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ABD-Çin Arasında Yeni 
Soğuk Savaş’tan Yeni Bir 
Paylaşıma mı?
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı 

Şi Jinping’in, Endonezya’nın Bali Adası’nda 

G-20 Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen 

görüşme ve akabinde basın toplantısında ver-

ilen mesajlar, açıkçası şimdiden G-20 Zirvesi’ni 

gölgede bırakmış durumda. Özellikle Biden’ın 

Çin-ABD ilişkilerine yönelik “Yeni bir Soğuk Savaş 

olmayacağına kesinlikle inanıyorum” ifadesi, 

kuvvetle muhtemel bir çok başkentte “Biden ne 

demeye çalıştı?”, “ABD ne yapmaya çalışıyor?” 

ve “ABD-Çin ilişkilerinde nasıl bir gelecek?” soru-

larının daha da yüksek sesle sorulmasına ned-

en olmuş vaziyette. Zira tüm aktörler biliyor ki; 

Washington-Pekin hattındaki ilişkilerin seyri ve Prof. Dr. Mehmet
Seyfettin EROL
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sonucu, büyük ölçüde yeni uluslararası sistemin adını, çerçevesini ve dolayısıyla da bu ülkelerin geleceğini tayin edecek. Dolayısıyla her 

iki liderin verdiği mesajlardaki satır araları oldukça önemli.

Bir kez daha ifade etmek gerekirse, buradaki kilit ifade, hiç kuşkusuz “Yeni Soğuk Savaş”. Bu “Yeni Soğuk Savaş”ın Çin ile ABD arasında 

olmayacağına yönelik Biden’ın yaptığı vurgu ise çok daha önemli. Çünkü buradaki “Yeni Soğuk Savaş”ta sadece iki aktör var, çok kutuplu 

dünyayı savunan; hatta bu noktada ABD’yle güç mücadelesi yürüten diğer aktörler yok hükmünde.  Dolayısıyla kafaları karıştıran, büyük 

soru işaretlerine yol açan bu ifadenin üzerinde durmakta fayda var.

Biden’ın Çin ile ABD arasında “Yeni Soğuk Savaş” olmayacak şeklindeki sözleri, açıkçası en temelde şu soruları akıllara getiriyor: ABD, Çin’le 

bir savaşa hazır değil mi ve bunu zaman kazanmak için mi yapıyor? Ve ABD, aslında Çin’le kontrollü bir iki kutuplu sistemin inşasında an-

laşmaya hazırım mesajını mı veriyor ve bu da doğrudan doğruya Washington’un gücü Pekin’le paylaşması ve dünyayı nüfuz alanlarına 

bölmesi anlamına mı geliyor?

Aslında ABD-Çin ilişkilerinde nasıl bir gelecek sorusu, özellikle de 2009 yılından itibaren her iki ülkenin gündeminde. Bu bağlamda 2009-

2013 yılları arasında ABD’nin Çin’i bölgesel-küresel meselelerde birlikte hareket edebileceği bir “çözüm ortağı” olarak görmeye başladığı, 

bu bağlamda önce “Asya-Pasifik”i merkeze alan bir bölgesel işbirliği arayışına vurgu yaptıkları, sonrasında ise Pasifik ötesini de hedefley-

en bir “Yeni Model İşbirliği”ni gündeme getirdikleri görülmekteyken; 2015 senesinden itibaren farklı bir döneme girildiği dikkatleri çekiyor.

Bu kapsamda ABD’nin söz konusu işbirliği arayışlarını ve ortaya koyduğu modeli bir zafiyet olarak gören Pekin yönetiminin Washing-

ton’dan beklentilerini daha da arttırdığı, bir anlamda çıtayı yükselttiği dikkatlerden kaçmıyor. Bölgesel-küresel bazda ortaya koyduğu 

büyük projeler ve yumuşak güç politikası (Kuşak-Yol Projesi gibi) ve “çok kutupluluk” söylemi üzerinden bir “Ötekiler İttifakı” inşa etmek 

suretiyle ABD karşıtlığını teşvik eden, onu yalnızlaştırmaya çalışan, iktisadi ve siyasi boyutta zayıflatan Çin’in bu politikasını Rusya-Ukrayna 

Savaşı’na kadar başarıyla yürüttüğü görülüyor. Öyle ki; “Çok Kutupluluk” söylemi üzerinden yalnıza ABD-Asyalı güçler bağlamında değil, 

ABD-AB ve hatta ABD-NATO ilişkileri bakımından da etkili sonuçlar alıyor.

Bunun sonucunda Çin’in küresel nüfuzunu arttırabilmek için ABD’den daha “adil” ve “yeni bir güç paylaşımı” konusunda açıktan tale-

plerde bulunduğu, bunun için yeri geldiğinde askeri güce başvurmaktan çekinmeyeceği de görülüyor. Nitekim G20 Zirvesi öncesi Çin 

Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’in askeri eğitimi güçlendireceğini ve “herhangi bir savaşa” hazırlanacağını açıklaması da hiç kuşkusuz 

“Amerikan Tek Kutupluluğuna-Hegemonya Arayışına” yönelik bir meydan okuma olarak kendisini gösteriyor. Düne kadar daha çok Çin’in 

kırmızı çizgileri noktasında (örneğin “Tek Çin Politikası”) bir kararlılık duruşu olarak ön plana çıkan savaş vurgusu, “herhangi bir savaş” 

ifadesiyle artık sınır tanımıyor. 

Dolayısıyla Obama’nın son döneminden itibaren kendisini gösteren, Başkan Donald Trump ve Obama’nın yardımcılarından mevcut 

Başkan Joe Biden’la devam eden “Çin tehdidi”, bugün ABD dış politikasının merkezinde yer alıyor. Özellikle de Rusya-Ukrayna Savaşı’yla 

birlikte Moskova’nın her türlü güç kaybına uğraması ve Rusya’nın nüfuz alanlarında Çin’in boy göstermesi, açıkçası Washington’u yeni 

bir tehdit ve işbirliği değerlendirmesine itmiş görünüyor.  Bir diğer ifadeyle Çin’in Pasifik başta olmak üzere, ABD’den daha fazlasını is-

temesi, hiçbir şekilde gücünü ve nüfuz alanlarını başka aktörle paylaşmayı kabul etmeyen Washington’u yeni bir politika izlemeye sevk 

etmiş durumda. Nitekim ABD’nin özellikle de Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden Çin’in çok kutuplu politikasını hedef alan yeni stratejisinin 

sonuçlarının Başkan Biden’ın bu son konuşmasında da etkili olduğu dikkatleri çekiyor.

Söz konusu açıklamanın Cinping’in ABD ile Çin arasında iki kutuplu bir dünya inşası yönünde verdiği dolaylı mesajlara zamanlama olarak 

denk gelmesi de elbette tesadüf olarak nitelendirilemez. Dolayısıyla Biden, Çin’in kararlılığını net bir şekilde gördüğünün ve onunla birlikte 

hareket edebileceğinin mesajını veriyor. Cinping’in buna cevaben Çin’in mevcut uluslararası düzeni değiştirmeye, ABD’ye meydan oku-

maya veya onun yerini almaya niyeti olmadığını belirten açıklaması da açıkçası “ben hazırım” anlamına geliyor ve akıllara 2009-2015 

arası döneme dönüşü ve bir nüfuz alanı paylaşım mutabakatını getiriyor.

Sonuç olarak, “Çok Kutupluluk” söylemiyle gücüne güç katan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda zayıflamış bir Rusya’yla bu gücünü nüfuz sa-

haları itibarıyla daha da pekiştirmeye çalışan ve yeri geldiğinde askeri güce başvurmaktan çekinmeyeceğini açıkça deklare eden Çin’e 

karşı, ABD’nin önündeki iki seçenekten birini şu an için gündemine aldığı görülüyor: “Kontrollü İki Kutupluluk” adı altında paylaşımı esas 

alan bir yaklaşım. Zira ABD, “Tek Kutupluluk” hedefine iktisadi, siyasi ve hatta askeri olarak uzak görünüyor ve Çin’le açıktan bir savaşı göze 

alamıyor. Dolayısıyla karşımızda “Soğuk Savaş 2.0” versiyonu söz konusu. Sovyetler Birliği’nin yerini alan Çin’le “Soğuk Savaş”a devam diyen 

Washington, dünyayı nükleer silahlar üzerinden tehdit eden ve mevcut siyasi haritayı statükonun korunması adına ihlal eden “revizyonist 

güçlere” karşı statükoyu savunan Pekin’le devam diyor gibi görünüyor. Bu da tek kelimeyle çok kutuplu dünya anlayışına karşı ortak bir 

duruşu ortaya koyarken; yeni bir paylaşım sürecine işaret etmesi açısından da oldukça önemli.

Peki, bu noktada ABD-Çin arasındaki paylaşımın adresi neresi olabilir? Açıkçası tüm göstergeler şu an için Güney Asya’ya işaret ediyor. 

Bölgesel-küresel bazda yaşanan son gelişmelere dikkatlice bakıldığında, Myanmar’la (Burma) başlayan sürecin diğer gelişmelerle bir-

likte daha derinleşeceği-genişleyeceği öngörülüyor. Zira her iki aktör de kendilerine başka bir rakip istemiyor ve mutabakata vardıkları, 

“Yeni İşbirliği Modeli” olarak sundukları kontrollü iki kutuplu sistem inşası noktasında hamlelerini yapmayı sürdürüyorlar. Dolayısıyla ABD-

Çin bağlamında yaşanan güç mücadelesinin her geçen gün bir paylaşım mücadelesine dönüşmesinin altında da bu gerçeklik yatıyor. 

Biden da zaten bunu söyledi.
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Bu bağlamda lojistik ve koridorlar/güzergâhlar mevzusu, yeni uluslararası sistemin inşa sürecinde tüm aktörler açısından çok daha 

büyük bir önem arz etmeye başlamış durumdadır. Bundan ötürü düne kadar “kenar kuşak” ağırlıklı güç inşa etme-gücü sürdürme an-

layışının yerini doğrudan doğruya koridorları/güzergahları hedef alan yeni bir stratejiye bırakması söz konusudur. Nitekim, son dönemde 

kenar kuşak ülkeleri dahil, kuzey-güney, doğu-batı güzergâhlarında kilit konuma sahip olan ülkelerde doğrudan ya da dolaylı müdahalel-

ere şahit olmaktayız.

Bu müdahalelerin bir sonucu olarak mevcut ya da potansiyel (hatta proje halindeki) birçok koridorun ve güzergâhın hedef alındığını, 

güvenli olmadığını, maliyetlerinin her geçen gün arttığını görmekteyiz. Söz konusu güzergâhlardaki artan belirsizlik ve devam eden krizler 

mevcut koridorların yükünü arttırırken, bu koridorlara bağımlı olan ülkeler açısından da ciddi lojistik sorunlara yol açmaktadır. Bu da tüm 

dünyada en başta enflasyon olmak üzere, ülkelerin iktisadi-ticari bazlı sosyal-siyasal dengelerini derinden sarsmaktadır.

Dolayısıyla tüm dünya açısından sadece transport bağlamında değil, enerji güvenliği noktasında da ihtiyaçlara daha az maliyetle, daha 

hızlı şekilde cevap verecek, güvenli ve kısa mesafeli yeni alternatiflere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı duyanların başında da hiç kuşk-

usuz bahsettiğimiz bu hususların her ikisinden de büyük ölçüde mahrum olan Avrupa ülkeleri geliyor. Avrupa’nın bu arayışında sadece 

Rusya-Ukrayna’nın savaş boyutuyla kendi ülkeleri üzerinde yol açtığı doğrudan sonuçların değil, aynı zamanda ABD vb. aktörlerin bu 

savaşı/krizi her açıdan bir fırsata dönüştürmesinin de etkilerini peşinen burada belirtmek gerekiyor.

Enerji-Lojistik Güvenliğinde Arz ve Güzergâh Olarak Trans-Hazar

Uluslararası ortamda yaşanan bu ani değişimler ve her geçen gün artan belirsizliklerden dolayı başta Avrupa olmak üzere tüm dünya 

açısından güvenilir “kaynak/arz” ve “güzergâh/koridor” noktası olarak Trans-Hazar’ın ön plana çıkması bir tesadüf olarak nitelendirilemez. 

Düne kadar bu bölgeyi göz ardı eden Avrupa’nın son dönemde buraya artan ilgisinin altında da bu çok boyutlu güvenlik arayışı yatıyor. 

Zira yukarıda kısmen değinildiği üzere, özellikle Avrasya coğrafyasında yaşanan son gelişmeler, sadece söz konusu bölge açısından 

değil, başta Avrupa olmak üzere, dünyanın geri kalan kısımları açısından da büyük bir önem arz ediyor.

Diğer taraftan Trans-Hazar’a artan bu “jeopolitik ilgi”nin beraberinde ne tür sonuçlar getireceği ise hiç kuşkusuz bölge devletlerinin 

burada ortaya koyacağı ortak duruşa bağlı. Bilindiği üzere Hazar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) sonrası ortaya çıkan yeni 

jeopolitikte son yıllara kadar “çözümsüzlüğün adreslerinden” biri olarak ön plana çıkmaktaydı. Son yıllarda bölge devletlerinin önemli bir 

kısmının aralarındaki ihtilafları barışçıl bir şekilde “dostluk anlayışı” zemininde çözmeleri, hiç kuşkusuz sadece kıyıdaş ülkeler açısından 

değil, Trans-Hazar açısından da yeni bir sürece işaret etmektedir. Zira “kriz yorgunu” bölge ülkeleri yeni sorunlar değil, işbirlikleri iste-

mektedir ve bunu da kazan-kazan anlayışı çerçevesinde başta yakın çevreleri olmak üzere, tüm dünyanın menfaatine olacak şekilde 

gerçekleştirmeyi hedeflemektedirler.

Hazar Ülkeleri “Yersiz-Suni Sorunlar” İstemiyor

Bölge devletleri, artık şunun çok net bir şekilde farkındadır: Günümüz gerçekliğinde güzergâh ve koridorlar enerji-transit taşımacılık 

bağlamında sadece iktisadi-ticari boyutta değil; bölgesel güvenlik, istikrar ve dolayısıyla da ortak kalkınma-refah ve kültür alanlarının in-

şası/geliştirilmesi noktasında da büyük bir öneme sahiptir. Nitekim üye devletlerin gerek ikili gerekse de çoklu anlaşmalar yoluyla Çin’den 

başlayıp Avrupa’ya uzanan Trans-Hazar Koridoru’na; yani Orta Ulaştırma Koridoru’na yönelik işbirliği arayışlarının arttığı gözlemlenmek-

tedir. Zira bölgenin kendisi kadar, başta Çin ve hatta Pakistan-Hindistan ikilisinin de merkezde yer aldığı Güney Asya açısından bu koridor 

büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Her iki ülkenin Trans-Afgan üzerinden Trans-Hazar’a yönelik artan ilgilerinin altında da bu husus 

yatmaktadır.

Bölge devletlerinin farkında olduğu bir başka husus da şudur: Hazar’da var olan sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğu bir 

ortamda bir takım suni ve yersiz hususlar üzerinden Hazar’da yeni “çözümsüz sorun alanları/konuları” oluşturma girişimi hiçbir şekilde iyi 

niyet olarak kabul edilemez. Bu bağlamda örneğin Hazar’dan geçirilecek boru hatlarının Hazar’da bir ekolojik soruna yol açacağı iddiası, 

açıkçası mevcut bilim-teknoloji ve uygulamalarla dalga geçmekle, onları göz ardı etmekle eşdeğerdir. Zira Hazar bu konuda bir ilk uy-

gulama alanı olmayacaktır. Bugüne kadar Karadeniz (Mavi Akım ve Türk Akımı) ve Baltıklar (Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2) başta olmak 
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Hazar’ın Değişen Jeopolitiği ve 
Trans-Hazar Koridoru:
“Fırsatlar-Tehditler İkileminde 
Nasıl Bir Ortak Gelecek”
Küresel bazda yaşanan çok boyutlu krizler, 

tüm dünya açısından çok boyutlu yeni tehdit 

ve riskleri de beraberinde getirmeye başlamış 

durumda. Doğrudan savaşın yanında dolaylı 

savaş yöntemleri ve uygulamaları (daha somut 

ifadeyle vekaleten ve hibrid savaşlar), ülkeler 

açısından sosyo-iktisadi sorunların ötesinde, 

bunların yol açacağı siyasi depremlerle bir-

likte uluslararası sistemde büyük bir kaosa; 

dolayısıyla da önü alınamadığı takdirde tüm 

insanlık açısından büyük bir yıkıma işaret ediyor. 

Zira, enerji güvenliği ile kendisini gösteren krizler, 

beraberinde gıda ve sağlık olmak üzere çok 

daha farklı güvenlik sorunlarını da gündeme 

taşımaktadır.
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Kırgızistan’ın Tacikistan
Sınırına KGAÖ’yü Davet Etmesi
19 Ekim 2022 tarihinde Kırgızistan Savunma 

Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Tacikistan’la sınır 

anlaşmazlıklarının çözülmesi konusunda bir 

plan önermiştir. Kolektif Güvenlik Antlaşması 

Örgütü’ne (KGAÖ) ait birliklerin Kırgız-Tacik sınırı-

na konuşlandırılması çağrısında bulunan Bek-

bolotov, şu ifadeleri kullanmıştır: [1]

“KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas’la yaptığım 

toplantıda, aramızda (Tacikistan ve Kırgı-

zistan) bir hakem kuruluncaya kadar barış ol-

mayacağını söyleyerek, küçük bir birlik gön-

dermeyi teklif ettim. Çatışmayı çözmek için 

tartışmalı bölgelerimize küçük bir KGAÖ birliğini 

yerleştirmeyi önerdim. Bu da birkaç sorunu 

çözecektir: Ateşkesin kontrolü ve ağır ekipman-

ların devlet sınırından çekilmesi.”

Bekbolotov, bunun yapılması halinde siya-

si sınırın çizilmesiyle ilgili sorunun çözüleceğini 

açıklamıştır. 18 Ekim 2022 tarihinde ise KGAÖ 

Genel Sekreteri Zas, Tacikistan Cumhurbaşkanı 
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üzere, dünyanın birçok yerinde denizin altından geçirilen ve geçirilme noktasında proje aşamasında olan boru hatları söz konusudur ve 

bugüne kadar ekolojik bir sorunun adresleri de olmamışlardır.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, geçmişten günümüze emperyalist bir anlayışın sonucu olarak karşımıza çıkan “Kaynak Savaşları”nın 

günümüzde “Koridor/Güzergâh Savaşları” ile birlikte daha geniş coğrafyalarda derinleşme eğilimi gösterdiğini, bu bağlamda güç mü-

cadelesinin yeni adreslerinden biri olarak Hazar bölgesinin söz konusu emperyal güçler açısından bir potansiyel kriz alanı olarak ve hedef 

olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu noktada “Hazar Havzası Devletleri” açısından önlerinde çok bir seçenek bulunmamaktadır. Ya işbirliği 

sürecine hep birlikte dahil olacaklar ve bunu hızlandıracaklar ya da bunun dışında kalacaklardır. Aksi takdirde bölge dışı aktörlerin olası 

krize müdahil olmalarıyla birlikte, “Hazar Sorununun uluslararasılaşması” ve bundan ötürü bölgenin çok daha büyük kaosa sürüklenmesi 

gibi bir tablo ortaya çıkar ki, açıkçası bu husus hiçbir bölge devletinin arzı etmeyeceği bir gelişme olacaktır ve kati surette menfaatlerine 

değildir.

