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Merhaba değerli EkoAvrasya dostları,

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

Türkiye yine; Suriye’de ateşkes ve kalıcı çözüm 
arayışları, küresel ölçekte mülteci sorununun 
geçici çözümü için müzakere süreci, İran’ın 
küresel ekonomik/siyasi sisteme yeniden entegre 
edilmesine yönelik politik aksiyonlar başta olmak 
üzere gerek iç gerekse dış dinamikler açısından 
zorlu bir süreçten geçmektedir.

Buna rağmen; zorlu dönüşümleri bünyesinde barındıran bu coğrafyada güzel haberler de 
gelmiyor değil. Bu anlamda; baharın gelişini müjdeleyen, doğanın baharla can buluşunu 
ifade eden, oluşturduğu renk cümbüşü ile çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı 
zenginliğin açık temsili olan Nevruz Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyoruz.

Bu sayımızda, Yrd. Doç. Dr. Serdar Kesgin’in siz değerli EkoAvrasya dostları için, 2023 
sürecinde Türkiye’nin bir enerji terminali olma politikasını nasıl hayata geçirebileceğini 
ve Ortadoğu denkleminde elini nasıl güçlendireceğini kaleme aldığı ’’Türkiye’nin 
Enerji Politikasında Alternatif Bölgelerden Biri Olarak Doğu Akdeniz’’ başlıklı analizi 
bilgilerinize sunuyoruz.  Zira bölge, son dönemde denizel alanlarda yapılan keşiflerin 
de etkisiyle gerek enerji tedarikçilerinin gerekse enerji arz edenlerin ilgisine doğrudan 
mazhar olmayı çoktan başarmıştır. Bu anlamda bu sayıda; Doğu Akdeniz’de enerji 
konusu masaya yatırılmış olup; yer yer Türkiye’nin kilit konumuna da özellikle vurgu 
yapılmıştır. Zira Türkiye; jeostratejik konumu ve bölge nezdindeki istikrarlı yapısı ile 
enerji nakil hatlarının ana geçiş güzergahı olmaya namzet konumdadır. Bu sayıda ayrıca, 
Türk dış politikasında gelişen bu yeni enerji-politik duruş ve enerji ile bağlantılı olarak 
gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri de incelenmiştir.

Enerji konusu dışında, Türkiye-Afrika İlişkileri, Kıbrıs sorununa dair Ada’daki yeni 
gelişmeler, bir nükleer tehlike olarak Metsamor, güncel sıcak mesele olarak Dağlık 
Karabağ Sorunu, Türkiye-Kazakistan İlişkileri ve İngiltere’nin AB üyeliğinden olası 
ayrılığı gibi hususlar da dergimizin bu sayısında yer alan diğer konulardır.

Yayın faaliyetlerimizin yanı sıra dernek olarak üstlenmiş olduğumuz misyonu da yerine 
getirebilme adına mücadelemize var gücümüzle devam ediyoruz. Kuruluşumuzun 10. 
yılını kutlamanın vermiş olduğu sorumluluk ile 2016 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası 
birçok projeyi hayata geçirme hususunda çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Bu 
kapsamda, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve İpekyolu Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (İPAR) tarafından, Türkiye ve Azerbaycan için son derece büyük 
önem arz eden TANAP Projesinin her yönüyle tartışılıp, konuşulacağı ve gelecek 
stratejilerinin belirleneceği ’’Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa Giden Yol: TANAP’’ başlıklı 
uluslararası çalıştay 12 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da icra edilecektir. 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Kocaeli Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (KOTSİAD) tarafından ortaklaşa icra edilecek olan “Türkiye - Ukrayna İşadamları 
Forumu” 01-04 Haziran 2016 tarihlerinde Kocaeli’de işadamlarımızın ve sanayicilerimizin 
katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Türk Bosna-Hersek İş Adamları 
Derneği (TUBSİAD) tarafından ortaklaşa icra edilecek olan “Türkiye-Bosna Hersek 
İşadamları Forumu’’ Ekim ayında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, özellikle son aylarda artan, aziz milletimizin 
ve mukaddes vatanımızın birlik ve beraberliğine kasteden terör saldırılarını da şiddetle 
kınıyoruz. Teröre kurban verdiğimiz bütün canlara Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyoruz. 

Avrasya gündemine düşen haberler, röportajlar ve dopdolu içeriğimizle bir sonraki 
sayımızda ve nice faaliyetlerde buluşmak umuduyla, esenlikler diliyoruz.
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T
ürkiye, OECD ülkeleri arasında en 
yüksek enerji talep artış oranların-
dan birine sahip ülke olmasının 
yanında, enerji konusunda büyük 

ölçüde dışa bağımlı bir ülke konumundadır. 
Türkiye’nin enerji ihtiyacında doğal gaz % 
31, petrol % 28, ithal kömür % 18, linyit % 
11 ve yenilenebilir enerji % 12 paya sahip-
tir. Türkiye tükettiği doğal gazın %99’unu, 
petrolün de % 93’ünü ithal etmektedir1. 
Türkiye’nin son on yıllık enerji kullanım 
alışkanlıklarına bakıldığında doğal gazın 
hızla artış gösterdiği ve enerji tüketiminde 
birinciliği petrolden aldığı görülmektedir.

Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı uçak krizi 
sonrasında gündeme gelen önemli konular-
dan biri de Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacı 
hasebiyle Rusya’dan almış olduğu doğal 
gazın kesintiye uğrayıp uğramayacağıdır. 
Türkiye yıllık 49.8 milyar m³ doğal gaz tü-
ketimi gerçekleştirirken doğal gaz ithalatı-
nın % 56’sını Batı Hattı ve Mavi Akım ara-
cılığıyla Rusya Federasyonu’ndan, % 19’unu 
İran’dan, % 9’unu Azerbaycan’dan, % 9’unu 
Cezayir’den (LNG), % 7’sini Nijerya’dan 
(LNG) karşılamaktadır2.

Mevcut alımların yanında Türkiye, 
Azerbaycan ile 2011 yılında (2017-2018 yı-
larında devreye girmesi planlanan) 6 milyar 
m³’lük bir anlaşma imzalamıştır. Aynı şe-
kilde 1999 tarihinde Türkmenistan ile dev-
reye girme tarihi belirtilmemiş 15.6 milyar 
m³’lük bir anlaşma mevcuttur3. Türkme-
nistan ile yapılan anlaşmanın hayat geçi-
rilmesi için Hazar geçişi üzerinde mutaba-
kata varılması gerektiği görülmektedir. Bu 

1  “Ham  Petrol  ve  Doğal  Gaz  Sektör  Raporu,  Türkiye  Petrolleri”, 
http://www.enerji.gov.tr/  File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2f
Sekt%C3%B6r+Raporu%2fHP_DG_SEKTOR_RPR.pdf,  Mayıs  2015, 
Erişim tarihi 31.03.2016. 
2  Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu
3  Doğal Gaz Alım ve İhracat Anlaşmaları, BOTAŞ, http://www.botas.
gov.tr/, Erişim tarihi 30.03.2016.

konuda Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan 
arasında görüşmelerin devam ettiği bilin-
mektedir. Ayrıca Türkiye ile Katar arasında 
LNG ithalatı konusunda görüşmeler ger-
çekleşmiş ve kısa zamanda alım anlaşmala-
rının faaliyete geçirilebileceği belirtilmiştir. 
Bu anlamda devreye girecek olan projelerle 
birlikte doğal gaz dengeleri değişecek ve 
Rus gazına duyulan ihtiyaç azalacaktır. An-
cak Türkiye’nin artan doğal gaz tüketimi 
göz önüne alındığında yeni kaynaklara da 
ihtiyaç olduğu açıktır.

Türkiye, çevresi enerji havzalarıyla 
çevrili bir ülke olarak, enerjinin taşınması 
konusunda en uygun yol olan boru hatları 
üzerine kurulu bir enerji politikası geliş-
tirmektedir. Türkiye hem kendi ihtiyacını 
karşılamak hem de petrol ve doğal gazın 
dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda 
bir terminal olma amacıyla çeşitli boru hattı 
projelerini faaliyete geçirmiş ve yeni hatlar 
üzerinde çalışma yapmaktadır. Söz konusu 
bölgelerden bir tanesi olarak da Doğu Ak-
deniz karşımıza çıkmaktadır.

Doğu Akdeniz’in güneydoğusunda bu-
lunan Levant Havzası, Kıbrıs adasının gü-
neyinde bulunan Afrodit Havzası, Nil Del-
tası ve Kıbrıs ile Girit arasında kalan alanda 
önemli doğal gaz yatakları bulunduğu be-
lirtilmektedir. ABD Jeolojik Araştırmalar 
Kurumu verilerine göre Levant Havzası’nda 
122 trilyon feet³’lük (3.45 trilyon m³) ka-

nıtlanmamış doğalgaz rezervi bulunmak-
tadır4. Kıbrıs’ın güneyinde bulunan Afrodit 
sahasında 142 ila 227 milyar m³’lük doğal 
gaz rezervi5 olduğu belirtilmekle birlikte, 
bu rezervin 4.5 trilyon m³’e çıkabileceği 
ifade edilmektedir6. Ayrıca Kıbrıs ile Gi-
rit adası arasında kalan bölgede de önemli 
gaz rezervlerinin olabileceği belirtilmekte-
dir. Bölgedeki diğer bir önemli rezerv ala-
nı da Nil Deltası’dır. Nil Deltası ile birlikte 
Mısır’ın Akdeniz sahillerinde ve Mısır ge-
nelinde 2.1 trilyon m³’lük doğal gaz rezervi 
olduğu hesaplanmaktadır7. Mısır’ın mevcut 
kaynaklarına ilave olarak, İtalyan ENI şir-
keti 2015 yazında Mısır açıklarında 1 trilyon 
m³’e yakın rezerve sahip bir alan keşfettik-
lerini belirtmiştir. Teknolojinin ilerlemesi 
ile birlikte derin deniz arama faaliyetlerinin 
maliyetinin düşmesi, Doğu Akdeniz hav-
zasındaki arama faaliyetlerinin artmasına 
neden olmaktadır. Bölgede henüz keşfedil-

4  “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Le-
vant  Basin  Province,  Eastern  Mediterranean”,  http://pubs.usgs.gov/
fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf, Mart 2010 Erişim tarihi 27.03.2016.
5  Sinan Hastorun, “The Mineral Industry of Cyprus”, http://search.
usa.gov/ search?utf8=%E2%9C%93& affiliate=usgs&query=aphrodite
+cyprus, Erişim tarihi 25.03.2016.
6  “Güney  Kıbrıs  Afrodit  Sahasından  Umutlu”,  http://www.enerji-
gunlugu.net/guney-kibris-afrodit-sahasindan-umutlu_12756.html#.
VwI8_U-LSUk, 17.03.2015,  Erişim tarihi 04.04.2016.
7  “Egypt  International Energy Data and Analysis”, http://www.eia.
gov/beta/international/  analysis_includes/countries_long/Egypt/
egypt.pdf, Erişim 20.02.2016.

Türkiye’nin Enerji 
Politikasında Alternatif 
Bölgelerden Biri Olarak

Doğu Akdeniz
Yrd. Doç. Dr. Serdar Kesgin

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

TÜRKIYE, OECD ÜLKELERI ARASINDA 
EN YÜKSEK ENERJI TALEP ARTIŞ 
ORANLARINDAN BIRINE SAHIP 
ÜLKE OLMASININ YANINDA, ENERJI 
KONUSUNDA BÜYÜK ÖLÇÜDE DIŞA 
BAĞIMLI BIR ÜLKE KONUMUNDADIR.
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memiş ve araştırılmamış alanların varlığını 
da hesaba katıldığında, Girit ile Akdeniz’in 
doğu sahillerini kapsayan bölgede 15 ila 20 
trilyon m³ civarında bir potansiyel oldu-
ğu ifade edilmektedir. Dünyanın en büyük 
gaz rezervlerine sahip olan Rusya’nın 47, 
İran’ın 34, Katar’ın 24 trilyon m³ doğal 
gaz rezervlerine8 sahip olduğu düşünülecek 
olursa, bölgedeki potansiyel dikkate almaya 
değerdir.

Bölgede doğalgaz arama ve işletme faa-
liyetleri yeni değildir. Mısır ve İsrail 1960’lı 
yıllarda arama faaliyetlerine başlamış ve 
ilerleyen yıllarda işletme sahaları açmıştır. 
Bugün bu iki ülke kendi enerji ihtiyaçlarını 
bölgeden karşılayabilecek düzeye gelmiş-
lerdir. Mısır, İtalyan ENI şirketine 1960’lı 
yıllarda arama ve ardından da işletme ruh-
satları vererek üretime başlamıştır. 2000’li 
yıllarda Nil Deltası’nda Shell firmasına ver-
diği ruhsatlar ile Mısır, doğalgaz üretimi ve 
ithali konusundaki niyetini ortaya koymuş-
tur. Ayrıca Mısır, bölgedeki tek LNG dönü-
şüm santraline sahip ülke olması nedeniyle 
de doğal gaz ticaretinde önemli bir konum 
elde etmiştir.

8  International Energy Statistics, https://www.eia.gov/cfapps/ipdb-
project/IEDIndex3.cfm?tid= 3&pid=3&aid=6, Erişim tarihi 28.03.2016.

İsrail 1960’lı yıllardan bu yana 
Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama ça-
lışmaları yapmaktadır. 2000’li yıllarda ise 
gelişen teknolojik imkanları kullanarak, 
Levant Havzası’nın kendine ait olan deniz 
alanlarında hidrokarbon yatakları bulmuş 
ve işletmeye başlamıştır. Zira bu yataklarda 
yaklaşık 1 trilyon m³’lük doğalgaz buldu-
ğunu da açıklamıştır. Buna karşın ülkenin 
çıkarmayı düşündüğü yıllık miktar kendi 
ihtiyacından çok daha fazladır.

Doğu Akdeniz’in Levant Havzası dışın-
daki bölgelerde enerji kaynaklarının işle-

tilmesine dair en önemli kırılma noktasını, 
deniz alanlarının kullanılması konusundaki 
Türk-Yunan anlaşmazlığı ve Kıbrıs soru-
nu üzerine cereyan eden gelişmeler oluş-
turmaktadır. Yunanistan ve Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi medyalarında 2000’li yıllar-
dan itibaren Doğu Akdeniz’de, özellikle de 
Kıbrıs adası etrafında doğal gaz yatakları 
bulunduğu hakkında yayınlar yapılmaya 
başlanmıştır. Yapılan yayınlara istinaden 
geliştirilen dış politikalar bölgede anlaş-
mazlık konularını hareketlendirmektedir. 
Zira deniz alanlarının kullanımına dair 
ortaya çıkan sorunlar enerji kaynaklarının 
kimler tarafından çıkarılacağı konusunu da 
belirsizleştirmektedir. 

Yunanistan ve GKRY bölgede de-
niz alanlarının kullanımı konusunda, 
Türkiye’nin Kıta Sahanlığı haklarını göz 
ardı ederek, Türkiye’ye çok az bir alan 
bırakmaktadır. Öyle ki; Yunanistan ve 
GKRY’nin girişimleri kabul gördüğü tak-
dirde Türkiye yaklaşık 104 bin km²’lik bir 
deniz alanını kaybetmiş olacaktır9. Yuna-
nistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 

9  Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Bilge Adamlar Ku-
rulu Raporu: Doğu Akdeniz’de Enerji Keşifleri ve Türkiye, Rapor no: 59, 
İstanbul, 2013, S.22

girişimlerine kadar, Türkiye kıta sahanlığı 
ve münhasır ekonomik bölge düzenleme-
leri hakkında herhangi bir girişimde bu-
lunmamıştır. Ancak Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi 2007 yılında adanın güneyinde 
13 adet petrol arama ruhsatı vererek anlaş-
mazlığın fitilini ateşlemiştir. Zira parselle-
rin bazıları Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 
iddia ettiği kıta sahanlığı alanın sınırları 
ile çakışmaktadır. Türkiye konuyla ilgili bir 
nota vermekle birlikte söz konusu alanlar-
da TPAO’ya petrol arama ruhsatı verdiğini 
açıklamıştır. KKTC de adanın geneli üzerin-
deki haklarına istinaden adanın güneyin-
de TPAO’ya arama ruhsatı tahsis etmiştir. 
Gelişmeler, ne Türkiye’nin ne de KKTC’nin 
bölgesel çıkarlarından ve haklarından vaz-
geçmeyeceğinin bir kanıtı gibidir.

Bölgedeki önemli sorun noktalarından 
biri de Türkiye-İsrail ilişkileri oluştur-
maktadır. Zira Filistin sorunu ve İsrail’in 
faaliyetleri son dönemde ilişkilerin ger-
ginleşmesine neden olmuştur. Çeşitli plat-
formlarda Türkiye ile İsrail’in karşı karşıya 
gelmesi Doğu Akdeniz’de dengeleri ve iliş-
kileri farklı bir boyuta taşımıştır. Gelişme-
ler Türkiye’yi Arap coğrafyasına yaklaştırır-
ken İsrail’i Yunan ve Güney Kıbrıs eksenine 
oturtmuştur. Öyle ki bu dönemde İsrail’in 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
ile ekonomik, askeri ve enerji anlaşmaları 
imzaladığı görülmüştür.

Enerji kaynaklarının kim tarafından iş-
letileceği konusu ile birlikte önem arz eden 
diğer bir konu da enerjinin uluslararası 
pazarlara nasıl ulaştırılacağıdır. Bölge için 
en önemli pazar konumunda olan AB için 
enerji kaynaklarına ulaşımın çeşitlendiril-
mesi stratejik bir öneme sahiptir. Güney 
Kıbrıs’ın yıllık doğal gaz tüketiminin nüfusa 
ve gelişmişlik düzeyine oranla fazla olama-
yacağı düşünülecek olursa, tüketimden ge-
riye kalan kısmın nasıl taşınacağı bir sorun 
olarak durmaktadır. Doğal gazın taşınma-
sı sorunu sadece Kıbrıs için değil, Levant 
Havzası’nda İsrail’in çıkardığı doğal gaz 
için de geçerlidir. İsrail çıkarmayı düşündü-
ğü doğal gaz rezervlerinin yarısını satmayı 
planlamaktadır. 

GKRY çeşitli vesilelerle Güney Kıbrıs’ın 
enerji terminali olması gerektiğini vur-
gulamaktadır. Simerini gazetesine göre, 
Limasol’da Eylül 2015’te gerçekleştirilen 
uluslararası denizcilik konferansında bir 
konuşma yapan Rum Enerji Bakanı Yor-

gos Lakkotripis, “Doğu Akdeniz’de yakın 
zamanda hidrokarbon yataklarının keşfi, 
Süveyş kanalının genişletilmesi ve diğer je-
opolitik gelişmelerin Güney Kıbrıs’ın enerji 
kavşağı olma hedefini güçlendirdiğini” ifa-
de etmiştir.10 Güney Kıbrıslı yetkililer bir 
LNG tesisi kurulması için İsrailli yetkililer 
ile temasa geçmişlerdir. Ancak kurulması 
düşünülen LNG tesisinin maliyetli oluşu ve 
buna denizden taşıma maliyetinin de ekle-
necek olması; söz konusu projenin yürütü-
lebilirliğini zayıflatmaktadır.

İsrail’in enerji konusuna bu denli yoğun 
ilgi göstermesi, sadece kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak için değil Ortadoğu’da bir enerji 
merkezi olma arzusundan da kaynaklan-
maktadır. İsrail, Mısır doğalgazının İsrail 
üzerinden taşınmasını öngören Mısır-İsrail 
Doğalgaz Hattı’nın inşasını planlamaktadır. 
Başka bir proje de, boru hattı ile İsrail gazı-
nın Mısır’a gazın taşınıp buradaki mevcut 
LNG tesisinde sıvılaştırılması ve tankerlerle 
dünya piyasalarına ulaştırılması üzerinedir.

Doğu Akdeniz doğal gazının taşınma-
sı konusundaki en makul ve en kısa yolun 
Türkiye üzerinden geçecek bir boru hattı ol-
duğu öngörülmektedir. Doğu Akdeniz Boru 
Hattı’nın Kıbrıs üzerinden geçmesi ihtimali 
bulunsa da söz konusu hattın mesafesinin 
uzun olması nedeniyle yüksek maliyetli olu-
şu bu planın şansını azaltmaktadır. Ayrıca 
Türkiye’nin giderek artan enerji ve özellikle 
de doğalgaz ihtiyacı Türkiye’yi önemli bir 
alıcı konumuna getirmektedir.

Enerji kaynaklı politikalar bölge sorun-
larıyla irtibatlanmaya başlamıştır. Benzer 
şekilde ilişkilerin enerji zemininde şekil-
lenmeye başladığı görülmektedir. Bu du-
rum bölgesel kutuplaşmaları daha sert hale 

10  “Hedef  Güney  Kıbrıs’ın  Enerji  Kavşağı  Olması”,  http://www.
istanbulhaber.com.tr/hedef-guney-kibrisin-enerji-kavsagi-olmasi-
haber-233920.htm, Erişim tarihi 17.09.2015, Erişim tarihi 03.04.2016.

getirebileceği gibi ilişkilerin yumuşamasını 
da beraberinde getirebilecektir. Batılı enerji 
şirketlerinin çıkaracağı doğal gaz, birbiri ile 
sorun yaşayan ülkelerin işbirliği ile Avrupa 
ve dünya pazarlarına ulaştırılabilecektir.

Son dönemlerde İsrail ile Türkiye ara-
sındaki ilişkilerinin normalleşme dönemi-
ne girmesine yönelik adımların atılmaya 
çalışılması, enerji konusunda Türkiye ile 
İsrail’in anlaşmaya varabileceği ihtimalini 
güçlendirmektedir. İki ülke yetkililerinin 
açıklamaları, kısa sürede anlaşma sağlanır 
ise 2019 yılında denizden 475 km’lik bir hat 
ile Türkiye’ye gaz sevkiyatının başlayabile-
ceği yönündedir. Türkiye’ye İsrail’den yıllık 
30 milyar m³’lük gaz akışı sağlanabileceği, 
bunun 10 milyar m³’ünün Türkiye tarafın-
dan kullanılabileceği hesaplanmaktadır11. 
Bu miktar Türkiye’nin toplam gaz ithala-
tının yüzde 20’sine tekabül etmektedir. 
İlerleyen dönemlerde Mısır ve Kıbrıs’ın 
güneyinden çıkarılacak doğalgazın da söz 
konusu hatta eklenmesi ihtimali, hattın ha-
yata geçirilebilirliğini güçlendirmektedir. 
Söz konusu hat sadece Türkiye için değil; 
AB’nin kritik enerji altyapı güvenliği ve fiyat 
avantajı için de önemlidir. Söz konusu ga-
zın TANAP üzerinden Avrupa’ya taşınabile-
ceği de belirtilmektedir. Doğu Akdeniz veya 
diğer komşu bölgeler merkezli gerçekleşti-
rilecek projeler, Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltması 
bakımından da önem kazanmaktadır. Zira 
hem Türkiye hem de Avrupa tükettiği doğal 
gazın yarısını Rusya’dan sağlamaktadır.

Türkiye’nin bölgede enerji odaklı ataca-
ğı adımlar, bölgedeki enerji potansiyelinin 
değerlendirilmesi noktasında Türkiye’yi 
dışlayabilecek projelerin hayata geçirilme-
sinin de önünü kesebilecektir. Enerji mer-
kezli politikalar siyasal gelişmelerin tetik-
leyicisi olup bu konularda ilk adımı atacak 
olana avantaj sağlayacak niteliklidir. Özel-
likle Kıbrıs ve Filistin meseleleri bu min-
valde ele alınmalıdır. Türkiye üzerinden 
geçecek petrol ve doğal gaz boru hatlarının 
çeşitliliği, Türkiye’nin bir enerji terminali 
olma politikasını hayata geçirebilecek ve 
Ortadoğu denkleminde elini güçlendirecek-
tir.    

11  Merve  Özdil,  “Normalleşme  Olursa  İsrail-Türkiye  Boru  Hattı 
2019’a  Yetişebilir”,  http://www.hurriyet.com.tr/normallesme-olursa-
israil-turkiye-boru-hatti-2019a-yetisebilir-40029001,  18.12.2015, 
Erişim tarihi 14.02.2016.

DOĞU AKDENIZ’IN LEVANT HAVZASI 
DIŞINDAKI BÖLGELERDE ENERJI 
KAYNAKLARININ IŞLETILMESINE DAIR 
EN ÖNEMLI KIRILMA NOKTASINI, 
DENIZ ALANLARININ KULLANILMASI 
KONUSUNDAKI TÜRK-YUNAN 
ANLAŞMAZLIĞI VE KIBRIS SORUNU 
ÜZERINE CEREYAN EDEN GELIŞMELER 
OLUŞTURMAKTADIR.

ISRAIL’IN ENERJI KONUSUNA BU DENLI 
YOĞUN ILGI GÖSTERMESI, SADECE 
KENDI IHTIYAÇLARINI KARŞILAMAK 
IÇIN DEĞIL ORTADOĞU’DA BIR ENERJI 
MERKEZI OLMA ARZUSUNDAN DA 
KAYNAKLANMAKTADIR.
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G
ünümüzde uluslararası çok taraf-
lı ticaret anlaşmalarından ziyade 
ikili ya da bölgesel ticaret anlaş-
malarının imzalanmaya başlama-

sının en önemli sebebi, uluslararası bağım-
lılıkların artırılmak istenerek uluslararası 
güvenlik ve dengenin sağlanması ihtiyacı-
dır. Bu ihtiyaç her devlet için farklı araçlar-
la sağlanacağı gibi uluslararası ekonomik 
bağımlılıklar da iki önemli teorisyen için iki 
farklı/zıt sonuca ulaşır.

Bu bağlamda Kant için uluslararası 
sistemdeki ekonomik bağımlılık günümü-
zün yumuşak güç eksenli ilişkilerin tesisi 
için önemli bir araçtır. Fakat Rousseau’ya 
göre devletlerarası bağımlılık ülkeler arası 
rekabeti artıracağı için –Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşlarında olduğu gibi– çatışma, 
hatta savaşlara neden olacak; bu ise her 
çeşit özgürlükleri azaltacaktır. Kant içinse 
ülkeler arası karşılıklı ekonomik bağım-
lılıklar ticaret ve işbirliğini artıracağı için 
ortak çıkarların tehdit altında olmasının 

önlenmesi maksadıyla çatışmalar da önle-
necek ve bu durum dolaylı ve orta vadede 
özgürlükleri artıracaktır. Nye de Kantçı 
bakış açısıyla konuya yaklaşmış ve ülkeler 
arası ekonomik bağımlılıkların özgürlükleri 
artıracağından hareketle günümüzde bire-
yin değerinin de artmasına sebep olacağını 
ve böylece çatışmadan uzak bir uluslararası 
sistemin yumuşak güç temelinde etkin hale 
geleceğini savunmuştur.

Görüldüğü üzere uluslararası bağımlı-
lığın aslında en temel hedeflerinden birisi 
güvenliktir. Güvenlik kavramı askeri, siyasi, 
ekonomik, toplumsal veya çevresel tehditle-
re karşı alınan varoluşsal önlemler bütünü 
iken; güvensizlik kavramı bu önlemlerin 
alınamaması (veya alınamadığının zanne-
dilmesi) halidir. Bu zannetmeden hareketle, 
ilgili tedbirlerin siyasi maksatlar için kulla-
nılması olarak özetlenebilecek güvenlikleş-
tirme ise iki temel kavram üzerine şekillenir. 
Bunlar kurgu ve kazançtır; kim kurgulamış-
sa o kazançlıdır. Bu bağlamda bir aktörün 
(genel olarak devletin) herhangi bir konuda 
çıkarlarını/kazançlarını artırabilmek için 
güvenliği kurgulamasına ya da var olan bir 
kurguyu kendi bünyesinde revize ederek 
bunu bir güvenlik (dolayısıyla bir varoluş) 
sorunu haline getirmesine güvenlikleştir-
me denir. Bu siyasi pratik günümüzde daha 
çok din, etnik kimlik ve toplumsal cinsiyet 
kavramları üzerinden kurgulanmaktadır. 
Güvenlikleştirmenin en önemli avantajı ise 
güvenlik (tedbirleri) arttığında güvensizli-
ğin azalacağına olan yaygın inançtır. Artan 
güvenlik ise azalan özgürlüklere sebep olur. 
Fakat tüm bu kavramlar tehdit algılaması-
nın az ya da çok olması ile ilgili bir kurma-
cadan ibarettir. 

Bu verilerden hareketle Asya-Pasifik 
özelinde kurulan ekonomik ittifakların iki 
farklı amacı vardır. Bunlardan ilki negatif 
olarak güvenlikleştirme ile ilgilidir. Buna 
göre karşıdaki düşmanın/rakibin sert güç 
kullanması sağlanarak hamle yapması ve 
ezilmesi/boyun eğmesi amaçlanmış olabi-
lir. Diğer amaç ise karşıdaki düşman/rakip 
yumuşak güç unsurlarıyla etkisizleştirilerek 
Batının hegemonyası devam eder. Amaç-
ların ikisinde de karşıda bir rakip/düşman 
vardır. Ayrıca bu aktör her ne şekilde olursa 
olsun dengelenmeli ve Batı medeniyet ve 
ekonomisi korunmalıdır.

Uluslararası ekonomik bağımlılıkların 
artmasıyla çatışmaların azalacağı bulgusu 
çatışma çözümü için önemli bir argüman 
olmasına rağmen ötekini sömüren, yok sa-
yan, önemsemeyen, ben merkezli, sıfır top-
lam kazançlı, vahşi kapitalizmin dünyadaki 
diğer ülkeler için en önemli gaye olmadığı-
nın bilinmesi gerekir. Zira bu öteki ülkeler 
için güvenlik, kültür ve din, ekonomiden 
daha önemli hatta kutsal hedefleri içinde 
barındırmaktadır. 

Buna paralel olarak uluslararası ticare-
tin günümüzün en önemli çatışma çıkaran 
ya da önleyen bir fenomeni olmasından 
hareketle ABD liderliğinde şekillenen Tran-
satlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve 
Trans Pasifik Ortaklığı gibi -Çin ve Rusya 
dahil- doğunun kümülatif olarak ötelendiği 
bir uluslararası ekonomik sistemin dünya 
barışına katkı sağlaması düşünülemez. 

Her ne şekilde olursa olsun hiçbir küre-
sel antlaşmaya üye olamayan Türkiye ise bu 
konuda en önemli coğrafyada bulunmakta-
dır. Türkiye olarak bu sorunun önüne ge-
çilebilmesi için AB Parlamentosu ve ABD 

Kongresi merkezli lobicilik çalışmalarına 
hız verilmesi gerekmektedir. Lobicilik ko-
nusunda iki önemli aktör olan Ermeni ve 
Yahudi lobilerinin muhtemel olumsuz etki-
lerine karşın Türkiye’nin başarılı olabilmesi 
içinse Avustralya, Meksika, Norveç, Güney 
Kore, Kanada ve İsviçre gibi Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı dışındaki ülke-
lerle bir lobicilik koalisyonu kurulmalıdır.

Fakat bu gerçekleşmeyecek bir ümittir. 
Zira uluslararası ekonomik bağımlılıklar, 
çatışmayı önlemek amacıyla kurulmuş olsa 
bile Batı ile ötekiler arasında medeniyet 
ve hakimiyet algılamalarında farklılıklar 
vardır. Rusya sert güç bağlamında çok gü-
vendiği askeri gücüne dayanarak hegemon 
adayı olmak istemekte ve kendi bölgesinin 
güvenliğini tehdit edecek ekonomik veya 
siyasi güvenlikleştirme pratiklerine sert 
güçle yanıt vereceğini Kırım, Gürcistan, 
Ukrayna ve Suriye krizlerinde göstermekte-
dir. Çin ise uluslararası ilişkilerde, özellik-
le Sovyetlerin yıkılmasından itibaren, Batı 
ile uyumlu bir dış politika yürütmektedir. 

Fakat Rusya için güvenlik kutsal bir feno-
men olduğu gibi Çin’in de dış politikada iki 
önemli kutsalı vardır. Bunlar Afrika’daki 
ekonomik yatırımları ve tarihi kültürüdür. 
Bu bağlamda söz konusu ekonomik ant-
laşmalardan Çin’in ötelenmesi hem Afri-
ka’daki ekonomik çıkarlarına ket vuracak 
hem de Asya-Pasifik’teki ABD hegemonyası 

nedeniyle kültürel bakiyesi tehdit altına gi-
recektir. Kurumsallaşmış bir demokrasinin 
olmayışı, refah ve eğitim eksikliği, mezhebi 
düşmanlıklar gibi sebeplerle başını kaldıra-
mayan Ortadoğu coğrafyası ise koşulların 
değişmemesi durumunda kaybetmeye her 
zaman mahkûmdur.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında 
olduğu gibi ekonomik ve siyasi ötekiliklerin 
günümüzde de küresel ölçekteki ticari ant-
laşmalarla desteklenmesi tarihin tekerrürü-
nün yaklaştığının habercisidir. Dolayısıyla 
yeniden tecrübe edileceği ihtimal dâhilinde 
olan üçüncü dünya savaşı bu antlaşma-
ların Kantçı bir bakış açısıyla mı yoksa 
Rousseau’cu bir bakış açısıyla mı çözüleceği 
sorusunun cevabında saklıdır. Türkiye ise 
en kötüsüne hazırlıklı olmalı ve muhtemel 
savaştan önce iç ve dış istikrarını/kurum-
sallaşmasını sağlamlaştırmalı, Yurtta Sulh 
Cihanda Sulh ifadesinin esas maksadı olan 
sert güçten taraf olmamayı benimsemeli ve 
fırtınadan en az zarar ile çıkmayı hedefle-
melidir. 

Avrasya’nın Gelecek Vizyonu: 
Nereye Kadar Kapitalizm?

RUSYA SERT GÜÇ BAĞLAMINDA 
ÇOK GÜVENDIĞI ASKERI GÜCÜNE 
DAYANARAK HEGEMON ADAYI 
OLMAK ISTEMEKTE VE KENDI 
BÖLGESININ GÜVENLIĞINI TEHDIT 
EDECEK EKONOMIK VEYA SIYASI 
GÜVENLIKLEŞTIRME PRATIKLERINE 
SERT GÜÇLE YANIT VERECEĞINI KIRIM, 
GÜRCISTAN, UKRAYNA VE SURIYE 
KRIZLERINDE GÖSTERMEKTEDIR.

GÜNÜMÜZDE ULUSLARARASI ÇOK 
TARAFLI TICARET ANLAŞMALARINDAN 
ZIYADE IKILI YA DA BÖLGESEL TICARET 
ANLAŞMALARININ IMZALANMAYA 
BAŞLAMASININ EN ÖNEMLI SEBEBI, 
ULUSLARARASI BAĞIMLILIKLARIN 
ARTIRILMAK ISTENEREK 
ULUSLARARASI GÜVENLIK VE 
DENGENIN SAĞLANMASI IHTIYACIDIR.

Yrd. Doç. Dr. Onur Okyar
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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U
krayna ’daki 
krizin ve sivil 
savaşın geliş-
me sürecinde 

Rusya’daki çeşitli ke-
simlerce “Rus Dünyası” 
doktrini konuşulmaya 
ve tartışılmaya başlan-
mıştır. Bu kavramın ge-
lişmesinde doğal olarak 
Rusların Ukrayna’daki 
Ruslara yardım etme gü-
düsü vardır. Ukrayna’da 
son 20 yıldır, belirgin 
bir şekilde, Rus dili ve 
kültürü aleyhine po-
litika yürütülmüştür. 
Zira Ukrayna krizinin 
patlak vermesinde bu 
politikaların da etkisi 
vardır. Kaldı ki Rusya, 
kriz çıkmadan önce de 
Ukrayna’nın Ruslara uy-
guladığı bu politikalar-
dan duyduğu rahatsızlığını birçok kez dile 
getirmiştir.  Rus Dünyası Politikası, 2014-
2015 yıllarında Vladimir Putin, Patrik Kirill 
ve Rusya’nın diğer başka politikacıları tara-
fından da sıkça dillendirilmiştir1. Fakat bu 
kavramın içeriğini tam olarak tespit etmek 
henüz mümkün değildir. Kaldı ki; buna 
benzer kavramları başlangıçta Rus milli-
yetçileri kullanmıştır. Avrupa’daki milliyet-
çilerin fikirlerini taklit eden bu akıma göre 
Rusya’da “Rusların Devleti” kurulmalıdır. 
Zira Rus milliyetçiler etnik olarak ülkede 
yaşayan Rusların oranının % 80 civarında 
olduğu hesaplayarak “Etat Nation” kurul-
masını istemişlerdir. Bunlar eski Sovyet 
ülkelerinde Rusların çoğunlukta olduğu 
bölgelerin de Rusya’ya iade edilmesini talep 
etmişlerdir. Bu anlayışa göre Ukrayna’nın 
3/2’si, Belarus’un tamamı, Kazakistan’ın 
kuzey bölgeleri, Estonya ile Letonya’nın 
Rusya’ya bitişik 2-3 şehri Rusya’ya iade 
edilmelidir. Aynı kesimler ayrıca; Kuzey 
Kafkasya’da Çeçen, İnguş cumhuriyetleri ile 
Sibirya’da Tuva Cumhuriyeti’nin Rusya’dan 
çıkarılmasını istemişlerdir. Çünkü bu böl-
gelerde Rusların sayısı oldukça azdır. 

1  V.  Putin  ile  “direkt  hatt”,  2014,  http://ria.ru/trend/online_Pu-
tin_17042014/ (Erişim Tarihi: 8 Kasım 2015); Patrik Kirill: Rus Dünyası, 
korumamız  gereken  özel medeniyettir:    http://vrns.ru/news/3254/#.
VjywYu-hdMs (Erişim Tarihi: 8 Kasım 2015).

Rusların Devleti mi Rus Dünyası 
mı?
Rusya’da “Rusların Devleti” ile “Rus Dün-
yası” kavramları arasında büyük farklar 
vardır ve “Rus Dünyası” terimi ilk defa 
Vladimir Putin tarafından 2001 yılında 
düzenlenen Yurt Dışında Oturan Yurttaş-
lar Kongresi’nde kullanılmıştır. Putin bu 
kongrede yaptığı konuşmada: “Rus Dünya-
sı eski çağlardan beri Rusya coğrafyasının 
sınırlarını aşmaktadır. Bu kavram Rus et-
nosundan daha geniştir.”2 ifadelerini kul-
lanmıştır. Putin bu konuşmasından sonra 

2  Vıstupleniye  Prezidenta  Rossiyskoy  Federatsıi  V.V.  Putina  na 
Kongresse  sooteçestvennikov,  http://2002.kremlin.ru/events/330.
html (Erişim Tarihi: 8 Kasım 2015). 

konuyla ilgili diğer tüm nutuklarında her 
zaman Rus Dünyası’nın; Rus medeniyeti, 
Rus kültürü ve Rus etnosuyla sınırlandı-
rılamayacağına vurgu yapmıştır. Putin, 
2006 yılında Saint-Petersburglu aydınlarla 
yaptığı toplantıda: “Rus Dünyası kavramı 
Rus sözünü ve Rus kültürünü sevenleri 
birleştirmelidir. İnsanların Rusya’da mı 
yoksa yurt dışında mı oturdukları önem-
li değildir…”3 şeklinde konuşmuştur. 
Resmi olarak “Rus Dünyası” konseptini, 
2007 yılında kurulan “Rus Dünyası Vak-
fı” adlı sivil toplum örgütü geliştirmiştir. 
Bu vakıf Putin’in desteğiyle kurulmuş-
tur4. Vakfın asıl amacı Rus dilinin yay-
gınlaştırılması ve Rusçanın yurtdışında 
öğrenilmesinin desteklenmesidir. Vakfın 
giderleri Rusya devlet bütçesinden kar-
şılanmaktadır. Vakfın kongrelerine 2007 
yılından itibaren Ukrayna, Letonya ve di-
ğer eski Sovyet ülkelerinden ünlü insanlar, 
sanatçılar ve politikacılar katılmıştır. 2009 
yılında Moskova’da yapılan kongrede Rus 
Ortodoks Patriği Kirill: “Rus Dünyası gü-
nümüzde Rusya, Ukrayna ve Belarus’tan 

3  V  komplekse  “Dom  Derjavina”  proşla  vstreça  Vladimira  Putina 
s  predstavitelami  rossiyskoy  intelligentsıı,  http://www.kremlin.ru/
events/president/news/36733 (Erişim Tarihi: 8 Kasım 2015). 
4  Fond  “Russkiy Mir”,  http://www.russkiymir.ru/fund/  (Erişim  Ta-
rihi: 8 Kasım 2015).
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ibarettir... Kilisemizde yer alan “Rus” ismi 
etnisite ile alakalı değildir. Bu tanım, Rus 
Ortodoks Kilisesi’nin Rus manevi ve kültür 
geleneklerini, milli kimliğini, dini esasları 
veya en azından halklar arasında kabul edi-
len pastörlük misyonunu içermektedir. Bu 
anlamda Moldova’nın da Rus Dünyası’nın 
bir kısmı olduğunu kabul ediyoruz. Rus 
Kilisesi dünyada en çok etnik farklılığı ba-
rındıran Ortodoks cemaatidir. Bu sebeple 

Kilise, çok milletli Ortodoks dini anlayışı 
geliştirmek niyetindedir.”5 ifadelerini kul-
lanmıştır. Rus Kilisesi için Rus Dünyası 
politikası kendi amaçları doğrultusunda 
birçok ülkede politika olarak uygulanabile-
cek düşüncedir. Aslında Patrik tarafından 

5  Partik Kirill’in 2009 yılında Rus Dünyası’na dair yaptığı konuşma 
için  bakınız:  http://www.patriarchia.ru/db/text/928446.html  (Erişim 
Tarihi: 14 Eylül 2015).

açıklanan Rus Dünyası tanımı net olarak 
söylendiği gibi diğer Ortodokslara hitap et-
memektedir. Çünkü Rus Ortodoks Kilisesi 
dışında Rusya’ya bağlı Japonya ve Çin Or-
todoks kiliseleri de vardır. Rusça bilmeyen 
Japon ve Çinli piskoposlar zaman zaman 
Moskova’ya gelerek kilise toplantılarına 
katılmaktadırlar. Fakat buna rağmen Ja-
ponya ve Çin kiliseleri Rus Dünyası içeri-
sinde sayılmaktadır.

