slowly in recent 
years.  Azerbaijan government subsidizes 

this sector and makes fastest land reform. 
It makes large and important projects with 
international organizations such as the 
World Bank and the UN Food Organization 

(FAO). Agricultural invest-
ments must be increased 
next years for economic 
development. According to 
official information of the 
Ministry of Economic De-
velopment, for recent eight 
years, the volume of the pro-
duction of non-oil sectors 
was increased. For example 
production of the agricul-
tural products for 1.3 times, 
the work volume in the 
construction sector for 3.2 
times, transport services for 
2.4 times, communication 
and information services for 
6.4 times.

Other important sector 
in Azerbaijan is tourism. The 
President of the Azerbai-
jan Republic Ilham Aliyev, 
with his order dated April 
6, 2010 ratified the “State 

Program on the development of tourism in 
the Azerbaijan Republic for 2010-2014”.  In 
this program extensive activities plan are 
designed for the realization of potentiali-
ties and the transition of tourism sector to 
the leading field of the national economy in 
future.

In Azerbaijan well educated and young 
population is been. Azerbaijan must take 
advantage of this population and prevent 
brain drain. Otherwise Azerbaijan is pro-
vided human resources which non-oil sec-
tors such as tourism and agriculture sec-
tors are needed. In this context Azerbaijan 
universities must be supported and number 

of international and high standards uni-
versities must be increased. Additionally 
these universities must be widespread of all 
Azerbaijan. In the future, best advantage of 
Azerbaijan in competitive will be young and 
well educated human resources.  Interna-
tional organizations such Eurovision song 
concert, European games and advertising 
campaigns effects positively tourism sec-
tor growth. Recent years number of tourists 
and tourism income is rising in Azerbaijan. 
Over the last ten years the number of for-
eign citizens coming to Azerbaijan has in-
creased more than two times.

When International rating agencies 
increase rating of Azerbaijan, it increases 
foreign capital flows to Azerbaijan. In April 
of the 2012, “Moody’s Investors Service” 
international rating agency has raised in-
dependent rating of Azerbaijan from “Ba1” 
to “Baa3”. In 2015 rating of Azerbaijan is 
“Baa3”. Also other authoritative interna-
tional rating agency “Standard & Poor’s” 
has raised the sovereign credit rating of 
Azerbaijan in long-term domestic and for-
eign currency for one step till “BBB-” level 
in 2011 and July of 2015 kept same level.  
Agency also has raised the short-term sov-
ereign credit rating of Azerbaijan for one 
step from “B” level to “A-3” level in 2011 
and has kept this level in 2015. Turkish 
investors have made many investments in 
Azerbaijan. Foreign capital flows is impor-
tant for future of Azerbaijan economy. But 
the foreign investors must invest in not only 
in oil sectors but also in non-oil sectors.

According to Standard & Poor’s report; 
Azerbaijan’s GDP is expected to reach $53 
billion till the end of 2015 with an increase 
of 2.2 percent, $65 billion in 2016 (an in-
crease of 2.5 percent), $73 billion in 2017 
(an increase of 2.7 percent), $80 billion in 
2018 (3.2 percent increase). 

Growth in energy sector provides finan-
cial and economic development of Azerbai-
jan. The country’s dependence on energy 
sector is decreasing in recent years. But 
there are negative effects of decreased pric-
es in energy sector in the world. For con-
tinuity of fast growth and developments in 
Azerbaijan economy, investments in non-
oil sectors and exports of non-oil products 
must be increased. If Azerbaijan succeeds 
this, future of Azerbaijan economy will be 
better than today.    
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1
968 Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde iki aday 
vardı. Birisi Makarios, diğeri de Ta-
kis Evdokas’dı. Makarios kendine 

ve cüppesine güvenip aday olurken, Psiki-
yatrist Takis Evdokas da Grivas’ın adayı idi.  
O dönemde Yunanistan’da Albaylar Cuntası 
iktidardaydı ve iktidar olmak güçlerinin de 
doruğundaydılar. Hem ordu hem de polis 
gücü ellerinin altında adeta hizmetkârları 
durumundaydı. Ne isterlerse yapabiliyor, 
kimi isterlerse tutuklayabiliyor, hapislere 
atıp unutabiliyorlardı veya söz konusu kişi-
yi halka unutturabiliyorlardı. Komünist bir 
ilkeye sahip Emekçi Halkın İlerici Partisi 
(AKEL) bile bu havaya (mecburen) uymuş, 
seçimlerden birkaç sene evvel gerçekleştir-
diği Genel Kurulunda “Enosis” kararı alarak, 
sağ görüşlü Rum halkının ve Yunanistan’da-
ki Albaylar Cuntası’nın nefretini üzerlerin-
den uzaklaştırmaya çalıştırmışlardı.

1968 Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanlığı seçimi döneminde her iki adayın da 
adada Kıbrıslı Türklerin var olduğundan 
sanki haberleri yoktu. Her iki adayın ana 
stratejisi “Milliyetçilik”, tartıştıkları konu 
da Rum ve Helen milliyetçiliği idi. Meydan-
larda attıkları nutukların omurgası, temsil 
ettikleri siyasi görüşün de ana hedefi, Kıbrıs 
adasının bir Rum adası olduğu ve kesinlik-

le de adanın Yunanistan’a 
bağlanması için hayatlarını 
feda etmeye hazır olduk-
larıydı. O dönemde “Kıb-
rıslı” olmak, “Kıbrıslı Rum 
demek” veya da “Kıbrıslıyım” demek bir 
suç, bir hakaret addedilmekteydi. Makari-
os seçim propagandası döneminde konuş-
ma yaptığı her toplantı veya da mitingde 
ısrarla, adada yaşamakta olan ve “Kıbrıslı” 
olarak tanımlanabilecek bir milletin olma-
dığının üzerinde durmaktaydı. Her fırsatta 
da bunun önemini belirterek altını örnekler 
vererek çizmekteydi.

Verdiği en güzel ve en çok beğendiği ör-
nek de “Kıbrıs Eşekleriydi.” Konuşmasının 
içinde vurguladığı “Eşekler; Kıbrıs adası 
üzerinde yaşayan en hakiki Kıbrıslılardır; 
Kıbrıs’ta sadece bir tek gerçek Kıbrıslı ya-
şamaktadır o da Kıbrıs eşeğidir” cümlesi 
bu konudaki görüşünü ve düşüncesini dile 
getirmekteydi.

Hedefi de Kıbrıs adası üzerinde iki 
halkın yaşadığı gerçeğinden yola çıkılarak 
Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin ortak-
laşa oluşturdukları ve adı da “Kıbrıslı” olan 
bir milletin var olduğunun sanılmaması ve 
adada yaşamlarını sürdüren Kıbrıslı Türk-
lerin ada üzerinde hiçbir hakları olmadığını 
kafalara sokmaktı. Makarios’a göre Kıbrıs-

lı Rumlar dünyanın en ari ve en üstün ırkı 
olan Helen milletinin bir parçasıydı ve asla 
Kıbrıslı değillerdi.

Makarios’un sağ kolu olan Polikarpos 
Yorgacis, 1967 yılındaki Geçitkale ve Boğa-
ziçi olayları nedeni ile Türkiye’nin verdiği 
ültimatomdan sonra, Yunanistan’daki Al-
baylar Cuntasının adadaki Yunan Tümenini 
geri çekmesinden dolayı çılgına dönmüş ve 
1970 yılında Albaylar Cuntasının başında-
ki Generale Atina’da suikast düzenlemişti. 
Bu nedenle de Polikarpos Yorgacis aynı yıl 

T
here were two candidates in the 
1968 presidential elections of the 
Cyprus Republic. One of them was 
Makarios and the other was Takis 

Evdokas. Makarios trusting his gown be-
came candidate; Psychiatrist Takis Evdokas 
was the candidate of Grivas. At that period 
Colonels Junta was in power in Greece and 
they were at the peak of their power to come 
to power. Both the army and the police were 
almost in a position of being their servants 
at their disposal. Whatever they wanted 
they could do, whoever they wanted, they 
could pick up; they could imprison and 
forgot or could make the people forget the 
person in question. Even the Progressive 
Party of Working People (AKEL) having a 
Communist principle went with this atmo-
sphere (compulsorily), they tried to move 
away from themselves the hatred of the 
right-wing people and the Colonels Junta 
in Greece by taking the decision of ‘’Enosis’’ 
in the General Assembly held several years 
before the elections.

In the period of 1968 presidential elec-
tions of the Cyprus Republic, as if both can-
didates did not know that there were Turks 
also in Cyprus. The main strategy of both 
candidates were ‘’Nationalism’’, the subject 
they discussed was the Greek Cypriot and 
Hellene nationalism. The backbone of the 
sermonizes, the main goal of the political 
view they represented was to claim the Cy-
prus Island was a Greek Cypriot Island and 

they were ready to sacrifice their lives to 
connect the Island to Greece absolutely. At 
that period, being ‘’Cypriot’’, saying ‘’Greek 
Cypriot’’ or ‘’I’m Cypriot’’ was a crime, tak-
en as an insult. Makarios, in every session 
or meeting he made talks during election 
propagandas, laid emphasis insistently that 

there was no nation living in Cyprus that 
could be identified as “Cypriot”. In every 
opportunity he underlined this indicating 
the importance of it and giving samples.

The most beautiful and the most liked 
sample was “Cyprus Donkeys” In his speech 
he emphasized “Donkeys are the most gen-
uine Cypriots that are living on the Island 
of Cyprus,; Only one real Cypriot is living 
in Cyprus, that is the Cyprus donkey” state-
ment reflected his opinion and thought in 
this subject.

His goal was to imbue the heads that 
existence of a nation named “Cypriot” that 
formed jointly by the Greek and Turkish Cy-
priots only because they are living together 
on the Cyprus Island must not be thought 
and that the Turkish Cypriots who are lin-
gering on the Island do not have any rights 
over the Island. According to Makarios, the 
Greek Cypriots were a part of the Hellene 
nation that was the purist and the supreme 
race in the World and they were never Cy-
priots.

Polikarnos Yorgacis who kept on the 
right side of Makarios freaked out because 
the Colonels Junta withdrew the Greek di-
vision on the Island after the ultimatum 
Turkey sent due to the events in Lefkoniko 
and Agios Sergios and staged assassina-
tion on the general that was the head of the 

Colonels Junta in 1970 in Athens. For that 
reason Polikarpos Yorgacis was executed by 
a special team sent by the Colonels Junta 
on the Haspolat hills in the same year, and 
following this, Makarios embroiled with the 
Colonels Junta thoroughly.

When the nomination period began for 
the Presidential Elections of the Cyprus Re-
public to be realized in 18th February 1973 
in the Greek Cypriots side, the atmosphere 
was very convenient for the rivals because 
a big hatred and conflict occurred between 
Makarios and Grivas and also Makarios 
was in bad odour with the Junta in Greece. 
Despite that nobody dared to be nominated 
against Makarios.

Although it was never necessary, dur-
ing such a critical and vital period that he 
was bad with Grivas and the Junta, Ma-
karios took advantage of the election and 
appeared in public. The main theme of his 
speeches was that the Cyprus Island was a 
Hellene Island, those who were living on it 
were Hellenes, he would absolutely realize 

Enosis and the definition of “Cypriot” was 
just for the donkeys.

Not long after 15 years, after the  real-
ity of the NCTR (KKTC)  has begun to be 
accepted in the World, the Greek Cypriot 
leaders entered into efforts to insert the de-
ception of ‘’Cypriot Solution’’ as a rescuer 

MAKARIOS, IN EVERY SESSION OR 
MEETING HE MADE TALKS DURING 
ELECTION PROPAGANDAS, LAID 
EMPHASIS INSISTENTLY THAT THERE 
WAS NO NATION LIVING IN CYPRUS 
THAT COULD BE IDENTIFIED AS 
“CYPRIOT”.
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içinde Albaylar Cuntasının özel olarak gön-
derdiği ekip tarafından Haspolat tepelerin-
de infaz edilmiş, Makarios’un da Albaylar 
Cuntası ile arası da iyice bozulmuştu. 

Kıbrıs Rum tarafında 18 Şubat 1973 ta-
rihinde gerçekleştirilecek Kıbrıs Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylık 
dönemi başladığında, Makarios’un Grivas 
ile arasında oluşan büyük nefrete ve çekiş-
meye ilaveten, Yunanistan’daki Cunta ile 
arasının fena şekilde bozuk olması, rakip-
ler için çok uygun bir ortamken, hiç kimse 
Makarios’un karşısına çıkıp aday olmaya 
cesaret edemedi. 

Makarios hiç gerekmediği halde, Grivas 
ve Cunta ile arasının kötü olduğu o kritik 
ve hayati dönemde, seçimleri fırsat bildi 
ve halka indi. Yaptığı konuşmalarının ana 
teması; Kıbrıs adasının bir Helen adası ol-
duğu, üzerinde yaşayanların Helenler ol-
duğu, Enosis’i kesinlikle gerçekleştireceği 
ve “Kıbrıslı” tanımının sadece eşekler için 
söylenebileceğiydi.

Aradan çok değil 15 yıl geçtikten son-
ra Rum liderler KKTC gerçeğinin dünyada 
kabul görmeye başlamasından sonra bir 
kurtarıcı gibi “Kıbrıslılık” kavramına dört 
elle sarılarak müzakerelerin içine “Kıbrıslı 
Çözüm” aldatmacasını sokmak gayretine 
girdiler. Şimdilerde nedense gene yapay 
olarak yaratılmaya çalışılan “Kıbrıslılık” ve 
“Kıbrıslı Çözüm” kavramları gene ısıtılarak 
piyasaya sürülmeye çalışılmakta. Maksat 
Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumları sanki 
de aynı milletin evlatlarıymış gibi dünyaya 
lanse etmek ve Kıbrıs’ta Rum çoğunluğun 
içinde Kıbrıslı Türkleri eriterek Kıbrıs ada-
sını Rum egemenliği altına sokmak.

Bu yolda yoğun çaba gösteren Kıbrıs 
Rum Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Birleş-
miş Milletler (BM) Genel Kurulu’na Kıbrıs 
adasının tek temsilcisi olarak katılarak, ipin 
ucunu ne kadar kaçırdığını gözler önüne 
seren davranışlar içine girdi. BM Güvenlik 
Konseyi’nin Beş Daimi Üyesine verdiği ye-
mekte astı kesti, kendini de Kıbrıs adasının 
tek sahibi ve lütufkâr yöneticisi sanarak, 
hakkı yenmiş mazlum rollerinde, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni baştan sona, aşağıdan yuka-
rıya suçladı. BM Güvenlik Konseyi’nin beş 
Daimi Üyesinden, Girit’te geçen asrın ba-
şında yaptıklarının aynısını Kıbrıs adasında 
da yapabilmek için, utanmadan, sıkılmadan 
yardım istedi. BM Güvenlik Konseyi’nin 
beş Daimi Üyesi, Türkiye’ye baskı yap-

sınlarmış! Önce Türkiye Kıbrıslı Türklere 
yardım etmekten vazgeçsinmiş, sonra ada-
dan Türk askerini geri çeksinmiş, sonra da 
Türkiye’den gelip ada topraklarına tırnak-
larını geçirerek vatanlaştıran kardeşlerimiz 
de geri gitsinlermiş! Türkiye’nin Garantör-
lük haklarını kaldırsınlarmış ve artık bir 
daha Türkiye, adada katliamlar yaşansa bile 
asla adaya müdahale etmesinmiş, Kıbrıslı 
Türkleri de katliamdan kurtarmasınmış.

Aslanım Nikos Anastasiadis; sen çok 
akıllısın, bizler de aptal. Ne demek istedi-
ğini, neyi murat ettiğini de hiç anlamadık 
gerçekten!

Anastasiadis’in müzakere sürecinde 
söylediklerine bakıyorum ve kulaklarıma 
inanamıyorum. Öyle öneriler yapıyor ki, 
kendilerinin gelecekte istedikleri anda şim-
di oluşturulacak devleti ellerine geçirmek 
yetkileri olacak ama bizim söz konusu eşitli-
ği koruyabilecek hakkımız olmayacak. Eğer 
şimdi oluşturulacak devlet, bir gün gene 
Rum işgali altına girerse, Kıbrıslı Türklerin 
uluslararası temsiliyet ve tanınma hakları 
asla olmayacak.

Müzakere sürecinde eğer Denktaş ve 
Makarios arasında imzalanan 1977 Doruk 
Anlaşması’nda temelleri atılan “İki bölgeli, 
iki toplumlu, siyaseten eşit, politik olarak 
da eşit haklara sahip iki kurucu devletten 
oluşacak Federal Cumhuriyet”in kurulması 
her iki tarafça açık yüreklilikle isteniyorsa, 
bu devletin ileriki bir tarihte aynen 1963 
yılında olduğu gibi Rumlar tarafından ele 
geçirilmesinin önü net bir şekilde tıkanma-
lı, Kıbrıslı Türklerin de bu durumda kendi 
devletlerini ilan etmek yetkisi açık ve net 
olarak Anayasa’da yer almalıdır.

Aramızdaki sol görüşlü, sol tandanslı 
ve sosyal demokrat kavramlarına sıkı sıkı-
ya sarılmış bazı siyasi partiler ile Sivil Top-
lum Örgütleri (STK) ve meslek kuruluşları, 
nedense 41 yıldır adamızda sürmekte olan 
“Barış ortamı”, sanki yokmuş gibi, “Barış is-
tiyoruz” sloganları ve söylemleri ile Kıbrıslı 
Türklerin geçmişte yaşadıklarının bir daha 

tekrarlanmaması için kırmızı çizgi olarak 
tanımlayıp talep ettiklerini Rumlara kabul 
ettirmek için çaba göstereceklerine, Rumla-
rın istedikleri çözüm şeklini Kıbrıslı Türkle-
re kabul ettirmek çabası içine girmişler ma-
alesef. Nedense Rumları kurtarıcı gibi gören 
bu zihniyet sırtını anavatan Türkiye’ye dön-
meyi tercih etmiş. Her zaman yanımızda 
bulunan ve desteğini hiçbir zaman bizler-
den esirgememiş olan anavatan Türkiye’mi-
zin etkin ve fiili garantisini yok etmeyi ve 
mezara gömmeyi hedefleyen, iki kesimlili-
ğin getireceği güvence ile eşit siyasi haklara 
sahip olmamızı yok etmeyi amaçlayan ve 
de gelecekte Kıbrıs adasının egemenliğinin 
Kıbrıslı Rumların veya da Yunanistan’ın 
eline geçmesini hedefleyen düşünce ve gi-
rişimleri Kıbrıslı Türkler benimsememeli 

ve mani olmalıdırlar. Bu tür düşüncelere 
de asla geçit verilmemelidir. Adanın tümü 
üzerinde katıksız bir Rum egemenliği ku-
rulması girişimlerini ve düşüncesini destek-
leyerek bunu “İlerici, Barışçı, Uzlaşıcı” gibi 
kulağa hoş gelen kelimelerle tanımlayan, 
buna karşın da yurtseverliği, vatanseverliği 
de “Gerici, kafatasçı, hamaset” gibi küçük 
düşürücü tanımlarla ayaklar altına almaya 
çalışanların ne yaptıklarını fark etmeleri 
umarım çok zaman almaz…. Rum basınında 
çıkan sızdırma yazılara ve bilgilere bakılır-
sa, Müzakerelerde gidişat bizim açımızdan 
çok da parlak bir tablo çizmiyor…

into the negotiations going into the issue 
wholeheartedly. Nowadays again such con-
cepts of ‘’Being Cypriot’’, ‘’Cypriot Solution’’ 
that are being tried to create are being re-
leased for whatever the reason. The pur-
pose is to introduce the World that as if the 
Turkish Cypriots and The Greek Cypriots 
are the children of the same nation and to 
tuck the Island under the domination of the 
Greek Cypriots by dissolving the Turkish 
Cypriots within the Greek Cypriot majority.    

The Greek Cypriot President Anastasia-
dis who has been showing intense effort in 
this way,  has got into a behavior displaying 
how much he has lost his grip by attending 
the United Nations (UN) General Coun-
cil as the only representative for behalf of 
the Cyprus Island. In the dinner he gave to 

the Five Permanent Members of UN Secu-
rity Council, he acted despotically, thinking 
himself the sole owner of the Island and the 
gracious master,  in frustrated underdog 
roles, accused the Republic of Turkey thor-
oughly, bottom to top.

He asked for help shamelessly from 5 
Permanent Members of The UN to be able 
to do the same things that they did at the 
beginning of the century in Crete. Five 
Permanent Members of the UN Security 
Council must put pressure on Turkey! First 
of all Turkey must give up helping Turkish 
Cypriots, then Turkey must withdraw the 

troops from the Island, then our brothers 
who came from Turkey and made the Island 
homeland must return to Turkey, Turkey’s 
right of guarantor must be removed and 
Turkey must not intervene in the Island 
issue anymore, even massacres would be 
lived and Turkey must not save the Turkish 
Cypriots. All above are wishful thinking of 
the President Anastasiadis.

My lad Nikos Anastasiadis; you are very 
clever, but we are foolish! We cannot un-
derstand what you mean, what your inten-
tion is!

I am looking at what Anastasiadis said in 
the negotiation process and I cannot believe 
my ears. He is making such suggestions that 
they will have the authority to take over the 
state to be formed now whenever they want 

in the future, but we will have no right to 
protect our equality. If the state that is to be 
formed now will be occupied one day by the 
Greek Cypriots, there will never be interna-
tional representation and recognition right 
of the Turkish Cypriots.

In the negotiation process, if desired 
openheartedly, the establishment of a Fed-
eral Republic to be formed by two constitu-
ent states bi-community, bi-zonal, political-
ly equal and having politically equal rights 
foundations of which laid in 1977 in Doruk 
Agreement signed by Denktaş and Ma-
karios, capturing of this state by the Greek 

Cypriots just as occurred in 1963 should be 
occluded transparently; in such a case,  the 
authorization of the Turkish Cypriots to de-
clare their own state should take place in 
the constitution clearly and notably.