Dolayısıyla Hazar menşeli çözüm sürecinin hızlandırılması, bu noktada başta kıyıdaş ülkeler olmak üzere, havza ülkeleri arasında Trans-Haz-

ar Koridoru’na, yani Orta Ulaştırma Koridoru’na yönelik yapıcı işbirliği anlayışının çok boyutlu olarak geliştirilmesi-güçlendirilmesi ve bir an 

önce bu koridorun işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Bölgede bu bağlamda kendisini gösteren “güçlü iradeyi” engellemeye yönelik 

birtakım çalışmaların, arayışların da bir sonuç vermeyeceğini, söz konusu aktör (ya da aktörlerin) artık anlaması gerekmektedir. Bunun 

somut örnekleri yakın zamanda da görülmüştür. Bundan ötürü, bir kez daha ifade etmek gerekirse, Hazar’da çözümsüzlük noktasında 

ısrar eden aktör bu yeni süreçte, değişen jeopolitikte yalnız kalmaya mahkumdur. Dolayısıyla Trans-Hazar Koridoru bağlamında aktörler 

ya bu işbirliği sürecine dahil olacaklar ya da bunun dışında kalmanın kayıpları ile yüzleşeceklerdir. Zira bölge çözümsüzlük yorgunudur ve 

“çözümsüzlük çözümdür” anlayışını kökten reddetmektedir.
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İkincisi, Tacikistan’ın buna nasıl bir tepki vereceğiyle ilişkilidir. Zira söz konusu sınıra barış gücünün yerleşebilmesi için Duşanbe’nin onayının 

alınması gerekmektedir. Aksi durumda sınırdaki barış gücünün Tacikistan’ı sınırlandırmak için konuşlandırıldığı izlenimi oluşacaktır. Söz 

konusu girişim, Duşanbe tarafından Moskova’nın Bişkek’i desteklediği şeklinde de yorumlanabilir.

Üçüncüsü, Özbekistan’ın tutumuyla ilgilidir. Taşkent, KGAÖ üyesi olmadığı için kendi sınırlarına yakın bir bölgede Rus askerlerinin bulunduğu 

bir kolektif barış gücünün konuşlanmasına karşı çıkabilir. Geçmiş yıllarda Taşkent yönetimi, ülke sınırlarına yakın bir bölgede herhangi bir 

üçüncü ülkenin askeri üssünün kurulmasına karşı çıkmıştır. Muhtemelen Taşkent, bu konuya da benzer bir perspektifle yaklaşacaktır.

Zas’ın Duşanbe’de Rahman’la yaptığı görüşmede Kırgızistan’ın önerisini tartışmaya açtığı tahmin edilebilir. Daha önce de benzer bir 

öneride bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Astana’da yapılan toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sınır ihtilafının istikrara 

kavuşturulmasının zaruriyetini aktarmıştır. Lakin Duşanbe, bu öneriye hiçbir zaman sıcak bakmamıştır.

Sonuç olarak Rusya’nın Kırgızistan’ı desteklemesi halinde, Duşanbe-Moskova hattında birtakım problemler yaşanabilir. Aslında Astana’da 

yapılan “Rusya-Orta Asya” toplantısında da Rahman, Rusya’nın Orta Asya ülkelerine saygı duyması gerektiğini belirterek Moskova’nın 

tutumundan rahatsız olduğunu ortaya koymuştur.

[1] “Глава Минобороны Кыргызстана предлагает выставить посты миротворцев ОДКБ на проблемных участках границы с Таджикистаном”, İnterfax, 

http://interfax.az/view/878874, (Erişim Tarihi: 20.10.2022).

[2]  “Рахмон и генсек ОДКБ выступили за усиление охраны таджикско-афганской границы”, Tass, https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16083325, 

(Erişim Tarihi: 20.10.2022).
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İmamali Rahman’la Duşanbe’de bir araya gelmiş ve taraflar, Tac-

ik-Afgan sınırındaki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi başta 

olmak üzere bölgedeki askeri ve siyasi durumu ele almışlardır. To-

plantı, 18-19 Ekim 2022 tarihlerinde Duşanbe’de düzenlenen Terörle 

Mücadelede Uluslararası ve Bölgesel İşbirliği konulu üst düzey 

konferans çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu konferansta Rahman, Ortadoğu’dan yabancı savaşçı 

transferi nedeniyle Afganistan’daki çeşitli terör örgütlerinin konum-

larını güçlendirdiğini ve bunun bölge ülkeleri için ciddi bir tehdit 

oluşturduğunu söylemiştir. Rahman-Zas görüşmesinde KGAÖ 

çerçevesinde Tacikistan’la işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular ele 

alınmıştır. Tacikistan Cumhurbaşkanı, KGAÖ’yü bölgenin güven-

lik ve istikrarının sağlanmasında önemli bir aktör olarak değer-

lendirmiştir.[2]

Bilindiği gibi, Tacikistan açısından öncelikli güvenlik tehdidi, güney 

sınırlarından gelmektedir. Son yıllarda Kırgızistan’ın güvenlik sorun-

ları ise Tacikistan’la yaşadığı sınır çatışmalarından kaynaklanmak-

tadır. Tacikistan, Afganistan merkezli tehditlerle mücadelede ciddi 

bir dış desteğe sahiptir. Duşanbe, ikili anlaşmalar da dahil olmak 

üzere KGAÖ’yle yaptığı işbirliği sayesinde komşularından gelecek 

tehditlere karşı kendisini daha güvende hissetmektedir. Kırgızistan 

ise kendi ulusal güvenlik konularında KGAÖ’den beklediği desteği 

alamamaktadır.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki güvenlik, aslında Bişkek için olduğu 

kadar Duşanbe bakımından da büyük öneme sahiptir. Duşanbe; 

tüm dikkatini güney sınırlarına yoğunlaştırmışken; kuzey sınırların-

da çatışmaların meydana gelmesi durumunda hem güney hem 

de kuzey sınırlarında istikrarsızlıkla yüzleşmek durumunda kalabilir. 

Ayrıca her ne kadar Tacikistan’ın Taliban’la sorunlu ilişkisi olsa da 

mevcut konjonktürde Taliban’ın Afganistan’ın kuzey komşularıyla 

bir savaşa girmeyeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bölge ülke-

leri için öncelikli sorun, Afganistan’daki radikal grupların güçlen-

mesidir.

Tahmin edileceği üzere, böylesi bir durumda Kırgızistan-Tacikistan 

sınırında yaşanan çatışmalar, KGAÖ için büyük bir sorun haline 

gelebilir. Bir diğer ifadeyle Bişkek, KGAÖ’nün önceliğini sadece 

Tacikistan’ın güney sınırlarına değil; aynı zamanda Fergana Va-

disi’ndeki sorunlara da yöneltmesini istemektedir.

Kırgızistan’ın Tacikistan’la yaşadığı sınır çatışmaları hem ülke 

ekonomisi için büyük zararlara yol açmakta hem de Kırgızistan 

Hükümeti’nin kamuoyu nezdindeki itibarını zedelemektedir. Nitekim 

Bişkek’in sınır çatışmalarında geri adım atması halinde Kırgız halkı, 

bunu bir mağlubiyet olarak görecektir. Geri adım atmadan karşılık 

verilmesi ise çatışmaların daha da büyümesine ve dolayısıy-

la insan kaybının artmasına yol açmaktadır. Ayrıca çatışmaların 

şiddetlenmesi daha da riskli iki soruna neden olabilir. Birincisi, 

yaşanan sınır çatışmalarının kapsamlı bir savaşa dönüşme riskidir. 

İkincisi ise Tacikistan’ı uzun süreli bir düşman haline getirme ihti-

malinin ortaya çıkmasıdır.

Kırgızistan Hükümeti’ne göre, ülkenin komşularıyla sınır sorunları 

var olmaya devam ettiği sürece, ekonomik kalkınma ve uluslar-

arası ekonomiye entegre olma noktasında sorun yaşanacağının 

farkındadır. Tek başına güney sınırlarında güvenliğini sağlamakta 

zorlanan Kırgızistan, bunu KGAÖ üzerinden yapmaya çalışmak-

tadır. Bişkek yönetimine göre, sınıra KGAÖ barış gücünün yerleştiril-

mesi, savunma için harcanan maliyeti de azaltacaktır.

Kırgızistan, kendi sorununu KGAÖ üzerinden çözmek isterken; 

örgüt için de yeni bir fırsat doğmaktadır. Zira Bişkek, KGAÖ üye-

leri nezdinde saygınlığını kaybetme sürecine girmiştir. Kırgızistan, 

KGAÖ’nün yeniden yapılandırılması gerektiğini söylemiş ve söz 

konusu örgütün kendi çıkarlarına hizmet etmediğini dile get-

irmiştir. Ayrıca Ermenistan, ittifaktan ayrılma noktasına gelmiştir. 

Her ne kadar Kazakistan, KGAÖ içinde aktif faaliyetlerini sürdürse 

de Rusya’yla ilişkileri nedeniyle güvensizlik yaşamaktadır.

Bu bağlamda Kırgızistan’ın Tacikistan sınırına KGAÖ’nün yerleştiril-

mesine dair önerisi, ittifakın yeni bir misyon ve rol üstlenmesine ve 

yeniden faal olduğuna dair inancın artmasına sebebiyet verece-

ktir. Bişkek’in önerisinin hem örgütün saygınlığı hem de Kırgızistan’la 

ilişkileri bakımından olumlu bir gelişme olacağı düşünülmektedir. 

Fakat Kırgızistan’ın bu teklifinin ittifak tarafından kabul edilmesinin 

farklı yan etkilerinin de olacağı söylenebilir.

Öncelikle bu durum, Erivan’ın KGAÖ’yle ilişkilerine yansıyacaktır. 

Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarında Erivan’ın önerisini geri 

çeviren KGAÖ’nün Kırgızistan’ın teklifini kabul etmesi, Ermenistan’ın 

KGAÖ’den uzaklaşmasını hızlandıracaktır.
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(ILD) tarafından 40 milyon dolar finanse edilerek açılan bu siyasi parti okuluna, ilgili ülkelerin iktidar partileri de destek olmuştur.[2] Söz 

konusu okul, partiden partiye diplomasi biçimi olarak liderler arası fikir alışverişinin geliştirmesi noktasında Pekin’e önemli bir avantaj 

sunmaktadır.

Sahra Altı Afrika’daki birçok ülke gibi Tanzanya da bağımsızlığına kavuştuğu yıllarda Mao Zedung ve ÇKP’den etkilenmiştir. Bu husus, Çin’in 

Afrika’da Siyasi Parti Okulu yoluyla nüfuzunu ideolojik anlamda da arttıracağını ortaya koymaktadır. Afrika ile Çin arasındaki ilişkiler, son 

yıllarda ağırlıklı olarak ekonomik münasebetler üzerinden gelişse de Pekin yönetiminin Afrika’daki askeri ve ideolojik varlığı da artmıştır. 

Nitekim Çin’in 2017 yılında Cibuti’de açtığı askeri üs, bu ülkenin yurtdışındaki ilk askeri üssüdür. Aynı zamanda yukarıda sayılan altı ülkedeki 

siyasi partiler, Çin’in ekonomik ve yönetişim modelinden ders almak konusunda da istekli görünmektedir. Bunu Siyasi Parti Okulu’nun ku-

ruluşuna verdikleri destekten de anlamak mümkündür.

2022 senesinin Haziran ayı başında Tanzanya’da kurulan bu Siyasi Parti Okulu’nda düzenlenen eğitim çalıştayına katılanlar tarafından 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e bir mektup yazılmış ve Cinping, mevzubahis mektuba aynı ay içerisinde bir cevap vermiştir. Cinping’in bu 

mektuba yanıt vermesi, ÇKP yönetiminin Afrika’daki iktidar partileri ve söz konusu okula verdiği önemin bir göstergesi olarak kabul edilebil-

ir. Zira okula katılan öğrencilerden birinin “Cinping’in bu kadar yoğun bir programa sahip olmasına rağmen mektubumuzu bir hafta gibi 

kısa sürede yanıtlaması, Afrika-Çin ilişkilerine verdiği değeri gözler önüne sermektedir.” demesi de bunu kanıtlar niteliktedir.[3]

Ayrıca burada belirtilecek bir diğer husus da Çin’in büyük projesi olarak lanse edilen Kuşak-Yol Projesi (KYP) çerçevesindeki yatırımlarıdır. 

Bu yatırımlar, her ne kadar Covid-19 salgınının yarattığı problemler ve ekonomik büyümedeki gerileme nedeniyle azalıyor olsa da Pekin’in 

söz konusu projenin siyasi ayağı şeklinde adlandırabileceğimiz ideolojik ve diplomatik ilişkiler ağını güçlendirmeye devam ettiğini ifade 

etmek mümkündür.

Tanzanya’da kurulan söz konusu Siyasi Parti Okulu, aslında KYP bağlamında ortaya konulan hedeflerin siyasi ayağını yansıtmakta ve bu 

noktada ÇKP ile Afrika’daki iktidar partileri arasındaki diplomasi ağını geliştirme amacı taşımaktadır. Bu bağlamda ÇKP, aslında insanlar 

arası bağlantıyı geliştirme ve güçlendirme şeklinde nitelendirdiği bu hedefi, söz konusu parti okulu sayesinde ileri bir seviyeye taşıma 

fırsatı oluşturmuştur.

Anlaşılacağı üzere bu okul, Pekin yönetiminin ve doğal olarak ÇKP’nin insanlar arası bağlantıyı geliştirmek adına siyasi partilerle ilişkilere 

büyük önem verdiğini ve ideolojisini yaymanın bir aracı olarak gördüğünü gözler önüne sermektedir. ÇKP’nin uzun yıllar boyunca Latin 

Amerika, Güney Asya, Afrika başta olmak üzere birçok bölgede parti eğitimi verdiği bilinmektedir. Fakat kurulan bu liderlik okulu, ÇKP 

tarafından finanse edilen ve kurulan ilk kalıcı parti okulu niteliğindedir. Dolayısıyla bahsi geçen durum, ÇKP’nin ve Çin yönetiminin hedefleri 

doğrultusunda yabancı partiler arası ortaklıklarını geliştirmek adına bu gibi okulları kurma ve finanse etme noktasındaki faaliyetlerinin 

süreceğine işaret etmektedir.

Cinping, 2013 yılında KYP’yi açıkladığı sırada bu projenin, uluslararası işbirliğini teşvik etmesini ve geliştirmesini arzu ettiğini dile getirmiştir. 

Bunun ticaret, dış politika, diplomasi, finans ve insandan insana bağlantı yoluyla geliştirilebileceğini; böylece ortak kalkınma noktasında 

uluslararası işbirliğinin artacağını ifade etmiştir. KYP, bir derecede Çin’in kendi küreselleşmesi şeklinde ifade edilebilir. Zira projenin geçtiği 

güzergahtaki ülkelerle işbirliğini geliştiren ve altyapı yatırımları yapan Çin’in aslında söz konusu girişimi kendi sistemini kurmak adına 

yaptığı iddia edilmektedir.

Altyapı yatırımları vesilesiyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Pekin yönetiminin proje kapsamında politika koordinasyonu ve 

Çin tipi sosyalist ideolojiyi yaymak üzere adımlar attığı da iddialar arasındadır. Ancak bu noktada Pekin, insandan insana bağlantının 

KYP’nin güçlü ve sosyal temeli olduğunu ifade etmektedir. Projenin devamını sağlayabilmek adına insandan insana bağlantı ve partiler 

arası iletişimin geliştirilmesi bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu durum, KYP’nin Çin tipi küreselleşme kavramını ortaya 

çıkarması ihtimalini güçlendirmektedir.
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Çin’in İlk Kalıcı Siyasi Parti 
Okulu ve Afrika

Çin, Doğu Afrika’da bulunan Tanzanya’da hem 

kıtadaki hem de denizaşırı ilk Siyasi Parti Oku-

lu’nu 2022 yılında açmıştır. Mwalimu Julius Lider-

lik Okulu adı verilen bu okul, ilk etapta Mozambik, 

Güney Afrika, Zimbabwe, Angola, Tanzanya ve 

Namibya olmak üzere altı ülkenin iktidar partiler-

indeki üst düzey yöneticilerinin yakınlarını öğren-

ci almaya başlamıştır.[1] Katılan ilk gruptaki tüm 

siyasi yöneticiler, ülkelerinin bağımsızlığından 

itibaren kesintisiz olarak ülkelerini yöneten kişil-

erden oluşmaktadır. Çin Komünist Partisi (ÇKP) 

içerisinde bulunan Uluslararası İrtibat Dairesi 
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Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 
Yerel ve Küresel Sağlık 
Güvenliği’ne Etkileri
24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukray-

na Savaşı’nın üzerinden yaklaşık dokuz ay 

geçmesine rağmen savaş hala sürmekte ve 

her geçen gün şiddetini arttırarak devam etme-

ktedir. Savaş nedeniyle binlerce insan yaşamını 

yitirmiş, milyonlarca insan da göç etmek zo-

runda kalmıştır. Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında 

enerji krizi, gıda krizi, iklim krizi ve göç gibi birçok 

konu tartışmaya açılmıştır. Çünkü bu savaş, ge-

leneksel güvenlik yaklaşımlarının kapsamını fa-

zlasıyla aşmış ve bu sebeple yeni güvenlik yak-

laşımlarıyla da ele alınmaya başlanmıştır. Sağlık 

güvenliği de bu alanlardan birisidir.

Sağlık güvenliği, en genel tanımıyla kıtlık ve 

açlıkla mücadele, çevre kirlenmesinin insan 
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Bu kapsamda Çin medyasını birçok kıta ve bölgeye taşıyan Pekin yönetimi, Konfüçyüs Enstitüleri ağını genişletmiş ve tarımdan eğitime, 

teknolojiden sağlığa kadar çeşitli sektörlerde yatırımlar yapmıştır. Bu vasıtayla siyasi partilerle iletişimlerini güçlendiren Cinping yöne-

timi, düşünce kuruluşları, yasama organları ve sivil toplum örgütleri arasında da bağlantılar kurulması noktasında mühim hamleler 

yapmıştır. Tanzanya’da kurulan bu Siyasi Parti Okulu da bu yönde atılan adımlardan biri olarak yorumlanabilir.

Afrika’da Çin tarafından kurulan ilk kalıcı parti okulu olan Mwalimu Julius Nyrere’de dersler ÇKP tarafından düzenlemekte olup; partinin 

nasıl yönetildiği, parti liderliğinin nasıl ve ne şekilde güçlendirilebileceği gibi konular üzerine odaklanılmıştır. Ayrıca Afrika ve Çin, küresel 

ilişkilerde hangi rolleri üstlenmesi gerektiği hususu da dahil olmak üzere birçok konu yoluyla ÇKP’nin vizyonunun desteklenmesine vurgu 

yapılan derslerin içeriğini kamuoyuna pek fazla açıklamamıştır. Buna ek olarak okulun kurulmasına destek veren altı Afrika ülkesinin 

siyasi partilerinin bağımsızlıklarını kazandıklarından beri iktidarda olmaları da dikkat çekmektedir. Dolayısıyla okulda verilen eğitimin bu 

partilerin yönetimlerini pekiştirmesi beklenebilir. 

Sonuç olarak ÇKP, uzun yıllardır Güney Asya, Latin Amerika, Afrika ve birçok bölgede verdiği parti eğitimlerini Afrika’da kurduğu ilk parti 

okulu aracılığıyla kalıcı bir zemine oturtmuştur. Bu yöndeki çalışmaların devam edeceği öngörülebilir. Covid-19 salgınıyla düşüşe geçen 

ve yavaşlayan KYP yatırımlarının en azından siyasi ve diplomatik temelde devam etmesi, Çin’in nüfuzunu yayma noktasında büyük 

önem taşımaktadır. Bu bağlamda Pekin yönetimi, gelecek yıllarda siyasi parti okullarını daha geniş bir zemine taşıyabilir ve birçok kıtada 

bu okulları açarak kendi ideolojik sistemini KYP yatırımları kapsamında yayarak nüfuzunu arttırabilir.

[1] Kester Kenn Klomegah, “China Opens Its First Political Party School in Africa”, Eurasia Review, https://www.eurasiareview.com/05072022-

china-opens-its-first-political-party-school-in-africa/ (Erişim Tarihi: 07.11.2022).

[2] Jevans Nyabiage, “China’s political party school in Africa takes first students from 6 countries”, South China Morning Post, https://

www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3182368/china-party-school-africa-takes-first-students-6-countries (Erişim Tarihi: 

07.11.2022).

[3] “Contributing Youth Power to Africa’s Development and Africa-China Cooperation”, Gv.cn, www.gov.cn/xinwen/2022-06/15/con-

tent_5695865.htm (Erişim Tarihi: 07.11.2022).
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sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın hastalıklarla mücadele, çocuk ölümlerinin azaltılması ve temiz su imkânlarının arttırılması 

yönündeki faaliyetler bütünüdür. Sağlık sorunlarından kaynaklanan güvenlik tehditlerini besleyen en önemli ortam savaş ve çatışma-

lardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2002 yılında yayımladığı “Sağlık ve Şiddet Dünya Raporu”na göre 1945-2002 yılları arasında 191 mi-

lyon insan savaş dışı şiddet eylemleri ve savaşlar sonucu ortaya çıkan olumsuz sağlık koşulları nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Bu durum, 

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sadece savaş alanında ölen kişiler üzerinden değil; doğrudan muharebe alanında olmayıp savaştan etkile-

nerek sağlık sorunu yaşayan kişilerin de incelenmesi gereksinimini apaçık ortaya koymaktadır.

