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Asya-Pasifik’te Güç Mü-
cadelesinin ve Tercihin 
Diğer Adı: Koridorlar
Soğuk Savaş sonrası dünya oldukça kritik 

sayılabilecek bir döneme girmiş bulunmak-

tadır. Vekalet savaşları, hibrit savaşlar üzerinden 

yeni uluslararası sistemin dolaylı inşa sürecinde 

artık nükleer silahlar ve 3. Dünya Savaşı söylemi 

çok daha sık kullanılmaktadır. Tek kutupluluk ve 

çok kutupluluk bağlamında kendisini gösteren 

bu güç mücadelesinde Asya jeopolitiği, Avru-

pa ve Pasifik noktasında kendisini göstermeye 

başlayan mevcut, potansiyel kriz alanları ile bir-

likte daha bir önem kazanmış durumdadır.

Kara ve deniz jeopolitikleri bağlamında ke-

nar kuşakta da etkisini gösteren bu güç mü-

cadelesinde “koridorlar” çok boyutlu güvenlik 

arayışlarında kalpgâha giden ana damarlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rusya-Ukrayna Savaşının temel hedeflerinden 

birinin de Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve bu 

bağlamda koridorlar olduğu görülmektedir. Bu 

noktada Kuşak Yol Projesinin geleceğinde be-

lirsizlik kadar, mevcut güzergahlardaki yoğun-
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luk ve bu güzergahları hedef alan istikrarsızlaştırıcı faaliyetler, 

güvenlik sorunları ve artan endişeler, başta Asya bölgesi olmak 

üzere, Afro-Asya’yı, yani “Dünya Adası”nı yeni arayışlara itmek-

tedir.

Daha somut bir şekilde ifade etmek gerekirse, örneğin ÇHC, 

tam kapasite ile kullandığı kuzey koridoru üzerinden Avrupa 

Birliği (AB) ile bağlantısı kesilen Rusya Federasyonu (RF)’nun ihti-

yaçlarını karşılamaktadır.

Ukrayna işgali ile birlikte ağır bir ambargo ile karşı karşıya kal-

an RF’nin, ihtiyaç duyduğu hemen her şeyi Çin üzerinden 

temin etmesi nedeniyle, RF’ye giden tüm demiryolu kapasite-

si Çin tarafından doldurulmakta. Dolayısıyla Çin’in, RF-Ukrayna 

savaşından sonra zaten tam kapasiteye ulaşması nedeniyle 

Kuzey Koridoru’na daha fazla yatırım yapmak istemeyeceği ve 

koridoru genişletmeyeceği düşünülmektedir.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ile Orta Doğu’dan 

ÇHC’ye sevk edilen petrol nakliyesinin 12.070 kilometre olan me-

safesi, 2414 kilometreye kadar düşmesi ve Koridorun tamaml-

anması ile ÇHC, Güney Asya, Orta Asya, Ortadoğu ve Avru-

pa arasındaki ticari entegrasyonun önemli oranda artacağı 

değerlendirilmektedir. Bu açıdan Gwadar Limanı “girişimin kalbi” 

olarak öne çıkmaktadır.

Pekin, güney koridorunu Çin mallarını denizyoluyla AB’ye ulaştır-

mak amacıyla kullanmakla beraber bunun zaman kaybına ve 

yüksek maliyetlere neden olduğu ifade edilebilecektir.

Orta Koridor projesi ise diğer alternatiflerine göre ayakları yere 

basan ve avantajlar sağlayan bir proje olarak gözükmektedir.

Bununla birlikte Orta Asya ülkeleri, ekonomik bağımlılıkları ned-

eniyle Çin ile ticareti geliştirmek durumunda kalırken, Çin’in de, 

kendi arz ve/veya talep güvenliğinde kaynak çeşitliliğini tercih 

ettiği gözlenmektedir. Bu kapsamda Pekin’in tek bir güzergâha 

bağımlı olmamak adına enerjide olduğu gibi halihazırda hangi 

ülkelerden oluşacağı belli olmayan “Orta Koridor” bağlamında 

da güzergâh çeşitlendirmesine gitmesi beklenmektedir.

Çin için “Orta Koridor”da güzergâhları çeşitlendirmesinin, alter-

natifler yaratmak adına çekici olmasına rağmen birtakım zor-

lukları da beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Bu bağlamda 

konuya ilişkin olarak bölge devletlerinden birinin öncülüğünde 

gerçekleştirilecek işbirlikleri, söz konusu zorlukların giderilmesine 

imkân yaratabilecektir.

Ayrıca Japonya destekli Asya Kalkınma Bankası tarafından fi-

nanse edilen TAPI (Türkmenistan – Afganistan – Pakistan – 

Hindistan) projesinin gerçekleşmesinin de Pekin’in kendisine 

rakip olarak gördüğü Hindistan’a avantaj sağlayacak olması 

nedeniyle ÇHC’nin Orta Koridor’a yönelmesinde etkili olabileceği 

hususunu akla getirmektedir.

Ayrıca, yukarıda da kısmen ifade edildiği üzere, RF-Ukrayna 

savaşı ile oluşan yeni jeopolitikte ABD’nin açıkça ÇHC’yi hedef 

alması dikkat çekmektedir. ABD, AUKUS ile ÇHC’nin, Doğu Çin ve 

Güney Çin Denizi’ni tutmayı planlamakta olup, ÇHC’nin diğer 

enerji tedarik yolu olan Hint Okyanus’u kısmını, bir diğer ifadeyle 

Malakka Boğazı’nın batısından Arap Denizi’ne uzanan hattı kon-

trolüne almaya çalışacaktır.

Diğer taraftan, Çin’in söz konusu bu deniz hattı ve buna paralel 

kenar kuşak üzerindeki ülkelerle (İran, Pakistan, Myanmar baş-

ta olmak üzere, Çin’e sınır-okyanusa çıkışı olan) imzaladığı an-

laşmalar, yaptığı yardımlar ve müdahaleler ile bu etkiyi kırmaya 

çalıştığı uzunca bir süredir dikkatlerden kaçmamaktadır. Diğer 

taraftan Çin’in bu girişimlerine yönelik karşı hamlelerin özel-

likle Afganistan’daki yeni belirsiz dönem, Sri Lanka başta olmak 

üzere Çin’e yakın bölge ülkelerini siyaseten dizayn süreçlerinin 

başladığı ve bunun önümüzdeki süreçte diğer ülkeleri de içine 

alacak şekilde bölgede yeni bir jeopolitik inşa sürecine yol aça-

cağı öngörülmektedir.

Bu denklemde, ÇHC’nin Doğu Denizi bölümünde güvenlik prob-

lemi oluşacağı ve bu yolun bir müddet sonra her türlü trafiğe 

kapanabileceği; bunun bir sonucu olarak Pakistan ve Hindis-

tan’ın ön plana çıkacağı, dolayısıyla da çok yakın bir tarihte Hint 

Okyanusunda jeopolitik rekabetin daha da tırmanabileceği 

değerlendirilmektedir.  

Sri Lanka’daki gelişmeler, bu sürecin önemli bir başlangıç 

noktasını teşkil etmekte olup, bunu bölgede daha da derin-

leşme-genişleme eğilimi gösteren Myanmar sorunu ile birlikte 

diğer ülkelerin de takip edeceği öngörülmektedir. Bu noktada 

da akla ilk olarak Bangladeş, Tayland, Laos, Kamboçya ve Nepal 

gibi ülkeler gelmektedir. Dolayısıyla Çin açısından “Hint Okyanu-

su-Basra-Kızıldeniz Hattı”nda oluşturmaya çalıştığı kara-deniz 

koridorları büyük bir risk ve belirsizlikle karşı karşıyadır. Bundan 

dolayı daha ucuz ve güvenli olan kara nakliyesinin önem kazan-

acağı öngörülmektedir.

Bu sebepten dolayı, bölgede yarım kalmış, başlatılamamış pro-

jelerin bir an önce hayata geçirilmesi, sadece bölge açısından 

4
W W W . A N K A S A M . O R G

değil, Çin boyutuyla da önem kazanmaya başlamış görünme-

ktedir. Bu bağlamda Orta Asya ve Güney Asya’yı en temelde 

bağlamaya aday, Hazar üzerinden Kafkasya’ya ve Avrupa’ya 

kadar uzanabilecek daha büyük çaplı bir koridorun inşasında 

Trans-Afgan Projesinin hayata geçirilmesi artık bir kaçınılmaz ih-

tiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu konuda Pakistan için Afganistan ve Türkmenistan ile ilişkiler 

ön plana çıkmaktadır. Ancak dünyaya açılmaya başlayan Türk-

menistan, gereken her türlü desteği sağlayabilecek kapasit-

ededir. Bunun örneği de zaten TAPI’de görülmektedir.

Buradaki diğer iki kilit ülke, hiç kuşkusuz Pakistan ve Hindistan’dır. 

İki ülke arasındaki işbirliği, sadece Afganistan boyutuyla değil, 

Orta Asya devletlerinin bu ülkelerle ikili ilişkiler kurma-geliştirme 

noktasında ellerini rahatlatacak, diğer bölgesel-küresel güçler 

karşısında manevra alanlarını da güçlendireceklerdir.

Bu noktada, Pakistan’ın refahı ve geleceği için söz konusu kori-

dorun en azından bir kısmının ivedi şekilde faaliyete alınmasının, 

bunu bölge ve güzergah ülkeleri ile ortak bir konsorsiyum olarak 

hayata geçirmesinin ve gereken mali desteği finansal destek 

sağlayan küresel kuruluş ile ülkelerden temin cihetine gitmesinin 

kaçınılmaz olduğu değerlendirilmektedir. Bu husus, Çin’in bölge 

ülkeleri üzerinde inşa etmeye çalıştığı “finansman tekeli” iddi-

alarına karşı da bölge ülkelerini rahatlatıcı bir hamle olacaktır.

Küresel ekonomik buhran, artan nüfus, iklim krizi, gıda tedarik yol-

larında oluşacak daralma ve ABD’nin ÇHC’ye yönelik planlama-

ları göz önüne alındığında, bölge devletlerinden en az birinin 

inisiytafi ele alması gerekmektedir.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; Rusya-Ukrayna Savaşı 

ile birlikte önemi-önceliği daha da artan “koridorlar” mevzuu, 

bundan sonraki süreçte yeni güç mücadelesinin adı-adre-

si olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşak Yol Projesini hedef alan 

saldırılar (CPEC örneğinde görüldüğü üzere), Kuzey Koridorunun 

belkemiğini oluşturan Rusya’nın geleceğindeki belirsizlik ve hat-

ta bunun Rusya-Çin ilişkileri bağlamında yol açabileceği bir 

takım beklenmedik sonuçlar, hali hazırda kapasitesini aşmış bu-

lunan bu rotanın geleceğinde soru işaretlerini arttırmakta, bu 

da haliyle Pekin’in yürüttüğü Kuşak Yol Projesini başta Çin olmak 

üzere, bölge devletleri açısından büyük bir belirsizlik içine itmiş 

görünmektedir. Aynı şekilde Doğu Çin Denizi’nden başlamak 

üzere, Basra-Kızıldeniz’e kadar uzanan hattaki yeni istikrarsızlıklar, 

güvenlik sorunları da bu bölgeleri içine alan koridor arayışlarını 

sekteye uğratacak gözükmektedir. Projeye, dolayısıyla da Çin’e 

yönelik sessiz endişe ve bir takım arayışların altında da bu husus 

yatmaktadır. Bundan ötürü bölge devletlerinin mevcut/olası 

konjonktürü lehlerine çevirici, inisiyatifi ele alıcı daha güçlü bir 

irade ortaya koymaları bir zorunluluk haline gelmiş görünme-

ktedir. En güvenli istikamet -güzergâh olarak Güney Asya-Orta 

Asya-Kafkasya’yı merkeze alan Orta Koridor, bölge devletleri ar-

asında işbirliğine en açık olan ve bu kapsamda arayışların so-

mut proje önerileniyle ön plana çıktığı bir çözüm koridoru olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Mevcut şartlar altında Çin’in de men-

faatine olan bu koridor, Asya merkezli yeni dünya düzenini inşa 

sürecinde önemli bir belkemiğini oluşturacaktır. Bölge ülkelerinin 

işbirliğine yönelik iradelerini bu kapsamda güçlendirmeleri hiç 

kuşkusuz büyük bir önem arz etmektedir. Bölgenin tarihsel arka 

planı ve sahip olduğu yapıcı değerler-miras, ona bu şansı ver-

mektedir. Bölgenin daha fazla kaybedecek zamanı bulunmam-

aktadır.

5

A N K A R A  K R İ Z  V E  S İ Y A S E T  A R A Ş T I R M A L A R I  M E R K E Z İ

Orta Koridor projesi diğer al-
ternatiflerine göre ayak-

ları yere basan ve avantaj 
sağlayan bir proje olarak 

gözükmektedir.

“

“
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anlamda hiç kimsenin itiraz edemeyeceği, evrensel bir boyut 

kazanmış olan Konfüçyüs adının özenle seçildiğine ve ortak bir 

değer olarak piyasaya sürüldüğüne şahit olmaktayız. Düne ka-

dar Kültür Devriminin önündeki en büyük engellerden biri olar-

ak kabul edilen Konfüçyüs, bugün Çin dış politikasının en güçlü 

isimlerinden birine dönüşmüş vaziyette.

Burada, elbette 2004 yılında kurulan “Konfüçyüs Enstitüsü”nü 

kastediyorum. Dünyada 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren 

“Konfüçyüs Enstitüleri”nin sayısı çok hızlı bir artış eğilimi göster-

mekte. 2012 yılında toplam sayısı 350’yi bulan, 2021 yılında ise 

550’ye ulaşan “Konfüçyüs Enstitüleri”, Çin’in artan gücüne pa-

ralel bir seyir izliyor.

Başta “Konfüçyüs Enstitüleri” olmak üzere Pekin’in uyguladığı 

eğitim-kültür politikaları, özellikle Orta Asya, Güney Asya ve Doğu 

Asya’da Çin’in iktisadi/ticari ve siyasi ağırlığını insani/kültürel 

boyutta daha perçinleştirici, yaygınlaştırıcı bir rol oynuyor ve 

başta Rusya olmak üzere, bölgesel güçlerin-aktörlerin bununla 

rekabet edebilmesi mümkün görünmüyor.

Bu da önümüzdeki süreçte yeni kırılmalara, jeo-kültürel güç mü-

cadelelerine işaret ediyor. Bu noktada da Rusya-Çin arasında 

bir mücadele kaçınılmaz görülüyor ve açıkçası son dönemde 

yaşanan bazı gelişmeler bu süreci hızlandırıcı bir rol oynuyor ve 

görünen gelecekle ilgili önemli ipuçları veriyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı: Rus-Çin İlişkilerinde Kırılmanın Yeni 

Adı

Rusya-Ukrayna Savaşı, her ne kadar Rusya-ABD/Batı boyutuyla 

ön plana çıksa da bunun merkezinde Çin’in yer aldığı da bilin-

en bir gerçek. Fakat burada pek ön plana çıkartılmayan husus, 

aslında bu savaşın Rusya-Çin arasındaki ilişkilerin gerçek yüzünü 

ortaya çıkarması. Dolayısıyla Rusya-Çin ilişkilerinin gerçekliği ve 

geleceği hususu bu savaşın seyriyle doğrudan ilişkili.

Rusya-Ukrayna Savaşını, “Rus Dünyası” ve “Çin Dünyası” 

bağlamında ele aldığımızda karşımıza aşağıdaki hususların çık-

tığını görmekteyiz:

1. Rusya Federasyonu (RF), eski Sovyet Sosyalist Cumhuri-

yetler Birliği (SSCB)/Çarlık Rusyası söylemleri üzerinden yeni 

ve güçlü bir imparatorluk inşa etmek suretiyle Yeni Dünya 

Düzeni içerisinde bağımsız, güçlü bir kutup olarak yer almak 

istiyor.

Dolayısıyla ikinci hususa kazandırılacak netlik, birinci hususun 

da adını/aktörünü büyük ölçüde belirleyecek görünmektedir. Bu 

noktada da “Ötekiler Cephesi”nde kullanılan “ortak kader/ortak 

kader topluluğu” argümanın sahipliği hususu bile, aslında sa-

hada bu söylemin inandırıcılığını, samimiyetini tartışmaya aç-

maktadır.

Bundan ötürü günümüzde yüksek sesle dillendirilmeyen “hakim 

öteki kültürün” tesisi noktasında “Ötekiler” içinde yaşanan “karşı 

koymadan-meydan okumaya” geçişteki liderlik mücadelesi, 

üzerinde önemle durulması gereken bir mevzu haline gelmiştir.  

Zira bu mücadele, “Ötekiler” içindeki “Diğer aktörlerin” geleceği 

açısından da özellikle “beka” boyutuyla büyük bir önem arz et-

meye başlamıştır.

Nitekim “Ötekiler” içindeki güç mücadelesinin sahnesine 

bakıldığında, “yakın çevreler”den başlamak üzere, yeryüzündeki 

birçok bölgeyi, daha somut bir ifadeyle Asya-Pasifik’ten, Afri-

ka’ya, oradan da Latin Amerika’ya kadar uzanan “ortak geniş bir 

coğrafyayı” görmekteyiz.

