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Batı’nın Artan Enerji
Talebinin Afrika
Üzerindeki Etkisi
Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonucunda 

Rus doğalgaz ve petrol arzını askıya almaya 

çalışan Batılı ülkeler, bu durumun sonucunda 

ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle alternatif kay-

naklara yönelmektedir. Bu kapsamda gözünü 

Afrika ülkelerine çeviren Batı, kıtanın fosil yakıt 

rezervlerinde büyük potansiyeller olduğunu 

öne sürmektedir. Fakat artan petrol ve doğal-

gaz ihracatının birçok Afrika ülkesinin ekono-

mik istikrarını sarsacağı ve yeşil enerjiye geçişi 

erteleyeceği yönünde eleştiriler de vardır. 

Bu kapsamda Mısır’da gerçekleştirilen 2022 
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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) ele alınan ana konulardan biri, Avrupa kıtasındaki jeopolitik gerilimlerin ve 

enerji güvenliğinin Afrika üzerindeki etkisi olmuştur.

Nitekim Afrika Kalkınma Bankası’nda (AfDB) önemli payları olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya gibi 

Batılı ülkeler, enerji krizinin çözümü noktasında kıtayı bir “benzin istasyonuna” çevirmek için adımlar atmaktadır. Batılı şirketlerin AfDB’deki 

hisseleri, Afrika genelinde yeni doğalgaz projelerine yatırım yapılabilmesinin önünü açmaktadır.[1]

Afrika ülkelerinde doğalgaz ihracatını arttırmak, Avrupa’nın yaşadığı enerji krizi için “acil bir çözüm” anlamına gelse de üretici ülkeler 

açısından kısa süreli kar getirmesine rağmen uzun vadede iklim krizini daha da kötüleştirecektir. Zira doğalgaz ihracatını artırması 

amacıyla dünyanın en fakir kıtasına yapılan yatırımlar, kısa vadeli ve riskli bir strateji olarak değerlendirilebilir. Bunun en temel sebebi 

ise fosil yakıtlara olan talebin orta vadede düşecek olmasıdır. Ayrıca doğalgaz altyapısının gelişmesi, kıtanın enerji kullanımı için yeşil 

dönüşümü geri planda bırakmasına ve enerji krizinin etkisinin hafiflediği ilerleyen dönemlerde ihracat pazarı yoksunluğu yaşanmasına 

sebebiyet verebilir.

Bu kapsamda Afrikalı liderler, COP27 Zirvesi’nde konferansın gündem maddeleri arasında yer almamasına rağmen Afrika’nın enerji 

dönüşümüne yönelik tehditler hakkında seslerini duyurmaya çalışmıştır. Bu bağlamda zirvede konuşan Senegal Devlet Başkanı Macky 

Sall, “Kalkınma sürecimize zarar veren kararlar yerine makul ve adil bir yeşil geçişten yanayız.”[2] diyerek Batılı liderlerin doğalgazın bir 

“geçiş enerjisi” olarak kullanılacağı yönündeki iddialarına yanıt vermiştir.

COP27 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Mısır’ın gaz endüstrisini genişletmeye istekli olduğu ve Rusya’dan yapılan ithalatın yerini almak için 

tedarik sıkıntısı çeken Avrupa ülkelerine alternatif olarak kendisini sunmaya çalıştığı söylenebilir. Dolayısıyla zirvenin sonunda Afrikalı 

liderlerin kıtanın geniş güneş ve rüzgar kaynaklarının gaza yatırım yapmaktan çok daha iyi bir seçenek olduğuna yönelik söylemlerinin 

karşılıksız kalacağı öngörülebilir.

Batı’nın “geçiş enerjisi” iddiaları, birçok aktivist ve analist tarafından yoksulluğuna çözüm noktasında ikna edici bulunmamıştır. Zira ne-

okolonyal tarihin de gösterdiği gibi Afrika madenlerinin işletilmesinin ve kullanılmasının kıtayı kalkındırdığı hiçbir örnek yoktur. Bu nedenle 

Afrika’da emperyalist şirketlerin çıkarlarına uygun bir şekilde doğalgaz yatırımı yapmaktan ziyade; güneş ve rüzgar enerjisiyle kıtayı iklim 

hedefinde lider bir pozisyona getirmek hem dünya hem de Afrikalı ülkeler için en makul seçeneklerdendir.

Avrupa’nın Afrika doğalgazına ilgisi, iklim hedefleriyle de çelişmektedir. Afrika’nın fosil kaynaklarından faydalanma stratejisi; doğalgazın 

çıkarılması, işlenmesi ve enerji santrallerinden boru hatlarıyla taşınması gibi birçok altyapı yatırımı gerektirmektedir. Üstelik tüm bu adım-

lar, fosil yakıt kullanımını arttırmayı hedeflediği gibi altyapı inşalarıyla önemli miktarda metan gazı salınımı riskini de barındırmaktadır.

Üstelik kıtadaki doğalgaz kaynaklarının kullanılmasını destekleyenler, Afrika ülkelerinin gezegendeki kişi başına düşen en düşük karbon 

salan ülkeler arasında olduğunu da göz ardı etmektedir. Bu sebeple Batılı ülkeler tarafından çoğunlukla eski sömürgeci güçlerin neden 

olduğu enerji krizini; kendi enerji dönüşümleri pahasına Afrika doğal kaynaklarının çözmesini beklemek, iki yüzlülük şeklinde değerlendi-

rilebilir.

Sonuç olarak Afrika’nın fosil yakıtlarını kullanmaya yönelik Batı’nın artan ilgisi, ülkelerin iklim hedeflerini yükseltmesini zorlaştırmaktadır. Zira 

artan yeni gaz yatırımı ve benzerleri, Afrika kıtasındaki yeni-sömürge faaliyetlerini arttırabilir ve olumsuz etkilerle karşılaşacak olan Afrika 

halklarını daha da güçsüzleşebilir.

[1] “Renewables–not Fossıl Gas”, Power Shift in Africa, https://www.powershiftafrica.org/publications/renewables-not-fossil-gas, (Erişim 

Tarihi: 14.11.2022).

[2] “Western Thirst for African Gas Raises Alarm at COP27”, France24, https://www.france24.com/en/live-news/20221114-western-thirst-

for-african-gas-raises-alarm-at-cop27 (Erişim Tarihi: 14.11.2022).
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güvenlik tehdidi duyan Finlandiya ve İsveç’in Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’ne (NATO) katılım için devam eden üyelik sürecinin hı-

zlandırılmasına yol açmış ve Batı üzerindeki nükleer tehditlere karşı çözüm üretme konusundaki arayışları artmıştır.

Elbette Ukrayna Savaşı’nın yansımaları bunlarla sınırlı kalmamıştır. Batı’nın Rusya’ya savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara Moskova, 

enerji arzını kısarak cevap vermiştir. Zira 2021 yılı verilerine göre Rusya, dünya enerji arzının yüzde 14’ünü tek başına sağlamaktadır.[1] 

Dolayısıyla Rusya’nın yaptırımlara karşı enerji kartını kullanması, Ukrayna Savaşı öncesinde var olan enerji krizinin daha da derinleşmesine 

sebebiyet vermiştir.

Doğu Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken; Kuzey Kore ise izole edilmiş bir devlet olarak füze denemelerine etkin bir şekilde devam et-

mektedir. Ancak Pyongyang Hükümeti’nin 2022 yılının Eylül ayından bu yana artan füze denemeleri, bölgesel ve küresel çapta endişelere 

neden olmuştur. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 23 Eylül 2022 tarihinde nükleer enerjili uçak gemisi USS Ronald Reagan’ı 

Güney Kore sularında konuşlandırmıştır.

İlerleyen süreçte Kuzey Kore’nin füze denmelerini topçu atışları takip etmiş ve Kore Yarımadası’ndaki gerginlik karşılıklı uyarı atışlarıyla 

had safhaya çıkmıştır.[2] Bu bağlamda Pyongyang yönetimi, Batı’nın artan baskısına karşı daha da saldırgan bir tutum sergilemeye 

başlamıştır.  Bu da zaten soyutlanmış olduğu uluslararası toplumdan daha da izole olmasına yol açmıştır.

Uluslararası sistemde ciddi zorluklarla karşılaşan bir diğer devlet ise Çin’dir. Bir taraftan küresel anlamda artan ekonomik nüfuzu; diğer 

taraftan siyasi fay hatlarında Batı karşısında konumlanması sebebiyle Çin’in uzun bir süredir ABD ve müttefikleriyle sıkıntılı ilişkilere sahip 

olduğu söylenebilir. Bilindiği gibi, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlayan “ticaret savaşları”, ABD-Çin münasebetlerinde 

bir dönüm noktası olmuştur. Ayrıca 2007 yılında kurulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu’nun (QUAD) 2017 senesinde yeniden yapılandırılması[3] 

ve 2021 yılında AUKUS’un kurulmasıyla Asya-Pasifik’teki kutuplaşma daha da artmıştır. Üstelik Çin’in gerek deniz aşırı ülkelerde açtığı po-

lis istasyonlarıyla muhalif Çinlileri, kovuşturma amacıyla Çin’e geri götürdüğü iddiası[4] gerek 2019 ve 2022 yıllarında yapılan Kanada 

seçimlerine müdahale ettiği iddiası[5] gerekse de Batı’nın eski savaş pilotlarını işe aldığı yönündeki söylentiler,[6] söz konusu ayrışmaları 

derinleştiren unsurlar arasında gösterilebilir.

Tüm bu gelişmelerin neticesinde Çin, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde yakınlaşma ve dayanışma sinyalleri gözlemlenmektedir. 

Ukrayna Savaşı başladığından beri Çin, yaptığı açıklamalarda Rusya’nın güvenlik endişelerini anladığını ifade etmiş ve Moskova yönetim-

iyle çeşitli anlaşmalara imza atarak hem ekonomik hem de siyasi münasebetlerini geliştirmiştir. Örneğin Çin ve Rusya, ticaretlerini doların 

boyunduruğundan kurtarmak amacıyla 7 Eylül 2022 tarihinde bir anlaşma imzalamıştır.[7] Bu durum, Moskova yönetiminin maruz kaldığı 

yaptırımlardan ders çıkartarak küresel sistemde Çin ve ABD’nin etkinliğini kırma hedeflerinden kaynaklanmaktadır. Böylece uzun süredir 

çok kutuplu sisteme vurgu yapan iki devlet, bu amaca doğru attıkları adımlarını hızlandırmış ve ortak hareket etme kararı almıştır. Ayrıca 

söz konusu anlaşma, taraflar arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyen bir örnek olarak da yorumlanabilir.

Diğer bir örnek ise Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu’nun 1 Ekim 2022 tarihinde Rusya’nın yeni Çin Büyükelçisi’yle görüşmesidir. 

Görüşmede Ma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in stratejik rehberliği sayesinde iki devletin gelişme 

ivmesini sürdürdüğünü ve kapsamlı stratejik koordinasyonun yüksek düzeyde çalıştığını belirtmiştir. Ayrıca Ma, bunun çağdaş büyük 

devlet ilişkileri için iyi bir örnek olduğunun da altını çizmiştir.[8] Bu yüzden de taraflar, aralarındaki ilişkileri derinleştirme ve stratejik ortaklık 

koordinasyonunu arttırma sözü vermiştir. [9]

Değişen küresel konjonktürde Rusya-Kuzey Kore ilişkileri de yakınlaşma eğilimindedir. Nitekim Rusya ve Çin, 5 Kasım 2022 tarihinde Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini kınayan kararı desteklememiştir.[10] Nitekim Pyongyang yöneti-

minin yeni bir nükleer deneme yapacağı yönündeki endişeler artarken; Pekin ve Moskova’nın Kuzey Kore’yi koruması, üç ülke arasındaki 

ilişkilerin derinleştiğini gözler önüne sermiştir.
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Çin-Rusya-Kuzey Kore
Hattındaki İlişkilerin Geleceği

Rusya, 2014 yılında Kırım’ın uluslararası hukuka 

aykırı bir şekilde ilhak edilmesinden sekiz sene 

sonra Ukrayna topraklarını ikinci kez işgal et-

miştir. Bu kapsamda Moskova yönetimi, önce 

Donbas bölgesi olarak bilinen Donetsk Halk 

Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni 

Ukrayna’dan koparmış ve “bağımsızlıklarını” 

tanımıştır. Daha sonra da bu ülkelerde tıpkı 

Kırım’da olduğu gibi bir referandum düzenlemiş 

ve kendi topraklarına kattığını ilan etmiştir. Ay-

rıca Rusya, söz konusu toprakları korumak için 

olası bir saldırıya, nükleer silahlar da dahil ol-

mak üzere tüm imkanlarıyla yanıt vereceğini 

açıklamıştır. Mevzubahis gelişmeler, Rusya’dan 
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Almanya’nın Orta Asya 
Açılımında Kazakistan’ın 
Önemi
Son zamanlarda Orta Asya’ya yönelik ilgisini 

arttıran başkentlerden biri de Berlin’dir. Dün-

yanın en büyük ekonomilerinden olan Almanya, 

2010 yılında Orta Asya’nın Rusya ve Çin’in ar-

dından üçüncü ticaret ortağı haline gelmiştir.

[1] Bu bağlamda Berlin yönetiminin Orta Asya’ya 

yönelik politikasında Kazakistan mühim bir yer 

tutmaktadır. Zira Almanya’nın Orta Asya ülkeleri 

arasında en çok ticaret hacmine sahip olduğu 

ülke Kazakistan’dır.

Söz konusu durum, Almanya’nın Kazakistan’a 

özel bir önem atfetmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca Almanya’nın Kazakistan’la tarihsel olarak 

bağlarının güçlü olduğu gerçeği de vurgulan-

malıdır. Çünkü İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) 

Joseph Stalin yönetimi, Doğu Almanya’daki Al-

manları Kazakistan’a göç ettirmiştir. Dolayısıyla 

Kazakistan’da hâlâ mühim bir Alman nüfus bu-

lunmaktadır. Bu da Almanya’nın Kazakistan’a 

verdiği önemin bir başka nedenidir.
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Neticede Kuzey Kore-Çin-Rusya hattındaki ilişkiler, her üç devletin de uluslararası sistemde yaşadığı zorluklar ve çatışmalar nedeniyle 

gelişmektedir. Rusya’nın Ukrayna Savaşı nedeniyle yalnızlaşması, Çin’in uzun süredir çözmediği Tayvan meselesi ve artan ekonomik 

nüfuzunun ABD’nin tepkisini çekmesi ve Kuzey Kore’nin her geçen gün bir yenisini eklediği askeri faaliyetleri, üç ülkenin birbirlerine sıkı 

sıkıya sarılmalarına neden olmaktadır. Bu yüzden de Pyongyang-Pekin-Moskova üçlüsünün birlikte hareket etme iradelerini koruyacakları 

öngörülebilir.

[1] “Energy Fact Sheet: Why Does Russian Oil and Gas Matter?”, IEA, www.iea.org/articles/energy-fact-sheet-why-does-russian-oil-and-

gas-matter, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).

[2] “North and South Korea Exchange Warning Shots Along Disputed Sea Boundary”, CBS News, www.cbsnews.com/news/north-korea-

south-korea-warning-shots-sea-boundary-kim-jong-un-missile-tests/, (Erişim Tarihi: 24.10.2022).

[3] “What is the Quad, and How Did It Come About?”, The Guardian, www.theguardian.com/world/2022/may/24/what-is-the-quad-and-

how-did-it-come-about, (Erişim Tarihi: 08.11.2022).

[4] “China Accused of Illegal Police Stations in the Netherlan”, BBC, www.bbc.com/news/world-europe-63395617,

[5] “PM Justin Trudeau Accuses China of Interfering with Canada Election”, The Economic Times, economictimes.indiatimes.com/news/

international/us/pm-justin-trudeau-accuses-china-of-interfering-with-canada-election/articleshow/95384927.cms, (erişim Tarihi: 

08.11.2022).

[6] “Australia Moves to Block Pilots from Training Chinese Military”, Aljazerra, www.aljazeera.com/news/2022/11/9/australia-moves-to-

block-pilots-from-training-chinese-military, (Erişim Tarihi: 09.11.2022).

[7] “Russia’s Gazprom, CNPC Agree to Use Rouble, Yuan for Gas Payments-Gazprom”, Reuters, www.reuters.com/business/energy/pet-

rochina-signs-gas-agreement-with-russias-gazprom-2022-09-07/, (Erişim Tarihi: 07.09.2022).

[8] “Vice Foreign Minister Ma Zhaoxu Meets with New Russian Ambassador to China Igor Morgulov, Vowing to Push Bilateral Relations to 

a New Level for a New Era”, Global Times, www.globaltimes.cn/page/202211/1278441.shtml, (Erişim Tarihi: 01.11.2022).

[9] Aynı yer.

[10] “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).
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Halihazırda Berlin, Astana’nın önemli ortaklarından biridir ve 2005 

yılından bu yana Kazakistan’a yaklaşık 5,3 milyar dolar yatırım 

yapmıştır. Yalnızca 2021 yılında Kazakistan ile Almanya arasındaki 

ticaret hacmi, bir önceki yıla kıyasla %6,4 artarak 2,2 milyar dolara 

ulaşmıştır. 2022 senesinin ilk yarısında iki ülke; 1,2 milyar dolarlık ti-

caret yapmıştır. [2]

Dahası Kazakistan, Almanya için ekonomi alanında olduğu kadar, 

enerji kaynakları sektöründe de mühim bir partnerdir. Astana, Ber-

lin açısından konumunun ve lojistik avantajlarının yanı sıra büyük 

bir kaynak ve insan potansiyeline de sahiptir.[3] Nitekim Alman-

ya’nın Kazakistan’la olan ticaret hacmi, Orta Asya ülkeleriyle olan 

toplam ticaretinin %85’ini oluşturmaktadır.[4] Bu veriler, Alman-

ya’nın Orta Asya açılımında Kazakistan’ın ne kadar önemli bir yere 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Almanya’nın 

Orta Asya açılımında Kazakistan’ın kilit ülke konumunda olduğu 

söylenebilir.

