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Hindistan’daki Terörle 
Mücadele Toplantısı ve 
Avrasya’nın Güvenliği
Hindistan, 16-19 Mayıs 2022 tarihlerinde başta 

Afganistan olmak üzere Avrasya bölgesindeki 

terör tehditlerini ele almak amacıyla Şanghay 

İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) terörle mücadele or-

ganı olan Bölgesel Anti-Terörizm Merkezi (RATS) 

toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Örgütün 

dokuz üyesinden biri olan Pakistan da Yeni Del-

hi’deki zirveye katılmak için bir heyet gönder-

miştir.[1] 2022 yılının Mart ayından beri Hindistan, 

ŞİÖ çerçevesinde askeri tatbikatlar düzenlen-

mesi ve terörle mücadele edilmesi noktasın-

da girişimlerde bulunmaktadır. En son 25 Mart 

2022 tarihinde Taşkent’te Hindistan’ın başkanlık 

ettiği RATS toplantısında, bu yıl ŞİÖ kapsamında 

iki tane tatbikat düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Bunlardan ilki, 2022 senesinin Ekim ayında Yeni 

Delhi yakınlarındaki askeri eğitim üssünde 

düzenlenmesi kararlaştırılan “Manesar-Anti-

terror-2022” adlı ortak terörle mücadele tat-

bikatıdır. İkincisi ise Kazakistan’da yine ŞİÖ kap-
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samında icra edilmesi öngörülen “Dostluk Sınırı” adlı ortak sınır operasyonudur.

Hindistan ve Pakistan, genellikle bölgesel toplantılara katılmamalarına rağmen Rusya ve Çin liderliğindeki ŞİÖ toplantılarında bir araya 

gelmeleri dikkat çekmektedir. Örneğin 2021 yılında Hindistan’dan bir ekip, ŞİÖ-RATS tatbikatlarına katılmak için Pakistan’daki Pabbi ken-

tine gitmiştir.[2] Tüm bu gelişmeler, ŞİÖ üyelerinin ve özellikle Hindistan ve Pakistan’ın son dönemde Avrasya’nın güvenliği için işbirliği 

yapmaya niyetli olduklarını ortaya koymaktadır. Çünkü Avrupa ve Pasifik’teki son gelişmeler, Avrasya’da bölgesel güvenlik alanında 

işbirliği yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, Ukrayna’dan sonra Tayvan’la ilgili güvenlik tehditleri giderek artarken; dünya, 

Asya’da yeni ve daha büyük bir krizi kaldıramayabilir.

Avrupa ve Pasifik’in yanı sıra Asya’daki güvenlik riskleri de belirginleşmektedir. Dolayısıyla Hindistan ve Pakistan’ın bir araya gelmesi için 

çok fazla neden vardır. Öncelikle tüm dünyada olduğu gibi bölgesel düzeyde de siyasi-ekonomik-güvenlik ortamı sürekli değişme-

ktedir. Dün düşman olan aktörler, bir sonraki gün işbirliğinin yollarını arayabilmektedir. Bunun en net örneği Pakistan’da yaşanmıştır. 

İmran Han döneminin sonlarında Çin ve Rusya’ya doğru artan bir eğilim gözlenirken; mevcut durumda İslamabad yönetimi, Amerika 

Birleşik Devletleri’yle (ABD) arasını düzeltmeye çalışmaktadır. Yani Şahbaz Şerif’in göreve gelmesiyle birlikte Pakistan’ın dış politikasında 

bir dönüşüm gözlemlenmektedir. Bununla bağlantılı olarak Washington yönetimi, Pakistan ve Hindistan politikalarını revize etmeye 

başlamıştır.

Ayrıca Pakistan ve Afganistan’daki terör saldırılarının sayısında artış görülmektedir. Bunun yanı sıra Çin ile Hindistan arsındaki sınır 

gerginliği de azalmadan devam etmektedir. Diğer taraftan ABD ve Kanada gibi Batılı güçler, Çin’in Özerk Tibet Bölgesi’yle ilgili meselel-

ere de müdahil olmaya başlamıştır. Örneğin ABD’nin Tibet Sorunları Özel Koordinatörü Uzra Zeya, insan hakları, demokrasi ve yönetişim 

konularında işbirliğine odaklanmak için 17 Mayıs 2022 tarihinde Hindistan’ı ziyaret etmiştir.[3]

Tüm bu gelişmeler, Pakistan-Hindistan-Çin eksenindeki güvenlik risklerinin artacağına işaret etmektedir. Yani Avrasya’nın güvenliği te-

hlikededir. Bölgesel aktörlerin bu tehlikenin farkına varıp varmadıkları soru işaretidir. Mevcut durumda ŞİÖ kapsamında bir araya gelen 

Çin ve Hindistan, ABD’nin kışkırtmaları sonucunda ilerleyen dönemde sınırda kendilerini yeni bir çatışmanın içerisinde bulabilirler. Aynı 

şekilde, bölge dışı aktörlerin ve özellikle de ABD’nin terörü körüklemeye devam etmesi durumunda, Pakistan’ın hem Çin hem Hindistan’la 

ilişkileri bozulabilir.

Afganistan ve Pakistan’daki terör sorunlarının yükselmesi ve bu anlamda Avrasya’nın güvenliğinin tehlike altında olması tesadüf değildir. 

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında Avrupa, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle kendi güvenlik sorunlarıyla meşguldür.

Öte yandan Çin’in Tayvan’a yönelik askeri-güvenlik hamleleri, Pasifik’in güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Pakistan-Afganistan merkezli 

gelişmeler ise Avrasya’daki bütünleşme hamlelerini boşa çıkartabilecek kapasitededir. Batılıların vardığı kanaat şudur: Rusya ve Çin, 

kendi yakın çevrelerinde eşgüdümlü hamleler yapmak suretiyle birlikte hareket etmektedir.

Bahse konu olan durum, dünya siyasetinde Rusya ve Çin’in birlikte yükselişine ve Batı’nın gerilemesine yol açacaktır. Avrasya’nın güven-

liği üç koldan tehdit edilmektedir. Bunlar Çin, ABD ve Rusya kaynaklıdır.

Birincisi Çin, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırısını örnek aldığı için Avrasya’nın güvenliğini tehdit etmeye başlayabilir. Daha açık bir ifadeyle 

Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan kendisi için bazı olumlu dersler çıkarmıştır. Buna göre Pekin, küresel düzeyde hegemonyasını tesis et-

mek için Rusya’nın yaptığı gibi bir kara savaşı veya hibrit savaş başlatmanın ne kadar önemli olduğunu görmüştür. Bu bağlamda Çin, 

Rusya’yı örnek alarak Orta Asya, Afganistan, Pakistan ve Keşmir bağlamında askeri-güvenlik hamlelerine girişebilir. Rusya’nınkine benzer 

bir savaşa girmese bile; en azından batıdaki bu savaş cephelerini korumayı, tansiyonu sürekli gergin tutmayı ve gerektiğinde müda-

hale etmeyi amaçlayabilir. Hem Amerikan istihbaratı hem Hindistanlı yetkililer, Çin’in batı sınırında bir cephe daha açmaya çalıştığını 

veya Keşmir’deki cephesini sürekli canlı tutmaya çalıştığını dile getirmektedir.[4] Dolayısıyla Hindistan, sınır sorunlarını çözmek için ça-

balasa da Çin, buna olumlu yaklaşmayabilir. 

İkincisi ABD, Avrasya’nın güvenliğini kasten tehlikeye atmaktadır. Pakistan ve Afganistan’daki terörü körükleyerek özellikle Çin’i kuşatmak 

ve baskı altına almak istemektedir. Yani Washington, Pasifik’ten sonra Pekin’in Avrasya’da kuşatılmasını arzulamaktadır. Buna, “Çin’e karşı 

iki farklı cephe açmak” da denilebilir.

Keşmir ve terörizm meselesi, Hindistan’ın kırmızı çizgisidir. ABD, 

bunu bildiği için Hindistan ile Çin arasındaki bu krizin üzerine 

oynamaya devam edebilir. Bu bağlamda Washington’un, Yeni 

Delhi’nin Pekin ve İslamabad’dan uzaklaşması için yoğun bir 

çaba içerisine girdiğine yönelik değerlendirmeler dikkat çeki-

cidir. Örneğin ABD’li yetkililer, Hindistan’ın S-400’leri Çin ve Pa-

kistan’dan gelecek tehditler için kullanacağını açıklamıştır.[5] 

Kısacası Washington, Yeni Delhi’yi Pekin, İslamabad ve Mosk-

ova’dan uzaklaştırabilmek için Hindistan’ın yakın çevresindeki 

terör sorunlarını kullanmaya çalışıyor olabilir. Ayrıca Tibet So-

runu’nu kışkırtarak Hindistan ve Çin’in arasını açmaya çalışmak-

tadır. Hindistan, eğer Tibet gibi meselelere daha fazla müdahil 

olmaya kalkarsa; Çin, sınırda yeni saldırılara girişebilir ve hak id-

dia ettiği bölgeleri (Aksai Çin ve Aranuçal Paradeş’i) tamamen 

ele geçirmeye kalkabilir.  

Üçüncüsü Rusya, yalnızca Avrupa için değil, büyük Avrasya 

coğrafyası bakımından da bir güvenlik tehdidi oluşturabilir. Batılı 

güçler, Rusya’yı yalnızca Avrupa’da durdurmanın yeterli olmay-

acağını, Avrasya’da da ek tedbirlerin alınması gerektiğinin farkı-

na varmışlardır. Çünkü bu coğrafyayı Rusya ve Çin’in etkinliğine 

açık hale getirmek ve birbirlerinin çatışmasını beklemek makul 

bir çözüm gibi görünmemektedir. Batı’ya göre; Rusya ve Çin’i 

Avrasya’da yeni ve büyük güvenlik sorunlarıyla meşgul etmek 

gerekmektedir. Çin’in Rusya’yla çatışmasını beklemek, Batı’nın 

yanılgısı olmuştur. Aksine Pekin, Rusya’nın Ukrayna Savaşı’ndan 

kendisi için olumlu dersler çıkarmakta ve Moskova’yla Avra-

sya’da karşı karşıya gelmekten uzak durmaktadır.