“Rus Dünyası”na Karşı “Çin Dünyası” ve Konfüçyüs’ün Keşfi

Bu yeni konjonktürde her geçen gün kaybeden ve sadece Slav-

ları içine almayan bir “Rus Dünyası” arayışına karşı, onun yer-

ini de almaya çalışan ve adım adım, sessizce sahada etkisini 

gösteren bir “Çin Dünyası” inşa sürecine şahitlik etmekteyiz. 

Daha somut bir şekilde ifade etmek gerekirse “Rus Dünyası”-

na karşı kendi tarihsel-kültürel kodlarına Batılı ideoloji-kültürl-

eri de büyük ölçüde dahil etmiş olan, böylece daha evrensel 

boyutta bir dünya inşası ve onun liderliğini “akıllı güç” anlayışı 

ile gerçekleştirmeyi hedefleyen bir “Çin Dünyası” projesiyle karşı 

karşıyayız.

Bu bağlamda Pekin’in, Çin’in tarihi ve kültürel değerlerini, te-

mellerini hedef alan “Kültür Devrimi” yanlışından dönüşünü sa-

dece kendi iç hesaplaşması ya da yeni bir devlet-toplum an-

layışı inşa sürecinin bir parçası olarak görmemek gerekmektedir. 

Bu değişim-dönüşüm süreci, Çin’in dış politika hedefleriyle de 

bire bir ilgilidir ve bu bağlamda tarihsel olarak neredeyse tüm 

Doğu Asya, büyük ölçüde Güney Asya, kısmen de Orta Asya’da 

etkisini gösteren hakim kültür anlayışının bu bölgelerde ortak 

projeler üzerinden tekrar tesis edilmeye çalışıldığını görmekteyiz.

Burada bir yumuşak güç unsuru olarak ön plana çıkan “Kuşak 

ve Yol Projesi”nin iktisadi-ticari boyutu kadar, kültürel-insani 
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Rusya-Çin Arasındaki “Örtülü 

Rekabet”in Görünen Yüzü: Kültür Savaşı

ANKASAM BAKIŞ

netlik kazanmaya başlamış durumdadır.

Burada “Ötekiler” boyutuyla iki husus ön 

plana çıkmaktadır: 1. ABD/Batı’ya yöne-

lik “karşı koymadan meydan okumaya” 

geçiş ve bu bağlamda Batı değerlerine 

karşı kendi değerleri üzerinden yeni bir ul-

uslararası sistem inşa arayışı; 2. “Ötekiler” 

içinde bir liderlik mücadelesi ve yumuşak 

bir güç/mücadele unsuru olarak “kültür” 

ve bunun dinamik/taşıyıcı unsuru olarak 

“dil” faktörünün ön plana çıkartılması.

Samuel P. Huntington’un Soğuk Savaş 

sonrasının ilk yıllarına damgasını vuran 

“Medeniyetler Çatışması” tezi daha çok 

Batı ve “Ötekiler” bağlamında ABD’nin 

hegemonya arayışı/inşa sürecinde 

yürüttüğü “kimlik” temelli güç mücade-

lesinde bir “meydan okuma” ve “üstünlük 

göstergesi/ilanı” olarak gündeme gelse 

de aslında bunun “Ötekiler” boyutunda 

bir “karşı koymadan” öte yeni ve farklı bir 

anlam taşıdığı son dönemde daha bir 
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Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya-Çin ilişkileri bağlamında, Moskova’nın gerçekçi bir durum değer-

lendirme sürecini hızlandıran bir turnusol kağıdı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Rusya, Çin ile rekabet gücünü sadece iktisadi-ticari boyut-

ta değil, siyasi ve askeri alanda da kaybetme riskiyle/tehdidiyle karşı karşıyadır. Buna yukarıda da işaret edildiği üzere kültürel boyut da 

dahildir. Bu husus eski SSCB/Çarlık Rusyası ve Doğu Bloku alanlarında yeni bir rekabet sürecine işaret etmekte olup, burada söz konusu 

ülkeler açısından iki temel risk-tehdit söz konusudur. Birincisi, Çin ve Rusya arasında bir rekabet alanı olma ve bu bağlamda ülke içer-

isinde bölünmek (Rusçu ve Çinci ekipler/güç merkezleri başta olmak üzere). İkincisi, milli benlik/şuurlarını, dolayısıyla millet olma vasıflarını 

kaybetme, tarihin sahnesinde yok olup gitme ki, Çin tarihi bunun birçok örneğine ev sahipliği yapmaktadır. Çinlileşmiş birçok kavim bunun 

bir göstergesidir.

Dolayısıyla, söz konusu bölgeler, yumuşak güç unsurları üzerinden yürütülen, deklare edilmemiş bir “Kültürel Savaş” ile karşı karşıyadır. 

Sınırları aşan, toplumları, özellikle de genç nüfusu hedef alan bu savaşta ortaya konulan her türlü “cezbedici” araç ve yöntem karşısında 

milli güç unsurlarının temelini oluşturan “insan faktörü”nün ve bu bağlamda “milli şuur/kimliğin” muhafazası daha büyük bir önem arz 

etmektedir. Bu noktada kültür stratejilerini merkeze alan yeni bir politikanın bölge devletleri tarafından hayata geçirilmesi kaçınılmaz 

görülmektedir.
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2. Bunun için de öncelikle yakın çevresini ve sonrası itibarıyla da tarihe mal olmuş, lağvedilmiş Doğu Blokunu kontrol etmesi, daha da 

ötesi sınırlarına katması gerekiyor. Putin ve diğer RF yetkililerinin SSCB toprakları için Rus toprağı demesi bu açıdan oldukça önemli. 

Dolayısıyla Putin’in, Moskova’nın kafasında Sovyet ve Çarlık Rusyası söylemleri üzerinden inşa edilmiş bir “Rus İmparatorluğu” fikri, 

aslında Rusya’nın kurtuluşu açısından son çare olarak görülüyor.

3. Sovyet ve Çarlık vurgusu, bu noktada ortak kimlik arayışının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

4. Bu kapsamda Rus milliyetçiliğinin dönüşünü sadece etnik bazda değerlendirmemek gerekiyor. Daha geniş coğrafyaları bu üst kim-

liğe dahil eden bir kimlik/kültür boyutu da söz konusu. Eski Sovyet/Çarlık Rusyası alanları içerisinde yer alanlara dönük vatandaşlık/

pasaport kolaylığı, teşviki de bu açıdan dikkat çekici ve göz ardı edilmemesi gereken, yukarıdaki tespitimizi teyit eden bir gelişme 

olarak kendisini gösteriyor.

5. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna Harbi, aynı zamanda bir “kimlik savaşı” olarak da karşımıza çıkıyor. Ukrayna’nın RF’nin dayattığı söylem ve 

iddiaları reddedip, Kiev/Ukrayna vurgusu da bu açıdan önemli.

6. Rusya’nın yürüttüğü bu yeni politikanın ve savaşının elbette Çin boyutu da var. Putin’in başarılı olması, Rusya’nın Çin’den daha 

bağımsız bir politika yürütmesinin ötesinde Çin’in Batı’ya doğru politikasının darbe alması ile eşdeğer olacaktır. Rusya’nın yakın 

çevresini güçlü bir şekilde kontrol etmesi, Çin’in yakın çevresini büyük ölçüde kaybetmesi anlamına gelecektir.

7. Putin’in bu hedefi, yıpranmış ve Çin ile işbirliğine mahkum bir Rusya tahayyülü ile örtüşmemektedir. 

Rusya-Çin Rekabetinde Orta Asya

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi Kazakistan’daki “Ocak Olayları”na Çin’in yaklaşımı ve verdiği tepkiyi de bu noktada göz ardı etmemek gere-

kiyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün olayların daha fazla yayılmaması için ülkeye davet edilmesine yönelik Pekin yönetiminin 

yaptığı açıklama, adeta Rusya’ya kırmızı çizgi çekmekle eşdeğerdi.

Bu açıklama, birçok yerde, Çin yönetiminin Rusya’nın eski Sovyet alanı üzerindeki etkisini arttırmaya dönük girişimlerini kendi çıkarlarına 

yönelik bir tehdit olarak görmesi şeklinde analiz edilirken, aynı zamanda iki büyük güç arasındaki ilişkilerdeki sınırları/sınırlılığı ortaya koy-

ması açısından da önemli olmuştur.

Daha somut bir şekilde ifade etmek gerekirse, buradaki temel mevzu Çin açısından Kazakistan’ın başta petrol ve doğal gaz olmak 

üzere, sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlikleri kadar, bunlar üzerinde tekel konumunu arttıracak Rusya’nın Pekin açısından bir engel 

görülmesi ile eş değerdir. Zira bölgede etkisini arttıran Moskova, Çin’in başta Kuşak Yol olmak üzere uygulamaya koyduğu projelerin ge-

leceği noktasında da belirleyici olacaktır.

Moskova şu gerçekliğin farkında: Çin, eski Sovyet/Çarlık alanında sadece iktisadi/ticari ve siyasi ilişkiler boyutu ile bir nüfuz alanı inşa 

etmiyor. Bu ülkelerde aynı zamanda Rusya’nın en zayıf tarafını oluşturan ve bu anlamda rekabet imkânı neredeyse mümkün olmayan 

yumuşak güç unsurlarını da çok etkin bir şekilde kullanıyor. Eski Sovyet alanında Rus okulları kapanırken ve Rusça eski cazibesini kaybeder-

ken, Çin okullarının neredeyse her gün bir yerde mantar gibi, değişik statülerde ortaya çıkması bunun en temel göstergeleri arasında yer 

alıyor. Daha da ötesi Çince koşar adım Rusça’nın yerini almaya çalışıyor. Bölgede Çin okullarının yanı sıra Konfüçyüs Enstitülerinin artan 

sayıları bunun birer göstergesi olarak kabul görüyor.

Dolayısıyla Moskova, “Ne kadar Konfüçyüs Enstitüsü var ise, bir o kadar Çin’den destek alabilirsiniz”e doğru giden sürecin farkında.

Bu husus sadece eski SSCB ya da Çarlık Rusyası alanı itibarıyla geçerli değil. Daha öncesinde Rusya’nın tek başına ya da Çin’le birlikte 

kontrol ettiği bölgeler açısından da geçerli. Bunların başında da elbette Güney Asya-Doğu Asya Ülkeleri geliyor.

Pekin’in SSCB sonrası Çin’e komşu, başta RF olmak üzere Orta Asya Devletlerine (Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan) yaptığı sınır düzenle-

meleri çağrısı da kuvvetle muhtemel Moskova tarafından not edilmiş, zoraki bir kabul olarak karşımıza çıkmakta. Zira bu hamle ile birlikte 

RF’nin gücünün sınırları da test edilmiş ve Çin, işbirlikleri üzerinden Rusya’nın da yakın çevresini oluşturan kendi yakın çevresinde nüfuzunu 

arttırma sürecine hız vermiştir. O tarihten bu yana Rusya’nın bölgedeki kan kaybı devam etmektedir.
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Rusya, Çin’le rekabet gücünü 
sadece iktisadi boyutta 

değil, siyasi ve askeri alan-
da da kaybetme riskiyle karşı 

karşıyadır.

“
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ru’nda “stratejik hub (merkez üs)” vazifesi görmektedir. Söz konusu jeostratejik önemine ek olarak ülkede yaşanan siyasi-ekonomik çal-

kantılar, küresel güç mücadelesini derinleştirmektedir.

2022 yılının Haziran ayında Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ulusal ekonominin “tamamen çöktüğünü” resmen ilan etmiş, 

Başbakan Mahinda Rajapaksa’nın yerine geçici olarak Ranil Wickremasinghe’yi atamış ve borçlarını kapatabilmek için Hindistan ve Çin 

başta olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarından destek almayı beklemişti. Ülkedeki ekonomik krizin etkisiyle ve siyasi yolsuzlukların 

ortaya çıkmasıyla tetiklenen kitlesel protestolar sonucunda hem devlet başkanı hem başbakan görevi bırakacağını açıklamıştır.

Sri Lanka’da ortaya çıkan ve halk darbesiyle sonuçlanan bu kriz, kısa süre önce Myanmar ve Pakistan örneklerinde de görüldüğü gibi, 

Hint-Pasifik jeopolitiğinde domino etkisi yaratacak gelişmelere işaret etmektedir. Bir diğer ifadeyle Sri Lanka’daki darbe, Hint-Pasifik jeop-

olitiğinde ortaya çıkan ve peşi sıra tetiklenen yeni krizlerin habercisi olabilir.

Sri Lanka’daki darbe, her şeyden önce ABD-Çin rekabetinin bir yansıması olarak görülmektedir.[1] Çin’in Kuşak-Yol Projesi bağlamında 

ciddi bir borç yükünün altına soktuğu Sri Lanka’da son 5 yıl içerisinde hem ekonomik hem de siyasi anlamda etkinlik kurmayı başardığını 

söylemek mümkündür. Borcu karşılığında ülkenin en kritik limanları Kolombo ve Hambontata’nın kontrolünü 99 yıllığına devralan Çin’in 

aynı zamanda bu projeler üzerinden Rajapaksa yönetimiyle simbiyotik bağlar geliştirdiği ve Sri Lanka’yı kendisine bağımlı kıldığı değer-

lendirilmektedir. Bu bağımlılığın oluşmasında pek tabi Çin’in borç tuzağı diplomasisinin etkili olduğu belirtilmektedir. Zira Batı’nın sıkça dile 

getirdiği iddiaya göre Çin, Sri Lanka yönetimini borçlandırmak suretiyle siyasi kazançlar veya ekonomik rant elde etmeye çalışmıştır.[2]

Ülkede protestolara yol açan temel faktör, Çin’in Rajapaksa ailesiyle olan yakın ilişkileri olmuştur. Buna göre, Çin kredilerinin ve komisyon-

larının bir kısmı Rajapaksa ailesi üyelerine gitmekteydi.[3] Kitlesel protestolar sonucunda Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeden kaçması ve 

istifa etmesiyle birlikte Çin yanlısı Rajapaksa ailesi tamamen ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bu darbe, Çin’in Sri Lanka’daki ekonomik-siyasi 

çıkarlarına da zarar vermiştir.  

Diğer taraftan Başbakan Mahinda Rajapaksa’nın yerine getirilen ve ABD’yle ilişkilere sıcak bakan bir isim olarak bilinen Ranil Wickremasin-

ghe, protestolar esnasında evinin basılarak ateşe verilmesi üzerine istifa çağrılarına daha fazla direnememiş ve tüm partilerden oluşan 

geçici bir hükümet kurulur kurulmaz istifa edeceğini belirtmiştir. Wickremasinghe’nin istifa edecek olması ise Çin’in çıkarlarına uygun 

düşebilir. Zira Wickremasinghe, dış borçları ödeyebilmek için Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve diğer borç verenlerle müzak-

ere sözü vermişti. Söz konusu durum, Çin açısından bir başka endişe kaynağı olmuştu. Çünkü bu kurumların gerektirdiği şeffaflık, Çin 

kredilerinin ve komisyonlarının nerelere aktarıldığını da ortaya çıkarabilirdi. Wickremesinghe’nin istifasıyla birlikte Çin açısından bu tehlike 

de ortadan kalkacaktır.

Sri Lanka’daki darbenin temel sebebi, ülkenin dış borçlarını ödeyemez hale gelmesidir ve bunda Çin’in de rolü vardır. Dolayısıyla Hint-Pas-

ifik’te Çin’in Kuşak-Yol Projesi’nin de etkilediği bir kriz ve rekabet ortamından bahsedilebilir. Daha kötüsü de bu krizlerin doğal bir yayılma ve 

birbirini tetikleme özelliği göstermesidir. Zira Çin’in ekonomik projelerinin yayıldığı, ayrıca küresel rekabetin de etkisiyle ekonomik, güvenlik 

ve siyasi krizlerin yoğun olarak görüldüğü Hint-Pasifik jeopolitiği bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Myanmar’da 2021 yılında yaşanan 

askeri darbe, Afganistan’da Taliban’ın iktidarı ele geçirmesi, Pakistan’da İmran Han yönetiminin güvensizlik oylamasıyla devrilmesi ve son 

olarak da Sri Lanka’daki halk darbesi, Hint-Pasifik’ten Batı’ya doğru uzanan coğrafyada peşi sıra meydana gelen jeopolitik depremlerle 

eşdeğerdir. Bölgesel güvenlik mimarisinin bozulmasında ABD ve Çin’in karşılıklı olarak yaptıkları askeri-güvenlik-ekonomik hamlelerinin 

payı büyüktür.   

“Özgür ve açık Hint-Pasifik” sloganıyla yola çıkan Washington yönetimi, bölgede Çin’i dengelemek ve ona karşı bir eksen oluşturabil-

mek adına Hindistan, Japonya, Avustralya ve diğer müttefikleriyle birlikte hareket etmektedir. Bunu yaparken de Çin’in içerisinde yer al-

madığı Hint-Pasifik kavramını kullanmaktadır. Bu, ABD’nin jeopolitik anlamda Çin’e yönelik bir meydan okuması olarak yorumlanmaktadır. 