Patrik Kirill başka bir demecinde de: 
“Kendilerine Rus diyen bazı etnik Ruslar, 
Rus Dünyas ile alakalı olmayabilirler…”6 
ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla bir insa-
nın Rusça bilmesi, onun Rus Dünyası’na 
ait olması için yeterli değildir. Çok sayıda 

6  Patriarh  Kirill:  Russkiy Mir-osobaya  tsıvilizatsıya,  kororuyu  ne-
obhodimo  sbereç,  http://vrns.ru/news/3254/#.VjywYu-hdMs  (Erişim 
tarihi: 8 Kasım 2015).   

Rus kökenli insanlar ne Rus geleneğine, 
ne de Rus kültürüne bağlıdırlar. Bunların 
Rus medeniyeti ile ilişkileri kopuktur. New 
York’ta yaşayan Brighton Beach Yahudileri 
ile DAEŞ’te birbiriyle Rusça konuşan Azeri, 
Çeçen ve Özbek militanlarının Rus Dünyası 
ile alakaları yoktur.

Rus Dünyası kavramı Ukrayna’daki 
kriz ve bölgeden gelen facia görüntüleriyle 
birlikte anlam değiştirmiştir. Bundan önce 
Rus Dünyası kavramı genellikle politik an-
lamdan uzak biçimde tanımlanarak pratik-
te toplum yapısına, kültüre, yurt dışındaki 
Rusların potansiyel diaspora oluşturma 
amacına yönelik kullanılırken; Ukrayna 
kriziyle beraber Rus Dünyası kavramı je-
opolitik olarak da anlam kazanmıştır. Uk-
rayna’daki sivil savaştan önce “Rus Dünyası 
Değerleri” deyimi felsefi olarak algılanır-
ken; şimdi Rus Dünyası kavramı, ölmeye 
hazır binlerce insan algısına dönüştürül-
müştür.

Putin, 2014 yılı Haziran ayında Avus-
turya Başbakanı ile yaptığı görüşme sonra-
sında: “Tabii ki biz her zaman Ukrayna’da 
hem etnik Rusları, hem de Rusya ile kop-
maz etnik, kültürel, dil bağları olan ve 
kendisini geniş Rus Dünyası’nın parçası 
kabul eden Ukraynalı nüfusu, Ukraynalı 
halkı koruyacağız…”7 ifadesini kullanmıştır. 
Putin’e göre Rus Dünyası, ilk önce değerler 
manzumesi ve bir medeniyettir. Ancak Rus 
Dünyası her zaman Batı medeniyetinin ege-
menliği için bir tehlike olarak değerlendiri-
lecektir. Bu değerlendirme çok geçmeden 

7  Rusya-Avusturya görüşmelerinden sonraki basın açıklamaları ve 
sorulara verilen cevaplara dair bakınız: http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/46060 (Erişim Tarihi: 9 Kasım 2015). 

hem Kırım’da hem de Suriye’de kendisini 
göstermekte gecikmemiştir.   

Sonuç
Rus Dünyası terimi günümüzde milletçilik 
çağrışımları doğurmakta ve Rusya’nın Av-
rasya entegrasyonu ortaklarında şüpheler 
oluşturmaktadır. Bu şüpheler Gürcistan ile 
yaşanılan Güney Osetya ve Abhazya krizi 
ile başlamış ve Kırım kriziyle doruk nokta-
sına ulaşmıştır. Rusya, bu krizleri yaşarken 
Batı’dan yeterince güçlü tepki almaması 
sebebiyle Suriye’deki krize müdahil olmuş; 
fakat bu müdahale sonucunda hem Türki-
ye hem de diğer Orta Doğu ülkeleriyle yeni 
krizler yaşamıştır. Rusya’nın Avrasyacılığı 
terk ederek Rus Dünyası politikasına sa-
rılması onu, 15 yılda elde ettiği ekonomik 
ve siyasi gücü yok etme tehlikesiyle karşı 
karşıya bırakmıştır. Rusya’nın saldırgan 
politikası birlikte yaşadığı Avrasya Ekono-
mi Birliği ülkelerini de endişelendirmiştir. 
Başta Kazakistan olmak üzere Kırgızistan 
da Rusya’nın baskısını hisseder konuma 
gelmiştir.

Rusya, her ne kadar resmi olarak Rus 
Dünyası politikası çerçevesinde yeni teori-
ler üretmeye çalışıyorsa da SSCB’nin yıkıl-
masıyla Rusça bilen insan sayısında hızlı 
bir azalma yaşanmıştır. Öyle ki; SSCB’nin 
son dönemlerinde dünya genelinde 1989’da 
370 milyon kişi Rusça konuşurken, 2015’te 
bu sayı 270 milyona düşmüştür. Rusça ko-
nuşanlar arasında en çok azalma Doğu Av-
rupa ülkelerinde ve 3. Dünya ülkelerinde ya-
şanmıştır. SSCB’nin dağılması sonrasında 
Rusya’nın sınır bölgelerini oluşturan ülke-
lerde Rusçanın etkisini kaybetmesi aslında 
Rusya açısından en az NATO’nun sınırla-
rına dayanması kadar önemli bir güvenlik 
sorununu teşkil etmektedir. Rusya’nın ya-
kın çevresindeki ülkelerde Rusçaya savaş 
ilan edilmiş durumdadır. Baltık ülkeleri ve 
Ukrayna’da okullarda ve resmi devlet dai-
relerinde Rusçanın yasaklanmasına kadar 
giden önlemler alınmıştır. Ayrıca Kaza-
kistan ve Orta Asya’da Türkiye’nin etkisi 
Rusya’nın güvenliğini tehdit eder konuma 
gelmiştir. Özellikle Tataristan’ın Türkiye 
ile münasebetlerini sıklaştırması Rusya açı-
sından bir güvenlik sorunu olarak yorum-
lanmaktadır. Rusya, Avrasya coğrafyasında 
Türkiye’yi ortak olarak değil de rakip olarak 
gördüğü sürece psikolojik travmalar yaşa-
maya devam edecektir. 

UKRAYNA KRIZIYLE BERABER RUS 
DÜNYASI KAVRAMI JEOPOLITIK 
OLARAK DA ANLAM KAZANMIŞTIR. 
UKRAYNA’DAKI SIVIL SAVAŞTAN ÖNCE 
“RUS DÜNYASI DEĞERLERI” DEYIMI 
FELSEFI OLARAK ALGILANIRKEN; 
ŞIMDI RUS DÜNYASI KAVRAMI, 
ÖLMEYE HAZIR BINLERCE INSAN 
ALGISINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
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T
ürkiye uluslararası politikada ge-
rek jeopolitik konumu, gerekse uy-
guladığı politikalarla uluslararası 
politikada hep gündemde olmuş-

tur. Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne 
Batıcılık ve Statükoculuk Türk dış politika-
sının iki temel eksenini oluşturmuştur. An-
cak Türk hükümetleri Batılı müttefikleriyle 
zaman zaman yaşadığı sorunlar nedeniyle 
farklı arayışlarına girmiş, farklı eksende, 
farklı politika ve stratejilere yönelmiştir. Bu 
eksen arayışları Balkanlar, Kafkasya, Orta-
doğu, Avrasya coğrafyasına yayılmış ve bu 
bölgelere has Yeni Osmanlıcı, Yeni İslamcı, 
Türkçü ve Avrasyacı düşüncelerin teme-
linde yeniden şekillendirilmiştir. Özellikle 
Sovyetlerin yıkılışından bugüne uygulanan 
Batıcı, Türkçü, Yeni Osmanlıcı ve Yeni İs-
lamcı politikalarda istenilen başarı elde edi-
lememiştir. Türkiye’nin tarihi arka planına 
bakıldığında ve medeniyet coğrafyası ince-
lendiğinde Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar 
uzanan coğrafyada büyük bir tarihe sahip 
olduğunu ve bu bölgede medeniyetinden 
derin izler bıraktığını görmek mümkündür. 
Bu nedenle Türk Avrasyası olarak adlandırı-
labilecek bu coğrafyada Avrasyacılık düşün-
cesi temelinde yeni bir politika geliştirmeye 

ve buna uygun stratejiler uygulamaya ihti-
yaç bulunmaktadır.

Türk Dış Politikasında Avrasyacı 
Arayışlar
Avrasya coğrafyası Dünya tarihinde önemli 
bir yeri sahiptir. Öyle ki bu coğrafya kendi 
adıyla anılan bir ideolojiye dönüşmüş, dün-
ya politikasında etkin olan bir çok devlet 
bu coğrafyaya ilişkin politika ve strateji ge-
liştirmek durumunda kalmıştır. Bu ideoloji 
Avrasya coğrafyasını temel alan sosyolojik, 
felsefi, tarihi, ekonomik, kültürel ve siyasi 
tanımlara sahiptir. Her ne kadar Avrasya-
cılık, Ruslara maledilse de gerçekte bu ide-

oloji Avrasya coğrafyasında yer alan ve bu 
coğrafyada büyük medeniyet kurmuş her 
topluma hizmet verecek bir anlayıştır.

Avrasya’da gerek tarihi geçmişi gerekse 
de jeopolitik konumu nedeniyle önemli bir 
devlet olan Türkiye, bölgede birinci dere-
cede etkin aktörlerden biri olmayı amaçla-
maktadır. Bu nedenle Soğuk Savaş sonrası 
dönemde bölgede etkinliğini arttırabilmek 
için farklı politikalara yönelmiştir. İstenen 
hedeflere ulaşabilmek için bütüncül bir dü-
şünce, bu düşünceden beslenen politikalara 
ve bu politikaların uygulanmasını sağlaya-
cak stratejilere ihtiyaç vardır. Avrasyacılık 
düşüncesi sahip olduğu özellikler nedeniyle 
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Türkiye’yi bölgesel hedeflerine ulaştırabile-
cek bir anlayış, politika ve stratejiler bütünü 
olarak gözükmektedir. Bu nedenle Türk dış 
politikasında Avrasyacı arayışlara yönel-
mek gerekmektedir. Bu arayışlardan birisi, 
Adriyatik’ten Çin Seddi’ne, Kırım’dan Ara-
bistan Çölü’ne uzanan coğrafyayı kapsayan, 
ekonomi merkezli, kültürel politikalarla des-
teklenen, gevşek siyasi kurumlarla yapılan-
dırılan “Türk Ekseni Politikası” olmalıdır.

Türk Avrasyacılığı ya da “Türk 
Ekseni” Politikaları
Eski Dünya’nın Doğu-Batı, Kuzey-Güney 
geçişlerinin merkezinde bulunan Türki-
ye, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne, Rus step-

lerinden Arabistan 
çöllerine kadar etki 
edebilme iktidarına 
sahiptir. Osmanlının 
son döneminde baş-
layan, Türkiye Cum-
huriyeti ile devam 
eden bu coğrafyaya 
yönelik ilgi bu süre-
de birbirinden farklı 
Avrasyacı düşüncele-
rin oluşmasına sebep 
olmuştur. Turanist, 
Yeni Dünya Düze-
niyle Bağdaşır Prag-
matik Yaklaşım, Yeni 
Dünya Düzeni Karşıtı 
Eleştirisel Yaklaşım 
ve İzolasyonist Türk 
Tezi yaklaşımları gibi 
akımlar Türkiye’nin 
bölge politikalarına 
çeşitli anlamlar yük-
lemiş ve farklı içerik-

te politikalar öngörülmüş olmasına karşın 
kapsayıcı bir Avrasyacı düşünce oluşturula-
mamıştır. Bu yönelişler Avrasyacı olarak ta-
nımlansa da, Rus Avrasyacılığı gibi bir coğ-
rafi alanı kapsamamış, Avrasya’nın geneline 
etki edecek bir kapsama sahip olmamıştır. 
Bu dört temel yaklaşımı, kapsadığı coğrafi 
alan, tarihi ve kültürel birliktelik, ortak kim-
lik gibi unsurlar dikkate alındığında, Türk 
Kültür havzasını kapsayan politikalar olarak 
ifade etmek yerinde olacaktır.

Türkiye günümüzde kuzeyde Rusya, gü-
neyde ABD ve Arap dünyası, doğuda İran, 
batıda AB ile çevrelenmiştir. Bu çevrele-
me her geçen gün daha da daralmaktadır. 

AB’nin bölgeye özellikle enerji merkezli po-
litikalarla tekrar dönmesi, ABD’nin bölgeye 
yönelik politikalarında strateji değiştirmesi, 
Rusya’nın sıcak denizlere inme politikaları-
na devam etmesi Türkiye’yi her geçen gün 
daha tehlikeli bir çember içine itmektedir. 
Bu durumun önlem alınmazsa gelecekte 
daha tehlikeli sonuçlar doğuracağı açıktır.  
Bu nedenle Türkiye’nin dış politikada yeni 
açılımlara gitmesi kaçınılmazdır. Bu açı-
lımlar içerisinde Türk Avrasyası olarak be-
timleyebileceğimiz,  “Türk Kültür Havzası” 
olarak adlandırılan coğrafyayı kapsayan ve 
siyasi olarak “Türk Ekseni” politikaları ola-
rak tanımlanacak bir alternatife yönelmesi 
gereklidir.

“Türk Ekseni” politikasının şekillen-
mesine öncelikle Türk milleti ile Türk Ek-
seni bölgesini bütünleştiren bir düşünce-
yi oluşturarak başlamak gerekmektedir. 
Zira bu yeni politikanın başarısı öncelikle 
Türkiye’nin uluslararası sistemdeki ko-
numunu da belirleyecek yeni bir ideolojik 
temele kavuşturulmasıyla mümkündür. 
Rusya, Sovyet sonrası dönemde ortaya atı-
lan Batıcılık, Panslavizm, Slavofillik ve Av-
rasyacılık düşüncelerini harmanlayarak Pu-
tinli politikalarının temelini oluşturmuştur. 
Türkiye’de yeni dönemde ülkenin iç ve dış 
siyasetine doğrudan ya da dolaylı etki etmiş 
Batıcılık, Yeni Osmanlıcılık, Yeni İslamcılık 
ve Türkçülük düşüncelerini harmanlayarak 
daha kapsayıcı, bütünleştirici, ortak değer-
lerde birleşmiş ancak farklılıklara da saygı 
duyan yeni bir düşünce yapısı oluşturmak 
zorundadır. Aynı zamanda bu düşünce gü-
nümüz toplumlarını doğrudan etkileyen 
küresel sistemin gereklerine göre de şekil-
lendirilmelidir. Bu nedenle Türk kültür hav-
zasındaki tüm halkları kapsayacak yeni bir 
kimlik ve kültürel yapı, öncelikle düşünce 
bazında oluşturulmalı ve belirlenecek politi-
kaların temeli yapılmalıdır. Bu konuda Rus 
Avrasyacılığının kimlik ve kültür revizyonu-
na ilişkin çalışmaları pekala örnek alınabilir. 

Ekonomi Merkezli Politika 
Zorunluluğu 
“Türk Ekseni” politikalarında öncelikle si-
yasi anlamda bir birlikteliği dile getirmek 
çeşitli riskler taşımaktadır. Zira bölgedeki 
siyasi liderler Sovyet sonrası dönemde bü-
yük zorluklarla elde ettikleri egemenlikle-
rinden taviz verme konusunda son derece 
isteksizdir. Bu nedenle “Türk Ekseni” po-

litikalarının önceliği ekonomi merkezli ol-
mak zorundadır. Bu konuda Ekonomik İş-
birliği Teşkilatı (EKİT) örnek alınabilir. Bu 
birliğin sağlanması için kaynaklar ve pazar 
arasında iyi bir denge kurulması, kaynak 
ve pazar ülkeleri arasında ulaşım yollarının 
geliştirilerek, devletlerin bütünlüğünün sağ-
lanması gereklidir. Bu konuda geçmiş İpek 
yolu güzergahı ve çağdaş ulaşım yolları ve 
araçlarının kullanılması, teknolojik yeni-
liklerle desteklenmesi sürecin hızlanmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca sektörel bazda uyum, 
ortak serbest ekonomik bölgelerin kurulma-
sı, büyük ekonomik değişim merkezlerinin 
oluşturulması, ortak ekonomik entegrasyon 
kurumları, mekanizmalarının yaratılması 
gerekmektedir. Bununla birlikte Türk Ek-
seni ülkelerinin ortak gümrük birliği çatısı 
altında birleştirilmesi, birliğe üye devletlere 
çeşitli imtiyazlar ve bağışıklıklar tanınması 
kurumun cazibesi ve kabul edilebilirliğini 
arttıracaktır. Bu şekilde ortak bir ekonomik 
sistemin oluşturulması, Türk Ekseni ülke-
lerinin “Kazan Kazan” yöntemiyle sisteme 
dahil olmalarını, devletlerin ulusal çıkarla-
rını gerçekleştirebilmeleri ve küresel aktör-
lerin bölgeye ilişkin ekonomik beklentileri 
karşılayacak bir mekanizmanın oluşmasını 
kolaylaştıracaktır.

Bu politikaların entegrasyonu için ortak 
bir karar alma mekanizmasına ihtiyaç var-
dır. Bu karar alma mekanizması bu coğraf-
yanın kalpgahı olan Türkiye’de bulunmalı, 
bu coğrafyaya yönelik politikalar buradan 
koordine edilmelidir. Türk Ekseni politi-
kalarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi, 
kendine has icra kurumların oluşturulması 
ve karar alma ve yürütme organları arasında 
uyumun sağlanmasıyla mümkündür.

TÜRKIYE ULUSLARARASI POLITIKADA 
GEREK JEOPOLITIK KONUMU, 
GEREKSE UYGULADIĞI POLITIKALARLA 
ULUSLARARASI POLITIKADA HEP 
GÜNDEMDE OLMUŞTUR. 

“TÜRK EKSENI” POLITIKALARINDA 
ÖNCELIKLE SIYASI ANLAMDA BIR 
BIRLIKTELIĞI DILE GETIRMEK 
ÇEŞITLI RISKLER TAŞIMAKTADIR. 
ZIRA BÖLGEDEKI SIYASI LIDERLER 
SOVYET SONRASI DÖNEMDE BÜYÜK 
ZORLUKLARLA ELDE ETTIKLERI 
EGEMENLIKLERINDEN TAVIZ 
VERME KONUSUNDA SON DERECE 
ISTEKSIZDIR.

Türk Dış Politikasında Avrasyacı Arayışlar
“Türk Ekseni” Politikası

Yrd. Doç. Dr. Reha Yılmaz
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

AVRASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MÜDÜRÜ
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B
aşlıktaki soruya yanıt vermeden önce gelin is-
terseniz, bundan tam 37 yıl önce milyonlarca 
Afgan gibi beni de doğup büyüdüğüm ülkeyi 
terk etmeye zorlayan olayı anımsayalım. Beni 

doğduğum toprakları terk edip önce İran, Pakistan, 
sonra Türkiye ve en sonunda da Almanya’ya sürükle-
yen macera bir radyo anonsu ile başlamıştır. 24 Aralık 
1979 tarihinde Kabil radyosunun tok sesli spikeri şöyle 
diyordu: “Gece ışıklarınızı yakmayın, perdelerinizi ka-
patın ve sokağa çıkmayın…”

11 yaşında bir çocuk olarak o sırada bu sözlerin anla-
mını pek kavrayamamıştım. Ama ertesi gün sabahın ilk 
ışıklarıyla bisikletime atlayıp sokağa çıktığımda etrafta 
bir sürü yabancı asker vardı. Hepsi de sarışın, mavi göz-
lü ve açık tenliydi ve benim daha önce hiç duymadığım 
bir dilde konuşuyorlardı. O sırada pek farkında değil-
dim ama 10 yıl sürecek Sovyet işgali başlamıştı ve Afgan 
halkı işgalden sonra da on yıllarca sürecek olan ve etki-
leri halen devam eden bir çileye ve toplumsal kargaşaya 
sürükleniyordu. 

Aradan 40 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen 
Afganistan hâlâ barıştan, özellikle de herkesin özlemini 
çektiği kalıcı barıştan epey uzak görünmektedir. Başta 
başkent Kabil olmak üzere ülkenin belli başlı kentleri 
gün aşırı büyük çaplı patlamalarla sarsılırken; kırsal 
bölgelerin tamamına yakını Taliban ve IŞİD yanlısı güç-
lerin elindedir. Ekonomi tamamen dışa bağımlı ve cum-
hurbaşkanından sıradan bir polis memuruna kadar Af-
gan devlet kademesindeki tüm görevlilerin maaşları ve 

Afganistan’da
Barış Mümkün mü?

EKOGÖRÜŞ

Esedullah Oğuz
AFGANİSTAN VE ORTA ASYA UZMANI

24 ARALIK 1979 TARIHINDE KABIL RADYOSUNUN 
TOK SESLI SPIKERI ŞÖYLE DIYORDU: “GECE 
IŞIKLARINIZI YAKMAYIN, PERDELERINIZI 
KAPATIN VE SOKAĞA ÇIKMAYIN…”
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diğer masrafları Batılı donörler tarafından 
karşılanmaktadır. Günde 2 dolara iş bula-
mayan Afgan vatandaşları, özellikle de genç 
erkekler iş, aş ve yeni bir yaşam için akın 
akın yurt dışına gitmektedir. Ve Avrupa’nın 
kapısına dayanan Afganlar, Suriyelilerden 
sonra ikinci büyük mülteci grubunu oluş-
turmaktadır.

Peki, Afganistan nasıl  oldu da bu hale 
geldi? Bu soruyu yanıtlamak için son 15 yıl-
daki gelişmeleri kısaca özetle-
mekte yarar var. Tüm dünyayı 
sarsaran 11 Eylül 2001 olay-
larından hemen sonra Ekim 
2001’de Taliban iktidarının 
devrilmesini Afgan halkı bü-
yük bir sevinçle karşılamıştır. 
Özellikle Aralık 2001’deki 
Bonn Konferansı’nda genel 
uzlaşı yoluyla Afganistan’da 
yeni bir yönetim oluşturul-
duktan sonra gerek Afgan 
gerekse dünya kamuoyunda, 
Afganistan’ın geleceği konu-
sunda büyük umut oluşmuş-
tur.

Yeni devlet başkanı Hamid Karzai, ka-
ranlık günlerin geride kaldığını, Afganistan 
tarihinde temiz bir sayfanın açıldığını ve 
yeni bir dönemin başladığını ilan etmiştir. 
30 yılı aşkın bir süreden  beri yurt dışında, 
özellikle ABD ve AB’de yaşayan Afganlar 
akın akın eski ülkelerine dönmeye başla-
mıştır. Batı’dan yüzlerce hükümet dışı yar-
dım kuruluşu Kabil’de büro açıp çalışmala-
ra başlamıştır. Yurt dışındaki Afgan kökenli 
işadamları yabancı ortaklarla Afganistan’da 
fabrika, GSM şirketleri, medya kuruluşla-
rı gibi büyük çaplı yatırımlar yapmışlar ve 

ülkede kısa sürde dikkate değer bir özel 
sektör oluşmuştur. Yüzlerce tv ve radyo is-
tasyonu, yüzlerce gazete ve dergi açılmış ve 
yayına başlamıştır. 

2001-2005 arası Afgan halkı umut do-
luydu ve yeni yönetime tam destek verdi. 
Ancak bu dönemde yeraltına çekilen Ta-
liban yeniden toparlanmakla meşguldü. 
O yıllarda ben de Nato danışmanı olarak 
Kabil’de görev yapıyordum ve eski ülkem-

deki gelişmeleri herkes gibi büyük bir umut 
ve hevesle izliyordum.

Ülkede temiz bir sayfa açacağını söyle-
yen devlet başkanı Hamid Karzai tam da bu 
sırada vahim bir hata yapmıştır. Eski dö-
nemde yol kesen, adam öldüren, fidye için 
insan kaçıran, kısacası her türlü yasadışı işe 
bulaşan savaş ağalarını, eski komutanları, 
aşiret reislerini ve uyuşturucu baronları-
nı kontrol altında tutmak için hükümete 
almış; kimisini bakan yapmış kimisini de 
vali, ordu komutanı, emniyet müdürü gibi 
önemli mevkilere getirmiştir.

Ama maalesef evdeki hesap çarşıya uy-
mamıştır. Savaş lordları, eski komutanlar 
ve aşiret reisleri, eskiden yaptıkları yolsuz-
lukları bu kez devletin resmi yetkisini kulla-
narak yapmaya başlamıştır. Mesela 1990’lı 
yıllarda insanları soyup soğana çeviren 
eski bir komutan, 2005’te Kabil emniyet 
müdürü oalrak eski mesleğini bu kez daha 
sistematik bir şekilde sürdürmeye başla-
mış; başkentteki zengin ailelerden para 

almak için polis bünyesinde 
özel timler oluşturmuştur. 
Bu timler geceleri zenginle-
rin evlerine baskınlar yapa-
rak veya onların çocuklarını 
kaçırarak komutanları için 
para toplamaya başlamıştır. 
Aynı şekilde ordu generali 
olanı eski bir savaş lordu, 
yüklü meblağlar karşılığında 
ordu araçlarıyla uyuşturucu 
baronlarının mallarını ta-
şımaya başlamıştır. Kimse 
de bir generalin konvoyunu 
durdurmaya veya aramaya 
cesaret edemediği için mal-
lar ülkenin bir ucundan diğer 
ucuna rahatlıkla taşınabil-
miştir.

-Böylece 2005’ten itiba-
ren Karzai hükümeti gözden 
düşmeye, umutların yerini 
karamsarlık almaya başla-
mıştır. Ve ilginçtir ki; aynı 
yıl Taliban yeniden bir umut 
olarak ortaya çıkmış; Kabil 
yönetiminden hayal kırıklı-
ğı yaşayan sıradan Afganlar 
yeniden Taliban’a yönelmeye 
başlamıştıı. Bir Afgan taksici 
bu durum, o yıllarda şöyle 
açıklamıştır: “Taliban döne-

minde açtık, fakirdik, kimse bize yardım 
etmiyordu ama en azından güven vardı, 
kendimizi güvende hissediyorduk. Mesela 
Taliban iktidarında insanlar bir çuval pa-
rayla bir köyden diğerine rahatça gidebili-
yordu. Şu anda ise güpegündüz insanlar ka-
çırılıyor, kadınlar sokağa çıkmaya korkuyor 
ve polis dahil kimseye güvenimiz kalmadı.”

Böylece Taliban birkaç yıl içinde 
Afganistan’da büyük bir güç ve halkın 
önemli bir kesimi için yeniden umut hali-
ne gelmiştir. Aslında Taliban’ın güçlenme-
sindeki en büyük etkenlerden biri, Kabil’de 

halkın güvenine layık güçlü bir hükümetin 
kurulamamış olmasıdır. Kabil’deki yöneti-
ciler ne kadar gözden düşerse ve ne kadar 
çok yolsuzluğa bulaşırsa, Taliban o kadar 
güçlenmiştir. Diğer bir deyişle, Taliban şu 
ana kadar Afgan yönetiminin beceriksizli-
ğinden beslenmiştir. Yoksa Taliban’ın or-
taçağı andıran düzenini Afgan halkının gö-
zünde cazip kılan başka bir şey yoktur.

Taliban’ın güçlenmesinde ve popüler 
hale gelmesinde rol oynayan bir başka et-
ken de NATO ve Amerikan güçlerinin üst 
üste yaptıkları hatalar ve uluslararası yar-
dımların bir türlü ihtiyaç sahiplerine ula-
şamamasıdır. Son 15 yılda sayıları 10 bine 
yaklaşan sivil Afgan, NATO ve Amerikan 
hava saldırılarında can vermiştir. Bu da, ya-
kınlarını koalisyon güçlerinin saldırıların-
da kaybeden Afgan köylülerinin Taliban’ın 
saflarına katılmasıyla sonuçlanmıştır. Aynı 
şekilde dışarıdan gönderilen yardımların 

Afganistan’da halka ulaşmadan çarçur edil-
mesi ve üst kademelerde bölüşülmesi de, 
halk nezdinde hayal kırıklığı yaratmıştır. 
Oysa son 15 yılda Afganistan için toplanan 
dış yardımın tutarı 30 milyar doları bul-
maktadır. Bu rakamın üçte biri bile ihtiyaç 
sahiplerine ulaşmış olsaydı, Afganistan’ın 
en önemli sorunlarından birini teşkil 
eden işsizlik ve fakirlik çözülmüş olacak-

tı. Kısacası; Batı’nın 
2001’den sonra ön-
gördüğü Afganistan’ı 
Taliban ve El Kaide 
artıklarından temiz-
leme ve mümkün ol-
duğunca müreffeh bir 
ülke yaratma planı 
hayal olmaktan öteye 
gidememiştir.

Karzai’nin 13 yıl-
lık başarısız iktida-
rından sonra 2014 
Eylül’de ABD’nin 
baskısıyla oluştu-
rulan koalisyon hü-
kümeti de eski yö-
netimin hatalarını 
tekrarlamaya başla-
mıştır. Gerek Cum-
hurbaşkanı Eşref 
Gani gerekse ortağı 
Dr. Abdullah, halk 
nezdinde geniş bir ta-
bana sahip olmadık-
ları için seçimler sı-

rasında kendilerine milyonlarca oy getiren 
eski savaş ağalarıyla ittifak yapmak zorun-
da kalmışlardır. Böylece savaş ağaları daha 
da güçlenerek yönetime dönmüşlerdir. Zira 
gerek Karzai’nin eski kabinelerinde dışiş-
leri bakanı olarak görev alan Dr. Abdullah 
gerekse maliye bakanlığı yapan Gani; çü-
rük, gözden düşmüş eski yönetimin birer 
ürünüdür. Bu yüzden kaolisyon hüküme-
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KABIL’DEKI YÖNETICILER NE KADAR 
GÖZDEN DÜŞERSE VE NE KADAR ÇOK 
YOLSUZLUĞA BULAŞIRSA, TALIBAN O 
KADAR GÜÇLENMIŞTIR. 

YENI DEVLET BAŞKANI 
HAMID KARZAI, 
KARANLIK GÜNLERIN 
GERIDE KALDIĞINI, 
AFGANISTAN TARIHINDE 
TEMIZ BIR SAYFANIN 
AÇILDIĞINI VE YENI BIR 
DÖNEMIN BAŞLADIĞINI 
ILAN ETMIŞTIR.
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tinin kuruluşunun üzerinden iki yıla yakın 
bir zaman geçmesine rağmen ülkede hiçbir 
şey rayına oturmuş değildir, aksine her şey 
daha da kötüye gitmektedir. Mesela kabine-
nin oluşturulması, parlamento hükümetin 
her adayını reddettiği için, bir yıldan uzun 
sürmüş ve savunma bakanlığı gibi bazı ki-
lit makamlara hala atama yapılamamıştır. 
2014 sonunda ABD liderliğindeki NATO 
gücü büyük ölçüde çekildiği için Afgan hü-
kümeti, Taliban’ın giderek artan saldırıla-
rıyla baş etmekte zorlanmış; Taliban büyük 
kent merkezlerine doğrudan saldırılar dü-
zenlemeye başlamıştır.

Taliban ile yıllardır gizli ve açık kanallar-
dan sürdürülen barış görüşmelerinde şu ana 
kadar bir arpa boyu yol alınabilmiş değildir. 
Barışı görüşmek için NATO ve Amerikan 
birliklerinin ülkeden ayrılmasını şart koşan 
Taliban, bu şart 2014 sonunda yerine getiril-
diği halde, barışa yanaşmamakta, aksine bu 
kez başka şartlar öne sürmektedir. Buradaki 
en önemli sorun elbette ki, Taliban’ın iktida-
rı kuzeyli gruplarla paylaşmayı bir türlü içi-
ne sindirememesidir. Ülke nüfusunun yak-
laşık % 40’ını oluşturan Peştunlara dayanan 
Taliban, eskiden olduğu gibi iktidara tek 

başına sahip olmak istemektedir. Afganis-
tan, 1747’de kurulduğundan beri 1929-1930 
ve 1992-94 yıllarındaki bir iki yıllık Tacik 
iktidarı hariç hep Peştunlar tarafından tek 
elden yönetilmiştir. Taliban, bu geleneğin 
sürdürülmesi konusunda ısrar etmektedir. 
Oysa Afganistan 2001 Aralık’tan beri tüm 
etnik toplulukların nüfusları oranında tem-
sil edildiği bir hükümet tarafından yönetil-
mektedir. Tacik, Özbek, Hazara ve Türkmen 
gibi kuzeyli gruplar ise ülkenin eskisi gibi 
sadece Peştunlar tarafından yönetilmesine 
şiddetle karşı çıkmaktadır.

Görüldüğü gibi, Afganistan’da barışa 
giden yolda önemli engeller bulunmak-
tadır. Barışı tıkayan engellerden biri de 
komşu ülkelerin, özellike de Pakistan’ın, 
Kabil’de kendi yandaşı bir yönetimi iş ba-
şına getirme emelidir. Bu sayede Pakistan, 
büyük düşmanı Hindistan’a karşı çok arzu-
ladığı stratejik derinliği de elde etmiş ola-
caktır. Pakistan bu amacına, 1990 ortala-
rında Taliban’ın Afganistan’da iktidarı ele 
geçirmesiyle ulaşmıştır. Ancak 2001’deki 
11 Eylül terör saldırıları Pakistan’ın Afga-
nistan’daki tüm kazanımlarını ve planla-
rını altüst etmiştir. Buna karşın Pakistan 
hala bu eski hedefinden vazgeçmiş değildir. 
Zira İslamabad yönetimi, güneyinde bü-
yük komşusu Hindistan, kuzeyinde küçük 
komşusu Afganistan, yani iki düşman ülke 
arasında kendisini sıkışmış ve huzursuz 
hissetmektedir. Sözü kısası, Afganistan’da 
kalıcı barışı tesis etmek için Pakistan’ın 
kaygılarının giderilmesi şarttır.

Sonuç olarak, 40 yıla yakın bir zaman-
dır Afganistan’da kalıcı barış ve istikrar, 
devam eden kan ve gözyaşı nedeniyle ula-
şılması zor  bir hayal olmaya devam etmek-
tedir.
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TALIBAN, ÜLKENIN PEŞTUNLAR 
TARAFINDAN YÖNETILMESINI 
ISTEMEKTE; TACIK, ÖZBEK, HAZARA 
VE TÜRKMEN GIBI KUZEYLI 
GRUPLAR ISE ÜLKENIN ESKISI GIBI 
SADECE PEŞTUNLAR TARAFINDAN 
YÖNETILMESINE ŞIDDETLE KARŞI 
ÇIKMAKTADIR.
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T
ürkiye, son yıllarda uyguladığı et-
kin dış politika sayesinde 228 tem-
silcilikle en çok temsilciliği olan 
ülkeler sıralamasında 7’nci sıraya 

yükselmiş bulunmaktadır. Bu Türkiye açı-
sından adeta kendi kabuğunu kırmak anla-
mına gelmektedir. Stratejik ilişkilerimizde 
geliştirilen derinlikli dış politika sayesinde 
her geçen gün mevcut ilişkilerimize yeni 
boyutlar eklemekteyiz. Bu çerçevede Avru-
pa ve Transatlantik ilişkileri siyasi, ekono-
mik ve güvenlik yapılarıyla derinleşmekte-

dir. ABD, AB ve NATO bağlamında etkin 
ilişkilerin yanında bölge ülkeleri ile reform 
niteliğinde ittifaklar dış politikanın önemli 
birer aracı haline gelmektedir. Komşu ülke-
ler ve yakın havzalarla ilişkiler çerçevesinde 
önem verilen stratejik ilişkilerde yeni bo-
yutlar, yeni kıta ölçekli açılımlar, uluslara-
rası örgüt ve platformlarda etkin rol alma 
gibi açılımlar aktif dış politikanın unsurları 
olmaktadır.

Karşılıklı ilişkilerde tehdit algılamala-
rından ziyade işbirliği imkânlarına odak-

lanmak, siyasi diyaloğu geliştirmek, serbest 
ticaret anlaşmaları, tercihli rejimler, teş-
vikler, gümrük düzenlemeleri ve vizelerin 
kaldırılması gibi araçları kullanarak eko-
nomik çıkar ortaklığı tesis etmek ve sosyo-
kültürel etkileşimi artırma girişimleri, her 
geçen gün sağlanan gelişmeler olmaktadır. 
Bu çerçevede kurgulanan ve özgün bir mo-
del haline getirilen Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyleri (YDİK/YDSK) de ilişki-
lerimizde önem verdiğimiz bir araç haline 
gelmiştir. Yaklaşık 14 ülke ile tesis edilen 
ve 30 konsey toplantısından oluşan bu me-
kanizma sayesinde bir çok alanda yaklaşık 
350 anlaşma imzalanmıştır. 2002 yılından 
bu yana YDSK ile ulaşılan ticari genişleme 7 
kat artarak 80 milyar dolara ve bu ülkelerin 
dış ticaretimizdeki payı da % 20’ye ulaşmış 
durumdadır. 

Türkiye tarih, kültür, din ve sosyal 
alanlarda birçok ortak yönleri bulunan ve 
yıllardır bazı nedenlerden uzak kaldığı Av-
rasya coğrafyasına, 1991 yılından itibaren 
dış politikasında önemli bir yer ayırmaya 
başlamıştır. Türkiye’nin bu ülkelere karşı 
genel politikasının temel unsurları daima 
söz konusu ülkelerin devlet yapılanmala-
rının güçlendirilmesine katkı sağlanması, 
bölgenin siyasi ve ekonomik istikrarının ko-
runması ve bölgesel işbirliğinin teşviki şek-

linde olmuştur. Ayrıca ekonomik ve siyasi 
reformların desteklenmesi, bölge ülkeleri-
nin dünya ile bütünleşebilmelerine yardım-
cı olunması, ikili ilişkilerimizin her alanda 
karşılıklı çıkarlar ve egemen eşitlik temelin-
de geliştirilmesi ve bölge ülkelerin mevcut 
enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara 
serbestçe ve farklı güzergâhlardan nakledil-
mesinin desteklenmesi gibi politikalar iliş-
kilerimizin vazgeçilmez unsurlarını oluş-
turmaktadır.

Aynı soya mensup iki milletin farklı iki 
devletini belirtmek için söylenen ve adeta 
bayraklaşan “iki devlet bir millet” sözü etra-
fında birleştiğimiz kardeş Azerbaycan Dev-
leti ile olan ilişkilerimiz de YDSK açısından 

yüksek bir öneme sahiptir ve yapılan her 
konsey toplantısı iki devletin de karşılıklı 
çıkarına ve menfaatine birçok fayda sağla-
maktadır. Bu çerçevede iki ülkenin kapsam-
lı ilişkiler ve stratejik ortaklıkları ile bölge-
sel projelerin yanı sıra yakın ilişkileri YDSK 
içerisinde hızlı bir ivme göstermektedir.

Aslında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılının Mart ayın-
da Azerbaycan’a gerçekleştireceği ziyaret 
neticesinde yapılması planlanan “Türki-
ye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı”, ziya-
retin hemen öncesinde Ankara’da meyda-
na gelen menfur terör hadisesi nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir. Ancak bu saldırı, 
iki devlet ve halk arasındaki kardeşliğin ve 
dayanışmanın en güzel örneklerinden bi-
rinin de gerçekleşmesine vesile olmuştur. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elim hadise 
nedeniyle seyahatini iptal etmesi üzerine, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
kardeşinin zor zamanında yanında olmak, 
acısını paylaşmak, her ne şartta olursa olsun 
devamlılık arz etmesi gereken devlet işleri-
nin yürümesi için Azerbaycan’da yapılma-
sı planlanan YDSK toplantısını Ankara’da 
gerçekleştirmek için 15 Mart 2016 tarihinde 
Ankara’ya gelmiştir. Burada gerçekleşti-
rilen YDSK toplantısı iki ülkenin stratejik 

TÜRKIYE TARIH, KÜLTÜR, DIN 
VE SOSYAL ALANLARDA BIRÇOK 
ORTAK YÖNLERI BULUNAN VE 
YILLARDIR BAZI NEDENLERDEN UZAK 
KALDIĞI AVRASYA COĞRAFYASINA, 
1991 YILINDAN ITIBAREN DIŞ 
POLITIKASINDA ÖNEMLI BIR YER 
AYIRMAYA BAŞLAMIŞTIR.

TÜRKIYE, SON YILLARDA UYGULADIĞI 
ETKIN DIŞ POLITIKA SAYESINDE 228 
TEMSILCILIKLE EN ÇOK TEMSILCILIĞI 
OLAN ÜLKELER SIRALAMASINDA 7’NCI 
SIRAYA YÜKSELMIŞ BULUNMAKTADIR. 
BU TÜRKIYE AÇISINDAN ADETA KENDI 
KABUĞUNU KIRMAK ANLAMINA 
GELMEKTEDIR.
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ortaklığa ne kadar önem verdiğinin bir gös-
tergesi olarak tüm engelleme girişimlerine 
karşın başarıyla sonuçlanmıştır. Birçok 
alanda ortak eşgüdüm içinde hareket etme 
amacı doğrultusunda yapılan YDSK, ülkele-
rin savunma ve güvenlik alanları açısından 
da özel bir öneme sahiptir. Tarihi, sosyal, 
kültürel ve birçok farklı alanda ortak kök-
lere sahip devletlerin birbirleri arasında 
oluşan yakınlaşmaların en önemli göster-
gesi savunma ve güvenlik ilgili anlaşmalar 
ve oluşturulan organizasyonlardır. Söz ko-
nusu bu alanlar karşılıklı güveni, dostluğu 
ve aynı amaçlara sahip olmayı gerektirmek-
tedir. YDSK içerisinde askerî, savunma ve 
güvenlikle ilgili her geçen gün yeni anlaş-
malar yapılmakta ve “Bir Millet, İki Devlet” 
anlayışı adeta “Tek Millet, Tek Devlet” an-
layışı şekline dönüşmektedir. Bugün oluşan 
bu sağlam ilişkiler güvene ve dostluğa da-
yalı yaklaşmaların sonucu olmakta ve aynı 
tehdit algılamalarının güçlendirdiği bir or-
tamda devam etmektedir. Bu anlamda bu 
yazıda YDSK oluşumuna dek Azerbaycan 
ile savunma ve güvenlik alanında yapılan 
anlaşmalar ve süreç incelenecektir.