Sonuçta Batılılar, Doğu Avrupa’da Rusya’yla ilgilenirken; Çin hem 

Asya’da hem de Pasifik’te daha büyük sorun haline gelmeye 

başlamıştır. Ancak Batılılar ne Rusya’yla ne de Çin’le nasıl baş 

edeceklerini bilememektedir. Buldukları en iyi çözüm ise Afgan-

istan ve Pakistan’da terörün körüklenmesidir. Bu sayede Hindis-

tan’ın Pakistan-Rusya-Çin ekseninden uzaklaştırılması amaçl-

anmaktadır. Bu bağlamda Yeni Delhi’nin Avrasya’nın güvenliği 

açısından üstlendiği sorumluluk oldukça önemlidir. Terörle mü-

cadele noktasında Pakistan, Hindistan ve Çin’in bir araya gelm-

esi, sadece Avrasya’da değil; tüm dünyadaki güç dengelerini 

değiştirebilir. Ancak Çin’in en azından bir süreliğine Rusya’yla 

birlikte hareket edeceği düşünüldüğünde, Pekin’in özellikle Yeni 

Delhi ve İslamabad’ı yarı yolda bırakabileceği ya da hayal 

kırıklığına uğratabileceği söylenebilir.     

[1] “India Hosts Key Meet to Counter Terror Threats in Eurasia, 

Including Af-Pak”, Economic Times, https://economictimes.

indiatimes.com/news/defence/india-hosts-key-meet-to-
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Hindistan’ın Pakistan-Rusya-Çin ek-
seninden uzaklaştırılması amaçlan-

maktadır.
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“
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Referandum ve Yeni 
Kazakistan Dönemi
Halk oylamasıyla Anayasa’da değişiklik yapmak 

her zaman doğrudan demokrasinin temel bir 

uygulaması olmuştur. Bu, hem devlet hem de 

vatandaş için önemli olan kararların alınmasına 

halkın katılımının yollarından biridir. Bugün Ka-

zakistan, yapıcı diyaloğa açık ve vatandaşların 

karar alma süreçlerine aktif katılımını destekley-

en bir devlet olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun 

açık bir teyidi, Anayasa’da değişiklik ve ekleme-

lerin kabulü konusunun 5 Haziran 2022 tarihinde 

Cumhuriyet referandumuna sunulmasıdır.

Referandum düzenleme girişimi Kazakistan 

Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Cömert Tokayev’e 

aittir. Sayın Cumhurbaşkanı, 29 Nisan’da Ka-

zakistan Halk Meclisi’nin XXXI. Oturumu sırasında 

şöyle bir açıklamada bulunmuştur:

“Anayasa’ya temel niteliklere sahip olan ve ülk-

enin siyasi sistemini kökten değiştiren değişik-

likler başlattım. Yeni bir devlet modeline, yeni 

bir devlet-toplum etkileşimi biçimine geçiyoruz. 

Bu niteliksel geçiş İkinci Cumhuriyet olarak ad-

landırılabilecektir.”

Perizat
 RISBEKKIZI

ANKASAM Orta 
Asya Araştırma 

Asistanı
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Sayın Tokayev, halka mesajında, Anayasa değişikliğinin 

amacının bir “Yeni Kazakistan” inşa etmek olduğunu belirtmiştir.

[1] Bu bağlamda, 33 maddede önerilen 56 değişiklik ve ekle-

melerle Anayasa referandumu,[2] kuvvetler ayrılığının, denetim 

ve denge mekanizmasının, hukuk üstünlüğünün ve demokratik 

süreçlerin güçlendirilmesi olarak üç özel hedefe yöneliktir.

Anayasa’da büyük bir değişiklik bloğu, Cumhurbaşkanı, Par-

lamento ve Hükümetin yetkilerinin yeniden dağılımına odakl-

anmaktadır. Örneğin, planlanan değişikliklere göre, görevdeki 

Cumhurbaşkanı bir siyasi partiye üye olmayacak ve yakın akra-

baları kamu şirketlerinin liderliğinde çalışamayacaktır. Yani ülk-

ede yetkilerin tek elde toplanmasını engelleme girişimleri, hiç 

kimseye özel imkanlar bırakmadan tüm vatandaşlar için eşit 

fırsatların ve nüfusun tüm kesimlerinin temsilinin sarsılmaz bir 

garantörü olarak hareket edecektir.

Parlamentoya gelince, bundan sonra Macilis milletvekillerinin 

karma seçim sistemiyle seçilmesi öngörülmektedir. Macilis’in 

%30’u “tek yetkili bölgelerden” seçilen milletvekillerinden oluşa-

cak ve ayrıca seçmenler, onların vekâletini geri alabilme hakkına 

sahip olacaktır. Bu da seçmenlerin çıkarlarını daha iyi yansıta-

bilmesine ve ülkede karşılıklı sorumluluğun siyasi kültürünün 

güçlenmesine yol açacaktır. Kararların alınmasına ilişkin ise, 

Macilis’in yasaları geçirmesi ve Senato’nun bunları onaylaması 

veya onaylamaması önerilmektedir. Böyle bir süreç, siyasi sis-

temdeki denetim ve dengeleri güçlendirerek karar verme me-

kanizmasının verimliliğini artıracağına işaret etmektedir. Buna ek 

olarak, 11 yargıçlı bir Anayasa Mahkemesi’nin kurulması, adalete 

erişimin daha da artmasına ve hukuk kültürünün gelişmesine 

katkıda bulunacaktır.

Anayasadaki değişikliklerin bir diğer önemli yönü, vatandaşların 

haklarını koruma mekanizmasının güçlendirilmesi ve nüfusun 

ülkeyi yönetmeye katılımının genişletilmesiyle ilgilidir. Böylece 

Anayasa, toprağın ve toprak altının, suyun, flora ve faunanın 

ve diğer doğal kaynakların halka ait olduğu kuralını nihai ve 

açık bir şekilde belirlemektedir. Mülkiyet hakları halk adına dev-

let tarafından kullanılmaktadır. Bu değişikliğin getirilmesi, Ka-

zakistan’ın topraklarının ekonomik ve üretim kullanımından ve 

doğal kaynak zenginliğinden elde edilen devlet gelirlerinin adil 

dağılımına halkın tam teşekküllü katılımı için sağlam bir temel 

oluşturacaktır. Ayrıca devlet, halkın çıkarlarını yansıtacak ve hal-

ka karşı sorumlu olacaktır.

Buna ek olarak ölüm cezası da Anayasal düzeyde kaldırılmıştır. 

Suçlar için bu tür devlet önlemlerinin reddedilmesi, ceza 

mevzuatının insancıllaştırılmasına ilişkin dünya pratiğine tekabül 

etmektedir. Özellikle Anayasa Mahkemesi, vatandaşların talebi 

üzerine, onların temel hak ve özgürlüklerini doğrudan etkileyen 

normatif yasal düzenlemelerini Anayasa’ya uygunluk açısından 

değerlendirecektir. Yani, Kazakistan vatandaşlarına belirli bir 

davanın değerlendirilmesi sürecinde doğrudan Anayasa Mah-

kemesi’ne başvurma hakkı verilmektedir. Buna ek olarak İnsan 

Hakları Komiseri, ihlal edilen insan ve medeni hak ve özgürlükler-

in restorasyonunu teşvik etme yetkilerini kullanırken diğer dev-

let organları ve yetkililerinden bağımsız hareket edebilecektir. 

Bu da insan ve vatandaşın hak ve özgürlüklerinin gözetilmesi 

üzerinde bağımsız kontrolün uygulanmasını güçlendirmektedir. 

Tüm bu değişikler, Kazakistan’ın demokratikleşme ve “halkın se-

sini dinleyen” devlet doğrultusunda kalkınma seçeneğini tercih 

ettiğini bir kez daha kanıtlamaktadır.

Bir diğer önemli değişikliğe göre Сumhurbaşkanı’nın ilçe, il ve 

kırsal ilçe valilerini görevden alma hakkı olmayacaktır. Böylece, 

Cumhurbaşkanı’nın yerel yönetimlerle ilgili yetkileri azaltılmış ve 

bölgesel düzeydeki valiler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu değişik-

lik, yerel temsilcilerin sorumluluğunu artırmaya, yetkililerin halka 

daha yakın olmasına, onları duymasına, taleplerine karşılık ver-

mesine ve nihayetinde genel refah ve istikrarın güçlendirilmes-

ine dayanmaktadır. Özellikle Ocak ayındaki trajik olaylar, merkez 

(devlet) ve çevre (halk) arasındaki güçlü bir ilişkinin tesisinin 

gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Dolayısıyla Kazakistan’daki Anayasa reformu sistemik niteliktedir 

ve sonuçta devlet modelinin verimliliğinin daha da artmasını 

hedeflemektedir. Başka bir deyişle, Sayın Tokayev’in başlattığı 

“Yeni Kazakistan” hareketi, bu referandumla birlikte “halkın sesini 

dinleyen” devlet anlayışını merkeze alan güçlü “toplumsal sö-

zleşmesi” ile yeni bir döneme girmiştir.

Referandumda ortaya çıkan veriler, sonuçlar oldukça önemli 

mesajlar içermektedir. Söz konusu verilere göre vatandaşların 

yüzde 77,18’i Anayasa değişikliğini onaylamıştır. Seçimlerde 

7.986.293 vatandaş oy kullanmış, katılım ise yüzde 68,06 olar-

ak gerçekleşmiştir.[3] Seçmenlerin bu kadar büyük oranla ülk-

enin kaderini belirlemeye katılımı, halkın iradesinin ve kapsamlı 

demokratikleşme sürecinin canlı bir göstergesidir.