Asya-Pasifik kavramı ise hala akıllarda Rusya ve Çin’in yer aldığı bir jeopolitik düşünceyi çağrıştırmaktadır. Kısacası Hint-Pasifik, temelde 

ABD-Çin rekabetine dayanan bir jeopolitik kavramsallaştırmayı ifade etmektedir. Asya-Pasifik’ten Hint-Pasifik’e evrilen bu jeopolitik rek-

abette, dışarıdan tetiklenen siyasi-ekonomik-güvenlik krizlerinin yoğun olarak görüldüğü, ayrıca gayri nizami savaşların, dördüncü nesil 
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Sri Lanka Darbesi: 
Hint-Pasifik’in Değişen 
Jeopolitiğinde Bölge Dev-
letlerinin Geleceği
Toplumsal hareketler, protestolar ve isyanlar 

sonucunda gerçekleşen yönetim değişiklikleri 

genellikle “renkli devrimler” şeklinde adlandırıl-

maktadır. Sri Lanka’daki halk hakaretinin yöne-

tim değişikliğiyle sonuçlanması, yabancı aktörl-

erin ve küresel rekabetin etkileri de göz önünde 

bulundurulduğunda, “darbe” şeklinde nitel-

endirilebilir. Burada kastedilen esasında jeo-

politik kırılmalara yol açabilecek bir darbe-kriz 

durumudur. Bu renkli devrimlerin-darbelerin 

yakın geçmişte Rusya’nın eski nüfuz alanında 

görüldüğü bilinmektedir. Günümüzde ise Çin’in 

Kuşak-Yol Projesi’nin geçtiği coğrafyalarda ve 

özellikle de Hint-Pasifik bölgesinde hızla yayılan 

“renkli devrimler-darbeler” zincirinden bahset-

mek mümkündür.

Bu bağlamda Çin, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD), İngiltere, Hindistan, Rusya, Japonya ve 

diğer Batılı güçler arasındaki jeopolitik güç mü-

cadelesine tanıklık eden Hint-Pasifik’teki en kritik 

geçiş rotalarından biri de Sri Lanka’dır. Bu ülke, 

Çin’den yola çıkan ve Malakka Boğazı’ndan 

geçerek Batı’ya uzanan Mavi Ekonomi Korido-

ANKASAM ANALİZ
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NATO’nun Yeni 
Stratejik Konsepti
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) 

gelecek dönemdeki hareket tarzının kılavuzu 

olarak nitelendirilebilecek ve değişen stratejik 

ortama uygun hale getirilmiş yeni Stratejik Kon-

septi’nin[1] kabul edildiği Madrid Zirvesi, 28-30 

Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilm-

iştir. Genel Sekreterin NATO içinden ve dışından 

atadığı ekip tarafından, hazırlık çalışmaları-

na 2021 yılında gerçekleştirilen Brüksel Zirve-

si’nde alınan kararla başlanan yeni konsept, 

geçtiğimiz yıl boyunca değişik platformlarda 

üzerinde tartışılan bir konu olmuştur.

Zirve toplantıları başlamadan önceki akşam 

NATO Genel Sekreteri ev sahipliğinde, Tür-

kiye ve Finlandiya Cumhurbaşkanları ile 

İsveç Başbakanı’nın katılımıyla bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda, Fin-

landiya ve İsveç’e NATO üyelik yolunu açacak 

olan ve Türkiye’nin güvenlik endişelerini gider-

meye yönelik, üçlü mutabakat muhtırasının im-

zalanmasıyla uluslararası camiada başarısızlık 

olarak görülebilecek bir kriz, toplantılar başlam-
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[3] Aynı yer.

[4] “Chinese Leader Xi Jinping Signs New Rules Governing ‘Non-

War’ Military Operations”, RFA, https://www.rfa.org/english/

news/china/military-rules-06132022153121.html, (Erişim Tarihi: 

15.07.2022). 

[5] “Uzmanlara Göre ABD-Çin Rekabeti Myanmar’daki Dar-

beyi Tetikledi”, AA, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/uzman-

lara-gore-abd-cin-rekabeti-myanmardaki-darbeyi-tetikle-

di-/2130854, (Erişim Tarihi: 15.07.2022). 

[6] “Afghanistan: the Next Frontier for China’s Private-Security 

Companies?”, IISS, https://www.iiss.org/blogs/analysis/2021/10/

afghanistan-the-next-frontier-for-chinas-private-securi-

ty-companies, (Erişim Tarihi: 15.07.2022).

[7] “India Keeps Close Watch as Wang Yi Visits Myanmar”, Eco-

nomic Times, https://economictimes.indiatimes.com/news/de-

fence/india-keeps-close-watch-as-wang-yi-visits-myanmar/

articleshow/92624044.cms, (Erişim Tarihi: 15.07.2022).

harp tekniklerinin ve hibrit savaş yöntemlerinin sıkça kullanıldığı 

söylenebilir. Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye yapılan suikast 

de bunun son örneği olmuştur. Bu suikastın dini-mezhepsel 

gerekçelerle yapıldığı ileri sürülse de yaşanan hadisenin pek 

tabi politik-stratejik hedefleri olabilir. Yani suikastın arkasında 

Japonya’nın aktif-saldırgan bir dış politika izlemesini isteyen 

bölge dışı aktörler yer alıyor olabilir. Devletleri ve halkları provoke 

edebilecek bu tür gayri nizami yöntemlere sıklıkla başvurulması, 

Hint-Pasifik’teki güç mücadelesinin daha da tırmanacağına 

işaret etmektedir.  

Hint-Pasifik’teki krizlerin ve jeopolitik depremlerin artacağına 

dair emareler bunlarla sınırlı değildir. Hatırlanacağı gibi, 2021 

senesinin Haziran ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “savaş 

dışı” askeri operasyonlara izin veren bir yönerge imzalamıştır.[4]

Mevzubahis karar, aynı Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı gibi, Çin’in 

de gelecekte Tayvan’a karşı “özel askeri operasyon” adı altında 

bir müdahale gerçekleştirebileceği yönünde endişelere sebebi-

yet vermiştir. Çin’in yakın çevresinde askeri-güvenlik hamleleri 

yapmaya başladığına dair iddialar, 2021 yılının Şubat ayında 

Myanmar’daki askeri darbe sonrası daha güçlü bir şekilde dile 

getirilmeye başlanmıştır.[5] Çin, dış politikada geleneksel olarak 

başka ülkelerin iç meselelerine karışmama ve egemenliklerine 

saygı duyma ilkesini benimsemektedir. Ancak Çin’in son yıllar-

da Kuşak-Yol Projesi ve borç tuzağı diplomasisi üzerinden elde 

ettiği dünyadaki siyasi ve ekonomik etkinliğini askeri boyutlarla 

desteklemek istediği söylenebilir. Bu anlamda Pekin’in ilk uygula-

ma sahası ise yakın çevresi olan Hint-Pasifik coğrafyası olabilir.

[1] “Will China Subdue the United States without a Fight to Dom-

inate the Indian Ocean?”, Harvard Univ., https://hir.harvard.edu/

president-xis-art-of-war-in-sri-lanka/, (Erişim Tarihi: 15.07.2022). 

[2] Aynı yer.
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Bu bölümde dikkati çeken bir diğer husus; kötücül siber ve uzay 

faaliyetleri NATO topraklarını hedef aldığı takdirde veya ittifa-

ka karşı hibrit saldırılar silahlı boyuta ulaştığında, Atlantik An-

laşması’nın 5. maddesinin işletileceğinin belirtilmesidir.

Eski konsepte benzer şekilde yeni konseptte de Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) başta olmak üzere ittifakın stratejik nükleer 

güçlerinin, ittifak güvenliğinin temel garantisi olduğu, Birleşik 

Krallık ve Fransa’nın bağımsız stratejik güçlerinin de buna kat-

kı sağlayacağı belirtilirken, aynı zamanda NATO’nun hedefinin 

nükleer silahsız bir dünya olduğu ifade edilmiştir.

Eski Konseptte “Kriz Yönetimi Yoluyla Güvenlik” başlığı altında-

ki bölüm yeni konseptte “Kriz Önleme ve Yönetimi” olarak ele 

alınmış, Afganistan gibi geçmişte yapılan operasyonlardan 

alınan dersler kapsamında; hazırlık durumunun, askeri ve siv-

il yeteneklerin ve sivil-asker koordinasyonunun geliştirilmesine 

devam edileceği, bunun da düzenli tatbikatlar yoluyla sağlan-

acağı belirtilmiştir.

Yeni konseptte, ortakların NATO liderliğindeki kriz yönetimine 

önemli katkı sağladığı, ve yakın coğrafyadaki ortakların güven-

lik ve kapasitelerinin geliştirilmesine yardımın artırılacağı belir-

tilirken, eski konseptte yer almayan kriz önleme ve yönetimine 

yaklaşımın merkezinde olduğu belirtilen, “sivillerin korunması/

verilecek zararın azaltılmasına” yönelik “insan güvenliği” yeni 

konseptte yer almıştır.

Eski konseptte “Uluslararası Güvenliğin İş Birliği Yoluyla Desteklen-

mesi” başlığı altında incelenen alt başlıklarla (Silahların kontrolü, 

silahsızlanma ve (silahların) yayılımının engellenmesi, Açık Kapı 

(politikası), Ortaklıklar) ele alınan “İş Birliğine Dayalı Güvenlik”, 

bölümü yeni konseptte tek olarak ele alınmış, başlık altında 

“Açık Kapı” politikası tekrar teyit edilmiştir. NATO’nun kapısının it-

tifak üyeleriyle aynı değerleri paylaşan tüm Avrupa demokra-

silerine açık olduğu belirtilmiş ve bu konudaki kararların NATO 

müttefikleri tarafından alındığından süreçte üçüncü tarafların 

söz hakkının olmadığı ifade edilmiştir. Yine aynı bölümde Bos-

na-Hersek, Gürcistan ve Ukrayna ile ortaklığın geliştirilmesine 

devam edileceği belirtilirken Gürcistan ve Ukrayna için 2008 

Bükreş Zirvesi’nde verilen üyelik sözünün arkasında durulduğu 

vurgulanmıştır.

2010 konseptinde yer almayan Arktik’in, yeni konseptte bir mü-

cadele alanı olarak tanımlanması sürpriz değildir. Son dönem-

de, iklim değişikliği ile eriyen buzullar sayesinde kullanım sıklığı 

gün geçtikçe artan  kuzey rotası ve Rusya-Ukrayna Savaşı son-

rası yaşanan enerji sorununa, deniz dibinde bulunan yüksek 

miktardaki enerji kaynakları da eklenmektedir. Arktik üzerindeki 

mücadelede, süreç tamamlandığında Finlandiya ve İsveç’in de 

üyeliğiyle Arktik konseyindeki 8 üyeden 7’sinin NATO üyesi ülkel-

erden oluşması sayesinde NATO’nun eli güçlenecek ve rekabet 

gelecekte de artarak devam edecektir.

“Terörizmle mücadele kararlığı” eski konseptte olduğu gibi yine 

vurgu yapılan bir diğer husus olup, Afrika ve Ortadoğu’daki kırıl-

ganlık ve istikrarsızlık, ittifak üyeleriyle ortakların güvenliğini et-

kileyen bir husus olarak ele alınmış, önceki konseptte yer alma-

yan Sahel bölgesi de güvenlik, demografik, ekonomik ve siyasi 

mücadele alanlarına ilave edilmiştir.

Yine bu bölümde beklendiği şekilde Çin’in, ittifakın çıkarları, 

güvenliği ve değerleriyle çatışan hırslı ve zorlayıcı bir siyaset izl-

ediği ve küresel ayak izini artırmak ve kuvvet aktarımı yapmak 

maksadıyla geniş çaplı siyasi ekonomik ve askeri araçlar kul-

landığı belirtilirken, Rusya’yla derinleşen stratejik ortaklığının da 

yine ittifak değer ve çıkarlarıyla çatıştığı ifade edilmektedir. NA-

TO’nun Rusya ve Çin’in yükselen işbirliği karşısındaki tedirginliği, 

konsept genelinde birkaç yerde “kural temelli uluslararası düzeni 

bozucu” olarak nitelenirken, Genel Sekreterin basın açıklamasın-

da da yer almıştır.[5] Bölümün kalan kısmında siber uzay, uzay-

da hareket kabiliyetini kısıtlayıcı teknolojiler, yeni ve çığır açan 

teknolojiler, silahların kontrolü, silahsızlanma, iklim değişikliği gibi 

diğer konular ele alınmıştır.

Eski konseptte ayrı bir bölüm olan “Caydırıcılık ve Savunma”, yeni 

konseptte, “NATO’nun Temel Görevleri” bölümün ilk kısmında ele 

alınmış; bu alandaki NATO duruşunun, yeni konseptte eklenen 

uzay ve siber yeteneklere ilaveten, nükleer, konvansiyonel ve füze 

savunma yeteneklerinin birleşiminden meydana geldiği belir-

tilmiştir. Bu duruşun, herhangi potansiyel muhasımı engellemek 

üzere hatırı sayılır ölçüde güçlendirileceği ve bunu sağlamak 

için de entegre hava ve füze savunmasıyla takviyeli şekilde kara, 

deniz ve havada daimi varlık gösterileceği belirtilmiştir.
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adan önlenmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’nın tam üyeliğe adaylığının tesciliyle verilen mesaj sonrası NATO tarafından da 

Rusya’ya karşı dayanışmasını koruduğunu gösteren bir ittifak görüntüsü sergilenmiştir.

İmzalanan mutabakat muhtırası ve Rusya’ya karşı verilen mesaj önemli olmakla ve medyada ağırlıkla yer almakla birlikte, NATO’nun 

gelecek dönem için benimsediği temel prensiplerin yer aldığı Stratejik Konsepti’ni ve eski konseptten farkını anlamanın, satır aralarını 

okumanın da önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Madrid Zirvesi toplantılarının ilk günü Genel Sekreterin yaptığı basın toplantısında, üye ülke liderlerince kabul edildiği duyurulan yeni 

Stratejik Konsept’in önsöz kısmında, beklenildiği üzere Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan tavırlarının güvenlik ortamını ciddi şekilde 

değiştirdiği ve bağımsız bir Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrarı için hayati öneme sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca eski 

konseptte yer alan üç temel görevden ilki olan kolektif savunma; “caydırıcılık ve savunma” olarak, ikincisi (kriz yönetimi) ise “kriz önleme 

ve yönetimi” olarak revize edilirken, “ortaklıklar yoluyla güvenlik” olan üçüncü temel görevde değişiklik yapılmadığı görülmektedir. Yeni 

konseptte; temel görevlerden ikisinde kelime olarak küçük değişiklikler yapılmakla birlikte, içerik olarak görevler çok kapsamlı şekilde 

değişmemiş, eski konseptte yer almayan hususlar olan “teknolojik yeniliklere yatırım, iklim değişikliği, insan güvenliği, kadın, barış ve 

güvenlik alanları”, her temel görevle ilişkilendirilmiştir.

Söz konusu alanlarından biri olan “iklim değişikliğine” ayrı bir parantez açmak gerekirse; zirve toplantıları öncesi “İklim Değişikliği ve 

Güvenlik” konulu açık oturum açılış konuşmasında Genel Sekreter; “bu alandaki anlayışın artırılmasının”, “ittifakın uyarlanmasının” ve 

“salınımın azaltılmasının” konuyla ilgili üç temel husus olduğunu belirtmiştir.[2]  

“Maksat ve hedefler” bölümünde 2010 Stratejik Konseptinde[3] “tüm üyelerinin bağımsızlık ve güvenliğini siyasi ve askeri anlamda ga-

ranti altına almak” olarak belirtilen maksat; 2022 konseptinde “tüm yönlerden (360 derece) gelecek her türlü tehdide karşı kolektif 

savunmanın sağlanması” olarak revize edilmiştir.

360 derece yaklaşımı; NATO yetkililerinin sıklıkla kullandığı ve ittifakın değişik yönlerden gelen tehditlerle ilgilenebilme yeteneğini tanım-

lamak üzere kullanılan bir konsept olup, 2015 yılında ittifakın doğu kanadında Rusya’yla yaşanan gerilimlerle aynı anda güney kanadın-

da da terör örgütü Devlet’ül Irak ve’ş Şam’dan (DEAŞ) kaynaklanan artan terörizm tehdidi ve göçmen krizi sonrası kullanılmıştır.[4] NA-

TO’nun yeni konseptinde belirtilen mücadele alanlarına, eski konseptte yer almayan Hint-Pasifik, Arktik ve Sahel’in de dahil edildiği göz 

önüne alındığında, 360 derece yaklaşımının gelecek dönem için NATO açısından önemi daha kolay anlaşılabilir.