Stratejik İşbirliği Konseyi’ne 
Zemin Hazırlayan Savunma ve 
Güvenlik Alanındaki Anlaşmalar
 “Askerî Eğitim İşbirliği (ASEİŞ)” anlaşma-

ları olarak bilinen ve askerî eğitim iş birliği 
faaliyetleri, müşterek tatbikatlar, askerî ta-
rih ve müzecilik alanında eğitim ve iş bir-
liği konularında esasların belirlenmesi için 
yapılan bu anlaşmalar ilk olarak 11 Ağustos 
1992 tarihinde yapılmış ve 15 Nisan 1993 
tarihinde de imzalanarak kanunlaşmıştır. 
Ayrıca 16 Ağustos 2010 tarihinde Bakü’de 
imzalanan “Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı 
Yardım Anlaşması” Askerî ve Siyasi Güven-
lik, askerî iş birliği alanlarını kapsamakta, 
komşu ve kardeş devletler olarak birbirle-
rinin bağımsızlığının, egemenliğinin, top-
rak bütünlüğünün, sınırlarının dokunul-
mazlığının sağlanması ve korunmasında 
birbirleriyle sıkı işbirliğinin artırılmasını 
amaçlamaktadır. 1996 yılına gelindiğinde 
ise askerî ilişkilerin ana çerçevesinin be-
lirlenmesi amacıyla “Askerî Alanda Eği-
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği (Çerçeve)” 
anlaşması imzalanmış ve stratejik açıdan 
önemli bir adım atılmıştır.

İkili anlaşmalarda bir köşe taşı olan 
ve iki devlet arasında imzalanan diğer bir 
anlaşma ise “Güvenlik İş Birliği” anlaşma-
sıdır. Son yıllarda hızlı ve çok yönlü ilişki-
ler şeklinde bir yayılma gösteren terörizm, 
uyuşturucu madde kaçakçılığı ve örgütlü 
suçlar ile etkili mücadele etmek önemli bir 
sorun haline gelmektedir. Günümüzde ar-
tık devletlerin tek başlarına bu çok yönlü 

tehditler barındıran ve uluslararası bağlan-
tıları bulunan örgütlerle ve suçlarla müca-
dele etmesi neredeyse imkânsız hale gel-
miştir. Azerbaycan ile bu alanda 04 Ekim 
1994 tarihinde Güvenlik İşbirliği anlaşması 
imzalanmış ve yukarıda sayılan tehditlere 
karşı sıkı bir işbirliğine gidilmiştir. 1 Hazi-
ran 2002 tarihinde bu anlaşmanın kapsamı 
genişlemiş Gürcistan dahil edilerek üçlü bir 
anlaşma yapılmıştır. 

Genellikle belirli alanlarda eğitim, öğ-
retim, lojistik, yardım vb. alanları kapsayan 
ve antlaşmalara göre daha az biçimsel ola-
rak yapılan “Karşılıklı Protokoller” ilişkile-
rin diğer bir boyutunu oluşturmaktadır. İlk 
olarak 31 Ekim 1997 tarihinde “Azerbaycan 
Dâhilî Koşunlar Teşkilâtı Personeline Türk 
Jandarması Tarafından Verilecek Eğitim-
Öğretim ve Lojistik Desteğe İlişkin Proto-
kol” iki ülke iç güvenliği arasında yıllardır 
süregelen birlikteliğin sonucudur. Kurulu-
şunda Türk Jandarma yapısının temel alın-
dığı ve Türk askerlerinin çalışmalar yaptı-
ğı Azerbaycan Dâhili Koşunlar Kuvvetleri 
özellikle Ermenistan ile yapılan mücadele-
lerde ana kuvveti oluşturmaktadır.

Dönemin Canik Jandarma Tabur Ko-
mutanı Binbaşı Ziver Bey, Enver Paşa’nın 
Kardeşi Yarbay Nuri Bey’in komuta ettiği 
“Kafkas İslam Ordusu”na Azerbaycan Jan-
darmasını kurmak için atanması ile başla-

yan Dâhili Koşunlаr’ın 
tarihi, bugün Komando-
Özel Harekât Birlikle-
ri, Havacılık Birlikleri, 
Eğitim Okulları, Lojistik 
Birliklerinden oluşmak-
ta ve içerisinde bulundu-
ğu söz konusu tehditler 
açısından önemli bir ko-
numda yer almaktadır. 
Ayrıca bu yapı Türkiye 
ile askerî alandaki kar-
şılıklı ilişkilerde önemli 
bir yapıdır. Söz konusu 
protokolün imzalan-
masını müteakip, teşkil 
edilen “Türk Jandarma 
Eğitim Timi”, 28 Kasım 
1997 tarihinde Azerbay-
can başkenti Bakü’de 
göreve başlamıştır. 28 
Kasım 1997 tarihinden 
itibaren büyük mesa-
fe kat edilerek Türkiye 

standartlarında, çağdaş ve modern bir okul, 
Gala’da inşa edilmiş ve 29 Haziran 1998 ta-
rihinde eğitim-öğretime açılmıştır. Askeri 
anlamdaki eğitim destekleri ile Türkiye ger-
çek niyetinin Azerbaycan’ın bölgesinde güç-
lü bir ülke olmasını istediğini göstermiştir.

Uzun vadeli ve geniş kapsamlı amaçlara 
hizmet ve stratejik hedeflere ulaşmak gaye-
siyle oluşturulan “Stratejik Ortaklık” anlaş-
maları iki devlet arasında özel bir konumda 
bulunmaktadır. 16 Ağustos 2010 tarihinde 
Bakü’de imzalan bu kapsamdaki “Stratejik 
Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması” 
her iki devletin, birbirinin içişlerine karış-
mama, egemen eşitlik, toprak bütünlüğü 
ve uluslararası alanda tanınan sınırların 
dokunulmazlığı ilkelerinin etrafında şekil-

lenmiştir. Özellikle Azerbaycan açısından 
Karabağ sorunu ve Ermenistan ile ilgili 
tehditler nedeniyle önemi daha da artan 
“bağımsızlıklarına, egemenliklerine, toprak 
bütünlüklerine yönelik silahlı saldırı halin-
de gerekli karşılıklı yardım önlemlerinin 
hayata geçirilmesinin gerekliliğine”, milli 
güvenliklerinin sağlanmasına, ekonomik 
kabiliyetlerinin güçlendirilmesine ve ortak 
değerlerinin korunmasına öncelikli hedef-
ler olarak yer verilmiştir. Söz konusu bu an-
laşmalar iki kardeş devletin siyasi, ekono-
mik, enerji, kültürel, insani, askerî ve askerî 
teknik alanlardaki iş birliği ilişkilerinin 
ilerletilmesi ve derinleştirmesi açısından 
önem arz etmektedir. Günümüzde artık gü-
venlikle ilgili soruların kollektif anlayış içe-
risinde çözülmesinin tercih edilen bir du-
rum oluşturması nedeniyle Azerbaycan ve 
Türkiye uluslararası meselelerde ortak tu-
tum sergilemek ve uluslararası ve bölgesel 
teşkilatlarda iki ülke arasındaki mevcut iş 
birliğinin daha kuvvetlendirilmesi yapılan 
söz konusu anlaşmanın diğer bir amacını 
oluşturmaktadır. Bir ülkenin bağımsızlığı-
nı sürdürmesinde ve milli bir devlet olma-
sında en etkin role sahip alan olan savuma 
sanayi alanında ikili iş birliğini artırmak ve 
yeni teknolojilerin karşılıklı geliştirilmesi 
amacıyla yapılan “Savunma Sanayi Alanın-

da İş Birliği Anlaşma-
ları” ise YDSK’nin bir 
ürünü olarak 8 Mayıs 
2013 tarihinde Türkiye 
ile Azerbaycan arasın-
da imzalanmıştır.

Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği 
Konseyi
Türkiye’nin çok boyut-
lu ve işbirliğine daya-
nan dış politikasının 
yeni enstrümanların-
dan biri olan “Yüksek 
Düzeyli İşbirliği Kon-
seyi” kapsamında; ku-
rulduğu ülkelerle be-
lirli aralıklarla, devlet 
ve hükümet başkan-
ları, başbakanlar veya 
bakanlar düzeyinde 
toplantılar yapmakta-
dır. “Ortak Bakanlar 
Kurulu” olarak adlan-

dırılan bu toplantılarda, iki ülke ilişkileri ve 
küresel gelişmeler hakkında görüşmelerin 
yanında ilişkilere kurumsal bir yapı kazan-
dıran birtakım anlaşmalar imzalanmak-
tadır. Tek bir hükümet gibi karar alınan 
toplantılarda, işbirliği alanlarının yanısıra 
ülkeler arasındaki sorunlar ve fikir ayrılık-
ları da masaya yatırılmaktadır. Karşılıklı 
güven ortamı sağlanarak, sorunların çözü-
müne yönelik somut ve etkili adımlar atıl-
maktadır. Yürütülen mekanizma, işbirliği-
nin boyutuna göre Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi (YDSK), Yüksek Düzeyli 
İşbirliği Konseyi (YDİK), Üst Düzey İşbirli-
ği Konseyi (ÜDİK), Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Komisyonu (YDİK), Ortak İşbirliği Konseyi 
(OİK) gibi isimler almaktadır.

Türkiye - Azerbaycan Yüksek Düzey-
li Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK)’nin 
temeli ilk olarak 15-16 Eylül 2010 tarih-
lerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
10. Zirvesi’nde “Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi Kurulmasına Dair Ortak 
Açıklama”nın imzalanması ile atılmış ve 
Konseyin ilk toplantısı 25 Ekim 2011 tari-
hinde İzmir’de yapılmıştır. 11 Eylül 2012 
tarihinde Gebele’de yapılan ikinci toplantı 
sonrası iki ülke arasında “Kombine Taşıma-
cılığın Geliştirilmesine İlişkin” mutabakat, 

UZUN VADELI VE GENIŞ KAPSAMLI 
AMAÇLARA HIZMET VE STRATEJIK 
HEDEFLERE ULAŞMAK GAYESIYLE 
OLUŞTURULAN “STRATEJIK ORTAKLIK” 
ANLAŞMALARI IKI DEVLET ARASINDA 
ÖZEL BIR KONUMDA BULUNMAKTADIR.
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Dışişleri Bakanlıkları arasındaki “Diplomat 
Değişimi Mutabakatı” Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı (TİKA) ile Azerbaycan 
Tarım Bakanlığı arasındaki “Azerbaycan-
Türkiye Tohumculuk ve Araştırma Ortak 
Kurumu’nun Faaliyetinin Düzenlenmesi” 
protokolü, “Arama-Kurtarma Hizmetle-
rinin Koordinasyonuna Dair Anlaşma”, 
“Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, 
Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk De-
ğerlendirmesi” alanlarında işbirliğine dair 
mutabakat, Yunus Emre Enstitüsü ile Bakü 
Devlet Üniversitesi arasında “Türkoloji Pro-
jesi İşbirliği Protokolü”, TRT ile Azerbay-
can Radyo ve Televizyon Programları A.Ş. 
Arasındaki İşbirliği Protokolü” gibi önemli 
belgeler imzalanmıştır. Konsey’in Üçüncü 
Toplantısında ise, dönemin Türkiye Baş-
bakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Eş-

Başkanlığında, 13 Kasım 2013 tarihinde, 
Ankara’da imzalanmış ve Başbakanlık’ta 
gerçekleştirilen toplantı sonrasında dö-
nemin İçişleri Bakanı Muammer Güler 
ve Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usu-
bov, iki ülkenin de milli savunmasında 
önemli bir araç olan “Güvenlik İşbirliği 
Anlaşması”nı imzalamışlardır. Dördüncü 

toplantısı 15 Ocak 2015 günü Ankara´da 
gerçekleşen YDSK’nın gümrük alanında 
“Ortak Komite Oluşturulmasına İlişkin 
Mutabakatı” ile “Karaparanın Aklanması ve 
Terörizmin Finansmanı Konularında Mali 
Verilerin Paylaşılmasına Yönelik Mutaba-
kat” ile iki ülkenin güvenlik ve ticareti açı-
sından önemli birer adım atılmıştır. En son 
toplantının Şubat ayında Azerbaycan’da 
yapılması planlanmasına rağmen bir gün 
öncesinde Ankara’da Merasim sokakta bir 
hain saldırı olmuş, askerlerimizin şehit ol-
ması nedeniyle toplantı ertelenmiştir. 

15 Mart 2016’da Bakü’de olacak şekilde 
yapılan planlama, toplantıdan 2 gün önce 
maalesef bir başka hain, alçak saldırı so-
nucu yine ertelenmek zorunda kalınmıştır. 
Ancak dostane bir yaklaşım gösteren İlham 
Aliyev kendilerinin Türkiye’ye gelebileceği-
ni söylemesi üzerine YDSK Beşinci Toplan-

tısı 16 Mart 2016 tarihinde Ankara’da ger-
çekleşmiştir. İki ülkenin de özel bir önem 
verdiği toplantıda Azerbaycan’ın dostane 
tutumu sonrası Türkiye’nin de işgal altında 
tutulan “Yukarı Karabağ” olmak üzere Azer-
baycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya 
devam edeceği özellikle vurgulanmıştır. Bu 
dönemki toplantıda enerji, ulaşım, savun-

ma, askeri işbirliği alanlarında görüşmeler 
yapılmış ardından “Türkiye Hükümeti ile 
Azerbaycan Hükümeti Arasında Askeri, 
Sivil Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı 
Mübadelesine İlişkin Protokol”, “Türkiye ile 
Azerbaycan Arasında Diplomatik Misyon 
ve Konsolosluk Görevlilerinin, Aile Üyele-
rinin Kazanç Getirici İşlerde Çalışmalarına 
İlişkin Anlaşma”, “Türkiye ile Azerbaycan 
Arasında Adli İncelemeler Alanında İşbir-
liğine Dair Anlaşma”, “Türkiye Hükümeti 
ile Azerbaycan Hükümeti Arasında Sürü-
cü Belgelerinin Değiştirilmesi ve Karşılıklı 
Olarak Tanınmasına İlişkin Anlaşma” ile 
“Türkiye Hükümeti ile Azerbaycan Hükü-
meti Arasında Teknik İşbirliği Protokolü” 
ve stratejik işbirliği anlaşmaları imzalan-
mıştır. Yapılan bu anlaşmaların yanında as-
keri, savunma sanayii ve güvenlik konuları 
özel olarak masaya yatırılmış ve savunma 

sanayii alanında 
somut bazı adımlar 
atılmasını karar-
laştırılmıştır. Önü-
müzdeki aylarda 
yapılacak 3’üncü 
T ü r k i y e - A z e r -
baycan Savunma 
Sanayii İşbirliği 
Toplantısı’nın gö-
rüşülen bu konula-
rın somut bir adım 
atılması için fırsat 
olması iki ülke sa-
vunma ve güven-
liği bağlamındaki 
değerini ortaya 
koymaktadır. Tüm 
bunların yanın-
da Azerbaycan’la 
birlikte geliştirdi-
ğimiz en önemli 
proje olan TANAP 
projesinin planla-
nan süreden önce 
tamamlanması için 
özel bir önem veril-

mektedir. TANAP’ın bel kemiğini teşkil et-
tiği Güney Gaz Koridoru konusunda da tüm 
paydaşlarla yakın koordinasyon kurulması 
alınan kararlardan biri olmuştur. Ulaştır-
ma açısından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projesi Türkiye’nin önemsediği diğer bir 
projedir ve YDSK içerisinde özel olarak gö-
rüşülmüştür.

Yapılan söz konusu Kon-
sey toplantıları her iki dev-
letin stratejik alanlarda ve 
özellikle enerji ve güvenlik 
alanlarında “Bir Millet, İki 
Devlet” temelinde yakın iş-
birliğini gelişmesi amacına hizmet etmek-
tedir. Tükiyenin üç kıtanın merkezinde 
bulunan jeostratejik ve jeopolitik konumu 
ile çok boyutlu dış politika uygulama zo-
runluluğu ve son yıllarda savunma ve gü-
venlik alanında yapılan ittifakların ülke-
ler açısından önemi ve değerinin artması 
stratejik ortaklık modelinin önemini ortaya 
koymaktadır. Ayrıca 21. yüzyılda değişen 
muharebe ortamı ve güvenlik algısı çerçe-
vesinde ülkelerin sadece kendi başlarına 
uluslararası alanda mücadele etmeleri pek 
mümkün olmaması artık yüksek seviyede 
yapılacak ikili planda ilişkileri ve oluşturu-
lacak yeni araçları bir kat daha önemli hale 
getirmektedir. Bunun yanında Ermenistan 
tarafından Azerbaycan topraklarının bir 
bölümünün işgal edilmesi, Ermenistan’ın 
önceden Azerbaycanlıların yaşamış olduğu 
bölgelerde ve Azerbaycan’ın işgal altında-
ki topraklarında etnik temizlik politikasını 
sürdürmesi ve ekonomik ve sosyal altyapı-
nın yıkılması Azerbaycan’ın milli güvenli-
ğine olumsuz etkileyen temel faktörlerdir. 
Azerbaycan Askerî Doktrininin oluşumla-
rında da özel bir önem verilen Ermenistan 
topraklarında tarihsel olarak Azerbaycanlı-
ların yaşadıkları yerlerde ve Azerbaycan’ın 
işgal altındaki Dağlık Karabağ ve çevre 
bölgelerinde dünya tarihi ve kültürel mira-
sının bir parçası olan maddi-kültür anıtları 

tahrip ve talan etmeye devam etmesi nede-
niyle sürekli bir tehdit algılamasına sebep 
olması Türkiye’nin bu konudaki politikası-
nı her zaman önemli bir hale getirmektedir. 
Ayrıca Ermenistan tarafından işgal edilmiş 
arazilerin geçici olarak Azerbaycan makam-
larının kontrolü dışında kalması sadece 
ulusal güvenliği değil, bölgesel güvenliği de 
ciddi etkilemekte, bu durum uluslararası 
çevrelerin sorunun çözümünde gösterdiği 
çabaların etkin olmaması sonucunda daha 
da ağırlaşmaktadır. Azerbaycan’ın Avru-
pa ve Asya arasındaki uluslararası ticaret 
ve ulaşım ve iletişim hatlarının kavşağın-
daki jeopolitik konumu, zengin petrol ve 
gaz kaynakları nedeniyle uluslararası ça-
tışmaların artmasına, bölgedeki istikrarın 
bozulmasına ve ulusal güvenlik için askerî 
tehditlerin ortaya çıkmasına neden olmak-
tadır. Hazar Denizi’nin Azerbaycan’a ait bö-
lümünde hidrokarbon yataklarının işletil-
mesi ve dünya pazarlarına ulaştırılması ve 
uluslararası enerji ve ulaşım-iletişim proje-
lerinde rol alması, uluslararası topluluğun 
barışın desteklenmesi hareketlerine aktif 
katılımı, ayrıca koalisyon ortaklarının ulus-
lararası terörle mücadele operasyonlarında 
Azerbaycan’ın destek sağlaması güvenlik 
ortamını ciddi şekilde etkileyen çevresel 
faktörlerin artmasına ve terörist örgütlerin 
hedefinde olma ihtimalini önemli derece-

de artıracağına milli güvenlik belgelerinde 
dikkat çekilmektedir. YDSK kapsamında bu 
tehditler ve öncelikler, Türkiye açısından 
da önemli hale gelmekte, her alanda oldu-
ğu gibi milli güvenliğin sağlanması alanın-
da da her iki devletin dış politikasına katkı 
yapmaktadır.

Son yüzyıllarda ortaya çıkan çatışma or-
tamının, ihtilallerin ve savaşların temel ne-
denleri olarak görülen ideolojik amaçlar da 
YDSK’lar üzerinde önemli bir etki unsuru 
olmaktadır. Bir çok çevre tarafından sadece 
komplo teorileri olarak değerlendirilen bu 
yaklaşımlar uluslararası bankacılar, petrol 
baronları ve ilaç kartellerin yanı sıra diğer 
önemli çokuluslu şirketlerin hakim olduğu 
bir Yeni Dünya Düzeni oluşturma çabala-
rını yansıtmaktadır. Dünyayı kendi amaç-
ları çerçevesinde biçimlendirme girişimleri 
özellikle Türkiye’nin merkez olduğu bir böl-
geyi kapsamaktadır. Bu amaçla son günler-
de yaşadığımız terör faaliyetleri Türkiye ve 
dostlarını zayıflatmaya yönelik girişimler 
olarak yoğun bir şekilde ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Son günlerde oluşturulmak 
istenen bu kargaşa ortamında Türkiye açı-
sından stratejik ortaklıkların ve güvenlik 
alanında yeni oluşumların önemi bir kat 
daha önemli hale gelmiştir. Azerbaycan ile 
15 Mart 2016 yapılan YDSK’nin önemi bu 
anlamda dikkate değerdir. 

YAPILAN SÖZ KONUSU 
KONSEY TOPLANTILARI 
HER IKI DEVLETIN 
STRATEJIK ALANLARDA 
VE ÖZELLIKLE ENERJI VE 
GÜVENLIK ALANLARINDA 
“BIR MILLET, IKI DEVLET” 
TEMELINDE YAKIN 
IŞBIRLIĞINI GELIŞMESI 
AMACINA HIZMET 
ETMEKTEDIR.
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T
ürkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 
yüzüncü yılına yaklaşırken yakın 
coğrafyasında tarih boyunca siya-
seti belirleyen ve bitip tükenmek 

bilmeyen kronik meselelerin iç ve dış gü-
venliğini tehdit etmesi olgusuyla karşı kar-
şıyadır. Ortadoğu, Balkanlar, Akdeniz, Kaf-
kasya ve Karadeniz’in kuzeyi devam eden 
veya her an patlamaya hazır krizlere sahne 
olmakta, mevcut çatışmaların çözümü hu-
susunda olumlu işaretler görülmemektedir. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge, deği-
şen küresel koşullar nedeniyle de giderek 
ağır ve çözümü güçleşen yeni sorunları 
ortaya çıkarmakta, bu sorunlar vasıtasıyla 
bölgesel güç olma iddiasındaki Türkiye’nin 
daha da güçlenmesinin önüne geçilmek is-
tenmektedir. 

Bu durum hakkında yorum yaparken 
küresel koşulların dayatmasının dikkate 

alınması kadar farklı bölgesel ve küresel 
aktörlerin rekabeti ve çıkar çatışmalarının 
da göz önüne alınması gerekmektedir. Söz 
konusu aktörlerin güncel siyasal ve eko-
nomik nüfuz mücadelesi bölgedeki taşları 
yerinden oynatmış; etnik, ekonomik, si-
yasal ve askeri nitelikli çatışma odakları 
Türkiye’nin çevresini sarmıştır. Bu durum, 
bir imparatorluğun mirası üzerinde oturan, 
ancak günümüzde imparatorluk politika-
ları gütme imkân ve kabiliyetine sahip ol-
mayan Türkiye Cumhuriyeti’nin geleneksel 
dış politika parametrelerini de etkilemiş 
bulunmaktadır. O halde geleneksel dış po-
litika parametrelerini muhafaza gerekliliği 
de düşünülerek Türkiye’nin dış politikadaki 
pozisyonu gelecekte nasıl bir gelişme göste-
recektir? Bu makalede Türk dış politikası-
nın mevcut konumunun dışında hangi fark-
lı ufuklara yönlenebileceği ve pozisyonunu 
koruması için nasıl bir tutum takınmasına 
ilişkin görüşlerimiz ele alınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti yaklaşık 250 yıl 
süren bir duraklama ve yıkılış dönemi yaşa-
yan Osmanlı Devleti’nin mirasını devralan 
bir ulus-devlettir. Devlet yeniden kurul-
muş, fakat tabiatıyla bulunduğu coğrafya 
değişmemiş, bölgesinin müzmin sorunları 
zaman içerisinde değişkenlikler de göster-
se, hemen her dönemde Türkiye’nin dış po-
litikasının belirleyicisi olmuştur. Ortadoğu, 
Kafkasya, Balkanlar, Akdeniz, Karadeniz 
ile Ege ve Akdeniz’deki gelişmeler Türk dış 
politikasını devamlı sınayan gelişmelerle 
doludur. Sorunlarla ve bazen de tehditlerle 
bezenmiş böyle bir coğrafyada öncelikli pa-

rametre tabiatıyla güvenlik olmaktadır. 
Cumhuriyetin kurulması zorlu bir kur-

tuluş mücadelesinin ardından yokluklarla 
yaşanan bir dönemde gerçekleşmiştir. Mil-
let, yüzyıllar süren ve kuşakları yok eden 
savaşların peşinden küllerinden doğmuş, 
barış ve huzur içinde kalkınmayı öngören 
bir yaklaşımla sonraki kuşakların artık 
harpler tarafından öğütülmesine müsama-
ha göstermemiştir. Fakat dünyanın kon-
jonktürü daha ilk büyük savaşın yıkıntıları 
ortadan kalkmadan çok daha yıkıcı ikinci 
büyük savaşı getirip Türkiye’nin sınırları-
na dayatmıştır. Ülkenin güvenliğine odaklı 
yüksek menfaati hiç kuşkusuz bu savaşın 
dışında kalmayı zorunlu kılmıştır. Nitekim 
devletin tavrı bu doğrultuda olmuş ve Tür-
kiye barışçılık ilkesini muhafaza etmeyi bil-
miştir. Böylece hem büyük bir yıkım, hem 
de büyük ihtimalle galip güçlerden Sovyet-
ler Birliği’nin 1990’ların başında dağılan 
uydularından biri olma tehlikesi bertaraf 
edilmiştir. 

Fakat girilmeyen dünya savaşı sonrasın-
da coğrafya dayatmalarını bitirmiş değildir. 
Stalin’in Kars ve Ardahan’ın ilhakı ihtirası 
ve Boğazlar üzerindeki hukuk dışı talepleri 
Türkiye’nin karşılaştığı tehlikelerin pek ko-
laylıkla geçmediğinin en güçlü kanıtlarıdır. 
1946-1950 arası Sovyet diktatörünün iç ve 
dış güvenliğimizi tehdidinin yaşandığı zor-
lu yıllardır. Sonuç olarak bağımsızlığını ve 
tarafsızlığını koruma konusunda Cumhuri-
yetin kuruluşundan beri duyarlılık gösteren 
Türk dış politikası esasen belki de çok arzu 
edilmeyen bir kamplaşmanın tarafı olmaya 

itilmiştir. Bu noktada güvenlik mülahaza-
larının bilhassa öne çıktığı konusunda te-
reddüt yoktur.  Kore Savaşı’na bir tugayın 
gönderilmesi ve bine yakın şehit verdikten 
sonra da Kuzey Atlantik Paktı’na (NATO) 
giriş, genellikle Türkiye’nin Cumhuriyet dö-
nemindeki tercihinin daima batıdan yana 
olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Bu ka-
naatimizce kısmen doğrudur. Türkiye’nin, 
“muasır medeniyetin” ulaştığı seviye ola-
rak Batı uygarlığını benimsemiş olduğu ve 
Tanzimat’tan itibaren devletin ve toplu-
mun gelişmesini “Batılaşmada” gördüğü 
sahihtir. Fakat bu benimseyiş, körü körüne 
Batı’nın askeri ve siyasi kampında yer alma 
tercihini içermemiştir. Sovyet tehlikesi ile 
karşı karşıya kalan Türkiye, güvenliğinin 
bu şekilde teminat altına alınacağı düşün-
cesinden hareketle ve biraz da çaresizlikten 
bu yönde tercihini kullanmıştır. Bunun için 
de bir bedelin ödenmiş olmasını yadırga-
mamak gerekir. Bu noktada Türkiye’nin 
sorunlu bir coğrafyada öncelikli kaygısının 
güvenlik olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Türkiye’nin dış politikasını belirle-
yen diğer önemli parametre ise ekonomik 

kalkınmadır. Ülkenin ve halkının kalkın-
ması daima Türk dış politikasının önce-
likleri arasında yer almıştır. Bu maksatla 
küresel düzene uyum ve ekonomik açılım-
lar Türkiye’nin dış politikasının değişik dö-
nemlerinde güvenlik faktörünün yanında 
uluslararası ilişkilerinin belirleyici unsuru 
olmuştur. Dış ticaretin gelişmesi ve ülkenin 

yabancı turistler için bir cazibe merkezi ha-
line getirilmesi özellikle seksenli yıllardan 
itibaren dış politikanın belirlenmesinde 
vazgeçilmez hedefler olmuştur. Küresel-
leşme olgusu bu unsurları zaman içinde 
daha da önemli kılmış, dünya ekonomisi ile 
bütünleşme maksadıyla ciddi bir değişim 
ve dönüşüm yaşanmıştır. Bu yolla ülke-
nin ekonomik kalkınmasına hız verilmesi 
mümkün kılınmış, ancak bu kalkınmanın 
küreselleşmenin olumsuz etkileriyle de top-
lumsal dengelerde ciddi sorunlara da yol 
açması kaçınılmaz olmuştur. Küresel eko-
nominin katı rekabetçiliği üretim, eğitim ve 
istihdamda bazı olumsuz doku değişiklikle-
rini tetiklemiş, bu da bazı toplumsal, eko-
nomik ve siyasal çalkantılar yol açmıştır. 

Genel olarak güncel koşullara hızla in-
tibak edebilen Türkiye’nin tarihin ve ko-
şulların da zorlamasıyla geçmişte, bugüne 
kıyasla dış politikasında daha pasif bir yol 
izlediği şeklindeki eleştirinin gelişmeler 
düşünüldüğünde çok da haklı olmadığı dü-
şünülmektedir. Meseleye geniş bir perspek-
tiften bakıldığında farklı dönemlerde pasif 
olduğu ileri sürülen dış politikada önemli 

EKOGÖRÜŞ

TÜRKIYE’NIN IÇINDE BULUNDUĞU 
BÖLGE, DEĞIŞEN KÜRESEL KOŞULLAR 
NEDENIYLE DE GIDEREK AĞIR VE 
ÇÖZÜMÜ GÜÇLEŞEN YENI SORUNLARI 
ORTAYA ÇIKARMAKTA, BU SORUNLAR 
VASITASIYLA BÖLGESEL GÜÇ OLMA 
IDDIASINDAKI TÜRKIYE’NIN DAHA DA 
GÜÇLENMESININ ÖNÜNE GEÇILMEK 
ISTENMEKTEDIR.

TÜRKIYE’NIN DIŞ POLITIKASINI 
BELIRLEYEN DIĞER ÖNEMLI 
PARAMETRE ISE EKONOMIK 
KALKINMADIR. BU MAKSATLA 
KÜRESEL DÜZENE UYUM 
VE EKONOMIK AÇILIMLAR 
TÜRKIYE’NIN DIŞ POLITIKASININ 
DEĞIŞIK DÖNEMLERINDE 
GÜVENLIK FAKTÖRÜNÜN YANINDA 
ULUSLARARASI ILIŞKILERININ 
BELIRLEYICI UNSURU OLMUŞTUR.

Güncel Gelişmeler Işığında
Türk Dış Politikasının Geleneksel 

Parametrelerine Bir Bakış
Dr. O. Can Ünver

EKOAVRASYA YAYIN KURULU BAŞKANI
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kırılma noktaları göze çarpmaktadır. Ku-
rucu ilkelerin bağımsızlıkçı karakterinin 
1938/39 Hatay meselesinde ve nihayet 
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile belirgin ol-
duğu, özellikle Kıbrıs meselesi sırasında 
Batı kampında yer almış olmakla birlikte 
Kıbrıs’a antlaşmalardan doğan hakkını kul-
lanarak müdahale etmekten çekinmeyen 
bir Türkiye’nin diğer geçerli dış politika pa-
rametresinin de bağımsızlık olduğu görül-
mektedir. Türkiye her defasında  bu tavrı 
nedeniyle bedeller ödemek zorunda kalmış, 
müttefiklerinin ambargoları ile karşılaşmış, 
iç barışının dış müdahalelerle bozulması ve 
nihayet demokrasisine ara vermek gibi cid-
di sorunlarla baş etmek zorunda kalmıştır.

Güneydeki savaşlar ve kargaşalar, içe-
ride dış kaynaklı ve yıpratıcı bir terör ha-
reketi, küreselleşmenin getirdiği ekonomik 
kırılganlıklar ve siyasal krizler ister istemez 
dış politikada bir takım zaaflara yol aç-
mıştır. Özellikle askeri yönetim sonrası 
yaşanan istikrar döneminin ardından zor 
kurulan çabuk yıkılan koalisyon hükümet-
leri ve farklılaşan siyasal aktör yelpazesinin 
siyasal partiler dışına taşması gibi mesele-
ler ile ekonomik krizler, Soğuk Savaş son-
rasında bölgesel bir güç olmaya niyetlenen 

Türkiye’nin dış politikasında genellikle ma-
nevra yeteneğinin kısıtlanması sonucunu 
getirmiştir. Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu 
ve eski Sovyet coğrafyasında kartlar yeni-
den dağılırken Türkiye’nin geleneksel dış 
politika parametrelerini de korumak su-
retiyle bölgesel bir güç olma çabasına gir-
diği veya başka bir deyişle eskiden de var 
olan bu çabasını hareketlendirme eğilimi-
nin canlandığı görülmüştür. Ancak bunun 
için bazı ekonomik siyasal nitelikli nesnel 
koşulların oluşması gerekmekte, dış poli-
tikanın giderek kayganlaşan zemininde bu 
koşulların her zaman istenen doğrultuda 

gelişmediği görülmektedir. Türkiye’nin her 
şeye rağmen pasif bir dış politika izlemek-
ten çok olanakları ölçüsünde proaktif olma-
ya çalıştığını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Bu noktada dış politikadaki barışçı tutu-
mun her zaman pasiflik olarak anlaşılma-
ması gerektiği de unutulmamalıdır. Özel-
likle bölgeye özgü ciddi sorunların olduğu 
dönemlerde bu sorunlardan etkilenmemeyi 
yeğleyen Türkiye’nin tümüyle bölgeye dışa-
rıdan bakan bir ülke olmadığı ve aslında 
olmasının da mümkün görülmediği unu-
tulmamalıdır. Bölge ülkeleriyle geçmişte 
de tesis edilen güçlü işbirlikleri bunun ka-
nıtıdır. Ancak belirtilmesi gereken bir diğer 
husus da, geleneksel Türk dış politikasının 
zorunlu olmadıkça bölgesel krizlerde doğ-
rudan müdahil olmama tutumunun günü-
müzde de geçerli olduğudur. Ne var ki, bu 
tutumun nerede başlayıp nerede bitebilece-
ği, ulusal çıkarların hangi hareket tarzları-
nı meşru ve haklı kılacağı ve dış tesirlerin 
gücü gibi meseleler mevcut koşullarda bu 
sorulara peşinen yanıt verilmesini son de-
rece güçleştirmektedir. Bu da, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu coğrafyanın tarihe ve ge-
leceğe bir tür dayatması olarak anlaşılma-
lıdır. 

GÜNEYDEKI SAVAŞLAR VE 
KARGAŞALAR, IÇERIDE DIŞ KAYNAKLI 
VE YIPRATICI BIR TERÖR HAREKETI, 
KÜRESELLEŞMENIN GETIRDIĞI 
EKONOMIK KIRILGANLIKLAR VE 
SIYASAL KRIZLER ISTER ISTEMEZ DIŞ 
POLITIKADA BIR TAKIM ZAAFLARA YOL 
AÇMIŞTIR.
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R
usya’nın askerî müdahalesini 
takiben Suriye’de gelinen nokta 
Batı dünyası ile Moskova arasın-
da zorunlu bir diyaloğu ortaya 

çıkarırken; Ukrayna krizinin çözümünde de 
tarafların pozisyonlarında bir yıl öncesine 
nazaran önemli ölçüde yakınsama sağla-
maktadır. Her ne kadar AB ile ABD arasın-
da Ukrayna konusunda Rusya’ya karşı iz-
lenen politikalarda tonlamalar farklılık arz 
etse de, AB içerisinde özellikle Birliğe yöne-
lik ‘şüpheci’ siyasi akımların etkisinin fazla 
olduğu ülkelerde, yaptırımların kaldırılma-
sı ve Moskova’yla iş birliği yapılması eksenli 
söylemlerde son dönemde artış gözlenmek-
tedir. Mülteci kriziyle kendi içerisinde cid-
di meydan okumalarla karşılaşan AB’nin, 
mültecilerin büyük kısmının geldikleri Or-
tadoğu bölgesinde nüfuzunu artırma yolun-
da ilerleyen Rusya’yla ilişkilerini yeniden 
gündeme alması anlaşılabilmektedir. Öte 
yandan, bir türlü siyasi ve ekonomik istik-

rarın sağlanamadığı Ukrayna’nın yeniden 
hükümet krizleri sarmalı içerisine girme-
si Rusya’nın ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve 
Lugansk’a (Donbas) yönelik argümanları-
nın AB nezdinde daha fazla kabul görmesi-
ne neden olmaktadır.

Minsk-2’yle Pekişen 
‘Dondurulmuş Çatışma’
11-12 Şubat 2015 tarihlerinde Almanya, 
Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin ka-

tıldığı Normandiya Formatı’ndaki müzake-
relerde varılan sonuç “Minsk-2 Protokolü” 
olarak kayda geçmiştir. Eylül 2014’te imza-
lanan Minsk-1 memorandumunun devamı 
olan ve 13 maddeden oluşan Minsk-2 proto-
kolünde, ayrılıkçılarla Kiev güçleri arasında 
sağlanacak ateşkesten ağır silahların cephe 
gerisine çekilmesine, ayrılıkçıların kontrolü 
altındaki bölgelerde seçimlerin düzenlen-
mesinden bu bölgelere yönelik Ukrayna 
parlamentosunca geçici yerel öz yönetim 

kanununun çıkarılmasına ve adem-i mer-
keziyetçiliği esas alan yeni anayasa yapımı-
na kadar birçok kritik husus yer almıştır. 
Yine Donbas’taki yabancı askerî güçlerin 
ülkeyi terk etmesi, Ukrayna-Rusya sınırının 
Kiev’in kontrolüne geçmesi ve ayrılıkçılara 
yönelik af kanunu da protokolün üzerinde 
durduğu konular arasında olmuştur.

 Protokolün belki de en belirsiz yanı söz 
konusu maddelerin hayata geçirilmesinde 
izlenecek yol, yöntem ve sıralamadır. Krizin 
çözümünde siyasi ve askerî önlemlerin yer 
aldığı protokolün, ayrılıkçı liderleri meşru 
aktörler olarak müzakerelerde Kiev’in kar-
şısına çıkarması ve söz konusu önlemlerin 

ayrılıkçı bölgelerle ortaklaşa alınmasını 
gerektirmesi Kiev yönetimini zorlayan hu-
susların başında gelmiştir. Örneğin, Don-
bas’taki yerel seçimlerin yeni kanun veya 
anayasa kabulü öncesinde mi yoksa son-
rasında mı yapılacağı, bu seçimlerin Rusya 
sınırı tamamen Kiev’in kontrolü altına geç-
tikten sonra mı yoksa geçmeden önce mi 
gerçekleştirileceği, ayrılıkçı liderlerle an-
laşılarak hayata geçirilmesi gereken geçici 

yerel öz yönetim kanunu müzakerelerinin 
ne şekilde yürütüleceği, yeni anayasadaki 
adem-i merkeziyetçiliğin sınırları gibi ne-
tameli konular kısa süre içerisinde Kiev yö-
netiminin elini kolunu bağlayan hususlara 
dönüşmüştür.

Daha ziyade Donbas’ta özellikle 2015 
başında artan şiddetli çatışmaları krizin 
kritik aktörlerinden Moskova’nın da ka-
bul edebileceği şartlardaki bir sözleşmey-
le sonlandırmanın hedeflendiği Minsk-2 
Protokolü’nde Kırım’a hiçbir şekilde atıf 
yapılmayarak da bir anlamda yarımadanın 
Rusya tarafından ilhakı AB liderleri tarafın-
dan üstü kapalı meşrulaştırılmıştır. İlhak 
sonrası Kırım’ı artık kendi iç meselesi çer-
çevesinde değerlendiren Rusya’nın proto-
kollerde herhangi bir şekilde yarımadanın 
anılmasını içişlerine müdahale olarak yo-
rumlayacağı ve bu nedenle müzakere ma-
sasında yer almayacağı düşünüldüğünde, 
AB liderlerinin Minsk-2’de pragmatik ve 
gerçekçi bir tutum sergilediği söylenebilir. 
Ancak Rusya’nın Karadeniz’den Hazar ve 
Akdeniz’e artarak uzanan askerî hareketli-
liği/mevcudiyeti dikkate alındığında, iler-
leyen yıllarda Kırım konusundaki Batı’nın 
bu pragmatik tutumunun bölgesel askerî/
stratejik dengelere ve yine enerji denklemi-
ne muhtemel yansımalarının sancılı olabi-
leceğini belirtmek gerekmektedir.