Among us, some left-wing, with left ten-
dency political parties, non-governmental 
organizations (NGO) and occupational or-
ganizations sticking to their social democrat 
concepts unfortunately entered into efforts, 
for whatever reason, to make the Turkish 
Cypriots accept the way of solution that the 
Greek Cypriots desire; with the slogans and 
discourses “We want peace” as if there was 
no “peace atmosphere” in our Island which 
has been continuing for 41 years;  instead of 
making efforts to make the Greek Cypriots 
accept the demands of the Turkish Cypriots 
for not to live the events once more lived in 
the past, identifying as the redline. For what-
ever reason, this mentality that sees them as 
the rescuer has preferred to turn its back to 
motherland Turkey. The Turkish Cypriots 
must not adopt and prevent the ideas and 
initiatives that aiming at eliminating and 
burying the effective and actual guarantee 
of our native land Turkey who has always 
been beside us and never withheld her help, 
destroying to have equal political rights with 
the assurance that bizonality will lead and 
taking possession of the sovereignty of the 
Island by the Greek Cypriots or Greece. Such 
thoughts should never be given passage. I 
hope it does not take too long for those who 
are supporting the initiatives and thoughts 
of establishing a pure Greek Cypriot sover-
eignty over the whole Island and identifying 
this with ear-pleasing words such as “pro-
gressivist, peaceful, conciliator”, but try-
ing to trample patriotism with deprecating 
definitions such as “reactionist, racist, hero-
ism” to notice what they are doing…. If we 
look to the writings and information leaked 
from the Greek Cypriot press, the course of 
events in the negotiations does not draw a 
very bright picture from our point of view…    

THE AUTHORIZATION OF THE TURKISH 
CYPRIOTS TO DECLARE THEIR OWN 
STATE SHOULD TAKE PLACE IN THE 
CONSTITUTION CLEARLY AND NOTABLY.
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KIBRISLI TÜRKLERIN DE KENDI 
DEVLETLERINI ILAN ETMEK YETKISI 
AÇIK VE NET OLARAK ANAYASA’DA 
YER ALMALIDIR.
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Genel Hatlarıyla Seçim 
Sonuçları
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 5 
Temmuz’da yapılan referandum sonrası, 
kalktığı masaya yeniden dönerek, Yuna-
nistan için kreditörlerle daha ağır şartlarda 
anlaşmak zorunda kalması, ülkeyi erken 
genel seçime götüren parti içi çatlağın or-
taya çıkmasının ilk adımı olmuştur. Bu an-
laşma, muhalefetteyken önceki iktidarların 
kreditörlerle imzaladığı memorandumları/
kurtarma paketlerini yırtıp kenara ataca-
ğını dile getiren Syriza lideri Çipras’ı, ikti-
darının ilk yılını tamamlamadan Avrupalı 
kreditörlerin dikte ettiği ekonomik prog-
ramları mecliste savunur hale getirirken, 
partisinden verdiği firelerle meclisteki 
çoğunluğu da kaybetmesine neden olmuş-
tur. Zira Syriza içerisinde Enerji Bakanı 
Panayotis Lafazanis ve Meclis Başkanı Zoi 
Konstandopulu’nun başını çektiği ‘Sol Plat-
form’, Avrupalı kreditörlerin geçmesini is-
tediği önlemlere başından beri karşı çıkmış 
ve önlemlerle ilgili yasalar meclise geldiğin-
de karşı oy kullanarak Çipras’a karşı baş-
kaldırmıştır. Bu ortamda Avrupalılar’ın is-
tediği ve Çipras’ın da daha önce karşı çıktığı 

yasalar, Syriza’nın 40’ın üzerinde fire ver-
mesi sonucu ancak muhalefet partileri (Yeni 
Demokrasi, PASOK, Nehir) milletvekilleri-
nin oylarıyla parlamentodan geçebilmiştir. 
Syriza’da yaşanan bölünme, Çipras’ın Ocak 
2015 seçimleri sonrasında aşırı sağ ANEL 
(Bağımsız Yunanlılar) Partisi ile kurduğu 
ve 162 milletvekiline dayanan koalisyon 
hükümetinin, Yunan Parlamentosu’ndaki 
çoğunluğunu fiilen kaybetmesine neden 
olmuştur. Gelinen noktada bir erken seçim 
kaçınılmaz olmuş ve 20 Ağustos’ta, erken 
genel seçimlerin 20 Eylül 2015’te yapılacağı 
açıklanmıştır. Bu erken seçim ilanı aynı za-
manda Yunanistan’daki seçmenin 7 ay gibi 
kısa süre zarfında üçüncü kez ve de son 6 
yıl içinde, beşinci kez sandık başına gitmesi 
durumunu yaratmıştır.

Katılım oranının % 56,57 gibi oldukça 
düşük seviyede kaldığı 20 Eylül seçimlerin-
de, Syriza tek başına iktidar olmaya yetecek 
kadar oy alamamış olsa da, beklentilerin 
üzerinde bir başarı göstererek ana muha-
lefet patisi Yeni Demokrasi’nin yaklaşık 7 
puan önünde seçimden birinci parti olarak 
çıkmıştır. Zira seçim öncesi kamuoyu araş-
tırmalarında Syriza ve Yeni Demokrasi’nin 

alacağı oy oranlarını birbirine çok yakın 
gösterilmesine rağmen Syriza anketlerin 
gösterdiği oranın oldukça üzerinde % 35,46 
oy alarak, Yunan parlamentosunda 145 san-
dalye kazanmayı başarmıştır. Yeni Demok-
rasi partisi ise aldığı % 28,10 oy oranına 
karşılık ancak 75 milletvekili çıkarabilmiş-
tir.1 Yine Syriza’nın hükümet ortağı Bağım-

1    Oy  oranlarına  kıyasla  kazanılan  milletvekili  sayısındaki  büyük 
fark, Yunanistan seçim kanununun seçimlerde en çok oy alan siyasi 
partiye fazladan 50 milletvekili çıkarma hakkını vermesinden kaynak-
lanmaktadır. 

Election Results in General 
Terms
The Greece Prime Minister Alexis Tsipras’ 
being forced to make a deal for Greece in 
more severe conditions with the creditors 
after the referendum held in 5th July, by 
returning to the table again that left before 
became the first step in emerging of the 
cracks within the party that led the country 
to the early elections. This agreement, while 
making Tsipras to defend the economic pro-
grams in the parliament which the Europe-
an creditors dictated before completing his 
first year of power although he uttered while 
in opposition that he would tear and put 
away the memorandum/recovery package 
that previous governments signed caused 
the leader of the Syriza, Tsipras to lose his 
majority in the parliament by diminishing 
in his party.  Because ‘’the left platform’’ in 
which the Minister of Energy Panagiotis La-
fazanis, and  the President of the Parliament 
Zoi Konstantopoulou are leading, opposed 
the measures that the European creditors 
wanted to pass since the beginning and they 
revolted against Tsipras by voting out when 
the relating laws came out to the council. 

In this atmosphere, the laws which the Eu-
ropeans wanted and Tsipras objected also 
before, were able to pass in the parliament 
with the votes of the opposition parties (the 
New Democracy, PASOK, the River) as a 
result of the diminution of the Syriza over 
40 parliaments. The schism experienced in 
the Syriza caused to loss of majority in the 
Greek Parliament virtually of the coalition 
government which Tsipras established after 
the January 2015 elections with hard-right 
ANEL (Independent Greeks) and based on 
162 deputies. At this point an early election 
became inevitable and early general elec-
tions declared on 20th August 2015 to be 
held on 20th September 2015. Declaration 
of this early election created the situation 
for the voters’ going to polls for the third 
time within a short period of 7 months and 
the fifth time within the last 6 years.

In the 20 September elections in which 
the participation rate was relatively low as 
%56,57, although the Syriza was not able 
to get votes to govern alone, they emerged 
from the election as the leading party, be-
ing 7 points ahead of the main opposi-
tion party, The New Democracy Party that 

showed a success beyond expectations. Be-
cause although the votes to be received by 
the Syriza and the New Democracy were 
to be shown very close to each other in the 
public opinion polls, the Syriza managed to 
win 145 seats in the Greece Parliament. The 
New Democracy Party had only 75 deputies 
despite their votes at the rate of %28,10. 
Again, the Syriza’s government partner, 
Independent Greeks (ANEL) Party, even 
though they lived loss of vote comparing 
with the January elections, had the chance 
to be the coalition partner again with 11 
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SYRIZA’DA YAŞANAN BÖLÜNME, 
ÇIPRAS’IN OCAK 2015 SEÇIMLERI 
SONRASINDA AŞIRI SAĞ ANEL PARTISI 
ILE KURDUĞU VE 162 MILLETVEKILINE 
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MAJORITY IN THE GREEK PARLIAMENT 
VIRTUALLY OF THE COALITION 
GOVERNMENT WHICH TSIPRAS 
ESTABLISHED AFTER THE JANUARY 
2015 ELECTIONS WITH HARD-RIGHT 
ANEL AND BASED ON 162 DEPUTIES.
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sız Yunanlılar (ANEL) partisi Ocak seçim-
lerine göre oy kaybı yaşamış olsa da, Batı 
Trakya Türkleri’nin bağımsız milletvekili 
seçmelerini engellemek için 1990’da getiri-
len yüzde 3’lük seçim barajını az bir farkla 
geçerek (0,43), 11 milletvekiliyle yeniden 
koalisyon ortağı olma şansını elde etmiş-
tir.2 Nitekim seçimden çok kısa süre sonra 
Çipras, Syriza’ya ideolojik olarak daha ya-
kın siyasi partilerle koalisyon yapmayı de-
ğerlendirmemiş, Ocak seçimlerinden sonra 
olduğu gibi aşırı sağcı Bağımsız Yunanlılar 
ile koalisyon kurulacağını açıklamıştır. So-
nuç olarak hükümet kurulmuş ve kısa süre 
içerisinde yemin ederek göreve başlamıştır. 

Özetle; Çipras yeniden Başbakanlık kol-
tuğuna otururken; Syriza’dan ayrılanların 
kurduğu Halk Birliği Partisi, dayatılan eko-
nomik tedbirlere referandumda “Hayır” di-
yen yaklaşık yüzde 60’lık kesimden önemli 
oranda oy alabileceğini umarken ancak yüz-
de 2.86 oy oranını yakalayabilmiş ve seçim 
barajına takılmıştır.

Seçim Sonuçlarının Batı Trakya 
Boyutu 
20 Eylül erken genel seçimlerinde ve 
sonrasında ülke çapında (Halk Birliği 
Partisi’nin parlamento dışında kalması 
haricinde) beklentilerin dışında şaşırtıcı 

2   1989 yılında Dr. Sadık Ahmet’in Batı Trakya Türkleri siyasi tari-
hinde ilk defa bağımsız milletvekili olarak Yunan parlamentosuna gir-
mesi, bu durumun 1990 yılında İskeçe’den Ahmet Faikoğlu’nun da se-
çilerek yeniden başarılması Yunan siyasilerini rahatsız etmiş ve 1990 
yılında  seçim kanununda  yapılan  değişiklikle  siyasi  parti  ve  kişilere 
seçilebilmeleri için % 3’lük ülke seçim barajı getirilmiştir. Bu konuda 
daha detaylı bilgi  için bkz. Sebahattin Abdurahman,  ‘The Strugle  for 
Effective Representation in the Greek Parliament: Friendship-Equality-
Peace Party and  the Western  Thrace  Turks  (Yunan Parlementosunda 
Etkin Temsil Etme Mücadelesi: Batı Trakya Türkleri ve Dostluk-Eşitlik-
Barış Partisi)’, History Studies, Cilt 6, Sayı 2, ss. 9-10.

bir gelişme yaşanmazken, Türklerin yoğun 
olarak yaşadığı Batı Trakya bölgesinde 
önümüzdeki günlerde de çok farkı 
tartışmaların yaşanmasına yol açabilecek 
sürpriz bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu 
sonuç; yaklaşık 60 yıl aradan sonra 4 
azınlık mensubu milletvekilinin Yunan 
parlamentosuna girmeye hak kazanmış 
olmasıdır.

1923’ten bu yana Batı Trakya 
Türkleri’nin siyasal temsil tarihine bakıl-
dığında, azınlık seçmeninin genelde iktidar 
partilerinin milletvekili adaylarını destekle-
diği; büyük ölçüde azınlık adaylarına oy ve-
rerek etnik temelli siyasal bir tercih yaptığı, 
bunu yaparken de ideolojik temelli hareket 
etmediği görülmektedir.3 Günümüze kadar 
etnik temelli oy verme davranışlarında cid-

3   Etnik bazda siyasal  tercih bölgede gerek Yunanlıların,  gerekse 
Türklerin benimsediği siyasal davranıştır.

di bir değişiklik meydana gelmemiş olmak-
la beraber, azınlık seçmeninin adaylara ve 
başka faktörlere bağlı olarak bazen sağ, ba-
zen de sol eksende yer alan partilere oy ver-
mesine paralel olarak, siyasal tercihlerinde 
değişikliklerle karşılaşılmıştır. Diğer bir 
ifadeyle, azınlık seçmeninin belli bir parti 
yönünde kemikleşmiş oyları bulunmamak-
tadır. Azınlık seçmenin siyasal tercihleri 
dönemden döneme farklılaşsa da, ülkede 
değişen iktidar partilerinin azınlığa karşı 
bakışlarının değiştiğini (istisnalar saklı kal-
mak kaydıyla) ileri sürmek mümkün değil-
dir. Örneğin 1983 yılında, isminde “Türk” 
kelimesi bulunan azınlık derneklerinin ka-
patılmasıyla ortaya çıkan dernekleşme hak-
kının ihlali konusunda, 2008 yılında Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 
Yunanistan’ı suçlu bulmasına rağmen, bu-
güne kadar iktidara gelen hiçbir hükümetin 
bu ihlali ortadan kaldırdığı görülmemiştir. 

deputies by crossing the barrage of 3 per-
cent brought in 1990 to hinder the selection 
of the independent members of the West 
Thrace Turks with a small difference (0,43). 
Indeed, after a very short time, Tsipras did 
not assess the political parties closer to the 
Syriza ideologically to form a coalition and 
declared that he would form the coalition 
with hard-right Independent Greeks. Con-
sequently, the government has been estab-
lished and has taken the office after swear-
ing on oath.

In brief; while Tsipras took the Prime 
Minister’s Office once more; the Public 
Union Party that was established by those 
who left the Syriza, was able to get only a 
vote rate of 2,86  percent while expecting to 
get substantial vote from a segment of 60 
percent who said ‘’No’’ in the referendum 
to the economic measures imposed and 
hooked to the election barrage.

The Aspect of the Western 
Thrace of the Election Results 

During the 20 September elections and 
after that as no surprising developments 
have been lived countrywide (except the 
Public Union Party remained outside of 
the Parliament), a surprising result has re-
vealed in the Western Thrace Region where 
the Turks inhabited intensely which may 
lead to very different debates. This result is 
that 4 minority MPs’ winning the right to 
enter the Greek Parliament for the first time 
after a break of 60 year.

Since 1923, when looking at the history 
of the political representation of the West-
ern Thrace Turks, it has been seen that mi-
nority voters support in general candidates 
of the ruling party MPs; on a large scale 
they make an ethnically based political 
preference by voting minority candidates 
and by doing this they do not act on an ide-
ological base. Until today, although there 
is not a serious change in the behaviors of 
ethnically based voting, changes in the po-
litical preferences have been met, depend-
ing on the candidates of the minority voters 
and other factors, parallel with voting the 
parties sometimes in the right axis, some-
times left. In other words; there have been 
no entrenched votes of the minority voters 
in the direction of a certain party. Although 
political preferences of the minority voters 
vary from period to period, it is not pos-
sible to assert that the ruling parties’ atti-
tudes towards the minorities change in the 
country (Provided the exceptions are kept 
hidden). For example, in the issue of the 
violation of the right of association which 
revealed in 1983 by closure of the minor-
ity associations bearing Turkish name, 
none of the governments who have come 

to power until today have eliminated this 
violation; although the European Human 
Rights Court (EHRC) found Greece guilty 
in 2008. On the other hand, there have 
been no deputies who have resigned from 
their parties during their deputyships as a 
response to the political parties’ attitudes 
toward minorities.

The Western Thrace Turks is a commu-
nity who has succeeded to send a minority 
member deputy to the Greek parliament in 
every period up to a hundred years of politi-
cal history long, except the period between 
1993 and1996. These deputies were select-
ed from the candidates shown on the Greek 
Parties’ lists, except selecting of Sadik Ah-
met and Ahmet Faikoğlu being independent 
deputy in 1989 and 1990. When looking at 
the number of minority deputies selected, 
it is seen that this number was generally 4 
until 1950s, after 1950 it changed from 1 
to 3; and this situation has changed in the 
20 September early elections. With the ad-
dition of İlhan Ahmet from the opposition 
River (Potamia) Party in these elections 
to Hüseyin Zeybek, Mustafa Mustafa and 
Ayhan Karayusuf selected from the Syriza 
in the January 2015 elections, 4 minority 
member deputies won the right to enter 
the Greek Parliament for the first time after 
1946.

Since the election was an early elec-
tion, list ranking that determines the selec-
tion of the deputies directly were made by 
the party centers. The Syriza put Mustafa 
Mustafa and Ayhan Karayusuf in the first 
two ranks who were already MPs and they 
received 39,51 percent of the votes in Ko-
motini and in Xanthi 49,61 percent where 
Hüseyin Zeybek ranked first in the list. It is 
significant that the votes Syriza received in 
Komotini that Hüseyin Zeybek ranked first 
was the rate highest vote. İlhan Ahmet who 
was the only MP between 2004 and 2007 
as the only minority member of that period 

4 MINORITY MEMBER DEPUTIES WON 
THE RIGHT TO ENTER THE GREEK 
PARLIAMENT FOR THE FIRST TIME 
AFTER 1946.
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20 EYLÜL ERKEN GENEL 
SEÇIMLERINDE VE SONRASINDA 
ÜLKE ÇAPINDA BEKLENTILERIN 
DIŞINDA ŞAŞIRTICI BIR GELIŞME 
YAŞANMAZKEN, TÜRKLERIN YOĞUN 
OLARAK YAŞADIĞI BATI TRAKYA 
BÖLGESINDE SÜRPRIZ BIR SONUÇ 
ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

DURING THE 20 SEPTEMBER 
ELECTIONS AND AFTER THAT AS 
NO SURPRISING DEVELOPMENTS 
HAVE BEEN LIVED COUNTRYWIDE, A 
SURPRISING RESULT HAS REVEALED 
IN THE WESTERN THRACE REGION 
WHERE THE TURKS INHABITED 
INTENSELY.
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Öte yandan, siyasi partilerin azınlığa karşı 
tutumuna tepki olarak, vekilliği sırasında 
partisinden istifa eden azınlık milletvekili 
de olmamıştır.

Batı Trakya Türkleri yaklaşık yüz yıla 
varan siyasi tarihleri boyunca, 1993-19964 

yılları arasındaki dönem hariç, her dönem 
Yunan Parlamentosu’na azınlık üyesi mil-
letvekili göndermeyi başarmış bir toplum-
dur. Bu milletvekilleri, 1989 ve 1990 yılla-
rında Sadık Ahmet ve Ahmet Faikoğlu’nun 
bağımsız milletvekili seçilmesi dışında, 
Yunan partileri listelerinden aday gösteri-
lenlerden seçilmiştir. Seçilen azınlık mil-
letvekili sayısına bakıldığında, bu sayının 
1950’lere kadar genelde 4, 1950 sonrasında 
ise 1 ila 3 arasında değiştiği görülmektedir 
ki; bu durum, 20 Eylül 2015 erken seçim-
lerinde değişmiştir. Ocak 2015 seçimle-
rinde Syriza’dan seçilen Hüseyin Zeybek, 
Mustafa Mustafa5 ve Ayhan Karayusuf’a bu 
seçimlerde muhalefetteki Nehir (Potami) 
partisinden İlhan Ahmet’in eklenmesiyle, 
1946 yılından sonra ilk defa, 4 azınlık üyesi 
milletvekili Yunan parlamentosuna girme-
ye hak kazanmıştır.6

Seçimin erken seçim olması sebebiyle 
milletvekili seçilmeyi doğrudan belirle-
yen liste sıralamalarının parti merkezleri 
tarafından yapıldığı bu seçimde, ilk iki sı-
raya hâlihazırdaki milletvekili olan Mus-
tafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf’u koyan 
Syriza, Gümülcine’de yüzde 39,51; Hüse-
yin Zeybek’in ilk sırada olduğu İskeçe’de 
de yüzde 49,61 oranında oy almıştır. Hü-

4   Seçim kanununda 1990’da yapılan değişiklikle getirilen %3 ülke 
seçim barajının uygulandığı ilk seçim olan 1993 milletvekili seçimle-
rine Batı Trakya Türkleri konulan seçim barajına tepkilerini göstermek 
için bağımsız adaylarla katılmışlar ve aldıkları oy oranı seçim barajının 
altında olduğu için doğal olarak meclis dışı kalmışlardır. 
5   Mustafa Mustafa 1996-2000 yılları arasında da o dönemim Bir-
leşik Sol partisinden milletvekili seçilerek Parlementoda bulunmuştur. 
Bu seçim kendisini aynı zamanda sol partiden seçilen ilk azınlık mil-
letvekili yapmıştır.  
6   Daha geniş bilgi için bkz: Hikmet Öksüz, Batı Trakya Türkleri (Ma-
kaleler), KARAM Yayınları, Çorum, 2006, s. 230.

seyin Zeybek’in liste başı olduğu İskeçe’de 
Syriza’nın aldığı oy, Yunanistan çapında, 
bir seçim bölgesinde partinin aldığı en yük-
sek oy oranı olması bakımından dikkate 
değerdir. 2004-2007 yılları arasında Yeni 
Demokrasi partisinden dönemin azınlık 
üyesi tek milletvekili olarak mecliste bulu-
nan İlhan Ahmet, daha önce aldığı yüksek 
oylara rağmen az bir farkla kaçırdığı mil-
letvekilliğini bu seçimde ilk sıradan aday 
olduğu Nehir partisinin yüzde 16,91 oy elde 
etmesiyle yeniden kazanmıştır.7

Alınan oy oranları Ocak 2015 se-
çim sonuçlarıyla kıyaslandığında, 
Syriza’nın İskeçe’de yaklaşık yüzde 5 artış, 
Gümülcine’de ise yüzde 10’a yaklaşan bir 
oy kaybı yaşadığını göstermektedir. İlhan 
Ahmet, daha önce olduğu gibi, bu seçimde 
de yüksek oy alarak her seçimde milletve-
kili seçilme potansiyeli taşıdığını göster-
miştir. Bölgedeki etnik temelli oy verme 
davranışı ve Ocak 2015 seçimlerinde aday-
ların aldıkları oylar göz önüne alındığında, 
Gümülcine’de azınlık oylarının Mustafa 
Mustafa ve Ayhan Karayusuf’tan İlhan 
Ahmet’e kaydığını söylemek abartılı bir tes-
pit olmayacaktır. Syriza’nın Gümülcine mil-
letvekillerinin İskeçe milletvekili Hüseyin 
Zeybek’e kıyasla azınlığın genel söylem ve 
davranışının dışında bir çizgi benimsemiş 
olmaları, azınlık hakları ihlallerine yönelik 
ciddi vurgu yapmamaları, zaman zaman 
azınlık önde gelenleri ve kurumlarıyla eşgü-
dümlü hareket etmemeleri yaşanan bu oy 
kaybının nedeni olarak değerlendirilebilir. 

Yine de bu seçimin bölgede en dikkat 
çeken tarafı; yaşanan oy artışı ve düşüşle-
ri değil, Gümülcine’nin Yunanistan parla-
mentosunda sadece azınlık milletvekille-
riyle temsil edilmesi durumunu doğurmuş 
olmasıdır. Gümülcine seçim bölgesinde se-
çim sonuçlarının açıklandığı akşam geç sa-
atlere kadar Mustafa Mustafa, İlhan Ahmet 
ve Yeni Demokrasi partisinden Evripidis 
Stilyanidis milletvekili olarak seçildiği gö-
rülürken, seçim kanunundan kaynaklanan 
‘fazla oy’ hesaplaması sonrası sabaha doğru 
durum değişmiştir. Batı Trakya Türklerine 
karşı milliyetçi söylemleriyle bilinen Stil-

7   Makalede geçen tüm seçim oranları Yunan İçişleri Bakanlığı’nın 
internet sayfasındaki seçim özel bölümünden alınmıştır. Tüm oranlar 
için bkz; http://ekloges.ypes.gr/current/v/public/index.html#{“cls”:”m
ain”,”params”:{}}.
(Son Giriş: 01.10.2015).   

yanidis, partisinin Gümülcine seçim bölge-
sinde ikinci gelmesine rağmen milletvekili 
sandalyesini Ayhan Karayusuf’a kaptırmış-
tır.8 Bu gelişme, Stilyanidis’in milletvekil-
liğini kaybetmesinden ziyade, belirtildiği 
üzere Batı Trakya’nın Yunanlılara 1923’te 
teslim edilmesinden sonra Gümülcine’nin 
tarihte ilk defa parlamentoda sadece azınlık 
üyesi milletvekilleriyle temsil edilmesi du-
rumunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç aynı 
zamanda 1946’dan sonra Batı Trakya Türk-
lerinden ilk defa 4 milletvekilinin Yunan 
meclisine girmesi anlamı da taşımaktadır.