Rusya-Ukrayna Savaşı, sağlık güvenliği açısından yerel ve küresel etkilere sahiptir. Yerel etkiler, Ukrayna sınırları özelinde; küresel etkiler ise 

Ukraynalı göçmenler vesilesiyle dünya genelinde görülmektedir.

Ukrayna’da 2022 yılının Şubat ayında savaşın başlamasının ardından erken teşhis ve tedavi göremeyen çok sayıda kanser hastası 

yaşamını yitirmiş veya tümörleri ilerleyerek daha kritik hale gelmiştri. Sivil halkın sürekli olarak çatışma ve bombardımana şahit olması, 

halkın ruh sağlığının büyük oranda bozulmasına neden olmuştur. Doğrudan saldırıya maruz kalmasa bile bombardıman seslerine maruz 

kalan siviller, büyük oranda duyma kaybı ve sağırlık yaşamaya başlamıştır.

Hava saldırılarından dolayı ülkede sürekli olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden ötürü halkın gıdaya ve tıbbi ürünlere ulaşımı da 

kısıtlanmıştır. Savaş sebebiyle Ukrayna’daki birçok sağlık kurumu ve çalışanı, iş göremez hale gelmiş ve hatta savaşın henüz başında 15 

Mart 2022 tarihinde DSÖ, bu duruma vurgu yapmak amacıyla elindeki verileri dünya kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bahse konu olan verilere göre; 15 Mart 2022 tarihine kadar Ukrayna sağlık hizmetlerine 31 saldırı yapılmış, bu saldırıların 26’sında sağlık 

tesisleri hasar görmüş veya yıkılmış, 5 saldırıda ambulanslar hasar görmüş veya tamamen imha olmuştur. Bu veriler üzerinden DSÖ 

tarafından yapılan açıklamada ise sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların başta kadınlar, çocuklar ve diğer savunmasız gruplar olmak 

üzere herkesin temel sağlık hizmetlerine erişimine doğrudan etkisi olduğu ifade edilmiştir.[1]

DSÖ, 2022 senesinin Eylül ayında yaptığı açıklamada ise Ukrayna sağlık sistemine yapılan saldırıların 500’den fazla olduğunu açıklamıştır. 

Bu saldırıların sağlık hizmetlerini aksattığı ve bu sebeple de ilerleyen aylarda Ukrayna’daki COVİD-19 vakalarının sayısının artacağı ifade 

edilmiştir.[2] Sağlık güvenliği alanında Ukrayna’da çıkan yeni tehditler, savaşın gün geçtikçe şiddetlenmesiyle birlikte artarak devam et-

miştir.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sağlık güvenliğine yönelik yerel etkilerinin yanında küresel etkileri de vardır. Üstelik bu durum, yerele nazaran çok 

daha büyük riskler taşımaktadır. Söz konusu risklerin en önemlisi, göç sorunuyla birlikte ortaya çıkmıştır. Savaşın başlamasının ardından 

günümüze kadar dokuz aylık bir süreç geçmiş ve bu kısa dönemde yaklaşık beş milyon Ukraynalı ülkesinden göç etmek zorunda kalmıştır. 

Bu göçmen kitlesi, yerel hastalıkların göç ettikleri ülkelere taşınmasına sebep olabilir.

Göç edilen ülke, ekonomik açıdan iyi bir durumdaysa Ukraynalı göçmenler için yaşam alanları oluşturulup hastalıkların yayılmasını 

engelleyebilir. Ancak ekonomik açıdan daha zayıf ülkelerde, göçmenler doğrudan yerel halkın içine karışmakta ve sağlık sorunları, temel 

yaşam ihtiyaçlarına nazaran oldukça geri plana atılmaktadır. Bu da hastalıkların yayılmasına ve mutasyona uğramasına sebebiyet 

verebilir. Bu nedenle de göçmenleri alan ülkede başlayabilecek bir salgın tüm dünyaya yayılabilir.  Örneğin 2021 yılının Kasım ayında 

Ukrayna’da yirmi çocuğa çocuk felci teşhisi konulmuş ve bu nedenle Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nca aşı kampanyası başlatılmıştır.[3]  Lakin 

savaşın çıkmasının akabinde buna yönelik nasıl bir önlem alındığı tam olarak bilinmemektedir. Bu sebeple de göçmenlerin içerisinde de 
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mevzubahis hastalığa sahip kişilerin bulunması muhtemeldir. Çocuk felcinin bulaşıcı bir hastalık olduğu da göz önünde bulundurulursa, 

salgın riskinin varlığı yadsınamayacaktır.

Ayrıca, yeni salgınların yanı sıra hâlihazırda tamamen bitmemiş olan Covid-19 da bu göç dalgaları nedeniyle tekrardan büyüyerek eski 

seviyelerine dönebilir. Dahası Rusya-Ukrayna Savaşı konvansiyonel bir savaş niteliğinde olduğu için her iki taraf da balistik füzeleri kull-

anmaktadır. Buna ek olarak ordu konvoylarının geçişi için ormanlar yakılmakta ve tahrip edilmektedir. Bu da dünya genelinde etkin olan 

iklim krizinin tırmanmasına yol açarak doğrudan küresel sağlık güvenliğine negatif etki etmektedir. Her ne kadar mevcut durumda söylem 

boyutunda olsa da nükleer bir savaş tehlikesi de küresel sağlık güvenliğine büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Neticede Rusya-Ukrayna Savaşı hem yerel hem de küresel bazda sağlık güvenliği açısından önemli bir tehdit yaratmıştır. Savaşın devam 

etmesi, özellikle de Ukraynalı göçmen kabul eden ülkeler için ilerleyen dönemlerde çok daha büyük sorunlara yol açabilir. Güncel du-

rumda savaştan etkilenen kitle, ağırlıklı olarak Ukrayna halkı olsa da savaşın küreselleşmesi ihtimal dahilindedir. Bu yüzden küresel sağlık 

sorunlarıyla daha sık karşılaşılabileceği söylenebilir.

[1] “Stop Attacks on Healt Care in Ukraine” UNICEF, https://www.unicef.org/turkiye/en/press-releases/stop-attacks-health-care-ukraine, (erişim tarihi: 04.11.2022).

[2] “ВООЗ прогнозує жовтневий сплеск COVID-19 в Україні”, UNN, https://www.unn.com.ua/uk/news/1994023-vooz-prognozuye-zhovtneviy-splesk-covid-

19-v-ukrayini, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).

[3] “В Україні виявили новий випадок поліомієліту у маленької дитини”, UNN, https://www.unn.com.ua/uk/news/1961244-v-ukrayini-viyavili-noviy-vipa-

dok-poliomiyelitu-u-malenkoyi-ditini, (Erişim Tarihi:03.11.2022).
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haline getirmiştir.[2] Bu durum, akıllara “Kuzey Kore mevcut denemeleriyle hedeflerine ulaşabilir mi?” ve “Amaçlarına ulaşabilmek için 

daha ne kadar ileriye gidebilir?” sorularını getirmektedir.

Bu noktada Kuzey Kore’nin stratejisinin ABD’nin dikkatini çekmek, akabinde kendisine uygulanan yaptırımları hafifletilmek, birtakım ayrı-

calıklara ulaşabilmek ve tanınma konusunda müzakere fırsatı elde etmek olduğu söylenebilir. Fakat ABD, mevcut durumda yaklaşan ara 

seçimlerle meşguldür. Dış politikasında ise Ukrayna Savaşı ve Çin’le yürüttüğü küresel güç mücadelesine odaklanmış vaziyettedir. Bu du-

rumda Pyongyang Hükümeti’nin istediği neticeyi alabilmek için mevcut faaliyetlerini daha da artıracağı öngörülebilir. Bu da kıtalararası 

uzun menzilli balistik füzelerin ilerleyen testlerde daha sık kullanılacağı anlamına gelmektedir.

Tüm bunların yanı sıra Kuzey Kore’nin denemelerini yükselteceği her yeni seviye hem küresel güvenlik endişelerini hem de bölgesel te-

hdidi ve riski daha da yukarı bir seviyeye taşıyacaktır. Mevzubahis durum, Birleşmiş Milletler (BM) içerisinde de daha güçlü bir yaptırım 

baskısı oluşmasına sebebiyet verebilir. Ancak Rusya ve Çin’in Batı’yla yaşadıkları gerilimden ötürü BM Güvenlik Konseyi (BMGK) içerisinde 

bir birlikteliğin oluşması zordur. Nitekim BMGK üyesi olan on beş devlet, Kuzey Kore’nin son denemelerini kınama noktasında ortak bir 

duruş sergileyememiş ve Çin ile Rusya, Kuzey Kore’yi kınamayı reddetmiştir.[3] Bununla birlikte Moskova yönetimi, mevzubahis toplantıda 

Pyongyang ile Washington arasındaki gerilimin sorumlusu olarak ABD’yi göstermiştir.[4]

Aynı zamanda Kuzey Kore’nin yeni nükleer yasası da nükleer silahların çeşitli durumlarda önleyici kullanımına izin vermektedir. Bu yasanın 

altında yatan temel sebeplerden biri de Pyongyang Hükümeti’nin bölge üzerindeki Güney Kore, Japonya ve ABD ortaklığında düzenlenen 

tatbikatları bir işgal provası olarak görmesidir.

Bunlarla birlikte Kuzey Kore’nin müzakere masasına dönüş noktasında ABD’nin dikkatini çekebilmesi çok da kolay değildir. Dolayısıyla ara 

seçimler vesilesiyle füze denemelerini sıklaştırma hamlesi yaptığı düşünülen Pyongyang, kendisini Washington yönetiminin öncelik lis-

tesinde daha üst sıralara taşımaya çalışabilir.

Öte yandan Rusya, Ukrayna Savaşı’nda istediği sonuçları elde edememektedir. Bu da Kuzey Kore açısından ikircikli bir durum yarat-

maktadır. Öncelikle Ukrayna Savaşı’nın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehditlerinin Amerikan dış politikasında yarattığı 

meşguliyet, Pyongyang’ın füze denemelerinin ABD’nin dikkatini çekmesini zorlaştırmaktadır. Yani Ukrayna Savaşı’nın ABD’de yarattığı dikkat 

dağınıklığı, Kuzey Kore açısından dezavantajlı bir durum oluşturmaktadır.

Diğer taraftan Kuzey Kore’nin nükleer denemelerinin ABD nezdinde birtakım etkilere sebebiyet vermesi halinde, Moskova da gelişmel-

erden yararlanabilir. Böylece Rusya, Batı’ya karşı avantajlı bir konum elde ederek Batı’nın hegemonyasını ve gücünü sarsma noktasında 

daha ciddi adımlar atabilir. Söz konusu olasılığın gerçekleşmesi de Batı hegemonyası karşıtlığı noktasında Pyongyang açısından birtakım 

fırsatları beraberinde getirebilir.

Kuzey Kore için Ukrayna Savaşı üzerinden meydana gelen bu ikircikli durum, Çin dış politikası ve Tayvan konuları bakımından da benzer 

şekilde tezahür etmektedir. Nitekim üçüncü dönem için yetki alan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daha proaktif bir dış politika izleme ve 

Tayvan üzerindeki baskıyı artırma ihtimali, Kuzey Kore’nin ABD’nin dikkatini çekebilmesini zorlaştırarak Pyongyang Hükümeti’nin aleyhine 

işleyebilir.

Ayrıca Kuzey Kore’nin ABD için yaratacağı dikkat dağınıklığı da dış politika üretimi ve Tayvan noktasında Çin’in elini kuvvetlendirerek Batı’ya 

daha güçlü bir şekilde meydan okuyabilmesine ve Batı ittifakını sarsabilmesine imkân sağlayabilir. Elbette bu durumun gerçekleşmesi de 

Kuzey Kore’nin elini kuvvetlendirecektir.
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Kuzey Kore’nin Nükleer Dene-
meleri Amacına Ulaşabilir mi?
Kuzey Kore devlet yetkilileri, bölgede Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD), Güney Kore ve Japon-

ya ortaklığında gerçekleştirilen tatbikatlara karşı 

sert söylemlerde bulunmakta ve bu tatbikat-

ların yanıtlanacağı noktasında uyarılar yap-

maktadır. Kuzey Kore’ye ait bu tutum yalnızca 

sözde kalmamakta, Pyongyang yönetiminin 

halihazırda gerçekleştirdiği faaliyetlerin daha 

da ciddileşmesi şeklinde sahada da karşılık bul-

maktadır. Nitekim Kuzey Kore, 2 Ekim 2022 tari-

hinde yirmiden fazla füze denemesi yapmıştır.

[1] Söz konusu denemeler, Güney Kore yakınları-

na düşen bir kısa menzilli füze ve aynı zaman-

da Japonya’yı alarma geçiren bir uzun menzilli 

kıtalararası balistik füzeyi de içermektedir.

Tüm bu denemeler, 2022 yılını Kuzey Kore’nin en 

fazla balistik füze denemesi gerçekleştirdiği yıl 
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ABD-Ukrayna Görüşmesi: 
Rusya’yı Taviz Vermeye Zorlamak
Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal 

Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın 4 Kasım 2022 

tarihinde Ukrayna’yı ziyaret ettiğini doğrulamıştır. 

Kiev’e gizli bir ziyaret gerçekleştiren Sullivan, Ukray-

na Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ve Cumhur-

başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’la bir araya 

gelmiştir. Ayrıca Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy 

Reznik’le görüşmüştür. Ziyaretin resmi amacı bildiril-

mezken Amerikan basınına göre; Sullivan’ın Kiev’e 

yapılacak bir sonraki askeri yardım paketinin içeriği 

hakkında konuştuğu ve 8 Kasım 2022 tarihindeki ara 

dönem Kongre Seçimlerinden sonra Ukrayna’ya 

yönelik kapsamlı desteğin devam edeceğine dair 

güvence verildiği belirtilmektedir.

Sullivan, ABD’nin Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yeni 

bir askeri yardım paketi sağlayacağını ve Wash-

ington’un ilerleyen dönemde Kiev’e yönelik ekono-

mik ve insani destek sağlama planlarını da doğru-

lamıştır. Pentagon tarafından yapılan açıklamaya 

göre ABD, Ukrayna için 400 milyon dolarlık yeni bir 

askeri yardım paketinin parçası olarak 45 adet T-72 

tankının yanı sıra Hawk uçaksavar füze sistemlerinin 

modernizasyonunu finanse edecektir. Plan ayrıca 

1.100 Phoenix hayalet taktik uçağı ve 40 zırhlı nehir 

botunun satın alınması için finansman da içerme-

ktedir.[1]

Washington Post, Sullivan’ın Kiev ziyaretinde, Ukray-

na’dan Rusya’yla müzakerelere açık kapı bırak-
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Nitekim hem Rusya’nın hem de Çin’in ABD, NATO ve Batı hegemonyasına daha güçlü bir şekilde karşı koyabilmesi, halihazırda “ortak 

düşman” üzerinden dış politika çıkarları noktasında yakınlaştıkları Kuzey Kore’nin de küresel olarak tepkiler, yaptırımlar ve askeri tehditler-

le karşılaşmadan nükleer hedeflerini ve denemelerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak denemelerin bu kadar sıklaşmasının en önemli sebeplerinden birinin Kuzey Kore’nin ABD ve Batı ittifakının dikkatini çekerek 

çeşitli kazanımlar elde etme gayesi olduğu söylenebilir. Fakat Çin’le yürütülen küresel mücadele ve Ukrayna Savaşı nedeniyle mevcut 

denemelerin ABD’nin dikkatini çekebilmesi zor gözükmektedir. Ancak bu denemelerin ABD’de yaratacağı dikkat dağınıklığı da Rusya ve 

Çin’in ve dolaylı olarak da Kuzey Kore’nin çıkarlarına hizmet edebilir.  

[1] “North Korea Keeps up Its Missile Barrage With Launch of ICBM”, Ap News, https://apnews.com/article/seoul-south-korea-north-joint-

chiefs-of-staff-7dba751749432b5bc6f60eb492bc7a2f, (Erişim Tarihi: 05.11.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “Us Confronts China, Russia at UN over N. Korean Missile Launches”, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2022/11/5/us-con-

fronts-china-russia-at-un-over-n-korean-missile-launches, (Erişim Tarihi: 05.11.2022).

[4] Aynı yer.

20

Dr. Sabir
ASKEROĞLU

ANKASAM Avrasya 
Uzmanı



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

Enerji Krizi Avrupa’daki 
Kültürel Yaşamı Nasıl
Etkiliyor?
24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukray-

na Savaşı’nın dünya genelindeki ve Avrupa 

özelindeki en büyük yansıması, enerji noktasın-

da yaşanan fiyat artışları olmuştur. Bahsi geçen 

savaş öncesi Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yak-

laşık %40 oranında Rus doğalgazına bağımlı 

olmaları, blok içindeki ülkeleri beklenmedik bir 

sınamayla karşı karşıya bırakmıştır. Öyle ki; zam-

anla krize evrilen bu süreçte Avrupa’daki birçok 

devlet zor durumda kalmıştır.

Kıta Avrupa’sındaki enerji krizinin etkilerinin çeşitli 

alanlarda yaşandığı söylenebilir. Bununla bir-

likte arka planda kalan bir nokta ise söz konu-

su krizin Avrupa’daki kültürel yaşamı nasıl et-

kilemiş olduğudur. Bu krizden, özellikle müzeler 

ve tiyatrolar gibi sosyal hayatın ve kültürel bilgi 

aktarımının had safhada olduğu yerler de old-

ukça etkilenmiştir. Bu durum, mevcut süreçte 

Avrupa’da kültürel faaliyet alanlarının kısıtlan-

ması gibi sonuçlar doğurmaktadır.

ANKASAM ANALİZ
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masını istediğini öne sürmüştür.[2] Diğer bir deyişle Sullivan, Zelenski’den Rusya’yla diyalog kapısını açık tutmasını talep etmektedir. 

The Wall Street Journal’a göre ise Sullivan, son aylarda Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai 

Patruşev’le özel görüşmelerde bulunmaktaydı. Sullivan, bu müzakerelerdeki amacının, Rusya’nın nükleer silah kullanma tehdidi de dahil 

olmak üzere Ukrayna’da savaşın tırmanmasını önlemek ve iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak olduğunu belirtmiştir. Sulli-

van, bu ziyarette anlaşmazlığın çözümünün gündeme alınmadığını vurgulamıştır.[3]

Sullivan’ın Kiev’i ziyaret etmesiyle eş zamanlı olarak açıklama yapan Zelenski, “Rusların işgal altındaki Ukrayna topraklarından çekilm-

esi ve Ukrayna’ya saldırmalarından ötürü ‘hatasını’ kabul etmesi halinde Ukrayna’nın Rusya’yla diyalog için bir format bulabileceğini” 

söylemiştir. Zelenski, “Ukrayna’yı işgal ederek yok etmek isteyen Rusya’yla müzakerelerin bir anlamının olmadığını” da sözlerine eklemiştir.

[4] Benzer bir açıklamada bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale 

başlamasından “sekiz aydan fazla bir süre sonra Ukrayna askerlerinin Rusya üzerinde üstünlük sağlamayı başardıklarını ve Rusya’nın 

askeri üstünlüğüne dair ana mitlerini fiilen yok ettiklerini, bu ortamda Kiev ile Moskova arasında herhangi bir anlaşmadan söz edile-

meyeceğini” söylemiştir.[5]

Rusya’nın 23-27 Eylül 2022 tarihleri   arasında Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporojiye bölgelerinde referandumlar düzenleyerek bu 

bölgeleri kendi toprağı ilan etmesinden sonra 30 Eylül 2022 tarihinde Zelenski, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin hazırladığı “Putin 

iktidarda olduğu sürece Rusya’yla müzakereler yapmayacağına dair kararnameyi” imzalamıştı.[6] Bu bağlamda Ukrayna yasal olarak 

da Rusya’yla müzakereler yürütmek istememektedir.