Moskova-AB Hattındaki 
Yakınsama
Minsk-2’nin uygulanması noktasında Mos-
kova, geçen bir yıl içerisinde pozisyonun-
da değişikliğe gitmemiştir. Rusya, Kiev’in 
ayrılıkçı bölge liderleriyle doğrudan te-
masa geçmesini ve bu bölgelerin statüsü 
konusunda gerekli yasal değişikliklerinin 
bir an önce yapılması gerektiği üzerinde 
durmakta olup; öncelikle siyasi önlemlerin 
alınmasını vurgulamaktadır. Kiev yönetimi 

ise ilk etapta yabancı savaşçıların ülkeden 
çıkması, ayrılıkçıların silahlarını bırak-
ması, sınır kontrolü gibi askerî sorunların 
halledilmesi ve ancak bu aşamadan sonra 
Donbas’ta ayrılıkçı bölgelerdeki seçimler ve 
bu bölgelerin statüsü, adem-i merkeziyetçi-
lik temelinde yeni anayasa gibi konularda 
siyasi düzenlemelere gidilmesi gerektiğini 
savunmaktadır.

Kiev ve Moskova arasında Minsk-2 
protokolünün içeriğinin yorumlanmasına 
dair yaşanan bu ayrışmaya Ukrayna par-
lamentosundaki partiler arası ciddi görüş 
ayrılıkları da eklenince, Cumhurbaşkanı 
Poroşenko yönetiminin protokolün mad-
delerini hayata geçirme konusunda daha 
ziyade zaman kazanmaya çalıştığı söylene-
bilir. Rusya destekli ayrılıkçı bölgeler ise 
Kiev’in kontrolü dışında yerel seçimlerin 
düzenlenmesi seçeneğini sürekli gündemde 
tutarak istedikleri şartlarda Kiev’i masaya 
çekmenin çabası içerisine girmektedirler. 
Kiev’e karşı Moskova’nın daha güçlü bir 
şekilde devreye sokmaya çalıştığı enerji ve 
ticari yaptırım kartlarıyla da bu anlamda 
Poroşenko yönetiminin ekonomik kıskaca 
alınarak Minsk-2 protokolünün siyasi mad-
delerinde Rusya lehine ilerleme sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Donbas’taki çatışmalara göre Suriye’de-
ki iç savaşın tetiklediği mülteci meselesi 
ve terörizm gibi sorunlarla ilgili kendi içe-
risinde daha çetin bir meydan okumayla 
karşılaşan AB ise Ukrayna krizinde 2015 
yılının ilerleyen aylarında odak kayması 
yaşamıştır. Kiev yönetimine cesaret ge-
rektirici siyasi adımlar atma konusunda 
teşvik edici tutumunu gevşeten AB, daha 
ziyade yaptırımların sürdürülmesini sağla-
yarak Rusya’nın katı tavrında yumuşama 
hedeflemiştir. Minsk-2 protokolüyle Don-
bas’taki durumun bir ölçüde ‘dondurulmuş 
çatışma’ya evirilmesi de AB’nin, Kiev ya da 
Moskova’dan herhangi birinin önemli ta-
vizler vermeden hayata geçirilmesi oldukça 
zor gözüken protokol maddeleri üzerinde 
durmaktan ziyade en azından şimdilik böl-
gede sağlanmış nispi bir istikrarı önceleme-
sini kolaylaştırmaktadır.

Gelinen noktada, yaptırımların süresi-
ni son olarak Temmuz 2016’ya uzatan AB, 
Kiev açısından Minsk-2’nin ‘yumuşatılmış’ 
yeni bir versiyonunu veya daha doğru bir 
ifadeyle protokoldeki askerî önlemlerin si-
yasi düzenlemelere öncelenmiş hâlini bir 

Ukrayna Krizinde
Rusya’nın Çözüm Modeline Doğru

RUSYA’NIN ASKERÎ MÜDAHALESINI 
TAKIBEN SURIYE’DE GELINEN 
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ÖNCESINE NAZARAN ÖNEMLI ÖLÇÜDE 
YAKINSAMA SAĞLAMAKTADIR.

MINSK-2 PROTOKOLÜ’NDE KIRIM’A 
HIÇBIR ŞEKILDE ATIF YAPILMAYARAK 
DA BIR ANLAMDA YARIMADA'NIN 
RUSYA TARAFINDAN ILHAKI AB 
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MEŞRULAŞTIRILMIŞTIR.
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şekilde Rusya’ya kabul ettirme gayretin-
dedir. Ancak Kiev’de baş gösteren yeni hü-
kümet kriziyle beraber AB’nin bu konuda 
elinin zayıfladığını not etmek gerekmek-
tedir. Ayrıca AB’nin kurumsal anlamdaki 
pozisyonunda değişiklik olmasa da Rusya 
karşıtı yaptırımların kaldırılması gerektiği 
yönünde açıklama yapan Birlik üyesi ülke-
lerin sayısındaki artış dikkate alındığında, 
2016 ortalarından itibaren yaptırımların 
‘otomatik’ bir şekilde uzatılmasının kolay 
olmayacağı veya yaptırımlarda nispeten 
hafiflemeye gidilebileceği söylenebilir. 
Putin’in ise yakın çevresinden ve Rusya’nın 
önemli siyasetçilerinden Boris Grizlov’u 
Aralık sonunda Ukrayna, Rusya, AGİT 
ve ayrılıkçı bölge temsilcilerinin yer aldı-
ğı Temas Grubu’na resmi temsilci olarak 
atayarak Ukrayna krizi müzakerelerinde 
Moskova’nın temsil düzeyini yükseltmesi 
Kremlin’in 2016’da krize yönelik çalışma-
larını hızlandıracağı anlamına gelmekte-
dir. Ukrayna’da kendi çözüm modeline 
doğru yaklaşıldığını fark eden Rusya’nın 
bir yandan Suriye kaynaklı mülteci krizi-
ni AB üzerinde baskı aracına dönüştürüp, 

diğer yandan da AB içinde özellikle hükü-
metlerin kararlarında her geçen gün etki-
sinin daha fazla hissedildiği yükselişteki 
milliyetçi ve ‘şüpheci’ siyasi akımlarla ikili 
angajmanlarını artırarak Birliğin yaptı-

rımlar konusundaki kurumsal tutumunda 
değişim hedeflediği gözükmektedir.

Son tahlilde, AB içerisinde Rusya’ya 
karşı geliştirilen yaptırım odaklı bütüncül 
tepkinin son dönemde parçalanma ihtima-
line evirilmesi ve Kiev’de yeniden baş gös-
teren siyasi istikrarsızlık, 2016’da Mosko-
va ile AB’nin pozisyonlarında Kremlin’in 
şartlarını önceleyici biçimde Ukrayna 
krizinin çözümüne yönelik bir yakınsama-
nın oluşmasına yol açabilir. AB açısından 
büyük ölçüde Donbas’ta ‘dondurulmuş 
çatışma’ durumunun pekişmesi anlamı-
na gelebilecek bu çözüm modelinin temel 
hedefi ayrılıkçı bölgeleri Ukrayna’nın geri 
kalanına eklemlemekten ziyade bölgede 
şiddetin tırmanması sonucu doğabilecek 
güvenlik risklerinin minimize edilmesidir. 
Zamanın Kiev yönetimi aleyhine işlediği 
düşüncesinde olan Moskova açısından ise 
yaptırım engeli atlatıldığı takdirde söz ko-
nusu senaryo AB’yle ilişkilerinin yeniden 
tamirinin yanı sıra ‘özel nüfuz alanlarına’ 
ilişkin ileri sürdüğü kırmızı çizgilerinin 
AB/Batı tarafından resmen kabulü anla-
mına gelecektir.
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R
usya’nın 30 Eylül 2015'te sürpriz 
şekilde Suriye'ye yaptığı askeri 
hamle benzer biçimde sona er-
miştir. Nitekim 14 Mart'ta Rusya 

Devlet Başkanlığı Ofisi Kremlin’den yapılan 
açıklamada Başkanı Vladimir Putin'in Be-
şar Esat'la telefon görüşmesi yaptığı ve Rus 
hava gücünün esas kısmının 15 Mart'tan 
itibaren Suriye'den çekileceğini belirtilmiş-
tir. Esasında dikkatli bakıldığında, zaman-
laması dikkat çekici bu kararın 11 Mart'ta 
yapılan Rusya Güvenlik Konseyi’nde görü-
şülüp karara bağlandığı anlaşılmaktadır. 
Keza bu karar tam da Cenevre'de, Suri-
ye'deki taraflar arasındaki müzakerelerin 
başlaması ile aynı günde açıklanmıştır. 
Yine kararın Rusya'nın petrol ihraç eden 
ülkeleri Moskova'da toplayarak fiyattaki 
düşüşü önlemeye ilişkin hamlesinin en 
azından Mart ayı bağlamında başarısızlı-
ğa uğrayacağının anlaşılması ile aynı günü 
denk gelmesi de dikkate değerdir. Keza bu 
kararın alındığı gün İran, Tahran'ı ziyareti 
eden Rusya Enerji Bakanının “Moskova'da 
toplanalım” önerisine “hayır” cevabı ver-
mişti.

Bu anlamda Rusya'nın Suriye'den çekil-
me kararı esasında Moskova'nın bu müda-
haleyle amaçladığı hedeflere de önemli öl-
çüde varmış olduğunu ortaya koymaktadır. 
Öncelikle, Kremlin yönetiminin Suriye'ye 
müdahalesinde esas hedeflerden biri bu 
ülkedeki İŞİD bünyesindeki Rus kökenli te-
röristlerin etkisiz hale getirilmesidir. Nite-
kim Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoyqu, 
14 Mart'ta Putin'e verdiği brifingde askeri 
müdahale ile Rus kökenli 2000’den fazla 
teröristin öldürüldüğünü ileri sürmüştür1. 

1  “Vstreça s Sergey Lavrovım i Sergeem Şoyqy”, http://kremlin.ru/
events/president/news/51511

İkinci olarak Moskova'nın amacı, küresel 
mücadelenin en önemli deniz cephelerin-
den ve kendisi açısından tarihi anlamı olan 
Akdeniz'de kendi üslerini güvence altına al-
mak ve güçlendirmektir. Bu noktada Rusya, 
Suriye'nin geri çekilmesi durumunda bile, 
Tartus'daki güçlendirilmiş deniz üssü ile bu 
süreçte edinilen Hmeymim (Lazkiye) hava 
üssü ile bu ülkede varlığını sürdürecektir. 
Zira her iki üs de gerektiğinde, Suriye'de 
Esad adına ve İŞİD'le mücadele bağlamında 
askeri operasyonlar için kullanılabilecektir.

Üçüncü olarak, Rusya bu müdahale ile 
Batı ile ilişkilerinde ciddi kriz haline ge-
len Ukrayna konusunu geri plana iterek, 
özellikle ABD ile yeni bir işbirliği zemini 
oluşturmak arzusundadır. Batı ile Ukray-
na üzerinden yaşanan bu krizin Rusya'ya 
ekonomik maliyetinin ise 250 milyar dolar 
civarında olduğu bizzat Putin'in ekonomik 
danışmanlarından Sergey Glazyev tara-
fından ifade edilmektedir2. Ayrıca bu kri-

2  “U Putina otsenili ubitki ot sanksiya za dva qoda”, http://korres-
pondent.net/world/russia/3646329-u-putyna-otsenyly-ubytky-ot-
sanktsyi-za-dva-hoda 
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zin Rusya'nın küresel siyasette daha fazla 
Çin'in güdümüne girme riski taşıması da, 
Kremlin tarafından pek arzu edilmemek-
tedir. Keza ABD yönetimi de İŞİD konu-
sundaki hassasiyeti ve doğrudan Suriye'ye 
müdahale etme seçeneğini tercih etmemesi 
sebebiyle Rusya'nın bu hamlesini olumlu 
bir fırsat olarak görmüştür. Ayrıca Rusya 
ile böyle bir krizin Kremlin yönetimini daha 
da fazla oranda küresel rekabette ABD’nin 
en önemli rakibi Çin'in safına itmesinin de 
Washington’un bu tavrında etkin olduğu 
iddia edilmektedir.

Nitekim bu hususlar göz önüne alın-
dığında, ABD ile Rusya arasında çeşitli 
detaylardaki farklılıklara rağmen Suriye 
konusunda önemli bir ortaklık zemini oluş-
turulmuştur. Zaten Kremlin’den yapılan 
son açıklamada görüşmenin işbirliği ha-
vasında geçtiği vurgulanmıştır. Ayrıca Rus 
ve Amerikan basınında, Suriye'deki askeri 
müdahalenin sona ermesi öncesinde ABD 
Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı 
John Brennan’ın Mart ayının başında gizli-
ce Rusya’ya gittiği de belirtilmektedir3. Öze-
likle Amerikan yetkilileri bu ziyaret sırasın-

3  “Qlava  SRY  v  Moskve  obsudil  sudbu  Asada”,    http://ria.ru/
world/20160328/1398831541.html  

da Suriye konusunun ve Esad'ın geleceğinin 
konuşulduğunu iddia etmektedir. 

Dördüncü olarak, Rusya'nın amacı esas 
müttefiki Esad’ın askeri ve siyasi konumu-
nu güçlendirmektir. Nitekim Rusya'nın 
müdahalesi askeri, iç siyaset ve diplomatik 
zeminde Esad'ın konumun güçlendirmiştir. 
Öte yandan, Rusya'nın Suriye'de operas-
yonu durdurma ve askeri gücünü önemli 
ölçüde geri çekme kararı, konunun esas 
ağırlık merkezinin diplomasi alanına kay-
dığını göstermektedir. Keza Başkan Putin 
de dışişleri bakanı Sergey Lavrov'a, Suriye 
konusunun diplomatik boyutuna daha faz-

la önem atfetmesi talimatını 
vermiştir4.

Beşinci olarak, bu müda-
halenin kısmen de olsa petrol 
fiyatlarının düşme sürecini 
zayıflatan politik gelişmeler-
den biri olduğunu ileri sür-
mek de pekala mümkündür. 
Keza küresel boyutta çok 
önemli enerji üreticilerin-
den olan Rusya'nın petrol 
zengini Ortadoğu’ya askeri 
müdahalesinin enerji fiyatla-
rının düşüşünü engellemek 
bağlamında en azından psi-
kolojik bir etkisi olduğunu 
öne sürmek yanlış olmaz. Öte 
yandan, Rusya'nın hava ope-
rasyonları ile  İŞİD'in dünya 
enerji piyasasına gizli olarak 
sunduğu ucuz petrolün taşın-
dığı tankerleri vurmasının, 
fiyatlarda az ve dönemsel de 
olsa bir etkisinin olduğunu 
dikkate almak da mümkün-
dür.

Özetle, Suriye konusundaki hedeflerin 
önemli ölçüde gerçekleşmesi, Rusya'nın 
böyle bir karar almasının esas gerekçelerini 
oluşturmaktadır. Rusya'nın bu hamlesinin 
Türkiye ile gerginleşen ilişkilerde yumuşa-
ma sağlaması da mümkündür. Keza Mart 
sonunda Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 
Türkiye ile krizin geçici olduğunu belirten 
açıklamada bulunmuştur.  Hiç kuşkusuz bu 
açıklama Rus-Türk uçak krizinin aşıldığı 
anlamına gelmemekte olup; en azından iki 
ülke arasında yeni bir olumsuz olay olmaz-
sa krizin yükselme trendinde olmadığını 
göstermektedir. Gerçi şimdilik bu “yumuşa-
mayı” başkan Putin'in söylemlerinde göre-
miyoruz ama zaten Rus-Türk krizinin onun 
tarafından zor sindirilecek bir olay oldu-
ğunu göz önüne almak gerekmektedir. Bu 
bağlamda benzer yumuşama tavrının daha 
sonraki aşamalarda, Türkiye'nin tavrına 
paralel olarak ve de yavaş-yavaş görmemiz 
mümkündür. Yine de özellikle Rusya'nın 
bölgede “Kürt kartını” oynamağa başlama-
sının bu anlamda Rus-Türk ilişkilerinde 
kriz yaratacak önemli risk faktörü olduğunu 
göz ardı etmemeliyiz.

4  “Vstreça s Sergey Lavrovım i Sergeem Şoyqy”, http://kremlin.ru/
events/president/news/51511 
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Ç
alışmada, 1991 yılında bağımsız 
bir devlet olarak uluslararası ilişki-
ler sahnesine çıkan Kazakistan’ın 
Türkiye politikasını belirleyen iç 
yapı faktörleri analiz edilmeye ça-

lışılmıştır. İç yapı kavramının ele alınması-
nın nedeni, Kazakistan’ın bağımsızlığını ka-
zanması itibariyle vurgulanan ortak dil, soy 
ve tarih anlayışının Kazakistan’ın Türkiye 
politikasının oluşmasında önemli olduğu 
fakat tek belirleyici olmadığı düşüncesine 
zemin hazırlamak ve bunu kuramsal ve kav-
ramsal olarak temellendirmektir. Bu çalış-
manın hipotezi, Kazakistan’ın Türkiye po-
litikasını belirlemede ortak dil, soy, din ve 
tarih anlayışından ziyade Kazakistan’daki iç 
yapı faktörlerinin daha belirleyici rol oyna-
dığıdır. Kazakistan’ın Türkiye politikası in-
celenirken siyasal partilerin, Nazarbayev’in 
liderliğinin ve ülkedeki rejimin yapısının, 
çıkar gruplarının, STK’ların, kamuoyu ve 
medyanın Kazak iç yapısına olan etkisine 
vurgu yapılmıştır1.

Yazarın Kazakistan’da yapmış olduğu 
4,5 aylık saha çalışması ve taramış oldu-
ğu birincil ve ikincil kaynaklar neticesinde 
Kazakistan’daki iç yapı ile ilgili şu sonuca 
varılmıştır. Kazakistan’da devlet merkezli 
bir yaklaşım sergilendiğinden güçlü devlet 
zayıf toplum durumu söz konusudur ve ül-
kede halkın eşitliği, güçlü kamu otoritesinin 
çıkardığı yasalarla güvence altına alınmış-

1  Bu  çalışma 13 Ocak 2016  tarihinde  savunulan  ve  çok  yakın  bir 
zamanda kitap olarak basılacak “Kazakistan’ın Türkiye Politikası” adlı 
Doktora  tezinin  çok  kısa  bir  özetidir.  Serdar  YILMAZ,  “Kazakistan’ın 
Türkiye  Politikası”,  Doktora  Tezi,  Trakya  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler 
Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Edirne, 2016.
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tır. Devlet kontrolü gerekli ve arzulanan 
bir şeydir. Devleti oluşturan kurumların 
söz hakları kendilerine verilen yetkilerle 
çerçevelenmiştir. Devlet kurumlarında ye-
tersiz kurumsallaşma vardır. Bürokratik 
kurumlar çıkar gruplarının baskısına çok 
açıktır. Kazak toplumu durağan bir toplum 
imajı verse de aslında dinamik ve değişime 
açık bir toplumdur. Ülkede birçok farklı 
yapıda grup vardır. Toplum yapısı farklı 
etnisiteye mensup birçok insanın bir arada 
yaşamasından dolayı heterojendir. Devlet-
te tek başlılık durumu olduğundan devlet 
bürokrasisi politikaya emrederek yön verir. 

Ülkede iç ve dış politikada belirleyici olan 
merci devlet ve devlet bürokrasisidir. Ka-
zakistan gibi güçlü ve söz sahibi bir liderin 
olduğu ülkede kamuoyunun iç ve dış politi-
kayı şekillendirme etkisi çoğu zaman sınırlı 
olmakla beraber nadiren de olsa şartlara 
göre alınan kararları etkileyebilmektedir. 
Ülkedeki kamuoyunun etkinliği ne dış poli-
tikada devrim yapacak kadar yüksek, ne de 
sistemi felce uğratabilecek kadar güçlüdür. 
Buna karşılık kamuoyu sıfır etkiye de sahip 
değildir. Kazakistan’daki iç ve dış politika-
ya etki edebilecek kesim halk yığınlarından 
ziyade ülkedeki büyük iş çevreleri ve Sovyet 
kültürü ile yetişmiş siyasal seçkinlerdir. 
Bundan dolayı ülke politikalarının dina-
miğini toplumsal süreçlerden çok seçkinler 
arasındaki çatışma ve rekabet oluşturmak-
tadır. Başka bir ifadeyle, siyasal rekabet 
ekonomik gelişmelerden beslenen seçkinler 
arası mücadeleye dayanmaktadır.

Bu bağlamda çalışmanın hipotezinin 
doğrulanması amacıyla üç temel soruya 
cevap aranmıştır. Bu sorulara verilen ce-
vaplar neticesinde elde edilen veriler çalış-
manın temel hipotezini doğrulamaktadır. 

Kazakistan’ın Türkiye politikasını araştır-
maya odaklanan bu çalışmada cevap ara-
nılan sorulardan ilki: “Türkiye, Kazakistan 
dış politikasının neresinde yer almaktadır 
ve Kazakistan’ın Türkiye politikasını be-
lirleyen unsurlar nelerdir?” sorusudur. 
Kazakistan Cumhuriyeti 2014-2020 Dış 
Politika Konsepti’ne göre Kazakistan, “iki 
milletin ortak tarihsel köklerini ve kültürel 
değerlerini göz önünde bulundurarak Tür-
kiye Cumhuriyeti ile yürütülen kapsamlı 
işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem 
vermektedir.”2 Bu belge ile Türkiye’nin Ka-
zak dış politikasında temel belirleyici bir rol 
oynamasından ziyade daha çok denge me-
kanizmasının bir aracı olduğu; aynı zaman-
da Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk 
ülke olmasına ve halk nezdinde fazlasıyla 
bilinmesine rağmen Kazak dış politikasında 
Rusya, Çin, ABD, AB ve BDT ülkelerinden 
sonra geldiği anlaşılmaktadır.3 Zira çalış-

2  Republic  of  Kazakhstan,  Foreign  Policy  Concept  for  2014  – 
2020,  http://www.kazakhembus.com/page/foreign-policy-concept 
(20.07.2014).
3  Canat Momınkulov ile Mülakat, 12.07.2014.
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mada gösterilen istatistiki bilgiler dikkate 
alındığında, Kazakistan’ın yurtdışındaki 
yatırımları ve yıllık toplam dış ticareti ile 
ilgili Kazakistan Merkez Bankası tarafından 
yayımlanan son raporda, siyasi alanda belli 
bir düzeyde olan Kazak-Türk yakınlaşma-
sının ekonomiye yansımadığı görülmekte-
dir. Kazakistan’ın bir yıllık dış ticaretinde 
Türkiye’nin payının sadece yüzde 2,5 ol-
ması bunu doğrular niteliktedir. Ayrıca, 
Kazakistan’ın yurt dışındaki yatırımların-
da 46 milyar dolar ile en büyük payı Ame-
rika almış; Türkiye, Kazakistan’ın yatırım 
için tercih ettiği ilk on ülke arasına bile 
girememiştir4. İlk on arasında Türkiye’nin 
yer almayışı yakın siyasi ilişkilerin iki ülke 
ekonomik ilişkilerine yansımadığını göster-
mektedir. 

Kazakistan’ın Türkiye politikasını belir-
leyen unsurlara bakıldığında, ortak tarihsel 
ve kültürel birliktelik, bağımsızlık sonrası 
yaşanan ekonomik ve kültürel ilişkiler, eği-

4  Kazakistan  Milli  Bankı  (Kazakhstan  Ulttık  Bankı),  http://www.
nationalbank.kz/?docid=522&switch=kazakh (15.06.2015).

tim, bölgesel ve uluslararası alandaki işbirli-
ği ve Nazarbayev’in liderliği gibi unsurların 
önemli rol oynadığı görülmektedir. Ancak 
bunlara ilaveten, Kazakistan’ın Türkiye po-
litikasını etkileyen siyasal sistem, partiler, 
başkanlık ve rejimin yapısı, çıkar grupları, 
kamuoyu ve medya gibi iç yapı faktörlerinin 
de ne ölçüde etkili olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Zira Türkiye’nin Kazakistan’ın bağım-
sızlığını tanıyan ilk ülke olmasının halk ve 
devlet katında çok önemsenmesi, 1992 yı-
lından itibaren Kazakistan’da faaliyet göste-
ren gerek Türkiye destekli kurumlar (TİKA, 
TÜRKSOY, Ahmet Yesevi Üniversitesi) ge-
rek Türk işadamları vasıtasıyla Türkiye’nin 
ülkede belli bir yer edinmesi, Kazak halkı-
nın Türkiye ve Türklere duyduğu yakınlık 
ve Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Türkiye 
ile olan ilişkilere önem vermesi gibi faktör-
ler, Kazakistan’ın Türkiye politikasını doğ-
rudan etkilemektedir.

Çalışmada sorulan ikinci soru ise üze-
rinde en fazla durulan ve Kazakistan’daki 
en önemli iç yapı faktörü olan Devlet Baş-
kanı Nursultan Nazarbayev ile ilgili olup; 

“Nursultan Nazarbayev’in ortaya koyduğu 
liderlik, Kazakistan’ın Türkiye politikası-
nı ne ölçüde etkilemektedir?” sorusudur. 
Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla 
birlikte oluşan siyasal sistem ülkenin iç ve 
dış siyasetini belirlerken, bu siyasetin be-
lirlenmesindeki en büyük rolü Nazarbayev 
oynamıştır. Nazarbayev, ülke yönetiminde 
yanında yer alan siyasetçileri bir orkest-
ra şefi gibi yönlendirirken, farklı fikirle-
ri kendi süzgecinden geçirebilen, küresel 
gelişmeleri yakından takip eden, bölgesel 
bütünleşme ve iyi komşuluk ilişkilerine 

önem veren, Kazakistan’ı layık olduğu se-
viyeye getirmeye kararlı, sabırlı, güvenilir 
ve inandırıcı bir lider profili çizmektedir. 
Nazarbayev, Kazakistan’ın bağımsızlığını 
ilan etmesinden önce bile Türkiye ile yakın 
ilişkiler kurmuş, iki ülkenin de içinde yer 
alabileceği uluslararası örgütlere katılım ve 
ortak istişare konularında fikir geliştirmiş 
ve bilhassa Turgut Özal’ın cumhurbaşkan-
lığı döneminde Türkiye’ye ciddi bir sempati 
besleyerek taraflı tarafsız herkese göre Türk 
dünyasının lideri unvanını kazanmıştır. 
Özal’ın başlattığı ve akabinde devam eden 
Türk dünyası devlet başkanları zirvelerinin 
hepsine katılarak ortak tarih ve kültürün 
araştırılıp dünyaya tanıtılmasına katkı sağ-
lamıştır. 

Nazarbayev’in Türkiye’yi Avrasya Eko-
nomi Birliği’ne üyelik için davet etmesi5,  
NATO ile yürütülen ilişkilerde Türkiye’den 
askeri teçhizat yardımı alması6, Türkiye’nin 
AB üyeliğinin ileride Kazakistan’ın AB’ye 
üyelik yolunu açacağına inanması7, Türk 
Konseyi ile Türkiye’nin Türk devletleri-
ni bir çatı altında birleştirecek öncü ro-
lünü kabul etmesi8,  bulduğu her fırsatta 
iki ülke arasındaki siyasi, yatırım, ulaşım, 
turizm ve ticari ilişkilerin artması gerekti-
ğini ısrarla vurgulaması9 ve 2009 yılında 
Türkiye ile Stratejik İşbirliği Antlaşması 
imzalayarak ilişkileri hukuki boyuta ta-
şıyacak adımlar atması gibi nedenlerden 
dolayı Kazakistan’ın Türkiye politikasına 
doğrudan etki etmektedir10. Dolayısıyla, 
Kazakistan’ın Türkiye politikasının belir-
lenmesinde tarihsel birlikteliğin, akrabalı-
ğın, dil ve kültür benzerliğinin etkisi olduğu 
kadar, Nursultan Nazarbayev’in de devlet 
başkanı olarak büyük etkisi vardır.

Çalışmanın temel hipotezini doğrula-
mak için sorulan son soru ise “Kazakistan’ın 
Türkiye’ye bakışındaki algı nasıldır ve bu 
algı Türkiye’ye yönelik politikaları ne öl-

5  Canat  Momınkulov,  “Avrasya  Birliği  Fikrine  Orta  Asya’dan  Ta-
rihi  Bir  Bakış”,  23.04.2012,  http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.
aspx?ID=3425 (11.02.2015).
6  “Kazakistan’da NATO’nun aracısı Türkiye”, Sol Haber Günlük Siyasi 
Gazete, Sayı, 205, 12 Aralık 2006, http://arsiv.sol.org.tr/?yazino=6114, 
(01.02.2015).
7  Nargis Kassanova ile Mülakat, Akademik Perspektif, 11.02.2015.
8  Kürşad Zorlu ile Mülakat, 29.09.2015.
9  Canseyit  Tüymebayev,  “Kazakistan  Türkiye  İşbirliğinin  20.  Yılı”, 
EkoAvrasya Dergisi, Bahar 2012, Yıl. 5, Sayı. 18. ss. 8-11.
10  “Kazakistan Türkiye’nin Stratejik Ortağı” (Kazakhstan-Turkiyanın 
Strategiyalık Ariptesi), Egemen Kazakhstan Gazetesi, No: 42 (762), 22 
Ekim 2009, s. 1

çüde etkilemektedir?” sorusudur. Buna 
göre Orta Asya Türk devletlerinin bağım-
sızlıklarını kazanmalarıyla birlikte dış po-
litikasında bir genişleme yaşayan Türki-
ye, Kazakistan’a yönelik politikasını “ata 
yurdu, ağabey ve model ülke” söylemleri 
üzerine oturtmuştur. Kazakistan ise “kökü 
ve dili bir kardeş ülke” söylemini benimse-
miştir. Halklar arasında arzu edilen düzey-

de olmasa da giderek artan pozitif bir algı 
mevcuttur. Yapılan saha çalışmasından 
ve taranan kaynaklardan anlaşıldığı üzere 
Kazakistan’da, Türkiye’ye yönelik algıların 
bugüne kadar Türklerle tanışmış olanlarda 
ve Türkiye’yi en az bir kere ziyaret etmiş ki-
şilerde genelde daha olumlu olduğu görül-
müştür. Yazarın Kazakistan’da yaptığı saha 
çalışmasından hareketle, Türkler ve Türki-
ye ile ilgili olumsuz algıların, kişisel gözlem 
ve tecrübelerden ziyade daha çok ön yargı-
lara dayandığı gözlemlenmiştir. Kazaklar 
Türkiye’yi genel olarak Türkiye’nin ürünle-
rinden, Türk dizi filmlerinden, Türkiye’nin 
turizm potansiyelinden ve tesislerinden, 
ülkeye gelip giden akademisyen, işçi ve iş 
adamlarından bilmektedirler11.

Türkiye’nin Kazakistan’ın bağımsızlığı-
nı tanıyan ilk ülke olması ve bunun Kazak-
lar tarafından asla unutulmayacak olması 
Türkiye algısında pozitif bir durum yarat-
mıştır12. İki ülke arasındaki tarihsel bağlar, 
aynı dil ve dinin benimsemesi, Türk işa-
damlarının Kazakistan’ın bağımsızlığından 
sonra Kazakistan’da iş yapıp birçok Kazak 
vatandaşına iş ve ticaret öğretmesi, turizm 

11  Canat  Momınkulov,  “Türkiye  hakkında  Almatı’da  yapılan  Sos-
yolojik Araştırmanın Sonuçları”, ORSAM, 07 Şubat 2013, http://www.
orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=4277, (02.05.2014).
12  Ayşegül Aydıngün - Hayati Tüfekçioğlu, “Avrasya’nın Merkezin-
den  Dünyaya  Açılan  Ülke:  Kazakistan  “,  Bağımsızlıklarının  Yirminci 
Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkileri 
(Der), Ayşegül Aydıngün-Çiğdem Balım, Atatürk Kültür Merkezi Yay., 
Ankara 2012, s. 117-118.

açısından Kazak halkının en çok tercih et-
tiği ülkenin Türkiye olması13, Türkiye’nin 
inisiyatifi ile Kazakistan’da açılan TİKA, 
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Ahmet 
Yesevi Üniversitesi’nin eğitim ve kültürel 
ilişkileri artırmaya yönelik projeler yapması 
ve Kazak kamuoyunun pozitif Türkiye algı-
sı, Kazakistan’ın Türkiye politikasını şekil-
lendirmede rol oynayan faktörlerdendir14.

Kazakistan, Türkiye’de meydana gelen 
iktidar değişikliklerine rağmen, Türkiye’nin 
Orta Asya politikasında kayda değer bir ge-
lişme olmayacağını kavramış ve ortak dil, 
soy, din ve tarih anlayışının Kazakistan’ın 
Türkiye’ye yönelik politikasını belirlemede 
artık tek başına yeterli olmayacağını anla-
mıştır. Dolayısıyla bu çalışma neticesinde 
Kazakistan’ın Türkiye politikası belirlenir-
ken ülkedeki iç yapıyı meydana getiren dev-
let başkanı, rejimin yapısı, siyasal partiler, 
bürokratik kurumlar, STK’lar, çıkar grupla-
rı, kamuoyu ve medya gibi faktörlerin daha 
önemli rol oynadıkları sonucu ortaya çık-
mıştır. Bu faktörlerden en belirgin olanı ise 
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’dir. 
Çünkü Kazakistan, Nazarbayev’in önder-
liğinde modern bir hayatı kendi öz gele-
neklerini yaşatarak yaşayan, farklı dinlere 
ve etnik gruplara mensup insanların ül-
kede barış içinde yaşadığı bir ülke haline 
gelmiştir. Nazarbayev, sosyalist ekonomi 
modelinden serbest piyasa ekonomisine 
başarıyla geçiş yapan, dünya toplumuna 
hızla uyum sağlayan ve otoriter olmak-
la eleştirilen bir rejimin şemsiyesi altında 
önce ekonomi sonra demokrasi diyerek 
ülke gerçeklerini göz ardı etmeyen bir Ka-
zak modelinin uygulayıcısı olmuştur15. So-
nuç olarak, Kazakistan’ın Türkiye politikası 
söz konusu olduğunda ortak dil, soy, din 
ve tarih anlayışı önemli belirleyiciler gibi 
dursa da, Kazakistan dış politikasında baş-
ta Nazarbayev olmak üzere rejimin yapısı, 
bürokratik kurumlar, siyasal partiler, sivil 
toplum kurumları, çıkar grupları, kamuoyu 
ve medya gibi iç yapı faktörlerinin daha be-
lirleyici oldukları sonucuna varılmıştır.

     

13  TURSAB,  Türkiye’nin  Sessiz  Büyüyen  Pazarı:  Kazakistan, 
https://www.tursab.org.tr/dosya/981/kazak_981_4909543.pdf 
(12.03.2015).
14  Anar Somuncuoğlu ile Mülakat, 01.10.2015.
15  Serdar Yılmaz, Kazakistan’da Siyasal Denge Unsuru Olarak Nur-
sultan  Nazarbayev,  EkoAvrasya  Ekonomik  ve  Stratejik  Araştırmalar 
Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 31, Temmuz 2015, ss. 94-100.

KAZAKISTAN’IN BAĞIMSIZLIĞINI 
KAZANMASIYLA BIRLIKTE OLUŞAN 
SIYASAL SISTEM ÜLKENIN IÇ VE 
DIŞ SIYASETINI BELIRLERKEN, BU 
SIYASETIN BELIRLENMESINDEKI 
EN BÜYÜK ROLÜ NAZARBAYEV 
OYNAMIŞTIR.

TÜRKIYE, KAZAKISTAN’A YÖNELIK 
POLITIKASINI “ATA YURDU, AĞABEY 
VE MODEL ÜLKE” SÖYLEMLERI 
ÜZERINE OTURTMUŞTUR. KAZAKISTAN 
ISE “KÖKÜ VE DILI BIR KARDEŞ ÜLKE” 
SÖYLEMINI BENIMSEMIŞTIR.
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R
usya’nın Suriye’deki askerlerinin 
önemli bir bölümünü Suriye’den 
çekme kararı vermesi ve bunun 
tam da Cenevre’de süregelen ve 

Suriye meselesine çözüm üretilmesini he-
defleyen müzakereler esnasında gerçek-
leşmesi oldukça ilgi çekici bir gelişmedir. 
Zira Rusya’nın Suriye’deki varlığı, Suriye 
Hükümeti’nin muhaliflere karşı yürüttüğü 
mücadelenin başarıya ulaşmasına yardımcı 
olduğu gibi, Batılı aktörler ve Türkiye tara-
fından “ılımlı muhalefet” adı altında destek-
lenen Özgür Suriye Ordusu ve bileşenlerinin 
sahadan neredeyse tamamen silinmesine 
ve muhalefetin yalnızca IŞİD ve El Nusra 

gibi “desteklenmesi mümkün olmayan” ak-
törlere indirgenmesine de neden olmuştur. 
Hiç şüphesiz bu durum, Cenevre’de ger-
çekleştiren müzakereler bağlamında Esad 
yönetiminin ve ona destek veren Rusya ve 
İran gibi aktörlerin avantajlı hale gelmesi-
ne neden olurken, askeri anlamda başarısız 
olmuş ve sahayı tamamen Selefi aktörlere 
kaptırmış Suriye muhalefetinin ve onun 
arkasında duran ABD, AB, Türkiye, Suudi 
Arabistan ve Katar gibi aktörlerin Suriye’de 
ulaşılacak muhtemel çözüm çerçevesinde 
kullanabilecekleri önemli bir kozu ellerin-
den almıştır. Peki tam da böyle bir durum 
yaratılmışken Rusya neden geri adım atmış 

olabilir? PYD’nin bu bölgenin geleceğindeki 
rolü nasıl öngörülebilir?

Rusya’nın ekonomik anlamda kötü 
bir durumda olması bunun birinci nedeni 
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olarak görülebilir. Nitekim Rus ekonomisi 
genel itibariyle enerji fiyatlarının yüksek 
bir düzeyde şekillenmesine bağımlıdır ve 
an itibariyle dünya enerji fiyatları oldukça 
düşük bir seviyede bulunmaktadır. Üstelik 
başta İran olmak üzere birçok yeni ve eski 
enerji üreticisi ülke de fiyatların düşmesine 
ya da düşük düzeyde kalmasına neden ola-
cak hamlelerde bulunmaktadır. Rusya, aynı 
zamanda, Ukrayna’daki siyasal değişim sü-
recine müdahil olduğu gerekçesiyle ABD 
başta olmak üzere Batılı ülkeler tarafından 
finansal ve ekonomik kısıtlamalara maruz 
bırakılmaktadır. Ayrıca 2014 yılından bu 
yana Rus rublesinin değeri sürekli olarak 
düşmüştür. Üstelik Rusya, sahip olduğu 
stratejik rezervlerinin yaklaşık yarısını da 
yitirmiştir. Tüm bu faktörler göz önünde 
bulundurulduğunda, Moskova, maliyeti 
oldukça yüksek bir girişim olarak görü-
len (Putin, bu maliyetin 500 milyon dolar 
kadar olduğunu ifade etmiştir) Suriye’de 
asker bulundurma hamlesinden geri adım 
atmayı tercih etmiştir.

Rusya’nın Suriye konusunda “askeri” 
anlamda geri adım atmış olmasının bir di-
ğer nedeni ise Moskova’nın Tartus-Lazki-
ye hattında bulunan deniz ve hava üsleri 
sayesinde zaten bölgede etkin olarak yer 

alıyor oluşu ve bu durumun artık uluslara-
rası aktörler tarafından dahi kabul edilmiş 
olmasıdır. Yani Rusya, Suriye meselesinin 
çözümüne ilişkin sunulacak herhangi bir 
plan kapsamında dahi Suriye’nin kuzeyba-
tısındaki askeri mevcudiyetini koruyacak 
ve böylece oldukça stratejik bir öneme haiz 
olduğu ortada olan Doğu Akdeniz’de ileri 
bir karakola sahip olacaktır. Üstelik Mosko-
va, sahadaki askerinin büyük bir bölümünü 
çekmesine karşın S-400 hava savunma sis-
temini de bölgeden çekmemekte ve böylece 
Suriye hava sahasının kontrolünü elinde 
tutmaktadır. Moskova, özellikle Türkiye ve 
Suudi Arabistan uçaklarının Suriye hava 

sahasını ihlalini engelleyebilmek amacıyla 
S-400 hava savunma sistemini etkin olarak 
kullanmaktadır.

Rusya’nın bir diğer avantajı 
ise Suriye’nin kuzeyinde büyük bir 
toprak parçasını elinde tutan PYD/
YPG ile olan işbirliği ya da yakın-
lığıdır. PYD’nin ilk yurtdışı tem-
silciliğini açtığı ülke olan Rusya, 
tarihsel anlamda da PKK çizgisine 
olan yakınlığı çerçevesinde önemli 
bir avantaja sahiptir. Rusya, PYD’yi 
(dolayısıyla PKK çizgisini) aynı 
zamanda Türkiye’ye, hatta uzun 
vadede ilişkilerin bozulabileceği-
ne ilişkin emareler bulunan İran’a 
karşı da bir “koz” olarak elinde bu-
lundurmak istemektedir. Moskova, 
doğrudan bu yönde açıklamalar 
yapmıyor olsa da, özellikle PYD’nin 
Moskova temsilciliği üzerinden 
yapılan “Suriye’de federalizm uy-
gulanmalı” türü açıklamaların Rus 
medyasında sıklıkla yer alması ve 
Rus uzmanların bu konuyu sürekli 
olarak gündemde tutuyor olmala-
rı, Moskova’nın PYD/YPG ile olan 
işbirliğini kanıtlayan ve Kuzey 
Suriye’de PYD’nin Rusya aleyhine 

Rusya, PYD ve 
Suriye’de 
Çatışan Çıkarlar

RUS EKONOMISI GENEL ITIBARIYLE 
ENERJI FIYATLARININ YÜKSEK 
BIR DÜZEYDE ŞEKILLENMESINE 
BAĞIMLIDIR VE AN ITIBARIYLE DÜNYA 
ENERJI FIYATLARI OLDUKÇA DÜŞÜK 
BIR SEVIYEDE BULUNMAKTADIR.

RUSYA’NIN BIR DIĞER AVANTAJI ISE 
SURIYE’NIN KUZEYINDE BÜYÜK BIR 
TOPRAK PARÇASINI ELINDE TUTAN 
PYD/YPG ILE OLAN IŞBIRLIĞI YA DA 
YAKINLIĞIDIR.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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olacak herhangi bir hamlede bulunmaya-
cağını gösteren bir husustur. Rusya, bu ra-
hatlıktan da yararlanarak bölgeden asker 
çekmiştir. 