Anayasa değişikliği referandumu, devlet-halk birlikteliğini 
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Açık Balkan Girişimi’nin
Sırbistan İçin Önemi
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırgan politikaları, 

gözleri bir kez daha iki dünya savaşının patlak 

verdiği Balkan coğrafyasına çevirmiştir. Avrupa 

Birliği’ne (AB) üye olmayan ve birliğin genişle-

mesi için tek alan olarak varlığını sürdüren bu 

coğrafya, günümüzde Rusya ve Batı etkisi altın-

da sıkışmış durumdadır. Başta Sırbistan olmak 

üzere Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bosna 

Hersek gibi AB üyelik süreçleri ağır ilerleyen ülkel-

er, hem bölgesel hem de küresel gelişmeler dik-

kate alındığında birbirlerine daha fazla ihtiyaç 

duymaya başlamıştır. Bu noktada özellikle sal-

gın sürecinden sonra yaşanan küresel ekono-

mik daralma ve gıda kıtlığıyla mücadelede 

Sırbistan’ın öncülüğünde başlatılan Kuzey 

Makedonya ve Arnavutluk’un dahil olduğu Açık 

Balkan Girişimi’nin ilk anlaşması 3 Ocak 2022 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan anlaşmay-

la gıda güvenliği, bitki sağlığı ve veterinerlik gibi 

alanlarda gümrük prosedürleri minimize edilm-

iştir. Böylece ürün analizleri artık sadece ürünün 

menşei olan ülkede yapılacak ve diğer sınırlar-

da fiziki kontrol ve laboratuvar testleri uygulan-

mayacaktır.

Dr. Çağdaş
DUMAN

ANKASAM ANALİZ
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merkeze alan “Yeni Kazakistan” sürecine ve bu bağlamda ortaya konulan iradeye güçlü bir destek olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bir diğer 

ifadeyle,  söz konusu referandumda ortaya çıkan sonuç, halkın Sayın Tokayev’in girişimlerine güveni ve ona desteği olarak kabul edilebilir. 

Bu, Yeni Kazakistan sürecine referandumda, sandıkta verilen onaydır.  Bu bağlamda Anayasa’da yapılan değişiklik ve eklemelerin halk 

oylamasıyla kabul edilmesi, Kazakistanlıların adil, demokratik ve gelişmiş bir Kazakistan inşa etme konusundaki ortak arzusunu ortaya 

koymuştur. Bu sürecin iç değişimlerle sınırlı olmayacağını, Kazakistan’ın diğer uluslararası aktörlerle ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğini, 

Orta Asya’da bölgesel entegrasyonu hızlandıracağını ve ülkenin uluslararası imajını güçlendireceğini vurgulamakta da fayda vardır.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, gerçekleşen referandumla birlikte “Yeni Kazakistan”, Doğu-Batı sentezine geçiş yolunda ileri bir adım 

atmıştır. Referandum sonucu, Kazakistan halkının başta enerji olmak üzere, sahip olduğu potansiyelleri ve çok vektörü dış politikası ile 

ülkelerini başta Orta Asya ve Avrasya olmak üzere bölgesel ve küresel bir merkez haline getirme kararlılığını ortaya koymuştur.

[1] “Токаев объявил о проведении референдума по поправкам в Конституцию”, Forbes KZ, https://forbes.kz/process/tokaev_obyyavil_o_provedenii_ref-

erenduma_v_kazahstane_po_popravkam_v_konstitutsiyu/, (Erişim Tarihi: 06.06.2022).

[2] “Какие поправки в Конституцию выносятся на референдум – полный текст”, Tengri News, https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakie-popravki-kon-

stitutsiyu-vyinosyatsya-referendum-polnyiy-468100/, (Erişim Tarihi: 06.06.2022).

[3] “Озвучены итоги референдума в Казахстане”, Zakon KZ, https://www.zakon.kz/6016456-tskr-za-popravki-v-konstitutsiiu-progolosovalo-7718-kazakh-

stantsev.html, (Erişim Tarihi: 07.06.2022).
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2019 yılında temelleri atılan Açık Balkan Girişimi, 420 milyon dolarlık 

ticaret hacmine sahip olan üç ülke arasında işbirliğinin arttırılması 

ve ortak bir bölgesel pazar oluşturulmasını amaçlamaktadır. 1 

Ocak 2023 tarihinden itibaren üye ülkeler arasında ortak bir güm-

rük sistemi oluşturulması planlanlanmaktadır.[1] Dünya Bankası’nın 

yapmış olduğu tahminlere göre söz konusu girişimin bölgeye yıllık 

katkısı 3,2 milyar dolar olacaktır.[2] Üç devletin liderleri Açık Bal-

kan Girişimi’nin AB’ye bir alternatif olmadığını, tam tersine birliğe 

tam üyelik sonrasında yaşanabilecek bazı aksaklıkların şimdiden 

bertaraf edilmesi için önemli bir hazırlık aşaması olduğunu ileri 

sürmektedirler.[3]

ABD’nin Tutumu

Ukrayna Krizi’nden sonra Rusya ve Batı arasında sıkışıp kalan Sır-

bistan, mevcut kaotik ortamdan daha az hasarla çıkabilmek için 

çok ince bir denge politikası izlemek zorundadır. Açık Balkan Girişi-

mi ise bu zorunluluğun bir sonucudur. Kısa zaman önce Sırbistan 

Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 

(ABD) Sırbistan Büyükelçisi Christopher Hill, Sırbistan’ın bölgedeki 

rolü ve Kosova’yla ilişkilerini değerlendirdiği yaklaşık 3 saatlik bir 

toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı sonrası yapılan açıklamada 

ABD Büyükelçisi Hill, Açık Balkan Girişimi’ni desteklediklerini ve hızlı 

bir şekilde gelişmesi için yardımcı olmaya hazır olduklarını belirt-

miştir.[4]

Bu gelişmelere paralel olarak Sırbistan Avrupa Entegrasyon 

Bakanı Jadranka Joksimovic, ABD Büyükelçisi Christopher Hill ve 

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Sırbistan Misyon Baş-

kan Vekili Danny Robertson ile birlikte Sırbistan’a 19,5 milyon dol-

arlık ABD hibesi sağlayan iki değişikliği imzalamıştır. Değişiklikler, 

kamu yönetiminin işleyişini iyileştirmeyi ve piyasa ekonomisinin 

rekabet gücünü arttırmayı amaçlamaktadır. Joksimoviç, hibeler-

in Sırbistan için yıl sonuna kadar verilmesi planlanan 105 milyon 

dolarlık yardım paketinin bir bölümü olduğunu ifade etmiştir. ABD 

Büyükelçisi Hill ise bu işbirliğinin amacının Sırbistan’ın kurumsal alt-

yapısının güçlendirilmesinin yanı sıra komşularıyla iyi ilişkilere sa-

hip olması için katkı sunulması olduğunu vurgulamıştır.[5]

ABD, söz konusu girişime desteğinin yanı sıra girişimin geleceği-

yle ilgili de görüşler belirtmektedir. Washington’un Batı Balkanlar 

Elçisi Gabriel Escobar, Sırbistan Parlamentosu’nda düzenlenen 

Açık Balkan Girişimi konulu toplantıya video konferans aracılığıy-

la katılarak, bölgesel girişimlerin tüm ülkelere eşit derecede 

açık olması gerektiğini ve girişimin altı Balkan ülkesini (Sırbistan, 

Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kuzey Makedonya) 

kapsamasının bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.[6] Açık Bal-

kan Girişimi’ndeki ülkelerin bu konudaki motivasyonu ise ABD’nin 

yaklaşımıyla örtüşmektedir. Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekono-

mik Forumu’nda bir araya gelen Sırbistan ve Kuzey Makedonya 

Cumhurbaşkanları Açık Balkan Girişimi ve ikili ilişkilerin geliştirilm-

esinden duydukları memnuniyeti dile getirmiştir.[7] Aynı forumda 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karadağ Başbakanı 

Dritan Abazoviç’i 7-8 Haziran tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın 

Ohri kentinde gerçekleşecek olan “Açık Balkan Zirvesi”ne davet et-

miş ve Abazovic de zirveye katılacağını belirtmiştir.[8] Bu durum 

önümüzdeki süreçte girişimin Balkanlardaki etki alanını genişlete-

ceğine işaret etmektedir.

Rusya ve Çin Faktörü

Rusya’nın 1989 yılından sonra Balkanlara dönüşü ve Çin’in Kuşak-

Yol Projesi, iki ülke açısından Sırbistan’ın önemini arttırmaktadır. 

Özellikle Ukrayna Krizi’nin Balkanlara yansıyıp yansımayacağı so-

runsalı, Belgrad’ı, Pekin ve Moskova açısından önemli bir konuma 

getirmiştir. Ukrayna Krizi’nden sonra tüm dünyayı kasıp kavuran 

enerji krizi, doğalgazının neredeyse tamamını Rusya’dan ithal 

eden Sırbistan’ı bu ülke karşısında zor durumda bırakmıştır. Sır-

bistan’ın 1 Haziran’a kadar Rus doğalgazını bin metreküp başına 

270 dolar fiyattan satın alacağı ve ardından Rusya ile doğalgaz 

tedariki konusunda on yıllık yeni bir anlaşmanın imzalanacağı 

belirtilmiştir.[9]Bu tarihten iki gün önce ise Vucic, Rusya ile yakın 

zamanda 3 yıllık doğal gaz alım anlaşması yapacağını deklare 

etmiştir. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, anlaşmanın yürürlüğe 

girmesi halinde bin metreküp doğal gaz için Rusya’ya 310 ila 408 

dolar arasında ödeme yapacaklarını belirtmiştir.[10]

Sırbistan savunma harcamaları açısından Rusya’ya bağımlı du-

rumdadır. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sır-

bistan’ın güvenliğinin Rusya’nın bu ülkeye yönelik tehditlere cevap 

verme hazırlığına bağlı olduğunu dile getirmiştir. 2018 yılında 700 

milyon dolar civarında seyreden Sırbistan savunma bütçesi 2021 

yılı itibarıyla 1,5 milyar doları bulmuştur.[11] Ayrıca dış politikasını Batı 

ve Rusya arasında dengelemeye çalışan Vucic, Ukrayna’nın to-

prak bütünlüğüne vurgu yapmakla birlikte Rusya’ya karşı uygula-

nan yaptırımlara destek vermemiştir.[12]

Çin’in ise Sırbistan’da şu anda 7 milyar dolarlık bir yatırım 

(borçlandırma) hacmi mevcuttur. Pekin, söz konusu ülkeyi “Avru-

pa’ya açılan kapısı” olarak değerlendirmektedir. Sırbistan’ın hal-

ihazırda Çin’e 3 milyar avrodan fazla borcu bulunmaktadır ve 

önümüzdeki yıllara yayılan yeni proje planlarıyla birlikte bu borcun 

birkaç kat artacağı tahmin edilmektedir. Bazı uzmanlar, Çin’le üze-

rinde anlaşılan 20’den fazla proje olduğunu ve bunların değerin-

in 15 milyar avroyu aştığını iddia etmektedir.[13] Geçtiğimiz Nisan 

ayında yapılan seçimlerden önce Sırbistan Hükümeti, yaşları 
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16-29 arasında değişen gençlere 100’er avro devlet yardımı 

dağıtılması nedeniyle muhalefetin eleştirilerine maruz kalmıştır. 