30 Ekim 2022 tarihinde Almanya Dışişleri Bakanı Annale-

na Baerbock, Kazakistan’ın başkenti Astana’ya bir resmi zi-

yaret gerçekleştirmiştir. Baerbock, Kazakistan’a olan ziyaretini 

gerçekleştirmeden hemen önce yaptığı açıklamada, bölge ülke-

lerinin her zaman Rusya, Çin ve Avrupa arasında bir köprü olmayı 

umduklarını; fakat mevcut süreçte kendilerini tamamen ortada 

kalan bir piyon olarak bulmaktan korktuklarını belirtmiştir. Bu ned-

enle de Baerbock, Kazakistan’a gerçekleştirdiği ziyaretindeki temel 

amacının söz konusu ülkedeki insanların Avrupa’ya dair beklen-

tilerini dinlemek olduğunu açıklamıştır. Üstelik Almanya Dışişleri 

Bakanı, iki ülke arasındaki ilişkilerinin 30. yıldönümünde gerçekleşen 

bu ziyaretin Almanya’nın Orta Asya’ya sırtını dönmediği anlamına 

geldiğini de vurgulamıştır. Dolayısıyla Baerbock, Almanya’nın Orta 

Asya’yla olan ekonomik ve kültürel bağlarını sürdürme arzusunu 

dile getirmiştir.[5]

Baerbock’un açıklamalarından da görüleceği üzere Almanya, 

özellikle de Rusya ve Çin’in etkisinin azaldığı bir Orta Asya arzu 

etmektedir. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Almanya 

açısından bir fırsat olarak görüldüğü öne sürülebilir. Çünkü Mosk-

ova’nın dünya ölçeğinde olduğu kadar “arka bahçesi” olarak 

tanımladığı bölgede de etkisinin azalmaya başladığı görülmekte-

dir. Bunun Batılı devletler kadar Orta Asya ülkeleri açısından da bir 

fırsat olarak görüldüğü söylenebilir. Dolayısıyla Berlin-Astana hat-

tındaki ilişkilerde yaşanacak gelişmelerin Kazakistan’ın çok yönlü 

dış politika noktasında daha çok inisiyatif almasına hizmet edebi-

leceği öne sürülebilir.

Taraflar arasındaki ilişkilerin temel yapıtaşını enerji işbirliğinin 

oluşturduğu söylenebilir. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna Savaşı, 

Berlin yönetiminin Kazakistan’a olan ilgisini daha da arttırmasına 

vesile olmuştur. Çünkü bu savaş, Orta Koridor’un Batılı devletler için 

önemini ortaya çıkarmıştır. Kazakistan, stratejik konumu sebebiyle 

Orta Koridor’un geliştirilmesi noktasında büyük önem arz etmek-

tedir. Zira Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan uluslararası ulaşım 

bağlantıları, Kazakistan’dan geçmektedir. Bu yüzden de Berlin 

açısından Astana her geçen gün daha önemli bir partner haline 

gelmektedir.  

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Astana’ya gerçekleştirdiği zi-

yarette Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov tarafından kabul 

edilmiştir.  Söz konusu görüşmede taraflar, karşılıklı ticaret hac-

minin arttırılması, yenilenebilir enerji ve lojistik altyapısının geliştiril-

mesi ve yatırım işbirliği konularına odaklanmıştır. Kazakistan 

Başbakanı, Kazakistan’ın Avrupa Birliği’ndeki (AB) ana ticari ve 

yatırım ortağının Almanya olduğunu vurgulamıştır.[6] Baerbock 

ise iki ülkenin enerji de dahil olmak üzere ekonomik işbirliği için 

mühim bir potansiyele sahip olduğunu belirtmiş ve karşılıklı yarar 

sağlayan ekonomik ilişkilerin eşit bir temelde kurulmasının zaruri-

yet arz ettiğine inandıklarını dile getirmiştir. Almanya, Kazakistan’la 

enerji alanındaki ilişkilerini kurumsallaştırmak amacıyla Astana’da 

Hidrojen Diplomasisi Ofisi açacağını da duyurmuştur. Buna ek 

olarak Baerbock, Kazakistan’ın dinler arası hoşgörüyü teşvik etme 

konusundaki başarılı rolüne de dikkat çekmiştir.[7]

Sonuç olarak tarafların enerji ve ekonomi başta olmak üzere 

çeşitli sektörlerde ikili işbirliğini geliştirmeyi arzuladıkları görülmek-

tedir. Dahası Almanya Dışişleri Bakanı’nın ilişkilerde “eşitliğe” vur-

gu yapması mühimdir. Bu bağlamda taraflar arasındaki ilişkilerin 

“karşılıklı saygı” çerçevesinde gelişmeye devam edeceğini söyle-

mek mümkündür. Bu durum, Astana-Berlin hattındaki ilişkilerin il-

erleyen süreçte daha da gelişeceğine işaret etmektedir.
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için en uygun zemini bölgesel platformlar sağlamaktadır. TDT de böyle bir yapıya sahiptir. TDT, kuruluşundan itibaren üç aşamalı bir 

dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bunlardan ilki, 1992 yılında başlayan ve bölgesel entegrasyon yolunda atılan ilk adım olan Türk Dili Konuşan 

Ülkeler Zirvesi toplantılarıdır. 2009 yılına kadar dokuz kez bir araya gelen liderler, 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan ve Türk Dili Konuşan Ülkel-

er İşbirliği Konseyi’nin (Türk Keneşi) kurulmasını sağlayan Nahçıvan Antlaşması’yla yeni bir döneme kapı aralamıştır. Söz konusu dönem 

ise Türk Konseyi’nin TDT adını aldığı 12 Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi’ne kadar devam etmiştir. 11 Kasım 2022 tarihli Semerkant Zirvesi ise 

TDT’nin yeni yapısıyla toplanan ilk zirve olmasından ötürü büyük önem taşımıştır.

Halihazırda TDT; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan’ın tam üye olarak faaliyette bulunduğu bir teşkilattır. Buna ek 

olarak Türkmenistan ve Macaristan, TDT’nin gözlemci üyeleridir. Semerkant Zirvesi’yle birlikte gözlemci üyelerin arasına Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti de katılmıştır. Bu ülkeler dünya nüfusunun %2’sinden fazlasını temsil eden yaklaşık 173 milyon insana ev sahipliği yapmaktadır. 

Aynı zamanda üye devletler, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan GSYİH’sinin %3’ünden fazlasını oluşturmaktadır.

TDT’nin işbirliği noktasında çok boyutlu fırsatlar barındırdığı söylenebilir. Nitekim Nahçıvan Antlaşması’nın 2. maddesine göre, teşkilatın 

amaçları arasında hem barış ve güvenlik ortamının güçlendirilmesi hem de siyasi, ekonomik, kültürel, çevresel ve bilimsel işbirliği vardır. 

Ayrıca eğitim, ulaştırma ve finans gibi alanlar da bu işbirliği içerisine dahildir.

TDT, 2021 yılında İstanbul Zirvesi’nde kabul edilen Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi çerçevesinde karşılıklı ticaret ve yatırım için uygun 

koşulların yaratılmasını; gümrük ve transit geçiş işlemlerinin basitleştirilmesini; bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, kültür, gençlik politikaları, spor 

ve turizm alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Teşkilat, söz konusu amaçlarına ulaşabilmek için altı yapıyla faaliyette bulunmaktadır. Bu kuruluşlar; Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 

(TÜRKSOY), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Uluslararası Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Ticaret ve Sanayi 

Odası, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliği’dir.

Semerkant Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Özbekistan ise teşkilata 2019 yılında üye olmuş ve bu statüsüyle 2019 yılında Bakü’de düzenlenen 

o dönemki adıyla Türk Konseyi Zirvesi’ne katılmıştır. Nitekim TDT üyesi ülkeler, Özbekistan’ın başlıca ekonomik ortakları arasında yer almak-

tadır. Dolayısıyla TDT, Taşkent yönetiminin bu partnerleriyle işbirliğini geliştirmesi hususunda da ek fırsatlar sunmaktadır. Nitekim TDT üyesi 

devletler arasındaki işbirliğinin ekonomik etkisi, Özbekistan örneğinde açıkça görülmektedir. Özbekistan, 2021 yılında TDT üyesi ülkelerle 9,3 

milyar dolar ticaret yapmıştır. Bu da Özbekistan’ın dış ticaretinin %22’sini oluşturmaktadır. Bu rakam, 2016 senesine ilişkin verilerle kıyas-

landığında Özbekistan’ın TDT ülkeleriyle olan ticaretini üç kat arttırdığı sonucuna ulaşılabilir.[1]

Özbekistan, TDT ülkelerinin pazarlarına tekstil ürünleri, elektrik, otomobil malzemeleri, bahçecilik ve demir metal ürünleri ihraç etmektedir. 

Ülke, bunu yaparken de metal ürünler, alüminyum, inşaat malzemeleri, petrol ürünleri ve tahıl ithal etmektedir.[2]

Bu kapsamda Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in üye devletler arasındaki ekonomik işbirliğini önemsediği vurgulan-

malıdır. Sayın Mirziyoyev, Orta Asya ülkeleri arasında bir ekonomik işbirliği stratejisi oluşturulmasını, ticari engellerin ortadan kaldırılmasını, 

e-ticaretin yaygınlaştırılmasını ve ticaret hacminin arttırılmasını savunmaktadır. Sayın Mirziyoyev, bu konudaki potansiyelin araştırılması 

ve yapıcı önerilerin geliştirilmesi maksadıyla Türk devletleri arasında bir “Ticari İşbirliği Araştırma Merkezi”nin kurulmasını da önermiştir. 

Nitekim TDT ülkeleri Tarım Bakanlarının ilk toplantısı, Taşkent’te gerçekleştirilmiş ve burada bilimsel ve teknolojik inovasyonun teşvik edil-

mesi de dahil olmak üzere karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Tarımsal İşbirliği Çalışma Gru-

bu’nun altında beş kurulun teşkil edilmesi yönünde de anlaşma sağlanmıştır.

Özbekistan açısından TDT noktasındaki en önemli öncelik, ekonomik ilişkilerin ve dolayısıyla karşılıklı ticaret hacminin artmasıdır. Bu da 

altyapıların iyileştirilmesi ve müşterek projeler geliştirilmesi gibi konuları gündeme getirmektedir. Esasen Taşkent’in yaklaşımı, Türk Dün-

yası 2040 Vizyonu’yla da uyumludur. Zira TDT, müreffeh bir bölge tahayyül etmektedir. Bu noktada Semerkant Zirvesi’nde TDT bünyesinde 

“Ortak Yatırım Fonu”nun kurulması oldukça mühimdir. Zira bu tarz girişimler, ülkelerin çabalarını koordine etmeyi ve yatırımların verimini 
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Özbekistan Perspek-
tifinden Türk Devletleri 
Teşkilatı’nın Önemi
Semerkant, 11 Kasım 2022 tarihinde Azerbay-

can, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan 

Macaristan ve Türkmenistan’ın yer aldığı Türk 

Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Zir-

vesi’ne ev sahipliği yapıştır. Bu zirve vesilesiyle 

Özbekistan, teşkilatın dönem başkanlığını Türki-

ye’den devralmıştır.

TDT, 21. yüzyılın pragmatik ve dinamik işbirliği 

gerçekliğine uygun bir teşkilat olarak yükseliş 

trendindedir. Zira bölgesel örgütler, giderek 

küresel mahiyete sahip uluslararası örgütlerin 

yerini almaktadır. Bu nedenle de son yıllarda pek 

çok devlet, bölgesel yapılanmalara ağırlık ver-

miştir. Çünkü devletler arasında karşılıklı işbirliği 
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ABD Neden Uluslararası 
Toplum Adına Afganistan’a 
Dolar Gönderiyor?
Taliban, 15 Ağustos 2022 tarihinde yirmi yıllık 

aranın ardından yeniden Afganistan’a ege-

men olmuştur. Fakat Taliban yönetimi, herhangi 

bir devlet ve uluslararası örgüt tarafından 

tanınmamıştır. Ancak Taliban’ın tanınma so-

rununa rağmen uluslararası toplum, “insani 

yardım” adı altında Afganistan’a yardım gönde  

rmeyi sürdürmektedir. Nitekim 2022 yılının Eylül 

ayından beri her hafta, Afganistan’a 40 milyon 

dolar yollanmaktadır. Taliban denetimindeki Af-

ganistan Merkez Bankası’nın son açıklamasın-

da, 2021 yılının Ağustos ayından bu yana insani 

yardım kapsamında ülkeye 1 milyar 633 milyon 

dolar gönderildiği duyurulmuştur.[1]
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arttırmayı sağlayacaktır. Bu noktada belirtmek gerekir ki; 2017-2021 yılları arasında TDT üyesi devletler, Özbekistan’a 2,5 milyar dolar 

civarında yatırım yapmıştır. Bu da ülkedeki toplam yabancı yatırımın %10’una tekabül etmektedir. Üstelik 2017 senesinden itibaren TDT 

devletleri tarafından ülkeye yapılan yatırımlar %30 artmıştır.[3]

Taşkent yönetimi açısından önem arz eden bir diğer husus ise dijital dönüşümdür. Çünkü günümüzde dijitalleşme, hemen hemen her 

devletin en yüksek kalkınma önceliği haline gelmiştir. Dolayısıyla bu konu, özelde Özbekistan ve genelde ise TDT için büyük önem arz et-

mektedir. Zaten Türk Dünyası 2040 Vizyonu kapsamında bu meseleye de odaklanılmıştır. Bu çerçevede söz konusu vizyon belgesi, dijital 

bağlantıların kurulmasını ve telekomünikasyon altyapılarının iyileştirilmesini öngörmektedir. Özellikle de yapay zekanın ön plana çıktığı 

düşünüldüğünde, teknolojik alanlardaki işbirliğinin gerek sanayi gerekse de kentsel altyapı boyutuyla artacağı öngörülebilir.

Özbekistan’ın önem verdiği bir diğer işbirliği alanı olarak kültürel ve insani bağların güçlendirilmesinden bahsedilebilir. Zira tarihsel 

olarak TDT üyesi devletlerin halkları aynı kökleri paylaşmaktadır. Bu nedenle de kültürel ve insani bağların genişletilmesi, TDT ülkeleri için 

özel önem arz etmektedir. Özellikle de eğitim ve bilim kurumları arasındaki işbirliğinin akademik değişimler ve ortak kültürel etkileşimler 

yoluyla artması mümkün gözükmektedir. Bu nedenle de Taşkent, Türksoy çerçevesinde faaliyetleri desteklemeye devam edecektir.

Öte yandan ulaştırma sektörünün de TDT ülkeleri arasında işbirliği açısından ehemmiyet taşıdığı belirtilmelidir. Nitekim Semerkant Zir-

vesi’nde de bu konuya odaklanılmıştır. Dolayısıyla Özbekistan, koridorlar bağlamında ilişkilerin geliştirilmesine değer vermektedir. Çünkü 

TDT ülkeleri, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayacak imkânlara sahiptir. Nitekim Sayın Mirziyoyev de Türk halklarının Doğu-Batı ve Kuzey-

Güney bağlantısallığını sağlayan bir köprü işlevi gördüğünü vurgulamıştır.[4] Aynı zamanda Sayın Mirziyoyev, Çin’den başlayarak Hazar 

Denizi üzerinden Kafkasya’ya ve oradan da Avrupa’ya uzanan Orta Koridor’un geliştirilmesi ihtiyacına dikkat çekmiştir.[5]

Sonuç olarak TDT, Türk Dünyası halklarını bir araya getiren potansiyeli yüksek bir bölgesel teşkilattır. Bu yüzden de TDT, her geçen 

gün cazibesi artan bir yapı haline gelmektedir. Bu nedenle de Özbekistan başta olmak üzere tüm üye devletler, TDT merkezli işbirliği 

süreçlerini geliştirme ve derinleştirme arzusu içerisindedir.
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cat/economic/ekonomika-reshaet-vse-ili-zachem-uzbekistanu-nuzhna-organizatsiya-tyurkskikh-gosudarstv-mnenie-ekspe/, (Erişim Tarihi: 11.11.2022).

[5] “Мирзиёев: Узбекистан призывает партнеров по ОТГ совместно решать актуальные проблемы”, TASS, https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panora-

ma/16297239, (Erişim Tarihi: 11.11.2022).
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Tahmin edileceği gibi, bu paraların kaynağı, nasıl harcanacağı ve ne kadarının harcandığı ciddi tartışmalara sebebiyet vermektedir. 

Penşir Hareketi başta olmak üzere Taliban muhalifleri, uluslararası toplumun Taliban yönetimini tanımamasına rağmen ülkeye mali 

yardım göndermesini paradoks olarak nitelendirmekte ve Batı’yı dolaylı olarak Taliban’ı güçlendirmekle suçlamaktadır. Ayrıca muhalifler, 

gönderilen paraların nasıl ve nerelerde harcandığını da sorgulamaktadır.