Eski konseptte “güvenlik ortamı” başlığıyla ele alınan ve NATO yetki alanına konvansiyonel tehdidin düşük olarak belirtildiği bölüm, yeni 

konseptte, “stratejik ortam” olarak ele alınmış ve Rusya, ittifak’ın güvenliği, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği ve istikrarı için en büyük 

tehdit olarak tanımlanmıştır. Bu bölümde stratejik rakiplerin (isim verilmemekle birlikte Rusya ve Çin) NATO’nun dayanıklığını test ettiği, 

demokratik süreç ve kurumlarına müdahil olduğu, hem direkt olarak hem de vekilleri yoluyla hibrit taktikler kullanarak vatandaşlarının 

güvenliklerini hedef aldığı ve uzay-siber uzayda kasıtlı faaliyetler ve dezenformasyon kampanyası yürüttüğü, göçü araçsallaştırdığı, 

enerji kaynaklarını manipüle ettiği ve ekonomik baskı uyguladığı belirtilmektedir.

Yine bu bölümde, Rusya’nın müttefiklerin güvenliği ve Avrupa-Atlantik alanındaki barış ve istikrara direkt ve en önemli tehdit olduğu 

vurgusu yapılırken, ittifakın doğu ve güneyindeki ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçladığı ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra, Rusya’nın 

Arktik’teki müttefik faaliyetleri ve Kuzey Atlantik’te denizde seyir serbestisini engellemeye yönelik yeteneklerinin, stratejik bir mücadele 

alanı olduğu, Baltık Denizi, Karadeniz ve Akdeniz ile Beyaz Rusya’daki askeri entegrasyonunun da ittifakın güvenlik ve çıkarlarıyla çatıştığı 

belirtilmektedir.
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Hindistan’ın Yeni Ham-
lesi: BIMSTEC
Atlantik merkezli bir küresel düzene sahne olan 

20. Yüzyıl yerini, Hint-Pasifik merkezli gelişme-

lerin yaşandığı 21. Yüzyıl’a bırakmıştır. Ekonomik 

hareketliliğinin, dinamik nüfus gücünün ve yeni 

jeopolitik bölgelerin ortaya çıkmasıyla başlayan 

bu süreç, bölge ülkelerinin daha fazla ön plana 

çıkmasını sağlamıştır. Çin, Hindistan ve Güney 

Kore gibi bölge ülkeleri hem küresel hem de 

bölgesel anlamda önemli bir ağırlık kazanmış 

ve uluslararası ilişkilerde belirleyici rol alan ak-

törlere dönüşmüştür.

Asya, bir taraftan ekonomik, siyasi ve kültürel 

olarak yükselirken diğer taraftan da istikrarsızlık 

tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle ABD ile 

küresel rekabete giren Çin, Washington ile 2016 

yılından sonra aratan bir zıtlaşma yaşamıştır. 

Küresel liderlik heveslerini erken hissettiren Pe-

kin; kapsayıcılık ve barışçıl yükseliş politikasından 

hızla uzaklaşıp, sistematik bir kamplaşma evres-

ine girmiştir. Çin-ABD arasındaki yeni tip Soğuk 

Savaş statükosu, bölge için zorluklar yaratmak-

la beraber, fırsatlar da ortaya çıkarmış. Şüphe-

siz, bu fırsatı değerlendiren ülkelerin başında 

Hindistan gelmektedir.

Asya’nın yükselişinde Çin’in gölgesinde kalan 

Yeni Delhi; ABD’nin Çin’i çevreleme politikasını 

ANKASAM ANALİZ
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Aynı bölümde, AB-NATO ilişkilerinin önemi vurgulanırken, transat-

lantik ve küresel güvenliğe olumlu katkı sağlayan daha güçlü ve 

yetenekli Avrupa’nın, NATO’yu tamamlayıcı rolüne dikkat çekilm-

iştir. AB Konseyinin Mart ayında onayladığı ve savunma/güven-

lik alanındaki özerkliğin sağlanmasına yönelik atılan önemli bir 

adım olarak görülen “Stratejik Pusula” sonrası, NATO’nun yeni 

Stratejik Konseptinde de AB’nin, Avrupa-Atlantik güvenliğinde 

NATO’yu tamamlayıcı rolü teyit edilmektedir. Bununla birlikte NA-

TO’yla birlikte çalışabilir (interoperable) olması gerektiği ifadesi, 

AB’nin kendi savunma kimliğini oluşturmasından ziyade NATO’ya 

uyumlu kalacak şekilde bir tamamlayıcılığın öngörüldüğünü 

düşündürmektedir. 

Bu başlık altında eski konseptte yer almayıp yenisinde geçen 

bir diğer konu, “Hint-Pasifik” bölgesinin NATO için olan önemi ve 

bölgedeki gelişmelerin Avrupa-Atlantik güvenliğine olan etkisidir. 

Bölgede yeni ve mevcut ortaklarla diyalog/işbirliğinin geliştirilm-

esi vurgulanmıştır. Pasifik’te özellikle Güney Çin Denizi’nde ısınan 

sular ve Tayvan’la ilgili gelişmelerle birlikte Güney Kore, Japon-

ya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın tarihinde ilk kez bir NATO zir-

vesine katılması da dikkate alındığında, bahse konu ifadelerin 

NATO’nun gelecekte bölgeyle olan ilişkilerinin artacağına ilişkin 

bir ipucu olarak değerlendirilebilir. Geçmişte icra edilen Afgani-

stan ve Aden Körfezi açıklarında deniz haydutluğu ile mücadele 

gibi “alan dışı” görevlerin Kuzey Atlantik Konseyi (North Atlantic 

Council-NAC) onayına bağlı olduğu dikkate alındığında, kon-

septte yer alan bu ifadenin, Hint-Pasifik bölgesinde NATO’nun 

hemen varlık göstereceği anlamına gelmediğini, tüm üye ülkel-

erle oydaşması sonucu bunun yapılabileceğini de hatırda tut-

mak gerekir.

Konseptin son bölümü olan “İttifakın Devamlı Başarısını Sağlam-

ak” başlığı altında ise savunma harcamalarına vurgu yapılmış 

ve NATO savunma ve güvenlik risklerinin eşit şekilde pay-

laşılacağı, bunun için temel görevleri ve alınan kararları uygu-

lamaya yönelik gerekli tüm kaynakların, altyapı, yetenek ve ku-

vvetlerin sağlanacağı ifade edilmiştir. Genel Sekreterin basın 

toplantısında bildirdiği üzere[6] üye ülkelerin “Savunma Har-

cama Taahhüdünde” yer alan savunma harcamalarının milli 

bütçeye oranı için alt sınır olan %2’ye ulaşan ülke sayısının 9, 2024 

yılına kadar ulaşacak ülke sayısının ise 19 olması, Rusya-Ukray-

na Savaşı’yla artan Rusya tehdidiyle açıklanabilir. Ancak, konu, 

salgın sonrası ekonomik ortam, küresel çapta artan enflasyon 

ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Avrupa’nın enerji mali-

yetlerinde yaşanan artışla birlikte ele alındığında, üye ülkelerin 

bunda zorlanacağı söylenebilir.

Sonuç olarak; yeni Stratejik Konseptin, tavsiyelere ve oluşan 

genel beklentilere cevap verdiği söylenebilir. Süreç tamam-

lanıp Finlandiya’nın üyeliği gerçekleştiğinde NATO’nun Rusya’yla 

sınırları genişleyecek, halihazırda sınır üye ülkelere yapılan askeri 

yığınak hatırı sayılır oranda artacak ve İsveç ve Finlandiya’nın 

NATO üyelikleri sonrası hamle sırası Rusya’ya geçecektir. Mosk-

ova’dan gelecek karşı hamle veya hamlelerle ise tekrar soğuk 

savaş ortamına geri dönülen bir atmosfer oluşacaktır.

[1] “NATO 2022 Strategic Concept”, NATO, https://www.nato.int/

strategic-concept/, (Erişim Tarihi: 30.06.2022).

[2] “Opening Speech”, NATO, https://www.nato.int/cps/en/na-

tohq/opinions_197168.htm, (Erişim Tarihi: 30.06.2022).

[3] “Strategic Concept 2010”, NATO, https://www.nato.int/cps/en/

natohq/topics_82705.htm, (Erişim Tarihi: 01.07.2022).

[4] Wojciech Michnik, “Is NATO’s 360-degreeapproach enough 

to keep focus on the Eastern flank?”, New Eastern Europe, 4 

(XLVII) 2021, s.193

[5] “Press Conference”, NATO, https://www.nato.int/cps/en/na-

tohq/opinions_197292.htm?selectedLocale=en, (Erişim Tarihi: 

01.07.2022).

[6] “Press Conference”, NATO, https://www.nato.int/cps/en/na-

tohq/opinions_197288.htm?selectedLocale=en, (Erişim Tarihi: 

02.07.2022).
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Nitekim Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif’in seçim sonrası Hindistan’a olumlu mesajlar yollaması ve Hindistan Başbakanı Naren-

dra Modi’nin de bu mesajlara olumlu geri dönüş yapması, iki ülkenin de geçmişte yaşanan sorunlara odaklanmaktan ziyade ortak bir 

geleceğe odaklanılacağı izlenimi vermektedir. Bu yakınlaşma temel olarak Hindistan’a, bölgesel sorunlara takılı kalmayıp daha global 

bir hareket alanı sağlayacaktır. Pakistan ise dış politikasını çeşitlendirerek üzerindeki bir takım ekonomik tekelleri kırmış olacaktır. Giderek 

artan rekabet ve kamplaşma ortamında atılacak böyle bir adım, bölgesel güvenlik mimarisine çok önemli bir katkı yapacaktır.

[1] Ashok Sajjanhar, “India-Central Asia Dialogue Set to Open up Exciting Aeas of Partnership”, India Narrative, https://www.indianarrative.

com/opinion-news/india-central-asia-dialogue-set-to-open-up-exciting-areas-of-partnership-135949.html, (Erişim Tarihi: 07.07.2021).

[2] Devesh Roy-Mamata Pradhan-Ruchira Boss-Shahidur Rashid, “Conceptual Framework for Linkages and Partnerships in BIMSTEC”, IFRI, 

https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/135882/filename/136093.pdf, (Erişim Tarihi: 07.07.2021).

[3] “Meeting Asia’s Infrastructure Needs”, Asian Development Bank, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/spe-

cial-report-infrastructure.pdf, (Erişim Tarihi: 07.07.2021).
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temsil eden Özgür ve Açık Hint-Pasifik Stratejisi, ABD askerlerin-

in Afganistan’dan çekilmesi, Çin’in Batı nezdinde giderek artan 

olumsuz imajı ve son yaşanan Ukrayna Savaşı gibi gelişmeleri 

fırsat bilerek, çok boyutlu ve kapsayıcı bir dış politika uygulam-

aktadır. Küresel arenada etkili bir aktör olmanın bölgesel barış 

ortamından ve enerji güvenliğinden geçtiğini kavrayan Hindis-

tan, bu anlamda bir dizi politika izlemektedir. Örneğin; 2014 

yılında göreve gelen Narendra Modi, beş Orta Asya Devletini 

ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı olmuştur.[1] Orta Asya’nın 

hem ticaret hem de güvenlik alanında artan önemi ve yer altı 

zenginlikleri, Modi’yi bölgeye çeken unsurların başında gelmek-

tedir. Hindistan’ın bir diğer hamlesi, Körfez ülkeleriyle işbirliğini 

derinleştirmek olmuştur. Bu sayede Hindistan; enerji ve ticaret 

güvenliğini garanti altına almıştır.

Batı ile önemli stratejik ortaklıkları bulunan Hindistan, son dönem-

de Atlantik’in yaptırımlarına maruz kalan Rusya ile de ilişkilerini 

hassas bir diplomatik bir zeminde yürütmüş ve savunma sanayi 

ve enerji transferinde önemli kazanımlar elde etmiştir. Son olar-

ak hem Afganistan yönetimiyle hem de yeni Pakistan yönetimi-

yle diplomatik ilişki kurmaya çalışan Modi, bir nevi “Global düşün, 

yerel davran” ilkesini başlatmıştır. Kamplaşmanın arttığı ve yeni 

büyük oyunun başladığı bir dönemde başlayan bu açılımlar; 

Hindistan’ın esnekliğinin, coğrafi avantajının ve birikimli kadro-

larının bir göstergesidir.

Hindistan, hedeflerini gerçekleştirmek adına yeni bir kart daha 

ortaya sürmüştür. Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İşbirliği için 

Bengal Körfezi Ülkeleri Girişimi (BIMSTEC), Yeni Delhi’nin bölgesel 

güvenlik mimarisi oluşturma çabalarının son adımıdır. 06 Haz-

iran 1997 yılında Bangkok Deklarasyonu’nun imzalanmasıyla ku-

rulmuş BIMSTEC, Bengal Körfezi’ni çevreleyen ülkeler arasındaki 

ekonomik işbirliğinin teşvik etmek için kurulmuştur. Uzun yıllar   

kurumsal bir görünümden uzak ve düzensiz bir toplantı pro-

gramına sahip olan organizasyonun, 2022 yılında gerçekleştird-

iği zirvede BIMSTEC’i kurumsal bir yapıya sokacak bir tüzüğün 

kabul edildiğini duyurması, daha aktif bir program izleyeceğinin 

sinyali olarak değerlendirilmelidir. Bu durumun belli başlı sebe-

pleri vardır.

Öncelikle BIMSTEC bölgesi, her ne kadar küçük bir alan olarak 

görülüp geri planda kalmış olsa da Dünya nüfusunun yak-

laşık %22’sine denk gelen 1,5 milyar kişiye ev sahipliği yapmak-

ta ve toplam 2,7 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılatı (GSYİH) 

büyüklüğünde bir ekonomiye hükmetmektedir.[2] Son dönemde 

Hint-Pasifik bölgesinin stratejik öneminin artması da bu bölgenin 

merkezinde bulunan Bengal Körfezinin jeopolitik ve jeoekonomik 

ağırlığının artmasını sağlamıştır. Zira dünyanın en büyük Körfezi 

olan Bengal; ticaret ve enerji akışının gerçekleştiği en dinamik 

bölge olan Hint Okyanusu’nun doğu tarafının tamamına coğrafi 

olarak hakimdir.

Bir diğer önemli husus ise bölgenin ekonomik olarak yatırıma aç 

olması ve birçok fırsat barındırmasıdır. Asya Kalkınma Bankası 

raporuna göre, Güney Asya’da mevcut altyapı yatırımları ile ih-

tiyaç arasındaki fark, yılda 160 milyar dolar civarındadır.[3] Söz 

konusu ihtiyaçların; limanlar, köprüler, otoyollar, demiryolları, ha-

vaalanları gibi fiziksel altyapıların yanı sıra dijital altyapıları içer-

diği düşünüldüğünde, sadece Hindistan’ın değil diğer ülkeler-

inde bölgeye yönelik hedefleri anlaşılmaktadır.

Hindistan’ın BIMSTEC’i tekrardan canlandırmak istemesinin so-

mut nedenleri yukarıda belirtildiği gibi ekonomik ve jeopoli-

tikle alakalıdır. Lakin bu sebeplerin yanında Hindistan BIMSTEC’i, 

bölgede bir barış ortamı yaratarak bölgesel aktörlükten küresel 

aktörlüğe bir geçiş tahtası olarak da görmektedir. Bilindiği üzere 

2016 yılında, Pakistan’da gerçekleştirilmesi planlanan SAARC 

(Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı) Zirvesi’ne, Pakistan-Hindis-

tan çatışması nedeniyle Hindistan’ın katılmayacağını açıklaması 

ve ardından diğer ülkelerinde katılmayacağını bildirmesinden 

itibaren Yeni Delhi, SAARC’ı geri plana iterek BIMSTEC’i ön pla-

na çıkarmıştır. Lakin içinde bulunduğumuz 2022 senesindeki 

dengeler düşünüldüğünde Hindistan’ın güvenliğinin; Pakistan 

ve sorun yaşadığı diğer ülkelerin dışlanmasından ziyade ortak 

ve kazan-kazan esaslı bir yaklaşımdan geçtiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bu açıdan BIMSTEC, Yeni Delhi açısından bölgesel 

bir barış sürecini başlatmak için bir araç görevi görebilir.

Hindistan’ın Pakistan’ı BIMSTEC’e davet etmesi, istikrarsızlığın 

bölgeye geleceği tezlerine karşı atılmış en önemli adım olacak-

tır. Ayrıca BIMSTEC’in coğrafyasını genişletecek bu hamle, Hindis-

tan’ın uluslararası ilişkilerdeki rolünü de güçlendirecektir. Zira 

BIMSTEC, dünyadaki bütün örgütler içinde Hindistan’ın en güçlü 

olduğu oluşumdur. Kendisini merkeze alan bu örgütün güçlen-

mesi başta Yeni Delhi’ye güç sağlayacaktır. Pakistan’ın da bu 

örgüte katılmaya yeşil ışık yakacağı, içinde bulunduğu ekonomik 

şartlar düşünüldüğünde, tahmin edilebilir bir hamle olacaktır.  
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Son yaşanan krizde ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Madu-

ro, Putin’in kendi halkını savunduğunu, Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü’nün (NATO) kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, dolaylı 

bir tehdit olarak yorumlanan Rusya’nın Venezuela ve Küba’ya 

asker konuşlandırma ihtimalini eleyemeyeceğini belirtmiştir.[7]

Hatırlanacağı gibi, 2019 yılında yaşanan “Venezuela Başkanlık 

Krizi”nde ABD, Brezilya ve pek çok AB ülkesi, Maduro’ya karşı raki-

bi Juan Guaido’yu desteklerken, Moskova yönetimi, Maduro’nun 

yanında durmuştur. Yani tarafların savaştan önce güçlü olduğu 

aşikar olan karşılıklı destekleri, son görüşülen işbirliği vesilesiyle 

artan baskılarla rağmen daha da artmıştır.