Rusya’nın Suriye’ye askeri anlamda mü-
dahil olup Suriye Ordusu’na yardımcı olma-
sı, “ılımlı” olarak adlandırılan muhalefetin 
sahadaki varlığını neredeyse tamamen yok 
ettiği gibi, IŞİD ve El Nusra ile mücadeleyi 
ön plana çıkararak Suriye özelinde “Esad’ın 
devrilmesi” planının tamamen ikinci plana 
atılmasına ve krizin radikal Selefi hareket-
lerle mücadele bağlamında anlamlandı-
rılmasına hizmet etmiştir. Bugün gelinen 
noktada Esad’ın yönetimden uzaklaştırıl-
ması değil, IŞİD ile mücadele çerçevesinde 
Esad ile ne kadar yakınlaşılması gerektiğine 
dair analizler yapılmaktadır. Rusya, tam da 
bugünlerde Suriye’den asker çekerek, aynı 
zamanda Esad’a da bir mesaj vermek iste-
mektedir. Zira Beşşar Esad, son dönemde 
yaptığı açıklamalarda, Suriye’nin tamamı-
na yeniden egemen olacağını belirtmekte 
ve ülkedeki tüm muhalif grupları tehdit 
etmektedir.  Rusya ise özellikle Suriye’nin 

kuzeyinde PYD/YPG ile olan işbirliğinin 
bu tarz söylemlerle tehdit edilmesini iste-
memekte ve kendisinin Suriye yönetimi-
nin devamlılığı açısından ne denli önemli 
olduğunu Şam’a hatırlatmaktadır. Üstelik 
Cenevre Görüşmeleri esnasında bu hamleyi 
yaparak, Rusya’nın barış yanlısı olduğuna 
dair bir imaj da yaratmayı amaçlamaktadır.

Rusya’nın, hava ve deniz üslerini ko-
rurken bölgeden asker çekiyor olması ve 
PYD’nin kontrolü altında tuttuğu bölgeler-
de “federasyon” kurduğunu ilan ettikten 
sonra Suriye özelinde de “federasyon” dı-
şındaki seçeneklerle ilgilenmediğini gös-
termesi, Özgür Suriye Ordusu, IŞİD ve El 
Nusra’nın kontrolü altında tuttuğu bölge-
nin coğrafi konumu ile birlikte düşünüldü-
ğünde, Suriye’nin geleceğine ilişkin tablo 
“flu” da olsa belirmektedir. Her ne kadar 
Washington tarafından Suriye’de federas-
yon istenmediğine yönelik açıklamalar ya-
pılıyor ve BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan 
De Mistura da aynı yönde konuşuyor olsa 
da, Suriye’deki mevcut toplumsal bölün-
müşlüğün ve farklı çıkarları bir arada tuta-

bilmenin yönetimsel karşılığı federasyon ya 
da buna benzer bölgesel yönetimlerden geç-
mektedir. Böyle bir Suriye’de, ülkenin batı-
sında Nusayriler ve Esad yönetimine destek 
veren diğer aktörlerin kontrolünde bir böl-
genin oluşacağı ortada olup; Rusya da de-
niz ve hava üsleri ile bu bölge özelinde etkin 
bir aktör olarak yer alacaktır. Bu bağlamda 
Suriye’nin kuzey/kuzeydoğu kesiminde ise 
PYD’nin kontrolünde bir Suriye Kürt varlığı 
yaratılacak gibi görünmektedir. Bu hususta 
yaşanacak en önemli mesele ise PYD (PKK 
çizgisi) ile Barzani’ye yakın Suriye Kürt Ulu-
sal Konseyi (ENKS) arasında yaşanabilecek 
bir anlaşmazlıktır. Nitekim her iki aktör de 
Suriye’de federal bir çözümden yana görün-
se de, Kürt ulusçuluğuna yön veren aktörler 
bağlamında rekabet içerisinde olan iki ayrı 
çizgiye eklemlenmiş durumdadır. Zaten 
mevcut konjonktürde Kürtlerin en önemli 
meselesi Barzani-PKK çatışması/anlaşmaz-
lığıdır. Bu anlaşmazlığı gören uluslararası 
aktörler (ABD, AB, Rusya, Türkiye, İran) 
gerek bu anlaşmazlık üzerinden kendi tez-
lerini uygulamaya çalışarak, gerekse de bu 

soruna çözüm bulamadıkları için Kürtlerin 
“ulusal” hedeflerini ertelemelerini sağlama-
ya çalışarak (ABD’nin PYD tarafından ilan 
edilen federalizmi tanımaması ve Suriye’de 
federalizme soğuk olması ve Türkiye’nin 
Barzani’nin kontrolündeki Irak Bölgesel 
Kürt Yönetimi ile ilişkilerini çok sıcak tu-
tarak bu aktörü PKK’ya karşı kullanmaya 
çalışması gibi) bir süreliğine meseleyi öte-
lemeye çalışmaktadır.

Suriye’de oluşacak Kürt varlığına ilişkin 
en önemli mesele ise Afrin ile diğer Kürt 
bölgeleri arasında yer alan Mare-Cerab-
lus hattına ilişkin olarak ortaya çıkacak-
tır. Zira bugün itibariyle IŞİD, El Nusra ve 
Özgür Suriye Ordusu arasında mücadele 
alanı olan bölge aynı zamanda PYD’nin 
hedefinde yer almaktadır. PYD, bu bölgeyi 
de alarak Kuzey Suriye’de Türkiye sınırı-
na paralel bölgeyi tamamen kontrol etmek 
istemektedir. Türkiye, Suudi Arabistan ve 
Katar ise bu bölgeyi kendi kontrolleri al-
tında bulundurmayı arzulamaktadır. Zira 
bu bölge kuzey-güney doğrultusunda Suu-
di Arabistan ve Katar ile Türkiye arasında-

ki bağlantıyı sağlayacak ve bu iki ülkeden 
gelerek Türkiye’ye ulaşacak ve belki de 
Avrupa’ya dek uzanacak enerji projelerinin 
geçiş güzergahını oluşturacaktır. Ankara ve 
Riyad’ın Mare-Cerablus hattının PYD ya 
da Esad’ın eline geçmesini istememesinin 
en temel nedeni budur. Hiç şüphesiz, bu 

bölgenin güvenliği, hem muhtemel enerji 
projeleri hem de Suriye’de PYD’nin kontro-
lünde kurulacak federe yapının tek parçalı 
ve bütüncül bir görünüm arz etmesini en-
gelleyeceği için özellikle Türkiye’nin büyük 
önem atfedeceği bir husus olacaktır. 

Cenevre’deki müzakereler ve özellikle 
son dönemde Türkiye’de yaşanan “terör 
eylemleri” bu  senaryolardan bağımsız dü-
şünülemez. Her ne kadar yansıtılmasa da, 
Cenevre’deki görüşmelerde “kapalı kapılar 
arkasında” bu hususların tartışıldığı orta-
dadır. Türkiye’de, gerek PKK (TAK adıyla 
bilinen örgüt de PKK’nın organik bir par-
çasıdır), gerekse de IŞİD eliyle düzenlenen 
terör eylemleri, IŞİD’in   çeşitli ülkeler ya da 
aktörler tarafından kullanılabilecek operas-
yonel bir taşeron olduğu da dikkate alındı-
ğında, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin 
ortaya koyduğu tezden bağımsız düşünüle-
mez. Türkiye’nin bölgedeki etkinlik arayı-
şına karşı çıkan ve Suriye’de bütüncül bir 
Kürt siyasal varlığına destek veren aktör-
ler muhtemelen bu eylemlerin arkasındaki 
esas aktörler olacaktır. 

SURIYE’DE OLUŞACAK KÜRT 
VARLIĞINA ILIŞKIN EN ÖNEMLI 
MESELE ISE AFRIN ILE DIĞER KÜRT 
BÖLGELERI ARASINDA YER ALAN 
MARE-CERABLUS HATTINA ILIŞKIN 
OLARAK ORTAYA ÇIKACAKTIR. ZIRA 
BUGÜN ITIBARIYLE IŞID, EL NUSRA 
VE ÖZGÜR SURIYE ORDUSU ARASINDA 
MÜCADELE ALANI OLAN BÖLGE AYNI 
ZAMANDA PYD’NIN HEDEFINDE YER 
ALMAKTADIR.
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Avrupa’nın
İnsanlık ile Olan 

İmtihanı
Ahmet Suat Arı

HOLLANDA TÜRK EVİ GENEL SEKRETERİ
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A
vrupa Suriye iç savaşından kaçan 
mülteciler üzerinden büyük bir 
imtihan vermektedir. Bir Avrupa 
kurumu olan AB’yi içinde 28 öğ-

renci olan bir sınıf olarak tahayyül edersek, 
bu imtihanı alnının akıyla geçecek öğrenci 
hemen hemen yok gibidir. Her ne kadar 
bazı öğrenciler biraz ümitvar görünseler de; 
diğerlerinin durumu onların başarılı olma-
sına mani olmaktadır. Koskoca AB bu imti-
handa siyasi, sosyal ve de ekonomik olarak 
büyük bir başarısızlığa imza atmıştır. Neyse 
ki bu sınıfa dahil olmak isteyen ama mevcut 
öğrenciler tarafından bin bir bahane bu-
lunarak kabul edilmeyen öğrenci Türkiye, 
onlara şereflerini bir nebze olsun kurtarma 
şansı vermiştir.

Bu zorlu imtihanın soruları aslında bi-
raz vicdanını dinlersen çözebileceğin tür-
den sorulardır. Üstelik kopya çekmek de 
serbesttir! Birinin yaptığını bir diğerinin 
yapması da kopya değil; tam aksine iyi hal 
olarak bile görülebilmektedir. Hal böy-
leyken neden bocalamakta bu ülkeler diye 
sorduğumuz zaman, meselenin vicdanla 
cüzdan arasında bir çekişme olduğunu gö-
rürüz. Hem cüzdanın baskısı hem de vic-
danın çifte standardı AB ülkelerinin yakın 
tarihin en ağır insanlık dramlarından biri-
sine göz göre göre kayıtsız kalmasına sebep 
olmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nda yaşa-
nan dram Bosna’da tekrar etmiş ve şimdi de 
dolaylı olarak Avrupa’nın birçok bölgesinde 
yeniden gündeme gelmiştir. Görünen o ki, 
Avrupa tarih önünde bir kez daha insanlığa 
karşı mahcup olma tehlikesiyle karşı karşı-
yadır.

Avrupa, Suriye iç savaşının başından 
beri üzerine düşen sorumluluğu yerine ge-

tirmekten kaçınmıştır. Suriye halkı demok-
ratik reformlar için sokaklara dökülüp dik-
tatör Esad’a karşı çıkarken uzaktan destek 
mesajları ifade edilmiş ama gerçek destek 
hiçbir zaman verilmemiştir. Avrupalı lider-
ler Esad’ın gitmesi gerektiğini olur olmaz 
her yerde dillendirmişler ama gitmesi için 
gereken hiçbir adımı atmamışlardır. Şayet 
ciddi bir baskıyla, gerekirse yaptırımların 
da hayata geçirilmesiyle Esad’ın gitme-
si ya da gerekli reformları yapması pekala 
sağlanabilirdi. Ancak bu da yapılmamıştır. 
Sadece yapmamakla kalmamış; bunu ya-
pan Türkiye’yi de kaderine terk etmiş, hatta 
sırtından bıçaklamıştır. Zira Türkiye çözüm 
süreciyle yüzyılın projesini gerçekleştirip 
müzmin bir sorunu çözme yolunda emin 
adımlarla ilerlerken; başı ABD ve AB’nin 
çektiği bir grup, DAİŞ’le mücadele kisvesi 
altında Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın uzan-
tısı PYD’ye bir iktidar alanı sunmuştur. He-

men ardından, Suruç’ta DAİŞ’in patlattığı 
bomba Çözüm Süreci’nin sabote edilmesine 
yol açmıştır. Sonrası ise herkesin malumu-
dur!

Türkiye bir taraftan sayıları milyon-
larla ifade edilen Suriyeli mülteciler için 
insanca yaşama şartları sağlamaya çalı-
şırken, bir taraftan da yeniden hortlatılan 
terörle baş etmeye çalışmaktadır. An itiba-
riyle Türkiye’ye sığınan mülteci sayısı 2,7 
milyondur. Bunların bir kısmı kamplarda 
yaşarken büyük bir kısmı da kendi imkan-
larıyla özellikle büyük şehirler olmak üzere 
ülkenin her tarafında ayakta kalma müca-
delesi vermektedir. Bir kısmı da çeşitli yol-
lardan Avrupa’ya gelme çabası içindedirler. 
Söz konusu insanlar, normal yollardan gel-
meleri hemen hemen imkansız olduğu için 
genellikle tehlikeli, meşakkatli ve rizikolu 
yolları denemekte olup; bunun için de in-
san tacirlerine binlerce dolar ödemektedir-

ler. Hemen hemen her gün lastik botlarla 
Yunanistan’a geçmek isteyen mültecilerin 
dramını medyada görmekteyiz. Hem de 
Avrupalıların kendilerini istememelerine 
rağmen! İnsan bu durumda, “Acaba bu ka-
dar istenmediklerini bilseler gelmekten vaz 
geçerler mi?” demekten kendini alamıyor.

Avrupalılar her türlü engelleri aşarak 
gelmeye devam eden bu insanlara karşı ta-
vır almaktadırlar. Öyle ki; sığınmacıların 
yerleştirileceği belediyelerde zaman zaman 
şiddet de içeren protestolar olmakta, bu be-
lediyelerin meclislerinin demokratik karar 
alma süreci engellenmektedir. Kullanılması 
düşünülen binalar sabote edilirken, karar 
verici konumunda olanlar tehditlere maruz 
kalmaktadırlar. Bu anlamda tüm Avrupa 
ölçeğinde (siyasi) sorumlular her açıdan 
büyük bir baskı altındadır. Almanya Baş-
bakanı Angela Merkel’in sorumlu tavrı so-
runun çözümü için bir nebze olsun olumlu 
yönde bir ivme sağlamışsa da bu uzun sür-
memiştir. Birkaç bin sığınmacı için aylarca 
toplantılar yapıldığı halde hiç sonuç elde 
edilememektedir.

AB ülkeleri kendi sorumluluklarını ye-
rine getirmekten acizken parmaklarıyla 
Türkiye’ye işaret etmekte ve Türkiye’yi sı-
ğınmacıların Avrupa’ya geçmesine engel 
olmamakla suçlamaktadırlar. Hem de bunu 
3 milyona yakın sığınmacıyı barındıran bir 
ülkeye yapıyorlar!

Türkiye’nin çözüm planına göre sığın-

macıların maddi külfetine AB’nin de katkı 
sağlaması halinde Yunanistan’a kaçak yol-
lardan geçmiş sığınmacılar geri alınacak, 
buna mukabil olarak da aynı miktarda sı-
ğınmacı AB’ye gönderilecektir. Bu anlamda 
Türkiye, doğrudan sığınmacılarla alakalı ol-
mayan fakat kendisi için önemli olan vizesiz 
dolaşım ve AB’ye üyelik müzakerelerini de 
pazarlık konusu yapmış ve bu konuda söz 
almıştır. Kimilerine göre bu sığınmacılar 
üzerinden bir pazarlık olarak algılansa da,  
mevcut durumda daha iyi bir çözüm müm-
kün görünmemektedir. Türkiye bu planla 
hem Avrupa’yı rahatlatmış hem de onların 
sorumluluk almasını sağlamıştır. Tabii ki 
Avrupa’ya başka yollardan gelmeler devam 
edecektir ama bu şimdikine nazaran daha 
düşük seviyelerde olacaktır.

Hollanda’nın dönem başkanlığında ger-
çekleşen bu teklif Başbakan 
Rutte tarafından da gerçekçi 
kabul edilmiş olmalı ki, ge-
lecek her türlü eleştiriye rağ-
men olumlu tavır almıştır. 
Kanaatimce bu doğru bir ta-
vırdır. CDA lideri Buma’nın 
dediği gibi, Avrupa satışa 
getirilmemiş tam aksine 
Avrupa’ya sorumluluğunu 
yerine getirme şansı veril-
miştir. Buma gitsin milyon-
larca mağdurun içinde acaba 
Hristiyanlar da var mı diye 
arasın dursun, zira partisi 
adına konuşan bazı sözcüler 
sadece Hristiyan mağdurlar 
için üzülmektedirler. Görü-
nen o ki, diğer milyonlarca 
mağdurun onların gözünde 
bir ehemmiyeti yoktur. Yazık 
ki hem de ne yazık!

IKINCI DÜNYA SAVAŞI’NDA YAŞANAN 
DRAM BOSNA’DA TEKRAR ETMIŞ 
VE ŞIMDI DE DOLAYLI OLARAK 
AVRUPA’NIN BIRÇOK BÖLGESINDE 
YENIDEN GÜNDEME GELMIŞTIR. 
GÖRÜNEN O KI, AVRUPA TARIH 
ÖNÜNDE BIR KEZ DAHA INSANLIĞA 
KARŞI MAHCUP OLMA TEHLIKESIYLE 
KARŞI KARŞIYADIR.

TÜRKIYE’NIN ÇÖZÜM PLANINA GÖRE 
SIĞINMACILARIN MADDI KÜLFETINE 
AB’NIN DE KATKI SAĞLAMASI 
HALINDE YUNANISTAN’A KAÇAK 
YOLLARDAN GEÇMIŞ SIĞINMACILAR 
GERI ALINACAK, BUNA MUKABIL 
OLARAK DA AYNI MIKTARDA 
SIĞINMACI AB’YE GÖNDERILECEKTIR.
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B
aşbakan Ahmet Davutoğlu 4-5 
Mart tarihlerinde Tahran’a res-
mi bir ziyaret yapmış; ziyaretin 
merkezinde iki ülke arasında-

ki ekonomik ve bölgesel ilişkiler ele alın-
mıştır. Bölgesel meselelerde pek ilerleme 
kaydedilmese de bu ziyaret, Türkiye-İran 
ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmıştır. 
 
‘İran Baharı’ ve Türkiye-İran 
İlişkileri
Temmuz 2015’te İran ile Batı 
arasındaki nükleer meselenin çözüme 
kavuşturulmasından sonra İran’a ‘bahar’ 
gelmiş; Batı Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere dünyanın değişik bölgelerinden 
çok sayıda siyasi heyet ve işadamı 
nükleer anlaşma sonrası İran’da yatırım 
fırsatlarını değerlendirmek için Tahran’a 
gitmiştir. Zira anlaşma sonrasında ortaya 
çıkan bu olumlu atmosferi kendi siyasi 
ve iktisadi menfaatleri doğrultusunda 
değerlendirmek isteyen İranlı yetkililer de 

birçok ülkeye çeşitli düzeylerde ziyaretler 
gerçekleştirmiştir.

Ne var ki İran ile Batı arasında ‘ba-
har’ yaşanırken; Ankara-Tahran ilişkileri 
geril(e)meye başlamıştır. Zira Türkiye, nük-
leer anlaşmaya iyimser ama ‘ihtiyatlı’ bir şe-
kilde yaklaşmış; Tahran’ın ‘yapıcı diploma-
si’ alanındaki maharetini bölgesel meseleler 
karşısında da sergilemesini ve politikalarını 

gözden geçirmesini istemiştir. Bunun üze-
rine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in 
Ağustos ayında Türkiye’ye yapmayı plan-
ladığı ziyaret de son anda iptal edilmiştir. 
Buna karşın İran’ın Rusya ile işbirliği içinde 
Suriye başta olmak üzere bölgede izlediği 
‘agresif’ siyaset karşısında ise Türkiye, ‘stra-
tejik sabır’ göstermiştir.  Oysa Türkiye uzun 
bir müddet İran’ın nükleer programına 
destek vermiş ve tecrit edilmesine karşı çık-
mıştır. Buna rağmen Türkiye-İran ilişkile-
rinin gerilemesinin temel nedenleri olarak 
İran basınında Türkiye aleyhinde, özellikle 
Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsını ve ailesini 
hedef alan mesnetsiz yayınların yapılması, 
Türkiye’deki seçim süreci ve bölgede ortaya 
çıkan bazı gelişmeler sayılabilir.

İki ülke ilişkilerinde siyasi gerilimin 
artmasına rağmen Türk işadamları yönünü 
İran’a dönmüştür. Zira Türkiye’nin  çeşitli 
nedenlerle Rusya başta olmak üzere bazı 
dış pazarlardan çekilmek zorunda kaldığı 
bir dönemde yaptırımların kalkması, İran’ı 
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iş dünyası için daha cazip hale getirmiştir. 
Küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra 
TÜSİAD üyesi büyük şirketler de İran pa-
zarı ile ilgilenmeye başlamıştır. Son olarak 
Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB 
heyeti Tahran’a giderek iki ülke arasında 
ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için ça-
lışmalar yapmıştır.
  
İkili İlişkilerde Yeni Bir İvme
Davutoğlu’nun ziyareti, iki ülke ilişkilerin-
de son aylarda yaşanan kırılmanın tadilatı 
olarak görülmekte olup; bu ziyaret, iki ülke 
ilişkilerine hem siyasi açıdan hem de iktisa-
di açıdan yeni bir ivme kazandırmıştır. Zira 
yakın arayla Türkiye’de ve İran’da yapılan 
seçimlerin sonucunda Davutoğlu ve Ruha-
ni hükümetlerinin güçlerini pekiştirmesi, 
bu ivmenin sürdürülmesini sağlayacaktır. 
Önümüzdeki aylar içerisinde Türkiye-İran 
Karma Ekonomi Komisyonu toplanacak, 
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Haziran ayın-
da Ankara’ya gelecek ve 3. YDİK toplantısı 
yapılacaktır. Bu toplantıda ikili ilişkilerin 
son durumunun değerlendirilmesi ve yeni 
işbirliği anlaşmalarının imzalanması bek-
lenmektedir.

Davutoğlu, iki ülke ilişkilerinde hedef-
lenen 30 milyar dolarlık ticaret hacminin 

yakalanamamasını yaptırımların etkisine 
bağlamış; yaptırım sonrası dönemi, Türki-
ye-İran ilişkilerinin gelişmesi için önemli 
bir fırsat olarak nitelemiştir. Bu minvalde 
önümüzdeki dönemde, iki ülkenin petrol 
ve gaz başta olmak üzere enerji, bankacı-
lık ve turizm alanlarında işbirliği yapması 
beklenmektedir. Bu doğrultuda, iki ülkenin 
demiryolu ve karayolu ulaşım ağları ile li-
manları arasında bağlantı kurulması, ter-
cihli ticaret anlaşmasının kapsamının ge-
nişletilmesi ve en geç üç yıl içinde 30 milyar 
dolarlık ticaret hacminin yakalanması gibi 
hedefler belirlenmiştir.

Hükümetler tarafından alınacak tedbir-
lerin ve alt yapı yatırımlarının yanı sıra özel 
sektörün de devreye girerek iki ülke ara-

sındaki ilişkileri derinleştirmesi ve geniş-
letmesi beklenmektedir. Zira Davutoğlu’na 
ziyaret sırasında 160 işadamı eşlik etmiş ve 
bu minvalde Türk-İran İş Forumu gerçek-
leştirilmiştir. Benzer şekilde, iki ülke ara-
sında ticareti ve ekonomik ilişkileri destek-
lemek için önümüzdeki aylarda Tahran’da 
Türk Ticaret Merkezi kurulacaktır. Hali-
hazırda Türkiye, İran’a 3,6 milyar dolarlık 
ihracat yapmakta olup; İran’da toplam 2,1 
milyar dolarlık Türk yatırımının olduğu be-
lirtilmektedir. İran pazarında hazır giyim 
sektöründe ağırlıklı bir yeri olan Türk şir-
ketlerinin önümüzdeki dönemde alış veriş 
merkezi, enerji, otelcilik, inşaat, karayolu 
ve demiryolu inşası ve otomotiv sektörle-
rinde yatırım yapması beklenmektedir.

 Ziyaretin ikili ilişkiler üzerindeki etkile-
rinden birisi de güvenlik ve işbirliği meka-
nizmalarının canlandırılmasıdır. 1990’ların 
sonunda çeşitli düzeylerde ihdas edilen gü-
venlik komisyonları bir müddettir çalışma-
makta olup; bu durum, iki ülkenin güvenlik 
meselelerinde birbirlerine karşı şüpheyle 
bakmalarına neden olmaktadır.
  
Bölgesel Meselelerde Görüş 
Ayrılıkları Sürüyor
Aslında bölgesel meseleler karşısında iki 

ülkenin görüş ayrılıkları yeni değildir; hatta 
buna rağmen son yıllarda iki ülke arasındaki 
ikili ilişkilerde büyük bir ilerleme kaydedil-
miştir. Öyle ki bu minvalde Yüksek Düzeyli 
İşbirliği Konseyi (YDİK) kurulmuş, tercihli 
ticaret anlaşması yürürlüğe 
girmiş ve son olarak Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Nisan 
2015’te Tahran’ı ziyaret 
etmiştir. Zira son 15 yıldır 
Türkiye-İran ilişkilerinde 
zımnen benimsenen pren-
siplerden birisi iki ülke ara-
sında bölgesel meselelerle 
ilgili görüş ayrılıklarının 
ikili ilişkilere olumsuz yan-
sımalarının asgari düzeyde 
tutulmasıdır. Nitekim Da-
vutoğlu daha Tahran yolu-
nun başında ülkeler arasın-
da görüş ayrılıkları ve farklı 
öncelikler olmasının doğal 
olduğunu belirtmiş ve ‘ile-
tişimin’ sürdürülmesinin 
önemine değinmiştir. Zira 
ancak iletişim kanallarının 
açık  tutulması suretiyle 
hem farklılıkların derinleş-
mesinin önüne geçilebilir 
hem de potansiyel ortak 
noktalar tespit edilebilir.

Bilindiği üzere İran ile Türkiye arasın-
da en ciddi bölgesel ihtilaf Suriye, özellikle 
Esad’ın geleceği meselesidir. Yine iki ülke; 
Irak, Lübnan ve Yemen’deki krizlerde ve 
Suudi Arabistan ile ilişkiler hususunda kar-
şı karşıya gelmiştir. İran’ın bölgesel politi-
kalarından rahatsız olan Türkiye, Tahran’ın 
‘mezhepçi’ bir siyaset izleyerek bölgede 
kendi nüfuz alanını genişletmeye çalış-
makla suçlamaktadır. Buna mukabil İran, 
Türkiye’yi; bölgedeki aşırı güçleri destek-
lemekle itham etmektedir. Ayrıca, Türkiye 
ile Suudi Arabistan arasında son aylarda 
kaydedilen yakınlaşma İran’ı rahatsız et-
mektedir.

Bölgesel meselelerle ilgili ciddi görüş 
ayrılıklarına rağmen Davutoğlu’nun ziyare-
ti sırasında Türkiye ve İran’ın bölge ile ilgili 
ortak kaygı ve çıkarlarının tespit edilme-
si, iki ülke arasındaki bölgesel işbirliğinin 
önemini ortaya koymuştur. Davutoğlu’nun 
sarih bir şekilde ortaya koyduğu üzere An-
kara ile Tahran’ın mutabık oldukları husus-
lardan birisi bölgesel meselelere bölgesel 

çözümler bulunmasıdır. Suriye meselesiyle 
ilgili olarak ABD ve Rusya’nın öne çıkması 
ve Türkiye ile İran’ın rollerinin ikincil dü-
zeye düşmesi her iki ülkede de rahatsızlık 
yaratmaktadır. Son zamanlarda ortaya çı-

kan ve Suriye’nin bölünmesini öngören ‘B 
Planı’ tartışmaları, iki ülkenin de kaygıları-
nı artırmıştır. Bu hususu Davutoğlu, “Böl-
genin kaderi, dış güçlere bırakılmamalıdır.” 
sözleriyle ortaya koymuştur. Ayrıca, her 
iki ülke de Suriye’nin toprak bütünlüğü-
nün korunması konusunda hassasiyetlerini 

paylaşmıştır. Bu noktadan hareketle, İran 
ile Türkiye’nin önümüzdeki günlerde böl-
gesel meselelere bölgesel çözümler bulun-
ması doğrultusunda yeni adımlar atması 
beklenebilir.

Davutoğlu’nun Tahran ziyareti ile ikili 
ilişkilerin ivme kazanması, İran’ın Suudi 
Arabistan ile Türkiye arasındaki yakınlaş-
madan duyduğu rahatsızlığı azaltacaktır. 
Diğer yandan İran ve Suudi Arabistan ara-
sındaki kutuplaşma, bölgedeki gerilimin 
yükselmesine ve çözüm çabalarının sonuç-
suz kalmasına neden olmaktadır. Bu min-
valde; Ankara ile Tahran arasında güvenin 
yeniden tesis edilmesi, Türkiye’nin bu me-
selede arabulucu olmasını kolaylaştırabilir.

Türkiye-İran ilişkilerinde yakalanan bu 
ivme tabii ki de iki ülke arasında bölgesel 
meselelerde vuku bulan görüş ayrılıklarının 
sona erdiği anlamına gelmemektedir. Nite-
kim, Davutoğlu Tahran’daki temaslarını 
sürdürürken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sıra-
sında “İran bizim kardeşimiz ama İran’ın 
yanlış politikalarını eleştirebiliriz… İran’ın 
mezhepçi politikalarına karşıyız.” demiştir.

 
* Bu yazı “Türkiye-İran İlişkilerinde Yeni 
Bir İvme” başlığıyla  Al-Jazeera Turk inter-
net sitesinde yayınlanmıştır.

IKI ÜLKE ARASINDAKI DOĞALGAZ 
TICARETININ YILLIK HACMI 55 MILYAR 
ABD DOLARI SEVIYESINDEDIR. 
DIĞER BIR IFADEYLE, TÜRKIYE 
YILLIK DOĞALGAZ IHTIYACININ 
% 55’LIK KISIMINI RUSYA’DAN 
KARŞILAMAKTADIR.

DAVUTOĞLU’NUN TAHRAN 
ZIYARETI ILE IKILI ILIŞKILERIN 
IVME KAZANMASI, IRAN’IN SUUDI 
ARABISTAN ILE TÜRKIYE ARASINDAKI 
YAKINLAŞMADAN DUYDUĞU 
RAHATSIZLIĞI AZALTACAKTIR. DIĞER 
YANDAN IRAN VE SUUDI ARABISTAN 
ARASINDAKI KUTUPLAŞMA, 
BÖLGEDEKI GERILIMIN YÜKSELMESINE 
VE ÇÖZÜM ÇABALARININ SONUÇSUZ 
KALMASINA NEDEN OLMAKTADIR.



58  59  EKOANALİZ

sonuçlanmıştır. Öyle ki; Boris Yeltsin ve 
Nursultan Nazarbayev’in arabuluculuğuyla 
varılan uzlaşmadan kısa bir süre sonra 20 
Kasım 1991’de Azerbaycanlı, Rus ve Kazak 
bakanları, generalleri ve gazetecileri taşı-
yan helikopter Ermeni birliklerinin işgali 
altındaki bir bölgeden açılan ateşle düşü-
rülmüş ve saldırıdan kurtulan olmamıştır. 
Bu durum, Azerbaycan kamuoyunda, ateş-
kes kavramına olumlu bir anlam yüklenme-
mesi gerektiği algısının yerleşmesine neden 
olmuştur. Daha uzun süreli ve kalıcı görün-
tüye sahip olan mevcut Ateşkes Anlaşması 
ise daha uzun ve zor bir sürecin ardından 

Mayıs 1994 ‘te imzalanmış ancak o da sü-
rekli olarak ihlal edilmişti. 

Ağustos 2008 ve Sonrası
Özellikle, Ağustos 2008 olaylarından sonra 
“dondurulmuş sorunlar”ın aslında donma-
mış olduğu ve bu durumun büyük tehlike 
arz ettiği daha iyi anlaşılmış, sorunun çö-
zümüne yönelik girişimlerin yoğunlaşacağı 
iddia edilmiştir. Bu aşamada, Rusya’nın 
arabuluculuğuyla 2 Kasım 2008’de Mos-
kova yakınlarındaki “Mein Dorf” şatosun-
da imzalanan anlaşmanın ateşkesi önemli 
ölçüde garanti altına alması beklenmiştir. 
Çünkü ilk kez taraflar Rusya’nın da imza 
attığı bir belgeyle sorunun çözümünde ba-
rışçıl yöntemlere bağlı kalacaklarını ifade 
etmişlerdir.

Ama ilginç bir şekilde son yıllarda bü-
yük kayıplara neden olan ateşkes ihlalleri, 
taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı 
sırada ya da hemen ertesinde yaşanmıştır. 
Örneğin Haziran 2010’da, Ağustos 2014’te, 
Kasım 2014’te, Aralık 2015’te ve diğer bazı 
dönemlerde ne zaman üst düzey görüşme-

ler söz konusu olsa, ateşkes ihlalleri her iki 
taraftan önemli kayıpların yaşanmasına ve 
savaş senaryolarının gündeme gelmesine 
neden olmuş; bu gerginliklerin her birin-
den, sonraki birkaç gün içerisinde önceki 
düzeye geri dönülmüştür. Daha öncesinde 
de sorunun çözümüne yönelik adımların 
atılma ihtimali belirdiğinde, Ermenistan’da 
(1998) iktidar değişikliği, hatta bir terör 
saldırısı1 bile yaşanmıştır. 

Aslında Ateş Hiç Kesilmedi.
Aslında ateş hiç kesilmemiştir. Ateşkes ih-
lalleri ise daha çok tarafların karşı tarafı 
suçlama konusu ve Mayıs 1994’teki dengeyi 
kendi lehlerine çevirme girişimi olarak dik-
kat çekmiştir. Zira Azerbaycan askeri, eko-
nomik ve diplomatik açıdan 1990’lı yılların 
başlarına göre çok daha güçlenmiştir.

Azerbaycan açısından topraklarının 
(eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi ve çev-

1  27  Ekim  1999’da  Ermenistan  parlamentosuna  yönelik  saldırıda 
başbakan  ve  parlamento  başkanı  dâhil,  8 milletvekili  hayatını  kay-
betmiştir.

A
teşkes anlaşmasının 22. yılına 
yaklaşılırken, Ermenistan-Azer-
baycan cephe hattında ateşkes 
ihlallerinin artması savaş senar-

yolarının bir kez daha gündeme getirmiştir. 
Peki, buraya nasıl gelindi? Karabağ sorunu 
neden bunca yıl çözülemedi? 22 yıldır süren 
ateşkesin şartları nelerdi?

Son yaşanan olayları dikkate alırsak, 
Azerbaycan tarafının resmi açıklamalarına 
göre, çatışmaların yoğunlaşmasının sorum-
lusu Ermenistan’dır. Azerbaycan Savunma 
ve Dışişleri Bakanlıklarının açıklamaların-
da, Ermenistan’ın ateşkes ihlallerini yoğun-
laştırmak suretiyle Azerbaycanlı sivillere 
zarar verdiği ve buna cevaben Azerbaycan 
ordusunun askeri harekât başlattığı yönün-
dedir. 

Olaylar yaşandığı sırada Nükleer Güven-
lik Zirvesi için ABD’de bulunan Azerbaycan 
Devlet Başkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’a 
döner dönmez Ulusal Güvenlik Konseyi’ni 

toplamıştır. Toplantıda Aliyev ve Savunma 
Bakanı Zakir Hesenov, Ermenistan’ın pro-
vokasyonlarına cevaben Azerbaycan ordu-
sunun gerçekleştirdiği askeri operasyonlar 
sonucunda düşmana ciddi darbe indirildi-
ğini, bazı yerleşim birimlerinin ve önemli 
yüksekliklerin işgalden kurtarıldığını açık-
lamıştır.

Aslında Azerbaycan’ın pozisyonuna 
ilişkin genel tablonun görülmesi açısından 
Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 2 Nisan 2016 
tarihli toplantısı büyük önem taşımaktadır. 
Çünkü Azerbaycan medyası ve kamuoyun-
da, o toplantıdaki çerçeveyle bu kadar yük-
sek oranda bir uyum ilk kez öne çıkmıştır.

Aliyev’in konuşmasında “gerginlik” ve 
“zafer” vurgularının birbirine paralel ola-
rak sürdürülmesi dikkat çekici olmuştur. 
Örneğin Devlet Başkanı Aliyev, “Ateşkes 
döneminde ilk kez Ermenistan’a bu kadar 
büyük darbe indirildi.” Demiş ve hemen 
eklemiştir: Bunun suçlusu, topraklarımızı 

işgal altında tutan ve saldırıları başlatan 
Ermenistan’dır. 

Aliyev’in konuşmasında yer verdiği 
“Biz kendi toprağımızdayız, başkasının 
toprağına saldırmadık.”, “Ermenistan BM 
Güvenlik Konseyi’nin ve diğer uluslarara-
sı kuruluşların kararlarını uygulamıyor.”, 
“Ermenistan ordusu Azerbaycan toprakla-
rında kültürel anıtları, mezarlıkları tahrip 
etmiştir. Bunu AGİT ve Avrupa Konseyi 
Parlamenter Asamblesi’nin bölgede çalış-
ma yapan uzman heyetleri de tespit ederek 
raporlarına yansıtmıştır” vb. ifadeler, son 
gelişmelerden ziyade sorunun genel duru-
muna dikkati çekmek amacı taşımaktadır. 

Toplantıda genel olarak  “gerginlik” ve 
“zafer” havası hâkim olsa da; barış ve hü-
manizm vurgusu da ihmal edilmemiştir. 
Aliyev Azerbaycan’ın savaş ve kan dökül-
mesini istemediğini de vurgulamıştır: Biz 
sadece Azerbaycan analarının değil, Ermeni 
analarının da ağlamasını istemiyoruz. Ama 
sonu belli olmayan göstermelik bir sürecin 
bir parçası olmayı da düşünmüyoruz. İşgal 
Ermenilerin de işine yaramıyor. Ermenis-
tan yönetimi Ermenilerin çıkarlarını düşü-
nüyorsa işgalden vazgeçsin.

Neden Şimdi?
Peki, neden bu kadar geniş çaplı bir çatışma 
ve neden şimdi?

Öncelikle bir noktayı açıklığa kavuştur-
makta fayda var. Karabağ sorununun orta-
ya çıkmaya başladığı 1980’lerin ikinci yarı-
sından günümüze kadar ki süreçte ateşkese 
ilişkin uzlaşmaların hiçbirisi tam anlamıyla 
başarılı olamamıştır. Özellikle 1990’lı yıl-
ların başındaki ateşkese ilişkin uzlaşmala-
rın tamamı saldırı, terör, katliam ve işgalle 

KARABAĞ SORUNUNUN ORTAYA 
ÇIKMAYA BAŞLADIĞI 1980’LERIN 
IKINCI YARISINDAN GÜNÜMÜZE 
KADAR KI SÜREÇTE ATEŞKESE ILIŞKIN 
UZLAŞMALARIN HIÇBIRISI TAM 
ANLAMIYLA BAŞARILI OLAMAMIŞTIR.

Karabağ Sorununda Ateşkes İhlalleri 
ve Savaş Senaryoları

Araz Aslanlı
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

KAFKASYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (QAFSAM) BAŞKANI
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resindeki 7 rayonun) 
Ermenistan işgali al-
tında kalması, hem 
uluslararası hukuka 
aykırı hem de iki ülke-
nin mevcut kapasite-
lerine uygun değildir. 
Diğer bir tabirle Azer-
baycan, uygun gör-
düğü zamanda BM 
Sözleşmesi’nin 51. 
maddesine dayana-
rak meşru müdafaa 
hakkı çerçevesinde 
topraklarını Erme-
nistan işgalinden 
kurtarma hakkına ve 
kapasitesine sahip-
tir. Azeri yöneticilere 
göre ise Ermenistan, ülkeler arasında deği-
şen kapasiteler dengesini kendisi açısından 
çok riskli görmekte ve Azerbaycan’ın artan 
kapasitesinin Rusya’nın da yer alacağı bir 
savaşla sınırlanmasını sağlamak için (Gür-
cistan ve Ukrayna örneklerinde olduğu 
gibi) Azerbaycan’ı provokasyona çekmeye 
çalışmaktadır.

Bazıları olayları sadece son gelişmeler 
ışığında değerlendirmekte ve bu olayın, 
Azerbaycan’ı Rusya’nın taleplerine boyun 
eğmeyen dış politika anlayışından vazge-
çirmeye yönelik olarak Rusya tarafından 
planlandığını iddia etmektedir. Bu çerçe-
vede özellikle Azerbaycan’ın Batı’ya yönelik 
enerji projelerine devam etmesine, Rusya-
Türkiye gerginliğine rağmen Azerbaycan 
Devlet Başkanı İlham Aliyev’in sürekli ola-
rak her konuda Türkiye’nin yanında olduk-
larını vurgulamasına ve 15 Mart 2016 ta-
rihli Ankara ziyaretinde çok alışılagelmişin 
dışında bir tablo sergilemesine, en nihayet 
son ABD ziyaretine dikkat çekilmektedir. 
Son yaşananlarda her iki neden rol oynamış 
olabilir. Ayrıca bu süreçlerde hem Ermenis-
tan hem de Azerbaycan kendi güçlerini (as-
keri, diplomatik ve s.) test edebilme imkânı 
bulmuştur.

Rusya Faktörü
Peki, süreç nereye kadar gider?

Karabağ sorununun çok karmaşık bir 
sorun olduğunu, sorunun ortaya çıkışında 
tek suçlunun Rusya olmadığını ifade et-
mekle beraber, mevcut manzaranın ortaya 
çıkmasını sağlayanın da, çözüm sürecindeki 

en önemli engelin de bu ülke olduğunu be-
lirtmek yanlış olmaz.  Zira Karabağ sorunu, 
Rusya açısından Kafkasya’da etkinliğini sür-
dürmesi amacı doğrultusunda önemli bir 
araçtır. Bu nedenle Rusya, sorunun tam ola-
rak bir çözüme kavuşturulmasını ve bir ara-
cının ortadan kalkmasını istememektedir.