Üstelik mali yardımların sadece Afganistan’da değil; ABD’de de tartışıldığı görülmektedir. Nitekim ABD Afganistan’ın Yeniden Yapılandırıl-

ması Özel Müfettişliği (SIGAR) tarafından yayınlanan son raporda, ABD’nin Afganistan’a en çok yardım eden devlet olduğu; fakat Joe 

Biden yönetiminin yardımların detayı hakkında kuruma bilgi vermediği vurgulanmıştır.[2] SIGAR, Taliban’ın Afganistan’a yeniden egemen 

olmasından itibaren ABD’nin Afganistan’a 1.1 milyar dolar yardım gönderdiğini ve buna ilişkin bilgileri kamuoyu ve kongreyle paylaşama-

dığını açıklamıştır. SIGAR, bu paraların altyapı projelerinde kullanılmadığını da dile getirmiştir.[3]

Bilindiği üzere ABD Kongresi, 2008 yılında Afganistan’ın yeniden yapılanması için ortaya konulan projeleri bağımsız şekilde denetlemek 

maksadıyla SIGAR’ı kurmuştur. Kurumun temel misyonunun Afganistan’ın yeniden inşası noktasında geliştirilen projelerin etkili şekilde 

uygulanmasını sağlamak ve kaynakların yanlış kullanılmasını önlemek olduğu ifade edilebilir. Bu sebeple SIGAR, üçer ay arayla Afgani-

stan’da yürütülen faaliyetler hakkında raporlar hazırlayıp Kongre’ye ve ABD kamuoyuna sunmaktadır. Nitekim Taliban, Afganistan’a ege-

men olmadan önce SIGAR’ın ABD Kabil Büyükelçiliği bünyesinde bir ofisi bulunmaktaydı. Kurum, söz konusu ofis aracılığıyla incelemeler 

yapmaktaydı.[4]

SIGAR’ın iddialarının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, kurumun yetkisinin altyapı alanlarında yapılan yardımları incele-

mekle sınırlı olduğunu ve insani yardımları kapsamadığını söylemiştir. Price, Taliban’ın Afganistan’a egemen olmasının ardından ülkeye 

yönelik kalkınma yardımlarının durdurulduğunu ve ABD’nin insani yardımlara odaklandığını belirtmiştir.[5] Dolayısıyla Price’in açıklama-

larına göre bu konu, SIGAR’ın yetki alanının dışındadır. SIGAR ise kalkınma yardımı ile insani yardımın farkının çok az olduğunu; hatta hiç 

farkın bulunmadığını öne sürmüştür.[6]

SIGAR’ın paylaştığı verilere göre, Afganistan’a giden insani yardımların üçte birini uluslararası toplum adına ABD; kalan kısmı da Washing-

ton yönetiminin onayıyla diğer Batılı devletler göndermektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler’in yardımları da söz konusudur. Geçmişte SIGAR, 

Washington yönetimini Afganistan’a yeteri kadar destek olmamakla eleştirdiğinde, hükümet işbirliğine hazır olduğunu duyururken; bu 

defa SIGAR’ın yetkisizliğine dikkat çeken bir çıkış gelmiştir. Washington’un böylesi bir tavır geliştirmesinin çeşitli nedenlerinin bulunduğu 

söylenebilir.

Öncelikle Biden yönetiminin son yapılan seçimlerin ardından Kongre’de Demokratların çoğunlukta olmasına güvenerek SIGAR’ın Kon-

gre’den insani yardımları inceleme yetkisi alamayacağını düşündüğünden bahsedilebilir. Bu da kurumun yönelttiği eleştirilerin ciddiye 

alınmamasıyla ilişkilendirilebilir.

İkincisi; Biden yönetimi, gönderilen paraların gizli kalmasını tercih ediyor olabilir. Zira ABD, Taliban’ı tanımadığı gerekçesiyle doğrudan 

para göndermeyi reddetmekte ve yardımlarını uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Fakat bu 

paraların Taliban’ın eline geçmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla Washington, SIGAR’ın incelemeleri neticesinde Amerikan halkının ödediği 

vergilerin bir şekilde Taliban’a gittiğinin açığa çıkmasından sakınmaktadır.

Üçüncü olarak ABD, Afganistan’a yardım göndermeyi uzun vadeli stratejik çıkarları açısından önemli görmektedir. Zira Taliban yöne-

timi, ABD’yle ilişkileri önemsemektedir. Kuşkusuz Taliban’ın ABD’ye sıcak bakmasının nedenlerinin başında mali yardımlar gelmektedir. 
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Nitekim son dönemde ABD’nin Afgan banknotlarının basılmasına müsaade ettiği ve taraflar arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler 

gerçekleştiği öne sürülmektedir. Yani ABD, Taliban’ı ötekileştirmek yerine; birtakım ödünler vererek taleplerini kabul ettirme arzusu içer-

isindedir.Dahası ABD’nin Afgan banknotları Kabil’e ulaşmadan Afganistan’a dolar göndererek Afgan parasının değer kaybetmesini ön-

lemek istediği de ifade edilebilir.

Son olarak belirtmek gerekir ki; ABD, Afganistan’a dolar göndererek Taliban’ın Amerikan liderliğine karşı çıkan aktörlerle yakınlaşmasını 

engellemeye çalışmaktadır. Zira bu yardımlardan Rusya başta olmak üzere çeşitli devletler rahatsızlık duymaktadır. Bunu Kremlin yöne-

timinin Taliban’a yönelik baskıyı arttırmasından anlamak mümkündür. Nitekim son dönemde Rusya’da Taliban’ın ABD tarafından ku-

rulduğu yönündeki iddialar dillendirilmeye başlanmıştır. Hatta Rusya, Moskova’da düzenlenen Afganistan konulu toplantıya da Taliban’ı 

etmemiştir.

Görüldüğü gibi ABD, Afganistan’dan çekilmesine rağmen ülkeye olan ilgisini sürdürmektedir. Bu bağlamda bir yandan Taliban muhal-

ifleriyle ilişki kurarken; diğer taraftan da Taliban’ın uluslararası toplumun talepleri doğrultusunda adım atmasını sağlayacağına inandığı 

hamleler yapmaktadır. Bu noktada ABD’nin elinde bulundurduğu en büyük kozun mali yardımlar olduğu söylenebilir. Bu çerçevede Wash-

ington yönetimi, Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet kurulmasını istemekte ve bunun için Taliban’a baskı yapacağını vurgulamaktadır.[7]

Sonuç olarak ABD, Taliban muhaliflerini askeri seçenekten uzaklaştırarak diplomatik bir çözüme yönlendirirken; ekonomik gücünü kul-

lanarak Taliban’ı ikna etmenin yollarını aramaktadır. Tüm bu bilgiler ise Bonn Konferansı gibi bir formülün gündeme geleceğine işaret 

etmektedir. Lakin Taliban, iktidarı paylaşmaya yanaşmamaktadır. Bu da Washington’un Afganistan politikasında karşılaştığı en büyük 

zorluk olarak ön plana çıkmaktadır.

.Etilaatroz, https://l24.im/SxTzH6J, (Erişim Tarihi: 15.11.2022) ,”دیسر رلاد نویلیم ۶۳۳ و درایلیم کی هب ناتسناغفا هب یدقن یاه کمک نازیم“ [1]

-VOA, https://www.darivoa.com/a/us-afghan-audi ,”ناتسناغفا هب یرشب یاه کمک یسررب ۀنیمز رد ندیاب تموکح یراکمه مدع زا راگیس داقتنا“ [2]

tor-decries-non-cooperation-by-biden-administration-/6816836.html, (Erişim Tarihi: 15.11.2022).

-8am, https://8am.media/investigations-on-the-trans ,”دنک یم ینکشراک ندیاب تلود :راگیس ؛ناتسناغفا هب لوپ لاقتنا دروم رد تاقیقحت“ [3]

fer-of-money-to-afghanistan-cigar-the-biden-administration-is-disrupting/, (Erişim Tarihi: 15.11.2022).

.SIGAR, https://l24.im/FDecbS, (Erişim Tarihi: 15.11.2022) ,”ناتسناغفا یزاسزاب یارب هژیو شتفم رس هرادا“ [4]

 Afintl, https://www.afintl.com/202211023950, (Erişim ,”درادن ار ناتسناغفا هب اکیرما هناتسودرشب یاه کمک رب تراظن تیحالص راگیس :سیارپ دن“ [5]

Tarihi: 15.11.2022).

-VOA, https://www.darivoa.com/a/us-afghan-audi ,”ناتسناغفا هب یرشب یاه کمک یسررب ۀنیمز رد ندیاب تموکح یراکمه مدع زا راگیس داقتنا“ [6]

tor-decries-non-cooperation-by-biden-administration-/6816836.html, (Erişim Tarihi: 15.11.2022).

 :Afintl, https://www.afintl.com/202211143484, (Erişim Tarihi ,”درک دیکات ناتسناغفا رد ریگارف تموکح هب «تردق مظنم لاقتنا» رب اکیرما هجراخ ترازو“ [7]

15.11.2022).
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise bu konuda Roma’ya çağrıda bulunmuştur. Darmanin’in yaptığı açıklamaya göre İtalya, eğer 

söz konusu gemilerdeki insanları alırsa, gelen göçmenlerin yükünü tek başına taşımaması için göçmenlerin bir kısmını Fransa ve Alman-

ya kabul edecekti.[1] Ancak 234 göçmen taşıyan gemi, Roma tarafından reddedilmiş ve son çareyi Fransa’nın Toulon Limanı’na gitmekte 

bulmuştur. Paris yönetimi, 10 Kasım 2022 tarihinde mevzubahis gemiyi ve içindeki mültecileri, “istisnai durum” kapsamında kabul ettiklerini 

duyurmuştur.[2]  Böylece mülteciler, 11 Kasım 2022 tarihinde karaya ayak basmıştır.

İtalya’nın yaklaşımının nedeni, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin yayınladığı yeni kararnameden kaynaklanmaktadır. Mevzubahis kara-

rname, İtalya’nın STK gemilerinden kimin karaya çıkacağına karar vermesi noktasında “seçici” bir yaklaşım uygulamasını öngörmektedir. 

Bu kapsamda “savunmasız” olarak nitelendirilmeyen kişiler, İtalyan sularını terk etmek zorunda kalacak ve STK gemisinde hangi bayrak 

bulunuyorsa o ülkenin sorumluluğuna gönderilecektir. Fakat Roma-Paris hattında tansiyonu yükselten asıl gelişme, ilk üç gemi değil; 

dördüncü gemidir. Zira bahsi geçen geminin limana yanaşmasına izin vermeyen İtalya, Fransa’nın eleştirisine maruz kalmıştır. Çünkü 

İtalya, gemide hangi bayrak varsa, göçmenlerin o ülkeler tarafından kabul edilmesi gerektiği hususunda ısrarcı olmuştur. Nitekim İt-

alya Başbakanı Giorgia Meloni de 8 Kasım 2022 tarihinde Fransa’ya gemiyi kabul ettiği için teşekkür ederek diplomatik sürtüşmeye yol 

açmıştır.[3] Oysa Paris yönetimi, İtalyan liderin açıklaması esnada böyle bir taahhütte bulunmamıştı.

Darmanin, geminin İtalyan arama ve kurtarma bölgesinde olduğunu ve dolayısıyla Roma’nın tutumunun uluslararası hukuka aykırı 

davrandığını belirtmişti. Gerçekten de uluslararası hukuka göre, yardıma muhtaç insanların bulunduğu gemiler limana yanaşmak iste-

diğinde, en yakın ve en güvenli limanın gemiyi kabul etmesi beklenmektedir. Paris, Roma yönetiminin gemiyi almama konusundaki 

ısrarını “anlaşılamaz ve kabul edilemez bir davranış” olarak yorumlamış İtalya’yı “sorumsuz bir Avrupa devleti” şeklinde nitelendirmiştir.[4] 

Fransa’dan gelen bu eleştiriler ise iki ülke arasındaki tansiyonu artırmıştır.

Dahası Paris, meseleyi bir adım daha ileriye taşıyarak Roma’ya misillemede bulunmak istemiştir. Nitekim Fransa’nın 2023 yılında 3.500 

mülteciyi İtalya’dan Fransa’ya yerleştirmesi beklenirken; Darmanin, “tüm yeniden yerleştirmeleri askıya aldığını” ve diğer Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerinin de aynısını yapması gerektiğini dile getirmiştir.[5] Bahsi geçen hadise, gelecekte sadece ikili ilişkilerde değil; AB bağlamında da 

birtakım sonuçlar yaratacaktır.

Meloni ise Paris’in “anlaşılmaz, haksız ve saldırgan tepkisinden” şaşkınlık duyduğunu söylemiştir.[6] İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 

Fransa’nın konuyla ilgili açıklamalarını “orantısız” olarak nitelendirmiş ve ülkesinin Paris yönetimine kıyasla çok daha fazla göçmen kabul 

ettiğini söyleyerek İtalya’nın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini; fakat diğer devletlerin göçmenlerin yeniden dağıtılması konu-

sundaki işbirliği hususunda üzerlerine düşen görevleri yapmadığını iddia etmiştir.[7]

Anlaşılacağı üzere tartışma, Meloni’nin erken davranarak Fransa’ya göçmenleri kabul ettiği için teşekkür etmesiyle başlamıştır. Çünkü 

bu açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u zor durumda bırakmış ve sağ partilerin tepkisine neden olmuştur. Bu yüzden 

de Darmanin, Ocean Viking’deki yolcuların savunmasız gruba dahil olduklarını ve “insanlık görevlerini yerine getirmeleri” gerektiğini belir-

terek iç politikadaki eleştirileri savuşturmaya çalışmıştır. Fakat Ulusal Birlik Partisi Eski Başkanı Marine Le Pen, gemiyi kabul eden Macron’u 

“dramatik gevşeklik” yapmakla suçlamış ve Fransız liderin “kitlesel ve anarşik göçe” son verme konusunda başarısız olduğunu iddia et-

miştir.[8] Bu da Paris yönetiminin iç siyasi gerilimleri yatıştırmak maksadıyla İtalya’ya karşı sesini yükseltmesine sebebiyet vermiştir.

Her iki taraftan gelen sert sözlerin ardından 14 Kasım 2022 tarihinde iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından komşu ve müttefik dev-

letler arasında iyi ilişkiler geliştirilmesinin önem arz ettiğini vurgulayan açıklamalar yapılmıştır.[9] Burada önemli olan nokta ise İtalya’da 

Cumhurbaşkanlığı pozisyonunun sembolik olmasıdır. Fakat İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Macron’la iyi anlaştığından dolayı 

bu yaşanan krize çözüm bulmak istemiş olabilir. Ancak asıl gücün Meloni’de olması nedeniyle Mattarella’nın açıklamaları, meselenin 

kapanması için yeterli olmamıştır. 
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İtalya-Fransa Hattında
Gerilimin Adı: Ocean Viking
Bilindiği üzere, 2022 yılının Kasım ayının ilk gün-

lerinden itibaren dört sivil toplum kuruluşu (STK) 

gemisi tarafından Akdeniz’de kurtarılan yüzlerce 

göçmen için güvenli bir liman aramaktaydı. 

Ancak gemilere en yakın ülke olan İtalya, önce 

limanlarını bu gemilere kapatmış; daha sonra 

da gemilerden sadece “savunmasız” olarak 

nitelendirilen kişileri tahliye etmiştir. 10 Kasım 

2022 tarihine kadar da üç gemide kalan tüm 

göçmenler tahliye edilmiştir. Dördüncü gemi 

olan Fransa merkezli ve Norveç bayraklı Ocean 

Viking ise İtalyan limanlarına yanaşmak için izin 

defalarca talebinde bulunmasına rağmen bu 

istekler, her seferinde reddedilmiştir. İtalya’dan 

izin alamayan gemi; Fransa, İspanya ve Yunan-

istan’dan da izin almaya çalışmış ama durum 

değişmemiştir.

ANKASAM ANALİZ
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G20 Görüşmeleri
Kapsamında Çin’in Tutumu
15-16 Kasım 2022 tarihlerinde Endonezya’nın Bali 

adasında gerçekleşen G20 Zirvesi, dünyanın dört 

bir yanından gelen liderlere ve temsilcilere ev sa-

hipliği yapmıştır. Devlet liderlerinin birbirleriyle olan 

görüşmeleri ve basına verdikleri demeçler, dünyanın 

dikkatini zirveye çekmiştir. Zirve boyunca ilgiyi üzer-

inde toplayan liderlerden biri de Çin Devlet Başkanı 

Şi Cinping olmuştur. Zira Cinping’in gerçekleştirdiği 

görüşmelerden ve yaptığı açıklamalardan Çin’in dış 

politikasına yönelik çıkarımlarda bulunmak müm-

kündür.