Rusya ve Venezuela, 2000’li yıllarda ekonomik, siyasi ve askeri 

münasebetlerini dikkat çekici biçimde genişletmiştir. ABD’nin 

Venezuela’ya ağır yaptırımlar uygulaması ve defalarca rejim 

değişikliğine yönelik talepleri desteklemesi, Moskova-Caracas 

hattındaki ilişkileri olumlu etkileyen en önemli faktörlerdendir. 

Fakat yaptırımlara maruz kalan iki devletin petrol üzerinden 

daha da yakınlaşmasının kaçınılmaz bir sonuç olacağı anlaşılın-

ca, ABD’nin Venezuela’ya yönelik petrol yaptırımlarında hafiflet-

meye gittiği görülmüştür.[8] Ancak Maduro yönetimi açısından 

ABD ve diğer aktörlerin tutumu sebebiyle kendi iktidarı tehdit 

altındayken; bu “hafifletmeden” ötürü Rusya’yla olan dostane 

ilişkilerden vazgeçilmesi olası değildir. Putin’in ise Venezuela’yla 

enerji sektörünü iyiden iyiye eline alma gibi bir amacının bulun-

duğu düşünülebilir. Bu durumda Batı’nın ikili arasındaki ve hatta 

ilerde başka ülkelerin de dahil olabileceği ortaklıklara engel ola-

bilmesi mümkün görünmemektedir.

Faria, Rus şirketleriyle somut projeler geliştirilmesine ve 

işbirliğinin derinleşmesine işaret ederek Moskova ile Caracas’ın 

ABD yaptırımlarıyla bağlantılı meselelerin üstesinden gelebi-

leceğini umduğunu belirmiştir. Faria, “ABD yönetiminin eylem-

leri sayesinde kendimizi içinde bulduğumuz koşullar, petrol 

endüstrisinin gelişimini engelledi.” diyerek yatırımların, finans-

man ve kredi imkanlarının ve ekipman ve yedek parça alım-

larının etkilendiğini ifade etmiştir. Putin’in de sık sık bu yönde 

açıklamalar yaptığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla iki ülkenin 

söylemleri arasında bir paralellik söz konusudur.

Rusya, Çin ve Hindistan’ın Batı’nın “abluka” girişimini atlatmak için 

geliştirdiği alternatif finans sistemlerine işaret eden Faria, “Gi-

derek daha fazla ülkenin Rusya’yla etkileşime girdiğini ve teh-

dit edildikleri sonuçlardan korkmadıklarını” vurgulamıştır. Ayrıca 

Venezuela Dışişleri Bakanı, Caracas’ın Putin yönetiminin diyalog 

işkilerinde ortak noktada buluşmak ya da uzlaşmak yerine müt-

tefiklerinden medet ummaktadır.

Taraflar açısından enerji sektörü büyük önem arz ettiğinden bu 

alandaki işbirliğini genişletmeleri için hususi bir gayret göster-

meleri ve ilerleyen dönemlerde enerjide bir blok oluşturmaları 

olası görünmektedir. Bu ise dünya petrol rezervlerinin %18,2’sine 

sahip olması nedeniyle birinci sırada yer alan Venezuela’nın 

ve söz konusu rezervlerin %8’ine sahip olarak sekizinci sırada 

yer alan Rusya’nın ilişkilerini geliştirmesinde itici bir etki yarat-

maktadır.[2] Benzer bir şekilde doğalgaz alanında da tarafların 

konumları oldukça güçlüdür. Rusya, dünya doğalgaz rezervler-

inin %24,3’üyle birinci, Venezuela ise %2,8’iyle sekizinci sırada yer 

almaktadır.[3]

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından özellikle de 

enerji sektörünün darbe alması, küresel çapta yeni arayışlara 

yol açmıştır. Örneğin Avrupa Birliği (AB) ve İran, durduru-

lan nükleer müzakerelerin “önümüzdeki günlerde” yeniden 

başlayacağını duyurmuştur.[4] Öte yandan AB, İsrail ve Kıbrıs 

açıklarındaki gaz rezervlerini Yunanistan ve İtalya üzerinden 

diğer AB üyelerine bağlamak için 1.900 kilometrelik Doğu Akdeniz 

(EastMed) Doğalgaz Boru Hattı’nın inşa edilmesi konusu yenid-

en gündeme gelmiştir.[5] Ayrıca Norveçli petrol üreticisi Equinor 

SA ve Exxon Mobil, Brezilya kıyılarında 8 milyar dolarlık petrol 

üretimini arttırmak amacıyla ilk adımları atmıştır.[6] Rusya ise 

geleneksel müttefiklerinden Venezuela’yla ilerlemektedir. Enerji 

güvenliği bağlamında küresel çalışmalar hız kazanırken; Rusya 

ve Venezuela, yaptırımları aşmak adına “Batı’nın isteklerine 

boyun eğmeyen” duruşlarına da zarar vermemeye çalışmak-

tadırlar. Bu; her iki ülkenin çok kutuplu dünya düzenini savunan 

açıklamalar yapmasıyla da yakından ilişkilidir.

Venezuela, Moskova’nın bir ayağının ABD’nin yakın çevresinde 

olmasına olanak sağlamaktadır. Sovyetler Birliği döneminde ku-

rulan diplomatik ilişkiler, özellikle Hugo Chávez’in Venezuela’da 

iktidara gelmesiyle derinlik kazanmıştır. Venezuela’yla ilişkiler, 

Rusya’nın ülkeye silah satışı ve petrol rezervlerinin dağıtımını 

yapması üzerine yoğunlaşmakta, Caracas’ın ABD karşıtlığı, 

Moskova’nın lehine işlemektedir. Venezuela, Küba ve Nikaragua 

gibi, Rusya’nın Latin Amerika ve Karayipler’deki (LAC) ‘güvenli li-

manı’ sayılabilecek müttefiklerindendir. Bu minvalde Rus karar 

alıcılar, pek çok kriz öncesi ve/veya sonrası LAC ülkelerine yönelik 

ziyaretler gerçekleştirerek söz konusu limanların nabzını yoklamış 

ve tüm bu iyi hesaplanmış ziyaretlerin ve paylaşılan ortak nok-

taların meyvelerini almıştır. Örneğin Rusya’nın Kırım’ı ilhakı konu-

sunda Venezuela’nın Moskova lehine tavır aldığı görülmüştür. 
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Rusya-Venezuela: Yaptırım-
larla Gelişen İşbirliği
Moskova ve Caracas’ın petrol sektöründeki 

işbirliğini genişletmeye devam edeceği 

yönündeki mesajlar her geçen gün daha da 

artmaktadır. Venezuela Dışişleri Bakanı Carlos 

Faria, finans ve lojistikte Batı yaptırımlarını at-

latmak için Rusya’yla yeni bir anlaşma üzerinde 

çalıştıklarını belirmiştir. 4 Temmuz 2022 tarihinde 

Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-

rov’la görüşen Faria şu açıklamada bulunmuş-

tur:[1]

“Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) uzun yıl-

lardır izlediği politikaya son derece olumsuz 

bir bakışımız var… Çeşitli ülkelere ve hükümet-

lere karşı uygulanan bu yasadışı yaptırımların 

kullanılmasını tartışmasız bir şekilde kınıyoruz. 

Venezuela’da meydana gelen ulusal süreçlere 

siyasi destek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin’e ve Rusya Hükümeti’ne teşekkür etmek is-

tiyorum.”

Venezuela ve Rusya’nın uluslararası alanda 

gördükleri baskı nedeniyle özel olarak ABD’ye ve 

genel anlamda da Batı’ya karşı yakınlaştıkları 

görülmektedir. İki ülke de problemlerinin üs-

tesinden gelmek amacıyla diğer devletlerle il-
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Çin’in ABD Karşıtı Koal-
isyon Arayışları
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin iki hafta süren 

Asya-Pasifik gezisi, 14 Temmuz 2022 tarihinde 

sona ermiştir. Wang Yi, gezi kapsamında Myan-

mar, Filipinler, Tayland, Endonezya ve Malezya’yı 

ziyaret etmiş ve ardından Endonezya’daki G20 

ülkelerinin Dışişleri Bakanları ve Güneydoğu 

Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) sekreterya to-

plantılarına katılmıştır.

Wang Yi’nin gezisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin 

(ABD) Güneydoğu Asya bölgesini “Çin karşıtı 

bir bölgeye” dönüştürme stratejisine yönelik 

tasarlanmış karşı bir hamledir. Pekin, Güney-

doğu Asya’da kendisine karşı bir “çevreleme 

kuşağı” oluşturmaya yönelik ABD girişimine tepki 

göstermekte ve bunu önlemenin yollarını ar-

amaktadır.

Çin, bölge ülkelerine “Çin karşıtı politikalardan” 

vazgeçmeleri karşılığında, onlar için sadece 

çekici bir yatırımcı değil; aynı zamanda kendi 

stratejik çıkarları noktasında bir güvenlik ga-

rantörü olmayı da önermektedir.

Wang Yi, 11 Temmuz 2022 tarihinde Cakar-

ta’da ASEAN toplantısına katılmış ve toplantıda 

yaptığı konuşmada bölgedeki gelişmelerle ilgili 

itirazlarını açık bir şekilde dile getirmiştir. Wang 
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ve müzakerelere hazır olduğunu gördüğünü ve nihayetinde 

hem Moskova’nın hem de Kiev’in çıkarlarını dikkate alan bir an-

laşmaya varılmasını umduğunu söyleyerek Rusya’nın Ukray-

na’daki krizle ilgili tutumuna desteğini dile getirmiştir. Lavrov ise, 

“Venezuela ve çevresindeki durumun normalleşmesini” memn-

uniyetle karşılamış ve Moskova’nın ülkenin sürdürülebilir kalkın-

masına ellerinden gelen her şekilde katkıda bulunmaya devam 

edeceğine söz vermiştir.

Taraflar, Batı tarafından dışlanma bağlamında benzerlikler 

paylaşmaktadır. İki ülke de “Batı merkezli sisteme” karşı çıkmak-

tadır. Bu karşı çıkış, henüz sistematik boyut taşımasa da inşa 

evresindedir. Bu kapsamda Rusya ve Venezuela, belki de enerjiyi 

merkeze alarak var olan sisteme karşı oluşturulacak somut bir 

itirazın başlangıcına adım atmış olabilir. Bunun için ise enerji se-

ktörüne diğer önde gelen tarafların katılımına ihtiyaçları vardır. 

Fakat diğer ülkelerin böylesi çizgide konumlanması da pek 

mümkün değildir. Aksi takdirde bu yöndeki arayışlar, her iki ülke 

için de “günü kurtarmakla” kısıtlı kalacaktır. Enerji kartı üzerinden 

Batı’yı çevreleme konusundaki kozları güçlü; fakat henüz yeterli 

olmayan ikili, Ortadoğu veya Afrika’dan bir devleti aralarındaki 

işbirliğine dahil ederek “enerji üçgeni” oluşturmaya ve böylelikle 

uluslararası alanda daha etkin aktörler haline gelmeye çalışa-

bilir.

[1] “Russia, Venezuela to Expand Oil Sector Cooperation”, Mehr 

News Agency, https://en.mehrnews.com/news/188736/Rus-

sia-Venezuela-to-expand-oil-sector-cooperation, (Erişim Tarihi: 

05.07.2022).
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ABD ve diğer aktörlerin tutu-
mu sebebiyle Maduro yöneti-
minin Rusya’yla olan dostane 
ilişkilerden vazgeçmesi olası 

değildir.
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Söz konusu koridor projesinin ana hedefinin, üç ülkenin daha fa-

zla ekonomik kalkınma gerçekleştirebilmesi için ekonomik olarak 

birbirine bağlı bir sistem inşa etmek olduğu belirtilmiştir. Pro-

je kapsamında iki ülke arasında 734 kilometrelik bir demiryolu 

bağlantısının kurulması planlanmaktadır.[6]

11 Temmuz 2022 tarihinde Wang Yi, Çin-Endonezya İşbirliği Di-

yalog Mekanizması kapsamında Endonezya Yatırım Bakanı 

Luhut Binsar Panjaitan’la görüşmüştür. Toplantıya Endonezya 

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de katılmıştır. Görüşmelerde 

gıda güvenliği, tedarik zincirlerinin kurulması ve küresel ekono-

mik kalkınmanın yeniden toparlanması için Çin ile Endonezya 

arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik beklentiler ele 

alınmıştır. Toplantıda Endonezya ve Çin’in Kuşak-Yol Projesi’ni 

geliştirme çabalarını yoğunlaştırma konusunda anlaştıkları 

belirtilmiştir. Panjaitan, Endonezya ve Çin liderliğindeki Küresel 

Kalkınma Girişimi ve Küresel Güvenlik Girişimi’ni desteklediğini ve 

projelere aktif olarak katılmaya istekli olduğunu duyurmuştur.[7]

Bu bağlamda Endonezya, Çin’le benzer bir görüşe sahiptir. ABD 

ve Japonya’dan farklı olarak Çin’le diyaloğun geliştirilmesinden 

ve ASEAN merkezli bir bölgesel kalkınmadan yanadır. Çin’in yük-

selişte olduğunu görmekte ve bu durumu kendisi için bir tehdit 

olmaktan ziyade; fırsat şeklinde görmektedir. Bu anlamda En-

donezya, Orta Asya ülkelerinin çok yönlü dış politika ilkesine ben-

Filipinler’in bir önceki Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, altı yıllık 

görev süresi boyunca Pekin’le daha yakın ilişkiler kurmaya 

çalışmış; ancak Güney Çin Denizi üzerindeki gerilimler devam 

etmiştir. En büyük sorun, tartışmalı deniz alanları olmuş ve Çin 

gemilerinin Filipinler münhasır ekonomik bölgesine yönelik 

girişimleri çeşitli sorunlar yaratmıştır. Wang Yi, bu sorunu görmüş 

ve sorunun çözümü için iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilm-

esine odaklanmıştır.

Çin’e göre Filipinler Hükümeti, dostane ilişkisine devam edecek ve 

Çin’in Güneydoğu Asya’da ABD etkisini zayıflatma çabasına da 

yardım edecektir. Böylelikle Çin, Filipinler Hükümeti’ni destekleye-

cektir. Çin’in tarım, ulaştırma, altyapı ve enerji sektörüne yöne-

lik yapacağı yatırımlar karşılığında Filipinler Hükümeti’nin askeri 

ilişkiler de dahil olmak üzere Çin’le münasebetlerini daha da 

geliştirmesi beklenmektedir.

6 Temmuz 2022 tarihinde Wang Yi’nin bir sonraki durağı Tayland 

olmuş ve Tayland Başbakanı Prayut Chan-Ocha’yla bir araya 

gelmiştir. Wang Yi’nin Tayland’ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 

Bakanı Don Pramatvinai’yle yapılan görüşmelerin ardından Çin, 

Tayland ve Laos arasında lojistik bağlantılara, ticarete ve yatırı-

ma dayalı üçlü bir “ekonomik ilişkiler koridoru” kurulması konu-

sunda anlaşmaya varılmıştır.
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oluşturulmaya çalışılan bloklar arası cepheleşmelerden kaçınıl-

ması gerektiğini düşünmektedir.

Çin’in endişe duyduğu bir diğer konu, ABD’nin Hindistan’ı kendis-

ine karşı uygulanan çevreleme stratejisine dahil etme çabasıdır. 

İki ülke, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi küresel çapta-

ki diyalog platformları ve güvenlik örgütleri içerisinde iletişim ve 

etkileşim halindedir. Fakat Çin ile Hindistan arasındaki sınır so-

runu ve Hindistan’ın ABD’yle özel ilişkilerinin bulunması nedeni-

yle Washington-Yeni Delhi yakınlaşması artarken; Çin-Hindistan 

hattında kayda değer bir gelişme yaşanmamaktadır.

Wang Yi’nin Asya gezisi sırasında yaptığı açıklamalar ve 

gerçekleştirdiği diplomatik temaslar, Pekin’in Doğu ile Batı ar-

asındaki gerginlikte savunma pozisyonunda olduğunu; ancak 

bu pozisyonun Pekin’in çıkarları açısından yetersiz kalacağını 

göstermektedir. Bu nedenle Çin, ABD’nin stratejisine karşı çok 

daha pro-aktif bir politika izlemesi gerektiğine inanmaktadır.