Dönemsel olarak yaşanan çatışmalarda 
bir tarafın üstünlüğü eğer Rusya’nın genel 
politikalarının dışına taşmıyorsa, Rusya 
buna izin vermektedir. Örneğin bir tarafa 
kendisini daha fazla sevdirmek ya da diğer 
tarafa varlığının önemini daha da hisset-
tirmek istiyorsa buna izin verebilmektedir. 
Bunun dışında Rusya’ya rağmen ciddi bir 
çatışmanın başlaması ve taraflardan biri-
nin diğerine ciddi üstünlük sağlaması ihti-
mali zayıftır. Bu aşamada Azerbaycan`ın, 
Rusya`nın da müdahil olacağı bir savaşı 
arzu etmemesi, Rusya`nın da bu kadar so-
run sürüyorken Azerbaycan dolayısıyla yeni 
sıkıntılar yaşamayı istememesi; çatışmanın 
büyümesi ihtimalini de zayıflatmaktadır. 

Ermenistan sürekli olarak Rusya’nın 

askeri desteğini hissetmektedir. Zaten Rus-
ya da; Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü 
çerçevesinde ittifakı, ikili ittifak anlaşması-
nı ve Ermenistan’daki Rus askeri üslerini 
güvencesi olarak görmektedir. Ayrıca Er-
menistan, Rusya’nın eski SSCB’yi canlan-
dırma girişiminin bir parçası olarak de de-
ğerlendirilen Avrasya Ekonomik Birliği’nin 
de üyesidir. 

Bakü’deki yaygın kanaate göre, 
Ermenistan’da bu ülkeyi değil; kendi ge-
leceğini düşünen, bu nedenle de Rusya’ya 
bağımlı kalan bir iktidar var. SSCB döne-
mindeki tam bağımsız Ermenistan için yü-
rütülen mücadele, SSCB’nin dağılmasıyla 
birlikte başarılı olsa da günümüzde Erme-
nistan; bırakın tam bağımsız olmayı, yöne-
timlerin hatalı politikaları, özellikle de Ka-
rabağ sorunu nedeniyle Rusya’nın kontrolü 
altındadır.

Ermenistan özellikle Azerbaycan ve 
Türkiye’ye yönelik politikaları nedeniy-
le kendisini bir güvenlik çıkmazının içine 
sokmuş durumdadır. Bu iki ülkeyle olan 
sorunlarını çözmek yerine bu iki ülkeden 
tehdit algıladığı düşüncesiyle Rusya’ya sü-
rekli olarak daha bağımlı hale gelecek poli-
tikalar izlemektedir. Diğer bir ifadeyle ülke 
bir zamanlar “Büyük Ermenistan” hayali ile 
yaşarken; günümüzde neredeyse bağımsız 
hiçbir karar alamayan Ermenistan’a dönüş-
müş durumdadır. Bu sebeple des Ermenis-
tan açısından, Karabağ sorunun çözüm şan-
sını da zayıflatan bir çıkmaz söz konusudur. 
Mevcut ateşkes ihlalleri de bu çıkmazın de-
vam etmesinin bir sonucudur.

DÖNEMSEL OLARAK YAŞANAN 
ÇATIŞMALARDA BIR TARAFIN 
ÜSTÜNLÜĞÜ EĞER RUSYA’NIN 
GENEL POLITIKALARININ DIŞINA 
TAŞMIYORSA, RUSYA BUNA IZIN 
VERMEKTEDIR.

Yabancı Öğrenciler Müjde!
TÜRKİYE ve KKTC’de Anlaşmalı Olduğumuz 
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İ
ngiltere, 1973 yılında gerçekleşen AB 
üyeliğinin ardından sürekli olarak AB 
üyeliği ile ilgili konuları tartışma hali-
ne getirmiş ve sonrasında AB bütün-

leşmesinde benimsenen Schengen ve Euro 
gibi önemli girişimlerin dışında kalmıştır. 
Üyeliğinin iki yıl sonrasında 1975 yılında 
AB içinde kalıp kalmamayı oylayan İngiliz 
halkı, 23 Temmuz 2016 tarihinde gerçek-
leşmesi planlanan referandumla AB üyeli-
ğini bir kez daha tartışmaya açacaktır. Her 
ne kadar son dönemde AB’nin karşı karşıya 
olduğu büyük göçmen krizinin gölgesinde 
kalsa da, AB son yıllarda gündeminde yer 
alan sorunlardan birisi olan İngiltere’nin 
üyelikten vazgeçme ihtimali konusuna iliş-
kin önemli bir adımı geçtiğimiz ay atmıştır. 
Bu yazıda İngiltere ile varılan yeni uzlaşının 
koşulları üzerinde durularak AB’nin İngil-

tere içindeki geleceği ve bu konunun AB 
bütünleşmesine etkisi ele alınacaktır.

Bilindiği üzere Danimarka’nın deniza-
şırı toprağı statüsündeki Grönland 1982 
yılında düzenlenen referandumla AB üye-
liğinden ayrılmıştır. Bu anlamda İngiltere, 
AB üyeliğinden çıkarsa bu AB açısından ta-
rihsel anlamda bir ilk olmayacaktır. Ancak 
bu durum, AB’yi derinden etkileyecektir. 
Yine de AB’nin 1957 yılında kurulmasının 
ardından sürekli olarak gelişen ve genişle-
yen bir bütünleşme olduğu ifade etmek pek 
de yanlış olmayacaktır.

Uzun süre İngiliz halkından gelen ta-
leplere karşı direnen İngiltere Başbakanı 
David Cameron, 2013 yılından sonra bu ta-
leplere karşı duyarsız kalamamıştır. Bu du-
rum kuruluşunun ardından sürekli olarak 
genişleyen AB’yi en önemli üyelerinden bi-
rinin ayrılması gerçeği ile yüzleşmek zorun-
da bırakmış ve sürekli olarak AB üyeliğine 
ilişkin koşulları sorgulayan bir İngiltere, AB 
bütünleşmesine ilişkin kötümser bir orta-
mın hakim olmasına neden olmuştur. 

İngiltere’nin AB üyeliği ile ilgili temel 
rahatsızlık noktaları iş dünyasını ilgilendi-
ren birçok konunun AB tarafından belirle-
nen kurallarla düzenlenmesi, AB bütçesine 
yaptığı katkıya kıyasla bütçeden çok az bir 
payın kendisine geri dönmesi, AB ortak pa-
zarının en önemli ayaklarından birini teşkil 
eden kişilerin serbest dolaşımı sayesinde 
AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının kolay-
lıkla İngiltere iş piyasasına erişebilmesi ve 
AB’nin giderek daha sıkı bir Birlik haline 

gelme ya da federal bir siyasi birliğe dönüş-
me hayaline sahip olmasıdır.

İngiliz kamuoyu üyelik konusunda tam 
olarak bölünmüş bir durumdadır. Temmuz 
ayında gerçekleşecek olan referandumun 
sonucunu kestirmek bu nedenle bir hayli 
zordur. Çünkü İngiltere halkının önemli bir 
kısmı AB üyeliğinin ülkelerine sağladığı AB 
üyesi ülkelerle kolaylıkla ticaret yapabilme, 
genç ve düşük ücretlerle çalışmaya istek-
li işgücüne erişme ve İngiltere’nin dünya 
siyasetinin hatırı sayılır bir üyesi olması 
gibi faydalara odaklanarak İngiltere’nin AB 
üyesi kalarak yoluna devam etmesini arzu 
etmektedir. İngiltere’nin AB içinde kalma-
sına ilişkin öne çıkan faydalardan da anla-
şılacağı üzere İngiliz iş dünyası çok açık bir 
şekilde İngiltere’nin AB üyesi olarak kalma-
sından yana bir tutum sergilemektedir.

İngiltere ile AB üyeleri arasında varılan 
anlaşma İngiltere’nin referandumda AB 
üyesi olarak kalmayı tercih etmesi ve bunu 
resmi yollarla AB yetkili organlarına bildir-
mesi halinde geçerli olacaktır. Her ne kadar 
kamuoyundan gelen baskılar neticesinde 
ülkesinin AB üyeliğine ilişkin bir referan-
dum düzenlemeyi kabul etmiş olsa bile esa-
sında İngiltere’nin AB üyeliğinden vazgeç-
memesinden yana olan David Cameron’un 
elini, üyelik muhalifleri karşısından olduk-
ça güçlü hale getirecektir.

İngiltere ile varılan anlaşmada İngiltere 
hassasiyetleri doğrultusunda AB bütünleş-
mesinde düzenleme yapılması öngörülen 
konular şunlardır: 1. Göçmen işçilerin de-

nizaşırı ülkelerde yaşayan çocukları için ya-
pılan ödemelerin ilgili ülkelerin ekonomik 
koşulları dikkate alınarak belirlenmesi (İn-
giltere bu ödemelerin tamamen kesilmesi-
ni istemiştir. Doğu Avrupa’da yer alan bazı 
AB üyelerinin itirazları neticesinde bu ara 
formül bulunmuştur.), 2. Göçmen işçilere 
ödenen katkıların ilk dört yıllık dönemde 
söz konusu olmaması ve yedi yılın ardından 
ödenmesi (İngiltere yedi yıllık sürenin on üç 
yıl olmasını talep etmiştir.), 3. İngiltere’nin 
herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşmadan 
Euro alanı içinde eşit şekilde ticaret yap-
ma imkanına sahip olması (Ortak pazarda 
eşit koşulda ticaret yapılması konusunda 
İngiltere istediğini elde etmiştir.), 4. Avro 
alanında yapılan yeni düzenlemelere karşın 
Londra’nın Avrupa’nın en önemli finan-
sal merkezlerinden biri olarak kalmasının 
sağlanması (Finansal anlamda AB içinde 
Londra dışında yeni bir yapılanmaya gidil-
mesinin önü kesilmiştir.), 5. İngiltere’nin 
bundan sonra AB bütünleşmesi dahilinde 
gerçekleşecek olan yeni girişimlere katılma 
zorunluğunda bulunmaması (İngiltere bu 
sayede giderek daha sıkı bir birlik olmak 
hedefine bağlı kalma yükümlülüğü taşı-

madan bu hedefe yönelik atılan adımlara 
katılmama hakkına sahip olacak ve siyasi 
birlik için üzerinde baskı kurulamayacak-
tır.), 6. Üye devlet parlamentolarının yüzde 
55’nin istemediği bir kararın AB nezdinde 
alınmasının söz konusu olmaması, 7. Tüm 
üye devletlerin AB ortak pazarının en etkin 
şekilde işlemesine imkan veren düzenle-
meler yapması, 8. AB üyesi ülkelerin va-
tandaşlarından biriyle evlenen üçüncü ülke 
vatandaşlarının AB içindeki serbest dola-
şımlarının güvenlik gerekçesiyle kısıtlan-
ması ihtimalinin söz konusu olması.

İngiltere ile AB arasında 18-19 Şu-
bat 2016 tarihinde gerçekleşen Avrupa 
Konseyi’nde varılan anlaşma Cameron’un 
en başında İngiliz halkına bulunduğu AB’ye 
devredilen yetkilerin geri alınması vaadi-
nin ve bu vaatlere ilişkin AB yetkililerine 10 
Kasım 2015 tarihinde ilettiği mektupta yer 
alan hususların gerisinde olmakla birlikte 
İngiltere’nin AB içinde özel bir üyelik statü-
süne sahip olacağını doğrular niteliktedir.

AB üyesi ülkelerin İngiltere’de düzenle-
necek referandumun sonucunu etkilemek 
üzere böyle bir adım atmaları ve anlaşma 
aracılığıyla İngiltere’nin hassasiyetleri-

ni mümkün olduğu derecede karşılamaya 
yönelik çaba sarf etmeleri İngiltere’nin çı-
kış ihtimalinin Birlik üzerinde neden ola-
cağı kötü etkileri yok etmeye yöneliktir. 
İngiltere’nin referandumda “evet” sonucu 
çıkması halinde resmileşecek özel üyelik 
statüsü bundan sonraki süreçte İngiltere 
gibi AB içindeki AB şüphecisi üye devlet-
lerin benzer taleplerde bulunmalarını be-
raberinde getirebilir ya da bundan sonraki 
genişlemeler konusunda isteksiz olan AB 
üyesi ülkeler Türkiye ve Batı Balkan ülke-
leri açısından İngiltere’ninki gibi özel bir 
üyeliğin söz konusu olması taleplerini dile 
getirmek noktasında daha aktif bir tutum 
sergileyebilir. 

INGILTERE, 1973 YILINDA 
GERÇEKLEŞEN AB ÜYELIĞININ 
ARDINDAN SÜREKLI OLARAK AB 
ÜYELIĞI ILE ILGILI KONULARI 
TARTIŞMA HALINE GETIRMIŞ VE 
SONRASINDA AB BÜTÜNLEŞMESINDE 
BENIMSENEN SCHENGEN VE EURO 
GIBI ÖNEMLI GIRIŞIMLERIN DIŞINDA 
KALMIŞTIR.

INGILTERE ILE AB ARASINDA 18-19 
ŞUBAT 2016 TARIHINDE GERÇEKLEŞEN 
AVRUPA KONSEYI’NDE VARILAN 
ANLAŞMA, INGILTERE’NIN AB IÇINDE 
ÖZEL BIR ÜYELIK STATÜSÜNE SAHIP 
OLACAĞINI DOĞRULAR NITELIKTEDIR.

AB ile Varılan Anlaşma 
İngiltere’yi Üye Olarak Kalmaya İkna 

Edebilecek mi?
Yrd. Doç. Dr. Seven Erdoğan

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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A
vrupa enerji arz güvenliği an-
lamında, ana enerji tedarikçisi 
konumunda olan Rusya’nın da 
etkisiyle, kendisini güvende his-

setmemektedir. Bu güvensizlik durumunun 
temelde iki nedeni vardır: Avrupa enerji pi-
yasasının henüz entegre olmayışı ve enerji 
tedarikindeki dönemsel kesintiler. Bu an-
lamda Avrupa nezdinde enerji altyapısına 
dair sorunların giderilmesi, arz kesintile-
rine karşı önleyici planlamaların hayata 
geçirilmesi ve olası kesinti durumunda acil 
önlemlerin üzerinde durulması gerekliliği 
ortadadır.

Diğer yandan tüm bu aksiyonların ger-
çekleştirilmesi için 2015 Şubat’ta, Avru-
pa Komisyonu tarafından Avrupa Enerji 
Birliği’nin kurulması kararı alınmıştır1. Zira 
2006 ve 2009 gaz kesintileri ile 2013-2014 
yılları arasında Ukrayna kaynaklı olarak 
yaşanan çatışmalar, AB için Rusya’nın pek 
de güvenilir bir partner olmadığını açık-
ça ortaya koymuştur. Bu minvalde Avrupa 
Enerji Birliği, özellikle Avrupa ülkeleri dü-
şünüldüğünde ve enerji politikasının dış 
politikaya etkisi de dikkate alındığında, 

1  Avrupa Enerji Birliğine dair daha detaylı bir araştırma için: http://
ec.europa.eu/priorities/energy-union-tour_en 

elzem olan enerji politikalarının koordinas-
yonunu da sağlayacaktır.

Enerji birliği stratejisi bağlamında, en 
azından Avrupa nezdinde ve enerji konusun-
da tek sesliliğin sağlanması ve ortak çıkarla-
rın korunması adına, AB üyesi ülkelerinin 
üçüncü ülkelerle imzalayacağı hükümetler-
arası yeni enerji anlaşmalarında, Avrupa 
Komisyonu’na gözlemci statüsünün veril-
mesi önerisi getirilmiştir2. Zira bu sayede 
Komisyon’a, ilgili anlaşmalardaki çekincele-

rini birinci ağızdan ve anında iletme imkanı 
tanınmış olacaktır. Ancak her şeye rağmen, 
enerji anlamında Avrupa’nın ana tedarikçisi 
olan Rusya’ya bağımlılığın orta vadede azal-
tılmasının önünde birtakım ekonomik, tek-
nik ve siyasi sorunlar bulunmaktadır.

2  AB üyesi ülkeler ile Rusya arasındaki enerji anlaşmaları ortalama 
2025 yılında yenilenecektir.

Bu anlamda Birlik, bağımlılığın azaltıl-
ması için doğru enerji yatırımlarını hayata 
geçirerek üye ülkelerin arasındaki iletim 
hatlarını iyileştirmek ve komşu coğrafyalar 
ile olan ilişkilerini derinleştirmek zorun-
dadır. Bu minvalde enerji arz güvenliğinin 
temini için alternatif güzergah ile kaynak 
çeşitliliğinin sağlanması ve Avrupa için böl-
gesel yeni enerji merkezlerinin yaratılması 
gerekliliği ortadadır. Bu sebeple önümüz-
deki dönemde AB’nin özellikle Doğu Ak-

deniz ile Kuzey Afrika’dan ithal ettiği gaz 
oranını artırması, Güney Gaz Koridoru gi-
rişimini hızlandırması ve şeyl gazını da içe-
ren LNG ithalatında yeni alımlara gitmesi 
beklenmektedir.

Avrupa özelinde enerji güvenliği büyük 
oranda komşu coğrafyalarla ilintili olup; 
söz konusu ilişkiler, Avrupa Komşuluk 

Politikası3 çerçevesinde yürütülmektedir. 
Bu kapsamda enerji, AB’nin komşularına 
yönelik politikalarının merkezinde yer al-
maktadır. Bu minvalde Irak ve İran, top-
raklarında barındırdığı geniş rezervler ile 
Birlik için ön plana çıkan iki ülkedir. Ancak, 
kademeli olarak kalkan ve bazı yönleriyle 
hala devam ambargo ve İran doğalgaz saha-
larının daha çok ülkenin güney bölgelerin-
de bulunması, AB’nin enerji arz güvenliği 
için ciddi bir kısıt oluşturmaktadır. Diğer 
bir tabirle İran’ın, Avrupa’nın gündemdeki 
ana projesi olan Güney Gaz Koridoru’na en-
tegre edilmesi için ciddi bir altyapı maliyeti 
gereklidir. Ayrıca İran’ın ihraç imkanı bu-
lunan rezervlerinin düşük miktarda olması 
ve ancak Türkmenistan üzerinden gelen 
gazı yeniden ihraç etmesi sonucu ihracat 
miktarını artırabilmesi de, AB için İran’ın 
Rusya’ya alternatif olmasının önündeki bir 
diğer engeli oluşturmaktadır. Kaldı ki İran, 
Türkiye’ye yönelik gaz tedarik yükümlülük-
lerini de Türkmenistan’dan sağladığı gaz 
sayesinde gerçekleştirmektedir. Bu anlam-
da İran’ın Güney Gaz Koridoru’na eklenme-
si için Türkiye’nin alt coğrafyasında olumlu 
ve istikrarlı siyasi bir ortam, üretim ve da-
ğıtım için ilave maddi kaynak ve makul bir 
süre gereklidir.

Irak’ın kuzeyinde yer alan kaynakların 
bolluğu ve uluslararası şirketlerin bu bölge-
deki artan varlığı da dikkatle izlenmektedir. 
Diğer yandan, son dönemde Türkiye ile Erbil 
arasındaki gelişen ilişkiler hem Türkiye’nin 
hem de Avrupa’nın enerji güvenliği açısın-
dan ümit vaat ediyor olsa da; bu kaynak-
ların geliştirilmesi ve dağıtımının istikrarı 
için Erbil ile Irak merkezi hükümeti arasın-
da kaynakların işlenmesi, dağıtımı ve gelir 
paylaşımı üzerine mutabakatın sağlanması 
elzemdir. Zira istikrarın olmadığı bir yerde 
yatırım yapılması da pek mümkün değildir.

Avrupa enerji güvenliği için bir diğer 
önemli kaynak ülke, Rusya’dan sonra ikin-
ci en büyük gaz tedarikçisi olan Cezayir’dir. 
Zira ülke Avrupa’ya, 2013 yılında toplam 
38,5 milyar metreküp gaz ihraç etmiştir. 
Genel ticaret kapsamında ise 40,5 milyar 
dolarlık ihracat ile AB ülkeleri, toplam ihra-

3  Avrupa Komşuluk Politikası; Avrupa’nın sınırındaki coğrafyalarda 
istikrar, güvenlik ve müreffeh bir ortam sağlamak ve mevcut uygun or-
tamı geliştirmek adına 2004 yılında yürürlüğe koyduğu bir programdır. 
Detay  için:  http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_jo-
int-communication_review-of-the-enp_en.pdf 

catın içinde % 64,3’lük bir paya sahiptir. Bu 
anlamda dünya gaz rezervlerinin % 3’üne 
sahip olan ülke, gerek enerji’nin gerekse 
diğer emtiaların ithalatında AB için önemli 
bir tedarikçi konumundadır. Ancak Cezayir 
de Avrupa doğalgaz pazarındaki % 9’luk pa-
yını korumak için ilave yatırımlara ihtiyaç 
duymaktadır ve 2017 yılında üretime dahil 
olacak yeni LNG tesislerinin de üretimdeki 
beklenen düşüşü karşılamayacağı tahmin 
edilmektedir. Ayrıca ülkede, kamusal hiz-
metlerin verilmesi ve tuzlu suyun arıtımı 
amaçlı enerji tüketimi de her geçen gün art-
maktadır. Bu anlamda Avrupa’da düşen yerli 
üretim ve değerlendirilemeyen şeyl imkanı4 

4  Avrupa’nın şeyl gaz imkanına dair kısa bir değerlendirme için:
  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/542167/
EPRS_BRI(2014)542167_REV1_EN.pdf 

da dikkate alındığında, Cezayir’in Rusya’ya 
enerji tedariği anlamında alternatif olma 
imkanı sınırlıdır.

Cezayir’in komşusu Libya’nın ise 2020 
yılında yaklaşık 15 milyar metreküp gazı 
Avrupa’ya ihraç etmesi beklenmektedir. 
Zira Libya, 2013 yılında 12 milyar metre-
küplük üretimin 5 milyar metreküpünü 
Yeşil Akım5 üzerinden İtalya’ya yönlendi-
rebilmiştir. Ülkede devam eden kargaşalar 
nedeniyle de ülkenin gaz tüketiminin art-
ması beklenmemektedir. Bu anlamda 54 
trilyon metreküpün üzerinde bir gaz rezer-
vine sahip olan Libya’nın6, Cezayir’e göre 
Avrupa’nın enerji güvenliğinde daha önem-
li bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Ayrı-
ca ülke, yıllık üretim kapasitesi 3,5 milyon 
ton olan LNG tesislerine de sahiptir. Ancak 
çatışmalarda ciddi hasar gören bu tesislere 
yönelik yatırımların gerçekleşme ihtimali 
bu kargaşa ortamında pek mümkün görül-
memektedir. Bu anlamda ülkenin üretimin-
deki artış için ilave boru hattı ve LNG tesisi 
yatırımı gereklidir.

5  Yeşil  Akım  Boru  Hattı;  Libya  gazını  İtalya  vasıtasıyla  Avrupa’ya 
ulaştıran,  açık  denizde  derinliği  1,127  metreye  kadar  inebilen  ve 
toplam uzunluğu 520 kilometre olan boru hattı projesidir. Detaylı bir 
araştırma  için:  http://www.greenstreambv.com/en/pages/greenstre-
am-pipeline/greenstream-pipeline.shtml 
6  Libya  ülke  profili  için:  http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/
ulke-profili-libya 

AVRUPA ENERJI ARZ GÜVENLIĞI 
ANLAMINDA, ANA ENERJI 
TEDARIKÇISI KONUMUNDA OLAN 
RUSYA’NIN DA ETKISIYLE, KENDISINI 
GÜVENDE HISSETMEMEKTEDIR.

AVRUPA ENERJI GÜVENLIĞI IÇIN 
BIR DIĞER ÖNEMLI KAYNAK ÜLKE, 
RUSYA’DAN SONRA IKINCI EN BÜYÜK 
GAZ TEDARIKÇISI OLAN CEZAYIR’DIR. 
ZIRA ÜLKE AVRUPA’YA, 2013 YILINDA 
TOPLAM 38,5 MILYAR METREKÜP GAZ 
IHRAÇ ETMIŞTIR.

Avrupa’nın Enerji’de Alternatif Arayışları ve 
Kilit Ülke Türkiye

Deniz Tören
EKOAVRASYA EDİTÖRÜ
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2015 yılındaki keşiflere kadar hızla ar-
tan iç tüketim nedeniyle ihraç kapasitesi 
düşen Mısır, İtalyan enerji şirketi ENİ’nin 
Ağustos 2015’te Mısır’ın Zohr sahasındaki 
keşifleri sonrasında Avrupa’nın enerji gü-
venliği için yeniden değerlendirmeye alın-
malıdır. Zira ENİ enerji şirketi, sahadaki 
rezervin 850 milyar metreküpe yakın ol-
duğunu ifade etmiştir7. Bu veriler ışığında 
rezervleri % 47 oranında artan Mısır, Avru-
pa için önemli bir alternatif olabilecek nite-
liktedir. Mısır’a benzer bir şekilde; İsrail’in 
denizel alanlarında bulunan ve toplam bü-
yüklüğü 792 milyar metreküp olarak ifade 
edilen rezervler de, rezervlerin sadece % 
40’ını ihraç etme kararı alan İsrail’i bölge-
sel bir gaz ihracatçısı konumuna getirmiş-
tir. Öyle ki; üst düzey yöneticiler tarafından 
yapılan açıklamalara göre İsrail’in olası ih-
raç kanalları arasında Ürdün ve Avrupa yer 
almaktadır.

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen ke-
şifler ile birlikte önemli miktarda doğalgaz 
rezervine sahip olan Türkmenistan da, Av-
rupa için gaz tedariği noktasında önemli 
kaynaklardan birini oluşturmaktadır. An-
cak Çin’in artan talebi ve Hazar’ın yasal 
statüsü sorunu nedeniyle Türkmen gazı son 

7  ENI  enerji  şirketinin  Mısır  Zohr  bölgesi  keşiflerine  dair  basın 
açıklamasının  tam ve orijinal metni  için: http://www.eni.com/en_IT/
attachments/media/press-release/2015/08/PR_EniEgypt_eng.pdf 

dönemde Çin’e yönelmiştir. Zira Çin, yatı-
rım sürecinde de kaynak ülkelere finansal 
destek sağlamakta ve karşılığında bu ülke-
lerden doğalgaz tedarik etmektedir. Ayrıca 
önemli miktarda doğalgaz da Gazprom’a 
taahhüt edilmiş durumdadır. Bu minvalde, 
Yolatan ve Bahtiyarlık sahalarındaki yeni 
keşiflere rağmen, Türkmen gazının Trans 
Hazar Gaz Boru Hattı yoluyla Avrupa’ya 
sevk edilmesi ihtimali bir hayli düşüktür.

Yukarıda ifade bulan tüm diğer ülkelere 
rağmen Azerbaycan, Avrupa’nın enerji gü-
venliği için kilit ülke konumundadır. Zira 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, 
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı 
ve son olarak da Güney Gaz Koridoru, bu 
kilit olma durumunun en somut örnekle-
ridir. Öyle ki; ismi anılan son proje ile ilk 

etapta 6 milyar metreküp 
gazın Türkiye’ye ulaşma-
sından sonra yılda 18-19 
milyar metreküp ilave ga-
zın Avrupa’ya sevk edilmesi 
planlanmakta olup; Nabuc-
co Faciası’ndan çıkarılan 
derslerin de yardımıyla pro-
jede önemli bir yol kat edil-
miştir. Zira Türkiye, sahip 
olduğu jeostratejik konum 
ve yatırıma uygun iklimi ile 
enerji taşıma projeleri için 
kilit ülke konumundadır. 
Rusya tarafından önerilen 
Türk Akımı Projesi de bunu 
kanıtlar niteliktedir. Ayrıca 
Hazar Havzası’nda bulunan 
kaynakların Rusya dışı bir 
güzergahtan Avrupa’ya ta-
şınması açısından Türkiye 
ve Avrupa, ortak menfaat-
lere haizdir. Diğer yandan 

İsrail gazının maliyeti en düşük yol olarak 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınma-
sı için de önce Türkiye-İsrail ilişkilerinin 
normalleşmesi ve ardından boru hattının 
bir bölümünün Kıbrıs Münhasır Ekonomik 
Bölgesi’nden geçirilebilmesi için Kıbrıs’ın 
AB tarafından ikna edilmesi gereklidir.

Özetle, Avrupa’nın Rusya’ya olan ener-
ji bağımlılığından kurtulması kısa vadede 
mümkün olmasa da, ikili enerji kontratları-
nın yenilendiği 2025 yılı itibariyle bu müm-
kündür. Diğer yandan yeni güzergahların 
aktive edilmesi için Rusya, Çin ve ABD gibi 
diğer aktörlerin de konsensüsünün gerekli 
olduğu ortadadır. Ayrıca en azından enerji 
konusunda AB üyesi ülkeler arasında tek 
sesliliğin sağlanması gereklidir. Bunun için 
de Özel Bir Temsilci atamasının yapılması 
zaruri görülmektedir. İlave olarak, enerji 
arz güvenliğini sağlamak adına Avrupa’nın; 
enerji tüketimi içinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payını artırması, toplam tü-
ketimi azaltması, sera gazımı salımını azal-
tıcı kaynaklara ağırlık vermesi ve kaynak 
ile güzergah çeşitliliğine gitmesi gereklidir. 
Benzer şekilde enerji ağı ve piyasasının en-
tegrasyonu yolunda da önemli adımların 
atılması zaruridir. Kısacası, sürekli olarak 
Avrupa Komisyonu tarafından ifade edilen 
“tek bir piyasa, ortak menfaatler ve birlikte 
karar” ifadeleri bildirgelerde kalmamalı, fii-
liyata dökülmelidir.

KISA BIR SÜRE ÖNCE 
GERÇEKLEŞTIRILEN KEŞIFLER 
ILE BIRLIKTE ÖNEMLI MIKTARDA 
DOĞALGAZ REZERVINE SAHIP 
OLAN TÜRKMENISTAN DA, AVRUPA 
IÇIN GAZ TEDARIĞI NOKTASINDA 
ÖNEMLI NOKTALARDAN BIRINI 
OLUŞTURMAKTADIR. 

Avrasya’yı anlamak
şimdi çok daha kolay
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araya getirilmesi ile Anadolu Ajansı’nın ilk 
Sahraaltı temsilciliğini 2014 yılında Addis 
Ababa’da açması örnek olarak gösterilebilir. 
Tüm bu teşebbüslerin amacını Türkiye ve 
Afrika ülkeleri arasındaki karşılıklı tanınır-
lık düzeylerinin arttırılması, dinamik diplo-
matik ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni işbirli-
ği alanlarının belirlenmesi olarak özetlemek 
mümkündür.

Bu yeni politika çerçevesinde son bir-
kaç yıldır Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
Afrika’nın çeşitli ülkelerine üst düzey zi-
yaretler düzenlenmektedir. Bu yıl ise 29 
Şubat-3 Mart tarihleri arasında ECOWAS 
üyesi 4 Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili, 
Gana, Gine ve Nijerya’ya, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi tarafından 
bir seyahat gerçekleştirilmiştir. Bilindiği 
gibi bu, Cumhurbaşkanının Afrika kıtasına 
ilk ziyareti değildir. Zira ilk olarak 2009 yı-
lında Kenya ve Tanzanya’ya yönelik yoğun 
bir program çerçevesinde Cumhurbaşka-
nımız tarafından bir seyahat gerçekleştiri-
lerek Türkiye’nin yeni Afrika politikasına 
yönelik ciddi sinyaller verilmiştir. 2010’da 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kame-
run ve Nijerya’ya, 2011 yılında ise Gana ve 
Gabon’a resmi ziyaretlerde bulunulmuştur. 
Daha sonrasında ise Recep Tayyip Erdoğan 
ve kafilesi, Ocak 2015’te stratejik öneme 
haiz Doğu Afrika ülkeleri olan Etiyopya, 
Somali ve Cibuti’ye giderek bu ülkelerde 
mühim görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a Batı Afrika Turunda eşi Emine 
Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma 
Güldemet Sarı, Ekonomi Bakanı Mustafa 
Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı İs-
met Yılmaz ve 150 civarında iş adamının 
da bulunduğu bir heyet eşlik etmiştir. Türk 
heyetinin Batı Afrika’daki ilk durağı Fildişi 
Sahili olmuş ve burada iki ülke arasında 9 
önemli anlaşmaya imza atılmıştır. Abid-
jan’daki temasları boyunca Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasın-
da yaklaşık 390 milyon dolar olan ticaret 
hacminin 2020’de 1 milyar dolara yüksel-
tilmesinin amaçlandığını ifade etmiştir. 
Ardından Türkiye’nin Sahraaltı Afrika’da 
4. Büyük ticari ortağı olan Gana’ya geçen 
Erdoğan ve heyeti, burada da önemli ikili 
anlaşmalara imza atmıştır. Türk heyetinin 
üçüncü durağı ise 1 milyar doların üzerinde 
ikili ticaret hacmine sahip olduğumu Nijer-
ya olmuştur. Nijerya’da yine önemli temas-
larda bulunulmasının ardından son olarak 
Gine’nin başkenti Konakri’ye geçilerek Batı 
Afrika turu sonlandırılmıştır.

Cumhurbaşkanı ve heyetinin Batı Af-
rika gezisini kapsamında dört Batı Afri-
ka ülkesi ile gerçekleştirilen temasların 
ardından otuza yakın önemli mahiyette 
mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmış-
tır. DEİK başkanı Cihad Vardan verdiği 
bir röportajda Batı Afrika gezisi kapsa-
mında kurumları tarafından düzenlenen 
iş forumlarında Fildişi Sahili’nde yaklaşık 
500, Gana’da 450, Nijerya’da 300 iş ada-
mıyla ticaret ve yatırım alanlarına yönelik 
görüşmeler yapıldığını ve Türk işadamla-
rının masalarının önünde kuyruklar oluş-
tuğunu söylemiştir. Cumhurbaşkanı ve 
heyetinin bölgeye yönelik gerçekleştirdiği 
ziyaretler sonrasında Türkiye’nin bölgeye 
yönelik ticaret hacimlerinde yakın dö-
nemde bir artış olması beklenmektedir. 
Bu çerçevede aşağıdaki tabloda resmi 
ziyaret gerçekleştirilen Batı Afrika ülke-
leriyle Türkiye arasında bulunan mevcut 
dış ticaret hacmi ve hedef miktarlar veril-
miştir.

A
frika kıtası, sahip olduğu ekono-
mik ve jeopolitik önemi hasebiyle 
yıllarca birçok ülkenin dış politi-
ka gündeminde en üst sıralarda 

yer almasına rağmen Türk dış politikasında  
daha henüz yer almaya başlamıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti, yıllarca, etkinlik kuramadığı 
bu coğrafyada son dönemde büyük girişim-
ler yaparak, kıtadaki önemli bölge dışı ak-

törlerden biri olmayı amaçlamıştır. AK Parti 
Hükümeti, sayısı 39’a yükseltilen büyükelçi-
liklerin haricinde, Afrika ülkeleriyle ilişkileri 
geliştirmek adına Eski Kıta’da birçok askeri, 
siyasi, toplumsal ve ekonomik girişimde de 
bulunmuştur. Örneğin 2008 yılında Sahra 
Altı Afrika’da sadece dört şehre uçuşu olan 
Türk Hava Yolları bugün bölgede 28 ülke 
ve 42 farklı noktaya sefer düzenlemektedir. 

2005 yılının “Afrika Yılı” olarak ilan edilme-
sinin yanında, 2008’de “1. Türkiye-Afrika 
Ortaklık Zirvesi” İstanbul’da düzenlenmiş-
tir. Zira üçüncü zirvenin de 2019 yılında 
İstanbul’da gerçekleştirileceği duyurulmuş-
tur. Bunun dışında medya alanında yapılan 
girişimlere Mayıs 2012’de Ankara’da düzen-
lenen “Türkiye-Afrika Medya Forumu”nda 
24 ülkeden 300 Afrikalı gazetecinin bir 

Erdoğan’ın Batı Afrika Seyahati ve
Türkiye-Afrika İlişkileri

Huriye Yıldırım 
EKOAVRASYA AKADEMİK KURUL ÜYESİ

CUMHURBAŞKANI VE HEYETININ 
BATI AFRIKA GEZISI KAPSAMINDA 
DÖRT BATI AFRIKA ÜLKESI ILE 
GERÇEKLEŞTIRILEN TEMASLARIN 
ARDINDAN OTUZA YAKIN ÖNEMLI 
MAHIYETTE MUTABAKAT ZAPTI VE 
ANLAŞMA IMZALANMIŞTIR.

(Kaynak: Anadolu Ajansı)
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Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin Batı 
Afrika seyahatini değerlendirdikten sonra 
Batı Afrika’nın önemine değinmek yerinde 
olacaktır. Zira kıtanın en hızlı gelişen ül-
keleri Batı Afrika’da yer almaktadır. Öyle 
ki bu durum, yıllarca süren iç savaşlar, as-
keri darbeler ve salgı hastalıklara rağmen 
sahip olunan yeraltı ve yerüstü kaynakla-
rıyla birlikte birçok küresel aktörün ilgisi-
ni çekmektedir. Eski sömürgeci ülkelerin 
yanı sıra son dönemde gelişmekte olan Çin, 
Hindistan gibi bazı Asya ülkeleri de son 
dönemde buradaki varlıklarını arttırmaya 
çalışmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin 
ziyaretlerini gerçekleştirdiği 4 Batı Afrika 
ülkesi incelendiğinde, ülkelerin bir takım 
benzer özellikleri göze çarpmaktadır. Zira 
bu ülkeler; altın, elmas, petrol, doğal gaz 
gibi önemli yeraltı kaynaklarıyla kakao, 
kahve, palmiye gibi değerli tarımsal ihracat 
ürünlerine sahiptir. Nijerya, topraklarında 
petrolün bulunmasının ardından uluslara-
rası piyasada bazı aktörlerin ilgisini çekmiş 
ve ülkede endüstriyel anlamda birtakım 
gelişmeler yaşamıştır. 2015 yılında sadece 
Çin ile 23,5 milyar dolarlık ticaret hacmine 
sahip olan Nijerya, Türk yatırımcılar için 
de önemli fırsatlar barındırmaktadır. Gine, 
Gana ve Fildişi Sahilleri de benzer şekilde 
sahip oldukları hammadde ve pazar ola-

nakları ile Türk ekonomisi 
için yeni fırsatlara gebe olabi-
lir. Bu noktada Recep Tayyip 
Erdoğan heyetindeki 150’ye 
yakın iş adamı da bu seyahate 
dahil edilmiş ve söz konusu 
ülkelerle ticaretin geliştiril-
mesi adına önemli anlaşma-
lara imza atılmıştır.

Ticari ve ekonomik an-
lamda büyük önem taşıyan 
Batı Afrika seyahatinin bir 
diğer önemli amacı ise bu 
ülkelerde uzun zamandır var 
olan paralel yapı’ya hükü-
met eliyle yeni bir alternatif 
oluşturulma çabasıdır. Son 
dönemde hükümet ile paralel 
yapı arasında yaşanan kritik 
gelişmelerin ardından, bura-
daki paralel yapı tarafından 
desteklenen girişimciler yeri-
ne hükümetin teşvik ettiği gi-
rişimcilerin varlığı önemsen-

mektedir. Zira yıllardır din, eğitim ve insani 
yardım gibi unsurlarla Afrika’da bulunan 
paralel yapı temsilcileri çoğu zaman sahip 
oldukları kişisel ve örgütsel bağlarla burada 
birtakım siyasi ve ekonomik çıkarlar elde 
etmişlerdir. Örneğin paralel yapı örgütlen-
mesi tarafından “Türk Okulu” adıyla açılan 
eğitim kurumlarına kayıt ücretleri yüksek 
tutulurken, burs verilen çoğu öğrencinin 

ülkenin ileri gelenlerinin çocukları olması 
dikkat çekmiştir. Bu sebeple de bu yapının 
faaliyetleri, çoğu zaman Afrikalı büyükelçi-
ler ve diğer dışişleri temsilcileri tarafından 
şiddetle eleştirilmiştir. Bugün gelinen nok-
tada Türk hükümeti, Afrika hükümeti tem-
silcilerinin desteği ile burada çeşitli ideolo-
jik amaçlar güden paralel yapı’yı bertaraf 
edecek girişimler hedeflemektedir.

Batı Afrika turunun dikkat çeken bir di-
ğer özelliği Türk savunma sanayi için yeni 
fırsatların yaratılmaya çalışılmasıdır. Son 
yıllarda hükümet tarafından savunma sana-
yinin geliştirilmesi için birçok girişimde bu-
lunulmuştur. Uluslararası piyasada henüz 
hedeflediği yere varamayan Türk savunma 
sanayi için gelişmekte olan bu Batı Afrika 
pazarları büyük bir önem arz etmektedir. 
Zira bu kapsamda güvenlik açısından zaaf-
ları bulunan Batı Afrika ülkeleriyle savunma 
alanında güçlü ilişkiler geliştirilmesi Tür-
kiye için büyük kazanım olacaktır. Bunun 
yüksek bilincinde olan Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, savunma ve güvenlik 
alanındaki hedefleri kapsamında, seyahati 
boyunca Türkiye gibi terör tehdidiyle müca-
dele eden Batı Afrika ülkeleriyle işbirliğine 
açık olduklarını defalarca vurgulamıştır.