Cinping, zirve boyunca Tayvan konusunda taviz 

vermeyen duruşunu sürdürmüştür. Tayvan Sorunu, 

1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından 

beri Pekin yönetiminin karşı karşıya kaldığı ve Batılı 

devletler tarafından sürekli gündeme getirilen 

bir meseledir. Sorunun çözümü noktasında Çin 

Komünist Partisi (ÇKP), “Tek ülke iki sistem” yapısını 

hayata geçirmekten yanayken; Tayvan, kendisini 

bağımsız bir ülke olarak görmektedir. Çin ve Tayvan 

arasında yaşanan bu uyuşmazlık, sık sık bir problem 

olarak Çin Hükümeti’nin önüne çıkmaktadır. G20 Zir-

vesi’nde bir kez daha açılan bu konu karşısında Cin-

ping, Tayvan’ın kırmızı çizgisi olduğunu yinelemiştir.[1]

Öte yandan Cinping’in zirvede Rusya-Ukray-

na Savaşı’yla ilgili dengeli bir söylem kullandığı 

görülmektedir. Çinli lider ne Ukrayna’dan ne de 

Rusya’dan yana net bir tavır ortaya koymuştur. Sa-

ANKASAM ANALİZ
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Bilindiği üzere Fransa-İtalya ilişikleri, uzun yıllar boyunca dostane bir muhtevaya sahip olmuştur. Hatta önceki İtalya Başbakanı Mario 

Draghi döneminde taraflar, AB’yi ilgilendiren birçok konuda beraber hareket etmiştir. Lakin mevzubahis kriz, AB müttefiklerinin birbirler-

ine karşı kullanmamaya gayret ettikleri sert söylemlerin gündeme gelmesine yol açmıştır. Nitekim bu kriz vesilesiyle Avrupa tarafından 

şüpheyle yaklaşılan aşırı sağcı Meloni Hükümeti, Fransa ve AB karşısında “Önce İtalya” diyen bir göçmen politikası uygulayacağının 

mesajını vermiştir.

Değinilmesi gereken bir diğer husus da Meloni ve Macron’un siyaseten çok farklı değerleri içselleştirmeleridir. Meloni, aşırı sağ görüşleri 

benimsemiş bir liderdir. Macron ise merkez-sol olarak tanımlanabilecek liberal bir isimdir. Bu da yeni dönemde Roma-Paris hattındaki 

ilişkilere yansıyacak gibi gözükmektedir. Bu noktada Meloni’nin muhalefette olduğu zamanlarda Fransa’ya yönelik eleştirileriyle ön pla-

na çıktığını hatırlatmakta yarar vardır.

Sonuç olarak İtalya, Avrupa için hassas bir mesele olan göçmen konusunu, kırmızı çizgisi ilan ederek taviz vermeyeceğini göstermiştir. 

Avrupa genelinde savunma, ekonomi, enerji ve göçmen meselesi gibi birçok konuda işbirliği ihtiyacının belirginleştiği bir dönemde 

İtalya-Fransa geriliminin yaşanması ise Kıta Avrupası’nda ihtilafların artabileceğine işaret etmektedir. Bu da AB’nin geleceğine dair 

tartışmaların şiddetleneceği şeklinde yorumlanabilir.

[1] “Ocean Viking: Migrant Rescue Ship Allowed to Dock in France After Italy’s Refusal”, Euro News, https://www.euronews.com/2022/11/10/

ocean-viking-migrant-rescue-ship-allowed-to-dock-in-france-after-italys-refusal, (Erişim Tarihi: 15.11.2022).

[2] “Ocean Viking: The First Real Diplomatic Crisis between France and Italy?”, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/politics/news/

ocean-viking-the-first-real-diplomatic-crisis-between-france-and-italy/, (Erişim Tarihi: 15.11.2022).
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Baerbock’un Orta Asya
Ziyaretlerinde Enerji Faktörü 
ve Kazakistan
30 Ekim 2 Kasım 2022 tarihlerinde Almanya 

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kazakistan 

ve Özbekistan’ı ziyaret etmiştir.  Ziyaretten 

önce yaptığı açıklamada Baerbock, Astana ve 

Taşkent’e gitmesine neden olan jeopolitik ve 

stratejik nedenleri gizlememiştir. Nitekim kamu-

oyuna yapılan açıklamalara ve ziyaretlerin 

genel manasına bakıldığında, Berlin yönetiminin 

her iki ülke için de farklı stratejik hedeflerinin bu-

lunduğu görülmektedir. Baerbock, Kazakistan’ın 

büyük enerji rezervlerine odaklanırken; Özbeki-

stan’ın ise nüfusu bakımından taşıdığı potansi-

yele ve bölgesel güç olma kapasitesine dikkat 

çekmiştir. 

Hatırlanacağı üzere Almanya Dışişleri Bakanı, 

söz konusu ziyaretten önce Orta Asya ile Avrupa 

arasında etkin bir ağ oluşturmak istediklerini dile 

getirmiştir. Ayrıca Baerbock, aynı açıklamasında 

özelde Almanya’nın ve genelde ise Avrupa’nın 

yeni bağımlılıklar veya ekonomik üstünlükler 

yaratmayı açıklamadığını; bilakis dürüst ve adil 

ANKASAM ANALİZ
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dece nükleer silahların kullanımı noktasında “nükleer bir savaşın yapılmaması gerektiği ve böyle bir savaşın asla kazanılamayacağı”[2] 

şeklinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’la ortak bir açıklamada bulunmuştur. Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in 2022 yılının Ekim ayında Ukrayna’da nükleer silah kullanılmayacağını belirttiği de hatırlanmaktadır.[3] Dolayısıyla Cin-

ping’nin Biden’la birlikte yaptığı açıklama, içerisinde Rusya’ya ters düşen bir mesajı barındırmamaktadır. Yani Çin, Rusya’ya olan örtülü 

desteğini sürdürmektedir. Zaten dünya liderleri, Çin’in Ukrayna ve Kuzey Kore politikasından rahatsızdır.

Bahse konu olan durumun yansıması olarak G20 Zirvesi’nde Batılı liderler, ilgili konularda Çin’in daha etkin rol oynaması adına Cinping’e 

fikirlerini iletmiştir. Bu bağlamda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cinping’den Putin’in üzerindeki nüfuzunu kullanarak Ukrayna’daki 

savaşın sona ermesine yardımcı olmasını istemiştir.[4] Benzer bir şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Cinping’le olan 

görüşmesinde Çin’in arabulucu olmasını talep etmiştir.[5] Biden ise Kuzey Kore’nin nükleer testlerini durdurması için Cinping’ten mesel-

eye müdahil olmasını talep etmiştir. Söz konusu istekler üzerine Ukrayna konusunda “tarafsız” bir tavır takınan Cinping, Kuzey Kore’yle ilgili 

olarak da diğer devletlerin iç meselesine karışamayacağı yönündeki söylemini bir kez daha tekrarlamıştır.

Fikir birlikleri olsun veya olmasın bir devletle diyalog kanallarının açık olması son derece önemlidir. Rusya’nın az sayıda devletle diyalogu 

sürdürdüğü ve zirvelerde devlet liderleriyle görüşmeden uzak durduğu düşünüldüğünde, Çin’in arabuluculuğu fikri makul bir zemine 

oturmaktadır.

Ayrıca Cinping’in ABD ve Avustralya gibi Çin’in ikili ilişkilerinde birtakım sorunlar yaşadığı devletlerin liderleriyle bir araya gelmesi de Pe-

kin’in diplomatik kanalları açık tutmaya özen gösterdiğinin kanıtıdır.

Ekonomi de görüşmelerde üzerinde durulan başlıklar arasında yer almıştır. Biden’la görüşmesi esnasında “ABD ile Çin arasında bir ti-

caret veya teknoloji savaşı başlatmanın, duvarlar ve engeller inşa etmenin ve tedarik zincirlerini ayırmaya çalışmanın piyasa ekonomisi 

ilkelerine aykırı olduğunu ve uluslararası ticaret kurallarını baltaladığını”[6] belirten Cinping, Çin ekonomisini sekteye uğratacak herhangi 

bir olumsuzluktan kaçınmak için elinden geleni yapmaktadır. Verdiği mesajlar da bu yönde olmuştur.

Sonuç olarak G20 zirvesinde yaşanan gelişmeler kapsamında Çin’in devletlerle olan ilişkilerini ekonomik ve ticari işbirliği kapsamında 

sürdürdüğü ve siyasi olarak sorunlu alanlardan uzak durduğu söylenebilir. Lakin Batılı devletler, Pekin yönetiminin bu tavrından rahatsı-

zlık duymakta ve sorunların çözümünde Çin’in daha aktif davranmasını istemektedir. Fakat Çin, kendisine yönelik tehdit algısı, ekonomik 

zarar ve benzeri hususlarla karşılaşmadığı sürece elini taşın altına koymaktan imtina edecek gibi gözükmektedir.

[1] “China’s Xi tells Biden: Taiwan Issue is ‘First Red Line’ That Must not be Crossed”, Reuters, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/

chinas-xi-tells-biden-taiwan-issue-is-first-red-line-that-must-not-be-crossed-2022-11-14/, (Erişim Tarihi: 15.11.2022).

[2] “Biden Meets China’s Xi Jinping at G-20 Summit in Indonesia, Raises US Concerns About Taiwan, Hong Kong, Putin”, Fox News, https://

www.foxnews.com/politics/biden-meets-chinas-xi-jinping-g20-summit-indonesia-raises-us-concerns-taiwan-hong-kong-putin, 

(Erişim Tarihi: 17.11.2022).

[3] “Russia’s Putin Says He Won’t Use Nuclear Weapons in Ukraine”, AP News, https://apnews.com/article/putin-europe-govern-

ment-and-politics-c541449bf88999c117b033d2de08d26d, (Erişim Tarihi: 17.11.2022).

[4] “Spanish PM Urges China’s Xi to Use Influence over Putin to End Ukraine War”, Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/span-

ish-pm-urges-chinas-xi-use-influence-over-putin-end-ukraine-war-2022-11-15/, (Erişim Tarihi: 17.11.2022).

[5] “French President Plans Beijing Trip to Seek China’s Help Mediating Russia’s War on Ukraine”, South China Morning Post, https://www.

scmp.com/news/china/diplomacy/article/3199886/french-president-plans-beijing-trip-seek-chinas-help-mediate-russias-war-

ukraine, (Erişim Tarihi: 17.11.2022).

[6] “Şi: Ticaret veya Teknoloji Savaşı Kimsenin Çıkarına Değil”, Borsamatik, https://www.borsamatik.com.tr/si-ticaret-veya-teknoloji-sava-

si-kimsenin-cikarina-degil-haber-149245, (Erişim Tarihi:17.11.2022)
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da yapılması planlanan ziyaretlerin arkasındaki nedenlerden biri de ülkenin sahip olduğu enerji potansiyelidir.  DolayısıylaRusya-Ukrayna 

Savaşı sebebiyle artan enerji fiyatları, fosil yakıtlara karşı hidrojen piyasasını iyileştirmiş ve dünyada yeni projeler gündeme gelmiştir. Ka-

zakistan’ı ön plana çıkaran husus da budur.

Kısacası enerji faktörü, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerini Orta Asya açılımı yapmaya itmektedir. Burada önem arz eden 

ülkelerin başında ise Kazakistan gelmektedir. Baerbock’un ziyareti de bunun yansımasıdır. Kuşkusuz bu konuda Kazakistan’ın yaklaşımı 

da önemlidir. Lakin gelişmeler, Astana’nın pek çok aktör tarafından ikna edilmeye çalışılan mühim bir ortak olarak değerlendirileceğine 

işaret etmektedir.

[1] “Statement by Foreign Minister Baerbock Prior to Her Departure for Kazakhstan and Uzbekistan”, Almanya Federal Dış İlişkiler Ofisi, 30 

Ekim 2022, https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2560922 (Erişim Tarihi: 12.11.2022).

[2] Aynı yer.

[3] Vanessa Dezem, “Kazakhstan Signs Deal to Make Hydrogen at a $50 Billion-Plant”, Bloomberg, 27 Ekim 2022, https://www.bloomberg.

com/news/articles/2022-10-27/kazakhstan-signs-deal-to-make-hydrogen-at-a-50-billion-plant (Erişim Tarihi: 12.11.2022).

[4] Aynı yer.

[5] Aynı yer.
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Baerbock’un Kazakistan’daki temaslarında yaşanan en önemli 

gelişme ise Berlin yönetiminin Astana’da Hidrojen Diplomasi-

si Ofisi açma kararı olmuştur. Nitekim Almanya Dışişleri Bakanı, 

iki ülkedeki uzman kişilerden oluşacak bir ofisin açılacağını 

belirtmiştir. Kazakistan’ın büyük bir enerji gücü olduğu 

düşünüldüğünde, Astana’nın küresel anlamda bir enerji merkez-

ine dönüşebileceği öne sürülebilir.

Tam da bu noktada Baerbock’un Orta Asya ziyaretinde başkan-

lık ettiği heyette enerji ve altyapı anlamında uzman isimlerin yer 

aldığını hatırlatmak gerekmektedir. Dolayısıyla Berlin yönetimi, 

enerji konusunda bir Orta Asya açılımı yapmaktadır. Açıkçası bu 

açılım, AB açısından da en rasyonel çözüm olarak nitelendirile-

bilir. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle yaşanan enerji krizi 

karşısında Avrupa’nın önünde birkaç seçenek vardır. Bunlar; Or-

tadoğu, Afrika ve Orta Asya merkezli projelerdir. Ancak mevcut 

durumda Ortadoğu ve Afrika üzerinden yürütülecek problem-

lerin güvenliği konusunda ciddi riskler vardır. Kazakistan ise 

gerek enerji gerekse de güzergâh güvenliği bağlamında istikrarlı 

bir aktör konumundadır.

Diğer taraftan Kazakistan ile Avrupa’nın en büyük rüzgar sant-

ralini inşa eden Svevind Energy Group şirketi arasında 50 mil-

yar dolarlık bir anlaşma da imzalanmıştır.[3] Tamamlandığında 

dünyanın en büyük yeşil hidrojen santrallerinden biri olacağı 

öngörülen santralin 20 gigawatt’lık büyüklüğe sahip olması 

planlanmaktadır.[4] Söz konusu projenin en önem verilen noktası 

ise üretim kapasitesidir. Zira şirkete göre elektrolizörler, 2032 sen-

esinden itibaren yılda 2 milyon tona kadar yeşil hidrojen ürete-

bilecektir. Bu da AB’nin 2030 yılındaki ithal yeşil hidrojen hedefinin 

beşte birine eşdeğerdir.[5] Dolayısıyla Avrupa’nın enerji güvenliği 

konusunda bu projenin büyük bir önemi bulunmaktadır. Ayrıca 

yeşil hidrojen olmasından dolayı mevzubahis santral, çevre du-

yarlılığı konusunda da büyük bir adım anlamına gelecektir.

Belirtmek gerekir ki; Kazakistan’ın yeşil hidrojen üretiminde düşük 

maliyetlerle üretim yapmaya müsait bir coğrafyaya sahip ol-

ması nedeniyle bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Bu bakım-

dan Kazakistan, küresel pazarda önemli ve rekabetçi bir aktör 

haline görülebilir. Zaten son dönemde Kazakistan’a yapılan ya 

fırsatlar oluşturmak istediğini belirtmiştir.[1] Esasen bu açıklama, 

Rusya ve Çin’in politikalarına karşı, Almanya’nın farklı bir perspek-

tif geliştirme çabasında olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 

Berlin, Orta Asya başkentleri karşısında olumlu bir imaj oluştur-

maya özen göstermektedir. Nitekim Baerbock’un devletlerin 

eşitliği prensibine uygun bir ortaklığın kurulmasını arzuladıklarını 

söylemesi de bunu kanıtlamaktadır.

Almanya Dışişleri Bakanı’nın ziyaretinden önce yaptığı dikkat 

çekici açıklamalardan biri de Almanya’nın Orta Asya ülkeleriyle 

olan ticaretinin %85’inin Kazakistan’la olmasıdır.[2] Diğer Orta 

Asya devletleriyle olan ticaret ise yalnızca %15 seviyesindedir. 

Zaten bu yüzden de Baerbock, gezisinde ilk olarak Astana’yı zi-

yaret etmiş ve burada Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov ve 

Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi de dahil olmak üzere üst düzey 

devlet yetkilileriyle bir araya gelmiştir.

Astana’daki görüşmelerin ardından düzenlediği basın to-

plantısında temaslarının odağını üçe ayıran Baerbock, bu üç 

noktayı; uluslararası hukuktan yana tavır alındığı için övgü, ülk-

enin yeşil hidrojen potansiyelinin büyüklüğü ve sürdürülebil-

ir büyüme şeklinde ortaya koymuştur. Ayrıca Almanya Dışişleri 

Bakanı, Kazakistan-Rusya ilişkilerindeki karşılıklı bağımlılık duru-

muna da dikkat çekmiştir.

Tahmin edileceği üzere Baerbock’un bu söyleminde Ka-

zakistan’ın Rusya’yla olan yakın münasebetlerine rağmen 

Ukrayna Savaşı’nda uluslararası hukuku önemseyen tavrı-

na yapılan bir övgü bulunmaktadır. Bilindiği gibi Kazakistan, 

savaşın başından itibaren temkinli davranmakta ve hukuka 

uygun hareket etme çağrısı yapmaktadır. Bu husus, Almanya 

açısından önem arz etmektedir. Fakat Astana’nın yaklaşımının 

temel sebebi, Rusya’ya uygulanan yaptırımları fırsata çevirme 

arzusudur. Yani Kazakistan, enerji ve ticaret alanlarında işbirliği 

için AB’ye yeşil ışık yakarak Rusya’yla arasına mesafe koymak-

tadır. Elbette bu durum, enerji tedarikçisini çeşitlendirmek ist-

eyen Avrupa’nın çıkarlarına uygundur. Zaten Avrupalı yetkililerin 

Astana’ya yönelik ziyaretlerinin sıklığı da söz konusu durumu teyit 

eder mahiyettedir.
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AB’nin Yunanistan’daki
Dinleme Skandalına Bakışı

Tüm bunlara rağmen AP’nin ikinci büyük siyasi grubu olan Sosy-

alistler ve Demokratlar, mevzubahis skandal hakkında eleştirilerde 

bulunarak Yunanistan’da siyasi değişime ihtiyaç olduğunu vur-

gulamışlardır. Nitekim söz konusu skandal ile Amerika Birleşik Dev-

letleri’nde (ABD) Richard Nixon döneminde yaşanan Watergate 

Skandalı arasında paralellik kurmuşlardır.[1]

AP, Yunanistan’da yaşanan dinleme skandalını araştırmak üzere 

PEGA adında bir komite kurulmasına karar vermiştir. 3 Ekim 2022 

tarihinde AP Başkan Yardımıcısı Dimitris Papadimoulis, Atina yöne-

timinin ve Miçotakis’in girişimlerinin Brüksel’de sonuç vermeye-

ceğini belirtmiştir.[2] Bu noktada Papadimoulis’in sözlerinin üzer-

inde durulması gerekmektedir. Papadimoulis, Yunanistan’ın ana 

muhalefet partisi olan Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) üyesidir. 