Gümülcine’deki durumun önümüzdeki 
dönemde çok farklı tartışmaların, olum-
lu ve olumsuz gelişmelerin yaşanmasına 
sebep olacak bir ortam yarattığı kesindir. 
Şüphesiz gelişmelerin olumlu veya olum-
suz bir çizgide olmasını, milletvekillerinin 
Batı Trakya bölgesindeki her iki toplumun 
sorunlarını ve hassasiyetlerini merkeze ko-
yan, aşırı söylemleri dışlayan denge siyase-
tindeki başarıları belirleyecektir. 27 Eylül 
2015 tarihinde Syriza partisinin Gümülcine 
milletvekilleri Mustafa Mustafa ve Ayhan 
Karayusuf’un, Gümülcine’de düzenlenen, 
Türkiye’nin Küçük Asya Yunanlılarına yap-
tığı iddia edilen ‘soykırım’ anma törenlerine 
katılmaları9, kendilerine ve bölge açısından 
gerekli olan bu denge siyasetine daha yolun 
başında büyük darbe vurmuştur. Bu duru-
mun Batı Trakya Türkleri’nin düşünce ve 
hassasiyetlerinin hiçe sayılması anlamına 
geldiği ve azınlık açısından kabul edilebilir 
bir durum olmadığı bir gerçektir. Bu neden-
le Mustafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf’un 
bu davranışı Batı Trakya Türkleri ile ara-
larında ciddi bir çatlak oluşmasına neden 
olurken; kendilerinin milletvekili olarak 
bu tercihlerinin bedelini olası bir seçimde 
büyük bir oy kaybıyla ödeyecekleri kuvvet-
le muhtemel görünmektedir. Azınlık içinde 
tepki uyandıran bu kararların, bölgedeki fa-
natik Yunanlıların ‘bölge elden gitti-gidiyor’ 
söylemlerini ne derece hafifleteceği, bölge-
de 2012’den bu yana artış gösteren aşırı sağ 
oyları arttırıp arttırmayacağı ise cevabını 
bekleyen sorular olarak durmaktadır.

8    Fazla  oy  hesaplaması  için  bkz:  http://www.azinlikca.net/ba-
ti-trakya-haber/nd-partisi-rodop-ve-iskecede-neden-milletvekili-
cikaramadi-9212015.html (Son Giriş: 01.10.2015). 
9    Bkz.  “SİRİZA Milletvekilleri  Mustafa  ve  Karayusuf  Küçük  Asya 
Yunanlıları  “Soykırımı”  Anma  Törenine  Katıldı”,  Gündem  Gazetesi, 
01.10.2015,  http://www.gundemgazetesi.com/haber/detay/794, (Son 
Giriş: 02.10.2015).

1946 YILINDAN SONRA ILK DEFA, 4 
AZINLIK ÜYESI MILLETVEKILI YUNAN 
PARLAMENTOSUNA GIRMEYE HAK 
KAZANMIŞTIR.

gained the deputyship again by the votes of 
16,91 percent of the River Party that he was 
the candidate on the first rank and which he 
missed before with a small margin although 
he received high rate of votes.

When the vote rates compared with the 
results of the January 2015 election, it is 
seen that the Syriza gained about 5 percent 
increases in Komotini and lived about per-
cent 10 loss in Xanthi. İlhan Ahmet showed 
in this election also that he has the potential 
to be selected as deputy in every election as 
previously. When taking into consideration 
the behavior of ethnically based voting in 
the region and the votes that the candidates 
received in the January 2015 election, it 
will not be an exaggerated determination 
to say that the minority votes in Komotini 
shifted from Mustafa Mustafa and Ayhan 
Karayusuf to İlhan Ahmet. The fact that the 
Syriza’s deputies of Komotini, in compari-
son with the Xanthi deputy Hüseyin Zey-
bek, adopted a line outside of the general 
discourse and behavior of the minority, not 

emphasized seriously on the violation of the 
minority rights, did not act in coordination 
with the minority leaders and institutions 
time to time can be assessed to be the rea-
son of the loss of vote. 

Still, the most remarkable side of this 
election in the region is not the increase or 
decrease of votes but it’s giving birth to the 
representation of Komotini in the Greek 
Parliament by only the minority deputies. 
In the evening that the results of the elec-
tion were declared in Komotini until late 
hours, while Mustafa Mustafa, İlhan Ahmet 
and Evripidis Stilyanidis from the New De-
mocracy Party were seen to be selected, but 
the situation changed towards the morning 
by the calculation of ‘surplus votes’ due to 
the electoral law. Stilyanidis who is known 
with his nationalistic discourses against the 
Western Thrace Turks lost his seat to Ayhan 
Karayusuf, although he came second in his 
party’s Komotini election district. This de-
velopment exposed the situation that in the 
history of Komotini for the first time after 

the surrender of the Western Thrace to 
Greeks in 1923, Komotini will be represent-
ed in the parliament   only by the minority 
deputies, rather than Stilyandis’ losing his 
deputyship. This result bears the meaning 
at the same time that for the first time after 
1946, 4 deputies from the Western Trace 
Turks have entered the Greek Parliament.

It is certain that the situation in Komo-
tini has created an environment which will 
cause many different disputes and positive 
and negative developments to be experi-
enced. Doubtlessly, the developments’ be-
ing on a positives or negative line will be 
determined by the MPs’ successes in the 
balance politics, putting the problems and 
sensitivities of the both communities in the 
Western Thrace into the center, external-
izing extreme discourses. In 27 September 
2015 Komotini deputies of the Syriza party 
Mustafa Mustafa and Ayhan Karayusuf at-
tended the ‘genocide’ commemorative cere-
monies held in Komotini claiming Turkey’s 
carrying out genocide on the Greeks of Asia 
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Seçimler sonrasın-
da, özellikle İskeçe’de 
alınan yüksek oy, Batı 
Trakya Türkleri ara-
sında Syriza’da uzun 
yıllardır siyaset yapan 
Hüseyin Zeybek’e ka-
binede bir görev ve-
rilmesi beklentisini 
oluşturmuş olsa da; 
azınlık siyasetçilerinin 
bölge yönetimi seçim-
lerinde bile başkan 
yardımcılığı görevi 
için dahi aday göste-
rilmedikleri düşünül-
düğünde, bu beklen-
tinin aşırı iyimserlik 
olduğu söylenebilir. 
Nitekim açıklanan hü-
kümette, Syriza’nın 
azınlık milletvekilleri-
nin hiç birine bakan veya bakan yardımcı-
lığı gibi idari görevler verilmemiştir,  Mil-
letvekilleri de görevlendirmeler öncesinde, 
bu yönde bir beklentileri olduğunu beyan 
etmedikleri gibi, sonrasında da bu konuda 
bir açıklama yapmamışlardır. 

Toparlamak gerekirse 4 azınlık mil-
letvekili seçilmesi Batı Trakya Türkleri 
arasında umut yaratmıştır. Fakat koa-
lisyon hükümetinin aşırı sağcı ANEL ile 
kurulmuş olması, bölgenin ve azınlık ko-
nularının ANEL’in idaresine bırakıldığı 
yönündeki genel inanışın varlığı, azınlık 
hakları ve diğer çözüm bekleyen sorunla-
rın çözümüne yönelik beklentilerin önüne 
soru işareti çıkarmaktadır. Bu soru işare-
tinin ortadan kalkmasında azınlık millet-
vekillerinin yapacakları çalışmalar, önemli 
derecede belirleyici olacaktır. Bu durum 
aynı zamanda temsilde niceliğin sorunla-
rın çözümünde ne derece önemli olduğunu 
gösterecektir.

minor. This act was a big blow on them-
selves and on the balance politics which is 
necessary for them and for the region at the 
beginning of the road yet. This means that 
the ideas and sensitivities of the Western 
Thrace Turks are spurned and this is not 
an acceptable situation from the point of 
minorities. For this reason, this behavior 
of Mustafa Mustafa and Ayhan Karayusuf 
has caused to form a serious crack between 
themselves and the Western Thrace Turks 
and it strongly seems probable that they 
will pay the price for their preference, as 
deputies, in a probable election by a big loss 
of vote. To what degree these decisions that 
aroused reaction in the minority will ease 
the discourses of the fanatic Greeks in the 
region about ‘the region went out of hand or 
got going’, whether or not the rightist votes 
will rise or not which has been increasing 
in the region since 2012 are the questions 
waiting for their replies.

After the elections, high rate of votes 
especially in Xanthi has created an expecta-
tion among the Western Thrace Turks for 
Hüseyin Zeybek who has been engaged in 
politics in the Syriza for long years, a mis-
sion to be given in the cabinet. But this ex-
pectation can be said to be extremely opti-
mistic when it is thought that the minority 
politicians are not nominated even for the 
vice presidency in the elections of regional 
management. Indeed, in the government 

announced, none of the minority deputies 
of the Syriza government are given adminis-
trative functions as the minister or vice min-
istry.  The deputies did not express to have 
any expectations in this direction and did 
not make any explanations in this concern. 

To summarize, the selection of 4 mi-
nority deputies has created a hope among 
the Western Thrace Turks. But establish-
ment of the coalition government with the 
extreme rightist ANEL, the existence of 
the general belief that the issues of the re-
gion and minorities are left to the ANEL’s 
management will put a question mark in 
front of the solution-oriented expectations 
for the problems waiting for solution. For 
the elimination of the question mark, the 
works to be done by the minority deputies 
will be decisive significantly. This situation 
will show, at the same time, to what extent 
quantity in representation is important in 
the solution of the problems.
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IN THE GOVERNMENT ANNOUNCED, 
NONE OF THE MINORITY DEPUTIES OF 
THE SYRIZA GOVERNMENT ARE GIVEN 
ADMINISTRATIVE FUNCTIONS AS THE 
MINISTER OR VICE MINISTRY.

AÇIKLANAN HÜKÜMETTE, SYRIZA’NIN 
AZINLIK MILLETVEKILLERININ 
HIÇ BIRINE BAKAN VEYA BAKAN 
YARDIMCILIĞI GIBI IDARI GÖREVLER 
VERILMEMIŞTIR.  



T
he New Development Bank (NDB) 
which is established jointly by 
Brazil, Russia, India, China and 
the South Africa (BRICKS), has 

started its operations officially in July 2015 
in Shanghai. Between 8 and 9 July, at the 
BRICS Leaders’ Summit, held in Ufa which 
is the capital city of Republic of Baskurd-
istan that depends on Russia, it was an-
nounced that they agreed on to open New 
Development Bank which will be an alter-
native to IMF and the World Bank. They 
decided to change the bank’s name as New 
Development Bank which was considered 
as BRICS Bank before and it has started 
to its’ activities. Serving as a multinational 
bank, it aims to be an alternative for Ameri-
can and European financial structuring. 
The distribution of the original capital of 
NDB in BRICS countries that is 50 billion 
dollars for the beginning but will be in-
creased to 100 billion dollars in the future 
is like this: The majority of the contribution 
belongs to Chine with the amount of 41 bil-
lion dollars. Brazil, India and Russia put 18 
billion dollars for each of them while South 
Africa is giving 5 billion dollars. 

The idea of establishing a development 
bank of BRICS countries was brought to the 
agenda for the first time on the 4th BRICS 
Summit which was held in Delhi, India in 
2012. It was approved and adapted in Dur-
ban city of the South Africa during the 5th 
Summit of BRICS in 2013. The expecta-
tions were establishment of the bank after 
this Summit immediately. But at that time, 
they could not reach to  an agreement on 
the subjects for; financing, the role and the 
establishment place of the bank. One of the 
most important subjects was how much the 
countries would contribute for the original 
capital of the bank. The only agreed subject 
was the original capital of the bank would 
be 100 billion dollars.

This year, NDB which was opened in 
20th of July and started its operations by 

B
rezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve 
Güney Afrika (BRICS) tarafın-
dan ortaklaşa kurulan Yeni Kal-
kınma Bankası (YKB), Temmuz 

2015 itibariyle Şanghay’da resmi olarak 
faaliyete geçti. Rusya’ya bağlı Başkurdis-
tan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’da 8-9 
Temmuz’da düzenlenen BRICS Liderler 

Zirvesi’nde, IMF ve Dünya Bankası’na al-
ternatif olacak Yeni Kalkınma Bankası’nın 
açılması ile ilgili olarak anlaşmaya varıldığı 
açıklandı. Daha önce adı BRICS Kalkınma 
Bankası olarak düşünülen banka, isim de-
ğişikliğine giderek Yeni Kalkınma Banka-
sı adı ile faaliyetlerine başladı. Çok uluslu 
olarak hizmet veren banka, Amerikan ve 
Avrupa finansal yapılanmalarına alterna-
tif olmayı hedefliyor.  YKB’nin şimdilik 50 
milyar dolar olan ama ilerleyen dönemde 
100 milyar dolara ulaşacak olan başlangıç 
sermayesinin, BRICS ülkeleri arasındaki 
dağılımı ise şu şekilde belirlendi: En büyük 
katkıyı 41 milyar dolarla Çin yapıyor. Bre-
zilya, Hindistan ve Rusya’nın 18’er milyar 
dolar koyarak ortak olduğu bankaya, Güney 
Afrika Cumhuriyeti ise başlangıçta 5 milyar 
dolarlık bir katkı sağlayacak. 

BRICS ülkelerinin kalkınma banka-
sı kurması düşüncesi, ilk kez 2012 yılında 
Hindistan’ın Delhi şehrinde düzenlenen 4. 
BRICS Zirvesi’nde gündeme getirildi. 2013 
yılında Güney Afrika’nın Durban şehrin-
de gerçekleştirilen 5. BRICS zirvesinde ise 
onaylanıp kabul edildi. Beklentiler ban-
kanın bu zirve sonrası hemen kurulması 
yönündeydi. Fakat o tarihte, bankanın fi-
nansmanı, görevi ve yeri konusunda anlaş-
ma sağlanamamıştı. En önemli konulardan 
birisi de ülkelerin kuruluş sermayesine ne 
kadar katkıda bulunacağıydı. O dönemde 
anlaşmaya varılan yegane konu, bankanın 
başlangıç sermeyesinin 100 milyar dolar ol-
masıydı.

Bu yıl, 20 Temmuz’da açılışı yapılan 
YKB, tarafların belirleyici konularda kısa 
sürede anlaşmaya varmaları ile hayata geçi-
rilmiş oldu. Bankanın genel merkezi olarak, 
Delhi ve Johannesburg’un da aralarında 
bulunduğu mücadeleyi, Şangay kazandı. 
Johannesburg’da ise bankanın bir şubesinin 
açılmasına karar verildi. Hindistan’ın baş-
kanlık koltuğuna oturduğu bankada, idare 
kurulu başkanlığına Rus ve yürütme kurulu 
başkanlığına da Brezilyalı yetkililer getirildi. 
Bankanın kaynaklarının BRICS üyeleri ile 
birlikte özellikle, gelişen ve yükselen ekono-
milerdeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma 
projeleri için kullanılacağı belirtiliyor. 

BRICS Ülkelerinin Küresel Rolü 
ve YKB
Bilindiği gibi BRICS ülkelerinin (Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika)  bir 

THE NEW DEVELOPMENT BANK 
WHICH IS ESTABLISHED JOINTLY BY 
BRICS HAS STARTED ITS OPERATIONS 
OFFICIALLY IN JULY 2015 IN 
SHANGHAI.
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BRICS TARAFINDAN ORTAKLAŞA 
KURULAN YENI KALKINMA 
BANKASI, TEMMUZ 2015 ITIBARIYLE 
ŞANGHAY’DA RESMI OLARAK 
FAALIYETE GEÇTI.
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araya gelme nedenlerinin başında, özel-
likle II. Dünya Savaşı’ndan sonra küresel 
finansta söz sahibi olan Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’na alternatif 
oluşturmaktı. 2008 küresel finansal krizi 
sonrasında, G20 zirvesinde birleşme kara-
rı alan bu ülkeler, halen belirledikleri ortak 
hedefe doğru ilerliyorlar. Üst hedefin, bir-
likte hareket ederek ABD ve Avrupa’ya bir 
mesaj vermek, ekonomik ve siyasal güç bir-
liği oluşturmak olduğu söylenebilir. Bugün 
bakıldığında, BRICS çatısı altında bir ara-
ya gelen ülkelerin, ekonomik büyüklükleri 
dünya ekonomisinin yüzde 20’sine yaklaş-
tığı görülüyor. Çin ve Hindistan’ın nüfusları 
toplamı bile dünya nüfusunun yüzde 37’sine 
denk geliyor. Hem maden rezervleri, hem 
de tahıl ambarları ile büyük ölçekte bir gö-
rünüm sergileyen bu ülkeler finansal,  ticari 
ve de siyasi anlamda bir güç oluşturmayı 
hedefliyorlar. Özellikle Rusya Devlet Başka-
nı Vladimir Putin, BRICS’in küresel rolünü 
daha da büyütmesi, sadece ekonomik işbir-
liği değil jeopolitik meseleler üzerinde de 
yoğunlaşması gerektiğini belirtiyor. 

2014’den başlayan ve 2015’te de devam 
eden ekonomik sıkıntılar, her şeye rağmen, 

BRICS ülkelerini yollarından çevirmemiş 
görünüyor. Örneğin Çin ekonomisi, iç ta-
lepteki daralma nedeniyle büyümede sı-
kıntı çekiyor ve ihracatta gerileme yaşıyor. 
Rusya, düşen petrol fiyatları ve Ukrayna 
konusundaki tutumu nedeniyle uygulanan 
yaptırımlar neticesinde, ekonomik güçlük 
içinde bulunuyor. Brezilya’dan gelen ha-
berler ise hiç de iç açıcı değil. Kredi dere-
celendirme kuruluşları Standard & Poor’s 
ve Moody’s Brezilya’nın notunu 7 yıl aradan 
sonra düşürdü. Bu gelişme, not düşüşü için 
sırada Güney Afrika’nın da olduğu yönünde 
yorumlara neden oldu. BRICS ülkeleri ara-
sında sadece Hindistan parlayan bir yıldız 
gibi görünüyor. Hem büyümede Çin’i yaka-
lamış durumda hem de parasındaki düşüş 
hızı yavaşladı. 

Farklı yönetim biçimleri, ekonomik ve 
sosyal yapıları ve dış politikada bölgesel 
ve küresel farklılıkları olmasına rağmen 

BRICS, bugün gelinen noktada kuruluş 
hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Bu hedef-
lerden en önemlisi olan, Yeni Kalkınma 
Bankası’nın finansal güç oluşumu için ku-
rulmuş olması öne çıkmaktadır. Bu adım, 
2020 yılına kadar Çin’in Şangay’ı finans 
merkezi haline getirme hedefi için de 
önemlidir. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 
YKB’nin kuruluşunu “BRICS ülkelerinin 
ortak gelişme yönündeki siyasi iradelerini 
yansıttığını” belirtiyor. Brezilya Devlet Baş-
kanı Dilma Rousseff ise “BRICS Kalkınma 
Bankası’nın, olası finansal krizlere karşı bir 
fon oluşturmasının çok önemli olduğunu” 
vurguluyor. BRICS üyesi olmayan ancak 
borç sorunu yaşayan ülkelere de, oluşturu-
lan bu kurtarma fonu sayesinde yardımda 
bulunulacağı belirtiliyor. Yeni bankanın 
ve kurtarma fonunun uluslararası finansal 
sistemde rekabeti, eşitliği ve reformları teş-
vik edeceği düşünülüyor.1 Bankanın 2016 
yılından itibaren kredi vermeye başlaması 
bekleniyor.

1 http://www.abhaber.com/kalkinma-bankasini-ve-kurtarma-
fonu-kuruldubrics-krizlere-kalkan-olacak/,  Erişim  Tarihi:  30  Eylül 
2015.

reaching all the parties to an agreement 
on the determinant issues in a short time. 
Shanghai won the competition against 
Delhi and Johannesburg, to be the place 
of headquarters of the bank. It is decided 
to open a branch of the bank in Johannes-
burg also. Russian officers sit on the chair 
of administrative board and Brazilians be-
came the chairman of the board of directors 
while Indian officer is the Chairman of the 
Bank.  The sources of the Bank will be used 
for BRICS members and also for developing 
and rising economies for infrastructure and 
sustainable development projects. 

The Global Role of BRICS 
Countries and NDB
As it is known, the main purpose of to be 
together of the BRICS countries (Brazil, 
Russia, India, China, the South Africa) was 
to be an alternative for International Money 
Fund (IMF) and World Bank which became 
powerful especially after the World War 
II.  After the global 
financial crisis in 
2008, they decided 
to be together in 
D20 Summit, and 
they are still moving 
towards their de-
termined common 
targets. By acting to-
gether, it can be said 
that their superordi-
nate goal is giving a 
message to USA and 
Europa, and sustain 
an economic and 
political union of 
force. Today having 
looked that the eco-
nomic magnitude 
of countries under 
the roof of BRICS 
has reached almost 
20 percent of World 
economy. Even the 
total population of 
China and India is 
equal to 37 percentage of the World popu-
lation.  Their target is conducting a power 
in finance, trade and political manner while 
these countries are representing a huge 
scale with their mine reserves and grana-
ries. Especially Vladimir Putin, President 

Russian Federation, states that the BRICS 
countries should increase not only their 
global role or being together in economic 
collaboration but also they should focus 
more on geopolitical issues. 

It seems that despite everything, the 
economic difficulties, started in 2014 and 
continued in 2015   could not turn the 
BRICS countries’ way.  For example Chi-
nese economy has big difficulties about 
growing due to the contraction in domestic 
demand and living through regression in 
export.   Russia has economic problems due 
to fall in oil prices and the sanctions applied 
against Russia related with its attitude in  
Ukraine issue. And, underwhelming news is 
coming from Brazil. The credit rating agen-
cies, both Standard & Poor’s and Moody’s, 
decreased Brazil’s note after 7-year break.  
This reduction caused some comments 
about South Africa that it will be the next 
one for the rate reduction. India seems as 
the only rising star in BRICS countries. In-

dia both has caught Chine’s growth rate and 
its’ decrease in currency has slowed down. 

Although they have different gover-
nance, economic and social structures and 
differences in regional and global perspec-
tive about foreign policies, at the point they 

have come today, BRICS countries are try-
ing to reach their establishment targets. 
The most important of these targets is, 
coming to the forefront of  the establish-
ment of the  New Development Bank in or-
der to sustain a financial power. This step 
is important for China in its target to make 
Shanghai as a financial center until 2020. 
Xi Jinping, President of China, states that 
the establishment of NDB “represents a 
political will of the BRICS countries in the 
common progress.” The Brazilian President 
Dilma Rousseff is emphasizing that; “The 
foundation of a fund against financial crisis 
of NDW of BRICS is very important.”  It is 
being expressed that those countries that 
have borrowing problems but not to be a 
member of the BRICS will also be helped 

by means of this bailout funds. It is thought 
that the new bank and the bailout fund will 
encourage competition, equality and re-
forms in the international financial system. 
It is expected that the bank will start to give 
credit from the year of 2016.

BRICS ÜLKELERI ARASINDA SADECE 
HINDISTAN PARLAYAN BIR YILDIZ GIBI 
GÖRÜNÜYOR.
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013 yılının son aylarında Batı 
Afrika’da meydana gelen ebola sal-
gını, kısa zamanda sebep olduğu 
çok sayıda ölüm vakası ve sosyo-

ekonomik etkileri nedeniyle uluslararası 
gündemde geniş yer almıştır. Ateşli ve ağrılı 
semptomları olan ebola, esasında yeni bir 
hastalık değildir. İlk olarak 1976’da Sudan 
ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde teş-
his edilmiştir. Aradan geçen süreçte çeşitli 
Orta Afrika ülkelerinde gözlemlenen ebola 
salgınlarından hiçbirisi, 2013 sonlarında 
ve 2014’te Batı Afrika’yı vuran salgın kadar 
ağır olmamıştır. Birleşmiş Milletler (BM) 
Kalkınma Grubu'nun Şubat 2015 raporuna 
göre ebola, resmi olarak 22,859 kişide gö-
rülmüş, bunlardan 9,162’si ise hayatını kay-
betmiştir. Bu denli ağır sonuçlara yol açan 

ebola salgını, BM Güvenlik Konseyi’nin 
Eylül 2014’te aldığı 2177 sayılı kararla ulus-
lararası barış ve güvenliğe karşı bir tehdit 
unsuru olarak ilan edilmiştir.