Rusya ise Kiev’le diyaloğa hazır olduğunu ve kendi hedeflerine diplomatik yollarla ulaşmak istediğini belirtmektedir. Rusya’nın müzak-

ere yapmak istemesinin en önemli nedenlerinden biri Ukrayna’da savunma stratejisine geçmiş olmasıdır. Ukrayna ve ABD açısından 

Rusya’nın askeri anlamdaki bu durumu Rusya’nın Ukrayna sahasında askeri üstünlüğünü kaybetmiş olması anlamına gelmektedir. 

Diğer taraftan Rusya karşısında kayda değer bir başarı elde ettiğini ileri süren Ukrayna Ordusu, Herson bölgesinde yeni bir taarruza 

geçmek için hazırlık yapmaktadır. Kiev’e göre; Rusya’yla yapılacak herhangi bir şartsız müzakere, Moskova’nın zaferi olarak görülecektir. 

Bu nedenle Ukrayna sahasında savunmaya geçmiş olan Rusya’yla müzakereler başlatmak, onun yeniden güçlenmesine imkân tanı-

mak anlamına gelecektir.

Sullivan’ın Kiev ziyareti aslında Rusya’yla görüşmelerin hangi şartlarda yapılabileceğini istişare etmeye yöneliktir. ABD açısından, 

Rusya’yla müzakerelerin yapılması, Kremlin’in verebileceği tavizlere bağlıdır. Nitekim ABD, Ukrayna’ya taarruz silahları olan 45 adet tank 

vermeyi kabul etmiş ve Ukrayna’ya tank vermek isteyen diğer ülkeleri de destekleyeceğini açıklamıştır. Böylece Washington, Moskova’ya 

daha fazla baskı yaparak onu kendi şartlarını kabul etmeye zorlamaktadır.

[1] “Салливан в Киеве: новый пакет военной помощи США”, Euronews, https://ru.euronews.com/2022/11/05/ru-ukraine-new-military-aid, (Erişim Tarihi: 

07.11.2022).

[2] Missy Ryan, John Hudson and Paul Sonne, “U.S. Privately Asks Ukraine To Show It’s Open To Negotiate With Russia”, The Wall Street Journal, https://www.

washingtonpost.com/national-security/2022/11/05/ukraine-russia-peace-negotiations/, (Erişim Tarihi: 07.11.2022).

[3] “Senior White House Official Involved in Undisclosed Talks With Top Putin Aides”, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/senior-white-house-

official-involved-in-undisclosed-talks-with-top-putin-aides-11667768988?mod=hp_lead_pos2, (Erişim Tarihi: 07.11.2022).

[4] “Диалог с Россией возможен, если она отступит и признает свои ужасные ошибки — Зеленский”, NV, https://nv.ua/world/geopolitics/peregovo-

ry-ukrainy-i-rossii-zelenskiy-nazval-uslovie-dlya-dialoga-s-rf-poslednie-novosti-50281580.html, (Erişim Tarihi: 07.11.2022).

[5] “Подоляк определил главную задачу Украины в отношении РФ”, Post Factum, https://postfactum.info/politics/podolyak-opredelil-glavnuyu-zada-

chu-ukrainy-v-otnoshenii-rf-12945.html, (Erişim Tarihi: 07.11.2022).

[6] “Указ Президента України №679/2022”, president.gov.ua, https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249, (Erişim Tarihi: 07.11.2022).
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ing-public-facilities-due-to-soaring-cost-of-energy, (Erişim Tarihi: 08.11.2022).

[3] “A Century-Old Theater in Hungary is Closing For The Winter Because its Utility Bills Went Up Eight Fold As Europe Weathers Brutal Ener-

gy Crisis”, Fortune, https://fortune.com/2022/10/03/europe-energy-crisis-erkel-theater-hungary-closing-winter/, (Erişim Tarihi: 08.11.2022).

[4] “How Museums Are Combating The Energy Crisis”, DW, https://www.dw.com/en/how-museums-are-combating-the-energy-cri-

sis/a-63371625, (Erişim Tarihi: 08.11.2022).
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crisis-dw-10-11-2022/, (Erişim Tarihi: 08.11.2022).
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İngiltere’deki müzeler ise, enerji krizinin, ısıtma faturalarının 2022 

yılı itibarıyla beş kat daha pahalıya mal olmasına neden ol-

acağını tahmin ettiğinden kapılarını açık tutamamaktan endişe 

etmektedir. İngiltere Müzeler Birliği Başkanı Sharon Heal, söz 

konusu krizin Covid-19 salgınından bile daha kötü olduğunu be-

lirtmiştir. [6]

Dolayısıyla daha Covid-19 salgınının etkisi geçmemişken ve 

normalleşme sürecine yeni yeni geçilmeye başlanmışken; 

savaşın neden olduğu enerji krizi müzeler için durumu daha da 

kötüleştirmiştir. Mevzubahis durumun sadece İngiltere özelinde 

değil, bütün Avrupa için geçerli olduğu söylenebilir. Üstelik İn-

giltere’nin Avrupa’da Almanya gibi Rus doğalgazına bağımlı ol-

madığı göz önünde bulundurulduğunda, krizin ülkelerin izlediği 

enerji politikasından bağımsız şekilde geliştiği de öne sürülebilir.

Ayrıca, Avrupa’daki müzeler bakımından bir başka sorun ise 

birçok müzenin tarihi binalarda yer almasıdır. Yani, enerji tasar-

rufu yapmaya uygun değildirler. Çalıştırılması, ısıtılması ve 

bakımı maliyetlidir.[7]

Bir başka Avrupa ülkesi Fransa’da alınan önlemler kapsamında 

Strazburg kentindeki dokuz müze, diğer Fransız kültür kurumlarıy-

la birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un tasarruf çağrısına 

uymuş ve mevcut süreçte haftanın sadece beş günü açık kal-

maya başlamıştır.[8] Görüleceği üzere, Avrupa’daki bazı kültür 

kurumları, en azından haftanın bir bölümü için kapılarını kapat-

ma noktasına gelmiştir.

Yine dünyanın en çok ziyaretçi çeken müzelerinden biri olan 

Louvre müzesinin piramidi enerji tasarrufu için erken karartılma-

ya başlanmıştır.[9] Tüm bu örnekler, enerji krizinin Avrupa’daki 

kültürel yaşamı ne kadar derinden etkilediğinin birer delilidir.

Sonuç olarak müzeler ve tiyatrolar, insanların sosyalleşmek, bu-

luşmak ve kendilerine bir şeyler katmak için gittikleri yerlerdir. 

Avrupa’da yaşanan enerji krizi ise söz konusu alanların kısıtlan-

masına yol açmıştır. Müzelerde ve galerilerde yer alan koleksi-

yonların bakımının özel şartlar, yani yüksek enerji gerektirmesi 

bu alanları zor durumda bırakmaktadır. Bu bağlamda Avrupa 

ülkelerinin daha Covid-19 salgınının etkileri geçmemişken; yeni 

bir sınamayla karşı karşıya kaldıkları söylenebilir.

Örneğin İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Uffuzi Sanat müz-

esinin müdürü Eike Schmidt, kurumun enerji faturalarının nered-

eyse üç katına çıktığını ve 2022 yılının Temmuz ayının giderlerinin 

bir önceki yıla göre %185 daha pahalıya mâl olduğunu belirt-

miştir. Mevzubahis örnekler, yalnızca İtalya’yla sınırlı değildir. Ben-

zer durum, AB’nin diğer ülkelerinde de yaşanmaktadır. Hollan-

da’nın en büyük sanat müzelerinden birisi olan Rijksmuseum’un 

temsilcisi de faturalarının üç katına çıktığını söylemiştir. Paris’te 

bulunan 14 müzenin işletmesini üstlenen Paris Musees kuru-

mundan bir temsilci de işletmenin toplam faturasının geçen 

yıla göre yaklaşık 1 milyon avro daha fazla gelmesini bekleme-

ktedir.[1]

AB üyesi bir başka ülke olan Macaristan’da ise enerji krizinin 

boyutunun bloğun diğer üyelerine kıyasla daha etkili olduğu 

görülmektedir. Macaristan’da pek çok şehir, artan enerji mali-

yetleri nedeniyle tiyatrolar, müzeler ve kütüphaneler gibi kamu 

tesislerini kapatmaktadır.[2] Bunun en önemli örneklerinden birisi 

de Budapeşte’de prestijli Macar Devlet Operası’nın gösteri serg-

ilediği alanlardan birisi olan 111 yıllık Erkel Tiyatrosu’nun 2022 yılının 

Kasım ayından itibaren artan enerji faturaları nedeniyle kapa-

tılmış olmasıdır.[3]

Dolayısıyla enerji krizinin etkileri yalnızca kültürel faaliyet alan-

larının kısıtlanması olarak düşünülmemelidir. Bu durumun san-

atçıların ve diğer çalışan insanların işsiz kalması sebebiyle so-

syal huzursuzluğu da arttırabileceği öngörülebilir. Bu bağlamda 

bahsi geçen savaşın ardından Rusya’dan doğalgaz alımını art-

tıran Macaristan’ın da kırılgan bir yapıda olduğu görülmektedir.

AB’nin mali anlamda en güçlü ülkesi olan Almanya’nın bile en-

erji krizi karşısında oldukça zorluk çekiyor oluşu, söz konusu krizin 

son derece etkili olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Al-

man Kültür Konseyi Başkanı Olaf Zimmermann, enerji kıtlığı yaş-

anması durumunda müze sergilerinin tehlikede olacağı konu-

sunda uyarıda bulunmuştur. Acil bir durum sırasında insanların 

hangi sanat eserlerini gerçekten korumak istediklerini düşün-

meleri gerektiğini söylemiştir.[4]

Örneğin müzelerde sergilenen her eserin ışığa belli bir hassas-

iyeti vardır. Bir diğer deyişle ister ışığa duyarlı grafikler ister ısıya 

duyarlı resimler olsun, her sergi kendine özgü sıcaklık koşullarına 

ihtiyaç duymaktadır.[5] Bu ise enerji krizinin Avrupa’daki kültürel 

yaşam üzerimde ne kadar komplike ve derinden etkiler yarat-

tığını göstermesi bakımından oldukça mühimdir.
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Sırbistan’da Kurulan Yeni 
Hükümet ve Denge Politikası

hem bölgenin çıkarları hem de kendi çıkarları bakımından strate-

jik bir karar sürecinin eşiğindedir.

Bu bağlamda yedi aya yakın bir sürede tamamlanan hükümet 

kurma süreci, Sırbistan’ın temkinli davrandığını gösterirken, il-

erideki politikaları hakkında da ipuçları sunmaktadır. Bu çerçeve-

de kabineye seçilen isimler önem taşımaktadır. Kabinede Avrupa 

Birliği (AB) fikrine sıcak bakan isimler bulunmakla birlikte Ivica Dac-

ic gibi Rusya yanlısı isimler de vardır.[2]

Parlamentodaki oylama sonrasında düzenlenen resmi yemin 

töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Brnabic, hükümetin 

öncelikli olarak enerji yatırımlarına odaklanacağı ifadesinde bu-

lunmuştur ve AB üyeliğinin de stratejik bir hedef olduğunu vurgu-

lamıştır. Öte yandan, konuşmasının bir bölümünde Avrupa ile olan 

ilişkilere değinerek niyetlerinin bir “Avrupa Sırbistan”ı inşaat etmek 

olduğunun ancak bunun tek taraflı olmayıp AB’yi de bağladığının 

altını çizmiştir. Bununla beraber dış politikada diğer ülkelerle dos-

tane ilişkiler sürdürerek iş birliğine yatırım yapılacağını vurgu-

lamıştır.[3] Bu konuşmada özellikle ortaya çıkan durum, Brnabic’in 

Rusya yanlısı yahut AB yanlısı bir hükümet izlenimi vermemeye 

çalışmasıdır.

Hükümetin kurulmasının bu kadar uzun sürmemesi gerektiği 

yönünde eleştiriler de gündemdedir. Uzmanlar, bu uzun sürecin 

arkasında Vucic’in olduğunu ve süreci olabildiğince yavaşlata-

rak kendi konumunu konsolide etmeye çalıştığını değerlendiril-

mektedir. Bununla beraber uzun süredir uygulanan denge poli-

tikasının tıkandığını hisseden Vucic’in hükümet kurma sürecinde, 

olabildiğince bu politikayı yürütebilecek, hem Rusya’ya hem de 

AB’ye yüzü dönük bakanları atama noktasında özenli davrandığı 

görülmektedir.

Atanan bakanlar ve değişen bakanlar incelendiğinde Sırbistan’ın 

denge politikasını sürdürmeye devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile 

bilinen eski İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin’in yerine başka bir 

ismin getirilmesi gibi örnekler Rusya ile ilişkilerde daha temkin-

li ilerleneceğini işaret etmektedir. Bununla beraber ABD’ye yakın 

isimlerden eski Enerji Bakanı Zorana Mihajlovic’in göreve getiril-

memesi ise Rusya’ya olumlu bir mesaj niteliğindedir. Böyle bir 

adımla Rusya’ya, Sırbistan’ın enerji politikalarını Batı’nın şekillen-

dirmesine izin vermeyeceği gösterilmeye çalışılmaktadır.[4]

Dışişleri Bakanlığına getirilen Ivica Dacic ismi ise, Rusya ile olan 

denge politikasının devam edeceğini göstermektedir. Zira her ne 

kadar Dacic’in Rusya yanlısı bir isim olduğu bilinse de uzmanlar 

Sırbistan’da 3 Nisan 2022 tarihinde parlamen-

to üyeleri ve cumhurbaşkanını seçmek için halk 

sandık başına gitmiştir. Cumhurbaşkanlığı yarışını 

Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) ve Sırp İlerleme Par-

tisi’nin (SNS) ortak adayı mevcut Cumhurbaşkanı 

Aleksandar Vucic kazanırken, parlamentoda 

hükümet kurma görevini Başbakan Ana Brnabic 

üstlenmiştir. Seçimlerin üzerinden yaklaşık yedi ay 

geçmesine rağmen hükümet ancak 26 Ekim tari-

hinde kurulabilmiştir.

Parlamentoda gerçekleştirilen oylama sonrasında 

157 lehte oyla onaylanan yeni kabine, 28 bakan-

Dacic’in iç politikada duruma göre Batıya yönelik politika üretme 

manevra kabiliyetinin de olduğunu söylemektedir.[5] Bu bağlam-

da yukarıda da ifade edildiği gibi Vucic bakanlarını temkinli 

seçmiştir ve denge politikasının olası olumsuz yan etkilerini üs-

tlenecek bir isim olarak Dacic’i Dışişleri Bakanlığına getirmesi de 

tesadüf değildir.

Buna ek olarak, Avrupa Entegrasyon Bakanlığı’nın Tanja Miscevic 

gibi bir isme verilmesi AB ile olan iş birliğinin artabileceğine işaret 

etmektedir. Miscevic, AB ile olan müzakerelere başkanlık etmiş bir 

isimdir.[6]

Bu noktadan hareketle Sırbistan’ın yeni hükümetle beraber daha 

önceden uyguladığı denge politikasına devam etmesi beklen-

mektedir. Ancak Sırbistan’ın özellikle son dönemde bu politikasını 

sürdürmesinin önünde ciddi engeller belirmiştir. Son dönemde 

Kosova ile artan gerilim, AB’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımlar 

konusunda baskısı ve AB üyelik sürecinin “milli çıkarlarla çatışan” 

şartlara bağlanması; öte yandan Rusya’ya olan enerji bağım-

lılığı ve Rusya yanlısı politikaların diğer ilişkilerdeki yansımaları, Sır-

bistan’ı köşeye sıkıştırmıştır. Bu bağlamda artan ekonomik sıkıntılar 

ve enerji krizi Sırbistan’ı büyük adımlar atmaya zorlayabilir ve bu 

da denge politikasından nispi sapmalara yol açabilir.

Brnabic’in hükümet kurulması sürecinde parlamentoda yaptığı 

bir konuşmasında, seçilen hükümetin Sırp yanlısı ve Sırp çıkar-

larını gözeten bir hükümet olmasının hayati önem taşıdığını ifade 

etmesi de dikkat çekicidir.[7] Gelinen noktada bugün “milli çıkar-

lara uygun hareket eden” ve buna daha fazla dikkat eden bir 

Sırbistan’ın olduğu okuması yapılabilir. Bu ise Rusya’dan Sırp milli 

çıkarlarını karşılamaması durumunda uzaklaşılabileceği işaretini 

verirken, AB ile olan ilişkilerde de aynı ilkenin takip edileceği değer-

lendirmesi yapılabilir.

[1] “Izglasana nova Vlada Srbije: Ana i 28 ministara”, Vreme, https://www.vreme.com/
vesti/iszglasana-nova-vlada-srbije-ana-i-28-ministara/, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).
[2] “Izglasana nova Vlada Srbije”, Radio Slobonda Evropa, https://www.slobodnaevropa.
org/a/srbija-sednica-parlament-izbor-vlade/32100996.html, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).
[3] Dusan Stojanovic, “Serbia gets new government; tough decisions lie ahead”, The 
Washington Post, https://www.washingtonpost.com/politics/serbia-gets-new-govern-
ment-tough-decisions-lie-ahead/2022/10/26/f94b6c5a-5555-11ed-ac8b-08bbfab-
1c5a5_story.html, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).
[4] Danilo Savić, “Ubitačna analiza Bojana Pajtića o Vučićevim rešenjima za minis-
tre”, Nova S, https://nova.rs/vesti/politika/ubitacna-analiza-bojana-pajtica-o-vucice-
vim-resenjima-za-ministre/, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).
[5] Nenad Kulačin, “Dačić, ruski igrač s malom zadrškom”, Al Jazeera Balkans, https://
balkans.aljazeera.net/opinions/2022/11/7/dacic-ruski-igrac-sa-malom-zadrskom, 
(Erişim Tarihi: 09.11.2022).
[6] Marta Szpala, “A new government in Serbia – a difficult continuation”, Centre For East-
ern Studies, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2022-10-28/a-new-gov-
ernment-serbia-a-difficult-continuation, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).
[7] “ZAKLETVA-PEČAT NA VLADU: Glasovima 157 poslanika, u Skupštini izabran ministarski 
tim koji obećava isključivo prosrpski kurs”, Novosti , https://www.novosti.rs/vesti/politi-
ka/1167032/zakletva-pecat-vladu-glasovima-157-poslanika-skupstini-izabran-minis-
tarski-tim-koji-obecava-iskljucivo-prosrpski-kurs , (Erişim Tarihi: 09.11.2022).

dan oluşmakla beraber başbakanlık görevine Ana 

Brnabic devam etmektedir. Vucic’in güvendiği 

isimlerden biri olan Brnabic başbakanlık görevin-

de üçüncü dönemdedir.[1] Brnabic’in devam 

eden bu görevinde hükümet kurma sürecinin de 

tamamlanması ile birlikte Sırbistan’ın birçok mey-

dan okuma ile karşı karşıya kalması beklenme-

ktedir. Özellikle son dönemde Rusya ve Avrupa 

arasında sıkışan ve sürdürdüğü Doğu-Batı denge 

politikasının yan etkilerini hisseden Sırbistan’ı, zorlu 

bir süreç beklemektedir. Zira Avrupa’dan Rusya’ya 

yaptırımların uygulanması konusunda baskılar 

artarken, Rusya’dan da vazgeçemeyen Sırbistan 
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Tacik-Kırgız “Barışının” İki 
Ülkeye ve Bölgeye Katkıları
14 Kasım 2022 tarihinde Duşanbe’de Tacikistan 

ve Kırgızistan hükümet delegasyonlarının Tac-

ik-Kırgız devlet sınırının sınırlandırılması ve çizil-

mesine ilişkin toplantısı yapılmıştır. Toplantıya 

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi 

Başkanı Saimumin Yatimov ve Kırgızistan Ulu-

sal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçibek 

Taşiev başkanlık etmiştir. Görüşmenin ardından 

taraflar arasında konuya ilişkin bir protokol im-

zalanmıştır. Görüşmelerin ve imzalanan pro-

tokolün detayları açıklanmazken, toplantının 

dostane bir atmosferde ve karşılıklı anlayış ruhu 

içinde gerçekleştirildiği ve tarafların bir sonraki 

görüşmenin Kırgızistan’da yapılması konusunda 

anlaşmaya vardığı belirtilmektedir.[1]

Tacik-Kırgız sınır sorunu, her iki ülke için de en 

sancılı konuların başında gelmektedir. Ancak 
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geçmişte yaşanan sınır çatışmalarından ders çıkaran taraflar, söz konusu sorunu kendi aralarında çözmenin en iyi seçenek olduğunun 

da farkında. Her iki devletin de sınırlarla ilgili hassasiyetleri ve alacakları kararlar konusunda çekinceleri bulunmaktadır. Diğer taraftan 

sorunun çözümsüz kalmaya devam etmesinin her iki ülke için de büyük zararının olduğu bilinmektedir.