4 Temmuz 2022 tarihinde Wang Yi, Myanmar Dışişleri Bakanı 

Wunna Maung Lwin’le bir araya gelmiştir. Bu ziyaret sırasında 

taraflar, Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru’nun inşasını hızlandır-

ma konusunda anlaşmışlardır. Bahsi geçen anlaşmanın hayata 

geçirilmesiyle; sınır ötesi elektrik şebekesi anlaşmalarının uy-

gulanması, Çin-Myanmar petrol ve gaz boru hattının sorunsuz 

çalışması, ikili ticari ve ekonomik işbirliği düzeyinin geliştirilmesi 

sağlanacaktır. Ayrıca Çin, Myanmar’dan yüksek kaliteli tarım 

ürünleri ithalatını artırmayı ve iki taraf arasındaki mali işbirliğini 

genişletmeyi planlamaktadır.[4]

Wang Yi’nin sonraki ziyareti, 5-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında 

Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD güvenlik şemsiyesi al-

tında olan Filipinler’e gerçekleşmiştir. Wang Yi, ikili ilişkilerde yeni 

bir “altın çağ” başlatmak için Filipinler tarafıyla pratik işbirliğini 

derinleştirmeye hazır olduğunu açıklamıştır. Wang Yi’yle görüşen 

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Çin’in sadece komşu 

değil; aynı zamanda “güvenilir bir ortak ve dost” olduğunu be-

lirtmiştir. Ayrıca Güney Çin Denizi sorununun ikili ilişkilerde ana 

gündem maddesi olmaması ve işbirliklerini sınırlandırmaması 

gerektiğini belirtmiştir. Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Clari-

ta Carlos, iki ülkenin Asya-Pasifik bölgesinde ortak barış ve refah 

için birlikte parlak bir gelecek inşa etme girişimini desteklediğini 

dile getirmiştir. Ayrıca Filipinler’in Çin’le işbirliğini genişletmeye 

ve taraflar arasındaki karşılıklı güven ve dostluğu geliştirmek 

amacıyla zıtlıkları uygun şekilde çözmeye hazır olduğunu vur-

gulamıştır.[5]

Yi, Çin’in komşularına seslenirken şu açıklamayı yapmıştır: [1]

 “Bugün ASEAN dahil bölge ülkeleri, baskı altında taraf seçm-

eye zorlanıyorlar. Bölgeyi jeopolitik çıkarlardan korumalı, orman 

kanununun tuzağına düşmemeli ve büyük güçlerin rekabetler-

inde bizi satranç taşları olarak kullanmalarına izin vermemeliyiz.”

7 Haziran 2022 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da 

düzenlenen “3. Orta Asya-Çin Dışişleri Bakanları” toplantısında 

da Çin Dışişleri Bakanı, benzer isteklerini dile getirmiştir. Zira Wang 

Yi, Orta Asya ülkelerine büyük güçler arasındaki jeopolitik reka-

bete girmemeleri, karşı tarafın yanında yer almaya yönelik zor-

lamalara boyun eğmemeleri ve direnmeleri gerektiği konusun-

da uyarıda bulunmuştur. Çin, Orta Asya’da olduğu gibi ABD’nin 

Güneydoğu Asya’da da kendisine sorunlar çıkarmak istediğini 

düşünmektedir. Ayrıca bölge ülkelerine, Washington yönetiminin 

politikalarına uymamaları gerektiğini hatırlatmaktadır.

Cakarta’daki önemli açıklamalardan bir diğeri de Tayvan So-

runu’yla ilgili olmuştur. Wang Yi, konuyla ilgili açıklamasında şu 

ifadelere yer vermiştir: [2]

 “Tayvan Boğazı’nın her iki tarafında istikrarın sürmesi, Tek Çin 

ilkesine bağlı kalmakla mümkündür… Tek Çin ilkesi tam olarak ka-

bul edildiğinde, Tayvan Boğazı’nın tüm tarafları barışçıl bir şekil-

de gelişecektir. Ancak Tek Çin Yasası’na meydan okunduğun-

da veya sabote edildiğinde, karanlık bulutlar ve hatta şiddetli 

fırtınalar, Tayvan Boğazı kıyılarını kaplayacaktır.”

Wang Yi, ABD’nin “Çin’in gelişimini baltalamak ve kısıtlamak” için 

Tayvan kartını oynamaya çalıştığını öne sürmüştür. Ayrıca Wang 

Yi, 8 Temmuz 2022 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blink-

en’le Bali’de gerçekleşen G20 toplantısının oturum aralarında 

görüşmeler gerçekleştirmiştir. Mevzubahis görüşmelerde Pe-

kin’in Washington’a taviz vermeye hazır olmadığını göstermeye 

çalışmış ve aynı zamanda onu, Çin karşıtı küresel bir kampanya 

gerçekleştirmekle suçlamıştır. Wang Yi, Blinken’e ABD’nin giderek 

artan Sinofobi (Çin karşıtlığı/düşmanlığı) anlayışına sahip old-

uğunu belirtmiştir. Buna ek olarak Çin tehdidi anlayışı bu denli 

büyütülmeye devam ederse, ABD’nin Çin’e yönelik politikasının 

çıkmaza gireceğini ve bu durumun yeni bir Soğuk Savaş’ın 

önünü açacağını ifade etmiştir.[3]

Çin Dışişleri Bakanı, dünyanın önde gelen bölgesel güçlerinin 

kaçınılmaz olarak yeni bir çatışmanın içine çekilmeye çalışıldığını 

ve bunun kabul edilemez olduğuna inandığını Güney Kore ve 

Hindistan’a da iletmiştir. Zira Pekin, büyük güçler tarafından 
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Gelinen noktada Güneydoğu 
Asya’da ABD-Çin arasında-

ki diplomatik rekabet art-
maktadır. Bölge ülkeleri, iki 

büyük güçten gelen kendiler-
ine uygun öneriler arasında 
tercih yapma fırsatı yakal-

amaktadır.
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Çin’in “Yakın Çevre Dok-
trini” Değişiyor mu?
24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya 

saldırı başlatmasının ardından sıkça dile getir-

ilen bir iddiaya göre Pekin, Moskova’nın yolundan 

gitmeye başlamış ve yakın çevresinde daha 

saldırgan bir politikaya geçiş yapmıştır.[1] Bunun 

yanı sıra Moskova’nın Batı’ya karşı kullandığı te-

zlerden etkilenen ve bu bağlamda Kuzey Atlan-

tik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) Asya-Pasifik’e 

doğru yayıldığını ileri süren Çin[2] hem söylem 

hem de eylem bakımından Rusya’nın yolun-

dan gitmektedir. Bunun son örneği, 2022 yılının 

Haziran ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 

“savaş dışı” askeri operasyonları yöneten yeni 

bir yönergeyi imzalamasıyla ortaya çıkmıştır.

[3]Bu karar, tıpkı Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı 

gibi, Çin’in de gelecekte Tayvan’a karşı “özel 

askeri operasyon” adı altında bir müdahale 

gerçekleştirebileceği endişesine yol açmıştır. 

Çin’in yakın çevresinde askeri-güvenlik hamle-

leri yapmaya başladığına dair iddialar, 2021 se-

nesinin Şubat ayında Myanmar’da gerçekleşen 

askeri darbenin ardından çok daha güçlü bir 

şekilde dile getirilmeye başlanmıştır.[4]

Yine 2021 yılında Afganistan-Pakistan-Tac-

ikistan-İran ekseninde yaşanan gelişmeler, Çin’in 

yakın çevresinde bir jeopolitik hat oluşturmaya 

çalıştığı şeklinde yorumlanmıştır. Bu bağlamda 

ANKASAM ANALİZ
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iki büyük güçten gelen kendilerine uygun öneriler arasında ter-

cih yapma fırsatı yakalamaktadır. Çin, ABD’nin bölge ülkelerini 

daha fazla yanına çekmemesi ve kendisine karşıt aktörler olarak 

konumlanmamaları için bu devletlere söz konusu rekabetin bir 

parçası olmamalarını söylemekte ve yeni önerilerde bulunarak 

avantaj elde etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle de Pekin, sa-

dece ekonomik anlamda değil; aynı zamanda güvenlik alanın-

da da işbirliğini geliştirmenin yollarını aramaktadır.

[1] “Визит Ван И оккупировал Азию”, Kommersant, https://www.kommer-

sant.ru/doc/5459048, (Erişim Tarihi: 13.07.2022).

[2] “МИД Китая предупредил о “свирепых бурях” над Тайваньским 

проливом”, Ria Novosti, https://ria.ru/amp/20220711/tayvan-1801801928.

html, (Erişim Tarihi: 13.07.2022).

[3] “МИД Китая призвал США «перестать клеветать» на Китай”, Kommer-

sant, https://www.kommersant.ru/doc/5457563, (Erişim Tarihi: 13.07.2022).

[4] “Ван И провел переговоры с главой МИД Мьянмы Вунна 

Маунг Лвином”, russian.news.cn, http://russian.news.cn/20220704/

b66228060fe441dca9d0b3cc21fbc37f/c.html, (Erişim Tarihi: 13.07.2022).

[5] “Китай готов открыть новый “золотой век” в отношениях с 

Филиппинами — Ван И”, people.com.cn, http://russian.people.com.cn/

n3/2022/0707/c31520-10120249.html, (Erişim Tarihi: 13.07.2022).

[6] “Китай и Таиланд договорились сотрудничать по четырем 

направлениям-Ван И”, news.cn, https://russian.news.cn/20220706/

d7b2a58ed57e440b92c8275ae5499e0b/c.html, (Erişim Tarihi: 13.07.2022).

[7] “Президент Индонезии Дж. Видодо встретился с Ван И”, people.

com.cn, http://russian.people.com.cn/n3/2022/0712/c31520-10121784.

html, (Erişim Tarihi: 14.07.2022).

[8] “Китай и Малайзия определят новые цели и приоритеты для 

вывода двусторонних отношений на новую ступень-Ван И”, people.

com.cn, http://russian.people.com.cn/n3/2022/0713/c31520-10122682.

html, (Erişim Tarihi: 13.07.2022).

[9] “Китай и страны Тихого океана отложили подписание соглашения в 

сфере региональной безопасности и экономики – СМИ”, swissinfo.ch, 

https://l24.im/g9usWX, (Erişim Tarihi: 13.07.2022).

zer bir politika izlemektedir. Ortaklıklarla azami ekonomik çıkar 

elde etme ve herhangi bir büyük gücün etki alanına düşmeme 

politikasını gütmektedir.

Öte yandan Çin’in Kuşak-Yol Projesi’ne karşı Endonezya, “Küre-

sel Denizcilik Dayanağı” konseptini uygulamaya çalışmaktadır. 

“Küresel Denizcilik Dayanağı” konsepti, 2014 yılında öne sürülen 

ve ülkeyi küresel denizcilik gücüne dönüştürmeyi amaçlayan 

bir girişimdir. Söz konusu girişim, Endonezya’yı Pasifik ve Hint Ok-

yanuslarını birbirine bağlayan deniz ulaşım ve lojistik merkezi 

haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Endonezya, 

ABD açısından Çin’in projesine alternatif olarak görülebilir; fakat 

Endonezya için tarafsızlık büyük merkezler arasındaki dengeyi ve 

ilişkiyi sağlamak açısından en elverişli strateji şeklinde görülmek-

tedir. 

13 Temmuz 2022 tarihinde ise Malezya’yı ziyaret eden Wang Yi, 

mevkidaşı Saifuddin Abdullah’la görüşmüştür. Buna ek olarak 

Çin Dışişleri Bakanı, Malezya Hükümdarı II. Abdullah ve Başbakanı 

İsmail Sabri Yaakob tarafından da kabul edilmiştir. 

Çin ve Malezya, stratejik ortaklığın yeni bir boyuta çıkartılması, 

Kuşak-Yol Projesi bağlamında ulaştırma ve lojistik hatların 

geliştirilmesi, Çin-Malezya ve Malezya-Singapur demiryolu ve hı-

zlı tren yolu inşaatı, Çin’in Malezya tarım ürünlerini ithal etmesi ve 

bölgede barış ve istikrarın sağlanması için siyasi konsensüsün 

sağlanması gibi konularda mutabık kalmıştır.[8]

Görüldüğü üzere Çin, Güneydoğu Asya’da kendi etki alanını kur-

maya çalışmaktadır. Hatırlanacağı üzere 2022 yılının Mayıs ayın-

da Pekin yönetimi, bölge ülkeleriyle bölgesel güvenlik ve ekonomi 

alanında yeni bir anlaşma yapmaya çalışmıştır. Bu anlaşmaya 

bölge ülkeleri genel olarak olumlu bakmış; ancak bazı ülkeler 

anlaşmanın içeriğiyle ilgili endişelerini dile getirmiştir. Bu yüzden 

söz konusu ülkeler anlaşmanın imzalanmasını ertelemeye karar 

vermiştir. Anlaşmanın içeriği, bölge ülkeleriyle Çin arasında ser-

best ticaret bölgesi oluşturmaktan insani yardım göndermeye 

kadar çok çeşitli konuları kapsamaktaydı. Çin ile Pasifik ülkeleri 

arasında güvenlik alanında daha yakın işbirliğinden de söz edil-

mektedir. Anlaşmaya göre Pekin, yerel polisi eğitmeyi, deniz hari-

talarının derlenmesi ve siber güvenlik konusunda yardım etmeyi 

teklif etmiştir. Ayrıca Çin, yerel maden kaynaklarına daha fazla 

erişim elde etmek istemişti.[9]

Anlaşılacağı gibi, gelinen noktada Güneydoğu Asya’da ABD-

Çin arasındaki diplomatik rekabet artmaktadır. Bölge ülkeleri, 
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toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine bağlılık ilkelerinin yerini 

yakın çevresinde daha pro-aktif bir askeri-güvenlik stratejisinin 

alacağı düşünülmektedir.
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Esasen başka ülkelerin toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine 

bağlılık ilkesi, Çin’in en fazla önem verdiği prensiptir. Lakin Pekin 

yönetiminin son yıllarda bu çizgiden uzaklaştığı görülmekte-

dir. En basit tabirle İran, Pakistan ve Solomon Adaları’yla yap-

mış olduğu anlaşmalara, Çinli güvenlik güçlerinin bu ülkelere 

konuşlandırılmasına dair maddeler eklendiği öne sürülmektedir. 

Gerekçe olarak da Çin’in ekonomik projelerinin ve Çinli işçilerin 

güvenliğinin sağlanması gösterilmektedir. Asker konuşlandırma 

stratejine ek olarak gelinen noktada özel askeri operasyon yön-

teminin kullanılması da düşünülmektedir. Uygulama sahalarının 

Tayvan’ın yanı sıra Tacikistan, Afganistan, Keşmir ve Hindistan 

(Aranuçal Pradeş) olabileceği öngörülebilir. 

Bu bağlamda Pekin, yakın geçmişte Pakistan’daki ekono-

mik yatırımlarını ve bahse konu olan projelerde çalışan 

vatandaşlarını korumak amacıyla bu ülkede bir güvenlik şirketi 

kurmayı talep etmiş; ancak İslamabad yönetimi, söz konusu 

talebi geri çevirmişti.[5] Çin’in benzer talepleri İran, Solomon 

Adaları, Taliban yönetimindeki Afganistan[6] ve Myanmar[7] gibi 

ülkelere de yaptığı ileri sürülmektedir. Daha açık bir ifadeyle Çin, 

Kuşak-Yol Projesi’ni kullanmak suretiyle dünyada askeri bir varlık 

elde etmeye çalışabilir. Bu kapsamda Çin’in orta ve uzun vad-

ede Kamboçya, Kenya, Tanzanya, Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, 

Kiribati, Solomon Adaları ve Vanuatu gibi ülkelerde askeri üsler 

kurabileceği tahmin edilmektedir.[8] Çin, bu genişlemesinin 

gerekçesi olarak Batılı güçlerin ve özellikle de NATO’nun Asya’ya 

doğru genişlemesini göstermektedir.

NATO’nun yeni stratejik konseptinde Çin’in yükselişini bir tehdit 

olarak etiketlemesi ve bu anlamda Asya-Pasifik’teki sorunlarla 

daha fazla ilgilenmeye başlaması da Pekin’i yakın çevresinde 

daha saldırgan bir politika benimsemeye sevk edebilir. Bu 

bağlamda Orta Asya ülkelerinden özellikle Kırgızistan ve Tac-

ikistan’ın yanı sıra Afganistan, Keşmir, Myanmar ve Pasifik adaları 

Pekin’in yeni hedefi olabileceği belirtilmektedir.

Bilindiği gibi, NATO’nun doğuya doğru genişlemesine paralel 

olarak Rusya daha da saldırganlaşmıştır. Günümüzde ise ben-

zer senaryo, Asya-Pasifik’te Çin için geçerli olabilir. Pekin yöne-

timinin Ukrayna örneğinden hareketle Tayvan’a yönelik “özel 

askeri operasyon” başlatabileceği iddiası uluslararası medya 

kuruluşları tarafından yoğun bir şekilde gündeme getirilmek-

tedir. Dahası bu tarz bir operasyonun ardından Çin’in Afgani-

stan, Tacikistan, Myanmar ve Hindistan üzerinde benzer ask-

eri-güvenlik tedbirleri almak için harekete geçebileceğine de 

dikkat çekilmektedir. Kısacası Çin’in dış politikadaki devletlerin 
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ilkesi doğrultusunda bir dış politika çizgisi uyguluyor olsa da 

son dönemde Rusya’nın Ukrayna’daki hamleleri, Çin’in fikirlerini 

değiştirmiş olabilir.Savaşın biçimi, yöntemi, kullanılan taktikler ve 

savaş sonrası algı yönetimi ve dezenformasyon konularında 

Çin, Rusya’nın yaptıklarını yakından takip etmektedir. Dolayısıyla 

Pekin, mevzubahis yöntemleri ilerleyen dönemlerde kendi yakın 

çevresinde uygulamak için harekete geçebilir.