Aralık 2013’te Gine’de teşhis edilen 
vakalardan sonra ebola virüsü kısa süre-
de Liberya, Sierra Leone, Mali, Nijerya 
ve Senegal’de de gözlemlenmiştir. Ancak 
ebola virüsünden en çok etkilenen ülkeler 
Gine, Liberya ve Sierra Leone olmuştur. Bu 
ülkelerin eboladan bu denli etkilenmesinde 
çeşitli faktörler etkin rol oynamıştır. Sağlık 
sistemlerinin yetersiz olması, yoksulluk, 
zayıf hükümetler, özellikle yakın dönemde 

Sierra Leone ve Liberya’yı sarsan iç savaşlar 
ve halkın ebola virüsünün semptomlarını 
ilk başta malarya, kolera gibi diğer hasta-
lıklarla karıştırması salgının etkili ve süratli 
bir şekilde yayılmasına neden olan başlıca 
faktörler olmuşlardır.

Ebolanın Batı Afrika ekonomisi üzerin-
deki etkisi, doğrudan Gine, Liberya, Sierra 
Leone ekonomilerine verdiği ağır zarar ve 
bunun bölgeye dolaylı yansımasından oluş-
maktadır. Öyle ki; UNDG raporuna göre 
eboladan en çok zarar gören ülkelerinden 
biri olan Gine’nin gayrisafi milli hâsılası en 
iyi durum senaryosuna göre 184 milyon $, 

E
bola outbreak occurred in West 
Africa in the last months of 2013, 
received wide coverage in the in-
ternational agenda in a short peri-

od of time due to causing numerous deaths 
and its socio-economic impacts. Ebola 
which has fiery and painful symptoms, in 
fact is not a new disease. It was firstly di-
agnosed in Sudan and Democratic Republic 
of Congo in 1976. In the elapsed time, none 
of the Ebola epidemics where observed in 
several Central Africa countries, has been 
as heavy as the one that hit West Africa in 
the last months of 2013 and during 2014. 
According to United Nations Development 
Group (UNDG) report, which was pub-
lished in February 2015, while officially 
22,859 people were infected of Ebola; 9,162 
of them died. Ebola outbreak, which caused 
such serious consequences, was declared 
as a threat to international peace and secu-
rity in the UN Security Council’s resolution 
2177 in September 2014. 

After the diagnosed cases in Guinea in 
December 2013, Ebola virus has also been 
observed as soon as in Liberia, Sierra Le-
one, Mali, Nigeria and Senegal. But the 
most affected countries by the Ebola virus 
are Guinea, Liberia and Sierra Leone. Vari-
ous factors played active role so that these 
countries had been affected too much of 
Ebola virus. Inadequate health systems, 
poverty, weak governments, recent civil 
wars especially in Sierra Leone and Libe-
ria, confusing about diagnosing the Ebola 
which has the similar symptoms with the 
epidemic such as malaria and cholera are 
those factors which increase the impact of 
outbreak.

Ebola’s impact on the economy of West 
Africa consist of the heavy loses directly 
on Guinea, Liberia and Sierra Leone and 
reflections on region indirectly. As report-
ed by UNDG, Guinea, which is the one of 
most affected countries by Ebola, can be 

damaged around $ 184 million in best-case 
scenario or $ 315 million in worst-case one. 
According to estimates about Liberia, the 
country’s GDP will suffer a financial loss of 
around $ 188-245 million. Sierra Leone’s 
GDP will lose up $ 219 million, in other 
words, 7.1 % of its GDP per year. According 
to the same report, Ebola outbreak can lead 
to a financial loss of $ 3.6 billion or $ 4.9 
billion annually by the entire West African 
region.

Ebola has affected mostly agriculture, 
mining, transport, trade, health and educa-
tion sectors in West Africa. More than half 
of the citizens of these countries are farm 
workers in non-industrialized Guinea, Li-
beria and Sierra Leone. Therefore the ag-
ricultural sector has an important place in 
those countries’ GDPs. After the Ebola out-
break, important sources of livelihood in 
Liberia such as rubber, timber and palm oil 
productions and exports were declined sub-
stantially and this situation damaged the 
country’s economy critically. Correspond-
ingly, in connection with the outbreak of 
Ebola in Sierra Leone; coffee, rice and palm 
oil production has fallen almost by half. The 
loss in West African countries’ agriculture 
sector has also negatively affected the food 
security of the local population apart from 
the national economy. Besides the reduc-
tion in the harvest of agricultural products, 
all net grain importers such as Guinea, Li-
beria and Sierra Leone’s people’s majority 
encounters the hunger related to the dam-
age of national economy and the raise of 
food prices.

The work of many transport companies 
has been stopped because of Ebola out-
break. This situation caused the unemploy-
ment of local people and foreign investors 
withdrawals with their staffs from West Af-
rica. Free movement of people and goods, 
due to virus-carrying people, prompted the 
difficulty of protecting the socio-economic 
structure in West Africa after Ebola out-
break. Besides, the cessation of transpor-
tation has negatively affected the tourism 
activities not only in West Africa but also 
in other regions of Africa.  Similarly, due 
to transport blockage, cancellation of con-
ferences, organizations and agreements, 
caused the loss of the future gains.

Another sector, which was hit by Ebola 
outbreak in West Africa, is mining. Guinea 
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BM KALKINMA GRUBU'NUN ŞUBAT 
2015 RAPORUNA GÖRE EBOLA RESMI 
OLARAK 22,859 KIŞIDE GÖRÜLMÜŞ, 
BUNLARDAN 9,162’SI ISE HAYATINI 
KAYBETMIŞTIR.

ACCORDING TO UNDG REPORT, WHICH 
WAS PUBLISHED IN FEBRUARY 2015, 
WHILE OFFICIALLY 22,859 PEOPLE 
WERE INFECTED OF EBOLA; 9,162 OF 
THEM DIED.
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en kötü durum senaryosuna göre ise 315 
milyon $ kadar zarar görebilecektir. Liberya 
üzerinde yapılan tahminlere göre ise ülke-
nin gayrisafi milli hâsılası 188-245 milyon $ 
arasında bir maddi kayıp yaşayacaktır. Son 
olarak Sierra Leone ise iyimser tabloya göre 
yılda 219 milyon $ ya da GSMH’nın yüzde 
7,1 kadarını kaybedecektir. Yine aynı rapora 
göre ebola salgınının, Batı Afrika bölgesinin 
tamamına yıllık 3,6 milyar $ ile 4,9 milyar $ 
arasında bir maddi kayba neden olabileceği 
tahmin edilmektedir.

Ebola Batı Afrika’da en çok tarım, ma-
dencilik, ulaşım, ticaret, sağlık ve eğitim 
sektörlerini etkilemiştir. Henüz sanayile-
şemeyen Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 
halkın yarısından fazlası tarım işçisidir. 
Buna bağlı olarak tarım sektörü, bölge ül-
kelerinin GSMH’nda önemli bir yere sahip-
tir. Dolayısıyla tarım sektörünün zarar gör-
mesi, ebola salgının ardından Liberya’da 
önemli geçim kaynaklarından olan kauçuk, 
kereste ve palmiye yağı üretimi ve ihraca-
tını büyük oranda sekteye uğratarak ülke 
ekonomisini ciddi zarara uğratmıştır. Aynı 
şekilde Sierra Leone’de ebola salgınıyla bir-
likte kahve, pirinç ve palmiye yağı üretimi 
neredeyse yarı yarıya düşmüştür. Batı Afri-
ka ülkelerindeki tarım sektörünün uğradığı 
bu zarar, milli ekonomilerin yanında yerel 
halkın gıda güvenliğini de olumsuz etkile-
miştir. Tarım ürünlerinin hasatındaki azal-
manın yanında, tahılların tamamını ithal 
eden Gine, Liberya ve Sierra Leone halkla-
rının büyük bir kısmı ülke ekonomilerinin 
gördüğü zarar ve gıda fiyatlarının artması 
nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Ebola salgını nedeniyle birçok ulaşım 
şirketi çalışmalarını durdurmuştur. Bu da 
yerel halkın işlerini kaybetmesi, yabancı ya-
tırımcıların Batı Afrika’dan uzaklaşması ve 
personellerini geri çekmesiyle birlikte tica-
retin baltalanmasıyla sonuçlanmıştır. Batı 
Afrika’da kişilerin ve malların serbest dola-
şımı, ebola salgını sonrasında, virüs taşıyan 
insanlar nedeniyle, buradaki sosyo-ekono-
mik yapının muhafazasını zorlaştırmıştır. 
Ayrıca, Batı Afrika’da ulaşımın durması 
sadece burada değil; Afrika’nın diğer böl-
gelerindeki turizm faaliyetlerini de olumsuz 
etkilemiştir. Aynı şekilde ulaşım yollarının 
kapanmasıyla iptal olan konferanslar, orga-
nizasyonlar ve anlaşmalarla gelecekte elde 
edilebilecek önemli kazanımlar da kaybe-
dilmiştir.

Ebola salgınının Batı Afrika’da vurdu-
ğu diğer bir sektör ise madenciliktir. Gine 
dünyadaki boksit rezervlerinin neredeyse 
üçte ikisine ve önemli miktarda alümin-
yum ve demir kaynaklarına sahiptir. Li-
berya ve Sierra Leone’de ise demir, altın ve 
elmas rezervleri bulunmaktadır. Ebola sal-
gını sonrasında Batı Afrika’daki madenler-
de çalışan personelin geri çekilmesi, şirket-
lerin kapatılması ve bölgeden uluslararası 
talebin azalması sonucunda buradaki ma-
dencilik sektöründe de tarımda olduğu gibi 
büyük maddi kayıplar gözlemlenmiştir.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında 
sayılan Gine, Liberya ve Sierra Leone’deki 
sağlık sistemleri 2014 yılında ebola salgı-
nının üstesinden gelmekten çok uzaktı. 
Salgınla birlikte çok sayıda hasta, sınırlı 
hizmet potansiyeline sahip hastanelerde 
tedavi görme talebinde bulunmuştur. Ay-
rıca özel hastanelerdeki maliyet aşırı art-
mıştır. Dolayısıyla devletler başka alanlara 
harcayacağı kaynağı sağlık sektörüne yön-
lendirmek durumunda kalmıştır. 

Ebola salgını Batı Afrika’nın sosyal 
yapısına da büyük ölçüde zarar vermiştir. 
Salgından etkilenen bireylerin yaklaşık 
beşte biri çocuklardır. BM’nin açıklaması-
na göre 17.000 civarında çocuk, ebeveyn-
lerinden en az birini kaybetmiştir. Bu 
durum, zaten yoksul olarak nitelendirilen 
Batı Afrika ülkelerinin durumunu daha 
da vahimleştirmektedir. Ayrıca salgından 
dolayı Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 
okullara ara verilmesi de bu ülkelerin top-
lumsal yapısına olumsuz etki olarak geri 
dönecektir.

Batı Afrika’yı, bilhassa Gine, Liberya ve 
Sierra Leone’yi sarsan ebola salgını esasın-
da, BM Güvenlik Konseyi’nin de belirttiği 
gibi, sadece bölgesel değil, aynı zamanda 
uluslararası güvenliğe yönelik bir tehdittir. 
Bölgede yoksulluğun artması, yaşam ko-
şullarının kötüleşmesi, devletlerin yetersiz 

kalması sonucunda bu ülkelerin istikrarı 
olumsuz olarak etkilenecektir. Neticede 
zaten kırılgan olan ekonomik ve sosyo-kül-
türel yapılar daha da aşınacak, diğer böl-
gelere ve uluslararası topluma yönelik bir 
tehdit konumuna kolayca gelebilecektir. 
En çok zarar gören Gine, Liberya ve Sierra 
Leone’deki halkların, yakın bölgelere ya da 
Batılı ülkelere yerleşme eğilimi de, ulusla-
rarası alanda yeni bir göç trendini başlata-
bilecek potansiyeldedir. Bu göçler sonun-
da, göç alan bölgelerde de yeni ekonomik, 
siyasi ve toplumsal sorunlar baş gösterebi-
lecektir. Afrika’da önemli çıkarları bulunan 
Çin, ABD ve AB ülkeleri gibi uluslararası 
aktörler bu senaryoların gerçekleşmemesi 
için çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar. 

Hem eboladan zarar gören hükümetle-
rin hem de uluslararası örgütlerin ve top-
lumun krize yönelik başarılı müdahaleler 
gerçekleştirmesi, yukarıda sözü edilen teh-
ditleri azaltması diğer yandan da halkların 
devletlere karşı güven kaybının önüne ge-
çilmesi açısından önemlidir. Son olarak ise 
yapılan uluslararası çalışmalar sonucunda 
Batı Afrika ülkelerinin sağlık ve ekonomik 
sistemlerinin geliştirilmesi, gelecekte yaşa-
nabilecek bir salgının etkilerini de azalta-
caktır.
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has nearly two-thirds of the world’s bauxite 
reserves and significant amounts of alumi-
num and iron sources. Besides Liberia and 
Sierra Leone have iron, gold and diamond 
reserves. After Ebola outbreak, by reason of 
the withdrawal of the working staff in the 
mines in West Africa, the closures of the 
companies and of the reduction in interna-
tional demand, a considerable financial loss 
was observed in mining sector as well as in 
agriculture.

Health system in Guinea, Liberia and 
Sierra Leone which are considered among 
the world’s poorest countries, was far from 
overcome the Ebola outbreak in 2014. Fol-
lowing the outbreak, a large number of pa-
tients requested receiving treatment in hos-

pitals that have a limited service potential. 
Beside, costs have increased excessively in 
private hospitals. Therefore, the states have 
been forced to divert resources to spend on 
the health sector instead of other areas.

Ebola outbreaks have seriously dam-
aged West Africa’s social structure as well. 
About one-fifth of the individuals who 
were affected by the epidemic are children. 
According to the UN statement, around 
17.000 children have lost one member of 
her/his parent at least. This will further ag-
gravate the situation in West African coun-
tries which are already identified as poor. 
Also, the loss of school hours in time of out-
break in Guinea, Liberia and Sierra Leone, 
will rebound as a negative impact on the so-
cial structure in these countries.

The outbreak of Ebola, that hit West 
Africa, especially in Guinea, Liberia and Si-
erra Leone, is essentially not only a regional 
threat. But it is also a threat to international 
security as noted by the UN Security Coun-
cil. The stability of these countries will be 
affected negatively as a result of increased 
poverty in the region, the deterioration of 
living conditions, and the inadequacy of 

the states. Consequently, the already fragile 
nature of the economic and socio-cultural 
structures will be eroded more, and this can 
easily evolve into a threat to other regions 
and the international community as well. 
Tendency of people from most damaged 
Guinea, Liberia and Sierra Leone to settle 
down to close regions or Western countries 
may start a new trend of migration in inter-
national arena. Eventually new economic, 
political and social issues can be arise in 
those regions where were immigrated. In-
ternational actors that have important in-
terests in Africa such as China, US and EU 
countries started various initiatives in order 
to counteract to these scenarios.

Successful responses to Ebola crisis of 
international organizations and govern-
ments suffered from Ebola, it is important 
not only to reduce the threats mentioned 
above, but also to prevent the loss of con-
fidence of the people against the govern-
ment. Lastly, the development of health 
and economic systems which were realized 
with the international initiatives in West 
African countries will reduce the impact of 
others potential pandemics in the future.
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K
KTC’nin en önemli 
kültürel ve ekono-
mik ürünlerinin 
başında gelen, ih-

racatın dörtte birini, toplam 
istihdamın ise yaklaşık yüz-
de 16’sını oluşturan hellim 
sektörü ve hellimin coğrafi 
işaret tescili konusunda ül-
kemizde, Avrupa Birliği’nde 
(AB), Türkiye ve üçüncü ül-
kelerde farklı çalışmalar yü-
rütmekteyiz. Kuzey Kıbrıs’ta 
hellim üretimi, süt sektörü 
ve küçükbaş hayvancılık 
sektörlerini kapsayan bir 
strateji çalışmasına katkı 
koyarken, bir diğer taraftan 
hellim üreticilerinin etkin 
denetimlerini yapmaktayız. 
Bu denetimlere AB’nin de 
talep ettiği şekilde, uluslara-
rası kabul görecek nitelik ka-
zandırmak üzere ISO 17065 
akreditasyonu çerçevesinde 
yapılmasını sağlayacak çalışmalarımız da 
devam etmektedir.

Hellim ihracatında en önemli iki paza-
rımız Kuveyt ve Türkiye’dir. 2014 yılında 
hellim ihracatımızın yüzde 38’i Kuveyt’e 
yapılırken, yüzde 28’i de Türkiye’ye gerçek-
leştirilmiştir. Anavatan Türkiye’mize yaptı-
ğımız ihracat dikkate alındığında, 2010 yı-
lında yaklaşık 5,1 milyon dolar olan ihracat, 
2014 sonunda 8,3 milyon dolara çıkmıştır. 
Son iki yılda artış oranında ciddi bir düşüş 
olsa da, Türkiye pazarı KKTC için olmazsa 
olmazdır. 

AB’deki Tescil Süreci
AB dışında birçok ülkede geçerli olacak 
“Hellim Coğrafi İşaret” tescilinin neticesin-
de, hellimin sadece Kıbrıs adasında üretil-
mesi garanti altına alınacaktır. Bir başka 
deyişle hellim/halloumi ismini sadece Kıb-
rıslı Rum ve Kıbrıslı Türk üreticiler yüzyıllar 
boyunca kullanma hakkına sahip olacaktır. 
Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye 
ve diğer ülkelerde hellim üretiminin son-
lanmasıyla birlikte Kıbrıslı üreticilere bü-
yük fırsatlar doğacak ve ürünün değerlen-
mesi mümkün olacaktır. Tescilin yaratacağı 

ekonomik değerin dışında,  tüm dünyanın 
hellimi doğru olarak tanıması sağlanacak, 

geleneksel özellikleri korunacak ve hellimin 
marka değeri artacaktır.

Kıbrıs’taki küçükbaş hayvancılığın ge-
liştirilmesiyle birlikte çiftçimizin ürettiği 
hayvan yemlerine talebin artması, merala-
rın ve dolayısıyla çevrenin korunması,  hay-
vancılıkla uğraşanların sütünün değerlen-
mesi ve kırsalda alanlarımızın kalkınması 
sağlanacaktır. Ayrıca hellimin artan değe-
riyle birlikte, Kıbrıs’taki imalatçılarımızın 
ve ihracatçılarımızın dünyadaki hellim pa-
zarının tek satıcısı olarak yüzyıllar boyunca 
ülkemize daha fazla döviz kazandıracaktır.

Şu anda Güney Kıbrıs’ın AB’de yapmış 
olduğu tescille ilgili olarak Cumhurbaşkanı-
mız Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Lider Ni-
kos Anastasiades ve AB Komisyon Başkanı 
Jean Claude Juncker’in ortak uzlaşıları söz 
konusudur. Ancak bize gelen bilgiler, Gü-
ney Kıbrıs’ın bu anlaşmaya aykırı olarak 
bazı girişimler yaptığı yönündedir. Bu ge-
lişmeleri çok yakından takip etmekte ve ona 
göre pozisyon almaya çalışmaktayız.

Türkiye’deki Hellim Tescili
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan 
ve AB’de yapılması için çalışılan tescillerin 
nihai bir amacı vardır: Hellim’in sadece 
Kıbrıs adası sınırları içerisinde üretilmesini 
sağlamak, KKTC tarımı ve hayvancılığının, 
süt sektörünün gelişmesiyle hellim ihracatı-
nın artırılması ve ekonomik kalkınmamızın 
hızlandırılması amaçlanmıştır. Coğrafi tes-
ciller, ürünün sadece ait olduğu coğrafyada 
üretiminin yapılarak, ürünün gerçek sahip-
lerinin üretimden faydalanmasını ve taklit 
ürünlerle mücadele etmeyi amaçlamakta-
dır. Bu sebeplerle, Kıbrıs dışında hellim 
adıyla üretimin durdurulması coğrafi tesci-
lin doğal bir amacı ve sonucudur. Bu ama-
ca ulaşmak üzere, tescilin yürürlüğe girdiği 
04.11.2009 yılından 2015 yılının ilk çeyre-
ğine kadar olan süre içerisinde, Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti’nin il-
gili sivil toplum örgütleriyle yazılı ve sözlü 
olarak Türkiye’de hellim üretiminin dur-
durulması konusunda girişimler yapmış-
tır. Bununla birlikte gerek KKTC hükümeti 
vasıtasıyla gerek ise doğrudan Türkiye’deki 
hükümetinin ilgili birimlerine en alt düzey-
den en üst düzeye kadar Türkiye’de hellim 
üretiminin durdurulması talep edilmiştir.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası kendisine 
emanet edilen tescilin Kıbrıs Türk halkı 
adına sahibi olarak, tüm diyalog kanallarını 

W
e have been carrying out dif-
ferent works in our country, 
in European Union (EU), in 
Turkey and in the third party 

countries for registration of the geographi-
cal indication of halloumi sector and hal-
loumi which is being the foremost among 
the most important cultural and economic 
products of the Turkish Republic of the 
Northern Cyprus (TRNC) and creating one 
fourth of our export and about 16 percent of 
the total employment. We have been both 
contributing to a work of strategy contain-
ing halloumi production, milk sector and 
sheep and goat farming sectors and making 
active control of the halloumi producers. 
The works have been continuing to provide 
these controls within the framework of ISO 
17065 accreditation, in accordance with the 
demands of the EU to acquire internation-
ally recognized qualification. 

The most important two markets in the 
exportation of the halloumi are Kuwait and 
Turkey. In 2014, 38 percent of our halloumi 
export was realized to Kuwait and 28 per-
cent to Turkey. Taking the export to our 
homeland Turkey into consideration, the 
export of 5,1 million US Dollars in 2014 
has increased to 8,3 million US Dollars in 
2015. Even though there has been a serious 
decrease in the last two years in the rate of 
increase, market of Turkey is indispensable 
for TRNC. 

Registration Period in the EU
As a result of registration of “Geographi-
cally Marked Halloumi” which will be valid 
in many countries apart from the EU, the 
production of the halloumi would be guar-
anteed only in the Cyprus Island. In other 
words, only producers Greek and Turkish 
Cypriots will have the right to use the name 
of the halloumi. With the end of the produc-

tion of halloumi in Germany, Hungary, Bul-
garia, and Turkey and in other countries, 
great opportunities will arise for the Cypriot 
producers and appreciation of the product 
will be possible. Apart from the economic 
value that registration will create, recogni-
tion of the halloumi correctly by the whole 
world will be provided, traditional special-
ties will be protected and brand value will 
be increased.

By the development of sheep breeding 
in Cyprus, the demand for forage produced 
by our farmer will increase, protection of 
rangelands, thence the environment, valu-
ation of those engaged in dairy cattle and 
development of rural areas will be ensured. 
And what is more,   with the increasing 
value of the halloumi, being our producers 
and exporters in Cyprus the only exporters 
in the world will gain more currency to our 
country for hundreds of years.

For the moment, in regard to the regis-
tration that South Cyprus has made in EU, 
a common consensus is being talked about 
by our President, Mustafa Akıncı, the Greek 
Cypriot Leader, Nicos Anastasiades and EU 
Commission President, Jean Claude Junck-
er. However, according to the information 
we have received, South Cyprus has made 
some attempts in violation of this agree-
ment. We are following the developments 
closely and trying to get into position.

Halloumi Registration in Turkey
There is an ultimate goal of the registra-
tion that has been made in Turkey and 
that has been tried to be made in EU: To 
provide the production of halloumi only in 
the province of Cyprus Island, to increase 
halloumi exportation by the development 
of the TRNC agriculture, livestock and milk 
sector and thus to accelerate the economic 
developments. The aim of the geographical 
registration is that the actual owners of the 
products are to benefit from the production 
and to combat counterfeit products by pro-
ducing the products only in the geography 
where they belong to. For these reasons, 
stopping the production under the name of 
halloumi outside Cyprus is a natural goal 
and result of the geographical registration. 
To achieve this goal, Cyprus Chamber of 
Industry has made attempts to stop Hal-
loumi production in Turkey, written and 
orally, in non-governmental organizations 

AB DIŞINDA BIRÇOK ÜLKEDE 
GEÇERLI OLACAK “HELLIM COĞRAFI 
IŞARET” TESCILININ NETICESINDE, 
HELLIMIN SADECE KIBRIS ADASINDA 
ÜRETILMESI GARANTI ALTINA 
ALINACAKTIR.