Öncelikle sorunun çözümsüz kalması, ilişkilerin iyileşmesine engel olmakta. Çatışma riskinin varlığı sebebiyle olası gerginliklerin önce 

çatışmalara daha sonra da kapsamlı savaşa evirilme riski bulunmaktadır. Bu bağlamda Bişkek ile Duşanbe, olası riskleri azaltmak ve 

sorunu çözüme kavuşturmak için görüşmelerin süreklilik arz etmesinden yana.

Tarafların kendi aralarındaki sorunları çöz(e)memeleri, üçüncü aktörlerin bu sürece müdahil olmalarının önünü açacaktır. İki komşu ülke, 

aralarındaki meseleleri kendileri çözme iradesini gösterememeleri halinde dost görünen; fakat kendi çıkarlarını güden üçüncü devletler-

in sürece dahil olması ve böylece gelişmelerin daha da belirsiz bir hâl alması mümkündür. Bunun çok sayıda örneği bulunmakta.

Bu bağlamda Tacik-Kırgız sınır sorununu, her iki ülkenin de çıkarına olabilecek şekilde çözüme kavuşturacak olan yine Bişkek ile Duşan-

be olacak. Örneğin, son aylarda Kırgızistan ile Özbekistan arasında 30 yıldan beri devam eden sınır sorunları, üstelik en zor bölgelerde 

aşama aşama çözülmekte ve bu süreç, her iki ülkenin de çıkarlarına uygun bir biçimde işlemektedir. Daha önceki yıllarda da Özbekistan 

ve Tacikistan, kendi aralarındaki sınır sorunları ve su meselelerini çözebilmişlerdir. Bunun sonucunda Tacikistan, kendisini bölgede daha 

güvende hissetmeye başlamıştır.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında yapılan görüşmeler sonucunda sınır sorunlarının çözüme kavuşturulması durumunda, Bişkek ve Duşan-

be pek çok konuda kazanım elde edecektir. Bu çıkarlar, sadece ikili ilişkilerde değil; aynı zamanda bölgesel güvenlik ve iktisadi işbirliği gibi 

konularda da etkisini gösterecektir.

Kırgızistan-Tacikistan sınır ihtilaflarının çözülmesi halinde öncelikle, her iki ülke de kendisini daha güvende hissedecek. Çatışmalar yaşan-

mayacağı için kayıplar da verilmeyecektir.  2022 yılının Eylül ayında meydana gelen ve belki de 30 yılın en şiddetli çatışmasında her iki 

taraf da en az 50-60 kayıp vermiştir. Oysa ihtilafların çözülmesi vesilesiyle Kırgızistan, askerlerini Tacik sınırına; Tacikistan da Kırgız sınırına 

yığarak karşılıklı tehditleri arttırmış olmayacak.  

İkincisi, bu her iki ülkenin de iç güvenliğini etkileyecektir. Çatışmaların her zaman iç siyasi sonuçları olmakta. İktidar ise bundan sorumlu 

tutulmakta. İnsani kayıpların olmaması sayesinde hem Kırgız hem de Tacik iktidarların toplumun tepkisi nedeniyle algıladıkları endişe de 

ortadan kalkmış olacak.

Üçüncüsü, siyasi iradeye sahip bir ülke olarak her iki komşu da bölgede ve uluslararası toplum nezdinde saygı elde edecektir. Sınır 

çatışmalarının yaşandığı durumlarda her zaman suçlanan karşı taraf olduğu için, daha çok suçlanan tarafın uluslararası ortamlarda 

saygınlığı azalmakta ve bu aktör, suçlu durumuna düşmektedir. Sınır sorununun ortadan kalkması, uluslararası baskıların da sona erme-

sine neden olacaktır.

Dördüncüsü, bölgesel güvenliğe katkıda bulunacaktır. Olası çatışma riskleri, savaşa ihtimalini artırmaktadır. Komşular arasında bir savaşın 

yaşanması, bundan çıkar elde etmek isteyen üçüncü (ve özellikle de bölge dışındaki) aktörlerin buna müdahil olma ihtimalini artırabilir. 

Sınır çatışmalarını, bölgesel bir istikrarsızlığına dönüştürmek isteyenler çıkabilir. Taraflar arasında yapılacak bir barış, böyle bir ihtimalin 

önüne geçecektir.

Beşincisi, Afganistan’dan kaynaklanan sorunlara daha fazla odaklanılmasına katkı sağlayacaktır. Tacikistan, Kırgızistan’la gergin ilişkilere 

sahip olması sebebiyle askerlerinin bir bölümünü güneyden kuzey sınırlarına aktarmak ve orada tutmak durumunda kalmaktadır. Bu 

yüzden de iki cepheli bir askeri yoğunlaşma yaşamaktadır. Oysa Afganistan Sorunu, sadece Tacikistan’ın meselesi değil; aynı zamanda 
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bölgesel bir sorundur. Bunun için Kırgızistan, Tacikistan tehdidinden endişe duymak yerine, Tacikistan’la beraber diğer güvenlik teh-

ditlerine karşı işbirliği yapabilir. Bu işbirliği vesilesiyle her iki ülke de kendisini hem daha güvende hem de daha güçlü hissedecektir.

Altıncısı, aralarındaki güvenlik risklerini ve siyasi sorunlarını ortadan kaldıran komşular, ekonomik ve ticari olarak daha fazla çıkar elde 

edebilecektir. Sınır güvenliği sağlandığında, ülkeler arasında sınır ticareti daha fazla gelişmektedir. Dolayısıyla sınır bölgelerinde yaşayan 

vatandaşların iktisadi refahlarının artmasına katkı sağlayacaktır. Sınır bölgeleri arasında olduğu gibi ülkeler arasında da yerel ve ul-

uslararası projelerin geliştirilmesinin önü açılacaktır.

Yedincisi ve belki de en önemlisi, toplumlar arasında sınır çatışmalarından meydana gelen ve artmakta olan düşmanlıklar önce 

azalacak ve daha sonra da tamamen ortadan kalkacaktır. Bin yıllardır yan yana yaşamış iki toplum arasında son otuz yılda artan ön-

yargılar ortadan kalkacak ve böylece dostluk ve kardeşlik yeniden güçlenecektir.

Sonuç olarak Kırgızistan-Tacikistan sınır ihtilaflarının Bişkek ve Duşanbe’nin siyasi iradeleriyle çözülmesinin her iki ülke ve toplum için de 

iktisadi, siyasi, güvenlik ve toplumsal düzeylerde büyük katkısının olacağı kesindir. Bunun için de tarafların müzakerelerin temel mantığı-

na ve doğasına uygun bir şekilde hareket etmeleri ve her iki tarafın da bu hususta karşılıklı taviz vermeleri gerekmektedir. Bu tavizler, bir 

kayıp değildir; bilakis her iki ülke açısından da çok büyük kazanımların önünü açacaktır.

[1] “В Душанбе прошло заседание по делимитации и демаркации таджикско-киргизской границы”, Avesta, http://avesta.tj/2022/11/15/v-dushan-

be-proshlo-zasedanie-po-delimitatsii-i-demarkatsii-tadzhiksko-kirgizskoj-granitsy/, (Erişim Tarihi: 16.11.2022).
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ABD-Rusya Rekabetinde 
GKRY’nin Pozisyonu
Son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 

(GKRY) güvenlik ve dış politikasında en fazla ön 

plana çıkan konu, Amerika Birleşik Devletleri’nin 

(ABD) otuz yıldan fazla bir süredir GKRY’ye uy-

guladığı silah ambargosunu geçtiğimiz aylar-

da tamamen kaldırmasıdır.[1] ABD’nin Türkiye’nin 

1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra 

hayata geçirdiği bu silah ambargosunun temel 

hedefi, Kıbrıs Adası’nda GKRY ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) arasında silahlanma yarışı 

yaşanmasının engellenmesidir. Ancak Wash-

ington yönetimi, 2018 yılında GKRY’ye karşı am-

bargoyu hafifletmiş[2] ve 2022 senesinde de 

tamamen kaldırmıştır. Böylece GKRY, dış politika 

ve güvenlik stratejileri bakımından yeni bir bakış 

açısı kazanmaya başlamıştır.  
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Bilindiği üzere, bahsi geçen ambargodan dolayı GKRY, silahlanmak ve ordusunu güçlendirmek için İsrail ve Rusya gibi bazı ülkelerle an-

laşmalar yapmıştır. Elbette bu durum, çeşitli koşulları da beraberinde getirmiştir. GKRY’nin özellikle de Rusya’yla askeri ilişki geliştirmesi, 

Moskova’nın bölgedeki nüfuzunun artmasına yol açmıştır. Kremlin yönetiminin Akdeniz coğrafyasına ilişkin tarihi hedeflerinin bulunduğu 

düşünüldüğünde Moskova, bölgede etkisini arttırmak amacıyla önüne çıkan hiçbir fırsatı kaçırmamaya özen göstermiştir, denilebilir.

GKRY, bir Avrupa Birliği (AB) üyesi olsa da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) gibi bir kolektif güvenlik örgütüne üye olmadığı için yas-

al olarak GKRY’nin Rusya’yla askeri işbirlikleri geliştirmesinin önünde herhangi bir beis yoktur. Bunun yanı sıra taraflar arasında ekonomik 

ilişkiler de bulunmaktadır. Fakat ABD’nin uyguladığı ambargonun kalkmasıyla birlikte GKRY, Washington’dan silah satın almayı arzulamak-

tadır.[3] Üstelik Rum karar alıcılar, bunun hem bölgesel hem de uluslararası sorunlar doğuracağının farkındadır. Örneğin bu tarz adımlar, 

KKTC’yle yaşanan sorunların daha da tırmanmasına sebebiyet verebilir.

Bölge medyasında görüşleri yer alan bazı uzmanların GKRY’nin NATO’ya üye olabileceği şeklindeki iddiaları dile getirdikleri gözlemlenme-

ktedir.[4] Ayrıca anketlerde de GKRY’nin NATO’ya üye olmasına dönük bir iradenin varlığı görülmektedir.[5] Her ne kadar Türkiye ve KKTC’yle 

yaşanan sorunlar hasebiyle üyelik ihtimal dahilinde olmasa da söz konusu tartışmalar, GKRY’nin güvenlik politikalarında yeni arayışlar 

içerisinde olduğunu gözler önüne sermektedir.

Öte yandan, GKRY’de Rusya-Ukrayna Savaşı’na bir şekilde dahil olma ihtimalinin çekincesinin oluştuğu da görülmektedir. Bazı hükümet 

yetkilileri, savaşın başlamasının ardından GKRY’nin öneminin arttığını belirten ifadeler kullansalar da[6] GKRY’nin bu konuda çekinceli bir 

duruş sergilediği anlaşılmaktadır. Örneğin GKRY’nin ABD’den silah alması halinde eski Sovyet yapımı silahları Ukrayna’ya gönderebileceği 

tartışılmaktadır. Fakat 13 Ekim 2022 tarihinde GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, söz konusu iddiayı reddederek tartışmalara son 

noktayı koymuştur.[7]

Esasen burada yapılmak istenen, Yunanistan’a uygulanan modeldir. Halihazırda Atina yönetimi, Berlin’le bir savunma anlaşması im-

zalamış ve bu anlaşma doğrultusunda Almanya’dan Marder 1A3 silahlarını satın alarak elindeki eski Sovyet yapımı tankları Ukrayna’ya 

göndermeyi kabul etmiştir.[8] Benzer bir şekilde GKRY’nin de Amerikan silahlarıyla ordusunu modernize edip eski silahlarını Ukrayna’ya 

gönderilmesi istenmiş; lakin görüldüğü üzere GKRY, buna sıcak bakmamıştır. Bunun temel sebebi, Yunanistan’ın NATO üyesi olup belirli 

bir çerçevede bu örgütten savunma desteği almasıdır. Aynı durum, GKRY için geçerli olmadığından Lefkoşa, daha temkinli davranmaya 

özen göstermiş görünmektedir. Çünkü GKRY, Rusya’ya karşı atacağı adımlardan zarar görebilir.

ABD’nin GKRY üzerindeki etkisinin artması, Rusya’nın mevcut durumda tepki gösterebileceği bir mevzu değildir. Halihazırda Ukrayna 

Savaşı’na odaklanmış olan Rusya’nın Doğu Akdeniz’e ilgisinin azaldığı görülmektedir. Elbette bu da İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Batılı 

müttefikler tarafından avantaj olarak değerlendirilmektedir. Son üç ay içerisinde Kıbrıs Adası açıklarında söz konusu devletlerin yer aldığı 

çok sayıda askeri tatbikatın düzenlenmesi de bunu teyit eder niteliktedir.

Sonuç olarak ABD’nin GKRY üzerindeki silah ambargosunu kaldırması, yeni bir jeopolitik denklem yaratmıştır. Geçmişte Moskova yönetimi, 

bu ambargodan dolayı GKRY’nin önemli bir askeri partneri olmuştur. Fakat Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlaması, tabloyu tersine çev-

irmiştir. Ancak yine de Rus karar alıcıların Avrupa-Atlantik merkezli bir siyaseti tamamen içselleştirdiği söylenemez. Zira GKRY, NATO’nun 

bir parçası değildir ve ittifaka üye olması beklenmemektedir. Zaten bu yüzden de GKRY, Rusya konusunda Yunanistan’a kıyasla daha 

yumuşak bir söylem geliştirmiştir.
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AB-Orta Asya Bağlantı
Konferansı: Küresel Ağ Geçidi
18 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan’ın kadim 

şehri Semerkant, önemli bir zirveye daha ev sa-

hipliği yapacak ve bölgesel-küresel meselelerin 

ele alındığı mühim bir platform haline geldiğini 

bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne sere-

cektir. Söz konusu zirve, “Avrupa Birliği (AB)-Or-

ta Asya Bağlantı Konferansı: Küresel Ağ Geçidi” 

başlığıyla gerçekleştirilecektir. Böylelikle Semer-

kant’taki konferans, AB’nin 1 Aralık 2021 tarihinde 

kabul edilen “Küresel Ağ Geçidi Stratejisi”nin ar-

dından yapılan ilk toplantı olacaktır. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirzi-

yoyev’in yapıcı çabaları neticesinde toplanan 

konferansta Orta Asya ülkelerinin liderleri ile 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Tem-

silcisi Joseph Borrell bir araya gelecektir. To-

plantıya ilişkin yayınladığı yazıda Borrell, zirvede 
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üç ana temanın ele alınacağını belirtmiştir. Bu temalar; ulaştırma 

bağlantısı, enerji bağlantısı ve dijital bağlantı olarak açıklanmıştır.

[1] Esasen bu üç tema, AB’nin Orta Asya açılımının anlaşılmasını 

da mümkün hale getirmektedir.

Halihazırda AB’nin en önemli gündem maddesi, Rusya-Ukrayna 

Savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinin aşılmasıdır. Bu kapsam-

da birlik, alternatif enerji tedarikçileri aramayı sürdürmektedir. Bu 

konuda Orta Asya hem zengin kaynakları bakımından hem de 

Orta Koridor vesilesiyle sunduğu güvenli, kısa ve düşük maliyetli 

rota açısından ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla Borrell’in günde-

mindeki temel konunun Hazar merkezli enerji projelerinin yoğun-

laştırılması olduğu ifade edilebilir.

Diğer bir gündem maddesi ise Asya ile Avrupa ve özellikle 

de dünyanın üretim atölyelerinden biri olan Çin ile Avrupa ar-

asındaki bağlantının sağlanmasının taşıdığı önem hasebiyle ul-

aştırma koridorlarıdır. Nitekim Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 

Kuzey Koridoru’nda meydana gelen tıkanıklık göz önünde bu-

lundurulduğunda, bu konuda da Orta Koridor’u çok daha etkin 

kullanmaya dönük stratejilerin AB nezdinde ehemmiyet arz et-

tiği söylenebilir. Kuşkusuz Orta Koridor’un böylesi bir canlılık ka-

zanması, bölge devletlerinin de çıkarlarına uygundur. Çünkü Orta 

Asya devletleri, yabancı yatırım çekmeye dönük bir çaba içer-

isindedir. Ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi ise ekonomik 

ilişkilerin derinleşmesi anlamına gelecektir. Bu da AB’nin bölgenin 

kalkınmasına yaptığı katkının daha da artması demektir.

AB, 2014-2020 yılları arasında çeşitli fonlar üzerinden Orta Asya 

ülkelerine 1,1 milyar avro yardımda bulunmuştur. Bu rakamın 2021-

2024 yılları arasında ise 390 milyon avro olması öngörülmek-

tedir.[2] Ulaştırma ve enerji bağlantısallığının güçlenmesi ise il-

işkilerdeki ticaret hacminin arttırılmasının yanı sıra altyapıların 

geliştirilmesi için yapılacak yardımlar nedeniyle belirtilen miktar-

ların çok daha üzerinde yardımların gerçekleşebileceği şeklinde 

yorumlanabilir. Zaten AB-Orta Asya Ekonomik Forumu üzerinden 

başlatılan süreç ve 5 Kasım 2021 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti 

Bişkek’te düzenlenen ilk toplantı da bunu teyit eden bir gelişme 

olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.

Halihazırda bölge ülkelerinin yürüttüğü reform süreçlerinin başlı-

ca amacı da halklarına müreffeh bir gelecek yaratmaktır. Bu kap-

samda gerçekleştirilen reformların liberalleşme amacı taşıdığı 

ve yönünün Batı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla enerji ve ulaştır-

ma koridorları üzerinden derinleşecek ilişkilerin bölgenin kalkınma 

hedeflerine dair beklentilerine hizmet edeceği öne sürülebilir. 

Nitekim Borrell, bölge devletlerinin yaptığı reformları destekle-

diğini dile getirmiştir.[3]

Bu noktada koridorların güvenliği meselesinin daha sık gün-

deme geldiği çağımızda Trans-Afgan rotasının da Orta Koridor 

çerçevesinde yorumlanması mümkündür. Aynı zamanda ko-

ridorların güvenliği, Orta Asya’nın istikrarını gerektirmektedir. Bu 

sebeple de zirvede Afgan Sorunu’nun da ele alınacağı ifade 

edilebilir. Bu çerçevede Orta Asya devletlerinin genel yaklaşımıyla 

da uyumlu bir biçimde Afganistan’ı uluslararası işbirliği zeminine 

çekecek projelerin gündeme geleceği ve söz konusu ülkedeki 

istikrarın arttırılmasını amaçlayan insani yardım faaliyetlerine 

ağırlık verilmesi üzerinde mutabık kalınacağı söylenebilir. Zaten 

meseleye ilişkin yaptığı açıklamada Borrell de “Afganistan’daki 

duruma ilişkin işbirliğimizi hızlandırmak istiyoruz.” demiştir.[4]

Zirve kapsamında ele alınacak üçüncü tema ise çağın gerek-

liliklerine uygun bir şekilde ekonomilerin ve toplumların diji-

talleşmesidir. Zira küreselleşmeyle birlikte dünyanın her yerinde 

bilgiye erişim kolaylaşmakta ve dijital sistemler e-devlet gibi 

sistemler üzerinden devletlerin vatandaşlarına hizmet etme-

sinde de kırtasiyeciliğin devre dışı bırakılmasına katkı sağlam-

aktadır. Benzer bir durum bankacılık, güvenlik vb. alanlarda da 

görülmekte ve dijitalleşme hayatın her boyutuna bir şekilde dahil 

olmaktadır. Bununla birlikte dijitalleşmenin siber terörizm başta 

olmak üzere çeşitli tehditleri barındırdığı da aşikardır. Avrupa te-

knolojik seviyesini bu anlamda Orta Asya’nın dijitalleşmesine katkı 

sağlayan bir araç olarak sunmak ve bölgedeki etkisini bu yolla 

arttırmak istemektedir. Semerkant’taki konferansta bu meselenin 

ana temalardan biri olması da bundan kaynaklanmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak Semerkant Zirvesi’nde bir başka küresel 

sorun olan iklim değişikliği ve bu bağlamda yeşil ekonomi he-

deflerinin de değerlendirileceği açıklanmıştır.[5] Her ne kadar 

AB’nin Orta Asya yöneliminde fosil yakıtlara olan bağımlılığı be-

lirleyici etken olsa da hem birlik hem de bölge devletleri orta ve 

uzun vadede iklim hedeflerine ulaşılması noktasında kararlıdır. Bu 

yüzden de yeşil ekonomi hedefi, birliğin bölge başkentleriyle olan 

münasebetlerini geliştirmesine katkı sağlayan bir etkendir.