Yukarıda bahsedilen önemli girişimleri 

sağlayan 29 Şubat-3 Mart 2016 tarihlerinde 
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 
Batı Afrika gezisi uluslararası arenada da 
büyük yankı yaratmıştır. Fransa’nın önemli 
gazetelerinden biri ola Le Monde “Türki-
ye: Afrika’da Yükselen Güç” (La Turquie, 
pussiance montante en Afrique” başlığıyla 
verdiği haberde Türkiye’nin Afrika politi-
kasına tarihsel bir perspektiften yaklaşarak 
bugün gelinen noktaya vurgu yapmıştır. 
Bu yazıda eski sömürgeci ülkelerden biri 
olan Fransa’nın kıtadaki çıkarları da göz 
önüne alındığında Türkiye’nin Afrika’daki 
son dönem girişimlerinden doğan bir en-
dişenin var olduğunu söylemek mümkün-
dür. Esasında AK Parti döneminde Türkiye 
Cumhuriyeti’nden Afrika kıtasına yapılan 
her yüksek seviyeli ziyaretin ardından bil-
hassa Avrupa medyasında benzer haberlerle 
karşılaşmak mümkündür. 6 Ocak 2013 tari-
hinde Financial Times adlı yayın organın-
da yayımlanan bir yazıda ise Türkiye’nin, 
krizdeki Avrupa’dan uzaklaşarak Afrika’da 
yeni pazar arayışına girip, gücünü göster-
meye çalıştığından bahsedilmiştir. Zira bu 
haberler küresel güç olarak tanımlanan bazı 
Batılı ülkelerin Türkiye’nin güçlenip, Afrika 
kıtasındaki ilişkilerini geliştirmesinden ra-
hatsızlık duyduğunu açıkça göstermektedir.

Neticede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
heyeti tarafından gerçekleştirilen Batı Af-
rika seyahati Afrika ile siyasi, askeri, eko-
nomik ve sosyo-kültürel açıdan ilişkilerin 
geliştirilmesi adına önemli unsurlar barın-
dırmaktadır. Bilhassa 2019’da gerçekleşti-
rilmesi planlanan Türkiye-Afrika Ortaklık 
Zirvesi hazırlığı için de önemli bir adım olan 
bu ziyaretler serisinin önümüzdeki süreç-
te de devam ettirilmesi, Türk dış politikası 
açısından hayati öneme sahiptir. Böylece 
geliştirilmesi amaçlanan Türkiye-Afrika 
ilişkileri sadece büyükelçilik açılmasından 
ibaret olmaktan kurtulup; askeri, siyasi ve 
sosyo-ekonomik açıdan da büyük gelişme-
lerin yaşanmasına olanak sağlayacaktır.

ZIYARET EDILEN BU ÜLKELER; ALTIN, 
ELMAS, PETROL, DOĞAL GAZ GIBI 
ÖNEMLI YERALTI KAYNAKLARIYLA 
KAKAO, KAHVE, PALMIYE GIBI 
DEĞERLI TARIMSAL IHRACAT 
ÜRÜNLERINE SAHIPTIR.

NETICEDE CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN VE HEYETI TARAFINDAN 
GERÇEKLEŞTIRILEN BATI AFRIKA 
SEYAHATI AFRIKA ILE SIYASI, ASKERI, 
EKONOMIK VE SOSYO-KÜLTÜREL 
AÇIDAN ILIŞKILERIN GELIŞTIRILMESI 
ADINA ÖNEMLI UNSURLAR 
BARINDIRMAKTADIR. 
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rör ile ilgili en temel özellik siyasi bir amaca 
ulaşmak için yapılan şiddet eylemidir. 

Her Çağın Vebası Terör…
Hemen her gün duyduğumuz ve zaman za-
man da tanığı olduğumuz olayları tanımla-
makta başvurduğumuz “terör” sözcüğünün 

nasıl türediği ve türetildiği dönemde hangi 
anlamlarda kullanıldığına bakıldığında, bu-
günkü içeriğinden oldukça farklı bir görü-
nüm karşımıza çıkmaktadır1.

Latince “terre/terror” kökeninden tü-
retilen terör sözcüğü, “dehşet, korkunç 
şey, korku saçan şey veya kimse”, terörist 
ise “tedhişçi, herkese dehşet salan kimse, 
Fransız İhtilali sırasında tedhiş mahkeme-
si taraftarı, Çarlık Rusya’sında tedhişçi; 
terörizm ise tedhişçilik, yıldırma siyaseti 
olarak tanımlanmaktadır2. Terör kavra-
mını incelediğimizde, bu kavramın ilk kez 
Fransız Devrimi döneminde devrimcilerin 
karşı-devrimcilere karşı yürüttüğü eylemler 
ve iktidarın ele geçirilmesi ile de hüküme-
tin yaptığı baskı ve infazlar için kullanıldığı 
görülmektedir3. 

Terörizme tarihin her döneminde ve bü-
tün ülkelerde rastlanılmıştır. Eski Yunanlı 
tarihçi Ksenophon (İÖ 431 – 349) yapıtla-
rında düşman topluluklara karşı psikolojik 
savaşın etkisinden söz ederek bu konuya 
değinmiştir. Tiberius ve Caligula gibi Roma 
imparatorları, yönetimlerine karşı çıkanları 
yıldırmak için sürgün, mal ve mülkten yok-
sun bırakma, idam gibi yollarla terörizmin 
en koyu örneklerini vermişlerdir. Fransız 
Devrimi sırasında terörizme başvurulma-
sını açıkça savunan Robespierre’in hüküm 
sürdüğü dönem tarihe “Terör Dönemi” 
(1793-1794) olarak geçmiştir. Amerikan İç 
Savaşı’ndan (1861-1865) sonra yenilgiye 
uğrayan Güneyliler, “Yeniden İnşa” yanlı-
larını sindirmek için ”Klu Klux Klan” adlı 
bir terör örgütü kurmuşlardır. 19. yy ikinci 
yarısında terörizm, Batı Avrupa, Rusya ve 
ABD’deki anarşizm yanlılarınca yaygın ola-
rak benimsenmiştir. Anarşistler; devrimci 
siyasal ve toplumsal değişiklikler yaratmak 
için en iyi yolun gücü elinde bulunduran 
kişileri öldürmekten geçtiğini düşünmüş-
lerdir. 1865 -1905 yılları arasında bir dizi 
hükümdar, devlet başkanı ve başbakan ve 
başka devlet görevlileri anarşistlerin silah 
ve bombacıları ile can vermiştir.

Türkiye’nin Terör İle İmtihanı
Türk toplumunun uzak olmadığı bir kav-

1  ÇİTLİOĞLU, Ercan, Gri Tehdit: Terörizm, Ankara, Destek Yayınları, 
2008, ss.77
2  REDHOSEU Sözlüğü; Milliyet Gazetesi Yayını, 1992, İstanbul. 
3  KÜÇÜKCAN, Talip, “Terörün Sosyolojisi: Toplumsal Kökenleri An-
lama İmkânı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 6, Sayı 24 (Kış 2010), s. 35

ram olan terör, son aylarda özellikle Anka-
ra saldırıları ile birlikte kendisini daha da 
hissettirir olmuştur. Önce 10 Ekim 2015’te 
Ankara Garı kavşağında düzenlenen Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül 
bombalı intihar saldırısı, toplumumuzda 
derin bir endişeye yol açmıştır. Daha sonra 
12 Ocak 2016’da, İstanbul Fatih ilçesinde-
ki Sultanahmet meydanında gerçekleşti-
rilen intihar saldırısı ve 17 Şubat 2016’da 
Ankara Çankaya ilçesinde, Genelkurmay 
Başkanlığının, asker lojmanlarının ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının bulunduğu böl-
gede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri 
servis aracının geçişi sırasında meydana 
gelen patlama hala hafızalarımızda yerini 
korumaktadır. 13 Mart 2016 Ankara Kızılay 
Meydanı ve 19 Mart 2016 İstanbul İstiklal 
Caddesi saldırıları ise yaşadığımız son acı 
hadiselerdir. Yine bu dönemde Belçika ve 
Pakistan’da yaşanan terör olayları, ayrıca 
üzüntü duyduğumuz olaylardır.

Yaşanan her terör eyleminin ardından, 
bazı uzmanlar saldırılar ile ilgili açıklamalar 
yapmakta ve çeşitli senaryolar üretmekte-
dir. Peki ama insanlar ya da örgütler teröre 
neden başvururlar? Sorunun cevabı çok da 
zor olmasa gerek. Kimi hegemon güçler; re-
fahlarını artırma ve sürdürülür kılma amacı 
ile güç ve çıkar savaşımını çevre bölgelere 
aktarıp buralardaki varlıklarını pekiştirme, 
kalıcılaştırma, kendilerine müzahir yöne-
timler oluşturma ve toplulukları güdümle-
me amacı ile dolaylı ya da doğrudan operas-
yonlara giriştiklerinde, çevre bölgelerde yer 
alan anılan dayatmaların muhatabı ülkeler 
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T
erör, kelime anlamı ile belki ifade 
edilmesi kolay ancak yaşattığı acı-
lar neticesiyle tarifi olmayan bir 
tanımdır. İnsanlığın tarihi kadar 

eski ve yaşamı kadar uzun olan “terör” kav-
ramı, son zamanlarda etkisini daha da fazla 
hissettirir olmuştur. Terör ya da terörizm, 

en genel tabiriyle; siyasi bir hedefe ulaş-
mak amacıyla, şiddet veya şiddet kullanma 
tehdididir. Başka bir deyişle terör, siyasi 
bir hedefe ulaşmak amacıyla gayri meşru 
şiddet kullanımıdır. Bu iki ifade haricin-
de terör ile ilgili birçok tanım yapabilmek 
mümkündür. Ancak bütün tanımlarda te-

Geçmişte Yaşanılanların,
Güne Taşınan Acılı Anıları
“Türkiye’nin Terör İle 

İmtihanı”

TERÖR, KELIME ANLAMI ILE BELKI 
IFADE EDILMESI KOLAY ANCAK 
YAŞATTIĞI ACILAR NETICESIYLE TARIFI 
OLMAYAN BIR TANIMDIR.

Arş. Gör. Erdi Şafak
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

KIMI HEGEMON GÜÇLER; REFAHLARINI 
ARTIRMA VE SÜRDÜRÜLÜR KILMA 
AMACI ILE GÜÇ VE ÇIKAR SAVAŞIMINI 
ÇEVRE BÖLGELERE AKTARIP 
BURALARDAKI VARLIKLARINI 
PEKIŞTIRME, KALICILAŞTIRMA, 
KENDILERINE MÜZAHIR YÖNETIMLER 
OLUŞTURMA VE TOPLULUKLARI 
GÜDÜMLEME AMACI ILE DOLAYLI 
YA DA DOĞRUDAN TERÖR 
OPERASYONLARA GIRIŞIRLER.
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de bu ilan edilmemiş savaş karşısında, te-
rörizmin bir araç olarak kullanılabileceğini 
keşfetmişlerdir4.

Bu yeni ve küresel terörizm olarak ad-
landırılan evre, bir anlamda merkezlerin 
itme ve genişleme gücünü tersine çevirmeyi 
amaçlamaktadır. Zira bölgesel ve küresel 
aktörler, etki alanlarını genişlettikçe aynı 
coğrafyalar üzerinde oyun kurmak isteyen 
başkaca aktörlerle doğrudan bir çatışmaya 
girmek yerine, vekil unsurlar kullanarak 
mücadelelerini çevre bölgelere taşımakta-
dırlar. İran’ın İsrail’e Lübnan üzerinden 
Hizbullah’ı, Suriye’nin Hamas’ı, ABD’nin 
bir zamanlar Afganistan’da Rusya’ya karşı 
Taliban’ı, SSCB’nin Soğuk Savaş dönemin-
de FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü)’nü des-
tekleyerek kullanması buna örnek olarak 
gösterilmektedir5.

4  ÇİTLİOĞLU, Ercan, İnsanı, Dünyayı ve Terörizmi Anlamak, İstanbul, 
Destek Yayınları, 2011, s.206.
5  ÇİTLİOĞLU, s.206-207.

Bu noktadan hareketle ülkemizde mey-
dana gelen terör saldırıları ile ilgili hadi-
seleri iç ve dış siyaset ile birlikte değer-
lendirmemiz gerektirmektedir. Daha açık 
bir ifadeyle, 13 Mart 2016’da Ankara’da 
gerçekleştirilen terör saldırısının ertesi 
günü Putin’in, görevlerini büyük oranda 
gerçekleştirdikleri için Rus ordusuna bağlı 
birliklerin Suriye’den çekilmesi talimatını 
verdiğini söylemesi, manidar bir açıklama 
olsa gerek. Putin, “Savunma Bakanlığı ve 
topyekun silahlı kuvvetler için tayin edi-
len misyon tamamlanmıştır. Bu nedenle, 
Savunma Bakanlığı’na Suriye Arap Cum-
huriyeti’ndeki askeri gücün ana kısmının 
yarından itibaren çekilmesi talimatını ve-
riyorum.6” açıklaması, Ankara saldırısının 
ertesi günü olması, Türkiye açısından ne 
ifade etmektedir? (Kanaatimizce AB’nin 
başkenti Brüksel’de yapılan saldırının da 
bu açıklama çerçevesinde değerlendiril-
mesi gerekmektedir.) Putin’in, Suriye’den 
çekilmesi ile birlikte, Suriye’nin geleceği ne 
şekilde belirlenecektir. Türkiye ve AB, IŞİD 
ile mücadele konusunda ne gibi bir yol hari-
tası belirleyecek, değerlendirilmesi gereken 
önemli konular arasında mevcudiyetini ko-
rumaktadır.

Malum Mavi Marmara saldırısı sonrası 

6  “Putin:  Rus  ordusuna  Suriye’den  çekilme  emri  verdim”,  http://
www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160314_putin_suriye, 
14.03.2016.

Türkiye-İsrail arasındaki diploma-
tik ilişkiler maslahatgüzar seviye-
sine gerilemiştir. Sonrasında ise 
medyadaki Türk yetkililer, Türkiye 
ile İsrail arasında Mavi Marmara 
saldırısı sonrası bozulan ilişkilerin 
normalleşmesine yönelik görüşme-
lerin olumlu şekilde sürdüğünü be-
lirtmiştir. Bu normalleşme sürecini 
en fazla etkileyecek hadise hiç şüp-
hesiz ki İsrailli üç vatandaşın ölümü 
ve 11 vatandaşın da yaralanması ile 
sonuçlanan İstiklal Caddesi’nde 
meydana gelen terör saldırısıdır. 
Yaşanan gelişme sonrasında İsrail 
Başbakanı Netanyahu’nun ifadeleri 
şu şekildedir: “Biz her zaman Türki-
ye ile ilişkileri düzeltmek istedik ve 
bu ilişkilerin yönünü değiştiren biz 
değildik. Eğer mümkünse ilişkileri 
normalleştirmek istiyoruz. (Türki-
ye ile) Temaslarımız sürmekte ve 

bu temaslarda ilerleme sağlanmaktadır. 
Yakında bir görüşme daha olacak ve bu gö-
rüşmenin ilişkilerin tamamen düzeltilmesi 
için olumlu sonuçlar doğuracağını ümit edi-
yoruz.7”  Bu saldırı gerçekleşmemiş olsaydı, 
acaba İsrail böyle bir açıklama yapar mıydı? 
Başka bir şekilde değerlendirecek olursak, 
gerek İsrail iç politikası gerekse Türkiye iç 
politikası bu saldırı yaşanmamış olsaydı 
ilişkilerin normalleşmesini nasıl karşılardı?  
Türkiye – İsrail ilişkilerinin normalleşmesi 
neden önemlidir diye başka bir soru daha 
sorabiliriz? Tel Aviv-Ankara arasındaki 
yakınlaşma, İsrail-Türkiye Boru Hattı gö-
rüşmelerini hızlandırabilecek nitelik taşı-
maktadır. Bu gelişmelerden sonra Türkiye 
ile İsrail arasında 2016’da bir gaz anlaşması 
yapılırsa, İsrail gazı 2019’da Türkiye pazarı-
na giriş yapabilecektir. Bu konuda ön çalış-
ma hazırlıklarının yapıldığı ve boru hattının 
geçiş güzergâhının bile belirlendiği iddia 
edilmektedir.

Kısacası, her terör eyleminin vermek 
istediği mutlak bir siyasi mesaj vardır. Ya-
şanılan terör eylemlerinin ardından gerek 
iç gerekse dış politikada revizyonlar yaşan-
ması muhtemeldir. Temennimiz odur ki, 
siyasi hedefler insanların kanı üzerinden 
değil, demokratik mücadeleler neticesinde 
şekillensin.

7  “Netanyahu  ‘Ümitli’  Konuştu”,  http://www.aljazeera.com.tr/ha-
ber/netanyahu-umitli-konustu, 24.03.2016. 

BU YENI VE KÜRESEL TERÖRIZM 
OLARAK ADLANDIRILAN EVRE, BIR 
ANLAMDA MERKEZLERIN ITME 
VE GENIŞLEME GÜCÜNÜ TERSINE 
ÇEVIRMEYI AMAÇLAMAKTADIR.
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T
ürkiye ekonomisindeki iyileşme 
yalnızca makroekonomik göster-
gelere yansımamaktadır. İyileşme-
nin somut hali, başlayan, devam 

eden ve bitirilen projelerdir. Havalimanı, 
köprü, finans merkezi, enerji borsası ve 
büyük enerji projeleri gerçekleştirilerek bir 
yandan ekonominin altyapısını güçlendiri-
liyor, diğer yandan doğu-batı arasında yük-
selen ticaretin, finansın ve enerjinin merke-
zi olma süreci de hızlandırılmaktadır.

Bu projelerin engellenmesi için çıkarı-
lan kargaşaya ve Gezi olaylarına rağmen, 
siyasi iradenin kararlı duruşu sayesinde 
yapımı hızla devam eden 3. Köprü, 3. Ha-
valimanı gibi projeler hem İstanbul hem de 
Türkiye için birçok fırsat bünyesinde barın-
dırmaktadır.

Bir defa 3. Köprü, 3. Havalimanı sürekli 
artan nüfusu, iş hacmi ve potansiyelinden 

dolayı İstanbul’un trafik sorununa bir çö-
züm getirecek, nefes aldıracak büyük pro-
jeler olsa da yalnızca İstanbul’un trafiğini 
azaltmayı amaçlayan bir yatırım değildir.

Esas olarak, bu projeler İstanbul’un 
uluslararası ticaret ve finans merkezi ol-
ması için gereken sistemin kurulmasında 
önemli birer mihenk taşıdır. Örneğin, 3. 

Köprü yalnız başına kara yolunun yanı sıra 
demir yolu geçişine de imkan verdiği için 
Asya ve Avrupa arasındaki ulaşımda çeşit-
lilik sağlayacaktır.

Öyle ki; köprünün sağladığı demir yolu 
ve kara yolu taşımacılığı sayesinde hem 
çevre iller hem de komşu ülkeler arasında-
ki ticari kapasite geliştirilecektir. Ulaşım ve 
taşıma maliyetlerinin en aza indirgenmesi 
ise üretim maliyetlerinin düşürülmesi anla-
mına gelmektedir.

Zira lojistiğin Türkiye ekonomisi için 
önemi herkes tarafından gayet iyi bilinmek-
tedir. Tıpkı Türkiye’nin jeopolitik konumu-
nun getirdiği avantajları tam potansiyeliyle 
kullanamadığının bilindiği gibi…
 
İpek Yolu İçin En 
Uygun Güzergâh: Orta Koridor
Ekonomik güç dengesinin Çin, Hindistan 

gibi Uzakdoğu ülkelerine evirildiği, Avru-
pa ülkelerinin ekonomik alanda yeni çı-
kışlar aradığı bu dönemde İpek Yolu’nun 
önemi artmaktadır. Dünyanın ikinci bü-
yük ekonomisi olan Çin’den başlayan İpek 
Yolu, üç kıtayı birbirine bağlayan en eski 
ticaret yolu olarak kabul edilmektedir. 
Dolayısıyla, İpek Yolu projesi yalnızca Çin 
için değil, bu projenin geçtiği bölgelerdeki 
tüm ülkeler için önemli bir değişimi ifade 
etmektedir. İpek Yolu’nun nereden geçe-
ceği konusunda ise Kuzey, Güney ve Orta 
Koridor olarak adlandırılan güzergahlar 
konuşulmaktadır. Kuzey, Güney ve Orta 
Koridor tercihleri arasında Orta Koridor 
ise hem ticaret hacmi ve güvenlik hem de 
altyapı açısından pozitif ayrışmaktadır.

Çünkü Kuzey Koridor’un problem ya-
şayan Avrupa ile Rusya arasında, Güney 
Koridor’un ise siyasi gerginliğin yüksek 

olduğu Ortadoğu’dan geçecek olması Orta 
Koridoru en güvenilir ve uygun maliyetli 
güzergah olarak öne çıkarmaktadır. Tabi 
ki, Türkiye’nin gerçekleştirdiği ve ger-
çekleştireceği projeler de İpek Yolu’nun 
Türkiye’den geçmesine, diğer bir tabirle, 
en iyi alternatifin Orta Koridor olmasına 
önemli katkı sağlayacaktır.

Orta Koridor’da İpek Yolu’nun baş-
langıç noktası olan Çin’den başlayan ti-
caret, Kazakistan-Azerbaycan üzerinden 
Türkiye’ye, son olarak da Avrupa’ya ula-
şacaktır. Dolayısıyla bu proje, yüksek hızlı 
demir yolu, kara yolu, limanlar, havali-
manları, doğalgaz hatları ve diğer alt yapı 
projelerinin inşasını gerektirmektedir. 
Türkiye’nin yeni kurulan Asya Altyapı Ya-
tırım Bankası’nın kurucu ülkelerinden biri 
olduğu düşünüldüğünde bu alanlarda atı-
lacak adımlar aynı zamanda Türkiye’nin 

Asya sermayesini çekmesine de fırsat tanı-
yacaktır.

En önemlisi de, Türkiye’nin Asya ile 
Avrupa kıtalarının birleştiği noktada bu-
lunması ve enerji kaynaklarına sahip olan 
ülkeler için güvenli bir hat olması, aynı za-
manda enerji arz eden ülkeleri, enerji talep 
eden ülkelerle kara ve demir yoluyla bağla-
ması; Türkiye’yi projenin özellikle kara ve 
demir yolu ağını içeren “İpek Yolu Ekono-
mik Kuşağı” hattında merkezi bir konuma 
getirmektedir.

Son olarak, İpek Yolu projesi ile ticare-
tin yoğun olduğu, kaynaklar bakımından 
zengin Orta Doğu ve Orta Asya’yı, enerji 
talebinin yoğun olduğu Avrupa’ya bağla-
yacak olan proje kapsamında bölgeler arası 
altyapının gelişmesi ve entegrasyonun art-
tırılması, yeni enerji projelerinin oluşturul-
masına olumlu bir katkı sağlayacaktır.

İpek Yolu’nun Bağlantısı:
3. Köprü

ESAS OLARAK, BU 
PROJELER ISTANBUL’UN 
ULUSLARARASI TICARET VE FINANS 
MERKEZI OLMASI IÇIN GEREKEN 
SISTEMIN KURULMASINDA ÖNEMLI 
BIRER MIHENK TAŞIDIR.

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



B
M Genel Sekreteri Ban Ki 
Moon’un Kıbrıs Özel Danışmanı 
Espen Barth Eide’nin geçen haf-
ta Avrupa Parlamentosu Başkanı 

Martin Schultz’un adaya yapacağı ziyaret 
ile ilgili yaptığı açıklama, müzakerelerde 
ipin ucunun kaçtığını, gidişatın da farklı bir 
yöne doğru çevrildiği göstermektedir.

Eide’nin 26 Mart 2016 günü Cyprus 
Mail’de yayınlanan açıklamasını okuyunca 
“eşit ortaklık temelinde” bir anlaşma yeri-
ne Kıbrıslı Türklere azınlık hakları veren 
bir anlaşma içinde ol-
duklarını ayan beyan 
görmekteyiz. Eide’nin 
açıklaması aynen aşa-
ğıdaki gibidir. Ne bir 
eksik, ne bir fazla… “I 
think that one of the 
very significant achie-
vements in this round 
of talks is that both 
sides have embraced 
and strongly underli-
ned the importance of 
making this a genui-
nely European solu-
tion,” Eide said. This, 
he added was good 
for both sides because 
there were many as-
pects to the European 
set of principles and 
values that protect 
the group which is not 
the majority.”

Değindiği konuya göre, bu cümlenin çe-
virisi, benim İngilizce bilgime göre en yakın 
şekli ile şöyledir: “Benim düşünceme göre, 
görüşmelerin bu turunda, çok önemli kaza-
nımlardan bir tanesi de her iki tarafın bunu 
benimsemesi ve bunu gerçek bir Avrupalı 
çözüm yapmanın öneminin altını güçlü bir 
şekilde çizmeleridir. Bu, her iki taraf için 
de iyi oldu çünkü, çoğunluk olmayan grubu 
(toplumu) koruyan Avrupa’nın prensipler 
kümesinin ve değerlerinin bir çok yönü bu-
lunmaktaydı.”

 Bu açıklamasında Eide, açık ve net 
olarak “Görüşmelerden, her iki taraftan ve 
Azınlıkları koruyan Avrupa’nın prensiple-
rinden ve değerlerinin çok yönlü olduğun-
dan” bahsetmektedir.

Eide, İsrail-Filistin görüşmelerinin ara 
bulucusu olmadığına göre, değindiği “gö-
rüşmeler” Kıbrıs Türk ve Rum tarafının 
yaptığı görüşmeler; “her iki taraf” dediği de 
görüşme masasına oturan Kıbrıslı Türkle-
rin ve Rumların liderleri ve müzakere he-
yeti olduğu kesin de, “Çoğunluk olmayan 
grup” kim acaba? Aklıma, adada yaşamları-
nı sürdüren Kıbrıs Rum toplumu ve Kıbrıs 
Türk toplumu gelmekte ama bugüne kadar 
hiçbir anlaşmada, görüşmede veya da plan-
da Kıbrıslı Türkler “Azınlık” olarak tanım-
lanmamıştır.

Kıbrıslı Türklerin BM gözetimi ve hi-
mayesinde yapılan görüşmelerdeki statüsü 

“Eşit siyasi haklara sahip, oluşacak ortak 
devletin neşet edeceği iki halktan bir ta-
nesi” olduğudur. Ne bağımsız bir devlet 
olan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”, ne 
de oluşacak devletin Kıbrıslı Türk ortak-
ları veya da Kıbrıs Türk oluşturucu devleti 
“Azınlık” statüsünde değildir. Hiçbir zaman 
da “Azınlık “statüsünde olmayacaktır.

Eğer Avrupa Parlamentosu Başkanı 
Martin Schultz’un Kıbrıs adasına yapacağı 
ziyaret nedeni ile BM Genel Sekreteri Ban 
Ki Moon’un Kıbrıs Özel Danışmanı Espen 
Barth Eide’nin yaptığı açıklamanın içinde 
“Çoğunluk olmayan grubu koruyan Avrupa 
Birliğinin prensipleri ve değerleri” cümlesi 
yer alıyorsa ve de “Azınlık” konusuna deği-
niliyorsa, “Azınlık olma statüsü ve azınlık 
hakları” müzakerelerde tartışılıyor ve Kıb-
rıslı Türkleri de “Azınlık statüsüne indirge-
mek” çalışmaları da inceden inceye başlamış 

demektir. (Rumların 4’te 1 oranını koruma 
ısrarından bunu anlamamız gerekirdi.)

KKTC Cumhurbaşkanı ve Müzakere he-
yeti, kapalı kapılar ardında Avrupa Birliği 
normları içinde Kıbrıslı Türklere “Azınlık” 
statüsünü layık görüp, bu doğrultuda gö-
rüşmeleri sürdürüyorlarsa; tarihi ve Kıb-
rıslı Türklerin yok oluşuna neden olacak bir 
hata yapıyorlar demektir. Zira hiçbir zaman 
ve hiçbir koşulda, bu ada üzerinde Kıbrıslı 
Türkler, aynen Batı Trakya’da olduğu gibi 
“Ayrıcalıklı Azınlık” statüsünde bir toplum 
düzeyine indirgenemeyecektir. 1950’li yılla-
rın güçsüz Türkiye’si döneminde bile, Kıbrıs 
adasındaki kurulacak yeni devlette “siyasi 
eşitliğe sahip oluşturucu toplum” hakkını 
elde etmiş Kıbrıslı Türkler, günümüzde böl-
genin lideri olan Türkiye döneminde de asla 
“azınlık statüsünde hakları olan bir toplum” 
olmayacaktır…
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Masada Azınlık 
Olmamız mı 
Konuşuluyor?

BUGÜNE KADAR HIÇBIR ANLAŞMADA, 
GÖRÜŞMEDE VEYA DA PLANDA 
KIBRISLI TÜRKLER “AZINLIK” OLARAK 
TANIMLANMAMIŞTIR.

Prof. Dr. Ata Atun
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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U
luslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın geleneksel etkin-
lerinden olan ve her yıl TÜRKSOY üye ülkelerin hari-
cinde farklı ülkelerde coşkuyla kutlanan Nevruz Bayra-
mı 2016 yılında Türkiye’nin yanı sıra, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar 
TÜRKSOY kurucu üyelerinden olan Azerbaycan, Kazakistan, Kır-
gızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlığının 25. Yılına 
ithaf edilirken bu yılki kutlamalara TÜRKSOY üyesi ülkelerin hari-
cinde Moğolistan ve  Makedonya’nın da içinde bulunduğu ülkeler-
den 200’ün üzerinde sanatçı katıldı.

2016 TÜRKSOY Nevruz Kutlamaları kapsamında Türk dünyası-
nın dört bir yanından ilk kez Türkiye’nin Ankara şehrinde bir araya 
gelen TÜRKSOY sanatçıları, planlanan turne dahilinde ilk konseri-
ni 19 Mart 2016 tarihinde, İstanbul’da verdi. Resmi kutlamalar ise 
21 Mart Pazartesi günü, Ankara’da, yerleşik yabancı misyon temsil-

cileri ve misafirlerin katılımıyla Ulus’da bulunan tarihi Opera Bina-
sında yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinde eşzamanlı gerçekleştirilen 
kutlamaların ardından Türk dünyası sanatçılarının bir sonraki du-
rağı Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nevruz Dünya Ailesinin 
Birleşmesine ve Bütünleşmesine Vesile Olsun"
Türk dünyası kültür elçileri, Türkiye’de bulundukları süre zarfın-
da ilk olarak  T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, ardından 
ise T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edil-
di. Kültür elçilerinin resmi kutlamalar öncesindeki son durağı ise 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhur-
başkanı Erdoğan, ziyaret sırasında sanatçılarla tek tek görüşerek 
Nevruz’un sadece Avrasya’nın değil bütün dünya ailesinin birleş-
mesine ve bütünleşmesine vesile olması dileğini iletti.

Sanatçılara hitaben yapmış olduğu konuşmada 1993’te kurulan 
TÜRKSOY’un Türk Dili, Kültürü ve Sanatının korunması, canlan-
dırılması ve araştırılması yönünde gerçekleştirdiği çalışmaları tak-
dirle karşıladığını vurgulayarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
gerçekleştirilecek konserler öncesinde başarılar dileyen Cumhur-
başkanı Erdoğan günün anısına kültür elçilerine hediyelerini tak-
dim etti.

New York’da Unutulmaz İki Konser
TÜRKSOY Nevruz kutlamaları kapsamında, tamamı Türk dünyası 
sanatçılarından oluşan yaklaşık 150 kişilik bir ekiple New York’da 
iki konser gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserler-
le üç bine yakın sanat sever Türk diyarlarında unutulmaz bir yolcu-
luğa çıktı.

New York’daki kon-
serlerin ilki 28 Mart 
2016 tarihinde 5 yıl 
aradan sonra  ikinci 
kez Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda ger-
çekleşti. 193 ülke’nin 
temsil edildiği, tarihi 
kararlara imza atılan 
BM Genel Kurul Sa-
lonundaki konser için 
salona dev bir platform 
kurularak, salon kon-
ser vermeye uygun hale 
getirilirken, Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Türkmenistan 
ve Türkiye BM Daimi 
Temsilciliklerinin ko-
ordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda sanatsever 
katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan BM Genel Sekreter Vekili Jan Eli-
asson, Nevruz’un Birleşmiş Milletler (BM) için kültür mirası kapsa-
mında olduğunu kaydederek, BM’de 5 yıl aradan sonra TÜRKSOY 
konserini izlemenin çok keyifli olduğunu söyledi.

Nevruz kutlayan ülkelerin büyük bir bölümünün çok acımasız 
saldırıların gölgesinde kaldığını dile getiren Eliasson, “Şiddet içe-
ren radikal saldırılar, tehditlere boyun eğmeyerek, güç birliği yapa-
rak aşılır. Radikal güçler, ayrışma ve kutuplaşma ister. Buna verile-
cek en iyi cevap bir araya gelmektir” dedi.

Etkinliğin açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov ise, Türkiye ve Belçika’da gerçekleşen terör saldırılarını 
kınayarak, bu acı olayların gölgesinde Nevruz Bayramı’nın buruk 
biçimde kutlandığını ifade etti. Nevruz’un insanları bir araya geti-
ren yakınlaştıran ve onlara doğanın bir parçası olduklarını hatırla-
tan bir bayram olduğunu söyledi. Yüzyıllardır Avrasya ülkelerinin 
insanları, farklı ulusal kimlikle Nevruz kutlamalarını zenginleştir-
diğini anlatan Kaseinov, şöyle konuştu: “Nevruz; yenilenmek, ne-
zaket, ışık, samimiyet, hoşgörü ve affetmek demektir. Bu yıl Nevruz 
kutlamaları ayrıca özel bir anlam arz ediyor. Çünkü kurucu üyemiz 
olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkme-

nistan bağımsızlıklarının 25. yılını kutluyor. Binlerce yıldır kutlan-
makta olan Nevruz’da yaşanacak bu birlikteliği, 25 yıl önce hayal 
etmiştik. Bugün bunun gerçekleştiğine şahit olmaktan dolayı son 
derece mutluyum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine organizas-
yonumuzun gerçekleştirilmesine verdiği destek için teşekkür edi-
yor, Nevruz bayramınızı kutluyor, varlığıyla bizleri onurlandıran 
tüm değerli misafirlere teşekkür ediyorum. Konuşmamı doğumu-
nun 1000. Yılı kutlanan Türk İslam tarihinin büyük düşünürü ve 
bilim adamı Kutadgu Bilig’ in yazarı Yusuf Has Hacib’in bir sözü 
ile bitirmek istiyorum. ‘Ey insan nazik ol, çünkü nezaket eskimez 
ve evrenseldir.’’

Konuşmaların ardından 15 ülkeden gelen yaklaşık 200 sanat-
çı, nevruzun temsil ettiği bahar ile yeniden canlanmaya başlayan 

doğanın insanlara sun-
duğu bolluğu, bereketi, 
sevgiyi, kardeşliği, pay-
laşmayı ve barışı anla-
tan gösteriler sundu. 
İzleyicilerin yoğun ilgi 
gösterdiği gösteri, uzun 
süre ayakta alkışlandı.

Türk dünyası sanat-
çıları 29 Mart 2016 ta-
rihine ise Baruch Koleji 
Performans Sanatları 
Merkezi’nde bir göste-
ri daha gerçekleştirdi. 
1600 kişinin katıldığı 
gösteride yaşanan coş-
ku hat safhadaydı.

TÜRKSOY 2016 
Nevruz Kutlamaları 
kapsamında New York 

şehrinde gerçekleştirilen konserlerin ardından, Türk Dünyası sa-
natçılarının ABD’deki son durağı Washington DC şehri oldu. 

Washington’dan Dünya’ya Dostluk ve Kardeşlik 
Mesajı
TÜRKSOY 2016 Nevruz Kutlamaları kapsamında New York şehrin-
de gerçekleştirilen konserlerin ardından, Türk Dünyası sanatçıları-
nın ABD’deki son durağı Washington DC şehri oldu. 

Türk dünyasının önde gelen sanatçılarının sahne aldığı barış 
ve kardeşlik mesajlarının verildiği kutlamalar, New York’un ar-
dından aynı tarihlerde Dünya barışının en önemli zirvelerinden 
sayılan Nükleer Güvenlik Zirvesinin gerçekleştirildiği Washington 
DC şehrinde devam etti. Washington DC’nin sembollerinden olan 
Cherry Blossom Festivali ile eş zamanlı gerçekleşen TÜRKSOY 
Nevruz Konseri, 1 Nisan 2016 tarihinde ABD’nin  tarihi Warner 
Tiyatrosu’nda sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. 

Sadece yeni yılın başlangıcını, doğanın uyanışını ve yeniden 
doğuşunu değil aynı zamanda barışı, uzlaşmayı, dayanışmayı da 
temsil eden, sahip olduğumuz ve paylaştığımız tüm değerleri bize 
hatırlatan Nevruz Bayramı kapsamında gerçekleştirilen konserlere 
bu yıl 15 ülkeden 200’ün üzerinde sanatçı katılım gösterirken, kut-
lamalara 5 binin üzerinde sanatsever katıldı.

TÜRKSOY, Nevruz Coşkusunu 
ABD’ye Taşıdı

"Türk Kültürüne Hizmette 23 yıl..."

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın geleneksel etkinlerinden olan ve her yıl 
TÜRKSOY üye ülkelerin haricinde farklı ülkelerde coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı 

2016 yılında Türkiye’nin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen 
etkinliklerle kutlandı.
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Savunma Teknolojileri Mühendislik ve 
Ticaret A.Ş. (STM) öncülüğündeki Türk 
savunma sanayi Romanya’ya çıkarma 

yaptı. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı gemiler 
Köstence Limanı’nı ziyaret etti.

Türkiye’de özellikle MİLGEM projesi ile bü-
yük bir ivme kazanan denizcilikte yerli dizayn, 
mühendislik ve entegrasyon yeteneğinin STM 
liderliğinde dost ve müttefik ülkelerde pazar 
kazanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 
Bu kapsamda Türkiye ve Romanya arasın-
daki işbirliğini desteklemek üzere Türk Deniz 
Kuvvetlerine ait gemiler Köstence limanını 
ziyaret etti.

Başarılar Tanıtıldı
Kamu ve özel sektörün müşterek katılımıyla 
gerçekleşen ziyaret programında, Türkiye’nin 
bu alandaki başarıları STM öncülüğündeki 
heyet tarafından Romanya Savunma Bakanlığı 

Yetkilileri ve Deniz Kuvvetlerine tanıtıldı.
Programa ev sahibi ülkeden Deniz 

Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Alexandru 
Mirsu, Savunma Komitesi Başkanı Senatör Ion 
Mocioalca, üst düzey subaylar, kamu ve özel 
sektör temsilcileri ile büyük bir basın ordusu 
iştirak etti. Türkiye’yi de Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Şuay Alpay başkanlığında, Savun-
ma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Cemal Sami 
Tüfekçi ve STM Genel Müdürü Davut Yılmaz 
ile diğer üst düzey yöneticiler temsil etti.

Türkiye ile Romanya arasında tesis edil-
mesi hedeflenen askeri alandaki bu işbirliğinin 
özellikle Karadeniz olmak üzere bölgesel 
istikrara katkı sağlayacağı ifade edildi.

Romanya Makamlarına Sunuldu
4 Nisan’da gerçekleştirilen organizasyonda 
Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ait iki fırkatey-
nin modernizasyonu için açılan ihaleye ilişkin 

çalışma da yapıldı. 2004-2005 yıllarında savaş 
sistemleri sökülerek satılan 2 adet İngiltere 
yapımı Tip-22 sınıfı fırkateynin yenilenmesi 
ihtiyacının karşılanması için Romanya tara-
fından uluslararası ihale açılmıştı. Bu ihaleye 
katılmak üzere Türkiye Savunma Sanayi’nin 
önde gelen firmaları STM öncülüğünde hazır-
lıklarını Romanya makamlarına sundu.

Söz konusu modernizasyon projesine ilave 
olarak, milli kaynak ve mühendislikle üretilen 
Milli Gemi (MİLGEM) Projesi’nin ilk gemisi TCG 
Heybeliada Korveti’nin imkan ve kabiliyetleri 
de, Romanya Deniz Kuvvetleri ve Savunma 
Sanayii yetkililerine denizde tanıtıldı.

Tanıtım faaliyetinin önemli adımlarından 
bir diğerini; Türkiye’den STM liderliğinde, HA-
VELSAN ve ASELSAN ile Romanya’dan CSR 
firmasının katılımıyla gerçekleştirilen Proje 
Grubu İşbirliği Anlaşması’nın imzalanması 
oluşturdu.

TÜRK SAVUNMA SANAYİ
ROMANYA’YA ÇIKARMA YAPTI

EKOHABER Avrasya

Program kapsamında, Türkiye’nin sektördeki başarıları STM öncülüğündeki heyet 
tarafından Romanya Savunma Bakanlığı Yetkilileri ve Deniz Kuvvetlerine tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev tarafından yayınlanan 
bildiride, “İslam İşbirliği Teşkilatı 

üyesi devletlerini, İslami yakınlaşmayı 
desteklemeye ve gelecek yıllarda İslam 
Ümmeti için yeni bir siyasi platform olarak 
değerlendirmeye davet ederiz” denildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın zirvesine katıl-
mak üzere İstanbul’a gelen Kazakistan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları ikili 
görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayınladı. 
Bildiride ekonomik sorunlar, medeniyetler 
arası ihtilaflar, terörizm tehdidinin artması 
ve organize suçlar konularına dikkat çekile-
rek, İslam Dünyası’nın çok sayıda çatışma, 
devletler arasında bozulan ilişkiler ve azalan 
işbirliğinin eşlik ettiği zorlu bir dönemden 
geçtiği vurgulandı.
 
Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:
“1. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın devletlerin milli sınırları-
nın kutsallığı, toprak bütünlüğüne ve 
egemenliğine saygı, diğer devletlerin içişlerine 
karışmama, devletler arasındaki çatışma 
ve uyuşmazlıkların barışçıl müzakerelerle 
çözümlenmesi konularındaki temel prensiple-
rini teyit ederiz.