AS A RESULT OF REGISTRATION 
OF “GEOGRAPHICALLY MARKED 
HALLOUMI” WHICH WILL BE VALID 
IN MANY COUNTRIES APART FROM 
THE EU, THE PRODUCTION OF THE 
HALLOUMI WOULD BE GUARANTEED 
ONLY IN THE CYPRUS ISLAND.
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sonuna kadar kullanmış ve yazılı ve sözlü 
olarak yaptığı girişimlerden ne yazık ki hiç-
bir sonuç alamamıştır. Bir ekonominin en 
başta var olabilmesi ve daha sonra kendi 
ayakları üzerinde durabilmesi için öncelik-
le üretime dayalı olması ve hakkını sonuna 
kadar savunması gerekmektedir. 2009 yı-
lında Türkiye’de hellimin coğrafi işaret tes-
cilini alan KTSO, Türkiye’de hellim ismiyle 
üretim yapan işletmelere karşı hukuki giri-
şim başlatmıştır. Buradan şunu ifade etmek 
isteriz ki bu hukuki girişim Anavatan Tür-
kiye’mize karşı değil, hellim ismini haksız 
olarak kullanan bazı firmalara karşıdır.

KTSO olarak inancımız, Türkiye’ye ait 
Kayseri pastırması nasıl sadece Kayseri il 
sınırları içerisinde, Ezine peyniri nasıl sa-
dece Ezine bölgesinde üretilmesi gereki-
yorsa,  hellimin de sadece Kıbrıs adasında 
üretilmesi gerektiği yönündedir. Coğrafi 
işaretlerin o bölgenin kalkınmasının anah-
tarı olduğu herkesçe kabul edildiği bir or-
tamda, buna ülkeler olarak uymamızın bü-
yük yararları olacağına inanmaktayız.

KKTC’li imalatçılarımızın yıllar içeri-
sinde standartlarını geliştirmesiyle birlikte 
Türkiye’nin en büyük markalarına fason 
üretim yapmaya başlamışlardır. Fason 
üretim yaptırmak dışında Türkiye’deki iş-
letmelerin, KKTC’li üreticilerle stratejik or-
taklıklar geliştirmeleri ve KKTC’de yatırım 
yapmalarının da büyük önemi olduğunu 
belirtmek istiyoruz.

Hellim çiftçimizden hayvancısına, ima-
latçısından pazarlamacısına tüm ilgili alt 
sektörlerin sürdürülebilir bir yapıya ula-
şabilmesi için en önemli araçtır. Hellimin 
Türkiye’den başlayarak AB ülkelerinde ve 
daha sonraki aşamalarında tüm dünyada 
sadece Kıbrıs’ta üretilmesinin sağlanması; 
atalarımızdan aldığımız mirasa sahip çıkıl-
ması ve geleceğimize çok önemli bir değer 
bırakılmasıdır.

Kıbrıs’la özdeşleşen hellimin coğrafi 
işaret tescili olsun veya olmasın, hellimin 
sadece Kıbrıs’ta üretilmesi gerektiğine ina-
nıyoruz.

on the Republic of Turkey, in the period 
from 04.11.2009 to first quarter of 2015 
which the registration came into force. Be-
sides, stopping the production of halloumi 
in Turkey requested both through TRNC 
Government and directly from the relevant 
Turkish Government departments from the 
lowest level to the highest.

Cyprus Turkish Chamber of Commerce 
has used all dialogue channels up to the 
end as, on behalf of the Cyprus Turkish 
people, owner of the Registration entrusted 
to him, but unfortunately, has been unable 
to receive any results. For an economy to 
be in existence, then stand on its own legs, 
in the first place, it must be based on pro-
duction and it must defend its rights up 

to the end. Turkish Cy-
priot Chamber of Com-
merce (TCCC), who has 
received geographical 
indication registration 
in Turkey in 2009, has 
launched legal initiatives 
against the enterprises 
engaged in the produc-
tion with the name hal-
loumi. Here we want to 
express that said legal 
initiative is not against 
our homeland Turkey 
but against some compa-
nies who has been using 
the name halloumi un-
justly.

As TCCC our belief 
is that just as the Kay-
seri pastrami has to be 
produced only within 
province of Kayseri and 
just as Ezine cheese has 
to be produced only in 
Ezine region, Halloumi 
has to be produced only 
in Cyprus Island. In a 

medium that geographical indications are 
keys to the development of a region is ac-
cepted by everyone, as countries, we believe 
it would be great benefit to comply with it.

As our producers from TRNC have de-
veloped their standards over the years, they 
have started outsource production for the 
biggest brands in Turkey. Apart from out-
source production; we also want to indicate 
that it is of great importance that enterpris-
es in Turkey are to develop strategic part-
nerships with the producers of TRNC and 
to make investments in TRNC.

Halloumi is the most important instru-
ment to achieve a sustainable structure of 
all related sub-sectors, from our farmers to 
our animal breeders, from our producers 
to our marketers.  Ensuring the produc-
tion of the Halloumi only in Cyprus, start-
ing from Turkey, in EU countries and in the 
next stages in the whole world is adopting 
the legacy we received from our ancestors 
and leaving a very important value for our 
future.

We believe that identified with Cyprus, 
Halloumi must be produced only in Cyprus 
whether geographically registered or not.

KIBRIS DIŞINDA HELLIM ADIYLA 
ÜRETIMIN DURDURULMASI, COĞRAFI 
TESCILIN DOĞAL BIR AMACI VE 
SONUCUDUR.

STOPPING THE PRODUCTION UNDER 
THE NAME OF HALLOUMI OUTSIDE 
CYPRUS IS A NATURAL GOAL AND 
RESULT OF THE GEOGRAPHICAL 
REGISTRATION.
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Dağlar Ülkesi Dağıstan ve 
Jeopolitik Önemi
Dağlar ülkesi Dağıstan, sahip olduğu jeo-
politik konum, doğal kaynaklar, kültürel 
çeşitlilik, halklar arası tarihi deneyimlerle 
dünyada dikkati çeken bir bölgedir. Bugün 
üç milyonu bulan nüfusuyla gerek dil ge-
rekse de etnik çeşitlilik yönüyle sosyal bir 
laboratuvara benzemektedir. Sahip olduğu 
zenginlikler yanı sıra birçok soruna da sahip 
olan ülke, küresel siyasetin Kafkasya’ya yan-
sımasının bariz örneklerini taşımaktadır.

Sovyetler Birliği zamanında göreceli bir 
halklar dostluğu yaşayan bölgede, Birlik 
sonrası dönemde dondurulan birçok so-
run tekrar canlanmıştır. Küresel unsurla-
rın bölgeye tesiriyle bugün Dağıstan toprak 
sorunları, etnik ve dinsel ayrımcılık, terör 
olayları, yolsuzluk, kalkınma problemleri, 
enerji kaynaklarının paylaşımındaki hak-
sızlık, milliyetçiliğin yükselişi, ekili tarım 
alanlarının azalması, her geçen gün artan 

gıda sıkıntısı ve halklar arası güç mücadele-
si gibi önemli problemlerle karşı karşıyadır. 
Bütün bu sorunlar birbiriyle bağlantılı ve 
olumsuz şekilde etkileşim içindedir. 

Kafkasya, dünyanın “en karmaşık böl-
gesi” denilebilecek bir coğrafyadır. Bölgede 
dil ve din sayısı fazla, etnik yapı oldukça 
çeşitlidir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıy-
la birlikte Kuzey Kafkasya'daki birçok halk 
parçalanmış, kendi soydaşlarından ayrıl-
mış ve uzaklaştırılmıştır. Bölgenin tüm bu 
özellikleri taşıyan en belirgin örneği ise 
Dağıstan'dır. Oysaki Sovyetler Birliği dağı-
lana kadar, Dağıstan halkları birlikte yaşa-
ma kültürüne verilebilecek bekli de en özel 
örneği teşkil etmekte idi. Ancak dağılma 
sonrasında, Dağıstan ateş yumağına dönüş-
müş, halklar arasında düşmanlık, çatışma 
ve ayrılıkçı hareketler artmıştır. Bu hare-
ketlilik bugüne kadar devam eden terörist 
faaliyetleri tetiklemiş ve bölge istikrarsızlı-
ğa ve geri kalmışlığa itilmiştir.

Dağıstan sadece Rusya için değil, böl-
gedeki her bir devlet için son derece stra-
tejik bir öneme sahiptir. Rusya’nın Güney 
Kafkasya politikasının merkezini oluştu-
ran Dağıstan bu özelliği nedeniyle, Rusya 
tarafından sıkı kontrol altında tutulmak-
tadır. Bu nedenle Moskova hükümetleri, 
Dağıstan’ın yönetimi ve denetimini hiçbir 
zaman yerel hükümetlere bırakmamıştır. 
Zira Dağıstan, Rusya için Avrupa ve Orta 
Asya arasında bir geçiş bölgesi, sıcak de-
nizlere ulaşma adına jeopolitik bir boğaz, 
bölge güvenliği için vazgeçilmez bir kara-

The Country of Mountains 
Dagestan and Her Strategic 
Importance
The Country of Mountains, Dagestan is a 
remarkable region in the World with her 
geopolitical position, natural resources, 
cultural diversity, and historical experienc-
es among her folks. She looks like a social 
laboratory in terms of both the language 
and the ethnical diversity with her popu-
lation amounting to three million.  The 
country who has a lot of wealth as well as 
many problems is carrying clear samples 
of the reflection of the global policy to the 
Caucasus.

In the region that a relatively friend-
ship of the peoples lived during the period 
of the Soviet Union, in the period after the 
Union, many frozen problems has revived 
again. By the effect of global factors, today 
Dagestan is facing important problems 
such as; land matters, ethnic and religious 

discrimination, terrorist incidents, corrup-
tion, development problems, injustice in 
sharing the energy resources, the rise of 
nationalism, decrease of cultivated farm-
land, ever increasing food shortage and the 
power struggle between peoples. All these 
problems are interrelated and interacting 
with each other adversely. 

The Caucasus is a geography that can 
be said to be “the most complicated re-
gion” in the world. In the region, number 
of languages and religions are many, ethnic 
structure is quite diverse. With the disso-
lution of the Soviet Union, many peoples 
fragmentized in the North Caucasus; peo-
ples were separated and expelled from their 
kin. The most obvious example of the re-
gion carrying all these features is Dagestan. 
Whereas, until the dissolution of the Soviet 
Union, the Dagestan peoples were forming 
perhaps the most special example to “the 
culture of living together”. However after 

the dissolution, Dagestan turned into a fire 
ball, hostility between peoples, conflicts 
and separatist movements increased. This 
mobility has triggered the terrorist actions 
that have been continuing up to today and 
the region has been pushed into instability 
and backwardness.

Dagestan, not only for Russia but for 
each state in the region, has an extremely 
strategic importance. Dagestan that forms 
the center of the South Caucasus policy of 
Russia has been kept under a tight control by 
Russia because of this feature. For this rea-

DAGESTAN WHO HAS A LOT OF 
WEALTH AS WELL AS MANY 
PROBLEMS IS CARRYING CLEAR 
SAMPLES OF THE REFLECTION OF THE 
GLOBAL POLICY TO THE CAUCASUS.
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koldur. Aynı zamanda Hazar politikaları-
nın yürütülebilmesi için Rusya’ya bağım-
lılığı mutlak olarak devam etmesi gereken 
bir bölge ve Rusya’nın yeni dönem Avrasya 
politikalarını bütünleştiren en önemli nok-
tasıdır.

Dağıstan, Çarlık Rusya’sı döneminden 
bugüne Rus sömürge politikalarının en 
önemli aşamasını oluşturmuştur. Moskova 
Dağıstan ve Çeçenistan’ı işgal ettikten son-
ra Kafkasya’ya hâkim olabilmiş, Osmanlı 
ve Safevî Devletlerine karşı jeopolitik üs-
tünlük sağlayabilmiş ve bu ülkelerle olan 
bölgesel mücadelesinde başarıya ulaşabil-
miştir.  I. Dünya savaşı, 17 Kasım Devri-
mi sonrası Kızıl ve Beyaz orduların müca-
delesi, Komünizmin Kafkasya’ya yayılışı, 
Sovyet devletinin kuruluşu, II. Dünya Sa-
vaşı’ndaki cepheye sağlanan lojistik destek 
ve Rusya Federasyonu zamanında Kuzey 
Kafkasya’nın güvenliği ve Güney Kafkasya 
üzerinde oluşturulacak baskının ana üssü 
olması gibi son derece önemli roller üstlen-
miştir.

Etnik Problemler ve Ayrılıkçı 
Hareketler
Dağıstan’da farklı dil ve lehçelerde konu-
şan otuzdan fazla etnik grup yaşamaktadır. 
Bugün tahmini olarak 3 milyona yakın in-

sanın yaşadığı Dağıstan’da otuzdan fazla 
halkın yaşadığı ve en az bu sayı kadar di-
lin konuşulduğu tahmin edilmektedir. Bu 
halklar içerisinde Avarlar, Darginler, Ku-
muklar, Lezgiler ve Laklar sayı olarak en 
kalabalık halkları oluşturmaktadır.1

Kuzey Kafkasya halkları bağımsızlığına 
son derece düşkündür. Bu nedenle Rusla-
ra karşı büyük mücadeleler vermiş, tüm 
olumsuz şartlara rağmen bağımsızlıkları 
için sürekli olarak mücadele içinde olmuş-
tur.  Dağıstan halklarının İran ve Rusya’ya 
karşı verdiği mücadelede Gazavat hareketi-
nin, Sufilik inancının ve İmamet yapısının 
büyük etkisi olmuştur. Bölgede gerçekleşen 
birçok ayaklanma bu üçlünün etkisiyle yü-
rütülmüştür.2

Sovyet döneminde göreceli bir barış dö-
nemi yaşansa da son dönemde bu halklar 
arasında gittikçe artan düzeyde bir çatış-
ma ortamı oluşmuştur. Bu ortamın farklı 
sebepleri olmakla birlikte asıl sebep tarihi 
nedenlere dayanmaktadır. Zira Sovyetler 
Birliği bölgeyi daha rahat yönetebilmek 
için bölgenin demografik yapısıyla oyna-
mış ve Moskova’nın Dağıstan’da uygula-

1  Naroda Dagestana, Mahaçkala, 2003, s.84 vd.
2  R. Ç. M. Razakov, İstoriya Dagestana, Mahaçkala, 2011, S. 186-
226.

dığı yanlış göç ve toprak politikası halklar 
arasında ciddi sorunları beraberinde getir-
miştir. Dağıstan’ın güneyindeki dağlık böl-
gede yaşayan halkların Sovyet döneminde 
ekonomik ve sosyal sebeplerle Dağıstan’ın 
kuzeyindeki verimli ovalara göç ettirilmesi 
ovalarda yaşayan Kumuklar’la dağlardan 
göç eden Avar, Dargin ve Lezgiler arasında 
etnik problem ve çatışmaların ortaya çık-
masına sebep olmuştur.3

1957 yılında Çeçen-İnguşların sürgün 
yerlerinden Kafkasya’ya dönmeleriyle bir-
likte Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyetinin 
yeniden kurularak, Dağıstan’a verilen altı 
bölge bu cumhuriyete iade edilmiştir. Bu-
nun üzerine güney Dağıstan'dan Avarlar 
ve Dargilerin bir kısmı kuzeyde Kumukla-

3  J. M. Kurbanov, Ş.A. Akayev, “Asobennasti ukrepleniya yedinstva 
repressirovannih i deportirovannih naradov”, Asobennasti Uprepleniya 
Yedinstva Naradov Dagestana, Mahaçkala 2011, s. 70-81.

son, the Moscow governments never left the 
administration and control of Dagestan to 
the local governments. Because Dagestan is 
a transition area for Russia between Europe 
and the Middle East, a geopolitical Bosporus 
in the sense of reaching the warm seas, an in-
dispensable station for the security of the re-
gion. At the same time, a region dependence 
of who on Russia should absolutely continue 
to be able to execute the Caspian policies and 
the most important point for Russia to inte-
grate the new term Eurasian policies.

Dagestan has formed the most impor-
tant phase of the Russian colonial policies 
since the Tsarist Russia. Moscow, after in-
vading Dagestan and Chechnya, was able 
to dominate the Caucasus, established geo-
political superiority on the Ottoman Em-
pire and Safavid Empire and succeeded in 
the regional struggles with these countries.  
Dagestan played extremely important roles, 
such as; in the I. World War, in the struggle 
between the Red and White armies after 17th 
November, in spreading of Communism in 
the Caucasus, the logistic support provided 
for the front in the II. World War, the securi-
ty of the North Caucasus during the Russian 
Federation and being the main base for the 
pressure to be put on the South Caucasus.

Ethnic Problems and Separatist 
Movements
More than thirty ethnic communities have 
been living in Dagestan speaking differ-
ent languages and dialects. Today, an es-
timated population of about 3 million and 
more than thirty communities are living in 
Dagestan and at least this number of lan-
guages is estimated to be spoken. Among 
these peoples; Avarics, Dargins, Kumyks, 
Lezgians and Laks form the most crowded 
peoples in number.

The peoples of the North Caucasian 
peoples are very keen on their indepen-
dence. For this reason, they put up big 
fights against Russians and despite all un-
favorable conditions; they were continu-
ously in struggle for their independence.  
The Gazawat Movement, The Sufism faith 
and the İmamate structure affected greatly 
on the struggle of the Dagestani Peoples 
against Iran and Russia. Many riots in the 
region were carried out under the influence 
of this trio.

Even though a relatively peaceful pe-
riod was lived during the Soviet Period, an 
ever growing conflict atmosphere between 
these communities has occurred in the re-
cent period. Although there are different 
reasons for this atmosphere, the actual rea-
son of it is based on the history. Because 
the Soviet Union tampered with the demo-
graphic structure of the region to govern 
more comfortably and the wrong immigra-

tion and land policies applied in Dagestan 
by Moscow brought serious problems be-
tween the peoples. When the peoples living 
in the mountainous region in the South of 
Dagestan were made to migrate to the fer-
tile planes in the North of Dagestan for eco-
nomic and social reasons, during the Soviet 
period, ethnic problems and conflicts arose 
between the Kumyks living in the plains 
and the Avarics, Dargins and Lezgians mi-
grating from the mountains.

In 1957, when Chechen-Ingush re-
turned to the Caucasus from the detection 
colonies, the Chechen-Ingush Autonomous 
Republic was again established and six 
regions that were given to Dagestan re-
turned to this Republic. Hereupon from the 
South Dagestan Avarics and some parts of 
Dargins were made to migrate to Khasavy-
urt, Kizilyurt, Babayurt Regions. Together 
with the part of the Chechens that returned 
from exile, Laks, Avarics and Dargins were 
made to settle in the old Kumyks villages in 
the lowland region. Thus, in the Kumyks re-
gion that transformed from a mono-ethnic 
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THE GAZAWAT MOVEMENT, THE 
SUFISM FAITH AND THE IMAMATE 
STRUCTURE AFFECTED GREATLY ON 
THE STRUGGLE OF THE DAGESTANI 
PEOPLES AGAINST IRAN AND RUSSIA.

DAĞISTAN HALKLARININ IRAN 
VE RUSYA’YA KARŞI VERDIĞI 
MÜCADELEDE GAZAVAT HAREKETININ, 
SUFILIK INANCININ VE IMAMET 
YAPISININ BÜYÜK ETKISI OLMUŞTUR.
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rın yaşadığı Hasavyurt, Kızılyurt, Babayurt 
bölgelerine göç ettirilmiştir. Sürgünden 
dönen Çeçenlerin bir kısmı ile birlikte Lak, 
Avar ve Darginler de ovalık bölgedeki eski 
Kumuk köylerine yerleştirilmiştir. Böyle-
likle mono etnik bir demografik yapıdan 

multi demokrafik bir yapıya dönüşen Ku-
muk bölgesinde halklar arasında yayla, 
su, otlak konularında çıkan anlaşmazlıklar 
etnik bir nitelik kazanmış ve sorun spesi-
fik olmaktan çıkartılarak halklar arasında 
bir kan davasına dönüştürülmüştür.4 Bu 
sorunlar bugüne kadar büyüyerek devam 
etmiştir.

Göç sonucu oluşan demografik yapı 
cumhuriyetin politik ve ekonomik yöneti-
mi konusunda da sorunlara sebep olmuş-
tur. Sovyetler Birliği sonrasında hazırlanan 
Federal ve yerel yasalarla yönetim yetkisi 
halklar arasında bölüştürülerek çözülme-
ye çalışıldı. Putin döneminde bu bölüşüm 
yerine Merkeze bağlılık kriterlerine uygun 
yöneticiler atanmaya başlandı. Bu durum 
bölge halkları arasında sağlanan göreceli 
sulhun sona ermesine ve yönetim için bü-
yük bir mücadelenin başlamasına sebep 
oldu. Bu mücadele, her halkın kendi etno-

4    M.  Çaguçiyev,  Kafkazskiye  Tupiki  Kremlevskoy  Politiki  ili  Şto 
Dastalos v Nasledstva V.V. Putinu, Moskova, Stalitsa, 2012, s. 37-63.

politik, sosyo-ekonomik yapılanma süreci-
ne girmesine ve milli ayrılıkçı hareketlerin 
kurulmasına sebep olmuş, Sovyet sonrası 
kurulan bazı ayrılıkçı hareketlerin bağım-
sızlık hedefleri, bütün içinde güçlü olma 
amacına evrilmiştir.

Rus Oyunları
Kafkasya’nın özellikle batı bölgelerine 
nazaran Dağıstan, etnik ve siyasî açıdan 
Rusların zayıf olduğu bir bölgedir. Dağıs-
tan halklarının sahip oldukları güçlü et-
nik kimliklerinin yanında, bölgeye hakim 
İslâmi gruplar (özellikle Sufizm) Dağıstan 
halkları arasında İslâmi kimliğin de güç-
lenmesini sağlamış, bu birliktelik Rusla-
ra karşı etnik ve siyasî bir direnişe sebep 
olmuştur. Bu nedenle Ruslar bölgeye tam 
olarak sirayet edememiş, dolayısıyla bölge 
halklarını mutlak şekilde teslim alamamış-
tır. Bu husus Ruslara karşı yerel halkların 
baskın olmasına, Rus nüfus üzerinde sü-
rekli olarak bir baskının oluşmasına sebep 

olmuştur. Bu baskı, bölgedeki Rus nüfusun 
kademeli olarak bölgeyi terk ederek, Rus 
ana kıtasına göç etmesine sebep olmuş-
tur. Bu durum, Sovyetler Birliğinden sonra 
daha da belirgin hal almıştır. Doğal olarak 
Dağıstan’daki Rus nüfus hızla azalmış, 90’lı 
yılların başında 13.000 Rus, Dağıstan’ı terk 
etmiştir. Rus politikalarının temelini oluş-
turan Rus nüfus bu şekilde güç kaybetmiş, 
doğal olarak bu durum bölgesel Rus politi-
kalarına da yansımıştır.

Rusya I. Çeçenistan Savaşı’nda büyük 
kayıplara uğramış, II. Çeçenistan Savaş’ın-
da tekrar yenilmemek için büyük insan 
hakları ihlallerini içeren politikalar yü-
rütmüştür. Ağır bedeller ödemek zorunda 
kaldığı Çeçenistan tecrübesinden sonra 
Dağıstan'ın Çeçenistan'a dönüşmesini ön-
lemek ve Güney Kafkasya’daki ülkelere kar-
şı baskı aracı olarak faydalanmak amacıyla, 
Dağıstan’la özel olarak ilgilenmektedir. Bir 
taraftan bölgeye askeri yığınak yaparak, 
güvenlik önlemlerini arttırırken, diğer yan-
dan bölgenin etnik yapısı üzerinde sosyal, 
ekonomik ve siyasal baskılar oluşturmakta, 
bölgeyi Moskova’ya daha bağımlı hale ge-
tirmektedir.5 Avar ve Darginleri, Çeçenlere 
destek verebilecek başlıca potansiyel sosyal 
güç olarak değerlendirilen Rusya, bir yan-
dan bu halklar arasında güçlü milli-siyasî 
teşkilatların kurulmasını ve yayılmasını 
engellemeye çalışırken, diğer yandan Avar 
ve Darginlerin Dağıstan’ın siyasî yapı-
sındaki hakim etnik unsurlar olmalarını 
sağlamaya çalışmaktadır. Zira bölgede po-
tansiyel sorun olarak gördükleri Kumuk ve 
Lezgilerin dengelenmesi için bu halkların 
desteğine de ihtiyaç duymaktadır.