Sonuç olarak 18 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek AB-Orta 

Asya Bağlantı Konferansı, ulaştırma, enerji ve dijitalleşme konu-

larında Orta Asya ile AB arasındaki bağlantıların güçleneceğine 

işaret etmektedir. Üstelik bu durum, sadece AB-Orta Asya 

bağlantısallığına değil; Doğu-Batı etkileşimine özellikle de Orta 

Koridor üzerinden katkı yapabilecek önemli fırsatların ortaya çık-

tığını göstermektedir. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte 

gündeme gelen koridorların güvenliği meselesi, Hazar merkez-

li girişimleri her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Bu 

yüzden de AB, “Orta Asya Açılımı”nı hızlandırmaktadır.
Dr. Doğacan

BAŞARAN
ANKASAM

Uluslararası
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Batılı ülkelerin yaptırımına maruz kalan Moskova, petrol gelirlerinin düşmesini engellemek amacıyla Asyalı büyük alıcılara indirimli petrol 

satışı yapmaya başlamıştır. Bunun ardından petrol ihtiyacının çoğunu Irak ve Suudi Arabistan’dan satın alan Hindistan, Rusya’dan petrol 

alımını artırmıştır. 31 Mart 2022 tarihine kadar Rusya, Hindistan’ın ithal ettiği tüm petrolün sadece %0,2’lik kısmını oluşturmuştur. Ancak 2022 

yılının Ekim ayında Rusya, Hindistan’ın en büyük petrol tedarikçisi konumuna yükselmiştir.[1]

Tavan fiyat uygulamasının başlamasına kısa bir süre kala Batılı ülkeler, mekanizmanın destekleyicilerini arttırmaya çabalamaktadır. 

Bu kapsamda Yeni Delhi’ye yapacağı ziyaret öncesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen, Hindistan’ın Rus 

petrolüne yönelik fiyat sınırlamasına uyması gerektiğine dair şu açıklamayı yapmıştır:[2]

“Amacımız, Rusya’nın petrolü için aldığı fiyatı düşük tutmak ve bu petrol ticaretini sürdürmektir. Bundan kazanç sağlayacaklar, özellikle 

ucuz Rus petrolü satın alan ülkeler olacaktır. Hindistan firmaları, Rusya’yla pazarlık yapıyor olsa da yine de bu fiyat sınırlamasından yara-

rlanmasını umuyoruz.”

Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana ilk kez Moskova’yı ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülke-

sinin Rus petrolünü satın almaya devam edeceğini açıklamış ve iki ülkenin ticari ilişkilerini genişlettiği vurgulamıştır.[3] Bu demecin Yel-

len’in Yeni Delhi ziyaretinden önce verilmesi dikkat çekicidir. Görünen o ki; Biden yönetimi, Yeni Delhi’yi Moskova’dan uzaklaştırma ve Çin’e 

karşı bir denge unsuru olarak kullanma hedefini gerçekleştiremeyecektir.

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Hindistan ilişkilerinde Batı’nın beklediği kopuşun uzun bir süre 

gerçekleşmeyeceğinin altını çizen Jaishankar şu ifadeleri kullanmıştır:[4]

“Rusya istikrarlı ve zaman içinde test edilmiş bir ortak olmuştur. On yıllardır ilişkimizin herhangi bir nesnel değerlendirmesi, her iki ülkemize 

de gerçekten çok, çok iyi hizmet ettiğini teyit edecektir.”

Yeni Delhi yönetiminin ucuz Rus petrolü almaya devam etmesinin temel nedeni, küresel enerji fiyatlarındaki artış ve ülkenin her geçen 

gün büyüyen endüstrisi ve gelişen ekonomisidir. Buna rağmen bölgesel dinamikler ve yeni jeopolitik denklemler göz önünde bulun-

durulduğunda, Rusya-Hindistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığı söylenebilir. Zira Hindistan, ABD’yle ilişkilerinden ve Batı Dün-

yası’ndan kopuş pahasına Rusya’yla geliştirdiği stratejik bağları savunmaktadır.

Stratejik ilişkilerin temel nedeni olarak Hindistan’ın bağımsız dış politikası ve Rusya’nın silah ve petrol için büyük bir pazar arayışı gösteril-

mektedir. Ancak Yeni Delhi-Moskova hattındaki bağlar; silah ticareti, ekonomik ilişkiler ve uyumlu jeopolitik çıkarların çok daha ötesindedir. 

Diğer taraftan Hindistan ile ABD arasındaki güvenlik bağları nispeten daha yenidir.

İkili ilişkilerin Batı Bloku’na rağmen genişlemesinin, Hindistan açısından avantajları olduğu kadar Rusya için dezavantajları da vardır. Zira 

petroldeki tavan fiyat uygulaması nedeniyle Hindistan’ın enerji pazarlığında eli kuvvetlenecektir. Bu durumda Moskova-Yeni Delhi ilişkiler-

indeki dengenin Hindistan lehine evrildiği söylenebilir. Öte yandan bölgesel düzeyde Çin’le kurulan bağlar, ana belirleyici olarak ön plana 

çıkmaktadır.

Batı’nın tek kutupluluğuna karşı Moskova, Pekin’le birlikte hareket etmekte ve Avrupa’ya satamadığı petrolü dünyanın en büyük petrol 

tüketicisi olan Çin’e yönlendirmeye çalışmaktadır. Buna ek olarak Rusya, Çin’le arasında anlaşmazlıklar bulunan Hindistan’la münasebe-

tlerini de geliştirmeye çalışmaktadır.

Hindistan’ın dış politikası, Çin ve Pakistan’la sınır anlaşmazlıkları üzerinden şekillenmektedir. Dolayısıyla Moskova, Pekin-Yeni Delhi ilişkilerinin 

bozuk olması sebebiyle iki aktör arasında denge kurmakta zorlanabilir. Güçlü bir Çin’le karşı karşıya kalan Hindistan, Rusya’yla uzun süredir 
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Rusya -Hindistan
İlişkilerinin Geleceği
Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’yı 

işgal etmesinin ardından Yediler Grubu (G7), 

Moskova’nın petrol satışlarından yüksek kar elde 

etmesini engellemek amacıyla bir dizi karar 

almıştır. Bu bağlamda 5 Aralık 2022 tarihinden 

itibaren Rusya’nın deniz yoluyla taşınan pet-

rol sevkiyatlarına ve 5 Şubat 2022 tarihinden 

itibaren de petrol ürünlerine ikinci bir fiyat üst 

sınırı getirme planı açıklanmıştır. Bununla bir-

likte Avrupalı   şirketlerin sabit bir fiyatın altında 

satıldığı sürece Rus petrolünü üçüncü ülkelere 

taşımasına ve sigorta ettirmesine izin verilmesi 

kararlaştırılmıştır.
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devam eden güvenlik ilişkisini kolaylıkla terk etmek istemeyecektir. Bu da ABD’nin Hindistan’la çok yönlü ve kalıcı bir ilişki geliştirmek için 

daha fazla inisiyatif almasını gerektirebilir.

Moskova açısından Çin, dünyanın en büyük enerji tüketicisidir. Bu nedenle Çin, Hindistan’dan öncelikli olacaktır. Ayrıca Hindistan pazarı, 

Çin’e kıyasla çok daha rekabetçidir. Bu nedenle Çin-Rus stratejik ortaklığı, Hindistan’la olan ilişkileri ve dolayısıyla ABD’nin Hindistan üzer-

indeki nüfuzunu etkilemektedir. Bu noktada Hindistan’ın Çin’in yükselişine karşı konulması bakımından Moskova nezdinde önemli bir ülke 

olduğu da göz ardı edilmemelidir. Zira Rusya, Çin’in Orta Asya’daki artan varlığını Hindistan’la dengelemektedir.

ABD’nin Çin’i kontrol altına almak için Hindistan’a ihtiyacı vardır. Bu nedenle Washington, Moskova’yı dizginlemek için Yeni Delhi’yi yanına 

çekmeye çalışmakta; ancak bu çabalar sonuçsuz kalmaktadır.

Ayrıca ABD’nin Pakistan üzerinden Hindistan’ı baskılama yoluna gittiği de sıkça konuşulmaktadır. Bu bağlamda Rusya, Hindistan’ı ABD’ye 

kaptırmayacak kadar kendine yakın; fakat Çin’i de kendinden uzaklaştırmayacak kadar onunla mesafeli bir ilişki kurmak durumundadır. 

Bu, Rusya’nın Hindistan ve Çin arasındaki hassas dengeleme politikası olarak yorumlanabilir.

Neticede Hindistan-Rusya ilişkileri, başta petrol olmak üzere ticari kaygılar nedeniyle hızla derinleşmektedir. Dolayısıyla taraflar, kendi 

çıkarları doğrultusunda pragmatik bir yaklaşım geliştirmektedir. Fakat bunun arka planında Pekin ve Washington’un da dahil olduğu 

büyük güç rekabetinin bulunduğu unutulmamalıdır. Ayrıca Rusya-Hindistan ilişkilerine Afganistan ve Pakistan boyutunun yer aldığı 

bölgesel güç dengelerinin de etki ettiği bilinmektedir.

[1] “Russia Becomes India’s Top Oil supplier in October”, The Hindu, https://www.thehindu.com/news/national/russia-becomes-indi-

as-top-oil-supplier-in-october/article66103845.ece, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).   

[2] “The U.S. Believes India Will Benefit From A Price Cap On Russian Oil”, Oilprice, https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/

The-US-Believes-India-Will-Benefit-From-A-Price-Cap-On-Russian-Oil.html, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).

[3] “India Says Russia Oil Deals Advantageous As Yellen Visits Delhi”, Reuters, https://www.reuters.com/business/energy/buying-rus-

sian-oil-is-indias-advantage-foreign-minister-2022-11-08/, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).

[4] Aynı yer.
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Çin’in Hırvatistan’da Artan
Etkisinin Sembolü:
Pelsajac Köprüsü
Bir Balkan ülkesi olan Hırvatistan, Çin’in Kuşak-

Yol Projesi bakımından önemli bir bağlantı nok-

tasında yer almaktadır. Hırvatistan, 2017 yılında 

Kuşak-Yol Projesi kapsamında Çin’le mutabakat 

zaptı imzalayan ilk Balkan ülkelerinden olmuş[1] 

ve bu çerçevede iki ülke arasındaki ilişkiler hızla 

gelişmiştir.

2017 senesinde imzalanan söz konusu zapt ve-

silesiyle ilişkiler ivme kazanmış ve 2018 yılında 

Çinli bir şirket, Hırvatistan’daki en büyük altyapı 

projesi olan Peljesac Köprüsü’nün ihalesini ka-

zanmıştır.[2] 26 Temmuz 2022 tarihinde ise 

Pelsejac Köprüsü’nün açılışı gerçekleşmiştir. 

Bahsi geçen köprü, 2440 km uzunluğundadır. 

Çin Başbakanı Li Keqiang, projenin dikkate 
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[1] Hongfei Gu, “China and Croatia to Further Align Development”, People’s Daily Online,  http://en.people.cn/n3/2019/0405/c90000-

9564220.html ,  (Erişim Tarihi: 03.11.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “Chinese-built Peljesac Bridge in Croatia Opens to Traffic, a Symbol of Closer Ties”, Global Times, https://www.globaltimes.cn/

page/202207/1271607.shtml, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).

[4] Paul Bradbury, “Chinese Ambassador Qi Qianjin on Pelješac Bridge, Relations, Tourism, Flights”, Total Croatia News, https://www.to-

tal-croatia-news.com/politics/64567-qi-qianjin-chinese-ambassador, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).

[5] “EU Cohesion Policy: Commission Welcomes the Inauguration of one of the Biggest EU-Funded Projects in the EU and in Croatia”, 

European Commission, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/26-07-2022-eu-cohesion-policy-commis-

sion-welcomes-the-inauguration-of-one-of-the-biggest-eu-funded-projects-in-the-eu-and-in-croatia, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).

[6] “Croatia, Peljesac Bridge Open to Traffic”, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, https://www.balcanicaucaso.org/Areas/

Croatia/Croatia-Peljesac-bridge-open-to-traffic-219806, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).

[7] Paul Kirby, “Fanfare As Croatia’s Chinese-Built Bridge Finally Opens”, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-europe-62311106, 

(Erişim Tarihi: 03.11.2022).
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değer bir başarı olduğunu ve Pekin ile Zagreb arasındaki dostluğu ilerlettiğini belirtmiştir. Ayrıca Pelsejac Köprüsü, ilk kez bir Çinli şirketin 

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projede ihale kazanması bakımından da oldukça önemlidir.[3]

Çin’in Hırvatistan Büyükelçisi Qi Qianjin ise Hırvat basınına verdiği demeçte, Pelsejac Köprüsü’nü Çinli bir şirket tarafından Hırvatistan’da 

gerçekleştirilmiş en büyük proje olarak nitelendirmiş ve nihayetinde köprünün Hırvatistan’ın güneyini ülkenin geri kalanına bağlamasının 

bir hayali gerçekleştirdiğini belirtmiştir.[4]

Brüksel, köprünün yapımı için 357 milyon avro destekte bulunmuş ve AB Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Elisa Ferreira, Pelse-

jac Köprüsü’nün açılmasını, “Avrupa dayanışmasının ve Hırvatistan’a mali ve siyasi desteğin sembolü” olarak nitelendirmiştir.[5] Üstelik 

Pelsejac Köprüsü, AB tarafından finanse edilen en büyük ve en pahalı altyapı projesidir.[6] Bu durum, Brüksel’in söz konusu projeye 

atfettiği önemi gözler önüne sermiştir.

Anlaşılacağı gibi mevzubahis köprünün önemi, yalnızca Çin-Hırvatistan ilişkileri bağlamında değerlendirilmemelidir. Zira bu proje, bir 

anlamda Çin-AB ortaklılığının ürünüdür. Öyle ki AB, Pelsejac Köprüsü’nün finansörlüğünü üstlenmiştir.

Hırvatistan açısından projenin önemi, yukarıda da belirtildiği üzere, ülkenin en güneydeki topraklarını karayoluyla kuzey topraklarına 

bağlamasıdır. Böylece Bosna Hersek toprakları tarafından ikiye bölünen ülkenin kuzey ve güneyi birbirine bağlanmıştır. 

Bosna Hersek’in AB’ye üye olmaması nedeniyle Adriyatik’in en güneyinde bulunan Dubrovnik’ten kuzeye gitmeye ya da Peljesac Yarı-

madası’ndan Hırvatistan anakarasına geçmeye çalışan herkes, iki sınır kontrolünden geçmek zorunda kalmaktaydı.[7] Ancak bu açılışla 

birlikte Pelsejac Köprüsü üzerinden Hırvatistan’a doğrudan ulaşım sağlanmıştır. Böylece dünyanın en kısa kıyı şeridine sahip olan Bosna 

Hersek’in açık denizlere erişimi Hırvatistan tarafından engellenmiştir. Bir diğer ifadeyle, bahsi geçen köprü vesilesiyle Bosna Hersek to-

prağı olan Neum Koridoru’nun ikiye böldüğü Hırvat toprakları birleştirilmiştir. Dolayısıyla uzun vadede bu köprünün Zagreb ile Saraybos-

na arasında sorunlara yol açacağı söylenebilir.

Tüm bu nedenlerden ötürü Pelsejac Köprüsü, Zagreb için stratejik öneme sahiptir. Çin’in böyle bir projede başrolü üstlenmesi ise şüphe-

siz Hırvatistan’daki nüfuzunun artmasına hizmet etmiştir. Dolayısıyla bu ortaklık sayesinde Çin-Hırvatistan ilişkilerinin sağlam temeller 

üzerine oturduğu ve ikili münasebetlerdeki gelişme eğiliminin devam edeceği öne sürülebilir. Yani taraflar arasındaki ilişkilerin strate-

jik bir mahiyete dönüşebileceği öngörülebilir. Dahası projeye sağladığı yardım göz önünde bulundurulduğunda, Çin’in Balkanlar’da 

yaşanan jeopolitik sorunlar karşısında taraf seçtiği de iddia edilebilir. Pekin’in bu tercihinde Zagreb’in Brüksel tarafından desteklenme-

sinin belirleyici olduğu ileri sürülebilir.

Sonuç olarak Pelsejac Köprüsü’nün açılması, Çin açısından Balkanlar özelinde ve Kuşak-Yol Projesi genelinde önemli bir aşama olarak 

değerlendirilmektedir. Üstelik Çin, ilk kez AB tarafından finanse edilen bir projede başrolü oynamıştır. Bu proje sayesinde Pekin ile Brüksel, 

ortak bir noktada buluşmuştur. Dolayısıyla köprü, Çin-AB işbirliğinin geleceği açısından bir model teşkil edebilir. Elbette Çin’in projeyi 

başarıyla tamamlaması, Balkanlar’daki nüfuzunun artacağının habercisi olarak da yorumlanabilir.
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mesi, başta Fransa olmak üzere bazı ülkeleri rahatsız etmektedir. 

Dolayısıyla Fransa’nın Almanya öncülüğünde bir askeri oluşum-

da yer almaması pek de şaşırtıcı değildir.

Bilindiği üzere 26 Ekim 2022 tarihinde Almanya, Çinli bir şirkete 

Avrupa için çok önemli bir ticaret merkezi olan Hamburg Li-

manı’ndaki bir terminalde hisse satın alma noktasında izin 

vermiştir.[8] Bu hem Almanya’daki politikacılar hem de Avrupa 

genelinde hoş karşılanmamıştır. Ayrıca 4 Kasım 2022 tarihinde 

Scholz, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le görüşmek için Pekin’e zi-

yarette bulunmuştur.[9] Macron ise söz konusu ziyareti Scholz’la 

beraber gerçekleştirmek istemiş; fakat bu fikir Scholz tarafından 

reddedilmiştir. Bu hamle de gerilimin artmasına sebep olmuş-

tur. Çünkü Scholz’un tek başına, Avrupa’dan bağımsız hareket 

etmek istediği yönünde eleştiriler ön plana çıkmıştır. Üstelik 

Szholz, ziyareti esnasında heyetinde Alman iş insanlarına da yer 

vererek dünyaya Çin’le ekonomik işbirliğini geliştireceğinin me-

sajını vermiştir. Bu da Avrupa’yı endişe sürüklemiştir.

Hem Almanya hem de Fransa siyasi olarak istikrarlı bir Avrupa 

sağlamanın anahtarıdır. Fakat fikir farklılıkları AB’deki işbirliği için 

risk teşkil etmektedir. Scholz, başlangıçta güçlü bir Avrupa için 

Macron’la birlikte çalışmak istediğine dair güvence vermiş olsa 

da günümüzde bu iradenin yalpaladığı gözlemlenmektedir. Bu 

kapsamda Fransız lider, Brüksel’deki son AB zirvesinde, Alman-

ya’nın kendisini Avrupa’dan izole etmesinin iyi bir şey olmadığını 

söyleyerek geçmişe atıfta bulunmuştur.[10] Hannoversche Allge-

meine Zeitung gazetesi ise Fransa-Almanya anlaşmazlığından 

yalnızca bir kişinin kazanacağını ve bunun Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin olacağını; çünkü “Ukrayna’ya karşı savaşıyla AB’yi 

mümkün olduğunca bölmek” isteyeceğini öne sürerek taraflara 

uyarıda bulunmuştur.[11]

Sonuç olarak iki ülke, AB ve Kıta Avrupa’sı bağlamında birbirl-

eriyle anlaşmakta zorlanmaktadır. Fransa, Almanya’nın aldığı 

kararlardan hoşlanmamaktadır. Dolayısıyla taraflar arasındaki 

ilişkilerin zedelenmesinin altında yatan gerçek sebep, Berlin’in 

dış politikasını Kıta Avrupası’yla sınırlandırmayı reddederek ser-

best hareket etmek istemesi ve Paris’in de küçük ortak konu-

muna düşmeye itirazını yükseltmesidir. Eğer Fransa-Almanya 

hattındaki anlaşmazlıklar devam ederse, AB içindeki birliktelik 

ruhunun ağır bir yara alacağı öngörülebilir.