AP Başkan Yardımcısı, yukarıda yer alan sözleriyle imalı bir şekil-

de Miçotakis’in AB üst yönetimiyle olan bağlarına dikkat çekmiş 

ve Yunan liderin girişimlerinin sonuç vermeyeceğini söylemiştir. 

Dolayısıyla SYRIZA’nın Miçotakis üzerinde hem iç hem de dış siyas-

et vesilesiyle baskı kurabilme imkânı olduğu görülmektedir.

AP’nin aldığı karar uyarınca PEGA komitesi, gözetim casus yazılım-

larının ve özellikle de İsrail menşeli Predator’un kullanıldığı iddi-

asıyla ilgili durumun incelenmesi maksadıyla 1-4 Kasım 2022 tar-

ihlerinde Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) 

ziyaret gerçekleştirmiştir.[3] Komitenin yaptığı incelemeler de 

konuyu AP’nin gündemine taşımıştır. AP’nin isteği doğrultusunda 

hazırlanan brifingde, EYP tarafından “predator” yazılımı vesilesiyle 

gazetecilerin ve siyasilerin uzun zamandır dinlenildiği belirtilmiştir.

[4] AP Raportörü In t’ Veld ise Yunanistan’da gerçekleşen dinleme-

lerin sistematik şekilde yapıldığını ve bir siyasi stratejinin parçası 

olduğunu vurgulamıştır. Öte yandan Veld, GKRY’nin casus yazılım 

ihracatının merkezi haline geldiğini de ifade etmiştir.[5]

Anlaşılacağı üzere, kurumsal olarak AP’nin Yunanistan’daki din-

leme skandalına bakış açısı, AB üst yönetimden farklıdır. AP, din-

lemelerden dolayı doğrudan Miçotakis’i suçlamakta ve dinle-

melerin sistemli bir şekilde yapıldığına inanmaktadır.  AP’nin bu 

skandalın üzerine gitmesi, Yunanistan Başbakanı’nı zor durumda 

bırakacak neticeler doğurabilir. Ancak bu, AB üst yönetimindeki 

önemli kişiler adım atmadan gerçekleşmeyecektir.

Söz konusu skandal hakkında AP içinde yaşanan anlaşmazlığa 

ilişkin bir diğer örnek de AP’nin en büyük üçüncü partisi olan 

Avrupa’yı Yenile Partisi (Renew Europe) üyesi Georgios Kyrt-

sos’un EPP Genel Başkanı Manfred Weber’i Miçotakis’i korumakla 

suçlamasıdır.[6] Dolayısıyla AP içindeki diğer partilerin Leyen’in 

2022 yılının Ağustos ayında Yunanistan’da mu-

halefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PA-

SOK) Genel Başkanı Nikos Androulakis’in Yunan-

istan İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından gizlice 

dinlendiği ortaya çıkmıştır. Bu durum, Yunanistan 

Başbakanı Kriakos Miçotakis’i son derece zorda 

bırakan bir gelişme olmuştur. Söz konusu skan-

dalın ardından EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon 

istifa ederken; muhalefetin ise Başbakan’a olan 

baskıyı arttırdığı bir süreç yaşanmıştır.

Ayrıca Androulakis’in Avrupa Parlamentosu (AP) 

milletvekili olması, AP’nin bu skandala yakından ilgi 

göstermesine yol açmıştır. Bu bağlamda AP, Avru-

de üyesi olduğu EPP’nin dinleme skandalı hakkındaki tutumuna 

karşı seslerini yükselttiği görülmektedir. Bu durum, AP içinde bahsi 

geçen skandal hakkında derin çatlakların bulunduğunu göster-

mesi bakımından son derece önemlidir. Dolayısıyla Miçotakis’in 

hem AP’nin en büyük grubu hem de AB üst yönetimindeki kişiler 

tarafından korunduğu söylenebilir.

Sonuç olarak son zamanlarda AP içinde Yunanistan’daki din-

leme skandalına ilişkin seslerin yükseldiği görülmektedir. Bunda 

EPP’nin ve AB üst yönetiminin Miçotakis’i destekleyen tavrı belir-

leyici olmaktadır. Lakin Yunanistan Başbakanı’nın AB içinde güçlü 

desteğe sahip olması, skandal karşısında elini rahatlatmaktadır. 

Her ne kadar AP, Miçotakis’i zor durumda bırakabilecek bilgiler or-

taya çıkarsa da “AB’nin asıl karar alma mekanizmasının” tavrının 

daha belirleyici olacağını söylemek mümkündür. Bu bakımdan 

Yunanistan Başbakanı hem Leyen’in hem de AB Konseyi Başkanı 

Charles Michel’in desteğine sahiptir. Dolayısıyla AP’nin Yunani-

stan’daki skandala karşı tutumu, Miçotakis’i zor durumda bıraka-

bilir; fakat kolektif bir AB baskısı söz konusu değildir.

[1] Sarantis Michalopoulos, “EU Socialist Chief: Greece Needs 

Political Change After ‘Watergate’ Scandal”, Euractiv, https://
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[5] Selen Temizer, “AP: Yunanistan’daki Dinlemeler Sistematik, 

Geniş Ölçekli ve Siyasi Stratejinin Parçası”, Anadolu Ajansı, https://

www.aa.com.tr/tr/dunya/ap-yunanistandaki-dinlemeler-sistem-
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pa Birliği (AB) üst yönetiminin aksine; bu skandala 

karşı daha ilk günden itibaren önem atfetmiş ve 

konunun üzerine gitmiştir.

AP’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen’in üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) 

dışındaki bütün siyasi partiler, bahsi geçen skan-

dalı kınamışlardır. Zira Yunanistan Başbakanı 

Miçotakis’in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi 

(ND), EPP’nin bir üyesidir. Ayrıca EPP, AP’de en çok 

milletvekiline sahip olan siyasi partidir. Bu durum, 

Miçotakis Hükümeti’nin bir bakıma AB üst yöne-

timini oluşturan kişiler tarafından korunduğuna 

işaret etmektedir.
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Kırgızistan-Özbekistan Sınır 
Anlaşmazlığında Çözüm 
Arayışları
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Orta 

Asya devletleri arasında çeşitli sorunlar yaş-

anmış ve çatışmalar meydana gelmiştir. Kuşk-

usuz sınır ihtilafların, söz konusu meselelerin en 

önemlisidir. Zira Orta Asya’da coğrafi ve etnik 

özellikler göz önünde bulundurulmadan Ruslar 

tarafından çizilen sınırlar, bölge devletlerini karşı 

karşıya getirmiştir. Sınır sorunlarına ek olarak 

güvenlik meseleleri ve su kaynaklarının pay-

laşımı konusu da bölge devletleri arasındaki 

anlaşmazlıkların derinleşmesine sebebiyet ver-

mektedir. Bu ihtilaflardan biri de Kırgızistan ile 

Özbekistan arasında cereyan etmiştir.

Bu kapsamda özellikle de Kırgızistan’ın bölgedeki 

su kaynaklarına erişimi ve Özbekistan’ın su ihti-

yacının ciddi bir problem yarattığı söylenebilir.  

Bu da Orta Asya’daki işbirliği ve bütünleşme 
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süreçlerini zorlaştıran faktörler arasında sayılabilir. Elbette ki meselenin tarihsel arka planında yukarıda da belirtildiği üzere Rusların yapay 

sınırlar yaratması vardır. Örneğin 1924-1924 yılları arasında Orta Asya’nın sınırlarını bölen harita, haksız bir şekilde Özbekler, Kırgızlar ve 

Tacikler arasındaki ayrılıkları tetiklemiştir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra da beş Orta Asya ülkesi sınırsız ve serbest geçiş dönümünü sona erdirerek sınır belirleme ve 

mal ve insan hareketliliğini denetleme yoluna gitmiştir. Bu da ihtilafların artmasına yol açmıştır. Bilhassa da 1999 senesinde Özbekistan’ın 

başkenti Taşkent’te düzenlenen bombalı saldırının ardından İslamcı teröristlere ilişkin Taşkent’in yaşadığı çekinceler, Özbekistan’ı Kırgı-

zistan sınırı boyunca Fergana Vadisi’nde hendekler kazanmaya itmiştir. 2000 yılında ise Özbekistan, sınıra mayın döşemiştir. Bu yüzden de 

çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir.[1]

Halihazırda Kırgızistan’ın en uzun sınırı 1.314 kilometreyi paylaştığı komşusu Özbekistan’ladır. Bu yüzden de taraflar, aralarındaki ihtilafları 

gidermek maksadıyla 2016 senesinden beri yürüttükleri müzakereleri devam ettirmektedir. Bu çerçevede Kırgızistan Ulusal Güvenlik Kom-

itesi Başkanı Kamçibek Tashiyev, 2021 yılının Mart ayında verdiği bir demeçte, “Kırgız-Özbek sınır sorunları %100 çözüldü. Bu zor görevi 

üstelendik ve gelinen nokta itibarıyla ihtilaflı tek bir toprak parçası bile kalmadı.” demiştir.[2] Bu uzlaşı çerçevesinde taraflar, 2022 senesi 

sonuna kadar sınır sorunlarını çözmeyi hedeflemektedir.

Bu doğrultuda 11 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhur-

başkanı Sayın Şevket Mirzoyayev anlaşmaya varmıştır.

İki liderin anlaşması, sınırın 2017 senesine kadar netleştirilen %85’ine ek olarak, %10’luk kısım hakkında da uzlaşıya kapı aralamıştır. Kalan 

%5’lik kısmı için de taraflar anlaşma taahhüdünde bulunmuştur. Ayrıca Çin-Özbekistan-Kırgızistan Demiryolu Hattı’nın yapılması üzerinde 

de anlaşma sağlanmış ve çatışma dinamikleri, yerini uzlaşı fırsatlarına bırakmıştır.[3] Söz konusu demiryolu vesilesiyle Orta Koridor’daki 

eksik parça tamamlanacak ve Asya ile Avrupa arasındaki bağlantı ve dolayısıyla etkileşim kuvvetlenecektir. Konuya ilişkin antlaşma, 14 

Eylül 2022 tarihli Şanghay İşbirliği Örgütü Semerkant Zirvesi’nde imzalanmıştır.[4]  Bu anlamda Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki siyasi 

yakınlaşmanın bölgesel ve bölgeler arası istikrar, güvenlik, barış ve refaha katkı sağlayacağı öne sürülebilir. Özellikle de Orta Asya merkezli 

ticaretin artması bölge ülkelerinin kalkınmasına hizmet edecek ve bölge halklarının müreffeh yarınlara kavuşmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca Kırgızistan ve Özbekistan’ın ekonomisinin temelinde tarım ve hayvancılığın yer aldığı düşünüldüğünde, bölgedeki işbirliklerinin 

gelişmesinin hem bölgesel hem de küresel düzeyde gıda üretimini arttıracağı ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizinde 

bölgenin bir tedarik merkezine dönüşebileceği ifade edilebilir.

Öte yandan Bişkek’in Taşkent’le anlaşmasının Kırgız-Tacik sınır sorununun çözümü için harcanan çabalarda da olumlu bir atmosfer 

yaratacağını iddia etmek mümkündür. Nitkeim Kırgızistan’ın Eski Özbekistan Büyükelçisi İbrahim Zhunusov, sınır ihtilafının çözülmesine 

ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söylemiştir:[5]

 “Özbekistan lideri Sayın Şevket Mirziyoyev göreve geldiği günden itibaren Kırgızistan’la ilişkileri güçlendirmek için çaba sarf ediyor. Bir 

defasında komşularla anlaşma olmazsa, başkalarıyla anlaşma olmaz demişti. Bu nedenle sınır sorunu, elbette çözülecek. Eğer Özbeki-

stan’la sınırların belirlemesini başarıyla tamamlarsak, Tacikistan’la olan sınır ihtilafını çözmek de kolaylaşacaktır.”

Sonuç olarak Kırgızistan ile Özbekistan arasında imzalanan anlaşma, bölgedeki istikrarsızlıkları giderici, yapıcı bir uzlaşıyı temsil etmek-

tedir. Bu anlaşmanın bölgesel işbirliği, güvenlik, barış ve refah arayışlarını güçlendirirken; küresel düzeyde de Asya-Avrupa; yani Doğu-

Batı etkileşimini kuvvetlendireceği aşikardır. Üstelik söz konusu gelişmelerin Bişkek-Duşanbe hattındaki müzakere süreçlerine de olumlu 

yansıyacağı aşikardır.Dilara Cansın
KEÇİALAN
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Slovenya’da Seçimler: 
Popülizmden Demokrasiye 
Geçiş
Slovenya’da 23 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen 

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde adaylardan 

hiçbirinin yüzde 50 oranında oy alamaması 

üzerine 13 Kasım 2022 tarihinde ikinci tura gidil-

mesine karar verilmiştir. İkinci turda ise Sloven-

ya Demokratik Partisi’nin (SDS) desteklediği 

bağımsız aday Anze Logar ile Slovenya Korsan 

Partisi (Pirati) ve Gençlik-Avrupa Yeşiller Parti-

si’nin (SMS-Z) desteğini alan Natasa Pirc Musar 

arasında çetin bir yarış yaşanmıştır.

İkinci tura ilişkin sonuçlara göre Musar, yüzde 

54’lük oyla Logar’ı geride bırakmıştır.[1] Cumhur-

başkanlığı zaferinin kesinleşmesinin ardından 

konuşan Musar; özgürlük, diyalog ve saygı un-

surlarına vurgu yapmış, bağımsız ve siyasi bir 
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engeli olmayan bir cumhurbaşkanının seçilmesinin “halkın isteği” olduğunu ifade etmiştir. Bununla beraber son dönemde sağ-sol ay-

rımına doğru giden Slovenya siyasetinde iki taraf arasında köprü rolü üstleneceğini de vurgulamıştır.[2]

Burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta; henüz siyasette ismini yeni duyurmuş Musar’ın Slovenya siyasetinde çok daha köklü bir 

geçmişe sahip olan Logar karşısındaki galibiyetidir. Dolayısıyla bu durum, ülke siyasetindeki değişime işaret etmektedir. Aslında söz konu-

su değişimin başlangıcını, 2022 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen Parlamento Seçimleri’ne dayandırmak mümkündür.

24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde aşırı sağ partiler mağlubiyet almışlardır. Bu kapsamda Janez Jansa, yerini “özgürlük” 

vurgusuyla gelen Robert Golob’a bırakmıştır. Mevzubahis durum, Slovenya için önemli bir gelişme olarak yorumlanmıştır. Nitekim Jansa’nın 

yolsuzluklarla anıldığı ve yargı ve medyayı kontrol altına almaya çalışmasıyla gündeme geldiği bilinmektedir. Bununla birlikte Jansa, Avru-

pa Birliği (AB) içerisinde de işbirliğinden uzak bir aktör olarak değerlendirilmekteydi.[3]

Köklü bir siyasi partinin tecrübeli siyasetçisi olan Jansa, henüz seçimlerden birkaç ay önce siyasete atılmış bir isme yenilmiştir. Bu bakım-

dan Golub’un zaferi, aşırı sağın yenilgisi anlamına gelirken; demokrasi yolunda önemli bir gelişme şeklinde nitelendirilebilir. Aynı zamanda 

bu gelişme, Brüksel’in zaferi olarak da okunabilir.[4]

Bu noktada Musar’ın ikinci turda rakibi olan Logar’ın da Jansa’yla olan bağlarına değinmekte fayda vardır. Logar, sağ kanatta yer alan 

SDS’nin bir üyesidir ve Jansa Hükümeti döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev almıştır. Seçimlerin ilk turunda yüzde 34’lük bir oy oranı-

na sahip olan Logar, ikinci turda Musar karşısında yüzde 46 oy almıştır. Bu çerçeveden bakıldığında, aslında Logar’ın Musar karşısında 

güçlü bir aday olduğu; lakin Jansa Hükümeti’ndeki görevi sebebiyle dezavantajlı duruma düştüğü öne sürülebilir. Logar, Jansa’yla olan 

ilişkilerinden dolayı ister istemez “onun adamı” olarak görülmüştür. Bu da seçimi kaybetmesinde belirleyici rol oynamıştır. Bu suçlama-

ların farkında olan Logar ise her ne kadar seçim kampanyası boyunca bu “popülist” imajını üzerinden atmaya çalışsa da pek başarılı 

olamamıştır.[5]

Diğer taraftan Musar’ın seçimlere gazeteci kimliğiyle katıldığı görülmektedir. Eski bir televizyon sunucusu olan ve aynı zamanda avukatlık 

yapan Musar, Jansa döneminin basına ve yargıya uyguladığı baskının karşısında bir kahraman olarak algılanmıştır. Özellikle de önceki 

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın avukatlığını yapmış olması, Musar’ın popülaritesini arttırmıştır.[6]Bununla birlikte Jansa 

ve onun dönemiyle ilişkilendirilen Logar gibi bir adayın karşısında rakip olarak bulunması da elini güçlendirmiştir. Bu bağlamda Sloven 

halkının Jansa’ya ve temsil ettiği düşünceye tepki olarak Musar’a yönelmesi, Slovenya’da aşırı sağa gösterilen desteğin azaldığını ortaya 

koymaktadır.