Sonuç olarak, Rusya, Kafkasya poli-
tikasında Dağıstan’a tarihi bir önem ver-
mektedir. Kafkasya’yı kaybetmemek için 
Dağıstan üzerinde önemli politikalar yü-
rütmektedir. Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler 
Birliği dönemlerinde uygulanan emper-
yalist politikaların devamı olarak bölge 
halklarını bölmekte, aralarına düşmanlık 
ekilmekte ve böylece bölgeyi kolaylıkla yö-
netmek için ekonomik, sosyal, siyasi ve gü-
venlikle ilgili birçok sorun türetilmektedir. 
Bölge halkları bu sorunlarla her geçen gün 
birbirinden uzaklaştırılarak Moskova’ya 
bağımlı hale getirilmektedir.

5   P. Kasımov, “Drujba iz Rasii”, Asobennasti Uprepleniya Yedinstva 
Naradov Dagestana s. 133 vd. 

structure into a multi-demographic struc-
ture, the conflicts on the issues of highland, 
water, pasture gained an ethnic character 
and the problem was transformed into a 
feud between the peoples from being a spe-
cific issue. These problems have continued 
by growing until today.

The demographic structure that formed 
as a result of the migration caused prob-
lems on the issue of the political and the 
economical administration of the republic 
also. After the Soviet Unions, the author-
ity of management was tried to be solved 
by sharing among the peoples. In the Pu-
tin period, instead of this distribution, 
those administrators that are appropriate 
for the loyalty criteria were started to be 
appointed. This situa-
tion caused the relative 
peace provided between 
the peoples of the re-
gion to end and to begin 
a great struggle for the 
administration.   This 
struggle caused every 
people to enter into 
the process of its own 
ethno-political, socio-
economical structuring 
process and the estab-
lishment of the national 
separatist movements, 
and independence 
goals of some separat-
ist movements after 
the Soviets evolved to 
the goal to be powerful 
within the whole.

Russian Games
The Russians are weak ethnically and po-
litically in Dagestan in comparison with 
especially the western regions of the Cau-
casus. Beside the powerful ethnic identity 
Dagestan peoples own, the Islamic groups 
(especially Sufism) dominating the region 
provided the Islamic identity to strengthen 
among the Dagestani peoples, and this to-
getherness caused an ethnic and political 
resistance against the Russians. For this 
reason, the Russians could not spread fully 
into the region; hence, they couldn’t es-
tablish the absolute domination over the 
people in the region. This matter caused 
the local peoples to be dominant against 

the Russians and to create a pressure on 
the Russian population consistently. This 
pressure caused the Russian population to 
leave the region fractionally and to migrate 
to the Russian main continent. This situa-
tion became more apparent after the Soviet 
Union. Naturally, the Russian population 
in Dagestan decreased fast, 13.000 Russian 
left Dagestan at the beginning of 90s. Thus 

the Russian population creating the basis 
of the policies lost power and naturally this 
situation reflected to the regional Russian 
policies.

Russia suffered great losses in the I. 
Chechnya War, and not to be defeated 
again in the II. Chechnya War, Russia con-
ducted a policy containing great violations 
of human rights. After the Chechnya ex-
perience that she had to pay heavy prices, 
she is taking a particular care in Dagestan 
to prevent Dagestan to turn into Chechnya 
and to use the situation against the coun-
tries in the South Caucasus as a means of 
pressure. By making military build-up as 

well as increasing security measures, at the 
same time by putting social, economic, and 
political pressures on the ethnic structure 
of the region, Russia has made the region 
more dependent to Moscow. Russia evalu-
ates the Avarics and Dargins as the main 
potential social power to give support to 
Chechens. So, while trying to prevent es-
tablishment and spreading of powerful 
national-political organizations among 
these peoples, she is also trying the Avar-
ics and Dargins to be the dominant eth-
nic elements in the political structure of 
Dagestan. Because she needs the support 
of these peoples to balance the Kumyks and 
Lezgians that she sees as potential problem 
in the region.

As a consequence, Russia is giving a his-
torical importance to Dagestan in her Cau-
casus policy. Not to lose the Caucasus, she 
is pursuing important policies over Dages-
tan. As the continuation of imperialist poli-
cies applied in the Czarist Russia and the 
Soviet Union period,  she is splitting up the 
peoples of the region, cultivating hostility 
among them, and thus to govern the region 
easily she is producing many economic, so-
cial, political and safety related problems. 
The peoples of the region are becoming 
distant from each other with each passing 
day, thus becoming more independent to 
Moscow.
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DAĞISTAN’DAKI RUS NÜFUS HIZLA 
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THE RUSSIAN POPULATION IN 
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RUSSIAN LEFT DAGESTAN AT THE 
BEGINNING OF 90S.
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U
luslararası siyasette, uzun yıllar 
boyunca defalarca denenmesi-
ne karşın bir türlü çözülemeyen 
çok sayıda sorun mevcuttur. 

Yeni sorunlar ortaya çıktıkça eski sorunlar 
gündemdeki yerlerini kaybederler. Buna 
rağmen, var olmaya ve her an gün yüzüne 
çıkmaya hazır bir halde pusuda beklemeye 
devam etmektedir. Kıbrıs Sorunu da yarım 
asırdan fazla mazisi ile bu sorunların en 
eskilerinden biridir. Bu yazı kapsamında; 
Kıbrıs sorununun ortaya çıkış süreci özetle-
nerek 2015 yılında adadaki Rumlar ve Türk-
ler arasında yeniden başlayan müzakerelere 
de değinilerek Kıbrıs’ta çözüme yönelik son 
dönemdeki girişimler ele alınacaktır. 

Bilindiği üzere Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de 
yer alan güvenlik, ulaşım, ticaret açıla-
rından önemli bir konuma sahip olan bir 
adadır. Son yıllarda adanın etrafında bu-
lunan enerji kaynaklarıyla önemi daha da 
artmıştır. Kıbrıs, uzun yıllar boyunca Os-
manlı egemenliği altında kalmasının ardın-
dan, 1878 yılında Osmanlı-Rus Savaşı’nda 
İngiltere’nin desteğini almak ve adanın 
Rusların eline geçmesine engel olmak üzere 

İngiltere’ye geçici olarak verilmiştir. 1923 
yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile 
adanın geçici nitelikteki teslimi kalıcı bir 
hal almıştır. 

1950’li yılların başında Yunanistan, 
adadaki Rumların Yunanistan’la birleşmek 
istediğini yani Enonis’i ileri sürerek konu-
yu Birleşmiş Milletler (BM) gündemine 
taşımıştır. Adanın Yunanistan’la birleşme-
sini yani Enosis’i istemeyen İngiltere’nin 
girişimleri neticesinde sorun, Yunanistan, 
İngiltere ve Türkiye’nin arasında müzakere 
edilen bir mesele haline gelmiştir. 1950’li 

yılların sonunda imzalanan Londra ve Zü-
rih Antlaşmaları ile taraflar arasındaki 
müzakereler sona ererek Kıbrıs’ta asli un-
surları Rumlar ve Türkler olan bir devlet; 
Yunanistan, İngiltere ve Türkiye’nin garan-
törlüğü ile kurulmuştur.

Adada ortaya çıkan yeni durum Rumla-
rın Enosis hayallerini gerçekleştirme istek-
lerini yok etmemiştir. Bu doğrultuda Rum-
lar, Enosis hayallerini gerçekleştirmek üzere 
adanın Yunanistan’la birleşmesi açısından 
engel teşkil ettiğine inandıkları Türkleri 
hedef alan saldırılar gerçekleştirmiştir. Söz 

konusu saldırıların yoğunlaşmasının ar-
dından Türkiye, 1974 yılında garantör hak-
larını kullanarak adaya iki kere askeri mü-
dahalede bulunmuştur. Türkiye’nin ikinci 
müdahalesi uluslararası kamuoyu tarafın-
dan sıklıkla kanun dışı bir müdahale olarak 
görülmüştür. Adada yaşanan gelişmeler 
neticesinde ada, Türkler ve Rumlar arasın-
da ikiye ayrılmış ve uluslararası siyasetteki 
yerini o günden beri koruyan Kıbrıs Sorunu 
ortaya çıkmıştır. Sonraki dönemde adadaki 
iki toplum arasında kalıcı barışın sağlan-
masına yönelik çok sayıda çaba söz konusu 
olmuştur. Bunlardan en önemlisi ve ada-
da barışı sağlamaya en çok yaklaşanı BM 
Kıbrıs Özel Temsilcisi Kofi Annan’ın ara-
buluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler 
sonunda ortaya çıkan Annan Planı’dır. Bah-
se konu plan, planın referanduma sunul-

ması öncesinde, AB üyeliğini garantileyen 
Rumların “Hayır” oyları nedeniyle işlerlik 
kazanamamıştır. Sonuç olarak ada tüm so-
runlarıyla birlikte AB üyesi haline gelmiştir. 
Annan Planı’na verilen “Evet” oyuna ve Kofi 
Annan’ın uluslararası topluma yaptığı dave-
te karşın, uluslararası toplumun Türk tara-
fına uyguladıkları izolasyon ve yaptırımlar 
halen devam etmektedir. Buna ek olarak, 
2004 yılında AB üyesi haline gelen Güney 
Kıbrıs’ın manevraları neticesinde Kıbrıs So-
runu, Türkiye’nin AB üyeliği önündeki en 
büyük engel haline gelmiştir.

T
here are a lot of conflicts in the 
international politics prolonging 
for a long time and couldn’t have 
been solved despite the recurrent 

efforts. As the new conflicts arise, these old 
conflicts lose their primacy in the agenda. 
However, they continue to exist and wait 
for the time to arise once again. Cyprus Is-
sue is one of those old conflicts with its half 
a century background. This article aims to 
examine; the recent attempts for a solu-
tion in Cyprus by summarizing the process 
through which the conflict arise and by 
elaborating on the negotiations re-launched 
between Greek Cypriots and Turkish Cypri-
ots in 2015.  

As it is known, Cyprus is an island in the 
eastern Mediterranean having a decisive lo-
cation in terms of security, transportation 
and trade. The importance of Cyprus rose 
in recent years with the finding of energy 
sources around the island. After a long pe-
riod of Ottoman rule over the island, Cy-
prus was given to the United Kingdom (UK) 
temporarily in 1878 in return for their sup-
port in Ottoman-Russian war and in order 
to prevent a Russian rule over the island. 
This temporary delivery turned into a per-
manent lost with the signing of Lausanne 
Treaty in 1923. 

At the turn of 1950s, Greece brought its 
claims related to the demands of the Greek 
Cypriots for the unification with Greece or 
so called Enosis to the agenda of the United 
Nations (UN). As a result of the British at-
tempts stemming from the country’s rejec-
tion of the Enosis, the issue turned into a 
subject debated among Greece, the UK and 
Turkey. The negotiations among the parties 
gave way to the twin agreements of London 
and Zurich by late 1950s, through which a 
new state established in the island which is 
basing the Turkish and Greek populations 
in the island under the guarantee of Greece, 
the UK and Turkey. 

The dreams of Greek Cypriots for Eno-
sis didn’t come to an end with the new 
settlement in Cyprus. Accordingly, Greek 
Cypriots organized attacks targeting Turk-
ish Cypriots by seeing them as the primary 
obstacle for the Enosis. Turkey intervened 
to the island militarily two times in 1974 by 
using its guarantee rights. The second in-
tervention of Turkey was frequently seen as 
an illegal act by the international communi-
ty. After the developments in the island, Cy-
prus was divided into two between the Turk-
ish Cypriots and Greek Cypriots and Cyprus 
Issue, which has been keeping its place in 
international politics from then on, came 
into existence. Afterwards, there have been 
many attempts for ensuring the dominance 
of perpetual peace in the island. Annan 
Plan, which is a product of the mediation 
efforts conducted by the UN Special Envoy 
to Cyprus Kofi Annan, can be labelled as the 
most important of these initiatives and as 
the one which brought the island near to 
peace. Annan Plan couldn’t be applied due 
to the negative votes of the Greek Cypriots 
who were guaranteed the EU membership 
before the referendum. As a result, Cyprus 
became an EU member with all of its prob-
lems. Despite the “Yes” vote given to Annan 
Plan by Turkish Cypriots and the calls of 
Kofi Annan to the international community 
for ending the isolations and sanctions ap-
plied to the Turkish Cypriots, they are still 
in place. Additionally, Cyprus issue turned 
into the biggest obstacle for Turkish mem-
bership to the EU since 2004 as a result of 
the actions taken by the Greek Cypriots via 
using the advantages being an EU member.  

The ongoing status quo in the island 
serves very well to the interests of Greek 
Cyprus. They were recognized by the inter-
national community as a formal authority 
entitled to represent the entire island. In 
this scope, lifting of the isolations and sanc-
tions imposed on the Northern Cyprus can 
make the Southern Cyprus more willing for 
a solution in the island.  

The peace negotiations halted in Octo-
ber 2014 as a result of the tension between 
Turkey and Southern Cyprus stemming 
from the ownership of the energy sources 
found around the island has restarted in 
June 2015 with the removal of all the rea-
sons behind this tension, especially thanks 
to the change of leadership in both side of 
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Adada hâlihazırda devam etmekte olan 
koşullar, Güney Kıbrıs’ın çıkarlarına hiz-
met etmektedir. Güney Kıbrıs, uluslararası 
toplum tarafından adanın tamamını temsil 
etme hakkına sahip resmi otorite olarak 
görülmektedir. Bu kapsamda uluslararası 
toplumun Kuzey Kıbrıs’a uyguladığı izolas-
yon ve yaptırımları ortadan kaldırması, Gü-
ney Kıbrıs’ın çözüm için daha istekli hale 
gelmesini sağlayabilir.

2015 yılında adanın iki tarafında son 
dönemde değişen yönetimlerin adada kalı-
cı barışı sağlamaya istekli bir tutum içinde 
olmaları sayesinde, en son adanın etrafında 
bulunan enerji kaynaklarının paylaşımına 
ilişkin Güney Kıbrıs ve Türkiye arasında 
yaşanan gerginlik sonucunda Ekim 2014’te 
kesilen görüşmeler, Haziran 2015’te görüş-
melerin kesilmesine neden olan gerekçe-
lerin ortadan kalkması ile yeniden başla-
mıştır. Adada tarafların eşitliğine dayanan 
iki toplumlu, iki bölgeli, tek uluslararası 
kimlikli ve tek vatandaşlığa dayalı bir yapı 
oluşturmayı hedefleyen müzakereler açı-
sından bilinmesi gereken hususlardan biri 
de, tarafların yeni baştan başlamak yerine, 
daha önce kalınan yerden devam etmesidir. 
Müzakereler; güç paylaşımı ve yönetim, 
AB üyeliği, ekonomi, mülkiyet, toprak ve 
garantiler olmak üzere altı ana başlık al-
tında yürütülmektedir. Ek olarak, liderler 
müzakereler üzerinde anlaştıkları ve anla-
şamadıkları konuları, Akıncı-Anastasiadis 
Belgesi ile kayıt altına almışlardır. Müza-
kerelerde şu ana kadar genel konularda 
uzlaşılmasına karşın, gelecek süreçte ele 
alınacak olan ve tarafların karşılıklı olarak 
tavizler vermesini gerektiren konular, mü-
zakerelerin sonucu açısından belirleyici 
olacaktır. 

30 Nisan 2015 tarihinde göreve başla-
yan yeni KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, tecrübeli bir siyasetçi olup şu ana 
kadar ki performansı ile çözüm odaklı 
müzakerelerden yana olduğunu ve zaman 
kaybına tahammülü olmadığını açık bir şe-
kilde göstermiştir. İlaveten Akıncı, Lefkoşa 
Belediye Başkanı olduğu dönemde adadaki 
Türkler ve Rumlar arasında yakınlaşmayı 
sağlamak adına olumlu tecrübelere sahip 
bir siyasetçidir. Ayrıca göreve gelmesinin 
ardından Türkiye ile daha eşitlikçi bir iliş-
kiden yana olduğunu ortaya koyan tavrı, 
her ne kadar Türkiye’de tepki ile karşılansa 
da, Akıncı’nın Rum tarafı ile müzakerelerde 

elini rahatlatabilir. Müzakerelerde Rum ta-
rafını temsil eden Anastasiadis de Akıncı ile 
benzer özelliklere sahip ve geçmişte Annan 
Planı’nın kabul edilmesinden yana bir tu-
tum sergilemiş olan bir liderdir. İki liderin 
ortak özelliklerinden biri de söylemlerinde 
adadaki çözümün, iki taraf açısından refah, 
kalkınma ve istikrarla eşdeğer olduğunu 
vurgulamalarıdır. Bu özelliklere sahip iki 
liderin müzakere masasında bulunması da 
adada kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin 
umutları arttıran faktörlerden biridir. 

Liderler arasındaki müzakerelere ek 
olarak, taraflar arasında güven arttırıcı 
tedbirlerin de hayata geçirilmiş olması da 
hâlihazırda yürütülen müzakereleri önce-
kilerden farklı kılan unsurlardan biridir. 
Bu kapsamda, iki liderin karşılıklı olarak 
çarşıları ziyaret ederek, kahve ve zivaniya 
(Güney Kıbrıs’a özgü bir tür içki) içmeleri, 
beraber bir tiyatro gösterisini izlemeleri ve 
taraflar arasında daha çok sayıda geçiş ka-
pısı açılmasına rıza göstermeleri, liderlerin 
müzakere sürecine katkıda bulunmak ama-
cıyla üzerinde uzlaştıkları güvenlik arttırıcı 
tedbirlerdendir. Gelecek dönemde, kapalı 
olan Maraş’ın açılması, iki tarafta yer alan 
üniversiteler arasında işbirliği faaliyetleri-
nin gerçekleştirilmesi ve BM kontrolünde 
yer alan ara bölgede ortak bir işbirliği alanı 
yaratılmasına ilişkin güvenlik arttırıcı ted-
birlerin hayata geçirilmesi gündemdedir.

Hayata geçirilen güvenlik arttırıcı ted-
birler, adada çözüm için umutları büyük 
oranda yitirmiş olan iki toplumu, bir taraf-
tan gelecekte kurulması planlanan federatif 
yapıya hazırlarken, diğer taraftan iki top-
lum arasında uzun zaman önce kaybedilen 
güven ortamının yeniden tahsis edilmesine 
katkıda bulunmaktadır. İlaveten, bu ted-
birler vasıtasıyla, adadaki halkların müza-
kerelere dahil edilmesi sayesinde, liderlerin 
müzakereler sırasında daha fazla vatandaş-
larının desteğini arkalarında hissetmele-
rini sağlayarak müzakerelere zarar verme 
ihtimali olan adımlardan uzak durmalarını 
sağlayabilir. Çünkü toplumlar arasında iş-
birliğinin faydalarını gözlemleyen vatan-
daşlar, verilecek olan tavizler konusunda 
daha istekli bir tutum içinde olacaktır. Ay-
rıca bu tedbirler, adadaki çözümsüzlükten 
nemalanan kesimlerin müzakerelerin ba-
şarısızlıkla sonuçlanması için harcadıkları 
çabaların etkisiz kalmasında da etkili ola-
caktır. 

Görüşmelerde şu ana kadar olan ha-
kim atmosfer neticesinde, Kıbrıs’ta çözüme 
ilişkin olumlu beklentiler söz konusudur. 
2015 yılının, Kıbrıs’ta barış ortamının ka-
lıcı olarak sağlanması adına bir dönüm 
noktası olacağı düşünülmektedir. Mevcut 
durumda adada 2004 yılında Annan Planı 
ile ortaya çıkan olumlu duygulara benzer 
duygular hakimdir. Bu nedenle, müzakere 
masasında yer alan liderlerin, uluslararası 
ve bölgesel siyasetin sunduğu fırsat pence-
resini en iyi şekilde değerlendirerek, ada-
da taraflar arasında kapsamlı bir çözümü 
ortaya çıkarma sorumluluğu taşıdıklarını 
her zaman dikkate almaları gerekmektedir.  
Çünkü umutlar bu kadar yeşermişken, mü-
zakerelerde ortaya çıkacak bir başarısızlık, 
geçmişte olduğundan daha fazla hayal kı-
rıklığına neden olabilir.

the island in a way to be more willing for a 
solution. The negotiations aiming to consti-
tute a new political structure in the island 
basing on two communities, two regions, 
single international representation and 
single citizenship continued from the point 
it was broken, rather than from the begin-
ning. Sharing of power and management, 
EU membership, economy, ownership, land 
and guarantees are the six main titles of the 
negotiations. Additionally, leaders opted to 
record the issues they agreed or disagreed 
via a document called Akinci-Anastasiadis 
Document. Despite the agreement reached 
related to general issues until now, the fu-
ture negotiation items that will necessitate 
some concessions of the parties will be det-
rimental for the final solution. 

Newly elected president of the Northern 
Cyprus, Mustafa Akinci, an experienced pol-
itician, started his job on 30 June 2015 and 
made it open that he is favoring solution-
focused negotiations without waste of time. 
Moreover, he has also gained invaluable ex-
perience in establishing closer ties between 
Turkish Cypriots and Greek Cypriots in 
the island as he was acting as the mayor of 
Nicosia. Besides, despite the negative reac-
tions coming from Turkey for his push for 

more egalitarian relations with Turkey, this 
can make his hand stronger in the negotia-
tions with the Greek Cypriots. Southern Cy-
prus’s leader Anastasiadis shares the simi-
lar characteristics with Akinci and he is also 
a leader that supported the Annan Plan in 
the past. Both leaders stress that a solution 
in Cyprus will bring welfare, development 
and stability to the both sides of the island 
in their discourses. The existence of these 
two leaders having such kind of a character 
in the negotiation table is one of the factors 
that feed the hopes for a permanent solu-
tion in Cyprus. 

The application of confidence building 
measures in line with negotiations is one 
of the issues that differentiate the current 
negotiations from the previous ones. In this 
scope, two leaders visited the street market 
of the other side and drunken coffee and 
zivania (a drink specific to Southern Cy-
prus), they watched a theatre game togeth-
er, and they gave consent to the building of 
several border gates between two sides. The 
parties are also aiming to take some addi-
tional confidence building measures in the 
future, such as the opening of closed Maras, 
cooperation activities between the universi-
ties existing in both sides, creating coopera-

tion zones in the area under the 
control of the UN. 

Confidence building mea-
sures, on the one hand, will 
prepare the two communities 
lost their hopes for a solution 
in the island to a future federal 
structure; on the other hand, 
they will contribute to the for-
mation of trust between two 
sides once again. Furthermore, 
thanks to these measures the 
people will be integrated to the 
negotiations and it will be hard-
er for the leaders to take steps 
that have the potential of giving 
harm to the negotiations, while 
feeling the support of their 
communities. Since, the people 
will be eager for concessions as 
they see the benefits of the co-
operation between parties. Be-
sides, these measures will also 
eradicate the negative influence 
of the actions taken by those 
getting some advantages from 

the absence of a solution in Cyprus. 

The positive atmosphere dominating 
the negotiations up until now has been 
leading to the emergence of positive ex-
pectations about a solution in Cyprus. It is 
thought that the year of 2015 can be a turn-
ing point for the establishment of a perpet-
ual peace setting in Cyprus. Currently, there 
is the dominance of positive feelings in the 
island that are very similar to the ones that 
emerged during the Annan Plan in 2004. 
Hence, the leader should never forget that 
they are bearing the responsibility of mak-
ing use of the opportunity window provided 
by the international and regional politics 
for reaching a comprehensive solution in 
Cyprus. Since, a failure in negotiations after 
the rising hopes will lead to bigger disap-
pointments than the previous ones.