[1]“La guerre entre la France et l’Allemagne redevient possible”, 

LesEchos, https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analy-

ses/la-guerre-entre-la-france-et-lallemagne-redevient-pos-

sible-1873570, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).

Savaşı’nın beraberinde getirdiği enerji krizi nedeniyle tekrardan 

gündeme gelmiştir. Ancak Paris bir kez daha yüksek maliyetleri, 

uzun inşaat sürecini ve çevreye verilecek zararı gerekçe göster-

erek MidCat’e karşı çıkmıştır. Fakat aslında Macron’un çekindiği 

konu, Fransa’nın enerji tedarikindeki ayrıcalıklı ticari konumunu 

kaybetme endişesidir. Bu bağlamda 20 Ekim 2022 tarihinde İs-

panya, Fransa ve Portekiz birlikte geliştirecekleri yeni bir doğal-

gaz boru hattı projesini duyurmuştur.[2] Kısacası MidCat Projesi, 

artık tamamen bir kenara bırakılmıştır.

Paris yönetimi, geçmişte otonom bir Avrupa yaratmak adına 

kendisinin liderlik edebileceği birtakım girişimler öne sürmüştür. 

Bunlardan biri olan Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) ilk zirvesi, 6 

Ekim 2022 tarihinde Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilm-

iştir.[3] Toplantıya Almanya Şansölyesi de katılmıştır. Bu olumlu 

bir işaret gibi görünse de aslında ikili ilişkilerde büyük bir gelişme 

yaşanmamış; bilakis durum kötüleşmeye devam etmiştir.

Avrupa Birliği (AB) içerisindeki tartışmalara bakmak gerekirse 

Fransa, Avrupa doğalgaz fiyatlarına tavan fiyat uygulanmasını 

isterken; Almanya Hükümeti, bunu çok geç kabul etmiş ve birkaç 

koşulu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Almanya, AB düzeyinde 

daha fazla para toplamak ve mali açıdan zorda olan Avrupa 

ülkelerini desteklemek adına atılacak adımları engellerken; Al-

man şirketlerini ve ailelerini desteklemek isteyen 200 milyar av-

roluk bir yardım paketini onayladığı için eleştirilmiştir.[4]

Buna ek olarak iki ülkenin yılda bir kez düzenlediği Bakanlar 

Kurulu toplantısı da 2023 yılının başına ertelenmiştir.[5] Bu to-

plantının iptal edilmesi, önemsiz gösterilmeye çalışılsa da 1963 

yılından beri yapılan mevzubahis görüşmelerin ertelenmiş ol-

ması, iki ülkenin ilişkilerindeki sıkıntıların ciddiyetini ortaya koy-

maktadır. Bu toplantıyı telafi etmek üzere 26 Ekim 2022 tarihinde 

Paris’te Macron ile Scholz bir araya gelmiştir.[6] Ancak ikili, bu 

tür toplantılardan sonra nezaketen yapılan basın toplantısını 

gerçekleştirmemiştir. Paris Hükümeti, böylelikle Almanya’ya karşı 

mesafeli tavrını ortaya koymuştur.

13 Ekim 2022 tarihinde ise on dört Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü (NATO) üyesi ve Finlandiya, ortak bir hava ve füze savun-

ma sistemi geliştirmek için anlaşmaya varmıştır.[7] Fakat Fransa, 

bu girişime dahil olmak istemediğini söylemiştir. Katılmama 

sebepleri arasında kendi askeri teknolojisini teşvik etmek iste-

diği ve kendi nükleer caydırıcılığına güvenmesi, Avrupa silahlan-

ma programlarına odaklandığı için ABD veya İsrail sistemlerini 

satın almak istememesi ve Fransız-İtalyan sistemi MAMBA’nın 

dışlanmasından çekinmesi gösterilmektedir. Lakin Avrupa’nın 

geçmişine bakıldığında, Almanya’nın askeri anlamda güçlen-
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Fransa-Almanya İlişkilerinde 
İhtilaflar Dönemi mi?
Almanya ve Fransa arasındaki problemler, kötü 

bir zamanlamaya işaret etmektedir. Avrupa’nın 

mevcut enerji ve ekonomi krizini atlatmak için 

omuz omuza vererek mevzubahis sorunlara 

göğüs germeleri gereken kritik bir dönemde 

Berlin-Paris hattında gerilim tırmanmaktadır. 

Nitekim Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ar-

asındaki anlaşmazlıkların gün geçtikçe arttığı 

gözlemlenmektedir. Halihazırda iki ülke, ener-

jiden savunmaya ve uluslararası ticarete ka-

dar alışılmadık derecede geniş bir yelpazede 

önemli konularda anlaşmazlık yaşamaktadır. 

Hatta bir Fransız gazetesi “Almanya ile Fransa 

arasında yeniden savaş yaşanabilir.” manşeti 

atmıştır.[1] Durum bu denli karanlık olmasa da 

iki tarafın da için birbirlerine omuz çevirdiklerini 

söylemek mümkündür.

Almanya liderliğindeki MidCat Projesi’nin Fransa 

tarafından reddedilmesi, taraflar arasındaki ilk 

ciddi anlaşmazlık olarak gösterilebilir. Alman-

ya’nın 2003 yılında öne sürdüğü ve 2019 sen-

esinde neredeyse terk edilen proje, Ukrayna 

ANKASAM ANALİZ
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özgürlüğü, yolsuzluk ve organize suçla mücadele ve yargının 

güvenilirliği bulunmaktadır. Söz konusu meselelerin halen çözüle-

memesi, Karadağ’ı AB’den bir adım uzaklaştırmaktadır.

Her ne kadar Karadağ Hükümeti, bahsi geçen yapısal sorunları 

çözmek için detaylı politikalar yürütse de henüz AB’yi tatmin ede-

cek sonuçlar alınamamıştır. Bunun yanı sıra, Karadağ’ın AB üyelik 

sürecinin hâlâ devam etmesinin sorumluluğunun sadece Podgo-

ritsa yönetiminde olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Zira 

genişleme konusunda AB içerisindeki süreçlerin oldukça ağır işl-

ediği bilinmektedir. Hatta birliğin bu özelliği, çoğu kez uluslararası 

aktörler tarafından eleştiri konusu olmuştur. Karar alma mekaniz-

masının yavaş ve detaycı bir yapıya sahip olmasının yanı sıra bazı 

AB üyesi devletler, genişlemeye şüpheci yaklaşmaktadır. Elbette 

bu durumi Karadağ için de geçerlidir.

Bahse konu ülkelerin şüpheci yaklaşmalarının sebebi, AB’nin “kim-

liği” haline gelmiş olan bazı değerlerin aday ülkeler tarafından be-

nimsenip benimsenmediğinin detaylı bir şekilde incelenmesidir. 

Örneğin AB, kendi üye ülkelerinde bile insan hakları, ekonomik re-

form, ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi kavramların takip 

edilip edilmediğini yakından araştırmaktadır.[3] Dolayısıyla kom-

isyon raporunda da görüldüğü üzere, AB’nin Karadağ hakkında 

bazı endişeleri bulunması hasebiyle üyelik sürecinin AB açısından 

daha emniyetli seyretmesi gerekmektedir.

Sadece Karadağ’a özgü olmamak şartıyla, zaten AB’nin yavaş olan 

karar alma mekanizmasının Ukrayna Savaşı ve beraberinde gelen 

çeşitli siyasi ve ekonomik sorunlarla meşgul olduğu görülmekte-

dir. Özellikle de enerji krizine çözüm bulmak, AB’nin genişlemesin-

den daha öncelikli bir mesele konumundadır. Ayrıca enerji krizinin 

beraberinde gelen yüksek enflasyondan dolayı ekonomik kriz de 

genişlemeyi durduran etmenler arasındadır. Zira Batı Balkan ülke-

lerinin iktisadi bakımdan çok güçlü olmadığı bilinmektedir ve bu 

da AB’ye daha fazla yük binmesi anlamına gelecektir.

Tüm zorluklara rağmen AB diplomatlarının Batı Balkan ülkeleriyle 

yakın temasının ve Berlin Süreci’nin ön plana çıkmasının; diğer bir 

deyişle, bu coğrafyanın AB nezdinde önem kazanmasının nedeni 

güvenliktir. Zira Rusya’nın Batı’ya açtığı savaşın Ukrayna’dan öt-

eye gitmeyeceği tahmin edilse de sonuçta hiç kimse 2022 yılının 

Şubat ayında Avrupa’nın doğusunda bu denli yıkıcı bir savaşın or-

taya çıkabileceğini de tahmin etmemektedir. Dolayısıyla enerji ve 

ekonomi güvenliği tehdit altında olan AB ülkeleri sınır güvenliği için 

genel olarak Avrupa’nın doğusuna ve Balkanlar bölgesine daha 

çok önem atfetmiştir.

Öte yandan Karadağ’ın iç siyasetine bakıldığında, otuz yıl boyunca 

hükümette kalan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi, Avrupa 

yanlısı tutumuyla AB reformlarını gerçekleştirmek ve üyeliğe uygun 

hale gelebilmek için özveriyle çalışmıştır. Ancak 2020 seçimlerinde 

Rusya yanlısı olarak bilinen muhafazakâr partilerin oluşturduğu 

koalisyon, Karadağ’ın Geleceği İçin Partisi liderliğinde hükümete 

gelmiştir. Fakat 2022 yılının Haziran ayında Başbakan Dritan Aba-

zovic, Sırp Ortodoks Kilisesi’yle (SPC) ilgili “Temel Anlaşma”yı im-

zalayacağını açıklamış ve bu da Karadağ’da bazı tartışmalara 

neden olmuştur. Abazovic, geri adım atmayınca tartışmalar alev-

lenmiş ve Abazovic Hükümeti güvenoyu alamamıştır. Böylece 

hükümet düşmüştür. Yaşanan son gelişmeler, Karadağ siyasetin-

de olumsuz bir süreç olarak yorumlanabilir.

Karadağ halkına bakıldığında ise AB üyeliğinin çoğunlukla 

desteklendiği görülmektedir. Euronews’in yaptığı anketlere göre, 

halkın kabaca %80’i Karadağ’ın AB üyeliğini desteklemektedir.

[4] Elbette Karadağ halkının bunu talep etmesinin nedeni AB’nin 

sağlayacağı ekonomik refahtır. Diğer AB ülkelerine serbest dolaşım 

hakkı ve bu ülkelerde iş bulmanın daha kolay olması, Karadağlılara 

katkı sağlayacak avantajlardır. Diğer taraftan AB üyeliği sayesinde 

Adriyatik Denizi’ne kıyısı bulunan Karadağ’ın daha çok turist ağır-

layacağı da öngörülebilir.

Bahsi geçen sosyal ve ekonomik faydalara ek olarak Karadağ’ın 

AB’ye üyeliği, iç siyasette de olumlu gelişmeleri beraberinde get-

irebilir. En temelde demokratikleşme yolunda AB üyeliğiyle yeni bir 

inme, dinamizm kazanılacaktır.

Sonuç olarak, Karadağ, diğer Batı Balkan ülkeleriyle karşılaştırıldığın-

da, AB üyeliğine daha yakın görünmektedir. Bunun başta dış poli-

tika olmak üzere pek çok boyutu vardır. En önemlisi ise Karadağ’ın 

komşularıyla yaşadığı çoğu sorunu çözmüş olmasıdır. Fakat Avru-

pa Komisyonu’nun yayınladığı 2022 yılı Genişleme Raporu’nda 

Karadağ’ın henüz tam olarak üyeliğe hazır olmadığı, tamam-

laması gereken demokratikleşme, şeffaflaşma ve özgürleşme 

adımlarının olduğu vurgulanmıştır. Lakin genel çerçeveden 

bakıldığında ve Avrupa jeopolitiği göz önünde bulundurulduğun-

da, Balkan coğrafyasının AB için öneminin arttığı söylenebilir. Yine 

de Karadağ’ın kısa süre içerisinde AB’ye üye olacağını söylemek 

güçtür. Ancak AB üyeliğinin Karadağ’a sosyo-ekonomik, siyasal ve 

kültürel bakımdan mühim katkılar sağlayacağı kesindir. Bu ned-

enle Karadağ halkının çoğunluğu, AB üyeliğini desteklemektedir.

[1] “Montenegro”, Avrupa Komisyonu, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.
eu/enlargement-policy/montenegro_en, (Erişim Tarihi: 04.11.2022).
[2] “2022 Enlargement Package: European Commission Assesses Reforms In The West-
ern Balkans And Türkiye And Recommends Candidate Status For Bosnia and Herzego-
vina”, European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20
en/ip_22_6082, (Erişim Tarihi: 04.11.2022).
[3] “Υποκλοπές – PEGA: Δεν Υπάρχουν Αποδείξεις Αλλά Να Ερευνηθούν Οι 
Καταγγελίες Για Pegasus Και Predator”, in.gr, https://www.in.gr/2022/11/04/pol-
itics/ypoklopes-pega-den-yparxoun-apodeikseis-alla-na-ereynithoun-oi-katag-
gelies-gia-pegasus-kai-pretador/, (Erişim Tarihi: 04.11.2022).
[4] Orlando Crowcroft, “Montenegro Wants To Join The EU- But Will Brussels Have It?”, 
Euronews, https://www.euronews.com/my-europe/2021/02/01/montenegro-wants-to-
join-the-eu-but-will-brussels-have-it, (Erişim Tarihi: 07.11.2022). 45
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Karadağ’ın AB’ye
Üyelik Yolculuğu
Son zamanlarda Batı Balkan ülkelerinin Avru-

pa Birliği (AB) üyeliği sıkça tartışılmaktayken; 

çoğu uzman tarafından Karadağ’ın bölgede 

AB üyeliğine en yakın ülke olduğu dile getiril-

mektedir. Zorlu bir adaylık sürecinden geçen 

Karadağ’a yönelik bakış açısının bu yönde ol-

masının nedeni, diğer Balkan ülkelerine kıyasla 

komşularıyla sorunlarını en aza indirgemesidir.

2006 yılında Karadağ Parlamentosu’nun Sır-

bistan ve Karadağ Devlet Birliği’nden bağımsı-

zlığını ilan etmesinin ardından ülke, 2008 sen-

esinde AB üyeliğine başvurmuştur. 2010 yılında 

Avrupa Komisyonu, Karadağ’ın başvurusuna 

yönelik olumlu bir görüş yayınlamıştır. Daha 

sonra da 2011 yılının Aralık ayında AB Konseyi, 

katılım müzakerelerini 2012 senesinin Haziran 

ayında başlatacağını açıklamıştır. Sekiz yıllık 

katılım müzakerelerinin ardından üçü geçici 

olarak kapatılan 33 faslın tümü açılmıştır. Ha-

len Karadağ’ın birliğe üyelik süreci tartışılmaya 

devam etmektedir.[1] Aynı zamanda para birimi 

olarak avroyu kabul eden Podgoritsa yönetimi, 

diğer AB aday üyesi olan Batı Balkan devletleri 

arasında bu süreçte en hızlı ilerleme kat eden 

ülkelerdendir.

Tüm bu olumlu atmosfere rağmen Avrupa 

Komisyonu’nun yayınladığı 2022 Genişleme 

Raporu’nda, ülkenin yerine getirmesi gerek-

en bazı sorumluluklarının olduğu belirtilmiştir.

[2] Bunların arasında ifade özgürlüğü, basın 
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Silah Tedariği İddiaları 
Bağlamında Yükselen Kuzey 
Kore-Rusya İşbirliği
Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah tedariğinde bu-

lunulduğu yönündeki iddialar, Moskova ile 

Pyongyang’ın askeri ve politik çıkarlarının yakın-

laştığını göstermektedir. Aynı zamanda bu id-

dialar, Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nda yaşadığı 

lojistik sorunlara işaret etmektedir.

Moskova’nın silah tedariğine hız vermesi, Krem-

lin’in Ukrayna Savaşı’nın uzun süre daha de-

vam edeceğini öngördüğünü göstermektedir. 

Nitekim Rusya, bu hamleyle birlikte silah üretme 

kapasitesinin hızını arttırmaya ve fabrikala-

rındaki üretimin kullanım hızına yetişmesini 
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sağlamaya çalışıyor olabilir. Yani Moskova yönetimi, Kuzey Kore’den askeri mühimmat satın alarak üretim sürecini istikrara kavuştur-

mayı hedefliyor olabilir.

Rusya’nın Kuzey Kore’den topçu silahı tedarik etme girişimlerine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yapılan istihbarat 

değerlendirmesi, Pyongyang’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki ülkeler aracılığıyla silah tedariğini gizlemeye çalıştığını öne sürmüştür. 

Bu kapsamda ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Ukrayna Savaşı için Kuzey Kore’nin Rusya’ya önemli sayıda top mermisi 

sevkiyatı yaptığını ve bu sevkiyatların varış noktalarının Ortadoğu veya Kuzey Afrika ülkeleriymiş gibi gösterildiğini söylemiştir.[1] Kirby, 

her ne kadar spesifik olarak ülke ismi belirtmemiş olsa da ABD, Rusya’ya silah sağladığı tahmin edilen bir diğer ülke olan İran’ın Kuzey 

Kore’nin silah tedariğinde geçiş ülkesi olarak kullanıldığını düşünüyor olabilir. Zaten halihazırda Pyongyang ve Tahran yönetimleri, füze 

geliştirme noktasında işbirliklerini sürdürmektedir.[2]

Halihazırda Kuzey Kore, Sovyet döneminden kalma sistemlerin güncel varyantları şeklinde nitelendirilebilecek askeri mühimmatlar 

üretmektedir. Bunun yanı sıra Pyongyang yönetimi, Uzun Menzilli Kıtalararası Balistik Füzeler (ICBM) ve nükleer silahların üretimi noktasın-

da da dikkat çekmektedir. Bu sebeple Kuzey Kore, silah ticareti konusunda Rusya açısından çekici bir özelliğe sahip olabilir.

Mevzubahis iddiaların dikkat çekmesinin bir diğer nedeni de Kuzey Kore’nin ülkenin kuzeyindeki Tumangang kasabasının sınırı üzerinden 

Rusya’nın Khasan kasabasına giden bir demiryolu ağına sahip olmasıdır. Söz konusu rotanın varlığı, iddiaları güçlendirmektedir.

Bu noktada Ukrayna Savaşı’nda topçu mermilerinin çok önemli bir rol oynadığı, savaşın başlarında Rus cephaneliğinin topçu mermil-

erinin Ukrayna Ordusu’na kıyasla çok daha fazla olduğu; ancak ilerleyen süreçte Batılı devletler tarafından Kiev’e yapılan silah yardım-

larıyla bir denge sağlandığı ve hatta bu konudaki avantajın Ukrayna Ordusu’na geçtiği belirtilmelidir.[3] Buna ek olarak 122 mm ve 155 

mm topçu mermilerinin sahada en çok tercih edilen topçu mermilerinden olduğu, savaşın başlarında Moskova yönetiminin bu alanda 

da avantajlı olmasına rağmen zaman Ukroboronprom’un hızlı üretimiyle Keiv’in üstünlük elde ettiği ifade edilmektedir.[4] Dolayısıyla 

Kuzey Kore’nin 122 mm topçu mermisinde önemli bir stoğa sahip olması,[5], Rusya açısından cezbedici bir etken olabilir. Bu da iddiaların 

doğruluğuna işaret eden bir faktör olarak yorumlanabilir.

Tüm bunların yanı sıra Kuzey Kore ve Rusya’nın politik anlamda da yakınlaşma belirtisi göstermeleri de mevzubahis silah tedariği id-

dialarını güçlendirir niteliktedir. Nitekim iki ülke hem Batı hegemonyasına karşı çıkmaları hem de küresel sistem tarafından “ötekileştiril-

meleri” ve yaptırımlar yoluyla izole edilmeye çalışılmaları nedeniyle yakınlaşmaktadır. Örneğin Kuzey Kore, Rusya’nın Ukrayna’nın Lu-

hansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilhak etmesini tanıyan az sayıda devletten biridir.