Ukrayna Savaşı nedeniyle artık eski Sovyet coğrafyası, Rusya’nın 

kara gücünden daha fazla endişe duymaya başlamıştır. Fakat 

bölge ülkelerinin Çin karşısında böylesi büyük korkuları bu-

lunmamaktadır. Aslında Çin, istediği takdirde batısındaki ve 

güneyindeki komşuları Tacikistan, Afganistan ve Pakistan’a 

yönelik ciddi bir askeri angajman siyasetine başvurabilir. Nitekim 

böyle bir kapasitesi de vardır. Ancak mevcut konjonktürde bunu 

tercih etmemektedir. Fakat Rusya’nın Ukrayna hamlesi, Çin’i bu 

konuda cesaretlendirmiş olabilir.  Lakin Pekin, gücünü dünyaya 

göstermek istiyorsa, yakın çevresinde askeri-güvenlik atılımları 

gerçekleştirebilir. Cinping’in imzaladığı son askeri kararname de 

Çin’in bölgedeki komşularına karşı daha agresif davranacağının 

habercisidir. Zira bu “özel askeri operasyon”, sadece Tayvan’da 

değil; diğer komşu ülkeler üzerinde de uygulanabilir.

Kısacası Çin’in Rusya’dan öğrendiği en önemli strateji dersi, 

yakın çevresindeki askeri-güvenlik hamleleri ve bu anlamda kul-

landığı hibrit savaş yöntemidir. Ancak Çin’in hata yapma ihti-

mali her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü Pekin yönetimi, 

geleneksel dış politika prensiplerinden uzaklaşmaya başlamak-

tadır.

Duşanbe yönetiminin güvenlik alanında Tahran, İslamabad, Ka-

bil ve Pekin’le koordinasyonu sağlamaya çalışması, bu beş aktör 

arasında de facto bir askeri-güvenlik işbirliği ekseninin oluştuğu 

şeklinde yorumlanmıştı. Güney Asya’dan başlayan söz konusu 

hamleler, 2022 yılının Mayıs ayında Çin Dışişleri Bakanı Wang 

Yi’nin Pasifik adaları turuna çıkmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. 

Ardından Wang Yi, aynı senenin Haziran ayında beş Orta Asya 

devletinin yer aldığı Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmış ve 

Temmuz ayının ilk haftasında ise Myanmar, Tayland, Filipinler, 

Malezya ve Endonezya’yı içerisine alan Güneydoğu Asya ülkeleri 

turuna çıkmıştır. Tüm bu açılımlar, Çin’in yakın çevre doktrininde 

değişime gittiğine işaret etmektedir.

Yakın Çevre Doktrini, Rusya’nın Soğuk Savaş sonrası dönemde 

eski Sovyet ülkelerinde yeniden etkinlik kurmak için kullandığı 

öğretiyi ifade etmektedir. Benzer bir şekilde Pekin, 1990’lı yıllardan 

sonra “Çin Ulusunun Büyük Yeniden Uyanışı” sloganı üzerinden 

dış politikasını geliştirmeye çalışmıştır. 2013 yılında iktidara gelen 

Şi Cinping döneminde ise Kuşak-Yol Projesi’nin ilan edilmesiyle 

birlikte dış politikada “Çin Rüyası” söylemi kullanılmaya başlan-

mıştır. Çin, bu ekonomik yükselişini sürdürülebilir kılmak mak-

sadıyla iktisadi gücünü siyasi ve askeri hamlelerle desteklemeyi 

amaçlamıştır.

Son 50 yıldır ordusunu modernize etmeye çalışan ve özellikle de 

deniz gücüne yatırım yapan Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan 

sonra bu stratejisini değiştirmeye başlamış ve savaş yetenekleri 

(hibrit savaş) bakımından Moskova’yı örnek almaya odaklan-

mış olabilir. Daha açık bir ifadeylePekin yönetimi, başka ülke-

lerin içişlerine karışmama ve egemenliklerine saygı duyma 
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Sınır Kapılarından ihraç edileceğini duyurmuştur.[5]

Bakanlık, kömür ihracatı konusunda herhangi bir devletle an-

laşma yapılmadığını, kömürün özel sektör üzerinden satıldığını, 

fiyatların arttırılmasının nedeninin uluslararası piyasadaki dal-

galanma olduğunu duyurmuştur. Nitekim Taliban yetkilileri, ul-

uslararası piyasalarda bir ton kömürün fiyatının 350 dolar old-

uğunu söylemektedir.[6] Fakat Taliban yetkilileri, ihracatın rupi 

üzerinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda net bir 

açıklama yapmamaktadır. Taliban’dan gelen hamlelerin ar-

dından yaptığı basın toplantısında Pakistan Maliye Bakanı Miftah 

İsmail ise Afganistan’dan kömür almalarının fiyatların düşmes-

ine bağlı olduğunu ifade etmiştir.[7]

Sonuç olarak Pakistan’ın kömüre ve buna karşılık Taliban’ın hal-

ka iş imkanı yaratabilmek için mali kaynağa ihtiyacı vardır. Bu 

yüzden de meselenin tamamen askıya alınacağını söylemek 

mümkün değildir. Lakin Afganistan kamuoyundaki duyarlılığın iki 

devlet arasındaki ilişkileri zorlaştıracağı öngörülebilir. Bu yüzden 

de tarafların kamuoyu diplomasisine yönelerek mevzubahis so-

runu aşmaya çalışacaklarını söylemek mümkündür.

 زا گنس لاغز تادراو یارب ناتسکاپ ریزو تسخن روتسد“ [1]
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kömür ithalatını arttıracağını, ödemelerin Pakistan ulusal para 

birimi olan rupi üzerinden yapılacağını ve bu amaç doğrul-

tusunda Pakistan Savunma Bakanı Hoca Asif liderliğinde bir 

komite kurulacağını duyurmuştur.

Bahsi geçen ithalatla ilişkili olarak Şerif, ülkesinin Afganistan’dan 

kömür satın alarak yılda 2,2 milyar dolardan fazla tasarruf 

edebileceğini belirtmiştir.[1] Yerel kaynaklar, Pakistan’ın Afgan-

istan’dan günde 3 bin ton kömür ithal ettiğini ve bu oranı 20 

bin tona çıkarmayı planladığını öne sürmektedir.[2] Buradan 

da anlaşılacağı gibi İslamabad yönetimi, Afganistan’dan ucuz 

kömür alımı gerçekleştirmek istemektedir. Ödemeleri kendi para 

birimiyle gerçekleştirmeyi gündeme getirmesinin temel ned-

eni ise Afganistan’da kendi ulusal para biriminin kullanılmasının 

sağlanmasıdır.

Pakistan’ın gerek Taliban’la olan yakın münasebetleri gerekse 

de Afganistan’ın komşusu olması mevzubahis tercih üzerinde 

etkili olmuştur. Fakat kömür meselesi, Afganistan kamuoyunda 

çeşitli tepkilere neden olmuştur. Afganlar, Pakistan Başbakanı’nın 

açıklamalarını egemenlik haklarının ihlali olarak nitelendirip; Tal-

iban Hükümeti’nin Afgan halkının çıkarlarını savunamadığını dile 

getirmiştir.

Bilindiği üzere, Taliban’ın yeniden Afganistan’a egemen olmasıyla 

uluslararası toplum Afganistan’a yönelik yardımlarını azaltmıştır. 

Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Afganistan’ın 

ulusal rezervlerini bloke ederek Afganistan’ın para basmasını 

zorlaştırmaktadır. Bunların dışında Taliban Hükümeti’ni herhangi 

bir devlet ya da uluslararası örgüt tanımamakta ve bu durum, 

yabancı devletler ve şirketlerin Afganistan’da yatırım yapmasını; 

dolayısıyla Taliban’la anlaşma yapmasını zorlaştırmaktadır. 

Taliban’a yönelik ambargolar yüzünden Afgan halkı, ekonomik 

ve insani krizle karşı karşıya kalmaktadır. Taliban Hükümeti, ul-

uslararası toplumun insani yardım olarak gönderdiği dövizler 

aracılığıyla Afganistan parasının değerini sabitlese de uluslar-

arası toplumun baskılarını azaltmak, bütçe açığını kapatmak ve 

halkın ekonomik ve sosyal sorunlarına çare bulmak amacıyla Af-

ganistan’ın madenlerinin işletilmesini bir çözüm olarak görme-

kte ve kömür ihracatına sıcak bakmaktadır. Nitekim Taliban Mal-

iye Bakanlığı, 2022 yılının Mayıs ayında 16 milyon dolar değerinde 

Pakistan’a kömür ihraç edildiğini duyurmuştur.[3] Lakin Taliban, 

kamuoyunun tepkisinin ardından bazı yeni kararlar almıştır. Bu 

kapsamda Taliban Maliye Bakanlığı, 1 ton kömürün fiyatını 90 

dolardan 200 dolara çıkartmıştır. Ayrıca kömürün gümrük ver-

gisini de %30 arttırmıştır.[4] Buna ek olarak kömürün en çok kul-

lanılan Turham Sınır Kapısı’ndan değil; Paktiya, Paktika ve Hust 
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Afganistan-Pakistan 
Hattında Kömür Krizi
Pakistan, yeterli düzeyde doğal kaynakları bu-

lunmayan ve bu nedenle enerji ithalatçısı 

konumunda olan bir ülkedir. Pakistan’ın özel-

likle de elektrik enerjisi üretme ve sanayi ku-

rumlarını çalıştırma amacıyla kömür ithal 

ettiği bilinmektedir. Bu anlamda İslamabad 

yönetimi, geçmişte Güney Afrika ve Endon-

ezya’dan kömür ithal ederken; ihtiyacının %75’ini 

Güney Afrika’dan karşılamaktaydı. Lakin Jakar-

ta yönetiminin kömür ihracatını durdurması ve 

Rusya-Ukrayna Savaşı, kömür fiyatlarının art-

masını beraberinde getirmiştir.

Bahse konu olan durum, İslamabad’ı yeni te-

darikçiler bulmaya yönlendirmiştir. Bu bağlam-

da Pakistan, Afganistan’dan kömür ithal etmeye 

çalışmıştır. Afganistan Maden ve Petrol Bakan-

lığı’nın verilerine göre, Afganistan’da 113 kömür 

madeni bulunmakta olup; ülke, 850 milyon ton 

kömür rezervine sahiptir.

Pakistan’ın Afganistan’dan kömür ithalatına 

yönelmesi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 

tarafından sosyal medya hesabından pay-

laşılmıştır. Bu bağlamda Şerif, ülkesinin ener-

ji kıtlığını bertaraf etmek için Afganistan’dan 

ANKASAM ANALİZ
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Bu bağlamda Taşkent ile Aşkabat arasında ekoloji ve çevre 

koruma konularında ve su yönetimi sektöründe uzun vadeli 

yapıcı işbirliği geliştirilmektedir. İki ülke, su yönetimi sorunlarının 

çözümünde deneyime sahip oldukları için tarafların ilgili ku-

rumları düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmektedir. Nitekim 

2021 yılından bu yana iki toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda 

Hükümetlerarası Su Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Bu 

kapsamda Sayın Berdimuhamedov ile Sayın Mirziyoyev’in su 

kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamaya hizmet edecek 

tarihi Amu Derya Anlaşması’nı imzalaması büyük önem taşı-

maktadır.

İkili ilişkilerdeki bir diğer kritik mesele ise ulaşım ve transit konu-

larıdır. Ulaştırma ve lojistik bağlantılarının geliştirilmesi, işbirliği 

süreçlerine ivme kazandırmaktadır. Bunun başlıca nedenleri şu 

şekilde sıralanabilir:

Özbekistan ve Türkmenistan da dahil olmak üzere Orta Asya 

ülkeleri, coğrafi konumları nedeniyle büyük dünya pazarlarına 

erişim konusunda bazı engellere maruz kalmaktadır.

Çeşitli bölgelerdeki istikrarsızlıklar nedeniyle geleneksel ulaşım 

ve lojistik ağları bozulmaktadır.

Rusya ve Beyaz Rusya’ya yönelik yaptırım politikasıyla ilişkili olan 

jeopolitik gerçekler, bölgeden mal taşımacılığının önemli bir 

bölümünün gerçekleştirildiği Kuzey Koridoru’nun olanaklarını 

sınırlandırmaktadır.

Tüm bu koşullar altında Özbekistan ve Türkmenistan’ın ulaşım 

ve transit kapasitelerinin geliştirilmesi oldukça mühimdir. Bu 

doğrultuda 6 Haziran 2022 tarihinde Özbekistan Temir Yolları A.Ş. 

ve Türkmen Demiryolları Ajansı temsilcileri, multimodal taşıma 

koridorları boyunca konteyner kargo taşımacılığının düzenlen-

mesi, transit trafikte kargo taşımacılığının arttırılması ve altyapı 

geliştirmede işbirliği konularını görüşmüştür.[6]

Ayrıca iki ülkenin iletişim sistemlerinin entegrasyonu, üçüncü 

ülke ve bölgelerin pazarlarına kısa sürede erişimin sağlanmasını 

mümkün kılmaktadır. Özellikle de taraflar, Özbekistan-Türkmen-

istan-Hazar Denizi-Kafkasya ulaşım güzergahının potansiyelini 

en üst seviyeye çıkarmak için birlikte çalışmaktadır. Mevzubahis 

koridor, Gürcistan ve Türkiye’nin Karadeniz limanlarına ve ayrıca 

Avrupa Birliği (AB) pazarlarına erişim sağlamak için tasarlan-

mıştır. Bu sayede iki ülke arasında kara ve demiryolu aracılığıyla 

taşınan malların hacmi her geçen gün daha da artmaktadır. 

Örneğin 2021 yılında Özbekistan ile Türkmenistan arasındaki ul-

uslararası yük taşımacılığı, demiryoluyla 1,7 milyon ton ve karay-

oluyla 0,3 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılına göre, %18 

artışla yaklaşık 2 milyon tonu bulmuştur.[7]

İki Cumhurbaşkanı’nın görüşmesi, Özbekistan-Türkmenistan il-

işkilerinde geniş bir işbirliği yelpazesinin bulunduğunu ortaya 

koymuştur. Çünkü liderler arasındaki görüşmenin ardından çok 

sayıda anlaşma imzalandığı açıklanmıştır. Bu anlaşmalar; ul-

aşım-trafik, tarım, turizm, ortak su kullanımı, ticaret, bilim-teknik, 

kimya, sanayi, dışişleri, gümrük, demiryolları, adalet, gençlik poli-

tikaları, yayıncılık, sınır ticareti ve bölgelerarası işbirliği gibi alan-

ları kapsayan 19 hükümetler ve kurumlar arası mutabakat met-

nini içermektedir.[1] Ayrıca gelecek vadeden alanlarda kararların 

alınması, endüstriyel işbirliği projelerinin uygulanması, karşılıklı 

ticaretin arttırılması, sınır ticaret bölgelerinin oluşturulması, or-

tak proje ofislerinin açılması, ikili görüşmelerin önemli bir sonucu 

olmuştur.[2]

İki ülkenin liderleri arasındaki ilişkilerde ticari ve ekonomik işbirliği 

konularına da mühim bir yer ayrılmıştır. Mevcut verilere göre, 

2016 yılında iki ülke arasındaki ticaret 200 milyon doların bi-

raz üzerinde gerçekleşmişti. 2021 yılının sonunda ise bu rakam, 

%67,6’lık bir artışla 902 milyon dolara yükselmiştir. Aynı zamanda 

2022 yılının Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde taraflar 

arasındaki ticaret hacmi, 322,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiş 

ve 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %1,2 artmıştır.[3]

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde 

bir diğer önemli pay, ortak endüstriyel işbirliği projelerine aittir. 

Mevzubahis projeler, iki devletin topraklarında ekonominin çeşitli 

sektörlerinde faaliyet gösteren müşterek girişimler tarafından 

yapılmaktadır. Böylece son yıllarda Özbekistan’da Türkmeni-

stan sermayesini içeren işletme sayısı 11’den 162’ye çıkmış ve 

dolayısıyla ortalama 15 kat artmıştır. Türkmenistan’da ise UzA-

vtoSanoat JSC ve UZ Agrotek Sanoat Holding JSC gibi büyük 

şirketler de dahil olmak üzere Özbekistan menşeili toplam 61 

işletme bulunmaktadır.[4]

Tüm bunlara ek olarak 2021 yılının Ekim ayında dönemin Türk-

menistan Cumhurbaşkanı Sayın Gurbangulı Berdimuhamedov 

ve Sayın Mirziyoyev; otomobil montajı, kimyasal ürünler, inşaat 

malzemeleri üretimi ve pamuk lifinin derin işlenmesi gibi çeşitli 

endüstrilerde işbirliği geliştirmeyi kabul etmiştir.[5] Bu tür ortak 

projeler, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın Özbekistan ve Türk-

menistan’da üretilen ve her iki ülke pazarlarında talep gören 

rekabetçi ürünlerle değiştirilmesine yardımcı olarak iktisadi 

büyümenin hızlanmasına katkı sağlamaktadır.