IT IS THOUGHT THAT THE YEAR OF 
2015 CAN BE A TURNING POINT FOR 
THE ESTABLISHMENT OF A PERPETUAL 
PEACE SETTING IN CYPRUS.
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2015 YILININ, KIBRIS’TA 
BARIŞ ORTAMININ KALICI 
OLARAK SAĞLANMASI ADINA 
BIR DÖNÜM NOKTASI OLACAĞI 
DÜŞÜNÜLMEKTEDIR.



100  101  EKOGÖRÜŞ / ECOVISION

İ
nsanlık tarihi değişik zaman ve yerler-
de, trajik insan hakları ihlalleri ile do-
ludur. Çeşitli nitelikteki siyasal çıkar-
lar öne çıkarken sonunda zarar gören 

hep insanlar olmaktadır. Tarih sayısız tra-
jedilere tanıklık etmiş ve bugün hala, dün-
yanın hemen her yerinde bu türden trajik 
hadiseler vuku bulmakta ve milletler hiç 
bir zaman geçmişten ders almamaktadır.  

Milyonlarca kurbanı ile Birinci Dünya 
Savaşı 20. Yüzyılın ilk büyük savaşıdır. Her 
silahlı çatışmada olduğu gibi bu savaşın da 
siyasal ve ekonomik sonuçları olmuştur. 
Fakat o zamana kadar bu denli büyük bo-
yutlu bir insani trajedi görülmemiş, hatta 
bugün, bir asır sonra bile, bazı tarihi olay-
lara ilişkin tartışmalar devam etmektedir. 
Geçmişte yaşanan insani acıların ve ger-
çeklerin ortaya çıkması için, nerede yaşan-
mış olursa olsun, günümüzün insan hakları 

ve insan onuru çağı olması nedeniyle ta-
rihçilerin daha fazla mesai harcamaları ge-
rektiği anlaşılıyor.  İnsanların çıkarları ve 
haklarının ve bu hakların gelişmesinin ve 
uygulamaya konmasının ihlalinin arkasın-
daki nedenler derinlemesine araştırılmalı 
ve bilimsel yöntemlerle, hiç bir siyasal etki 
altında kalmaksızın ortaya çıkarılmalıdır. 

Geçmişin trajik hadiselerinin ince-
lenmesi aşamasında, siyasal aktörler 
mümkün olduğunca uzak durmalıdırlar. 
Ben-merkezci çıkarlar ve ihtirasların hiz-
metindeki politikalar gerçeklik duygusunu 
genellikle devlet çıkarları ile gerekçelen-
direrek kolaylıkla ihlal edebilirler ve bu 
da halklar ve uluslar için yıkıcı olabilir. Bu 
türden ihlallere çok sayıda örnek vardır. 
İnsanlık, henüz insan onuruna odaklanmış 
olmayan ben-merkezci veya devlet-mer-
kezci muhteris politikaları alt edebilmiş 
değildir ve bu hedefe de muhtemelen ön-
görülebilir bir gelecekte ulaşamayacaktır.  

Yüz yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nın 
en hararetli günlerinde, Hıristiyan nüfusun 
Osmanlı İmparatorluğu’nun doğu bölgele-
rinden güney illerine dâhili tehciri, bugün 
de hala siyasal zeminde bir anlaşmazlık 
meselesidir. Tarihi olaylar ve gerçek hadi-
seler, bu bitmek bilmeyen ihtilaflı tartış-
mada fazla dikkate alınmamakta ve siyasal 
nedenler ve çıkarlardan etkilenen görüşler 
duruma hâkim görünmektedir. Tarihçi-
lerin çelişkili görüşleri ile bugünkü devlet 
düzeyindeki aktörler, esasen olaylar vuku 
bulduğu tarihte henüz ortaya çıkmamış 

olan Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan 
Cumhuriyeti ve daha da önemlisi,  çeşitli 
ülkelerdeki (ABD, Fransa) Ermeni Dias-
porası, duygusallıktan uzak bir tartışmayı 
zorlaştırmakta ve hatta birçok kereler ol-
duğu, gibi sonuç getirecek bir yakınlaşmayı 
hayata geçirememektedir.  Tarihi olaylar 
derinlemesine araştırılmalı ve her türlü 
gerçek bilimsel yollarla ortaya çıkarılma-
lı ve bunda ben-merkezci siyasal çıkarlar 
önemli bir rol oynamamalıdır. 

Yıkılmakta olan bir imparatorluğun 
ölüm-kalım mücadelesi sırasındaki acı-
masız ve şedit şartlarda Osmanlı vatan-
daşlarının, yani Hıristiyan Ermenilerin ve 
Müslüman Türklerin, ağır kayıpları herkes 
için büyük bir felaket olmuştur. Müslüman 
Türkler, Ermeni milliyetçi çeteleri tarafın-
dan katledilmiş; Ermeniler de trajik tehcir 
ve iskân sırasında haydut çetelerinin saldı-
rılarında hayatlarını kaybetmişlerdir. Çoğu 
da savaş sırasındaki kötü koşullar ve hasta-
lıklardan ölmüştür. Bu dönem gerçekten de 
bir trajediler çağı olmuştur. 

Sonuç olarak, gerçek olayların ötesinde, 
siyasal kararların arkasındaki etki faktörle-
ri ve karar vericilerin gerekçeleri önyargı-
dan arınmış olarak dikkate alınmalıdır; bu 
tarafsızlığı sağlayacak olanlar da tarihçiler-
dir, politikacılar değil.  Sadece tarih bilimi-
nin perspektifinde gerçekler ortaya çıkabi-
lir ve yüz yıl süren ve sonuç getirmeyen bir 
tartışmanın ardından, artık uzlaşmayı hak 
eden halkların arasında barışçıl bir iklimin 
oluşması mümkün olabilir.  

T
he human history is full of tragic 
human rights violations at differ-
ent times and places. Political in-
terests of various natures flourish 

and human beings are the suffered in the 
end. History witnessed numerous tragedies 
and still today, almost in every part of the 
world, such tragic events occur and nations 
actually never take lessons from the sad 
past. 

The World War I was the first Great War 
with millions of victims in the 20th Century. 

It had political and economic consequences 
like any other armed conflict. But the hu-
man tragedies of the war had not been reg-
istered in this dimension before and even 
today, after a century, there are continu-
ing disagreements on some of the histori-
cal incidents. Comprehensibly, the human 
sufferings of the past, wherever they took 
place, should employ the historians more 
than ever, since we live apparently  in the 
age of human rights and human dignity; re-
ality must be revealed. The reasons behind 
the violation of human interest and rights 
as well as their progression and implemen-
tation should be analysed thoroughly and 
exposed by scientific means, and without 
any political influence. 

The political actors should stand apart 
at this stage of analysis on the tragic events 
of the past. Politics in the service of ego-cen-
tric interests and ambitions may easily vio-
late the sense of reality, generally justified 
in the name of state interests, and it may be 
detrimental for people and nations. There 
have been numerous examples of such vio-

lations. The mankind is actually still not in 
a position to defeat the ego-centric or state-
centric ambitious politics, which is not fo-
cussed on human dignity and it will almost 
probably not succeed to reach this objective 
in the observable future. 

The internal displacement and reloca-
tion of the Christian population from the 
eastern regions of the Ottoman Empire to 
its southern provinces one hundred years 
ago, during the heyday of the World War I, 
is today still a matter of dispute at political 
level. The historical evidence and the fac-
tual incidents seem to be less respected in 
this still continuing controversial debate 
and political views that are influenced by 
political motives and interests dominate 
the scene. The contradictory views of his-
torians as well as current state actors, both 
Republic of Turkey and  Republic of Arme-
nia, - which in fact did not exist in the time 
of these incidents -, and even more impor-
tantly, the Armenian Diaspora in different 
countries (USA, France, etc.), impede and 
in most cases aggravate a dispassionate dis-
cussion and a consequent reconciliation. 
The historical evidence should be scruti-
nized and all realities should be revealed 
by scientific means, at which the influence 
of ego-centric political interests would not 
play a significant part. 

The heavy losses at the side of all Ot-
toman citizens, Christian Armenians and 
Muslim Turks, in the relentless and brutal 
conditions during a life-and-death struggle 
of a collapsing empire, were a common di-
saster of all.  Muslim Turks were killed in 
the attacks by Armenian nationalist gangs; 
Armenians were murdered by gangs dur-
ing the tragic displacement and relocation. 
Many died of diseases and miserable condi-
tions during the war time. It was in fact an 
age of tragedy.  

Consequently, beyond the actual under-
takings, the influence factors behind politi-
cal decisions and the motives of the deci-
sion makers must be taken into account in 
an unprejudiced manner and, assuring this 
impartiality is the duty of the historians, 
and not of politicians.  Only the scientific-
historical perspective could disclose the 
facts and establish a climate of appease-
ment between peoples, who deserve rec-
onciliation after a century of inconclusive 
debate.  

GEÇMIŞTE YAŞANAN INSANI 
ACILARIN VE GERÇEKLERIN ORTAYA 
ÇIKMASI IÇIN, GÜNÜMÜZÜN INSAN 
HAKLARI VE INSAN ONURU ÇAĞI 
OLMASI NEDENIYLE, TARIHÇILERIN 
DAHA FAZLA MESAI HARCAMALARI 
GEREKTIĞI ANLAŞILIYOR.  

COMPREHENSIBLY, THE HUMAN 
SUFFERINGS OF THE PAST SHOULD 
EMPLOY THE HISTORIANS MORE THAN 
EVER, SINCE WE LIVE APPARENTLY 
IN THE AGE OF HUMAN RIGHTS AND 
HUMAN DIGNITY; REALITY MUST BE 
REVEALED.
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T
ürk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güç-
lendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere ak-
tarmak ve dünyaya tanıtmak amacı ile 1993 yılında ku-
rulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın geleneksel 

etkinliklerinden biri olan Fotoğrafçılar Buluşması’nın on ikincisi 
Safranbolu’da gerçekleşti.

TÜRKSOY üye ülkelerinin fotoğraf sanatçılarından oluşan 30 
kişilik bir grup ile 5-11 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
etkinlik kapsamında sanatçılar Unesco Dünya Mirası Listesinde yer 
alan Safranbolu şehrinin dört bir yanında çekimler gerçekleştirdi.

Şehrin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini fotoğraf ka-
relerinde dünyaya tanıtacak olan proje kapsamındaki ilk sergi 
Safranbolu’da açıldı.

Buluşma kapsamında çekilen fotoğrafların arasından seçilen 
eserlerin yer aldığı, Türk Dünyası Fotoğrafçılarının Gözüyle ‘Saf-

I
n order to strengthen the togetherness of the hearts and broth-
erhood of the Turkish Peoples, to pass on the common Turk-
ish Culture to the future generations and publicize the Turkish 
Culture in the World, the 12th Meeting of the Photographers 

which is one of the traditional activities of the International Turkish 
Cultural Organization realized in Safranbolu.

A group of thirty people consisting of photographers of the 
member countries of the TÜRKSOY performed photo shootings all 
around Safranbolu that takes place in the list of the World heri-
tage within the scope of the activities carried out between the dates 
5-11th October 2015.

The first exhibition held in Safranbolu within the scope of the 
Project that will publicize the historical, natural and cultural wealth 
of the city to the World at the photograph shots.

The photographs that selected among those that were shot 

ranbolu’ Fotoğraf Sergisi isimli sergi açık kaldığı süre boyunca bin-
lerce ziyaretçiyi ağırlarken, serginin ziyaretçileri beğenilerini ve yo-
rumlarını eser sahipleriyle paylaşma fırsatı da yakaladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Fotoğ-
rafçılar buluşmasının her geçen yıl daha geniş katılımla gerçek-
leştirildiğini belirterek, şu sözleri dile getirdi; “Sanatçılarımız bu 
buluşmalar vesilesiyle tecrübe alışverişi gerçekleştirmenin yanı 
sıra pek çok kültürel paylaşımda bulunuyor. Ortaya çıkan eserler 
yıl boyu TÜRKSOY 
çalışmalarıyla dünya-
nın dört bir yanında 
sergileniyor. İnanı-
yorum ki bu etkinlik 
UNESCO Dünya Mira-
sı Listesi’nde yer alan 
güzide şehirlerden biri 
olan Safranbolu’nun 
uluslararası çapta ta-
nıtımına büyük katkı 
sağlayacaktır. Misafir-
perverlikleri için sayın 
belediye başkanımız 
nezdinde tüm Safran-
bolu halkına ayrıca 
teşekkür ederim” dedi. 

TÜRKSOY’un gele-
neksel etkinliklerinden biri olan ve bu yıl XVI. Uluslararası Altın 
Safran Belgesel Film Festivali ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilen, 
12. TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşmasına Kazakistan, Kırgızistan, 
Azerbaycan, KKTC, Başkurdistan (R.F.), (Moldova ) Gagavuz Yeri, 
Kabardin-Balkar (R.F.), Türkiye, Tataristan (R.F.), Moskova (R.F.), 
Makedonya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kırım (R.F.), Tıva (R.F.), 
İran Türkleri,  Irak Türkmenleri ve Saha-Yakut’tan  (R.F.) fotoğraf 
sanatçıları katıldı.

within the Meeting took part in the exhibition.   The Photograph 
Exhibition which named as ‘’Safranbolu from the eye of the Turkish 
World Photographers’’ welcomed thousands of visitors during the 
time that it remained open and the visitors of the exhibition had the 
opportunity to share their likings and remarks with the owners of 
the works.

TÜRKSOY General Secretary Dusen Kaseinov, stating that the 
meeting of the TÜRKSOY Photographers are being realized year af-

ter year with a wider participation, 
expressed the following words; 
“Our artists are sharing a lot of 
cultural exchanges on the occa-
sions of these meetings as well as 
experience. The works that came 
out are being exhibited all year 
round all over the World by the ef-
forts of TÜRKSOY. I believe that 
this activity will contribute greatly 
to the promotion of Safranbolu 
that is one of the distinguished 
cities taking place in the UNESCO 
World Heritage List. I thank also 
all the people of Safranbolu

for their hospitality in the 
presence of our honorable mayor.

Photograph artists from Ka-
zakhistan, Kirghizstan, Azerbaijan, the Northern Cyprus Turkish 
Republic, Bashkortostan, Moldova, Gagauzia, Kabardino Balkaria, 
Turkey, Tatary, Moscow, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Alba-
nia, Crimea, Tuva, Iranian Turks, Iraq Turkmens, Sakha-Yakutia 
attended to the 12th TÜRKSOY Photographers Meeting which is 
one of the traditional activities of TÜRKSOY and which was held 
this year simultaneously with the XVI. International Golden Saf-
fron Documentary Film Festival.

Fotoğrafçıların 
Gözünden 

Safranbolu

Safranbolu From 
the Eye of the 
Photographer

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

TÜRKSOY üye ülkelerinin fotoğraf 
sanatçılarından oluşan 30 kişilik bir grup 

ile 5-11 Ekim 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 

sanatçılar Unesco Dünya Mirası Listesinde 
yer alan Safranbolu şehrinin dört bir yanında 

çekimler gerçekleştirdi.

A group of thirty people consisting of 
photographers of the member countries of 
the TÜRKSOY performed photo shootings 
all around Safranbolu that takes place in the 
list of the World heritage within the scope of 
the activities carried out between the dates 
5-11th October 2015.
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Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, resmi 
temaslarda bulun-

duğu Astana’da, mevkidaşı 
Nursultan Nazarbayev ile 
bir araya geldi. Liderlerin 
baş başa görüşmeleri ve 
ardından yapılan heyetler 
arası görüşmelerden sonra 
iki ülke arasında bazı anlaş-
malar imzalandı.

İki ülke arasında 
1998’te imzalanan ve Hazar 
denizinin kuzey kısmında, 
deniz dibinin bölünme-
siyle ilgili anlaşmaya 
eklemeler yapıldı. Putin ve 
Nazarbayev’in imza attığı 
anlaşmayla, Hazar’ın söz 
konusu bölümünde, Rus 
şirketlerinin de petrol ya-
taklarını işletmesinin önünü 
açıldı.

Rus füzeleri Kazakistan’dan 
geçebilecek
Nazarbayev ve Putin, imza töreni 
sonrası ortak açıklama yaptı. 
Rusya Devlet Başkanı Putin, 
Kazak petrolünün büyük kısmının 
Rusya toprakları aracılığıyla ihraç 
edildiğini söyledi.

Putin, “Hazar denizinde ortak 
petrol üretmek gibi büyük pla-
nımız var. 1998’de yapılan Hazar 
denizinin Kuzey kısmında tabanın 
belirlenmesi ile ilgili sözleşmeye 
değişiklikler yaptık. Bu da iki bü-

yük hidrokarbon yatağını iki ülke 
firmalarımız tarafından işletilme-
sini sağlayacak” dedi.

Nazarbayev’den “İslam teröre 
karşı” forumu önerisi
Kazakistan Devlet Başkanı 
Nazarbayev de Rus mevkidaşı ile 
Ukrayna ve Suriye krizlerini gö-
rüştüklerini belirterek, İslam’da 
mezhepler arasında yaşanan so-
runların barış yoluyla çözülmesini 
amaçlayan “İslam teröre karşı” 
isimli bir platform oluşturulması-
nı önerdi.

I FES’in 12-26 Eylül tarih-
leri arasında gerçekleş-
tirdiği ankete katılan Uk-

rayna vatandaşlarının yüzde 
70’i, ülkelerindeki en büyük 
sorununun Donbass’ta de-
vam eden savaş olduğunu 
belirtti. Halkın yüzde 53’ü 
yolsuzluğu en büyük sorun 
olarak nitelerken, yüzde 
56’sı da başlıca problem 
olarak enflasyonu gösterdi. 
Bunu yüzde 42 ile yoksul-
luk, yüzde 35 ile işsizlik 
ve yüzde 11 ile dış borçlar 
izledi.

Ukrayna İsyan 
Ordusu’nun Destek  
Tabanı Artıyor
Ukraynalı araştırma kurulu-
şu Reyting’in yaptığı bir baş-
ka anket de, eski Ukrayna 
milletvekili Oleg Kalaşnikov 
ve gazeteci Oles Buzina’nın 
Kiev’de öldürülmesinden 
sorumlu olan radikal örgüt 
Ukrayna İsyan Ordusu’nun 
(UPA) yanlılarının arttığını 
ortaya koydu. Ankete göre, 
Ukraynalıların yüzde 41’i 
UPA üyelerini ‘Ukrayna’nın 
bağımsızlık savaşçıları’ ola-
rak görüyor. Yüzde 38’si bu 
görüşe karşı çıkarken, yüzde 
21’i çekimser. Geçen yıldan 
bu yana Ukrayna’daki UPA 
destekçilerinin oranı yüzde 
27’den yüzde 41’e çıkarken, 
karşıtlarının oranı yüzde 
52’den yüzde 38’e indi.

The Russian President 
Vladimir Putin came 
together with his coun-

terpart Nursultan Nazarbayev 
in Astana where he held official 
talks. Some agreements were 
signed after the private nego-
tiations of the leaders and then 
the negotiations between the 
delegations.

Additions were made to the 
agreement signed between the 
two countries in 1998 regarding 
the division of the bottom of the 
sea in the northern part of the 

Caspian Sea. Thus the control of 
the oil reservoir in the said part 
of the Caspian by the Russian 
companies was paved way with 
the agreement signed by Putin 
and Nazarbayev.

The Russian Missiles Can 
Cross through Kazakhstan
Nazarbayev and Putin made a 
common declaration after the 
signature ceremony. The Russian 
President said that majority of 
the Kazakh oil was being export-
ed through the Russian lands.

Putin also said; “We have 
a great plan as to produce oil 
in the Caspian Sea. We made 
changes in the contract made in 
1998 regarding the determination 
of the sea bottom in the northern 
part of the Caspian Sea. This will 
also provide the companies of 
the two countries to control the 
two big hydrocarbon beddings.”

The offer from Nazarbayev the 
forum of “The Islam against 
terror” 
The President of Kazakhstan 
Nazarbayev, stating that they 
discussed with his counterpart 
Putin the Ukraine and the Syrian 
crisis, offered to form a platform 
named “The Islam against ter-
ror,” aiming at the solution of the 
problems lived among the sects 
in Islam.

The 70 percent of the 
Ukrainian citizens that 
participated in the 

survey that IFES organized 
between 12 and 26 September 
expressed that the biggest 
problem in their country is the 
war continuing in Donbass. 
While 53 percent of the popu-
lation describes the corruption 
as the biggest problem, 56 
percent shows inflation as the 
main problem. With 42 percent 
poverty, 35 percent unemploy-
ment and 11 percent foreign 
debts followed this.

Support Base of the Ukraine 
Insurgent Army is Increasing
In another survey organized 
by the Ukrainian Research 
Organization, Rating revealed 
that the supporters of the radi-
cal organization, the Ukrainian 
Insurgent Army (UPA) which 
is responsible for the murder 
of the former deputy Oleg Ka-
lashnikov and journalist Oles 
Buzina in Kiev, increased. Ac-
cording to the survey, 41 per-
cent of the Ukrainians see the 
members of the UPA as “the 
warriors of independence of 
Ukraine.”.38 percent is against 
this view and 21 percent is 
abstaining. Since last year, 
while the supporters of UPA 
in Ukraine increasing from 27 
percent to 41 percent, the rate 
of the opponents decreased 
from 52 percent to 38.
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RUSYA VE KAZAKİSTAN
BİRLİKTE PETROL ARAYACAK

UKRAYNA’NIN 
EN BÜYÜK SORUNU SAVAŞ

RUSSIA AND KAZAKHISTAN
WILL PROSPECT TOGETHER

THE BIGGEST PROBLEM OF 
UKRAINE IS THE WAR

Rusya ve Kazakistan arasında, Hazar 
denizinde ortak petrol üretiminin 
önünü açan anlaşma imzalandı. Putin ve 
Nazarbayev’in imza attığı anlaşmayla, 
Hazar’ın söz konusu bölümünde, Rus 
şirketlerinin de petrol yataklarını 
işletmesinin önünü açıldı.

Uluslararası seçim sistemleri kuruluşu 
IFES’in düzenlediği ankete göre, 
Ukrayna vatandaşlarının yüzde 70’i, 
ülkedeki en büyük sorunun savaş 
olduğunu düşünüyor.

The agreement paving the way for joint 
oil production in the Caspian Sea between 
Russia and Kazakhstan signed. With the 
agreement that Putin and Nazarbayev 
signed, paved the way of controlling of the 
oil reservoir by the Russian Companies in 
the said part of the Caspian.

According to the survey organized by 
the Association of International Election 
Systems IFES, 70 percent of the Ukrainian 
citizens think that the biggest problem in the 
country is the war.
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İ ran’la yaşanan akaryakıt 
farkı ve geçiş ücreti gergin-
liğini Hazar alternatifiyle 

aşmaya çalışan Türk nakliyeci-
ler, güzergâhın daha faal hale 
gelmesi için Bakü’de bir araya 
geldi. Türkmenistan, Azerbay-
can ve Türkiye’den yetkililerin 
katılımıyla 9 Ekimde gerçekleş-
tirilen teknik toplantıda Orta 
Asya ticaretinde kullanılan Hazar 
güzergâhındaki yüksek mali-
yet sorunlarının giderilmesine 
çalışıldı.

İran yerine Azerbaycan’ı 
kullanarak Hazar’ı geçen Ro-Ro 
gemilerine tarifeli sefer sistemi 

uygulanması, ücretlerde yüzde 
50 indirim yapılması, biletlerin 
gidiş/dönüş olarak satışına 
başlanması ve Türkmenistan’daki 
vize işlemlerinin kolaylaştırılma-
sı gibi konular gündeme getirildi. 
Toplantıya özel sektörü temsilen 
katılan Türkiye Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği (UND) İcra 
Kurulu Başkanı Fatih Şener, 
“Hazar Ro-Ro geçişi konusunda 
yeteri kadar toplantı yapıldı. 
Şimdi artık bu toplantılara bir 
son verip harekete geçme zama-
nıdır. Dünyanın en pahalı Ro-Ro 
fiyatı ile biz Hazar güzergâhını 
kullanamayız” dedi.