Dahası 7 Ekim 2022 tarihinde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum gününü kutlayarak 

kendisine, “Batı hegemonyasının ve ABD’nin meydana getirdiği tehdide karşı başarı kazandığı” için tebriklerini iletmiştir.[6] Söz konusu 

mesajda Kim, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki işbirliğinin “tarihinin en güçlü döneminde” olduğunu söylemiştir.[7]

Moskova yönetimi ise 2022 yılının Mayıs ayında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından içerisinde Kuzey Kore’ye uygul-

anması planlanan yeni yaptırımları veto etmiştir.[8] Bununla birlikte aynı yılın Kasım ayındaki BMGK toplantısında Rusya, nükleer dene-

meleri hasebiyle Kuzey Kore’yi kınamayı reddetmiştir. Üstelik Pyongyang ile Washington arasında yaşanan gerilimin sebebi olarak da 

Batı’yı ve ABD’yi sorumlu tutmuştur.[9] İki aktör arasında hem dış politika ekseni hem de siyasi strateji üretimi bağlamında yaşanan 

bu yakınlaşma, Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nda Kuzey Kore’den mühimmat desteği almasının çok da uzak ve zor bir ihtimal olmadığını 

göstermektedir.

Sonuç olarak Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nda artan birçok sorunla karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Bununla birlikte Kuzey Kore de nükleer 

denemeleri sebebiyle bölgesel güvenlik için tehdit oluşturan bir aktör şeklinde görülmekte ve ABD, Güney Kore ve Japonya’yla işbirliği 

yaparak çeşitli tatbikatlar gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan Pyongyang, BMGK içerisinde de bir yaptırım baskısıyla da karşı karşıyadır. 

Bu sebeple tarafların küresel ve bölgesel zorluklara karşı işbirliklerini geliştireceği öngörülebilir. Bu yüzden de silah tedariği iddialarının 

gündeme gelmesi normaldir.

Zeki Talustan
GÜLTEN
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Stratejik İşbirliği Örneği: 
Macaristan-Özbekistan
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 

9. Zirvesi, 11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan’ın 

kadim şehri Semerkant’ta düzenlenmiştir. Zir-

veye, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Or-

ban da katılmış ve Özbekistan Cumhurbaşkanı 

Sayın Şevket Mirziyoyev’le bir araya gelmiştir. İki 

liderin görüşmesinde, ekonomi ve enerji alan-

larındaki işbirliğinin yanı sıra kültürel meseleler 

de masaya yatırılmıştır.

İthal Rus gazına yaklaşık yüzde 85 oranın-

da   bağımlı olan Macaristan, Rusya-Ukrayna 

Savaşı’ndan sonra Rus enerjisine uygulanan 

yaptırımlarla birlikte enerji güvenliği anlamında 

çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu kap-

samda Budapeşte, Avrupa Birliği’nin (AB) gaz 

tüketimini sınırlandırmaya yönelik son planına 

açıkça karşı çıkan ve petrol ithalatı yasağından 

muaf tutulan az sayıda devletten biri olmuştur. 

Dolayısıyla Budapeşte yönetimi; yükselen en-
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Almanya-Çin İlişkilerinde 
Ekonomik Bağların Rolü
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 9 

Kasım 2022 tarihinde ülkenin kilit endüstrilerini 

potansiyel güvenlik tehditlerinden korumak zo-

runda olduğunu belirterek; Çinli yatırımcıların 

Alman çip fabrikası Elmos’u satın almalarına 

izin vermediklerini açıklamıştır.[1] 2022 yılının Ekim 

ayının sonunda da lojistik hizmet veren China 

Ocean Shipping Company’nin (COSCO) önemli 

bir ticaret limanı olan Hamburg Limanı’ndaki ter-

minallerden birinin hisselerinin yüzde 35’ini satın 

alma talebi, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un 

koalisyon ortakları tarafından reddedilmiştir. 

Ancak buna rağmen Almanya Bakanlar Kurulu, 

25 Ekim 2022 tarihinde Hamburg’daki en büyük 

limanın yüzde 25 hissesinin COSCO’ya satışını 

onaylamıştır. Nitekim son zamanlarda yaşanan 

gelişmeler, yeni hükümetin farklı bir Çin politikası 

inşa edeceği yönündeki beklentileri arttırmıştır. 

Bu bağlamda Almanya’nın yeni bir Çin politikası 

benimseyip benimsemeyeceğini anlamlandır-

mak için ikili ilişkilerin genel çerçevesini çizmek 

gerekmektedir.

Almanya-Çin siyasi ilişkileri, 11 Ekim 1972 tarihin-

de Çin Dışişleri Bakanı Ji Pengfei ve dönemin 

Federal Almanya Dışişleri Bakanı Walter Scheel 

arasında imzalanan bildiriyle başlamıştır. İki 

ülke arasında ekonomik ilişkiler ise Helmut Kohl 

Gamze BAL
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flasyon, para birimi devalüasyonu ve bütçe açığıyla karşı karşıya kalmasının yanı sıra AB standartlarına uyumsuzluk nedeniyle AB fon-

larının durması gibi ciddi ekonomik zorluklarla da yüzleşmektedir.

Enerji arzının güvenliğini sağlamak ve bunu yaparken de AB politikalarına uyumsuzluk yaratmayacak bir çözüm bulmak maksadıyla 

Macaristan, en makul ve güvenilir seçenek olarak Orta Asya’ya yönelmiştir. Öyle ki; TDT Zirvesi, Sayın Orban için bir fırsat yaratmış ve 

Budapeşte-Taşkent hattındaki diyalog, Macaristan’ın enerji krizine bir çözüm kapısı aralamıştır. Nitekim Sayın Orban, Sayın Mirziyoyev’le 

gerçekleştirdiği görüşmenin ardından şu ifadeleri kullanmıştır:[1]

“Mevcut savaş ve yaptırım krizinde, içinde Macaristan’ın da bulunduğu tüm Avrupa, ekonomik ivmesini kaybetmemek için mücadele 

ediyor. Ancak bu durumda, bölgedeki stratejik ortağımız Özbekistan’la işbirliğini yavaşlatmak bir yana artırmaya çalışıyoruz.”

Macar liderin ifadelerinden de anlaşılacağı gibi Macaristan, Özbekistan’la nükleer enerji, kimya endüstrisi, finans sektörü ve tele-

komünikasyon alanlarında başlatılan ortak projelerinin daha da derinleştirilmesini arzulamaktadır. Ayrıca 2007 yılından beri AB üyesi 

olan Macaristan, Özbekistan’la geliştirdiği işbirliğini, birlik kapsamında da değerlendirmekte ve savaşın AB’ye etkisini hafifletme amacıy-

la başta zengin enerji kaynakları ve kritik öneme sahip olan jeopolitik konumu nedeniyle Taşkent’i işaret etmektedir. Zira Özbekistan, 

Azerbaycan üzerinden Güney Gaz Koridoru aracılığıyla tüm Avrupa’ya doğalgaz tedarik etme potansiyeline sahiptir.

Bilindiği gibi, Orta Asya’da Özbekistan ve Avrupa’da ise Macaristan, Orta Koridor’un kilit noktalarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla iki ülke 

arasında artan münasebetler, yalnızca AB’nin enerji krizine yardımcı olmakla kalmayacak ve birçok sektörde ilişkilerin gelişmesine ve 

derinleşmesine katkı sağlayacaktır.

Öte yandan Sayın Mirziyoyev, 3-4 Ekim 2022 tarihlerinde Budapeşte’yi ziyaret etmiş ve bu kapsamda tarım, ulaştırma, ilaç, tekstil, gıda, 

elektrik, su tasarrufu ve sanayi sektörlerinde işbirliği yapılmasına yönelik kararlar alınmıştır.  Sayın Mirziyoyev, her iki ülkenin de bu görüş-

mede alınan kararları hayata geçirme konusunda hemfikir olduğunun bir kez daha altını çizmiştir.

Kısaca özetlemek gerekirse hem Taşkent hem de Budapeşte, diplomatik ilişkileri güçlendirme konusunda isteklidir. Bu nedenle de enerji 

güvenliği konusunda zor bir dönemden geçen Macaristan; yeni reformlarla birlikte çok-boyutlu ve çok-yönlü diplomasi anlayışını teyit 

eden Özbekistan’la geliştirdiği işbirliği sayesinde, başta enerji olmak üzere ekonomik olarak rahatlayabileceğinin farkındadır. Dolayısıyla 

Budapeşte, Taşkent’e yönelmiştir. Bu nedenle de iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam edeceğini öngörmek mümkündür.

İlişkilerin odak noktasını ise başta doğalgaz olmak üzere enerji kaynakları oluşturacaktır. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter 

Szijjarto, TDT Zirvesi’ndeki en önemli meselenin enerji kaynaklarının arzı olduğuna işaret ederek şunları söylemiştir: [2]

“Sadece gerçeklere güvenirsek ve bu konuyu siyasi ve ideolojik kısıtlamalar açısından ele almazsak, Türk devletleri olmadan enerji 

arzımızı sağlamanın imkânsız olacağı açıktır.”

Szijjarto’nun bu ifadelerinden Türk devletlerinin Avrupa enerji krizinde kilit aktörler oldukları ve Macaristan’ın Özbekistan özelinde tüm Türk 

devletleriyle işbirliğini geliştirmeyi amaçladığı sonucuna ulaşılabilir. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra Avrupa için değişen denklemler, 

Orta Asya ülkeleriyle ilişkiler geliştirilmesinin önemini artırmıştır. Zira başta Özbekistan olmak üzere bölge devletleri, zengin enerji kaynak-

larının yanı sıra her geçen gün büyüyen ve gelişen ekonomilere sahiptir.

Sonuç olarak Macaristan ve Özbekistan özelinde gelişen ilişkiler, tüm Balkanları ve Orta Asya’yı içerek şekilde genişletilebilir ve bu sayede 

petrol, doğalgaz, emtia ve ihracat malları, Orta Koridor üzerinden iki yönlü olarak taşınabilir. Bu da tüm bölgenin kalkınmasına hizmet 

etmesinin yanı sıra Asya-Avrupa ve dolayısıyla Doğu-Batı etkileşimini kuvvetlendirebilir.

[1] “Hungary Intensifies Strategic Cooperation with Uzbekistan”, Hungary Today, https://hungarytoday.hu/hungary-intensifies-strate-

gic-cooperation-with-uzbekistan/, (Erişim Tarihi: 11.11.2022).

[2] “TurkStream Pipeline Guarantees Hungary’s Energy Security, Foreign Minister Reiterates”, TASS, https://tass.com/world/1535363, 

(Erişim Tarihi: 12.11.2022)
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mesi, doğalgaz tüketiminin yüzde 55’ini Rusya’dan karşılayan Almanya’da birçok soruna sebep olmuştur. Enerji fiyatlarındaki ani artışla 

birlikte üretim azalmaya ve enflasyon da artmaya başlamıştır.

Tüm bunlara halk protestoları da eklenince Rusya’ya olan bağımlılıktan dolayı hükümet, kucağında patlamaya hazır bir enerji bom-

basıyla kalakalmıştır. Bu bombanın patlamadan imha edilmesi için Rus gazına geri dönmek de dahil kısa ve uzun vadeli birçok plan 

tartışılmaktadır.

Almanya’nın Rus gazına bağımlılığının yıkıcı sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, rakip vurgusunun neden ön plana çıktığı daha 

iyi anlaşılmaktadır. Zira Almanya Dışişleri Bakanı Bearbock, “Kendimizi artık değerlerimizi paylaşmayan hiçbir ülkeye bağımlı kılmamamız 

gerekiyor. Ekonomik bağımlılık, bizi siyasi olarak şantaja maruz bırakıyor.”[10] diyerek Çin’le ekonomik ilişkilerin, Rusya’yla enerji ilişkilerinden 

ders çıkartarak şekillenmesi gerektiğini ifade etmiştir. COSCO’ya yönelik muhalefetin varlığı ya da çip fabrikasının alınmasının engellen-

mesi, bu yaklaşımın bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

Tüm eleştirilere rağmen COSCO’ya neden hisse verildiği ise mevcut konjonktürde Avrupa’yla kıyaslandığında enerji arzını sağlamada 

Çin’in daha başarılı olmasıyla açıklanabilir. Enerji kriziyle tehlikeye giren arz sorununun etkisini hafifletmek isteyen Alman firmaları, Çin’deki 

yatırımlarını arttırmaya başlamışlardır. Artan yatırımlarla Asya-Avrupa arasındaki ticaret trafiğinin yoğunlaşacağı; Hamburg Limanı’nda 

sağlanan işbirliğiyle de bu yoğunluğun yönetiminde ortaya çıkabilecek sorunların azaltılabileceği tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak kendi kurallarına bağlı kalarak yükselen bir güç olan Çin ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya arasında oluşan 

ekonomik bağ, ikili ilişkilerin seyrini belirlemektedir. Almanya’da siyasi kanatta Çin yatırımlarının kısıtlanmasını ve Alman endüstrisinin Çin 

pazarına bağımlılığının azaltılmasını isteyen kesimler olsa da finansal çıkarlar, Çin ve Almanya’yı bir arada tutacak zemini oluşturmakta 

ve Almanya’nın Çin politikasında keskin bir dönüşün gerçekleşmesine izin vermemektedir.
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lenen Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı’nda Çin’deki 

varlıklarını büyütmek istediklerini açıklamıştır.[6] Otomotiv sek-

törü dışında BASF örneği manidardır. Nitekim Alman kimya devi 

olan BASF, 2022 yılının Eylül ayında Çin’in Zhanjiang kentinde en 

büyük denizaşırı yatırım projesini faaliyete başlatmıştır. Öte yan-

dan BASF’ın CEO’su Martin Brudermueller, Ukrayna’daki savaşın 

Avrupa’daki gaz fiyatlarını arttırdığını ve bunun satışlara olum-

suz yansıdığını söylemiştir.[7]  

Bu perspektiften bakıldığında Çin’de önemli pazar payı olan 

Alman yatırımcıların Pekin’le ilişkilerin devam etmesi yönünde 

güçlü bir baskısının kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 

4 Kasım 2022 tarihinde Scholz, tartışmalı Çin ziyaretimi BASF, 

Siemens, Deutsche Bank, BioNTech, Adidas, Merck ile Alman 

otomotiv üreticileri Volkswagen ve BMW’nin üst yöneticilerin-

den oluşan bir heyet eşliğinde gerçekleştirmiştir. Öyle ki; Scholz, 

eleştirilere cevap mahiyeti taşıyan ziyaret öncesinde yaptığı 

açıklamada, Çin’in Almanya ve Avrupa için önemli bir iş ve ti-

caret ortağı olmaya devam ettiğini; fakat riskli bağımlıkların 

olduğu durumlarda tedarik yelpazesinin genişletileceğini vur-

gulamıştır.[8] Buradan Scholz’un koalisyon ortaklarının beklentil-

erine kayıtsız kalmadan, ihtiyatlı bir yaklaşımla Çin’le ekonomik 

ilişkileri sürdürmek istediği görülmektedir.

Diğer yandan ikili ekonomik ilişkilerin devam etmesi, Pekin 

açısından önemli bir hareket alanı oluşturmaktadır. Örneğin 

Çinli 5G ekipman üreticisi Huawei’nin casusluk faaliyetleri gibi 

yasadışı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Avrupa genelinde 

sınırlandırılmasına yönelik karar alınmıştır. Ancak Almanya, bu 

karara uymamaktadır. Esasında Almanya’da Huawei dahil tele-

komünikasyon sözleşmelerine bakanlıkların müdahale edebilme 

yetkisi veren bir yasa bulunmaktadır. Bu yasanın Scholz döne-

minde uygulanması beklenmiş; lakin henüz telekomünikasyon 

şirketlerine bir müdahale gerçekleşmemiştir. Bu sebeple Al-

manya, Avrupa Komisyonu tarafından bloğun ortak 5G güvenlik 

yönergelerini uygulaması gerektiği konusunda uyarılmıştır.[9]

Bu bağlamda Çin için ortaklılığın sürdürülmesi, sadece ikili ilişkiler 

nazarında değil; Avrupa’daki varlığı açısından da önem taşımak-

tadır. Ancak Almanya ile Çin arasında devam eden ortaklıkların 

yanı sıra bir de ilişkilerinin sistemik rakip boyutu bulunmaktadır. 

Bilhassa 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna 

Savaşı’yla beraber Berlin’in Pekin’e yaklaşımında sistemik rakip 

vurgusu hem ABD etkisinden hem de bağımlılıkların Almanya’ya 

vereceği zararın boyutunun anlaşılmasından dolayı artmıştır. 

Rusya’nın Batı ittifakının politikalarına enerji kartıyla karşılık ver-

döneminde gelişmeye başlamış; önceki Şansölye Angela Merkel 

döneminde derinleşmiştir. Bu süreçte Almanya’nın Çin politi-

kasında pragmatik ilişkiler geliştirilmiş; hatta AB’nin Çin politikası-

na etki eden bir yaklaşım benimsenmiştir. Nitekim 30 Aralık 2020 

tarihinde imzalanan AB-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşması’na gid-

en süreçte Merkel’in aktif rol üstlendiği bilinmektedir.

Merkel sonrası dönemde, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür 

Demokrat Parti’den oluşan koalisyon hükümetiyle yönetilen 

Almanya’da, Çin politikasında bir dönüşüm yaşanacağı 

düşünülmektedir. Çünkü Liberaller ve Yeşiller, değerler odaklı, 

Merkel’in Çin politikasını eleştiren, daha sert olunması gerek-

tiği yönünde bir anlayışı savunmaktadır. Ayrıca Rusya-Ukray-

na Savaşı’nda Çin’in “Rusya yanlısı tarafsızlığı”, Berlin’in Pe-

kin’e yaklaşımının Merkel döneminden farklı olacağı görüşünü 

desteklemiştir.

Peki Almanya-Çin ilişkileri, hükümetlerin politikalarına göre 

değişkenlik gösterebilecek nitelikte midir; yoksa hükümetlerden 

bağımsız iki ülkeyi bir arada tutacak bağlar var mıdır? Bu sorun-

saldan yola çıkıldığında, iki ülke arasında insan hakları, bireysel 

özgürlükler, uluslararası hukukun geçerliliği ve uluslararası düzen 

gibi konularda temel görüş ayrılıkları olsa da ekonomik açıdan 

karşılıklı bir bağımlılığın varlığı göze çarpmaktadır. Çin, Almanya 

için hem önemli bir pazar hem de ucuz ve kaliteli mal ithalatının 

kaynağını oluşturmaktadır.

Almanya ise Çin için ekonomik ve siyasi alanda Avrupa’da kilit 

bir ortak olarak görülmektedir.[2]  Nitekim iki ülke arasındaki ti-

caret hacmi, 2021 yılında bir önceki seneye göre artış göster-

miş ve 245 milyar avroyu aşmıştır.[3] 2022 yılının ilk yarısında 

Almanya, Çin’den çoğunlukla bilgisayar, elektrikli pil, yarı iletken 

cihaz, telefon, transformatör gibi ürünler ithal ederken; otomobil, 

motorlu taşıt parça ve aksesuarları, paketlenmiş ilaç, bakır tozu 

ihraç etmiştir.[4] Ayrıca, otomotiv sektörü başta olmak üzere Al-

manya’nın Çin’de çeşitli yatırımları bulunmaktadır. Çin’in ise Al-

manya’da makine, otomotiv ve kimya endüstrilerinin yanı sıra 

telekomünikasyon, yeşil enerji sektörlerinde yatırımları bulun-

maktadır.

Anlaşılacağı üzere ticari ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürek-

liliğini ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Örneğin Çin’deki 

ilk büyük girişim olan Volkswagen, 2021 yılı satışlarının 1/3’ünü 

Çin’de gerçekleştirmiştir.[5] Benzer bir şekilde Mercedes-Benz 

ve BMW yetkilileri de Çin’in küresel stratejilerinde önemli bir yeri 

olduğunu vurgulayarak; 2022 yılının Eylül ayında Pekin’de düzen-
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Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant Zirvesi hakkındaki çalışmalarına atıfta bulundu.
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Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index 

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

aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) bünyesinde 
faaliyet gösteren ve uluslararası hakemli dergi olan Uluslararası Kriz 
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