Yardımların tutarının 1,4 milyar avroyu bulduğuna dikkat çekilirk-

en, Belgrad Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Danica 

Popovic, Sırbistan bütçesinde açık olduğunu ve ülkenin gençlere 

dağıtılan yardımlar nedeniyle borçlanmak zorunda kalacağını 

ileri sürmüştür. Popovic, söz konusu kaynağın Çin’den gelme ih-

timaline vurgu yaparak bu paranın hangi koşullar çerçevesinde 

geleceğine yönelik şeffaf bir anlayışın eksikliğine vurgu yap-

mıştır.[14] Sırbistan’ın önümüzdeki süreç içerisinde Çin’in borç 

tuzağıyla karşı karşıya kalma ihtimali söz konusudur.

Sonuç

Ukrayna Krizi sonucu ortaya çıkan yeni Soğuk Savaş, Sırbistan’ın 

bölgedeki önemini arttırmıştır. Ancak bu durum Sırbistan 

açısından bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu 

durumda Açık Balkan Girişimi, Sırbistan’ın mevzubahis zorlukların 

üstesinden gelmesi için önemli bir etken olabilir. Rusya’nın ar-

tan askeri talepleri ve Çin’in borç tuzağıyla karşı karşıya kalan 

Sırbistan için söz konusu girişim hem bölgesel hem de küresel 

anlamda önemli bir dış politika alternatifi görevi görmekte-

dir. Balkanlardaki mevcut konjonktür gereği, ABD’nin bu girişimi 

desteklemesinin birkaç nedeni bulunmaktadır. Gelinen noktada 

Sırbistan’ın Çin’e olan ekonomik bağımlılığı her geçen gün art-

maktadır ve bu nedenle söz konusu durumu dengelemek adı-

na ABD’nin bölge ülkeleri arasındaki ticareti teşvik etmesi olası 

bir senaryodur. Bu durum ABD’nin Sırbistan’ı bölgedeki çıkarları 

açısından elinde tutmak istediğini göstermektedir. ABD’nin söz 

konusu girişimi desteklemesinin bir diğer sebebi ise Arnavut-

luk’la uzun yıllar sürdürmüş olduğu stratejik müttefikliktir.

Ukrayna Krizi’nden sonra ABD, Arnavutluk topraklarına asker ye-

rleştirmiş ve bölgedeki varlığını arttırmıştır. Tüm dünyada et-

kisini hissettiren küresel ekonomik krizin olumsuz yansımalarını 

bir nebze de olsa azaltmak adına Arnavutluk’un bu girişimde 

yer almasını önemsemesi kuvvetle muhtemeldir. Arnavutluk, 

bir liman kenti olması nedeniyle bölge için oldukça önemli bir 

konumdadır. Ayrıca gerek Arnavutluk gerekse Sırbistan doğal-

gaz açısından Rusya’ya çok yüksek oranlarda bağlı ülkelerdir. 

Böyle bir durumda bu ülkelerin ekonomilerini kısmen de olsa 

destekleyecek olan bir proje, bu ülkelerin Rusya’ya olan bağım-

lılıklarını azaltacaktır. Bu, ABD için oldukça önemlidir. Sırbistan 

ise Açık Balkan Girişimi’nin potansiyelini iyi kullanarak Rusya ve 

Çin’e karşı dış politikada bir denge unsuru oluşturabilir. Ayrıca 

söz konusu girişimin üyeleri arasında birçok problem bulunmak-

tadır. Bu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi söz 

konusu problemlerin çözümünü de kolaylaştıracaktır. Geçtiğimiz 

günlerde Sırp Ortodoks Kilisesi’nin Kuzey Makedonya Ortodoks 

Kilisesi’ni tanıma kararı mevcut ülkelerin önümüzdeki süreçte 

izleyecekleri politikalar açısından fikir vermektedir.

[1] “Açık Balkan Girişiminin İlk Anlaşması Yürürlüğe Girdi.”, TRT Haber, https://

www.trthaber.com/haber/dunya/acik-balkan-girisiminin-ilk-anlasma-

si-yururluge-girdi-641713.html, (Erişim Tarihi: 28.05.2022).

[2] “Balkan Schengen’i tutar mı? ‘Avrupa bizi almıyorsa…”, Haber Global, 

https://haberglobal.com.tr/dunya/balkan-schengen-i-tutar-mi-avru-

pa-bizi-almiyorsa-131144, (Erişim Tarihi: 28.05.2022).

[3] Sinan Baykent, “Balkanlar: İşbirliği mi, Neo-Yugoslavya’nın Gölgesi mi?”, 

Fikir Turu, https://fikirturu.com/jeo-strateji/balkanlar-isbirligi-mi-neo-yu-

goslavyanin-golgesi-mi/, (Erişim Tarihi: 28.05.2022).

[4] “Serbia Claims United States Supports Open Balkan”, Exit News, https://

exit.al/en/2022/05/23/serbia-claims-united-states-supports-open-bal-

kan/, (Erişim Tarihi: 28.05.2022).

[5] “US to Provide Grants Worth 19.5 Million Dollars to Serbia”, Tanjug, http://

www.tanjug.rs/full view_en.aspx?izb=734210, (Erişim Tarihi: 28.05.2022).

[6] “Açık Balkan, Tüm Ülkeleri Kapsamazsa İşe Yaramayacaktır”, Koso-

va Haber, https://www.kosovahaber.net/?page=2,9,69193, (Erişim Tarihi: 

28.05.2022).

[7] “Vucic, Pendarovski discuss Open Balkan”, Tanjug, http://www.tanjug.

rs/full-view_en.aspx?izb=734928, (Erişim Tarihi: 28.05.2022).

[8] “Abazovic’ten Açık Balkan Sürprizi”, Balkan News, https://www.balkan-

news.com.tr/karadag/abazovicten-acik-balkan-surprizi-h3247.html, 

(Erişim Tarihi: 28.05.2022).

[9] “Bajatovic: New gas deal with Russia to be signed after June 1”, Tan-

jug, http://www.tanjug.rs/full-view_en.aspx?izb=720113, (Erişim Tarihi: 

28.05.2022).

[10] “Sırbistan ve Rusya Doğalgaz Konusunda Anlaştı”, NTV, https://www.

ntv.com.tr/dunya/sirbistan-ve-rusya-dogalgaz-konusunda-anlasti,7bM-

wB6swiU-hN23LK6mMgw, (Erişim Tarihi: 08.06.2022)

[11] “Zaharova: Sırbistan’ın Savunması Rusya’ya Bağlı”, Balkan News, https://

www.balkannews.com.tr/gundem/zaharova-sirbistan-in-savunma-

si-rusya-ya-bagli-h2052.html, (Erişim Tarihi: 28.05.2022).

[12] Sasa Dragojlo, “Serbia Under Pressure to Join Sanctions Against Rus-

sia, Says Vucic”, Balkan Insight, https://balkaninsight.com/2022/02/22/ser-

bia-under-pressure-to-join-sanctions-against-russia-says vucic/?utm_

source=dlvr.it&utm_medium=twitter, (Erişim Tarihi: 28.05.2022).

[13] “Sırbistan, Çin ile Serbest Ticaret Anlaşması İmzalayacak”, Balkan News, 

https://www.balkannews.com.tr/ekonomi/sirbistan-cin-ile-serbest-ticar-

et-anlasmasi-imzalayacak-h2333.html, (Erişim Tarihi: 28.05.2022).

[14] “Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e Oy Satın Alma Suçlaması”, Bal-

kan News, https://www.balkannews.com.tr/sirbistan/sirbistan-cumhur-

baskani-vucice-oy-satin-alma-suclamasi-h2301.html, (Erişim Tarihi: 

28.05.2022).
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Kırgızistan: ABD’nin 
Orta Asya’da Müttefik 
Arayışları
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Güney ve Orta Asya 

İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu, 23-

27 Mayıs 2022 tarihleri   arasında sırasıyla Kırgı-

zistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan’ı 

ziyaret etmiştir. Ziyaret öncesi bakanlıktan 

yapılan açıklamada, bu temasların amacının 

“ABD’nin bölgeyle ilişkilerini güçlendirmek ve 

daha bağlantılı, müreffeh ve güvenli bir Orta 

Asya inşa etmek için ortak çabaları ilerletmek” 

olduğu belirtilmiştir.

Lu’nun başkanlık ettiği heyette ABD’nin Rusya ve 

Orta Asya’dan Sorumlu Ulusal Güvenlik Konseyi 

Başkanı Eric Green, Afganistan, Pakistan ve Orta 

Asya’dan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı 

Rebecca Zimmerman, ABD Uluslararası Kalkın-

ma Ajansı Asya Bürosu Başkan Yardımcısı Anjali 

Kaur ve ABD Kalkınma Finansmanı Kurumu Poli-

tikadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Naz El-Hatib 

yer almıştır.