Slovenya’da cumhurbaşkanlığı makamı her ne kadar sembolik bir görev olsa da hala bir otorite figürüdür ve bu makama saygı duyul-

maktadır. Dahası cumhurbaşkanının merkez bankası ve yargı organları gibi çeşitli önemli kurumlara atanması için parlamentoya isim 

önerme yetkisinin bulunması ve anayasanın bir koruyucusu olarak tanımlanması da mühimdir.[7]

Sonuç olarak Yugoslavya’dan 1991 yılında ayrıldığından bu yana Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı unvanını elde eden Musar’ı zorlu bir 

görev beklemektedir. Zira sağ-sol kavgasının eşiğine gelen ve popülist söylemlerin arttığı Slovenya’da, bu durumu düzeltecek ve tarafları 

bir araya getirecek bir çözüm olarak Musar ön plana çıkmıştır.[8] Nitekim insan hakları, diyalog ve yolsuzlukla mücadele gibi söylemlerle 

yolan çıkan Musar’ın cumhurbaşkanlığı makamını Pahor’dan farklı olarak tekrar aktif hale getirmeye çalışacağı öngörülebilir.
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Çin-Batı İlişkilerinde
Yakınlaşma Çabaları
2018 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) Başkanı Donald Trump, koruyucu ticar-

et önlemleri alarak Çin’e karşı ticaret savaşı 

başlatmıştır. Bu tarihten itibaren Çin’le özel-

de ABD’nin ve genelde ise Batı’nın ilişkileri bir 

mücadele halini almış ve çeşitli ihtilaflar baş 

göstermiştir. Örneğin 2018 yılında Amerikalı yet-

kililerinin isteğiyle Huawei Yönetim Kurulu Baş-

kan Yardımcısı Meng Wanzhou tutuklanmış ve 

Çin, bu duruma iki Kanada vatandaşını casusluk 

suçlamasıyla gözaltına alarak yanıt vermiştir.[1]

Daha sonraki süreçte birçok alanda özellikle 

de coğrafi olarak Çin’in de bulunduğu Pasifik 

Bölgesi’nde yer alan siyasi fay hatları üzerinden 

birtakım gerilimler yaşanmıştır. Örneğin, Avus-

tralya ile Çin arasında Solomon Adaları üzerin-

den ortaya çıkan güvenlik temelli anlaşmazlık 

nedeniyle tansiyon daha da yükselmiştir.

Batı, Çin’le ilişkileri gergin bir şekilde devam ed-

erken; kendisini çok daha büyük bir sorunla karşı 

karşıya bulmuştur. Zira 24 Şubat 2022 tarihinde 

Rusya, Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalede 
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bulunmuştur. Buna karşılık birçok Batılı ülke, Moskova yönetimini 

hedef alan yaptırımları hayata geçirirken; Kremlin de enerjiyi bir 

koz olarak kullanmış ve doğalgaz arzını kısmıştır. Bu durum ise en-

erji krizini beraberinde getirmiştir. Bu yüzden de Avrupalı devletler, 

enerji sorununu çözebilmek için çeşitli arayışlara yönelmiştir.

Bir yandan Rusya, Ukrayna’daki savaşı devam ettirirken; diğer 

taraftan da Pyongyang yönetiminin Kuzey Kore’nin askeri faal-

iyetleri Kore Yarımadası’nda gerilimin tırmanmasına sebebiyet 

vermiştir. Bu ortamda hem Rusya’nın hem de Kuzey Kore’nin 

Çin’le sahip olduğu ilişkiler, Batı nezdinde Pekin’in de ötekileştiril-

mesine ivme kazandırmıştır. Elbette Çin’in böylesi bir durumla 

karşılaşması, yalnızca Moskova ve Pyongyang’ın eylemlerinden 

kaynaklanmamıştır. Nitekim Amerikalı uzmanlar, Çin’in Tayvan 

üzerindeki baskıyı arttıracağını ve iki yıl içerisinde kuvvet kullanımı-

na başvurabileceğini öne sürmektedir.[2] Bu da Batı’da ciddi bir 

tedirginlik yaratmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak Çin’in çeşitli alanlarda casusluk faaliyetler-

inde bulunduğu ve bazı ülkelerde seçimlere müdahale ederek 

demokrasilere zarar verdiği şeklindeki iddiaların gündeme geldiği 

de bilinmektedir. Örneğin Kanada Başbakanı Justin Trudeau, isti-

hbarat teşkilatı tarafından Kanada’da 2019 yılında gerçekleştir-

ilen seçimlere Çin’in müdahale ettiği konusunda bilgilendirilmiştir.

[3] Bunun yanı sıra Çin’in Batı ülkelerinin vatandaşlığına mensup 

eski savaş pilotlarını Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun eğitilmesi mak-

sadıyla işe aldığı da iddia edilmektedir.[4]

Öte yandan Cinping’in gerçekleştirdiği temaslar, Çin-Batı ilişkil-

erinde yakınlaşma emarelerinin bulunduğunu göstermektedir. 

Nitekim 14 Kasım 2022 tarihinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 

ve ABD Devlet Başkanı Joe Biden üç saat süren bir görüşme 

gerçekleştirmiştir. Görüşme sırasında Biden, ABD’nin Çin’le “yeni 

bir Soğuk Savaş” arayışı içerisinde olmadığını ve “Tek Çin Politi-

kası”na bağlılığını ifade etmiştir.[5] Washington yönetiminin “Tek 

Çin Politikası”na bağlılığı ve Biden’ın Çin’le çatışma istemediği 

şeklindeki ifadeleri, taraflar arasında olumlu bir atmosferin 

oluşmasını sağlamıştır.

Diğer taraftan Cinping, olumlu ifadelerin somut adımlarla 

desteklenmesi gerektiğini belirtmiş ve ABD Senatosu’nun üzer-

inde çalıştığı Tayvan Politika Yasası’na atıfta bulunarak Biden’ın 

söylemlerini somut eylemlerle desteklemesi gerektiğini vurgu-

lamıştır.[6]

G20 zirvesi sırasındaki görüşme trafiğinde Avustralya-Çin liderleri 

arasında da bir toplantı gerçekleşmiştir. Bu çerçevede Cinping 

ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese bir araya gelmiştir. 

Albanese, görüşmeyi sıcak ve yapıcı olarak nitelendirirken; Cin-

ping, Avustralya’yla münasebetleri önemsediğini dile getirmiştir.

[7] Ayrıca Kanberra’nın ABD Büyükelçisi Arthur Sinodinos, söz konu-

su görüşmeyi ikili ilişkilerin iyileşmesi yönünde atılan somut bir 

adım olarak tanımlamış ve Avustralya’nın Çin’le ilişkilerdeki tansi-

yonu düşürmek istediğini belirtmiştir.[8] Bunun yanı sıra Büyükelçi, 

AUKUS başta olmak üzere ittifak anlayışlarında ve savunma poli-

tikalarında bir değişiklik olmayacağını da ifade etmiştir. Buna ek 

olarak Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Çin’le ilişkilerin 

iyileştirileceği taahhüdünün Avustralya’nın savunma politikaları-

na odaklanmayacağı anlamına gelmediğinin de altını çizmiştir.

[9]

Dikkat çeken bir diğer görüşme ise Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği 

(APEC) Zirvesi’nde Cinping ile Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida 

arasında gerçekleşmiştir. 17 Kasım 2022 tarihinde yapılan görüş-

mede Kişida ve Şi, ikili münasebetleri geliştirme iradelerini ortaya 

koymuşlardır. Ukrayna’daki savaşın son durumunu da ele alan 

liderler, nükleer silah kullanımına karşı olduklarını teyit etmişlerdir.

[10] Dahası Kişida, Çin-Japonya ilişkilerinin birçok zorluk içermes-

ine rağmen ciddi bir işbirliği potansiyelini barındırdığını da ifade 

etmiştir.[11]

Neticede uzun zamandır zor günler geçiren Batı-Çin ilişkileri, ul-

uslararası zirveler vesilesiyle yumuşama işaretleri vermektedir. 

Bu kapsamda Cinping’in gerek ABD Başkanı gerekse de ABD’nin 

bölgedeki partneri olan ülkelerin liderleriyle yaptığı toplantıların 

büyük ehemmiyet arz ettiği söylenebilir. Lakin özellikle de Avus-

tralyalı yetkililerden gelen açıklamalar, güvenlik ve savunma poli-

tikaları bağlamında tam anlamıyla işbirliğine evrilen bir sürecin 

yaşanmadığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Çin-Batı ilişkil-

erinde itici gücün ekonomi olduğunu öne sürmek mümkündür.

[1] Leyland Cecco, “Trudeau Raises ‘Serious Concerns’ About Chi-

nese Interference in Talks with Xi”, The Guardian, www.theguard-

ian.com/world/2022/nov/15/trudeau-xi-canada-china-g20, 

(Erişim Tarihi: 16.11.2022).

[2] John Grady, “China Will Increase Pressure on Taiwan in Next 

Two Years Rather Than Invade, Says Pentagon Official”, USNI 

News, news.usni.org/2022/11/07/china-will-increase-pressure-

on-taiwan-in-next-two-years-rather-than-invade-says-penta-

gon-official, (Erişim Tarihi: 07.11.2022).

[3] Sam Cooper “Canadian Intelligence Warned PM Trudeau 

That China Covertly Funded 2019 Election Candidates: Sourc-

es”, Global News, globalnews.ca/news/9253386/canadian-in-

telligence-warned-pm-trudeau-that-china-covertly-fund-

ed-2019-election-candidates-sources/, (Erişim Tarihi: 07.11.2022).
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edilmemiştir. Zirvede, katılımcı devletler Afganistan’a ilişkin beklentilerini dile getirmiştir. Bu bağlamda Pakistan temsilcisi, uluslararası 

toplumun Taliban’la ilişki kurmasını savunmuş ve Afganistan’a yönelik insani yardımların arttırılması ihtiyacına dikkat çekmiştir. Rusya ise 

Afganistan’daki terör olaylarından endişe duyduğunu belirtirken, söz konusu ülkede tüm kimlik gruplarını kapsayacak bir hükümetin kurul-

ması gerektiğini ifade etmiştir. İran temsilcisi de kapsayıcı hükümet talebinin altını çizmiştir. Ayrıca Çinli temsilci, ABD’nin Afgan Sorunu’nun 

temel nedeni olduğunu vurgulamıştır. Tacik temsilci ise Penşir Hareketi’yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle ülkedeki Taciklerin öldürüldüğünü 

öne sürmüş ve Taliban’ı sert bir dille eleştirmiştir.

Söz konusu toplantının ardından katılımcı devletlerin imzaladığı ortak bildiri yayınlanmıştır. Bildiride, Afganistan’da çeşitli devletlerin askeri 

üs kurmasının kabul edilemeyeceği ve tüm etnik ve siyasi grupları kapsayacak çoğulcu bir hükümetin kurulmasının büyük ehemmiyet arz 

ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca bildiride barışçıl, bağımsız ve terör ve uyuşturucu kaçakçılığından arındırılmış bir Afganistan’ın arzulandığına 

yer verilmiştir. Buna ek olarak katılımcı devletler, Taliban’ın terör ve uyuşturucuyla mücadelesine destek verileceğine ve ülkedeki ekono-

mik ve siyasi sorunların çözülmesi maksadıyla yapılan insani yardımların sürdürüleceğine dair beyanda bulunmuşlardır. Diğer taraftan 

Afganistan’daki ekonomik, sosyal ve insani sorunların aşılması amacıyla ABD’nin Afganistan ulusal rezervlerini serbest bırakması için çağrı 

yapılmıştır. En önemli nokta ise bölge devletlerinin eşgüdüm halinde hareket etme iradelerini belirtmeleri ve Taliban’la Birleşmiş Milletler 

(BM) üzerinden ilişki kurulacağını söylemeleri olmuştur. Bu kapsamda bildiride Afganistan için BM gözetiminde bir uluslararası müzakere 

grubunun kurulması talebi de tüm katılımcıların üzerinde uzlaştığı bir öneri olmuştur.[2]

Moskova Toplantısı’na Taliban’ın davet edilmemesiyle ilgili açıklama yapan Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Talib-

an’ın geçmişteki zirvelerde alınan kararları önemsemediğini ve formatın görüşlerini dikkate almadığı için bu zirveye davet edilmediğini 

açıklamıştır. Hatırlanacağı üzere, 2021 yılındaki toplantının bildirisinde Taliban’dan başta kadın hakları olmak üzere insan haklarına saygılı 

ve kapsayıcı bir hükümet kurması talep edilmiştir. Ayrıca Taliban’dan terörle mücadelede kararlı bir duruş sergilemesi de istenmiştir. Öyle 

görünüyor ki; Moskova Formatı’nın paydaşları, bir yıllık süre zarfında kayda değer bir ilerleme kat edilemediğine inanmaktadır.

Bununla birlikte Taliban’ın zirveye davet edilmemesinin asıl nedeninin Taliban’ın ABD’yle çeşitli temaslarda bulunmasının Rusya’da yarat-

tığı rahatsızlık olduğu söylenebilir. Ayrıca Tacikistan’ın Taliban’a mesafeli yaklaşımının da belirleyici etkenler arasında sayılması müm-

kündür. Lakin bu toplantıda Taliban’ın temsil edilmemesi, bölge devletlerinin Taliban’a yaklaşımında bir dönüşüm yaşandığını da ortaya 

koymaktadır. Çünkü bu durum, aktörlerin uluslararası toplumun koşullarının kabul edilmesi için Taliban’a baskı yapılmasından yana old-

uğu şeklinde yorumlanabilir.

Diğer taraftan katılımcı devletler, Afganistan’ın yakın çevresinde yer alan ülkeler olmalarından ötürü söz konusu ülkedeki güvensizlik, 

istikrarsızlık, terör ve ekonomik sorunlardan etkileneceklerini düşünmektedirler. Bu yüzden de bir yıllık dönemde Taliban’dan beklediği 

ilerlemeyi göremediklerinin mesajını vermek istedikleri söylenebilir. Bununla birlikte Moskova Formatı, Taliban’ı ötekileştirmemeye de özen 

göstermiş ve çeşitli adımların atılması halinde Taliban’a yardımcı olunacağının mesajını vermiştir. Bu da “Taliban’a çözümün bir parçası 

olabilirsiniz.” denilmesi şeklinde olarak okunabilir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki; Moskova Formatı, kapsayıcı hükümetin ne olduğunu tanımlamamakta; lakin BM gözetiminde bir uluslara-

rası müzakere grubunun kurulması çağrısı üzerinden siyasi diyalog süreci üzerine bir yol haritası önermektedir. Formatın BM’ye ehemmi-

yet arz etmesinin temel nedeni ise tek taraflı olan ve dolayısıyla Batı’yı dışlayan çözüm önerilerinin sonuç vermeyeceği düşüncesinden 

kaynaklandığı iddia edilebilir.

İktisadi bakımdan ise format, Afganistan’ın ulusal rezervlerinin serbest bırakılmasını savunmaktadır. Buna ek olarak insani yardımların ve 

kalkınma projelerinin Afgan halkı açısından taşıdığı öneme de vurgu yapmaktadır.
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Moskova Formatı:
Afganistan Sorununa 
Yaklaşımı ve Çözüm Önerisi
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Talib-

an’la görüşmeye başlaması üzerine Rusya’nın 

girişimleriyle danışma niteliği taşıyan Moskova 

Formatı kurulmuştur. 2018 senesinde oluşturu-

lan formatın 2021 yılındaki toplantısına Taliban 

Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Selam Hanefi 

liderliğindeki Taliban heyeti de katılmıştır. Düzen-

lenen toplantıların temel hedefi, Afganistan So-

runu’na çözüm önerilerinde bulunmaktır.[1]

Zirvenin 16 Kasım 2022 tarihli son toplantısı-

na Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve 

Suudi Arabistan da gözlemci devletler olar-

ak katılmıştır. Taliban ise bu toplantıya davet 
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Öte yandan Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Takal, bahsi geçen zirvenin akabinde yayınlanan bildiriyi memnuniyetle 

karşıladıklarını söylemiş, Afganistan’ın hiçbir devlet için tehdit oluşturmadığını dile getirmiş ve yabancı güçlerin Afganistan’ı üs olarak 

kullanmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştır.[3] Bu doğrultuda Takal, bildiride yer alan maddelerin Afganistan’ın lehine olduğunu 

da belirtmiştir.

Sonuç olarak Moskova Formatı’na katılan devletler, kendi güvenliklerini de önemsemelerinden mütevellit sorunun çözülmesine dönük 

çaba içerisindedir. Üstelik aktörler, meseleye yalnızca bölgesel düzeyde bakmamakta; bilakis küresel bir anlayışın geliştirilmesini savun-

maktadır. Bu nedenle de BM üzerinden uluslararası toplumun müşterek bir tavır geliştirmesi tavsiyesi üzerine yoğunlaşıldığı görülmek-

tedir. Taliban’ın toplantıdan sonra yayınlanan bildiriyi sıcak karşılaması ise tanınma krizinin çözülmesi meselesinin kolay olmamasına 

rağmen de facto ilişkilerin geliştirilmesine yönelik birtakım gelişmelerin yaşanabileceğinin habercisi olarak nitelendirilebilir.