2. İslami dayanışma ruhuna bağlılığımızı 
kuvvetli bir şekilde teyit eder; İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi devletleri, devletler ara-
sı ilişkilere dair meseleler ile çatışma ve 
uyuşmazlıkların çözümü konusunda iyi 
niyet ve yapıcı tutum sergileyerek, İslam 
Dünyası’ndaki ilişkilere yönelik yeni bir para-
digma geliştirmeye davet ederiz.

3. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletleri, 
İslam Dünyası’nda devletler arası ilişkilerde 
mevcut sorunlara ilişkin olarak, ortak değer 
ve çıkarları vurgulayan bir gözden geçirme 
süreci başlatmaya davet ederiz.

4. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devlet-
lerini, İslami yakınlaşmayı desteklemeye ve 

gelecek yıllarda İslam Ümmeti için yeni bir 
siyasi platform olarak değerlendirmeye davet 
ederiz.

5. İslami yakınlaşma sürecinin gelişmesi 
konusunda Birleşmiş Milletler ve İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın uluslararası çatışmaların 
önlenmesi ve bunların barışçıl yollarla 
çözümlenmesi konusundaki merkezi rolünü; 
ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İslami 
yakınlaşma sürecinin ilerletilmesi bakımın-
dan diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerle 
geliştireceği işbirliğini memnuniyetle 
karşılarız.

6. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İslami 
yakınlaşma sürecinin ilerletilmesi konusunda 
görev üstlenmesini teklif eder; İslam İşbirliği 
Teşkilatı Genel Sekreteri’nin söz konusu 
inisiyatifin hedeflerine ulaşmasını teminen 

öneriler ortaya koymak amacıyla kapsamlı 
bir durum incelemesi gerçekleştirmesini talep 
ederiz.

7. İslami yakınlaşma konusunun, İslam 
İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 
Toplantısı ve Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirveleri’nin kalıcı gündem maddesi olmasını 
teklif ederiz.

8. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletleri, 
uluslararası ilişkilerdeki gerilimin azaltılma-
sına ve süregelen sorunları çeşitli istişare 
mekanizmaları oluşturmak, diplomatik 
misyonların imkanlarından faydalanmak, 
parlamentolar arası diyalog, hükümet dışı 
örgütler ve güven artırıcı önlemler geliştirmek 
suretiyle çözümlemeye yönelik somut adımlar 
atarak, İslami yakınlaşma inisiyatifinin hayata 
geçirilmesine katkı sağlamaya davet ederiz.”
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ERDOĞAN VE NAZARBAYEV’DEN 
ORTAK BİLDİRİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 
İslami yakınlaşmaya ilişkin ortak bildiri imzalandı.
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülke-
lerinin milli güvenlik kurulu sekreterle-
rinin toplantısı Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te gerçekleştirildi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen 
toplantıda, örgüte üye ülkeler arasında terör, 
organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıy-
la mücadele ile bu ülkelerin yeni tehditlere 
karşı mücadelede işbirliği konuları ele alındı. 
Görüşmede, taraflar ayrıca mayıs ve haziran 
aylarında Taşkent’te yapılacak ŞİÖ Dışişleri 
Bakanları, Kültür Bakanları ve İş Konseyi 
toplantıları ile örgüte üye ülkelerin devlet 
başkanlarının zirve toplantısına hazırlıkla ilgili 
fikir alış verişinde bulundu.

Toplantının ardından Özbekistan Milli 
Güvenlik Kurulu Sekreteri Viktor Mahmudov, 
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Toplum Güvenliği 
Bakanı Guo Shengkun, Rusya Güvenlik Kon-
seyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kazakistan 
Güvenlik Kurulu Sekreteri Nurlan Ermekbayev, 

Kırgızistan Savunma Kurulu Sekreteri Temir 
Jumakadirov, Tacikistan Güvenlik Kurulu 
Sekreteri Abdurahim Kahharov ve Şanghay 
İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Raşid Alimov, 
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov 
tarafından kabul edildi.

Kerimov, yaklaşık bir saat süren görüş-
me sırasında, katılımcılara uluslararası ve 
bölgesel arenadaki güncel konulara ilişkin 
görüşlerini aktardı.

ŞİÖ’ye üye ülkelerin milli güvenlik kurulu 
sekreterlerinin toplantısının ardından ŞİÖ 
Genel Sekreteri Alimov ile Özbekistan Milli 
Güvenlik Kurulu Sekreteri Mahmudov ortak 
basın toplantısı düzenledi.

Mahmudov, çevre bölgelerdeki gerginliğin, 
terör saldırılarının ve istikrarsızlığın devam 
etmesinin bölgesel ve uluslararası güvenliği 
tehlikeye attığını belirtti.

Örgüte üye ülkelerin milli güvenlik kurulu 
sekreterlerinin Afganistan sorununun en 

kısa zamanda çözüme kavuşturulmasın-
dan yana olduğunu vurgulayan Mahmudov, 
Afganistan’daki sorunun çözümünün bölgesel 
istikrarın en önemli etkenlerinden olduğunu 
kaydetti. Mahmudov, Afganistan’daki sorunun 
çözüm sürecinde iç uzlaşmanın ve ülke halkı 
arasında uzlaşma görüşmelerinin sürdürülme-
sinin önemini dile getirdi.

Mahmudov, ayrıca örgüte üye ülkelerin 
milli güvenlik kurulu sekreterlerinin bir sonraki 
toplantısının gelecek sene Kazakistan’da 
yapılacağını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Raşid 
Alimov, örgütün kurulduğu yıldan beri terör, 
aşırıcılık ve ayrımcılıkla mücadele ettiğini 
hatırlattı. Alimov, örgütün uyuşturucu kaçak-
çılığıyla mücadeleye de ayrıca önem verdiğini 
kaydederek, bu çerçevede örgütün 2017-2022 
yıllarına yönelik Uyuşturucuyla Mücadele 
Stratejisinin son hazırlık aşamasında olduğu-
nu söyledi.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ÜYE ÜLKELERİ,  
TAŞKENT’TE BİR ARAYA GELDİ
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin milli güvenlik kurulu sekreterlerinin 
toplantısı Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi.

Kırgızistan meclisi, yeni başbakanı, 
programını, hükümet yapısını ve ba-
kanlar kurulunu ayrı ayrı oyladı. 120 
sandalyeli meclis genel kurulunda 

yapılan oylamada, oturuma katılan 115 mil-
letvekilinin hepsi Ceenbekov’un başbakanlığı 
için evet oyu kullandı.

Ceenbekov, oturumda yeni 
hükümet programını okudu ve mil-
letvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hükümet programı, yapısı ve 
bakanlar kurulu güvenoyu alan 
Ceenbekov, yaptığı konuşmada, 
“İnşallah, aldığımız güvenoyu-
nuzun hakkını vereceğiz. Sorum-
luluğumuzun farkındayız. Doğru 
ve şeffaf çalışacağız. Halkın ve 
devletin çıkarlarını koruyacağız. 
Size teşekkür ediyorum” dedi.

Hükümetin yapısında ve prog-
ramında bir değişiklik yapmayan 
Ceenbekov’un kabinesinde iki 
yeni isim yer aldı. Muhammetkalıy 
Abdulgaziyev Başbakan Birinci 
Yardımcısı ile Zamirbek Ayda-
raliyev ise Ulaştırma ve İletişim 

Bakanı olarak bakanlar 
kurulunun yeni üyeleri 
oldu.

Kabinedeki Baş-
bakan Yardımcısı Oleg 
Pankratov, Başbakan 
Yardımcısı Gülmira 
Kudayberdiyeva, 
Dışişleri Bakanı Erlan 
Abdıldayev, İçişleri 
Bakanı Melis Turgun-
bayev, Adalet Bakanı 
Jıldız Mambetaliyeva, 
Maliye Bakanı Adılbek 
Kasımaliyev, Ekonomi 
Bakanı Arzıbek Kojo-
şev, Tarım ve Sulama 
İşleri Bakanı Turdu-
nazir Bekboyev, Acil 

Durumlar Bakanı Kubatbek Boronov, Eğitim 
ve Bilim Bakanı Elvira Sariyeva, Sağlık Bakanı 
Talantbek Batıraliyev, Kültür, Enformasyon 
ve Turizm Bakanı Altınbek Maksutov, İş ve 
Sosyal Kalkınma Bakanı Kudaybergen Bazar-
bayev koltuğunu korudu.

Ceenbekov’un kardeşi ve Meclis Başkanı 
istifa etti
Yeni Başbakan Sooronbay Ceenbekov’un 
kardeşi ve Meclis Başkanı Asılbek Ceenbekov, 
ağabeyinin başbakanlık görevine aday göste-
rilmesinin ardından görevi bıraktı.

 Kardeş Ceenbekov, meclis yeni başbaka-
nı, hükümet programını ve bakanlar kurulunu 
onaylamadan önce istifa ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in 
kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi 
Genel Başkanı Çınıbay Tursunbekov, boşalan 
meclis başkanlığı koltuğuna meclisteki İlerle-
me ve Kalkınma Partisi Lideri Bakıt Torobayev 
ile Kırgızistan Partisi Lideri Kanat İsayev’i 
aday göstermeyi düşündüklerini belirtti.

Tursunbekov, bugün veya yarın koalis-
yon hükümetini oluşturan partilerin liderleri 
ile yapacakları toplantıda buna kesin karar 
vereceklerini söyledi.

Kırgızistan’da 30 Nisan 2015’te göreve 
başlayan koalisyon hükümetinin Başbakanı 
Temir Sariyev, hakkındaki usulsüzlük iddiala-
rını reddederek görevinden 11 Nisan’da istifa 
etmişti.
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KIRGIZİSTAN’DA 
YENİ HÜKÜMET KURULDU
Kırgızistan meclisi, koalisyon hükümetini oluşturan dört partinin meclis dışından Başbakan 
adayı gösterdiği Sooronbay Ceenbekov’un başbakanlığını onayladı.
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasın-
dan bu yana hiç hastane yapıl-
mayan Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te, Türk İşbirliği ve Koordi-

nasyon Ajansı (TİKA) 60 yataklı modern bir 
hastane inşa edecek.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığında düzen-
lenen törende, “Kırgız-Türk Dostluğu Bişkek 
Hastanesi” adını taşıyan işbirliği hibe proje 
anlaşması, Sağlık Bakanı Talantbek Batırali-
yev, Bişkek Belediye Başkanı Albek İbrağimov 
ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Evren 
Rutbil tarafından imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde, Türkiye ile Kırgı-
zistan arasında sağlık ve tıp bilimleri alanla-
rında işbirliğinin artırılması, Türkiye’nin Kır-
gızistan ile sağlık sektörüyle ilgili bilgi ve 
tecrübelerini paylaşmasının amaçlandığı 
belirtildi.

Bişkek’te modern tanı ve tedavi tıbbi mal-
zemeleriyle donatılacak hastanede, gastro-

enteroloji, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, 
girişimsel radyoloji gibi birçok birimin yer 
alacağı kaydedildi.

Başkentin batısında Çek gazeteci Julius 
Fuçik’in adını taşıyan parkın içinde inşa edi-
lecek Kırgız-Türk Dostluğu 
Bişkek Hastanesi, 70 
milyon dolara mal olacak. 
Hastanenin azami 2 buçuk 
yılda hizmete girmesi 
hedefleniyor.

Kırgızistan Sağlık Ba-
kanı Batıraliyev, törenden 
önce yaptığı konuşmada, 
TİKA’nın Bişkek’te kuracağı 
modern hastanenin, sağlık 
sektöründe gelişmelere 
ivme kazandıracağı-
nı vurgulayarak, hibe 
proje anlaşmasının imza 
töreninde bulunmaktan 

duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve 
TİKA’ya teşekkür etti. Batıraliyev, “Bu 
çok önemli bir proje. Bugün ülkedeki 
en büyük projeye imzalar atıldı. Sağlık 
sektörünü geliştirmeliyiz” dedi.

Batıraliyev, törenin ardından 
gazetecilere yaptığı açıklamada 
da, Türkiye’nin bir ay içinde projeyi iha-
leye çıkaracağını, ardından hastanenin 
temelinin atılacağını ifade etti.

Belediye Başkanı İbrağimov 
da, Türkiye ile sosyal ve ekonomik 
işbirliğiyle yakından ilgilendiklerini 
ifade ederek, TİKA’nın inşa edeceği 
hastanenin sadece başkentlilere değil 
tüm Kırgız halkına hizmet vereceğine 
işaret etti.

TİKA Bişkek Program Koordina-
törü Rutbil de Kırgızistan’ın en büyük 
projesi olacak hastane yapımının, Tür-
kiye ile Kırgızistan arasında dostluğun 
sembolü olacağının altını çizdi.

Rutbil, TİKA olarak Kırgızistan’da-
ki sosyal projelere büyük önem verdiklerini 
belirterek, “Ülkede sağlık sektöründe daha 
fazla projeyi hayata geçireceğiz. Bu çok özel 
bir hastane olacak. İnşasında ileri teknolojileri 
kullanacağız.” diye konuştu.

TİKA’DAN KIRGIZİSTAN SAĞLIK SEKTÖRÜNE
BÜYÜK DESTEK
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana hiç hastane yapılmayan Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 60 yataklı modern bir hastane inşa 
edecek.

T ürkmenistan Devlet Başkanı Gur-
banguli Berdimuhamedov, Rusya’nın 
Astrahan Bölge Valisi Aleksandr 
Jilkin ile bir araya geldi. Görüşmede, 

Hazar Denizi’nde feribot seferlerin yapılması, 
Türkmenistan yüklerinin Rusya üzerinden 
Avrupa’ya taşınması, Aşkabat ile Astrahan 
arasında uçak seferlerinin başlatılması gibi 
konular ele alındı.

Astrahan Bölgesi basınının haberine 
göre, Vali Jilkin’i kabul eden Türkmen Devlet 
Başkanı Berdimuhamedov, Rusya’nın birçok 
bölgesi ile sıkı işbirliğinin tesis edildiğini ve 
özellikle Astrahan bölgesi ile ortak projelerin 
hayata geçirildiğini kaydetti.

Vali Jilkin, Devlet Başkanı Berdimuha-
medov ile Hazar Denizi’nde düzenli olarak 
feribot seferlerinin yapılması konusunu 
değerlendirdiklerini belirtti. Türkmenistan’ın 2 
adet büyük gemisinin olduğuna dikkat çeken 
Jilkin, Türkmenistan’dan Rusya üzerinden 
Avrupa’ya yük taşınabileceğini aktardı. Jilkin 
aynı zamanda Avrupa’dan yine aynı güzergah-
tan Türkmenistan’a da yük taşınabileceğinin 
altını çizdi.

Aşkabat ile Astrahan arasında uçak sefer-
lerinin başlatılmasının Türkmenistan’a turist 
akımını da arttıracağına dikkat çeken Bölge 
valisi, “Dünya ekonomisindeki durum değişiyor. 
Bu nedenle Türkmenistan ile Rusya arasındaki 

ilişkileri, petrol ve doğalgaz sektörleri ile sınır-
landırılmayıp başka alanlara da taşınması, her 
iki ülke açısından önemli” ifadelerini kullandı.

Astrahan Bölge Valisi Jilkin ve bera-
berindeki heyet, Türkmenistan Sanayiciler 
ve İşadamları Derneği’nde görüşmelerde 
bulundu. Görüşmede, Astrahan Bölgesi’nde 
ticaret-lojistik merkezinin kurulması konusu 
değerlendirildi. Türkmen tarafı, bu merkezdeki 
alanın 7 hektar alana kadar artırılması ve bu 
bölgede ürünlerin muhafaza edilmesi için özel 
depoların kurulması ve buradan Rusya gene-
line ve Avrupa’ya ürün ihracatının gerçekleş-
tirilmesi gibi konularda da bilgi paylaşımında 
bulundu.
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TÜRKMENİSTAN, 
RUSYA ÜZERİNDEN AVRUPA’YA AÇILMAK İSTİYOR
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Rusya’nın Astrahan Bölge 
Valisi Aleksandr Jilkin ile bir araya geldi.
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İ ran, Mayıs ayında Orta Doğu’da petrol, 
demiryolu ve liman sektörlerini bir araya 
getirecek. 
15-16 Mayıs 2016 tarihleri arasında 

Tahran’da düzenlenecek olan I. Uluslararası 
Petrol, Demiryolları ve Limanlar Konferansı, 
Orta Doğu’da petrol, demiryolu ve liman sek-
törlerini bir araya getirerek, yeni iş ve işbirliği 
fırsatları yaratacak.

Konferans ile katılımcılar; ambargoların 
kaldırılması sonrası tüm dünyanın hedef 
pazarı arasında yer alan İran ve bölge ülkele-
rinde yeni satınalma, iş geliştirme, yeni iş ve 
işbirliği fırsatları bulabilecek.

I. Uluslararası Petrol, Demiryolları ve 
Limanlar Konferansı’nın konuşmacıları ara-
sında İran’dan bakanlar ve kamu yetkililerinin 
yanı sıra; 5 kıtadan 95 ülkede 240 üyesi ile 

demiryolları sektörünü temsil eden Uluslara-
rası Demiryolları Birliği - UIC’den katılımcılar 
yer alacak. Uluslararası kuruluşların üst 
düzey temsilcileri, pazar geliştirme direktör-
leri, petrol, doğalgaz ve enerji firmalarının 
nakliyat ve lojistik direktörleri, Orta Doğu, 
Orta Asya ve Avrupa’dan demiryolu nakliyat 
operatörleri, tank vagon filosu yöneticileri, 
petrol tankı üretici firma temsilcileri, liman 
otoritelerinden ve terminal operatörlerinden 
temsilciler, güvenlik yöneticileri ve petrol 
sahası firmalarının temsilcileri konferansta 
yerlerini alacaklar.

2 gün boyunca sürecek olan konferansın 
ana başlıkları arasında; petrol ve doğalgaz 
ürünlerine yönelik multi-modal nakliyat 
sistemleri, demiryolu taşımacılığı için hangi 
pazarların potansiyel arz ettiği, demiryolu 

ve petrol nakliyatının gelişimine yönelik 
perspektifler, gelişmekte olan uluslararası ve 
kıtalararası demiryolu taşımacılığı koridor-
larının petrol ve doğalgaz nakliyatı için sun-
duğu fırsatlar, önde gelen petrol/taşımacılık 
firmaları, limanlar ve demiryolu operatörlerini 
birbirine bağlayan başarılı ortaklıklar yer 
alıyor.

Ayrıca konferansta işlenecek olan; 
demiryolu ile uluslararası petrol taşımacılığı 
ve tehlikeli madde taşımacılığına yönelik 
hukuki çerçeve – birlikte işlerlik ve güvenlik 
standartları, petrol ve doğal gaz taşımacı-
lığına yönelik olarak demiryolu araçlarının 
optimizasyonu, dijitalizasyonun etkisi, akıllı 
trenler-ulaştırma zinciri, müşteri hizmetleri, 
filo yönetimi ve güvenliğin optimize edilmesi 
gibi konular da dikkat çekiyor.

İRAN,
PETROL TAŞIMACILIĞINI MASAYA YATIRACAK
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15-16 Mayıs 2016 tarihleri arasında Tahran’da düzenlenecek olan I. Uluslararası Petrol, 
Demiryolları ve Limanlar Konferansı, Orta Doğu’da petrol, demiryolu ve liman sektörlerini 
bir araya getirerek, yeni iş ve işbirliği fırsatları yaratacak.

KKTC’de Başbakan Ömer 
Kalyoncu’nun istifasını sunmasının 
ardından hükümeti kurmakla gö-
revlendirilen Özgürgün, Demokrat 

Parti-Ulusal Güçler (DP-UG) ve bağımsızla-
rın desteğiyle oluşturdukları yeni Bakanlar 
Kurulu’nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 
Akıncı’ya sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı 
konuşmada, Özgürgün’ün bakanlar kurulu lis-
tesini kendisine sunduğunu belirterek, listeyi 
onayladığını bildirdi.

Önemli olanın hangi hükümet olursa olsun 
topluma en yararlı hizmetin sunulması oldu-
ğuna işaret eden Akıncı, yeni hükümetin ülke 
ve toplum için hayırlı olmasını diledi.

Akıncı, Özgürgün ile Kıbrıs müzakere süre-
cini de ele aldıklarını belirterek, yeni kurulacak 
hükümet ile uyumlu çalışmalarının son derece 
önemli olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs’ta artık 2016 yılını barış yılı haline 
dönüştürmek ortak bir hedef olmalı” diyen 
Akıncı, bu yönde hep birlikte çalışacaklarını 
sözlerine ekledi.

Özgürgün de görüşme sonrası yaptığı 
açıklamada, yeni koalisyon hükümetinin Cum-
hurbaşkanı Akıncı tarafından onaylandığını 
kaydetti.

Yeni hükümetin Cumhurbaşkanı ile hem 
müzakere sürecinde hem de diğer konularda 
tam bir uyum içerisinde çalışacağını söyleyen 
Özgürgün, yeni kurulan hükümette Bakan-

lar Kurulu’nun 
şu isimlerden 
oluştuğunu açık-
ladı: “Başbakan 
Hüseyin Özgür-
gün, Başbakan 
Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı 
Serdar Denktaş, 
Dışişleri Bakanı 
Tahsin Ertuğ-
ruloğlu, İçişleri 
Bakanı Kutlu 
Evren, Ekonomi 
ve Enerji Bakanı 
Sunat Atun, Ça-
lışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Hamza Ersan 
Saner, Turizm 
ve Çevre Bakanı 
Fikri Ataoğlu, 
Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı 
Özdemir Berova, 
Sağlık Bakanı 
Faiz Sucuoğlu, 
Tarım ve Doğal 
Kaynaklar Bakanı 
Nazım Çavuşoğ-
lu, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanı 
Kemal Dürüst.”

KKTC’de Başbakan Kalyoncu’nun Cum-
hurbaşkanı Akıncı’ya istifasını sunmasını 
ardından hükümet kurma görevi Özgürgün’e  
8 Nisan’da verilmişti.

EKOHABER Avrasya

KKTC’DE 
HÜKÜMET KURULDU
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili 
Hüseyin Özgürgün başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümetini onayladı.
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T ürkiye ve Amerika nükleerde teknoloji 
ve bilgi transferi sağlamak için işbirliği 
yapacak.

Türkiye Nükleer Sanayi Derneği ve ABD 
Nükleer Altyapı Konseyi nükleer enerjide 
teknoloji ve bilgi transferi sağlamak için ABD 
Ticaret Bakanlığı’nın küresel finans toplantı-
sında bir işbirliği anlaşması imzaladılar.

Nükleer Sanayi Derneği ve ABD Nükleer 
Altyapı Konseyi arasında imzalanan iş birliği 
anlaşması, nükleer enerjide teknoloji ve 
bilgi transferi konularında yerel şirketleri, 
Türkiye’de yatırım yapmak isteyen küresel 
şirketlerle bir araya getirmeyi hedefliyor. 

Türkiye’nin Nükleer Enerji Politikaları 
Güçlenecek
70’in üzerinde şirketten oluşan ABD Nük-
leer Altyapı Konseyi ile varılan anlaşmayı 
değerlendiren Nükleer Sanayi Derneği 
Genel Sekreteri Koray Tuncer, Türkiye’nin 
nükleer enerji politikalarının bu anlaşma 
ile daha da güçleneceğini belirtti. Tuncer, 
“Güvenilir enerji politikaları oluşturabil-
mek için dünyada nükleer endüstrinin baş 
aktörlerinden olan ABD ile yaptığımız an-
laşmanın iki ülke arasındaki işbirliğini ge-
liştireceğine inanıyorum. Nükleer enerjinin 
güvenli bir şekilde geliştirilmesine yönelik 

atılan bu adım, ABD’li ve Türk şirketlerinin 
koordinasyonunu daha da güçlendirecek. 
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz 3. 
Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi’nde 
Türk firmalarıyla uluslararası firmaları bu-
luşturarak çok büyük bir pazar olan nükle-
er endüstrisinden pay almaları için çalıştık. 
Bu anlaşma da aynı amaç doğrultusunda 
Türkiye’nin arkasına küresel bir güç olan 
ABD’yi almak için yapıldı. Anlaşma hem 
teknoloji ve bilgi transferi sağlayacak hem 
de Türk firmalarıyla ABD firmaları arasında 
iş birliğinin önünü açacak” açıklamasını 
yaptı.

TÜRKİYE VE ABD 
NÜKLEERDE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

EKOHABER Avrasya

Türkiye Nükleer Sanayi Derneği ve ABD Nükleer Altyapı Konseyi nükleer enerjide teknoloji 
ve bilgi transferi sağlamak için ABD Ticaret Bakanlığı’nın küresel finans toplantısında bir 
işbirliği anlaşması imzaladılar.

Özbekistan Bakanlar Kurulunun yılın 
ilk çeyreği sosyal-ekonomik geliş-
me sonuçları ve 2016 yılı perspek-
tifleriyle ilgili toplantısında, yılın 

ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 7,5 
büyüdüğü, yıllık enflasyonun ise öngörülen 
parametreleri aşmadığı bildirildi.

Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıkla-
mada, yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin 
yüzde 7,5 arttığı belirtilirken, bu dönemde 
sanayi üretiminin yüzde 7, tarım sektörünün 
yüzde 6,7, hizmetler sektörünün yüzde 12,1, 
perakende mal dönüşümünün ise yüzde 12,8 
arttığı kaydedildi.

Açıklamada, bu dönemde yatırım hac-
minin yüzde 8,5, yabancı sermaye hacminin 
ise yüzde 14,4 arttığına vurgu yapılırken yılın 
ilk çeyreğinde enflasyon oranının öngörülen 
parametreleri aşmadığı, devlet bütçesinin 
ise milli gelire nazaran yüzde 0,1 fazlalıkla 
gerçekleştiği ifade edildi.

Bu dönemde 8 binden fazla küçük ve or-
tak ölçekli yeni işletmenin faaliyete başladığı, 
devlet yatırım programında yer alan 368 yatı-
rım projesinin gerçekleştirilmesine başlandığı 
belirtilen açıklamada, ülke genelinde toplam 
167,4 bin yeni istihdam sağlandığı hatırlatıldı.

Yılın ilk çeyreğinde devlete ait toplam 
hisse değeri 216 milyar som (75 milyon dolar) 
olan 178 işletmenin yatırım yapma şartıyla 
satıldığı kaydedilirken hissesinde devlet 
payı olan işletme sayısının da 378’den 209’a 
düştüğü vurgulandı.

2016 yılsonu itibarıyla yüzde 7,8’lik büyü-
me hedefleyen Özbekistan ekonomisi, geçen 
sene yüzde 8 büyüme kaydetmiş, bu çerçeve-
de sanayi üretimi yüzde 8, tarım üretimi yüzde 
7 artmış, yıllık enflasyon da yüzde 5,6 olarak 
gerçekleşmişti.
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ÖZBEKİSTAN EKONOMİSİ
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 7,5 BÜYÜDÜ
Özbekistan ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyüdüğü ve yıllık enflasyonun ise 
öngörülen parametreleri aşmadığı bildirildi.
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A vrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Eren, Azerbaycan-Ermenistan 

cephe hattında son günlerde meydana gelen 
çatışmalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. 

Hikmet Eren, yapmış olduğu açıklamada 
“Kardeş Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ top-
raklarının Ermenistan tarafından işgalinden 
kurtarılmasında ortaya koyduğu kahramanlık 
destanı işgal altındaki toprakların eninde so-
nunda kurtarılması yolunda atılmış önemli bir 
adımdır. Biz, sorunların barışçı yolla çözülme-
sini istiyoruz. Fakat bu olmadığı takdirde bü-
tün dünya şunu gördü ki, kardeş Azerbaycan 
ordusu işgal altındaki topraklarını silah gücü 
ile çok rahat bir şekilde kurtaracaktır” dedi.

Azerbaycan’ın son yıllarda yapmış olduğu 

reformlar sonucu ekonomik, askeri ve siyasi 
noktada Kafkaslar’da büyük güç kazandığını 
ifade eden Hikmet Eren,  ’’Azerbaycan aynı 
zamanda Kafkaslar’da denge unsuru olmayı 
başarmıştır. Cephe hattındaki son çatışma-
larda Azerbaycan ordusunun Ermenistan 
karşısında gösterdiği üstün başarı kardeşleri-
mizin gücünü ortaya koymuştur. Bugüne kadar 
işgal altındaki Karabağ sorununun çözümünde 
ağır davranan dış güçlerin de Azerbaycan’ın 
son başarısı karşısında sorunun çözümü 
konusunda adım atmaya yönelik çalışmala-
ra başladıklarını olumlu bir gelişme olarak 
değerlendiriyoruz’’ dedi

Karabağ sorununun çözümü için kurulan 
MİNSK Grubu’nun şimdi daha akılcı bir çözüm 
ortaya koyması gerektiğini belirten Hikmet 

Eren, ’’Azerbaycan’ın bu süreçte Türkiye 
başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinin de 
desteğini almış olması ayrıca kardeşlerimizin 
moralini yükseltmiştir. Eğer, bölgede gerçek-
ten barışın gelmesi ve sorunun çözülmesi 
isteniliyorsa, bunun tek yolu işgal altında 
bulunan Karabağ topraklarının Ermenistan iş-
gali altından kurtarılması olacaktır. Bu durum 
barışçı yoldan çözülemediği takdirde, kardeş 
Azerbaycan ordusu bu sorunu silahla çözmeye 
kararlıdır” dedi.

Hikmet Eren, Azerbaycan’ın işgal altındaki 
topraklarını kurtarma yolunda atacağı her 
adımı EkoAvrasya olarak destekleyeceklerini, 
Azerbaycan’ın bu haklı davasına her zaman ve 
her platformda gerekli katkıyı sağlayacakları-
nı da sözlerine ekledi.

HİKMET EREN: "AZERBAYCAN, KAFKASLAR’DA DENGE 
UNSURU OLMAYI BAŞARMIŞTIR"
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Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son günlerde meydana gelen çatışmalarla ilgili 
olarak bir açıklama yaptı.

T ürkiye’nin Kiev 
Büyükelçisi Yönet 
Can Tezel, Tür-
kiye ile Ukrayna 

arasındaki ilişkilerin gelişi-
minin, Rusya’nın Ukrayna ve 
Türkiye ile ilişkilerinde ortaya 
çıkan krizden bağımsız olarak 
geliştiğini, bu krize bağımlı 
olmadığını söyledi. Büyü-
kelçi Tezel, diğer taraftan 
Türkiye’nin Rusya’ya karşı 
AB’nin uyguladığı yaptırım-
lara katılmadığı için eleşti-
rilmesinin gerçekçi olmadı-
ğını belirterek, Türkiye’nin 
kendisinin dahil olmadığı 
ortamlarda kendisi olmadan 
alınan bütün yaptırımlara ka-
tılmasını beklemenin gerçekçi 
olmayacağını kaydetti. Tezel, Türkiye’nin ilke 
olarak, Birleşmiş Milletler yaptırımları gibi, 
uluslararası bağlayıcılığı olan yaptırımlara 
katıldığını ifade etti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Dünya 
Politikası Enstitüsü tarafından, Türk-Ukrayna 
ilişkilerinin ele alındığı bir panel düzenlendi. 
Ukrayna’dan çok sayıda akademisyen ve 
diplomatın katıldığı panelde Türkiye’nin Kiev 
Büyükelçisi Yönet Can Tezel’in yanısıra, ön-
ceden Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nde 
uzun yıllar basın sözcüsü olarak görev 
yapmış olan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 
Protokol Dairesi Başkanı Olga Çubrikova ve 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun 
Kırım Tatarları’ndan Sorumlu Yardımcısı Yusuf 
Kurkçi, iki ülke ilişkilerini değerlendirdiler.

Büyükelçi Tezel, panelde yaptığı konuş-
mada, Türkiye’nin Ukrayna’yla ilişkilerinin illa 
Rusya’yla ilişkilere endeksliymiş gibi görül-
memesi gereken bir siyasi, ekonomik, ticari, 
kültürel ve jeopolitik mantığının olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin Rusya’yla son zamanlar-
da yaşadığı krizin Türk-Ukrayna ilişkilerinin 

gelişimini hızlandırıcı etkisinin olduğunu 
kaydeden Tezel, bununla birlikte, Türkiye’nin 
daha 2003 yılında, Ukrayna’yı öncelikli olarak 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi istenen bir devlet 
olarak belirlediğini, iki ülke arasında Yüksek 
Düzey Stratejik Konsey’in de 2011 yılında ku-
rulduğunu hatırlattı. Ukrayna’da iki yıl önceki 
olayların ve sonrasındaki yönetim değişikli-
ğinin bu işbirliği gelişiminin yönünü değiştir-
mediğini, ilişkilerin aynı mantığa göre devam 
ettiğini kaydeden Tezel, “Rusya’nın olumsuz 
eylemleri de zaten temelleri atılmış, yönü 
çizilmiş işbirliğimizi hızlandırma vesilesi olu-
yor. Önümüzdeki dönemde birçok konuda ikili 
işbirliğimiz artacaktır. Bu konuda kuvvetli si-
yasi irade var. Tabii bu bağlamda Ukrayna’nın 
kendi sınamalarıyla başarılı şekilde mücadele 
etmesini ümit ediyoruz; kendi ayakları üze-
rinde duran, bağımsız, toprak bütünlüğünü 
koruyan, reform sürecini başarıyla sürdü-
ren, kucaklayıcı/kapsayıcı siyaset güden, 
demokratik dönüşümünü sürdüren bir ülke 
olmasını istiyoruz, bunu destekliyoruz. Bu, 
bizim için sadece bir dost ve komşu arzusu 

değil, çıkarlarımızın 
da gereği. Dolayı-
sıyla bu desteğimiz 
samimi ve gerçek. 
Keza Ukrayna’nın 
Avrupa yönelimine 
saygı duyuyor ve 
destekliyoruz” diye 
konuştu.

Panelde Ukray-
nalı bir akademis-
yenin Türkiye’nin 
AB’nin Rusya’ya 
uyguladığı yaptı-
rımlara katılmadığı 
için bazı kesimlerce 
fırsatçı olmakla 
suçlandığını söyle-
mesi üzerine yanıt 
veren Büyükelçi 

Tezel, “Türkiye’nin zaten Rusya’ya sattığı 
ürünler, stratejik mamuller değil. Biz, yaptı-
rımların her durumda doğru bir tepki olacağını 
düşünmüyoruz. Örneğin, Rusya’ya meyve 
ve tekstil satmamak, Rusya’nın politikasını 
değiştirmez. Bu durumda, Rusya’yla daha 
stratejik ticari ilişkileri olan ülkelere bakmak 
gerekir. Üstelik, Türkiye’nin Rusya’yla ticareti, 
iddiaların aksine, geçen yıl artmadı, azaldı. 
Burada hangi fırsatçılıktan bahsedilebilir” 
diye konuştu. Büyükelçi Tezel ayrıca, bazı 
ülkeler Türkiye’nin olmadığı ortamlarda başka 
ülkelere yaptırım uygulamaya karar verdi-
ğinde, Türkiye’nin otomatik olarak o ülke-
lere yaptırım uygulamasının beklenmemesi 
gerektiğini belirtti. “Türkiye’nin etrafı, şu veya 
bu sebeple bir dönem yaptırımlara maruz 
kalabilen ülkelerle çevrili. Başkaları her yap-
tırım kararı aldığında biz doğrudan katılacak-
sak, etrafımızda her zaman yaptırımlı ülkeler 
bulunacak demektir” diyen Büyükelçi Tezel, 
Türkiye’nin ilke olarak, uluslararası bağlayıcı-
lığı olan yaptırımlara, yani, Birleşmiş Milletler 
yaptırımlarına katıldığını vurguladı.

EKOHABER Avrasya

BÜYÜKELÇİ TEZEL: "TÜRK-UKRAYNA İLİŞKİLERİ RUSYA 
KRİZİNDEN BAĞIMSIZDIR"
Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin 
gelişiminin, Rusya’nın Ukrayna ve Türkiye ile ilişkilerinde ortaya çıkan krizden bağımsız 
olarak geliştiğini, bu krize bağımlı olmadığını söyledi.
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A vrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği (Eko-
Avrasya) ve Kocaeli 

Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (KOTSİAD) yöneti-
cileri, 01-04 Haziran 2016 
tarihleri arasında Kocaeli’de 
icra edilecek olan “Türkiye - 
Ukrayna İşadamları Forumu” 
ile alakalı olarak Kocaeli Va-
lisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu 
bilgilendirmek üzere nezaket 
ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten büyük mem-
nuniyet duyduğunu ifade 
eden Kocaeli Valisi Hasan 
Basri Güzeloğlu, Kocaeli’nin 
ekonomik potansiyelinin çok 
güçlü olduğuna dikkat çe-
kerek, ’’Türkiye’nin dünyaya 
açılan kapısı konumunu güç-
lendirerek 2023’te marka bir 
kent olmayı hedeflediğimiz 
Kocaeli’de 12’si faal olmak 
üzere toplam 13 Organize 
Sanayi Bölgesi, 4 tekno-
loji geliştirme merkezi ve 
teknopark, 2 serbest bölge 
ve 2 üniversite bulunmakta. 
Bu büyük potansiyeli Avrasya ülkeleri ile 
paylaşmak, ülkemize ve bölgemize büyük 
katkılar sağlayacaktır. STK’ların bu bağlamda 
yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyor 
ve önemsiyorum’’ dedi.

Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuru-
luşunun yüzde 20’sine ev sahipliği yapan 
Kocaeli’nin bilinirliğine katkı sağlamak ve 
mevcut ekonomik potansiyelini arttırmak 
üzere uluslararası bir kaç proje hazırladıklarını 
vurgulayan EkoAvrasya Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hikmet Eren, ’’Sivil inisiyatif olarak 2023 
Türkiye Vizyonu’na katkı sağlamak amacıyla 

bazı çalışmalar yürütmekteyiz. Avrasya’nın 
sanayi üssü olarak bilinen Kocaeli’de, 01-04 
Haziran 2016 tarihleri arasında EkoAvrasya ve 
KOTSİAD tarafından ortaklaşa icra edilecek 
olan “Türkiye - Ukrayna İşadamları Forumu” 
ile alakalı olarak hazırlık çalışmalarını başlat-
tık. Bu vesile ile de Sayın Valimizi bilgilendir-
dik’’ dedi.

Türkiye - Ukrayna İşadamları Forumu’nun 
Kocaeli’de yapılacak olmasından büyük 
memnuniyet duyduğunu ifade eden KOTSİAD 
Başkanı Mehmet Allak, ’’Sanayisi ve üniver-
siteleri ile teknoloji merkezi fonksiyonunu 

yüklenmiş olan Kocaeli’de uluslararası bir 
etkinliğe imza atmanın heyecanı içerisindeyiz. 
Karadeniz’de komşumuz olan Ukrayna ile 
olan ilişkilerimizi ekonomik ve sosyal açıdan 
daha güçlü hale getireceğimize inandığım bu 
etkinlik aynı zamanda bölgemizin tanıtımına 
da katkı sağlayacaktır’’ dedi.

EkoAvrasya Girişimciler Kurulu Başkanı 
Kenan Acıkök ve KOTSİAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Alican Kazgan’ın da hazır 
bulunduğu nezaket ziyaretinde Kocaeli Valisi 
Hasan Basri Güzeloğlu’na her iki STK’nın 
çalışmaları ile alakalı geniş bilgi arz edildi.

EKOHABER Dernekten

EKOAVRASYA’DAN
STRATEJİK HAMLE…

Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Top-
çu, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 

(EkoAvrasya) heyetini makamında kabul etti.
 Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ebubekir 
Kipel ve Kemal Kurnaz, Genel Sekreter 
Beşir Var, Denetleme Kurulu Üyesi İsmail 
Kırküzer, Disiplin Kurulu Üyesi Aydın Öz-
menli ile Girişimciler Kurulu Başkanı Kenan 
Acıkök’ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
ağırlayan Yalçın Topçu, nezaket ziyaretleri 
dolayısıyla EkoAvrasya heyetine teşekkür 
etti.

 Türkiye’nin tanıtımında büyük önem 
arz eden kamu diplomasisi faaliyetleri ile 
kamuoyunda adından her zaman söz ettiren 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin 
çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgu-
layan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın 
Topçu, ’’Birçok önemli etkinliğe imza atarak 
Türkiye’nin stratejik iletişimine ve etkin 
tanıtımına katkı sağlayan çalışmalarınızdan 
dolayı sizleri kutluyor ve başarılarınızın 
daim olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

 Türk dünyasında var olan mevcut 
potansiyeli harekete geçirmek için 10 yıldır 
durmaksızın çalıştıklarını ifade eden EkoAv-

rasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
’’Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasında ki 
mevcut ilişkilerin daha üst seviyelere ulaşa-
bilmesi hususuna katkı sağlamak amacıyla 
üstlenmiş olduğumuz misyonu layıkıyla 
yerine getirebilmenin gayreti içerisinde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.

 EkoAvrasya heyeti, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu 29 Nisan 
2016 tarihinde Ankara’da icra edilecek 
olan ’’Türkmeneli’den Selam Getirmişem’’ 
Türküler ve Hoyratlar Gecesine davet ede-
rek, yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini 
ilettiler.

EKOAVRASYA’DAN YALÇIN TOPÇU’YA 
NEZAKET ZİYARETİ…

EKOHABER Dernekten

Yalçın Topçu: ’’Birçok önemli etkinliğe imza atarak Türkiye’nin stratejik iletişimine ve etkin 
tanıtımına katkı sağlayan çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyor ve başarılarınızın daim 
olmasını temenni ediyorum.’’

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Kocaeli Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (KOTSİAD) yöneticileri, 01-04 Haziran 2016 tarihleri arasında Kocaeli’de icra 
edilecek olan “Türkiye - Ukrayna İşadamları Forumu” ile alakalı olarak Kocaeli Valisi Hasan 
Basri Güzeloğlu’nu bilgilendirmek üzere nezaket ziyaretinde bulundular.
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www.unalbisiklet.com.tr
unalcocuk@gmail.com

www.ekoavrasya.net

Avrasya’ya
açılan kapınız

9 yaşında Türkiye’nin 
Gerçek Çayı Budur
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