Dr. Sabir
ASKEROĞLU

ANKASAM
Avrasya Uzmanı
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Lu, 2021 yılına kadar ABD’nin Bişkek Büyükelçiliği görevini yürüt-

müştü. Kırgızistan’daki diplomatik görevinin sona ermesinin ar-

dından Lu, 2021 yılının Mayıs ayında yaptığı açıklamasında Kırgı-

zistan ile ABD arasında neredeyse üç yıldır yeni bir anlaşmanın 

kabulü üzerinde çalıştığını, teknik konularda müzakerelerin 

tamamlandığını, anlaşmanın imzalanması için ise Bişkek ve 

Washington’un siyasi iradesine ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

[3]

ABD Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Haklarından Sorumlu 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Uzra Zei, Orta Asya ziyareti sırasında, 

15 Nisan 2022 tarihinde Bişkek’te Kırgızistan Başbakan Yardım-

cısı Edil Baisalov ile bir araya gelmişti. Görüşmeler sırasında 

demokrasiyi güçlendirme, yolsuzlukla mücadele ve vize şart-

larını basitleştirme konularında işbirliği ele alınmış ve Zei, ABD’nin 

Kırgızistan’la yeni bir işbirliği anlaşması imzalamaya hazır old-

uğunu söylemişti.[4] Baisalov da benzer bir tavır sergileyerek 

ülkesinin ABD’yle işbirliğini yoğunlaştırmaktan memnuniyet duy-

acağını belirtmiştir.

Konuyu siyasallaştırılmaması çağrısı yapan Kırgızistan Cum-

hurbaşkanı Sadır Caparov, 25 Nisan 2022 tarihinde yaptığı 

açıklamasında ekonomik büyümeyi sağlamak için Kırgızistan’ın 

ABD dahil bir dizi ülkeyle ekonomik işbirliği anlaşması imzalaması 

gerektiğini söylemiştir. Caparov, “Kırgızistan, dünyanın bütün 

ülkeleriyle aynı dış politikayı yürütüyor. Ülke ekonomisini ve dış 

borçları kapatmak için alınacak önlemleri düşünmemiz gere-

kiyor. Bu nedenle sadece Amerika ile değil tüm ülkelerle bir 

ekonomik anlaşma imzalamamız gerekiyor.” değerlendirme-

sinde bulunmuştur.[5]

Kırgızistan ile ABD arasındaki işbirliğinin temelleri, 1993 yılında 

Washington’da imzalanan işbirliği anlaşmasına dayanmaktadır. 

ABD’nin 2001 yılında Afganistan’a gerçekleştirdiği operasyon-

dan sonra ikili ilişkiler “stratejik ortaklık” seviyesine çıkartılmıştır. 

2001 yılında ABD, Bişkek yakınlarında hava üssü kurmuştur. Fakat 

daha sonra ilişkiler kötüleşmeye başlayınca Kırgızistan, ülkedeki 

Amerikan üssünü kapatmaya çalışmıştır. Zira ABD-Kırgızistan il-

işkilerinin kötüleşmesi, 2009 yılının Şubat ayında, Kırgızistan Cum-

hurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev’in Moskova’ya gerçekleştirdiği 

ziyaret sırasında, Manas’taki ABD askeri üssünün kapatılacağını 

açıklamasıyla başlamıştı. Bakiyev’e göre bu kararın nedeni, son 

yıllarda çözülmemiş olan Kırgızistan topraklarındaki Amerikan 

üssünün varlığına karşılık ekonomik tazminat konuları ve Kırgız 

vatandaşının bir Amerikan askeri tarafından öldürülmesi davası 

gibi meselelerdir. Kırgızistan’ın askeri üssü kapatmak istemesinin 

nedeni iç meseleler olmakla birlikte Rusya ve Çin’in bu yönde 

ABD heyetinin Orta Asya ziyaretinin ana hedefi, güvenlik ve 

ekonomik alanlarda işbirliğini geliştirmek ve C5+1 formatını 

yeniden canlandırmaktır. Obama döneminde kurulan C5+1 

formatı taraf ülkeler arasında güvenlik, enerji, ekonomi, ulaşım, 

altyapı ve çevre koruma gibi alanlarda işbirliğini artırmayı 

öngörmektedir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a göre ise 

C5+1 projesinin gerçek amacı bölge ülkelerinin Moskova’yla 

bağlarını zayıflatmak ve onları güney komşuları Afganistan 

ve Pakistan’la işbirliğine yeniden yönlendirmektir.[1] Dolayısıyla 

Moskova’ya göre; ABD, Orta Asya’da tekrar jeopolitik mücadel-

eye girişmektedir.

Amerika heyetinin ikinci ziyaret noktası Kırgızistan olmuştur. 

Washington ve ABD Heyeti Başkanı Lu için Kırgızistan birkaç 

açıdan önemlidir. Birincisi Lu, 2021 yılına kadar Bişkek’te Büyükelçilik 

yapmıştır. Dolayısıyla Lu, Kırgızistan’ı ve ülke sorunlarını yakından 

tanımaktadır. İkincisi Kırgızistan; Tacikistan gibi, ekonomik anlam-

da büyük ölçüde Rusya ve Çin’e bağımlı durumdadır. Rusya’ya 

uygulanan ekonomik yaptırımlar Kırgızistan ekonomisini daha 

fazla etkilemektedir. Ülkedeki ekonomik sorunlar siyasi istikrarsı-

zlığa yol açabilir. Ayrıca ülkedeki iş dünyasının Çin’le çok yakın 

ilişkileri söz konusudur. Ticari çıkarlarını korumak ve ekonomik is-

tikrarsızlığı önlemek adına Çin’e daha fazla bağımlı hale gelebil-

ir. Üçüncüsü, askeri açıdan zayıf ülkelerden biri olması nedeniyle 

Afganistan’dan kaynaklı tehditler karşısında güvenliğini sağlam-

ak için Rusya veya Çin’e daha fazla ihtiyaç duyabilecektir.

Kırgızistan’ın stratejik konumundan faydalanmak isteyen ABD, 

ülkedeki sorunların çözümüne katkıda bulunmak suretiyle hal-

ihazırda zayıf olan ikili ilişkileri yeniden tesis etmeyi amaçlam-

aktadır.

23 Mayıs 2022 tarihinde Lu, Kırgız makamlarının temsilcileriyle 

yaptığı görüşmede, iki ülke arasında yeni bir işbirliği anlaşmasını 

görüştüğünü, bu anlaşmanın imzalanması için Kırgızistan’ın yeni 

Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev’i Washington’a davet et-

tiğini, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bu görüşmeyi sabırsızlıkla 

beklediğini ve son olarak hükümetler arasında yüksek düzeyli bir 

ilişki kurulmasını istediğini söylemiştir.

Lu, Kulubayev’le yaptığı görüşmesinde Orta Asya’da güvenlik ve 

istikrarı sağlamak ve Kırgızistan’daki yatırım ortamını iyileştirmek 

için birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını açıklamıştır. Kırgı-

zistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 

tarafların güncel konularının yanı sıra bölgesel ve küresel mese-

leleri de konuştukları belirtilmiştir.[2]
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Miçotakis’in ABD
Ziyareti
Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, 16 Mayıs 

2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

ziyaretine başlamıştır. 17 Mayıs’ta ise ABD Sena-

tosu ve Temsilciler Meclisi’nin ortak toplantısında 

konuşan ilk Yunan Başbakanı olmuştur. Yunan 

Dışişleri Bakanı Niko Dendias’ın ise 12 Mayıs 2022 

tarihinde Yunanistan Meclisi’nde, “ABD’nin bu 

onuru Sayın Erdoğan’a ayırıp ayırmadığını hay-

al edin?” diyerek ülkesindeki Türkiye karşıtlığını 

harekete geçiren bir açıklama yaptığı hatırl-

anmaktadır. Aslında bu konuşma, Miçotakis’in 

siyasi başarılarından kaynaklanmamaktadır. 

Yunanistan’ın 200 yıllık (!) bağımsızlığı anısına 

gerçekleşen bir toplantıdır. Doğrusu Yunani-

stan, 1821 senesinde değil; 1830 yılında bağımsız 

olmuştur. Fakat Yunanlar ve Batı, Osman-

lı İmparatorluğu’na isyan edilen 1821 senesini 

bağımsızlık sürecinin başlangıcı olarak kabul et-

mektedir. Bu yüzden de söz konusu konuşmanın 

2021 yılında yapılması düşünülmüştür. Ancak 

Kovid-19 salgını nedeniyle bahse konu olan to-

plantı 17 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu noktada “Miçotakis’in gezisinde hangi konu 

başlıkları ele alınmıştır?” sorusunu dillendirmek 

gerekmektedir. Basına yansıyan bilgilere göre 

görüşmelerde enerji, güncel gelişmeler (F-16, 

F-35) ve bilindik Yunan savları ABD’li yetkililerle 

konuşulan başlıklar olmuştur.

Doç. Dr. Halis 
AYHAN
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katkıda bulunmuştu.  Böylelikle Bişkek yönetimi, kendisiyle işbirliği 

yapmak isteyen her aktörle ilişki kurabileceğini pratik etmiştir. 

Rusya’nın da ekonomik durumunu göz önünde bulundurduğu-

muzda Kırgızistan daha fazla dış desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Ekonomik beklentilerin yanı sıra Kırgızistan, bölge ülkeleriyle olan 

rekabetinde büyük güçlerden destek alarak avantaj elde etmeyi 

hedeflemektedir. Taliban meselesi belirsizliğini korumaya devam 

ettiği gibi Tacikistan’la sınır anlaşmazlıkları da sürmektedir. Kırgı-

zistan için mevcut konjonktürde Tacikistan’la çatışma olasılığı 

daha yüksektir. Rusya, Afganistan sınırında bulunması nedeni-

yle Tacikistan’ı Kırgızistan’dan daha önemli görmektedir. Afgani-

stan’dan kaynaklı tehditler nedeniyle Tacikistan, benimsemiş old-

uğu Taliban karşıtı duruş sayesinde kayda değer dış destek elde 

etmektedir. Kırgızistan ise bu süreçte geri planda kalmakta ve 

bundan rahatsızlık duymaktadır.

Kırgızistan’ın ekonomik sorumlarını çözmek ve ulusal güvenliğini 

sağlamak adına daha dazla dış desteğe ihtiyaç duyması; ABD’nin 

ise Orta Asya’yla ilişkilerini yeniden geliştirerek etkin olmak istem-

esi, her iki ülkenin de çıkarlarının örtüşmesine neden olmaktadır. 

Kırgızistan ile ABD arasında işlevsiz kalan işbirliği anlaşmasının 

imzalanması ABD’nin bölge politikasında önemli bir başarı ka-

zandıracaktır.