-VOA, https://www.darivoa.com/a/moscow-talks-on-afghanistan-call-for-in ,”دنهد لکش ار یسایس-یموق لومش همه تموکح نابلاط :وکسم تسشن“ [1]

clusive-government-in-kabul-kabulov-says/6837459.html, (Erişim Tarihi: 17.11.2022).

.Afintl, https://www.afintl ,”تسا لوبق لباق ریغ ناتسناغفا رد ثلاث یاهروشک یماظن تاسیسات داجیا :وکسم تسشن کرتشم  هینایب“ [2]

com/202211172020, (Erişim Tarihi: 17.11.2022).

.Azadiradio, https://da.azadiradio.com/a/32135101.html, (Erişim Tarihi: 17.11.2022) ,”درک لابقتسا وکسم تسشن یریگ عضوم زا نابلاط تموکح“ [3]
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Yunanistan Dedeağaç 
Limanı’nı Özelleştirmekten
Neden Vazgeçti?
Yunanistan’daki Dedeağaç Limanı, stratejik 

konumu nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Hali-

hazırda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, 

İtalya ve İspanya tarafından askeri sevkiyatlar-

da kullanılan limanın Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü (NATO) askeri teçhizatının Romanya ve 

Bulgaristan üzerinden ittifakın doğu kanadına 

ulaştırılmasında alternatif bir rota oluşturduğu 

bilinmektedir.

Yunanistan, böylesi kritik bir öneme sahip olan 

Dedeağaç Limanı’nın özelleştirilmesi için 2022 

yılının Eylül ayında ihale açmıştır. Öyle ki; Atina 

yönetimi, limanın %67’lik hissesi için Quintana 

Altyapı ve Geliştirme (ABD), Black Summit Finan-

cial Group (ABD), Euroports (Belçika), EFA Group 

(Singapur) ve GEK Terna’dan (Yunanistan) teklif 

aldığını duyurmuştur.[1] Yapılan ihaleyi ABD fir-

ması Black Summit’in kazanacağı öngörülmek-
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konuşlandırılacağı öne sürülmüştür.[8] Dolayısıyla Dedeağaç Limanı’nı adeta bir deniz üssüne çevirmeyi hedefleyen ABD’nin eylemleri 

Rusya’nın tepkisini çekmektedir.

Bu bağlamda Kremlin, Washington’u Dedeağaç Limanı üzerinden Kiev’e silah göndermekle suçlamaktadır. Konuya ilişkin yaptığı açıklam-

ada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya ile Yunanistan arasındaki “tarihi bağlara” atıfta bulunarak Atina’yı Washington’la olan 

münasebetlerini gözden geçirmeye çağırmıştır.[9]

Kısaca özetlemek gerekirse, Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’nın özelleştirilmesini askıya almasının perde arkasında Rusya’nın baskısı 

olabilir. Zira ABD’nin buradaki askeri varlığını arttırmayı sürdürmesi ve bu liman üzerinden Kiev’e askeri destek sağlaması, Moskova’nın tep-

kisini çekmektedir. Neticede Atina, yıllar önce kullanılmayan Dedeağaç Limanı’nın artan jeopolitik öneminden faydalanarak Washington 

ile Moskova arasındaki mücadelede kilit bir aktör haline gelmiştir.

[1] “New Sept. 22 Biddeadline set for Alexandroupoli Port”, E Kathimerini, https://www.ekathimerini.com/economy/1193214/new-sept-22-

bid-deadline-set-for-alexandroupoli-port/, (Erişim Tarihi: 16.11.2022).

[2] “A Crucial Greek Port Will Now Fallunder American Control”, El Pais, https://english.elpais.com/international/2022-09-23/a-crucial-

greek-port-will-now-fall-under-american-control.html, (Erişim Tarihi: 16.11.2022).

[3] Aynı yer.

[4] Aynı yer.

[5] “Greece has Beenforced to Sellits most Important Port to China”, Bussines Insider, https://www.businessinsider.com/greece-sells-pi-

raeus-to-chinese-investors-2016-4, (Erişim Tarihi: 17.11.2016).

[6] “Greece to Gain More Dependence on Russia Losing Touch with EU and U.S., Spurring Pariah State’s Ambition”, RoberLansing In-

stitute, https://lansinginstitute.org/2021/02/16/russia-will-conquer-a-vital-strategic-area-on-the-greek-staging-ground/, (Erişim Tarihi: 

17.11.2022).

[7] “‘Geopolitical Developments’ Prompt Greece to Cancel Alexandroupolis Port Sale”, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/glob-

al-europe/news/geopolitical-developments-prompt-greece-to-cancel-alexandroupolis-port-sale/, (Erişim Tarihi: 17.11.2022).

[8] “‘ABD, Dedeağaç Limanı’na Saldırı Helikopterleri Eşliğinde 600 Asker Konuşlandıracak’ İddiası”, Sputnik, https://sputniknews.com.

tr/20221102/abd-dedeagac-limanina-saldiri-helikopterleri-esliginde-600-asker-konuslandiracak-iddiasi-1062990715.html, (Erişim Tarihi: 

17.11.2022).

[9] Aynı yer.
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teydi. Zira Black Summit Financial Group’un Genel Müdürü John Charalambakis, ihaleyi kazanmak için Washington yönetiminden 

destek aldıklarını belirtmiştir.[2] Ancak Yunanistan’da limanın özelleştirilmesine başta ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon-İlerici 

İttifak (SYRIZA) olmak üzere birçok kesim karşı çıkmıştır. Nitekim Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve GUE/NGL Grubu SYRIZA Dele-

gasyonu Başkanı Dimitrios Papadimoulis, büyük limanların özelleştirilmesini hata olarak gördüklerini dile getirmiştir.[3]

Yunanistan’ın söz konusu limanı özelleştirmek istemesinin nedeni ekonomik kaygılardır. Ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) Yunanistan’a 

sağladığı mali kurtarma paketleri nedeniyle Atina’yı limanların yönetimi de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığını özelleştirmeye 

zorladığı da iddia edilmektedir. Örneğin Dedeağaç Limanı’nın özelleştirilmesine karşı çıkan Papadimoulis, “AB, açıkça mali çıkarlarını 

güvenlik kaygılarının önüne koydu.” diyerek Brüksel’i eleştirmiştir.[4] Dolayısıyla Yunanistan, 2008 yılındaki ekonomik krizin ardından strate-

jik limanlarını özelleştirmeye başlamıştır.

Bilindiği gibi Atina yönetimi, 2016 yılında ülkenin en büyük ve en değerli limanı olarak nitelendirilen Pire Limanı’nın %66’sını Çinli China 

Ocean Shipping Company (COSCO) şirketine,[5] 2021 senesinde ise Selanik Limanı’nın %80,3’ünü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 

yakınlığıyla tanınan Yunan asıllı oligark Ivan Savvidis’e ait Belterra Investments şirketine satmıştır.[6]

Yunanistan’da stratejik limanların özelleştirilmesi eleştirilirken; Dedeağaç Limanı hisselerinin %67’sinin satışına ilişkin açılan ihalenin 

7 Kasım 2022 tarihinde iptal edildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Dedeağaç Limanı’nın 

özelleştirilmesini iptal ettiklerini ve vazgeçilemeyecek kadar değerli bir varlık olarak devlet mülkiyetinde kalması gerektiğine karar ver-

diklerini dile getirmiştir.[7]

Limanın özelleştirilmesinden vazgeçilmesinde jeopolitik gelişmelerin etkili olduğu öne sürülebilir. Bu jeopolitik gelişmelerden en önem-

lisi ise hiç şüphesiz Rusya-Ukrayna Savaşı’dır. Çünkü Yunanistan, savaş sebebiyle yaşanan enerji krizinde kilit bir aktör olmayı ve bir 

enerji merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir. Nitekim Atina, bu amaç doğrultusunda Sofya’yla olan işbirliğini derinleştirmektedir. 

Dolayısıyla Dedeağaç’ın Orta Avrupa için bir enerji merkezi olma potansiyeli taşıdığı açıktır. Bu yüzden de Yunanistan’ın Dedeağaç 

Limanı’nın özelleştirilmesinden niçin vazgeçtiğini anlamak zor değildir. Zira Yunanistan’ın “vazgeçilemeyecek kadar değerli bir varlık” 

olarak gördüğü Dedeağaç Limanı’nın savunmayla birlikte enerji alanındaki hedeflerini gerçekleştirmesi bakımından da kilit rol oynay-

acağı iddia edilebilir.

Öte yandan söz konusu limandan bahsedilirken akıllara en önemli ortak olarak ABD gelmektedir. Nitekim bu liman, Washington yöneitmi 

için son derece mühimdir. Dedeağaç, Washington’un bir nevi “üs” olarak kullandığı ve askeri yığınaklarını her geçen gün arttırdığı bir 

limandır. Özellikle de Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Kiev’e askeri teçhizat tedarik edilmesi için önemli bir giriş noktasıdır.

Aynı zamanda Avrupa enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından da stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu da limanın değerini 

arttırmıştır. Yani mevzubahis liman, Doğu Avrupa’daki askeri varlığını arttıran ABD için önemli bir merkezdir. Zira 2 Kasım 2022 tari-

hinde basına yansıyan haberlerde, Washington ile Atina arasında 2021 senesinde imzalanan beş yıllık savunma işbirliği anlaşması 

çerçevesinde ABD Ordusu 1. Havacılık Tugayı’nın Dedeağaç Limanı’na gönderileceği iddia edilmiştir. Kökenleri Vietnam Savaşı’na 

dayanan tugayın saldırı helikopterlerinden oluştuğu ve bu kapsamda saldırı helikopterleriyle beraber 600 Amerikan askerinin limana 
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sürülebilir. Dolayısıyla Sırbistan’da Batı’yla ve AB’yle uyum içinde 

siyaset yürütmek isteyen politikacıların mevcut hükümette et-

kinliklerinin azaldığı öne sürülebilir. Bahse konu olan durum, Bel-

grad’ın izlediği dış politikada Brüksel’den ziyade Moskova’nın 

ağırlık kazandığı anlamına gelmektedir.

Sırbistan’ın Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmama kararı, AB 

içinde büyük tepkilere neden olmaktadır. Bu sebeple Almanya, 1 

Kasım 2022 tarihinde Sırbistan’ın Brüksel ile Moskova arasında bir 

seçim yapması gerektiğine dikkat çekmiştir.[3] Lakin Sırbistan’ın 

Rusya’ya Kosova Sorunu hasebiyle bir ölçüde bağımlı olduğu 

unutulmamalıdır. Tüm bunlar düşünüldüğünde Sırbistan, AB’ye 

üye olmak istiyorsa birtakım tavizler vermek zorunda kalacaktır. 

Dolayısıyla Belgrad’ın ilerleyen süreçte bir tercih yapmak zorun-

da kalacağı öngörülebilir.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 15 Kasım 2022 tarihinde Rus-

Sırp kardeşliğini övmüş ve Belgrad’ın Moskova’yla kardeşçe 

olan ilişkilerinin yok edilemeyeceğini belirtmiştir.[4] Vucic’in bu 

ifadelerde bulunması, son zamanlarda Kosova Sorunu’na ilişkin 

yaşanan gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Kosova Sorunu, Sır-

bistan dış politikasında ağırlık kazandıkça, Moskova’nın da Bel-

grad üzerindeki etkisi de artmaktadır. Bu bağlamda Vucic’in söz 

konusu ifadeleri bir sürpriz olarak nitelendirilmemelidir.

Tüm bunlarla birlikte Batılı güçlerin Kosova’ya yönelik yaklaşım-

larının da üzerinde durulması gerekmektedir. Kosova’nın ülk-

enin kuzeyinde yaşayan Sırpların Priştine tarafından çıkarılan 

araç plakalarına sahip olması konusundaki ısrarı, AB ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kosova’ya yönelik baskılarını arttır-

masına yol açmıştır. Zira AB ve ABD, söz konusu anlaşmazlığın 

donmuş çatışma bölgelerinin yeniden aktif hale gelmesine yol 

açmasından endişe duymaktadır. AB ve ABD’nin Kosova üzer-

inde baskı uygulamalarının temel nedeni de budur. Brüksel ve 

Washington, mevcut konjonktürde ağırlıklarını Rusya-Ukray-

na Savaşı’na yöneltmişlerdir. Bu yüzden de donmuş bir çatış-

ma bölgesinde yaşanacak yeni çatışmalar, AB ve ABD’nin ilgi 

odağının dağılmasına neden olacaktır. Ayrıca Brüksel ve Wash-

ington, Moskova’nın ilerleyen süreçte soruna dahil olabilme 

ihtimalinden de endişe duymaktadır. Bu sebeple krizin tırman-

masını önlemeye çalışmaktadır.

Sonuç olarak Kosova Sorunu’na ilişkin yaşanan gelişmelerden 

ötürü Sırbistan’ın dış politika noktasında Rusya’yla daha faz-

la yakınlaştığı görülmektedir. Üstelik bu eğilimin devam ede-

ceği yönünde tahminde bulunmak da mümkündür. Bu ise 

AB’ye aday konumunda bulunan Belgrad’ın Brüksel’le ilişkilerinin 

gerginleşeceğine işaret etmektedir.

ki savaşın ardından Brüksel, Belgrad’ın Moskova’ya yönelik 

yaptırımlara katılmasını istemiş; fakat Sırbistan Cumhurbaşkanı 

Alexander Vucic bunu kabul etmemiştir. Dolayısıyla savaş, Sır-

bistan’ın artık Rusya ile Batı arasında denge politikası uygu-

lamasının ne kadar zor olduğunu göstermiştir.

Tüm bunlara Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan “plaka kri-

zi” de eklenince Belgrad’ın Moskova’ya daha da yanaşması 

“kaçınılmaz” olmuştur. Zira Sırbistan’ın Kosova Sorunu noktasın-

da en güvendiği ülke Rusya’dır. Öyle ki; Rusya, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) beş daimî üyesinden biridir. Söz 

konusu durum, Kosova’nın Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olmasını 

engellemektedir. Moskova, bahsi geçen sorunda geleneksel 

müttefikinin hassasiyetini dikkate alarak Priştine’yi tanımamakta 

ve Sırbistan’ın bu yoldaki çabalarının karşısında yer almamak-

tadır. Bu meselede Sırbistan’ın Rusya’ya bağımlı olduğu vurgu-

lanmalıdır.

Tahmin edileceği üzere Sırbistan için Rusya, özellikle de Koso-

va Sorunu açısından “vazgeçilmez” bir ortaktır. Bir diğer ifadey-

le Sırbistan’ın Rusya’yla ilişkilerini koparması ya da Moskova’ya 

yaptırım uygulaması, Kosova Sorunu’nun Belgrad aleyhine 

çözülmesinin tescili anlamına gelecektir. Bu sebeple Sırbistan’ın 

Rusya’ya karşı Batı yaptırımlarına katılması son derece zor 

görünmektedir. 

24 Eylül 2022 tarihinde; yani Priştine ile Belgrad arasında geril-

imin yaşandığı sırada Sırbistan, Rusya’yla dış politika konusunda 

karşılıklı “istişareler” içeren bir anlaşma imzalamıştır.[1] Söz konu-

su anlaşma, AB aday statüsünde bulunan Sırbistan’ın bloktan 

ağır eleştiriler almasına neden olmuştur. Dolayısıyla Belgrad ile 

Priştine arasındaki gerginliğin arttığı bir konjonktürde Sırbistan’ın 

izlediği dış politikada Moskova’nın Brüksel’e göre ağırlığının daha 

da arttığı söylenebilir.

Üstelik 26 Ekim 2022 tarihinde Sırbistan’da oluşturulan yeni ka-

binede Rusya’yla ilişkilere ihtiyatla yaklaşan Madencilik ve Enerji 

Bakanı Zorana Mihajlovic yer almamıştır. Belgrad’ın Batı yanlısı 

bir siyaset yürütmesini savunan Mihajlovic, kabine değişikliğinin 

ardından “Batı’dan yana olan bir Sırbistan için her zaman 

savaşacağını” söylemiştir.[2]

Ayrıca Mihajlovic’in yeni kabinede yer almamasının önemli ned-

enlerinden birinin de Belgrad’ın Rusya’ya yaptırım uygulaması 

gerektiği yönündeki açıklamaları olduğu ifade edilebilir. Bu du-

rum, Belgrad’da Batı’yla entegrasyon politikasını savunanların 

mevzi kaybettikleri şeklinde yorumlanabilir. Dahası Sırbistan’daki 

yeni kabinede Batı yanlısı görüşleriyle bilinen bir siyasetçinin yer 

almayacak olmasının Brüksel’de hoşnutsuzluk yaratacağı öne 
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AB ve Rusya İkilemindeki Sırbistan’ın 
Dış Politikası Nasıl Şekillenecek?
24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’yı 

işgal etmesiyle birlikte zor durumda kalan 

ülkelerden biri de Sırbistan olmuştur. Zira Sır-

bistan, bir yandan Avrupa Birliği’ne (AB) üye 

olmaya çalışırken; diğer taraftan da tarihsel 

ve dini açıdan özel ilişkilerinin olduğu Rusya’yla 

münasebetlerini olumlu bir şekilde devam et-

tirmek istemektedir.

Her ne kadar Sırbistan, resmi olarak AB’ye aday 

statüsünde bulunsa da birliğe katılma olasılığı 

düşük görünmektedir. Belgrad’ın Brüksel’le 

uyum içinde bir politika izlediğini söylemek pek 

de mümkün değildir. Sırbistan’ın izlediği dış poli-

tikanın AB eksenli olmaktan ziyade; çok yönlü 

bir yaklaşımı barındırdığı söylenebilir. Belgrad 

yönetimi, devlet politikası olarak “askeri tarafsı-

zlık” doktrinini benimsemektedir.