Türkiye Bir Kuruş Geçiş Ücreti 
Almıyor
Şener, Azerbaycan ve Türkme-
nistan taraflarının Hazar’ın her iki 
yakasında limanları ve gemileri 
olduğunu ifade ederek, “Her iki 
taraf kendi gemisinden düşük 
liman ücreti alırken, karşı ülke 
gemisinden yüksek ücret alıyor. 
Azeri gemisi için Türkmenba-
şı, Türkmen gemisi için Bakü 
Limanı çok pahalı. Bizim için her 
iki liman da pahalı. Olan her iki 
tarafta da yüksek ücret ödeyen 
Türk kamyonlarına oluyor. Aynı 
şekilde Türk araçları Azerbaycan 
ve Türkmenistan’da yol ücretleri 
ödüyor. Türkiye bu ülke araçların-
dan bir kuruş ücret almazken her 
iki ülke de bizden yüksek geçiş 
ücreti alıyor. Türk araçlarının, 
Azerbaycan’da ortalama 400 
dolar ve Türkmenistan’da da 650 
dolar olarak ödediği geçiş ücreti 
kaldırılmalıdır” diye konuştu.

Fiyatlar Düşerse 25 Bin Araç 
Taşırız
Fiyatların düşmesi halinde yılda 
5 bin araç taşınan Hazar’dan 25 
bin araç geçebileceğini söyleyen 
Şener, “Bu sayede liman işletme-
si de, gemi işletmesi de daha çok 
para kazanır. Yol üzerindeki tüm 
Azeri esnaf bundan karlı çıkar” 
şeklinde konuştu.

Hazar’da maliyetlerin düşme-
si sonrası taşımacının dolayısıyla 
ihracatçının elde edeceği kazanç:

-Hazar güzergâhında mevcut 
maliyetin 2, 715 dolar azalması.

-İran ve Hazar güzergâhı ara-
sındaki İran transit geçiş lehine 

maliyet farkının 3602 dolardan 
950 dolar seviyelerine düşmesi.

-Maliyetin düşmesi sebebi ile 
Hazar hattının ihracatçı ve taşı-
macı tarafından tercih edilmesi, 
gemi seferlerinin artması, Hazar 
güzergâhının sefer süresinin daha 
düşmesi.

-İran’a alternatif bir koridorun 
canlı tutulması. İran gümrüklerin-
deki beklemelerden etkilenme-
den Orta Asya’daki ithalatçılara 
Türk ihracatının zamanında ve 
ucuz ulaşması.

The Turkish transport-
ers trying to overcome 
the tension of the fuel 

difference and toll lived in Iran 
by the Caspian alternative came 
together in Baku to make the 
route more active. In the technical 
meeting held on the 9th October 
with the attendance of authorities 
from Turkmenistan, Azerbaijan 
and Turkey, attempts were made 
to overcome the problems of the 
high cost in the Caspian Route 
used in the Middle East trade.

Such issues were proposed 
for the agenda; the application of 
scheduled service system to the 
Ro-Ro ships that are crossing the 
Caspian using Azerbaijan instead 
of Iran, making 50 percent reduc-
tion in the fees, starting the sell-
ing of the round-trip tickets and 
facilitating the visa procedures 
in Turkmenistan. Fatih Şener, the 
chairman of the executive board 
of the International Transport-
ers’ Association of Turkey (ITA) 
attended to the meeting as the 

representative of the private sec-
tor, said; “Meetings in the subject 
of the Ro-Ro transition have 
already been made sufficiently. It 
is the time to act now finish-
ing these meetings. We cannot 
use the Caspian Route with the 
most expensive Ro-Ro fee in the 
World.”

Turkey Does Not Charge Tolls
Şener stating Azerbaijan and 

Turkmenistan have ports and 
ships in the both sides of the 

Caspian said; “Both 
countries charge 
high port charges 
from the ships of 
other countries 
while they charge 
low charges from 
their own ships. For 
the Azerbaijani ships 
Turkmenbashi port, 
for the Turkmen 
ships Baku port is 
too expensive. For 
us both ports are 
expensive. Here 
there is one side suf-
fering biggest loss 
is the Turkish trucks 
that are paying high 
charges to both 
sides. In the same 
way, Turkish vehicles 
are paying the road 
fee to Azerbaijan and 
Turkmenistan. Both 
countries are charg-
ing high tolls from 
us while Turkey does 
not charge any fees 

from these countries. The tolls of 
average 400 Dollars in Azerbaijan 
and 600 Dollars in Turkmenistan 
that Turkish vehicles are being 
charged should be abolished.”

If The Prices Drop We Carry 25 
Thousand Vehicles
Şener, saying that 25 thousand 
vehicles annually can cross 
through the Caspian which for the 
moment only 5 thousand, in case 
the prices drop and continued: 
“Thus the port authority and 
ship business gains more. All the 
Azerbaijani tradesmen on the 
route will also be profitable with 
that.”

The profit to be gained by the 
transporter and the exporter as a 
result of the drop in the costs in 
the Caspian:

- A reduction of 2.715 Dollar 
in the existing cost in the Caspian 
route.

-A decrease from 3602 Dollar 
to 950 Dollar in the cost differ-
ence in favor of Iran transit pass 
between the Iran and the Caspian 
route.

- The preference of the 
Caspian route by the exporters 
and transporters because of the 
drop in the cost, the increase of 
the navigations, the reduced time 
of expedition.

- To keep alive an alternative 
corridor to Iran. The arrival of the 
Turkish exports to the importers 
in the Middle East in time and 
cheaply without being influenced 
from waiting in the customs of 
Iran.
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FATİH ŞENER:
"HAZAR GEÇİŞLERİNDE ÜCRET ALINMASIN"

FATİH ŞENER:
"THE CASPIAN TRANSITIONS NOT TO BE CHARGED"

Türkiye’nin Orta Asya ticaretinde kullandığı Hazar güzergâhı yüksek ücretler yüzünden 
nakliyecileri zarara uğratıyor. Taşımacılar, Azerbaycan’da 400, Türkmenistan’da da 650 
dolar olan geçiş ücretlerinin kaldırılmasını talep ediyor.

The Caspian routing that Turkey uses in the Middle East trade causes loss for the 
transporters due to high tolls. Transporters are demanding the tolls which are 400 Dollar in 
Azerbaijan, 650 Dollar in Turkmenistan, to be removed.
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Dünyada ilk kez gerçek-
leşen ve asrın projesi 
olarak nitelendirilen 

Türkiye’den KKTC’ye su taşıyacak 
1.6 milyar liralık proje Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’nın katıldığı açılış töreniyle 
faaliyete geçirildi.

Açılışın KKTC’de gerçekleşen 
bölümüne de katılan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Güneydekiler bu sudan istifade 
etmek istiyorlarsa adını “barış 
suyu” koyar onlara buradan su 
veririz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Girne’de Geçitköy bara-
jının açılışında “Güneydekiler bu 
sudan istifade etmek istiyorlarsa 
adını “barış suyu” koyar onlara 
buradan su veririz. Bizim için 
önemli olan insandır ve biz “hep 
bana” değil “hep bize” diyoruz, 
özelliğimiz bu.” dedi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili de 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan: “Kıbrıslı kardeşlerimizin 
maruz kaldıkları mağduriyetlerin 
giderilerek, dünyada hak ettikleri 
yeri almaları yönündeki çabala-
rımız yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Bunu, hafta içinde Sayın 
Obama ile de görüşmemiz oldu, 
Kıbrıs’ı konuştuk, geçen hafta 
Brüksel’deki liderlerle Kıbrıs’ı 
konuştuk, derdimiz Kıbrıs.”  ifade-
lerini kullandı.

Türkiye’den KKTC’ye su taşı-
yacak proje tamamlandı. Proje, 
Mersin’de düzenlenen törenle 
hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Başba-
kan Ahmet Davutoğlu, KKTC Su 
Temin Projesi Alaköprü Barajı ve 

KKTC Su Temin Projesi Geçitköy 
Barajı’nın açılış törenine katıldı. 
İlk olarak Başbakan Davutoğlu 
konuştu. Ardından KKTC Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı söz aldı. 
Son olarak ise Cumhurbaşkanı 
Erdoğan hitap etti.

“Türkiye Bir Olursa 
Aşamayacağı Engel Yoktur”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün 
gökyüzünde büyük bir başarı-
ya şahitlik etmiştik. Bugün de 
Akdeniz’in altında benzer bir ba-
şarının şahitliğini yapmak üzere 
buradayız. Bu millet, karadan ge-
mileri yürüttü. Bu millet boğazın 
altından Marmaray’ı inşa etti. Bu 
millet, şimdi Anamur’dan Kuzey 
Kıbrıs’a yine denizin altından 
107 kilometrelik, hamdolsun su 
naklini gerçekleştiriyor. Bu millet, 
önümüzdeki yıl Avrasya tünelini 
yine boğazın altına inşa ediyor. 
Bu millet bir olursa, iri olursa, 
beraber olursa, kardeşçe yürürse, 
hep birlikte Türkiye olursa aşa-
mayacağı hiçbir engel yoktur.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Başbakanlığımız döneminde 
başlattığımız çalışmaları, işte 
bugün sonuca ulaştırıyoruz. Biz 
de Türkiye’den suyu aldık getir-
dik, Kıbrıs’la buluşturduk. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık 
yarım asır boyunca içme suyu ve 
tarımsal sulama suyu sıkıntısı 
çekmeyecek.” dedi.

“Muhteşem Bir Su Köprüsü 
Kuruyoruz”
Törende konuşma yapan Başba-
kan Ahmet Davutoğlu, şu ifade-
leri kullandı: ’’Bugün Anadolu ile 

Projenin Yatırım Bedeli  
1,6 Milyar TL
Dünyada ilk kez uygulanan deniz 
geçişi 80 kilometre 151 metre 
uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 
metre derinlikte ve askıda geçiyor. 
Deniz geçişi 1600 milimetre çapın-
daki, yüksek yoğunluklu polietilen 
boru hattından oluşuyor. Proje 
kapsamında Anamur - Alaköprü 
Barajı’ndan alınan su, Anamuryum 
Dengeleme Deposuna getirilerek, 
buradan kontrollü bir şekilde Deniz 
Geçişi İsale Hattı’na verilmeye 
başlandı ve adaya su ulaştı.

Alaköprü Barajı’ndan alınacak 
yıllık 75 milyon metreküp su, Türki-
ye tarafı 24 km, deniz geçişi 80 km 
ve KKTC tarafı 3 km olmak üzere 
toplam 107 km uzunluğundaki boru 
hattı vasıtasıyla KKTC Geçitköy 
Barajı’na aktarılacak. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
su gibi aziz projeyle bir kez 
daha birbirine kavuşuyor, bir 
kez daha kenetleniyor. Muhte-
şem bir su köprüsü kuruyoruz, 
Girne’yi Anadolu’ya bu kez su 
ile bağlıyoruz. Bütün dünyaya 
haykırıyoruz; Türkiye ile Kıbrıs 
hiçbir zaman ayrılmayacak 
şekilde birbirine kenetlenmiştir, 
Kıbrıs’a Türkiye’nin suyu bere-
ket ve izzet götürecektir.

Kıbrıs’ta çözüm fikrine 
kararlılık ve samimiyetle bağlı 
olduğumuzu bir kez daha orta-
ya koyuyoruz. Burada bir kez 
daha tekrarlamak istiyorum; 
Türkiye mevcut müzakere 
sürecinin bir an evvel adil, 
kapsamlı ve kalıcı bir çözümle 
neticelenmesini samimiyetle 
temenni etmektedir.’’

The Project of 1.6 billion 
Turkish Lira described as 
the Project of the Century 

and realized for the first time in 
the World which will carry water 
from Turkey to TRNC was acti-
vated with the opening ceremony 
with the attendance of the 
President Recep Tayyip Erdoğan 
and the TRNC President Mustafa 
Akıncı.

The President Recep Tayyip 
Erdoğan who joined the open-
ing in TRNC section also said “If 
those in the South want to make 
use of this water, we can give it 
by naming “peace water”.

The President Recep Tayyip 
Erdoğan said, in the opening 
ceremony of Geçitköy (Panagra) 
Dam said; “If those in the South 
want to make use of this water, 

we can give it 
naming “peace 
water”. For us 
the important 
thing is the 
human and we 
are saying “not 
always for me” 
but “always for 
us”, this is our 
characteristics”.

The Presi-
dent Erdoğan, 
mentioning the 
Cyprus issue also 
stated: “Our ef-
forts to eliminate 
the deprivation 
that our Cypriot 
brothers are suf-
fering and in 
the direction of 
their taking the 

rightful place in the World are 
continuing intensively. We talked 
about this matter with esteemed 
Mr. Obama within this week and 
we also talked about Cyprus with 
the leaders in Brussel, Cyprus is 
our care”.  

The Project to carry water 
from Turkey to TRNC has been 
completed. The Project has been 
inaugurated with the ceremony 
held in Mersin that The President 
Recep Tayyip Erdoğan and Prime 
Minister Ahmet Davutoğlu at-
tended to the opening ceremony 
of TRNC Water Supply Project 
Alaköprü Dam and Geçitköy 
(Panagra) Dam. First the Prime 
Minister Davutoğlu, then the 
TRNC President Mustafa Akıncı 
spoke. In conclusion the Presi-
dent Erdoğan bespoke.

“If Turkey Unionizes There 
Will Not Be Any Obstacles 
That She Cannot Overcome”
The President Erdoğan continued 
to state: “We witnessed a great 
success in the sky yesterday. 
Today also we are here to wit-
ness a similar success under 
the Mediterranean. This nation 
conducted the ships by land. This 
nation constructed the Marmaray 
under the Bosphorus. This nation, 
thanks to God, is now realizing 
water transportation of 107 
km, again under the sea, from 
Anamur to the Northern Cyprus. 
This nation is constructing the 
Eurasia tunnel under the Bos-
phorus again next year. If this na-
tion becomes one, becomes big, 
comes together, walks brotherly, 
becomes Turkey all together, 
there will not be any obstacles 
that she cannot overcoma.

The president Erdoğan said: 
“We are today bringing the works 
to the conclusion which we 
started when we were the prime 
minister. We have taken the water 
and brought together with Cyprus. 
The Turkish Republic of Northern 
Cyprus will not experience any-
more the shortage of drinking and 
irrigation water for half a century.”

“We Are Establishing a 
Magnificent Water Bridge”
The Prime Minister Ahmet 
Davutoğlu who made a speech 
in the ceremony stated: “Today 
Anatolia and the Turkish Republic 
of the Northern Cyprus are 
coming together once more with 
a cherished Project as water, 
clamping together once more. 

We are establishing a magnifi-
cent water bridge, this time we 
are connecting Girne (Kyrenia) 
to Anatolia by water. We are 
shouting out to the whole World; 
Turkey and Cyprus have clamped 
together so as never to separate, 
Turkey’s water will bring abun-
dance and dignity to Cyprus.

We are presenting once 
more that we are committed to 
the solution concept resolutely 
and in good faith. Here I want to 
repeat once more; Turkey desires 
sincerely the current negotiation 
process to come to a conclusion 
with a just, comprehensive and 
lasting solution.”

Investment Cost of the Project 
1.6 Billion TL
The crossing of the sea which is 
the first application in the World 
is 80 km and 151 meter long, 250 
meter deep from the sea surface 
and crossing suspended. The sea 
crossing consists of high density 
polyethylene pipeline with a 
diameter of 1600 mm. Within 
the scope of the Project, water 
taken from the Anamur-Alaköprü 
Dam was brought to Anamuryum 
(Anemurium) Surge Tank and 
from here started to be given in a 
controlled way to the Sea Cross-
ing Transmission Line and water 
reached the Island.

75 million cubic meter water 
to be taken annually from Al-
aköprü Dam will be transmitted 
to TRNC Geçitköy Dam through 
total 107 km long pipeline com-
posed of Turkey side 24 km, sea 
crossing 80 km and TRNC side 
3 km.
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TÜRKİYE’DEN KKTC’YE 'CAN SUYU' ‘LIFEBLOOD’ FROM TURKEY TO TRNC
Dünyada ilk kez gerçekleşen ve asrın projesi olarak nitelendirilen Türkiye’den 
KKTC'ye su taşıyacak 1,6 milyar liralık proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katıldığı açılış töreniyle faaliyete 
geçirildi.

The Project of 1.6 billion Turkish Lira described as the Project of the Century and realized for 
the first time in the World which will carry water from Turkey to TRNC was activated with 
the opening ceremony with the attendance of the President Recep Tayyip Erdoğan and the 
TRNC President Mustafa Akıncı.
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ÇAYKUR, Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği (Eko-
Avrasya) ve Yunus Emre 
Enstitüsü tarafından or-

taklaşa icra edilen ’’Balkanlar’da 
Çay Keyfi’’ projesi kapsamında 
27 Eylül ve 06 Ekim 2015 tarihleri 
arasında Arnavutluk, Bosna - 
Hersek ve Kosova’da soydaşları-
mıza “Türk Çayı” ikram edildi.

ÇAYKUR, EkoAvrasya ve 
Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
ortaklaşa düzenlenen etkinlik 
hakkında düşüncelerini paylaşan 
ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat 
Sütlüoğlu, “ÇAYKUR olarak çok 
güçlü bir dünya markası haline 
gelmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin 
çay ürettiğini dünyada birçok ülke 
maalesef bilmiyordu. Son yıllarda 
yapmış olduğumuz başarılı çalış-
malar neticesinde artık dünyada 
Türk Çayı bilinir hale geldi. Türk 
Çayı’nın tanıtılması hususunda 
birçok proje gerçekleştirdik. 
Arnavutluk, Bosna-Hersek ve 
Kosova’da yaptığımız bu etkinlik 
ile de Balkanlara bir dost selamı 
götürdük ve soydaşlarımıza sıca-
cık “Türk Çayı” ikram ettik” dedi.

Balkan ülkeleri ve ülkemiz 
arasında var olan dostluğun artı-
rılması ve küreselleşen dünyada 
ekonomik ve sosyal ilişkilerin 
güçlenmesine katkı sağla-
mak amacıyla gerçekleştirilen 
“Balkanlar’da Çay Keyfi” projesi 
hakkında görüşlerini belirten 
EkoAvrasya Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eren ise “Böyle 
organizasyonlarla, çay gibi ulusal 
değerlerimizi dünya markası 

yapmak ve tanıtmak amacıyla, 
stratejik adımların atılmasında 
milli kuruluşlarımızın her zaman 
yanında yer alacağız. EkoAvrasya 
bundan sonra da bu ve benzeri 
çalışmalarla sorumlu ve milli bir 
duruş sergileyen STK anlayışını 
devam ettirecektir. Bu projede 
emeği geçen başta Yunus Emre 
Enstitüsü çalışanlarına ve bize 
destek olan soydaşlarımıza te-
şekkürü bir borç biliyoruz.” dedi.

Program kapsamında II. Prizren 
Business Forumunu da katılan 
ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat 
Sütlüoğlu ve beraberindeki heyet, 
Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyü-
kelçisi Hidayet Bayraktar, Türkiye 
Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi 
Kıvılcım Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti 
Saraybosna Büyükelçisi Cihad 
Erginay, Arnavutluk / Gjirokastra 
Belediye Başkanı Zamira Rami, 
Arnavutluk Türkiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri Altın 
Furtuna, Arnavutluk Tarım Birlikleri 
Başkanı Agim Rrapaj, ALSAR Vakfı 
Başkanı Mehdi Gurra, Kosova Kamu 
Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, 
Prizren Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Ramadan Muja, KDTP Milletvekil-
leri Müferra Şinik ve Fikrim Damka, 
Kosova Ticaret ve Sanayi Odalar 
Birliği Başkanı Safet Gerxhaılu, 
Kosova / Mamuşa Belediye Başka-
nı Arif Bütüç, Kosova Türk Temsil 
Heyeti Başkanı Kurmay Albay Saim 
Bağcı, İtalya Saraybosna Büyükel-
çisi Ruggero Corria ve ilgili kurum 
yöneticileri ile de bir araya geldi.

W ithin the scope of 
the Project ‘’Tea 
Pleasure in Balkans’’ 

jointly performed by ÇAYKUR, the 
EcoEurasia Economic Relations 
Association (EcoEurasia) and the 
Yunus Emre Institute, ‘’Turk-
ish Tea’’ served our cognates 
between  27th September-06th 
October 2015  in Albania, Bosnia-
Herzegovina and Kosovo.

The ÇAYKUR General Man-
ager İmdat Sütlüoğlu who shared 
his views about the activity jointly 
performed by ÇAYKUR, EcoEur-
asia and the Yunus Emre Institute 
said: “As being ÇAYKUR, we are 
aiming to become a very powerful 
global brand. Unfortunately many 
countries in the World didn’t 
know that Turkey is producing 
tea. As a result of the success-
ful efforts we have made in the 
recent years, Turkish Tea has now 
become known in the world. We 
have realized many projects to 
make Turkish Tea known widely. 
By means of these activities in 

Albania, Bosnia-Herzegovina and 
Kosovo we have taken a friendly 
greeting to the Balkans and we 
served cozy “Turkish Tea”.”

The EcoEurasia Chairman 
of the Board Hikmet Eren who 
expressed his views about the 
Project of the “Tea Pleasure in 
the Balkans” realized with the 
purpose of enhancing the existing 
friendship between the Balkan 
countries and our country and 

contributing to the strengthening 
the economic and social rela-
tions in the globalized World, 
said: “We shall always take side 
with our national institutions in 
taking strategical steps with the 
purpose of making our national 
values World brand like tea and 
known widely by means of such 
organizations. And so EcoEurasia 
shall continue the sense of NGO 
maintaining a responsible and 

national stance with this 
and similar activities. We 
would like to express 
our gratitude first to the 
staff of the Yunus Emre 
Institute that contributed 
to this Project and to our 
cognates that supported 
us.”

Within the scope of 
the program, ÇAYKUR 
General Manager İmdat 
Sütlüoğlu who attended 
also the II. Prizren Busi-
ness Forum and the 
accompanying delega-
tion, came together with  
the Tirana Ambassador 

of the Turkish Republic Hidayet 
Bayraktar, the Prishtina Ambas-
sador of the Turkish Republic 
Kıvılcım Kılıç, the Bosnia-Herze-
govina Ambassador of the Turkish 
Republic Cihad Erginay, Albania/
Gjirokastra Mayor Zamira Rami, 
the General Secretary of the Al-
banian Turkish Chamber of Com-
merce and Industry Altın Furtuna, 
the President of the Albanian 
Agricultural Unions Agim Rrapaj, 
the President of the ALSAR Foun-
dation Mehdi Gurra, the Minister 
of Kosovo Public Administra-
tion Mahir Yağcılar, the Mayor 
of Prizren Prof. Dr. Ramadan 
Muja, the TDPK (Turkish Demo-
cratic Party of Kosovo)  Deputies 
Müferra Şinik and Fikrim Damka, 
the President of the Kosovo 
Commerce and Industry Associa-
tion Safet Gerxhaliu, the Mayor of 
Kosovo/Mamusha Arif Bütüç, the 
President of the Kosovo Turkish 
Representative Committee Staff 
Colonel Saim Bağcı, the Bosnia-
Herzegovina Ambassador of Italy 
Ruggero Corria and the related 
corporate executives.
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BALKANLAR’DA "TÜRK ÇAYI" İKRAM EDİLDİ… "TURKISH TEA" SERVED IN THE BALKANS…
ÇAYKUR, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından ortaklaşa icra edilen ’’Balkanlar’da Çay Keyfi’’ projesi kapsamında Arnavutluk, 
Bosna - Hersek ve Kosova’da soydaşlarımıza “Türk Çayı” ikram edildi.

Within the scope of the Project ‘’Tea Pleasure in Balkans’’ jointly performed by ÇAYKUR, 
the EcoEurasia Economic Relations Association (EcoEurasia) and the Yunus Emre Institute, 
‘’Turkish Tea’’ served our cognates in Albania, Bosnia-Herzegovina and Kosovo.
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