Tacikistan’ın Rusya ve ardından Çin’e yakınlaşması, Özbekistan’ın 

blok dışı politika izlemesi, Kazakistan’ın Rusya’dan çekinmesi ve 

bu nedenle Moskova’dan fazla uzaklaşamaması, Türkmenistan’ın 

tarafsızlık statüsüne sahip olması gibi faktörler nedeniyle Kırgı-

zistan’la ikili ilişkileri geliştirmek ABD açısından stratejik bir değer 

arz etmektedir.  ABD’nin Kırgızistan’la ilişkilerini geliştirmesi ve ar-

dından da diğer bölge ülkeleriyle diyaloğunu artırması, Rusya ve 

Çin’e karşı bölgede rekabet edebilmesi adına önemli bir zemin 

hazırlamış olacaktır.

[1] “Центральной Азии протянули руку помощника”, Kommersant, https://www.kommersant.ru/amp/5369342, 

(Erişim Tarihi: 27.05.2022).

[2] “Помощник госсекретаря США рассказал, о чем беседовал с главой МИД Кыргызстана”, 24 KG, https://24.

kg/vlast/234419_pomoschnik_gossekretarya_ssha_rasskazal_onbspchem_besedoval_snbspglavoy_mid_kyirgy-

izstana/, (Erişim Tarihi: 27.05.2022).

[3] “Новое соглашение о сотрудничестве США и Кыргызстана готово к подписанию”, 24 KG, https://24.kg/

vlast/234951_novoe_soglashenie_osotrudnichestve_ssha_ikyirgyizstana_gotovo_kpodpisaniyu/, (Erişim Tarihi: 

27.05.2022).

[4] “США готовы подписать с Кыргызстаном новое соглашение о сотрудничестве”, 24 KG, https://knews.

kg/2022/04/15/ssha-gotovy-podpisat-s-kyrgyzstanom-novoe-soglashenie-o-sotrudnichestve/, (Erişim Tarihi: 

27.05.2022).

[5] “Киргизия хочет подписать соглашение об экономическом сотрудничестве с США”, Nezavisimaya Gazeta, 

https://www.ng.ru/cis/2022-04-25/5_8426_news1.html, (Erişim Tarihi: 27.05.2022).

[6] “Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров”, Ria Novosti, https://ria.

ru/20210824/aziya-1747032227.html, (Erişim Tarihi: 27.05.2022).

Bişkek’e yapmış olduğu baskılar da etkili olmuştur.

Kırgızistan’ın baskılarına direnen ABD, “Manas Transit Merkezi”nin 

stratejik konumu, ikili ilişkilerde belirleyici rol oynaması ve Orta 

Asya’daki tek askeri üssü olması nedeniyle 2014 yılına kadar üssün 

lisans süresini uzatabilmişti. Ancak 11 Temmuz 2014 tarihinde Kırgı-

zistan, söz konusu askeri üssün işletilmesine ilişkin anlaşmayı 

feshettiğini duyurmuştur. 2015 yılında ise Bişkek yönetimi, Wash-

ington’la 1993 yılında imzalanan temel işbirliği anlaşmasını tek 

taraflı olarak sona erdirdiğini açıklamıştır. Bu karar, Kırgızistan’ın 

güneyinde 2010 yılının Haziran ayında ülkede kitlesel ayaklanmalar 

düzenlemek ve bir kolluk kuvvetinin öldürülmesinde suç ortaklığı 

yapmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan insan hakları 

aktivisti Azimcan Askarov’a ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları 

Ödülü’nün verilmesini protesto etmek amacıyla alınmıştı.

2021 yılının Ağustos ayında Amerikan askerlerinin Afganistan’dan 

çekilmesiyle birlikte Washington, Orta Asya bölgesindeki ask-

eri varlığını yeniden artırmakla ilgilenmeye başlamıştır. Rusya, 

ABD’nin bölgede yeniden etkinlik kurma çabalarına karşı olduğunu 

açıklamıştır. Konuyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-

rov, 24 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, Orta Asya’da 

Amerikan askerlerini görmek istemediğini, bu bölgenin ortak bir 

güvenlik alanı teşkil ettiğini ve bu alanın kendi yükümlülükler-

inde olduğunu, yabancı silahlı kuvvetlerin kendi topraklarında 

konuşlandırılmasıyla ilgili konuların Kolektif Güvenlik Antlaşması 

Örgütü’nün tüm müttefiklerinin rızasına dayandığını açıklamıştır.[6]

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın iktidara gelmesinin 

ardından Rusya, bölgede ve özellikle Tacikistan’da ciddi bir askeri 

güç konuşlandırmış, ayrıca var olanları da güçlendirmiştir. Ukray-

na müdahalesinin ardından Rusya’nın askeri ve siyasi odak nok-

tası Batı’ya kaymıştır. Bu, Orta Asya ülkelerinin dış politikalarına da 

etki yapmıştır. Ayrıca Rusya’ya yönelik yaptırımlar bölge ülkelerini 

de olumsuz etkilemiştir.

ABD hem bölge ülkelerinin Rusya’yla ilişkilerini hem Rusya’nın 

düştüğü durumu hem de bölge ülkelerinin ekonomik sorunlarını 

göz önünde bulundurarak bölgede etkisini artırmanın yollarını ar-

amaya başlamıştır.

Kırgızistan bölgede en az diğer ülkeler kadar önemlidir. ABD önceki 

yıllara dayanan sorunları çözmeyi ve kopmuş olan ilişkileri yenid-

en inşa etmeyi amaçlamaktadır. Kırgızistan öncelikli olarak ekono-

mik sorunlarına çözüm bulmak için yeni ortaklara ihtiyaç duymak-

tadır. Geleneksel çok yönlü dış politika ilkesi, Rusya’yla olduğu gibi, 

ABD’yle de ilişkilerini geliştirmeye olanak vermektedir. Bağımsı-

zlığından itibaren küresel ve bölgesel güçlerle kurmuş olduğu 

ilişkiler Kırgızistan’ın bu aktörler nezdindeki önemini artırmasına 
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F-16’ların Yükseltilmesi

Protokolün imzalandığı 15 Ekim 2021 tarihinde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin son zamanlarda F-16 jetleri ve Sikorsky helikopterlerinde 

yaptığı güncellemelerden bazılarının altını çizerek Washington’un Atina’nın F-35 savaş uçağı programına katılma konusundaki ilgisini 

memnuniyetle karşıladığını belirtmiştir. Dışişleri Bakanı Dendias, 12 Mayıs 2022 tarihinde Miçotakis’in ABD’de yapacağı toplantıda da Türk 

F-16’sının modernize edilmesine karşı çıkacağını dile getirmiştir. Bu kapsamda Dendias, “Türk cephaneliğinin modernize edilmesi biçim 

için ciddi bir sorundur. Bu konuda Yunanistan’ın görüşü nettir ve ziyarette açıkça belirteceğiz” şeklinde konuşmuştur.

Türkiye, 40 yeni F-16 satın alma ve mevcut 80 F-16’sını da aynı sürüme yükseltme isteğini, 2021 yılının Ekim ayında ABD’ye ilermiştir. Özellikle 

de Rusya-Ukrayna Savaşı’nın, ABD nezdinde, Türkiye’nin önemini artırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle de Ankara’nın talebinin kabul edil-

mesi beklenmektedir. Bu ise Atina’da rahatsızlık yaratmaktadır.

F-35’lerin Üretimi ve Teslimi

Yunanistan, Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programına dâhil olmak istediğini açıklamıştır. Yunanistan’ın elindeki S-300 hava 

savunma füzelerini Almanya’ya vermesi, Almanya’nın da eski olan bu füzeleri modernize ettikten sonra Ukrayna’ya teslim etmesi planl-

anmaktadır. Bu füzeleri 1997 senesinde GKRY, Rusya’dan almış; fakat Türkiye’nin tepkisi üzerine Yunanistan’a devretmiştir. Füzelerin Girit’e 

konuşlandırıldığı bilinmektedir. Her ne kadar eski teknoloji olsalar da bu füzelerin kendisi için hâlâ faydalı olduğuna inanan Yunanistan, 

S-300’leri Ukrayna’ya vermeye sıcak bakmamaktadır. Ancak füzeleri F-35 karşılığında verme olasılığı vardır. Öte yandan bu durumun Ati-

na-Moskova ilişkilerinde birtakım gerilimlere sebebiyet verebileceği de göz ardı edilmemelidir.

2017 senesinde Rusya’dan S-400 savunma füzeleri aldığı için Türkiye, F-35 imal sürecinden çıkarılmış ve CAATSA yaptırımlarına tabi tutul-

muştur. Türkiye’nin bu çıkarılmadan 1.4 milyar dolar civarında zarara uğradığı düşünülmektedir. Gelinen noktada ABD’deki pek çok devlet 

adamı, Türkiye’yi Rusya’yla yakınlaşması nedeniyle cezalandırdıklarını; fakat daha fazlasının Ankara’yı kaybetmek anlamına geleceğini 

düşünmektedir.

Ege ve Doğu Akdeniz

Miçotakis, 12 Mayıs 2022 tarihindeki konuşmasında, Türkiye’nin uçuşlarının ziyarette ele alınacağını açıklamıştı. Buna ek olarak Kıbrıs ve 

Pontus meselelerini de gündeme getirdiği öğrenilmiştir.

Diğer taraftan Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmaları ve deniz yetki alanları konusu, Yunanistan için bir saha mücadelesidir. Bu 

anlamda Atina, Washington yönetiminin desteğini almayı arzulamakta ve hatta bu desteğin hayati önem taşıdığına inanmaktadır. 

Esasen Atina yönetiminin Suda’da (Girit), ABD için ikinci bir deniz üssü kurulmasına onay vermesi de mevzubahis destek arayışının bir 

yansımasıdır. Aynı zamanda bu durum, Yunanistan’ın ulusal harekât planı ve Doğu Akdeniz’de kalıcı bir varlık kurma kararıyla da ilişkilidir.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda, Miçotakis’in ABD ziyaretini iki boyut üzerinden değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki enerji mese-

lesidir. Zaten enerji, iki devleti bir araya getiren temel hususlardandır. İkinci ise Yunanistan’ın düşman olarak gördüğü Türkiye’yle olan 

sorunlarına uluslararası destek bulma çabasıdır. Bir diğer ifadeyle Türkiye’nin ABD’ye şikâyet edilmesidir.