Özbekistan ve Türkmenistan, Orta Asya’nın sınır aşan nehirlerinin 

su ve enerji kaynaklarının rasyonel ve bütünleşik kullanımını ve 

bölgenin çevresel sürdürülebilirliğini sağlamaya öncelik verme-

ktedir.
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Özbekistan-Türkmenistan 
İlişkileri: Stratejik Ortaklıkta 
Yeni Bir Seviye
Özbekistan ve Türkmenistan, ortak tarihsel 

köklere sahip iki ülkedir. Bu nedenle taraflar; din, 

dil, kültür ve ulusal geleneklerin benzerliğine 

dayanan işbirliğini güçlendirmeye öncelik ver-

mektedir. En üst düzeyde gerçekleşen karşılıklı 

temaslar, ülkelerin yapıcı siyasi diyaloğunu 

daha da güçlendirme ve karşılıklı yarar 

sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme 

arzusunun açık bir göstergesidir.

Söz konusu durumun yansıması olarak Türkmen-

istan Cumhurbaşkanı Sayın Serdar Berdimu-

hamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın 

Şevket Mirziyoyev’in davetlisi olarak 14-15 Tem-

muz 2022 tarihlerinde Özbekistan’ın başkentine 

iki günlük bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Sayın Ber-

dimuhamedov’un Taşkent’e gerçekleştirdiği ilk 

ziyaret, ikili işbirliğini yeni ve daha yüksek bir düz-

eye taşıyacak şekilde verimli ikili ilişkiler kurma 

yolunda atılan önemli bir adım olmuştur.
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Moskova-Kiev Hattında 
Barışa Uzanan Yol: Tahıl Kori-
doru
24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukray-

na Savaşı’nın küresel düzeyde ortaya çıkardığı 

iki önemli sorun bulunmaktadır. Bunlar; enerji 

meselesi ve gıda krizi şeklinde ifade edilebil-

ir. Halihazırda Batılı devletler, Rus doğalgazına 

alternatif bulmak için arayışlarını sürdürürken; 

Türkiye’nin öncülüğünde ortaya çıkan “Tahıl Ko-

ridoru” formülü, yaşanması olası görülen gıda 

krizinin aşılması ve yıkıcı sonuçlarının engel-

lenmesi noktasında mühim bir başarı şeklinde 

nitelendirilebilir. Zira 2022 yılının Aralık ayından 

itibaren küresel piyasaları etkileyecek büyük bir 

gıda krizinin yaşanması beklenmekteydi. Nitekim 

mevcut durumda bile gıda fiyatlarındaki artış 

büyük bir buhranın başladığına işaret etmek-

teydi.

Kuşkusuz bu durum, dünyanın en önemli tahıl 

üreticilerinden olan Ukrayna ve Rusya’nın 

savaşması nedeniyle küresel tedarik zincirler-

inde meydana gelen bozulmalardan kaynakl-

anmaktaydı ve sorunların derinleşmesi kaçınıl-

Dr. Doğacan
BAŞARAN
ANKASAM

Uluslararası İlişkiler 
Uzmanı
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[2] “Президенты Узбекистана и Туркменистана выразили 

удовлетворение результатами переговоров и отметили большой 

потенциал двустороннего сотрудничества”, CIS, https://e-cis.info/
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review.uz/en/post/infografika-torgovlya-uzbekistana-s-turkmenistanom, 

(Erişim Tarihi: 16.07.2022).

[4] “Узбекско-туркменское стратегическое партнёрство – яркий 

пример взаимовыгодного сотрудничества”, CIS, https://e-cis.info/

news/568/90766/, (Erişim Tarihi: 16.07.2022).

[5] “Узбекистан и Туркменистан подписали два десятка документов”, 

Fergana, https://fergana.agency/news/123247/, (Erişim Tarihi: 16.07.2022).

[6] “Узбекистан и Туркменистан выстраивают мультимодальный 

транспортный коридор”, Yangi Uzbekistan, https://yuz.uz/ru/news/uz-

bekistan-i-turkmenistan-vstraivayut-multimodalny-transportny-koridor, 

(Erişim Tarihi: 16.07.2022).

[7] “Expert and Academic community discussed in Tashkent the prospects 

for the development of Uzbekistan and Turkmenistan relations”, News 

Central Asia, http://www.newscentralasia.net/2022/07/13/expert-and-ac-

ademic-community-discussed-in-tashkent-the-prospects-for-the-de-
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16.07.2022).

Taşkent ve Aşkabat, bölgesel işbirliğini güçlendirmek için 

yoğun bir çaba içerisindedir. Taraflar, büyük altyapı projeler-

inin uygulanmasının Afganistan’ın ekonomik entegrasyonunu 

gerçekleştirmesine yardım edeceğini düşünmektedir. Böylece 

söz konusu projelerin Orta Asya’da barış ve istikrarın korun-

masında önemli bir etken olacağı düşünülmektedir. Bahsi 

geçen durum, iki Cumhurbaşkanı’nın Taşkent’teki görüşmesinde 

de ana gündem maddelerinden biri olmuştur. Liderler, Afgani-

stan’ın sosyo-ekonomik bakımdan iyileşmesi için beraber çalış-

maya devam etmeye hazır olduklarını bir kez daha teyit etmiştir. 

Enerji, ulaştırma ve iletişim projelerinin uygulanması, bu konuda 

önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin Aşkabat, Türkmenistan-Af-

ganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) Doğalgaz Boru Hattı’nın ve 

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan (TAP) Enerji Nakil Hattı’nın 

inşasına yönelik projelere öncülük yapmakta ve demiryolu il-

etişiminin gelişimini teşvik etmektedir. Taşkent de ticari işbirliğini 

geliştirmenin yanı sıra Mezar-ı-Şerif-Kabil-Peşaver Demiryolu ve 

Surkhan-Puli-Khumri Enerji Hattı gibi büyük altyapı projelerini uy-

gulamaktadır. Bir diğer ifadeyle, her iki başkent de Afganistan’la 

bağlarını geliştirmek, ortak altyapı projeleri uygulamak ve Afgan 

halkına kapsamlı insani yardım sağlamak için birtakım adımlar 

atmaktadır.

Sonuç olarak Özbekistan ve Türkmenistan liderlerinin iki-

li ve bölgesel düzeyde karşılıklı yarar sağlayan pratik işbirliğini 

güçlendirme arzusunda oldukları söylenebilir. Bu irade ise Orta 

Asya’daki sürdürülebilir kalkınmanın yol haritasını ortaya koy-

maktadır. Dolayısıyla iki ülke arasındaki karşılıklı saygı ve güven 

ekseninde gelişen ilişkiler, bölgesel işbirliği ve refah ortamına da 

hizmet etmektedir.
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Özbekistan ve Türkmen-
istan liderlerinin ikili ve 

bölgesel düzeyde karşılıklı 
yarar sağlayan işbirliğini 

güçlendirme arzusunda old-
ukları söylenebilir.
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gelişmeler, Batı’nın Türkiye’ye olan ihtiyacını bir kez daha gözler 

önüne sermektedir.

Üstelik “Tahıl Koridoru” sayesinde Rusya ile Ukrayna arasında 

aylar sonra yeniden temasların başlaması, bu koridorun barışa 

uzanacak rota olarak yorumlanmasını da mümkün kılmaktadır. 

Bu yüzden de ilerleyen dönemde taraflar arasındaki temasların 

artacağı öngörülebilir. Elbette ateşkes ve barış görüşmelerinin 

başlaması halinde, yürütülecek arabuluculuk süreçlerinin doğal 

adresinin de İstanbul olması muhtemeldir.

Neticede Türkiye, dünyayı bekleyen gıda krizinin aşılması nok-

tasında yapıcı bir rol üstlenmiş ve ortaya somut bir çözüm çıkar-

mayı başarmıştır. Böylece Ankara, krizler karşısındaki yetersizliği-

yle tenkit edilen BM’ye de bu imajını düzeltme fırsatı sunmuştur. 

Elbette bu durum hem Batı nezdinde Türkiye’nin önemini bir kez 

daha ortaya koymuş hem de mazlum milletlerin ağır şartlar-

la yüzleşecekleri bir krizin yaşanmasını önlemiştir. Ayrıca “Tahıl 

Koridoru”, savaşan tarafların Ankara’ya duydukları güveni teyit 

ederek barışa uzanan yolu da açmıştır. Bu da Rusya-Ukrayna 

Savaşı bağlamında Türkiye’nin yürüttüğü arabuluculuk diplo-

masisinin artarak devam edeceğinin habercisi şeklinde nitel-

endirilebilir.

[1] “Türkiye Tahıl Koridoru Anlaşmasında Uygulamanın da Kalbi 

Oluyor”, TRT Haber, https://www.trthaber.com/haber/gundem/

turkiye-tahil-koridoru-anlasmasinda-uygulamanin-da-kal-

bi-oluyor-696574.html, (Erişim Tarihi: 23.07.2022).

[2] “Tahıl Koridoru Anlaşması İmzalandı: Gemilerin Karadeniz’den 

Geçişi Nasıl Sağlanacak?”, BBC Türkçe, https://www.bbc.com/

turkce/haberler-dunya-62261317, (Erişim Tarihi: 23.07.2022).

[3] Aynı yer.

[4] “Tahıl Krizi İstanbul’da Çözüldü, Türkiye’ye Tebrik Yağdı”, TRT 

Haber, https://www.trthaber.com/haber/gundem/tahil-krizi-is-

tanbulda-cozuldu-turkiyeye-tebrik-yagdi-696609.html, (Erişim 

Tarihi: 23.07.2022).

[5] “Tahıl Krizine İstanbul İmzası/Türkiye’nin Diplomasi Zaferi…”, 

Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=3EEK6RMneyc, 

(Erişim Tarihi: 23.07.2022).

Bu noktada Türkiye’nin aktörleri bir araya getirebilme konusun-

daki başarısının nedenlerine değinmek gerekmektedir. Bir taraf-

tan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) üyesi olan ve 

bu nedenle Batı Dünyası’nda yer alan Türkiye’nin özellikle de 

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü noktasında ortaya koyduğu net 

duruş ve Kırım’ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilhak edil-

mesini tanımadığını her platformda açıkça dile getirmesi, Kiev 

yönetimine güven verirken; diğer taraftan Türkiye’nin Astana 

Süreci ve Karabağ Sorunu gibi çatışma alanlarında Rusya’yla 

yürüttüğü başarılı süreçler, Moskova’nın da Ankara’nın arabu-

luculuğuna sıcak bakmasını sağlamıştır. Bundan dolayı Türkiye, 

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında her iki tarafın da güvendiği tek 

aktör olarak ön plana çıkmış ve bu da İstanbul’un arabulucu-

luğun merkez adresi haline gelmesine olanak tanımıştır.

Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise Türkiye’nin BM’ye yönelik 

eleştirilerinde kullandığı “Dünya 5’ten Büyüktür” çıkışındaki hak-

lılığın “Tahıl Koridoru” aracılığıyla teyit edildiğidir. Zira tüm insan-

lığın ve özellikle de mazlum milletlerin ağır bir şekilde yüzleşeceği 

gıda krizinin önlenmesinde BM’nin Türkiye’ye ihtiyaç duyması, 

sistemin fiilen “5+1” şeklinde formüle edilebileceğini gözler önüne 

sermiştir.

Daha da önemlisi, uzun yıllardır BM’nin yoğun bir şekilde 

eleştirildiği temel mesele, örgütün krizler karşısındaki etkisizliğidir. 

Bu anlamda yakın geçmiş, BM’nin çözüm üretmekten aciz 

kaldığı onlarca kriz örneğiyle doludur. Lakin Türkiye’nin uluslar-

arası sistemde orta büyüklükteki bir bölgesel güç olma konu-

munu aşmaya başlayarak çok kutupluluğa evrilen dünyadaki 

bir kutup olarak konumlanmaya hazırlanması ve buna bağlı 

olarak tarihi referanslarından da hareketle büyük güç refleksleri 

göstermesi, BM’nin çatışma süreçlerini daha başarılı bir biçimde 

yürütmesine kapı aralamıştır.Bir diğer ifadeyle Ankara, uluslara-

rası politikadaki etkisini artırırken; hırslı ve emperyalist politikalar 

uygulamamakta; aksine “barış yapıcı” bir aktör olarak konuml-

anmakta ve bu da “Türkiye’nin sistemde dengesizliğin denge-

leyicisi”[5] haline gelmesini beraberinde getirmektedir.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yalnız-

ca Karadeniz’deki askeri güvenlik ve güç dengeleri bakımından 

değil; küresel tedarik zincirindeki hasarın giderilerek gıda krizinin 

aşılması ve hatta uluslararası sistemin geleceği açısından da 

Türkiye’nin jeopolitik önemini artırdığı ifade edilebilir. Bu neden-

le Türkiye-Batı ilişkilerinde yaşanan konjonktürel sorunların yerini 

daha yapıcı bir atmosfere bırakması olasılık dahilindedir. Zira 
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maz görülmekteydi. Dolayısıyla Covid-19 salgınının küresel tedarik zincirlerinde yarattığı hasar giderilemeden çok daha ağır bir tabloyla 

karşılaşılacak ve tüm dünyada işsizlik ve enflasyon oranları artacaktı. Hiç şüphe yok ki; bu senaryo, temel insani ihtiyaçlardan olan gı-

daya erişimde zaten zorluk yaşayan Afrika ülkelerinde, çok daha ağır bir vaziyetin meydana gelmesine sebebiyet verecek olmasından 

ötürü göç hareketlerinin hızlanmasına da neden olabilirdi. Bu anlamda Türkiye’nin krizler karşısında ön alıcı politikalar geliştirmeyi 

amaçlayan arabuluculuk diplomasisinin “Tahıl Koridoru” vesilesiyle meyvelerini verdiğini söylemek mümkündür.

Söz konusu anlaşma vesilesiyle Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon ton tahılın ihracatının önü açılmıştır. Buna göre, bahse konu 

olan limanlarda bulunan gemilerin Karadeniz ve İstanbul Boğazı’ndan geçişinin güvenliği sağlanacak ve sürecin bir aktör tarafından 

sabote edilmemesi maksadıyla İstanbul’da ortak bir güvenlik merkezi tesis edilecektir.[1]

Bu bağlamda 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanan anlaşma, barışa giden yolu da açmış gözükmektedir. Anlaşmanın 

önemini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in imza töreninde yer almasından ve koridora ilişkin yaptığı açıklama-

lardan da anlamak mümkündür. BM Genel Sekreteri, Karadeniz’de umut ışığının belirdiğini vurgulayarak “Dünyanın buna her zamankin-

den daha fazla ihtiyacı vardı.” demiş[2] ve uzlaşının sağlanması hususundaki çabaları nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etmiştir.[3]

Anlaşılacağı üzere Ankara’nın barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları, tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır. Çünkü Türkiye 

gerek Antalya Diplomasi Forumu gerekse de İstanbul Zirvesi aracılığıyla 2022 yılının Mayıs ayından beri savaşan tarafları bir araya get-

irme konusunda muvaffak olan başlıca ülke konumundadır. Bu yüzden de 13 Temmuz 2022 tarihinde; yani aylar sonra Rus ve Ukraynalı 

heyetlerin yüz yüze görüşme yaptığı ilk yerin bir kez daha İstanbul olması oldukça mühimdir.

Barışa dair umutların artmasına yol açan koridor nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) yapılan açıklamada, “ABD, bu adımı 

memnuniyetle karşılıyor.” denilip, BM ve Türkiye’ye bu anlaşmanın yapılmasındaki diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür edilirken;[4] 

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yayınlanan metinde, “Mevcut anlaşma, 

bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için bir fırsat sunuyor… Türkiye’yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki 

önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz.” ifadeleri yer almıştır. Buna ek olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da “Bu anlaşmanın sağl-

anmasındaki çabaları için Türkiye’yi ve BM Genel Sekreteri’ni alkışlıyoruz.” yorumunu yapmıştır.
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“Tahıl Koridoru”, savaşan 
tarafların Ankara’ya duy-

dukları güveni teyit ederek 
barışa uzanan yolu açmıştır.

“

“
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ANKASAM Uluslararası İlişkiler Danışmanı Dr. Kadir Ertaç Çelik, Bengütürk TV’de dış politikadaki güncel 

gelişmeleri değerlendirdi.

19 Temmuz 2022 

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, TRT Haber’de Tahıl Koridoru hakkında değerlendirmelerde 

bulundu.

22 Temmuz 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkan Başdanışmanı ve Emekli Büyükelçi 

Aydın Nurhan, Türkiye ile Birleşmiş Milletler’in (BM) arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya arasında 

imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı TV Net’e değerlendirdi.

22 Temmuz 2022 

A N K A S A M  B Ü L T E N

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