[1] “Greeks own 59% of EU fleet”, Ekathirmeri, https://www.ekathimerini.com/economy/1184280/greeks-own-59-of-eu-fleet/, (Erişim: 

13.05.2022).

[2], “External debt”, Bank of Greece, https://www.bankofgreece.gr/en/statistics/external-sector/external-debt, (Erişim: 14.05.2022).
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Yunanistan’ın Enerji Üssü Olma Çabaları

Atina yönetimi, ülkesini bir enerji üssü haline getirmek için çabal-

amaktadır. Esasen bu durum, Yunanistan’ın en güçlü tarafıdır. 

Yunanistan gerek yenilenebilir enerjiye gerekse de katı yakıt ve gaz 

enerjisine büyük önem vermektedir. Bu çerçevede Yunanistan, 

Balkanlar bölgesinin enerji üssü olabilmek için çeşitli girişimlerde 

bulunmaktadır.

Bilindiği üzere Yunanistan, 13 Nisan 2022 tarihinde Avrupa’nın en 

büyük çift yüzeyli ve yılda 75.000 eve enerji sağlayabilecek güneş 

çiftliğinin açılışını yapmıştır. 130 milyon avroluk yatırımla kuru-

lan çiftlikte, 500.000 çift yüzeyli panel vardır. Ülke, 2030 yılına ka-

dar, enerji tüketiminin %35’ini yenilebilir kaynaklardan sağlamayı 

amaçlamaktadır. Yunanistan’ın bu çiftliği, Avrupa Birliği (AB)’nin 

Yeşil Avrupa hedefiyle de uyumludur.

Birleşmiş Milletler (BM) de katı fosil yakıtlara sıcak bakmamaktadır. 

Buna karşın Ukrayna Savaşı’ndan dolayı AB, katı yakıtlara yönelme 

eğilimindedir. Fakat BM, bu konuda Birliği uyarmıştır. Dolayısıyla 

Yunanistan’ın gerek çağdaş enerji gerekse de AB ve BM gerekli-

likleriyle uyumlu çalışmaları vardır. Örneğin Yunanistan’ın Atina’nın 

batısındaki bir adacık olan Revithussa’daki sıvılaştırılmış doğalgaz 

terminali ve tesislerine gelen artan LNG yükleri, Gazprom’un mus-

luğu kapattığı ve doğalgaz ihtiyacının %90’ını karşıladığı 27 Nisan 

2022 tarihinden beri Bulgar piyasasına katkı yapmaktadır.

Yine Yunanistan, 5 Mayıs 2022 tarihinde Dedeağaç’ta Yüzer Depol-

ama ve Yeniden Gazlaştırma Birimi kurmuştur. Bunun açılışını da 

bölgesel önderliğini sergilercesine, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi 

Geoffrey Pyatt, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Bulgaristan, 

Makedonya ve Sırbistan liderleriyle birlikte gerçekleştirmiştir.

Enerji Nakli ve EastMed

9 Mayıs 2022 tarihinde Yunanistan, ABD, Güney Kıbrıs Rum Yöne-

timi (GKRY) ve İsrail Dışişleri Bakanları Dendias, Antony Blinken, 

Yanis Kasulides ve Yair Lapid, 3+1 biçiminde bir sanal toplantı 

gerçekleştirmiştir. Dendias, toplantıda, “Yunanistan’ın arabağlantı 

(Interconnector) ve enerji güvenliğine verdiği önemi vurgu-

lamıştır.”

Bilindiği üzere, Rus gazının Avrupa’ya sevkinin Rusya-Ukrayna 

Savaşı nedeniyle neredeyse tamamen kesilmesi söz konusudur. 

Taraflar, birbirine enerji yaptırımları uygulamaktadır. Her iki taraf 

da hem pazarlarını hem de güzergahlarını değiştirme arayışın-

dadır. Bu noktada EastMed, AB için bir ümit olarak görülmektedir. 

Lakin ABD, ihtilaflı bölgeden geçtiği gerekçesiyle bahse konu olan 

projeyi uygulanabilir bulmadığını belirtmiş ve girişimden çekilm-

iştir. Dolayısıyla Yunanistan, ABD’yi, “ben enerji üssüyüm” diyerek 

enerji taşımacılığında ve EastMed’e tekrar dönme konusunda ikna 

etmek istemektedir.

Bu karmaşık enerji ortamında Yunan Armatörler Birliği Başkanı 

Melina Travlos, “Yunanistan’a ait filo, denizcilik alanındaki lider 

rolünü sürdürüyor” ve “AB filosunun %59’unu temsil ediyor. Dün-

ya tanker filosunun %32’sini, dökme yük gemilerinin %25’ini ve LNG 

gemilerinin %22’sini denetlemektedir”[1] şeklinde açıklamalarda 

bulunmuştur. Fakat Rus petrolüne yaptırım kararı, yaptırıma uyma 

zorunluluğundan dolayı Yunan denizcileri olumsuz etkileyecektir. 

Hatta taşıma işi Türklere ve Çinlilere yarayacaktır.

Tahmin edileceği gibi Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer 

ABD’li yetkililerle bu konuyu da görüşmüştür. Atina tarafından 

“Yunan denizciler, Rusya’ya uygulanan petrol yaptırımından ya 

muaf tutulsun ya da Türkler de bu yaptırımlara katılsın” şeklinde 

bir yaklaşım savunulmaktadır. Eğer Yunanistan, ABD ve AB’ye bu 

isteğini kabul ettiremezse, Yunan gemiciler AB’ye ya ABD ve Afrika 

petrollerini taşıyacak ya da ilaveten kaçak yollarla Rus petrolünü 

taşımayı sürdürecektir.

Şüphesiz ekonomik anlamda batık durumdaki Yunanistan’ın bu 

taşımaya ihtiyacı vardır. Yunanistan’ın 2021 sene sonu itibarıyla dış 

borcu 556.4 milyar avrodur.[2]  Borç batağındaki ülkeye, 12 Mayıs 

2022 tarihinde Yeni Nesil AB Kurtarma Fonu kapsamında, Yunan 

tahvilleri karşılığında, Avrupa Komisyonu tarafından ek 9 milyar 

avro ödenmiştir. Dolayısıyla Miçotakis’in ziyaretinde ele alınan 

konuların başında enerji gelmektedir.

Meselenin Türkiye Boyutu

15 Ekim 2021 tarihinde ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği 

Anlaşması’nın 2. Değişiklik Protokolü imzalanmıştır. Protokol, 12 

Mayıs 2022 tarihinde Yunanistan Meclisi’nde, 119’a karşı 181 evet 

oyuyla kabul edilmiştir. Miçotakis, oylamanın yapıldığı gün me-

cliste gerçekleştirdiği konuşmasında, “Anlaşma komşularımızın 

her tür çılgınlığına karşı bir güvenoyudur” diyerek hem Türkiye’yi 

eleştirmiştir hem de Anlaşma’nın Türkiye’ye yönelik olduğunu or-

taya koymuştur.
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tedir.[2] Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde terörün yayılmasını 

önleyebilmek için Çin, sınır ötesinde ileri karakollar inşa etmeyi 

gündemine alabilir. Fakat ABD’nin yaptığı gibi, Çin’in bölgenin 

jandarmalığını üstlenmesi de olası görünmemektedir. Bura-

da Çin açısından bir handikap oluşmaktadır. Eskiden ABD, bu 

güvenliği sağlarken; Çin, rahatça ekonomik projelerini yürüte-

bilmekteydi. Ancak şimdi bu koridorların güvenliğini sağlamak 

için kendisi çaba sarf etmek durumundadır. Halbuki Çin’in başka 

ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olmayı bir 

prensip haline getirdiği ve sınır ötesi askeri bir angajmana sıcak 

bakmadığı bilinmektedir. Fakat bölgeye müdahil olmadan Orta 

Asya’nın sorunlarını çözmek pek kolay değildir. Batılı güçler, Çin’in 

bu prensibini çok iyi bildiği için Orta Asya’nın güvenliğini tehdit 

ederek onu batısındaki sorunlarla meşgul etmeyi amaçlamak-

tadır. Bu sayede Çin, Asya’daki sorunlardan yüzünü kaldıramay-

acak ve Pasifik’teki sorunlarla ilgilenemeyecektir.

fazla sorun istememekteydi ve bu konuda Çin’e güvenmek du-

rumundaydı. Çin ise Rusya’nın Ukrayna Savaşı’ndan kendisi için 

bazı olumlu dersler çıkarmış olabilir. Bu anlamda Pekin, Rusya’nın 

yaptığı gibi, yakın çevresinde bir kara savaşı veya hibrit savaş 

başlatmanın ne kadar önemli olduğunu görmüştür. Bu yüzden 

Çin, Rusya’nın Avrupa’yı tehdit ettiği gibi, Orta Asya’nın güven-

liğini de tehdit etmeye başlayabileceğini düşünebilir. Bunun için 

Tacikistan, Kırgızistan ve Afganistan’da askeri bir varlık göstermek 

için adımlar atabilir. Yani Rusya’nın Orta Asya’da sırtını yaslaya-

bileceği bir dostu olmayabilir. Rusya, Çin’in daha çok Pasifik’le 

ilgilenmesini isterken; buna karşılık Çin de Rusya’nın Avrupa’ya 

odaklanmasını arzulamaktadır.

Orta Asya’da hem Rusya hem de Çin için birtakım fırsatlar, te-

hditler ve zorluklar söz konusudur. Her şeyden önce bölgede 

NATO benzeri bir kolektif savunma örgütü kurmanın birtakım 

zorlukları vardır. Rusya liderliğindeki KGAÖ’nün ortak müdahale 

gücü ve kolektif savunma prensibi olmasına rağmen bir ülkeye 

tak güvenlik kaygılarının olduğu Orta Asya’nın güvenliğini tehdit 

etmek olabilir. Böylece ne Çin, Pasifik’e daha fazla odaklanabi-

lecek ne de Rusya, Avrupa’yla daha fazla ilgilenebilecektir.  

Çin’in son dönemde ısrarla üzerinde durduğu bir konu vardır: 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nin (ABD) Asya’da giderek artan ayak izlerinden endişe 

etmektedir.[1] Pekin, bugün Orta Asya’yı yakından ilgilendiren 

birçok güvenlik sorununun NATO-ABD tarafından bilinçli olarak 

üretildiğine inanmaktadır. Pekin, en başta Amerikan askerlerinin 

Afganistan’dan çekilmenin kendisi için hazırlanmış bir tuzak old-

uğunu düşünmektedir. Son bir yıldır Çin’in Tacikistan toprakları 

içerisinde sınır güvenliği için bir üs kurduğu iddia edilmekteydi. 

Buna yol açan faktörün Afganistan kaynaklı terör sorunları old-

uğu belirtilmiştir. Dahası NATO’nun Afganistan’da bıraktığı silahl-

arın Keşmir’deki terörün tırmanmasına yol açtığı ileri sürülmek-

Rusya’nın Ukrayna müdahalesinden önce Kazakistan’da pro-

testolar patlak verdiğinde Batılı güçler, artık Moskova’nın yüzünü 

Batı’ya çeviremeyeceğini, Orta Asya’daki sorunlarla meşgul 

olacağını ve Ukrayna’daki operasyonun en az 2-3 ay uzaya-

bileceğini düşünmüştür.[3] Ancak Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Sayın Kasım-Cömert Tokayev’in protestoları bastırmak için 

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) başvurması ve 

örgütün hızlı müdahalesiyle sorunun aşılması, Batı açısından 

“bölgede Rus etkisi artıyor mu?” endişesine neden olmuştur.

Rusya ile Çin’in özellikle Kazakistan ve Kırgızistan üzerinde si-

yasi-ekonomik rekabete girişmeleri ise Batılı güçlerin çıkarları-

na uygun gözükmektedir. Bu krizden Rusya, Orta Asya’daki elini 

güçlendirerek dönmüştür. Ukrayna’daki savaşı için moral destek 

sağlamıştır. Öyle ki; Moskova’nın bu hamleleri, Çin açısından da 

endişeyle karşılanmıştır.

Esasen Rusya, Ukrayna’yla ilgilenebilmek için Orta Asya’da daha 
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Orta Asya’nın 
Güvenliği: Tehditler 
ve Fırsatlar
Modern döneme ait geleneksel güvenlik an-

layışında kuvvet kullanımı, toprak bütünlüğü 

ve sınır güvenliği gibi faktörler önemliydi. 

Post-modern döneme ait yeni güvenlik an-

layışında ise bunlara ek olarak gıda güvenliği, 

çevre güvenliği, enerji güvenliği ve siber güven-

lik gibi birçok etken daha dikkate alınmaya 

başlanmıştır. Bu gibi faktörlerin önemi, en son 

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında bir kez daha 

anlaşılmıştır. Bu savaş, yalnızca Avrupa’nın değil; 

tüm dünyanın güvenliğini olumsuz etkilemiştir. 

Dünyadaki güç mücadelesi Avrupa, Pasifik ve 

Orta Asya üzerinde yoğunlaşmış durumdadır. 

Her bir bölge, büyük güçlerin elinde bir koza 

dönüşmüştür. Rusya, Avrupa’yı meşgul ederken; 

Çin, Pasifik’e odaklanmıştır.

Batılı güçler hem Rusya hem Çin’le aynı anda 

nasıl mücadele edeceklerini bilememektedir. 

Buldukları en iyi çözüm yolu; Rusya ve Çin’in or-

ANKASAM ANALİZ
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asker gönderme kararları NATO’ya kıyasları daha zor alınmaktadır. Üstelik Çin’in KGAÖ üyesi olmaması, Avrasya’da güçlü bir kolektif 

örgütüne duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ise daha çok sınır sorunlarına yoğunlaşan ve Çin’in daha çok ön 

plana çıktığı bir bölgesel örgüt olmaktan öteye geçememiştir.

Son dönemde dünyada en çok tartışılan husus; kolektif güvenliktir. Çin’in NATO ve ABD’ye yönelik en büyük eleştirisi de bu yöndedir. Pekin 

yönetimi, NATO’nun hem Pasifik hem de Orta Asya’daki sorunlara müdahil olabileceğinden endişe etmektedir. Eğer Çin, kendi liderliğinde 

NATO benzeri bir güvenlik platformu kuramazsa, dünyadaki hegemonya yarışında geri planda kalacaktır.

Rusya ve Çin, sırasıyla KGAÖ ve ŞİÖ’nün küresel bir konsept ortaya koyabileceğini düşünmemektedir.  Çünkü bu örgütler gerek üyeleri ve 

gerekse de kuruluş amaçları ve hedefleri itibarıyla dünyadaki krizlerle ilgilenebilecek kapasitede değildir. Bu yüzdendir ki Çin, küresel bir 

güvenlik platformu oluşturabilmek adına BRICS ülkelerine çağrıda bulunmuştur.[4] Bu yaklaşım, Çin’in BRICS ülkelerini merkez alan veya 

bu ülkelerin de içinde bulunduğu yeni bir güvenlik teşkilatı kurabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca Pekin, Orta Asya’nın güvenliği için 

öncelikle Afganistan ve Pakistan’daki terör sorununun çözülmesi gerektiğinin farkındadır. Bunun için de Hindistan’ın desteğine ihtiyacı 

vardır. Bu bağlamda Yeni Delhi’nin İslamabad’la düşman kalması, aslında Çin’in istemediği bir durum olabilir. Çünkü bu çatışma, yalnızca 

Keşmir’de değil; tüm bölgedeki savaş riskini artırmaktadır. Bu nedenle Pekin, Hindistan’ın ŞİÖ çerçevesinde bölgesel güvenliğe daha fazla 

katkı yapmasını arzulamakta ve onu desteklemektedir.

Bu bağlamda Hindistan, 2022 yılında ŞİÖ çerçevesinde iki tane tatbikatın icra edilmesine öncülük etmiştir. Bunlardan ilki, 2022 senesinin 

Ekim ayında Hindistan’da yapılacak olan “Manesar-Antiterror-2022” adlı ortak terörle mücadele tatbikatıdır. İkincisi ise Kazakistan’da 

düzenlenmesi planlanan “Dostluk Sınırı” adlı ortak sınır operasyonudur. Çin, özellikle Pakistan ve Hindistan’ı ŞİÖ çerçevesinde bir araya 

getirmeyi amaçlamaktadır.  Hem Çin hem Rusya, Orta Asya’nın güvenliği açısından Hindistan’la işbirliği yapılmasını değerli görmektedir.

Yeni Delhi, Orta Asya’ya rekabetçi bir aktör şeklinde değil; işbirliğini önceleyen bir ortak olarak dahil olmaktadır. Yine de Hindistan, 

Orta Asya’daki Rusya-Çin rekabetinden faydalanarak kendisini ön plana çıkartmak isteyebilir. Örneğin Taliban, Hindistan’a Pakistan’ı 

dengeleyebilecek aktör olarak bakmaktadır. Yani Pakistan’dan istediklerini elde edemeyince Taliban, Hindistan’la olan ilişkilerini İslama-

bad’a karşı bir koz olarak kullanabilir. Kısacası, üçüncü bir güç olarak bölgeye müdahil olan Hindistan, bütün taraflar açısından cazip bir 

aktör şeklinde kabul görmektedir.

Sonuç olarak Orta Asya’nın güvenliğini tesis etmek adına Hindistan gibi yeni aktörlerin desteğini kazanmak önem arz etmektedir. Diğer 

taraftan bölgenin güvenliğine dönük tehditler, ele geçirilen fırsatlardan çok daha büyüktür. Bu tehditleri önleyebilmek de her şeyden 

önce bölgedeki güçlerin atacağı adımlara bağlıdır.

[1] “China in Eurasia Briefing: Why The Ukraine War Matters For Asia”, RFERL, https://www.rferl.org/a/ukraine-war-matters-for-asia/31856235.
html, (Erişim Tarihi: 21.05.2022).

[2] “How NATO Weapons from Afghanistan Are Impacting Kashmir ’s Militancy”, DW, https://www.dw.com/en/how-nato-weapons-from-af-
ghanistan-are-impacting-kashmirs-militancy/a-61838513, (Erişim Tarihi: 21.05.2022).

[3] “«Острие копья» срочно поворачивают на Запад”, Rosbalt, https://www.rosbalt.ru/world/2022/01/13/1939298.html, (Erişim Tarihi: 
21.05.2022).  

[4] “Çin, BRICS Ülkelerine ‘Küresel Güvenlik Topluluğu Kurma’ Çağrısı Yaptı”, Haberler, https://www.haberler.com/guncel/cin-brics-ulkeler-
ine-kuresel-guvenlik-toplulugu-14954907-haberi/, (Erişim Tarihi: 30.05.2022).
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Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index 

Copernicus, İdeal Online, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK 
DERGİPARK veri tabanları tarafından taranan dergimize 

aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) bünyesinde 
faaliyet gösteren ve uluslararası hakemli dergi olan Uluslararası Kriz 
ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index 
Copernicus, İdeal Online, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK 
DERGİPARK veri tabanları tarafından taranan dergimize aşağıdak 
bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

ANKASAM BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ CİLT V , SAYI II

ULUSLARARASI KRİZ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ CİLT V , SAYI II

BÖLGESEL  
ARAŞTIRMALAR  

DERGİSİ
Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) 

bünyesinde faaliyet gösteren ve uluslararası hakemli dergi olan 
Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index 

Copernicus, İdeal Online, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK 
DERGİPARK veri tabanları tarafından taranan dergimize 

aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) bünyesinde 
faaliyet gösteren ve uluslararası hakemli dergi olan Uluslararası Kriz 
ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index 
Copernicus, İdeal Online, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK 
DERGİPARK veri tabanları tarafından taranan dergimize aşağıdak 
bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

ANKASAM BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ CİLT VI , SAYI I

ULUSLARARASI KRİZ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ CİLT VI , SAYI I