Bahsi geçen savaşın Sırbistan’ın AB’yle olan 

münasebetlerinde bir dönüm noktası old-

uğu söylenebilir. Zira Belgrad, Rusya-Ukrayna 

Savaşı’na kadar Moskova ile Brüksel arasında 

bir denge politikası uygulamıştır. Ukrayna’da-
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Nitekim zirvenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 

açıklamada, katılımcı ülkeler tarafından Afganistan’da kapsayıcı 

bir hükümet kurulması yönündeki beklentiye vurgu yapılmıştır. Bu 

da aktörlerin en azından mevcut durumda Taliban’ı tanıma gibi 

bir eğilimlerinin bulunmadığı anlamına gelmektedir. Rusya’nın Af-

ganistan Özel Temsilcisi Zamur Kabulov ise Taliban’ın toplantıya 

davet edilmemesinin bölge ülkeleri tarafından verilen mühim 

bir mesaj olduğunu ima ederek[3] Kremlin’in Afganistan politi-

kasındaki değişikliği gözler önüne sermiştir.

Öncelikle bölge devletlerinin ve elbette Rusya’nın Afganistan 

konusundaki temel endişesinin bölgesel güvenlik ortamının kırıl-

ganlaşmasıyla ilgili olduğu söylenebilir. Bölge devletleri, Afgan-

istan merkezli istikrarsızlıkların söz konusu ülkeyle sınırlı kalmay-

acağını düşünmekte ve radikalleşme ve terörün domino taşı 

etkisi yaratarak bir yandan Vahan Koridoru üzerinden Çin’e; diğer 

taraftan da Orta Asya’ya ve buradan da Rusya’ya sirayet edebi-

leceğini düşünmektedir. Özellikle de terör örgütü Devletü’l Irak ve’ş 

Şam’ın (DEAŞ) Afganistan’daki faaliyetlerinin bölgesel güvenlik or-

tamını zedelediği ifade edilebilir. Bu faaliyetlerin Tacikistan ve İran 

gibi aktörleri rahatsız ettiği de açıkça görülmektedir.

Esasen kolektif tavır geliştirme çabalarının temel nedeni de bu-

dur. Rusya’nın Taliban konusundaki tutumunun farklılaşması da 

bu yekpare duruş sergileme çabasının bir parçası olarak kalmak 

zorunda hissetmesidir. Çünkü Moskova, Ukrayna Savaşı nedeniyle 

birçok bölge ülkesi tarafından eleştirilmekte ve sahada işlerin çok 

da istediği gibi gitmediği bir tabloyla yüzleşmektedir.

Bu ortamda Kremlin, bölge devletlerinden farklı bir Afganistan 

politikası geliştirmenin faturasını sırtlayamayabilir ve bunun farkın-

dadır. Bu yüzden de Taliban karşısındaki söylemlerini değiştirmiş 

gözükmektedir. Bir diğer ifadeyle Rusya, geçmişte Taliban’ın 

tanınmasına dönük sinyaller vererek bölgedeki aktörleri, Afgani-

stan politikasında kendi çizgisine getirmeye ikna edebileceğini 

düşünürken; artık ilgisini ve enerjisini Afganistan’a yoğunlaştır-

mak istememektedir. Lakin buna rağmen Moskova Formatı’ndaki 

zirveleri sürdürerek Afganistan Sorunu’nda inisiyatifi kendi elinde 

tutmaya çalışmaya da özen göstermektedir. Yani Kremlin, yoğun 

bir efor harcamaksızın Avrasya güç mücadelesinin merkezi olan 

kalpgâhtaki nüfuzunu koruma arzusundadır.

Bu kapsamda Rusya’nın Taliban konusunda politika değişikliğine 

gitmesinin dört temel gerekçesinin bulunduğu söylenebilir. Bun-

lardan ilki, uluslararası toplumun yaklaşımıdır. Çünkü 2021 yılının 

Ağustos ayından beri Afganistan’ı yöneten Taliban’ı henüz hiçbir 

devlet ve uluslararası örgüt tanımamıştır. Rusya ise Ukrayna’daki 

savaş nedeniyle ağır yaptırımlara maruz kalmakta ve uluslararası 

toplumdan izole edilmektedir. Söz konusu izolasyonun Afganistan 

konusunda daha da derinleşmesini istemeyen Moskova, bu kon-

uda uluslararası toplumun taleplerine uygun bir çizgide durma-

ya özen göstermektedir. Bundan dolayı da uluslararası toplumun 

genel talepleri olan diyalog, barışçıl çözüm ve kapsayıcı hükümet 

söylemlerini dillendirmeye ağırlık vermiştir.

İkinci sebep ise Ukrayna Savaşı’nın Rusya-Orta Asya ilişkileri üzer-

indeki etkisidir. Bu çerçevede Moskova yönetimi, bölge devletleri-

yle beraber hareket ederek kolektif bir tavır geliştirmeye odaklan-

makta ve bölgesel güvenliğe öncelik veren yaklaşımı ön plana 

çıkarmaktadır.

Üçüncü neden ise Moskova tarafından Tahran’la ilişkilerin önem-

senmesiyle ilişkilidir. Çünkü Rusya, Ukrayna’daki savaş nedeniyle 

İran’la olan askeri işbirliğini derinleştirme yoluna gitmiştir.

Dördüncü sebep de Taliban’ın Amerika Birleşik Devletleri’yle (ABD) 

olan yakınlaşmasıdır.  Kremlin’e göre, Afganistan’daki durumun 

temel sorumlusu ABD’dir. Bu yüzden de Moskova yönetimi, Wash-

ington’un Afganistan’ın yeniden inşasının sorumluluğunu üstlen-

mesi gerekmektedir. Rusya, ABD’yi bölgeden uzak tutmak istemek-

tedir. Zira Kremlin, Washington yönetiminin bölgedeki faaliyetlerini 

kendi yakın çevresindeki egemenliğine dönük bir meydan oku-

ma olarak görmektedir. Bu yüzden de Taliban’ın iktidarını ABD’nin 

bölgeden çekilmesi olarak okumuş ve ilk aşamada desteklemiştir. 

Hatta Rusya, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından Kabil 

Büyükelçiliği’nin faaliyetlerinin devam edeceğini açıklayan ilk dev-

let olmuştur. Lakin son dönemde Taliban, ABD’yle yakınlaşmaktadır. 

Doha’da tarafların görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Ay-

rıca Afgan banknotları meselesi de bir istişare mekanizmasının 

işlediğine işaret etmektedir. Bu ortamda Rusya, Taliban’a ABD’yle 

olan temaslarının farkında olduğu ve bundan rahatsızlık duyduğu 

mesajını vermektedir.

Sonuç olarak Moskova, her ne kadar Afganistan’da ikinci Taliban 

dönemini memnuniyetle karşılamışsa da son dönemde bir politi-

ka değişikliğine gitmiştir. Mevzubahis durumun temel nedenleri ise 

Afganistan konusunda Rusya’nın uluslararası toplumla aynı nok-

tada durmak istemesi, Tacikistan ve İran’la ilişkilerindeki işbirliğini 

sürdürme çabası ve Taliban-ABD ilişkilerindeki yakınlaşma emare-

lerinden duyduğu hoşnutsuzluktur. Bu yüzden de geçmişte Talib-

an’ı Rusya tarafından terör örgütü olarak kabul edilen örgütler lis-

tesinden çıkarmaya hazırlandığını açıklayan ve Moskova’da gerek 

ikili gerekse de çoklu toplantılarda ağırlayan Kremlin yönetimi, 16 

Kasım 2022 tarihli zirvede Taliban’ı yok saymayı tercih etmiştir.

 لیکشت و یلم یتشآ ناهاوخ اهروشک ناگدنیامن ؛وکسم تسشن نایاپ“ [1]
 ,Afintl, https://www.afintl.com/202211166034 ,”دندش ناتسناغفا رد ریگارف تموکح
(Erişim Tarihi: 18.11.2022).
[2] Doğacan Başaran, “Taliban Divergence in Russia-Iran Relations?”, ANKASAM, https://
www.ankasam.org/taliban-divergence-in-russia-iran-relations/?lang=en, (Erişim Tarihi: 
18.11.2022).
 لیکشت و یلم یتشآ ناهاوخ اهروشک ناگدنیامن ؛وکسم تسشن نایاپ“ [3]
.a.g.m ,”دندش ناتسناغفا رد ریگارف تموکح
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Rusya’nın Afganistan
Politikasında Değişen
Taliban Algısı
16 Kasım 2022 tarihinde Afganistan Sorunu’na 

yönelik çözüm arayışları kapsamında Rusya’nın 

ev sahipliğinde gerçekleşen Moskova Formatı 

toplantılarının dördüncü toplantısı yapılmıştır. 

Söz konusu zirveye Rusya’nın yanı sıra Çin, Pa-

kistan, İran, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dan 

da temsilciler katılmıştır.[1] Toplantıya katılan 

devletlere bakıldığında, bölge ülkelerinin Af-

ganistan konusunda kolektif bir tavır geliştirme 

çabası içerisinde oldukları söylenebilir. Yani 

devletler, Taliban’ı tanıma ya da tanımama 

konusunda yekpare bir şekilde hareket etme 

arzusu içerisindedir. Bununla birlikte Mosko-

va’daki toplantıya Taliban’ın davet edilmemesi 

dikkat çekici bir gelişmedir. Zira Taliban, 20 Ekim 

2021 tarihinde yapılan zirvede temsil edilmiş-

ti. Hatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 

Taliban’ın Rusya tarafından terör örgütü olar-

ak nitelendirilen örgütler listesinden çıkarılabi-

leceğini açıklamış[2] ve bu da Moskova’nın Tal-

iban yönetimini tanımaya hazırlandığı şeklinde 

yorumlanmıştı. Dolayısıyla bu durum, Rusya’nın 

Taliban algısında bir değişime işaret etmekte-

dir.

ANKASAM ANALİZ

44

A N K A S A M  B Ü L T E N

Dr. Doğacan
BAŞARAN
ANKASAM

Uluslararası
İlişkiler Uzmanı



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

Pakistan-Kazakistan
İlişkilerinde Ekonomik 
Gelişmeler
Küresel ilginin Orta Asya’ya yoğunlaştığı son 

günlerde bölge devletlerinin kurduğu ortaklıklar 

ve işbirlikleri, eskiye nazaran çok daha fazla dik-

kat çekmektedir. Avrupa Birliği (AB) ve Ameri-

ka Birleşik Devletleri (ABD) yetkililerinin bölgeye 

çeşitli ziyaretler gerçekleştirmesiyle münaseb-

etler derinleştirilmektedir. Bunun yanı sıra Orta 

Asya ülkelerinin yakın coğrafyadaki diğer ülkel-

erle ilişkilerinde de artan bir ivme söz konusudur. 

Pakistan ve Kazakistan’ın 18 Kasım 2022 tarihin-

de Tercihli Ticaret Anlaşması imzalayacaklarını 

duyurmaları da bu konuda mühim bir gelişme 

olarak yorumlanabilir.[1]
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Nitekim Kazakistan’ın Pakistan Büyükelçisi Yerzhan Kistafin, ikili ticareti hızlandırmak için bir transit ticaret anlaşmasının imzalanacağını 

açıklamıştır. Bu kapsamda Büyükelçi, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov’un iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve 

imzalanması planlanan Tercihli Ticaret Anlaşması’nı görüşmek üzere 2022 yılının Aralık ayında Pakistan’ı ziyaret etmesinin beklendiğini 

belirtmiştir. Aynı zamanda Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Cömert Tokayev’in de yakın gelecekte Pakistan’ı ziyaret edeceğini 

ve bunun iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacağını ifade etmiştir.[2]

Kazakistan, son zamanlarda geliştirdiği işbirlikleriyle dikkat çekmektedir. Astana yönetimi, yakın dönemde attığı reform adımları ve çok 

vektörlü dış politikasına dair aldığı kararlarla ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle de Kazakistan, çeşitli aktörlerle olan işbirliklerini derin-

leştirme ve yeni ortaklıklar kurma arzusu içerisindedir.

Benzer bir şekilde İslamabad yönetimi de dış politikada ortaklıklarını arttırmaya yönelmektedir. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, özellikle 

ekonomik ortaklıklara önem vermekte ve ülkeye yatırım çekecek girişimlerde bulunmaktadır. Pakistan, özellikle de enerji sektörüne ilişkin 

adımlar atmaktadır. Bu kapsamda ekonomik açıdan Körfez ülkelerine yönelen İslamabad, enerji bağlamında da Kazakistan’la işbirliğini 

güçlendirmektedir.

Tercihli Ticaret Anlaşması imzalamayı düşünen iki ülke, 5 Ekim 2022 tarihinde yaptıkları enerji anlaşmasıyla da adlarından söz et-

tirmişlerdir. Böylece ikili işbirliğinde önemli bir gelişme kat eden taraflar, ekonomik temelli ortaklıklarını derinleştirme gayretindedir. Ener-

ji-ekonomi merkezli işbirliğinin geliştirilmesinde, Pakistan’ın enerji ihtiyaçlarını karşılama ve Kazakistan’ın da işbirliği çeşitliliğini sağlama 

isteğinin belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Halihazırda taraflar arasındaki ticaret hacminin 197 milyon dolar olduğu bilinmek-

tedir. Kazakistan’ın Pakistan Büyükelçisi Yerzhan Kistafin, bu rakamın 1 milyar dolara çıkarılabileceğini ifade etmiştir.[3] Kistafin’in sözlerin-

in makul bir dayanağı vardır. Çünkü iki ülke arasındaki işbirliğini çeşitlendirmek ve yoğunlaştırmak amacıyla 2019-2020 yıllarında bir yol 

haritası hazırlanmış ve bu kapsamda otuz beş farklı konuda mutabakat zaptı imzalanmıştır.[4]

Taraflar, jeopolitik olarak da birbirlerini önemsemektedir. Kazakistan açısından Pakistan limanları, Astana’nın Umman Denizi’ne erişi-

mini kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla Astana nezdinde İslamabad, ekonomik çıkarlar bakımından büyük önem taşımaktadır. Pakistan 

açısından ise Kazakistan’ı cazip kılan unsur, enerjidir. İslamabad yönetimi, Kazakistan’dan gelecek enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Buna 

karşılık Astana’da enerji ihracatında Pakistan’ı dünyaya açılan bir kapı olarak görülmektedir. Bu da ikili ilişkilerdeki yakınlaşmayı hızlandır-

maktadır.

İki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesinin Güney Asya-Orta Asya hattındaki ekonomik entegrasyon açısından da önem taşıdığı 

ifade edilebilir. Zira biri kaynak; diğeri lojistik açıdan avantajlı olan bu iki devletin ortaklığı, bölgesel ve bölgeler arası işbirliklerini hızlandır-

maktadır. Bu nedenle de tarafların bir araya geleceği projelerin sayısının gelecek dönemde artarak devam edeceğini ve bu işbirlikler-

ine diğer bölge devletlerinin de katılacağını öne sürmek mümkündür.

Halihazırda Pakistan ve Kazakistan; Şangay İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi 

küresel ve bölgesel örgütler aracılığıyla da kurumsal ilişkilere sahiptir. Bu kurumlar vasıtasıyla liderler düzeyindeki temaslar artmış ve 

dolayısıyla anlaşmalarla sonuçlanan işbirliği girişimleri ivme kazanmıştır.

Sonuç olarak İslamabad-Astana hattındaki münasebetler genişleme ve derinleşme eğilimi içerisindedir. Bu anlamda ekonomi ve 

enerji alanlarındaki işbirliklerinin ikili ilişkilerin itici gücü olduğu söylenebilir. Dolayısıyla taraflar arasında imzalanacak olan Tercihli Ticaret 

Anlaşması’nın ve Sayın Tokeyev’in gerçekleştireceği Pakistan ziyaretinin ilişkilere ivme kazandıracağı öne sürülebilir. Üstelik bu gelişmel-

er, yalnızca Pakistan-Kazakistan ilişkilerinin değil; Güney Asya-Orta Asya etkileşiminin de artacağına işaret etmektedir.

Şeyma KIZILAY
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Düzensiz Göçe Karşı Avustu-
rya-Macaristan-Sırbistan
İttifakı
16 Kasım 2022 tarihinde Belgrad’da Macaristan 

Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan Cum-

hurbaşkanı Alexander Vucic ve Avusturya 

Şansölyesi Karl Nehammer’le bir araya gelmiş 

ve taraflar, düzensiz göçle mücadele etmek 

amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamıştır.[1]

Üç ülke, Avrupa’ya yönelik düzensiz göç konu-

sundaki katı tutumlarıyla bilinmektedir. Avustu-

rya ve Macaristan, Avrupa Birliği (AB) üyeler-

iyken; Sırbistan ise aday ülke statüsündedir. 

Bununla birlikte Avusturya ile Macaristan ve Sır-

bistan ile Macaristan kara sınırı paylaşmaktadır. 

Ayrıca bu üç devlet, AB’nin göç konusundaki tu-

tumuna karşı çıkan politikalar izlemektedir. Söz 

konusu durum; Budapeşte, Viyana ve Belgrad 

arasında düzensiz göçe yönelik işbirliğin art-

masında önemli bir etkendir.

Tarafların mevzubahis sorun karşısında işbirliği 

yapmalarında, algıladıkları “sınır güvenliği te-

hdidinin” etkili olduğu söylenebilir. Bu ittifakın 
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[1] “Pak-Kazakhstan Agrees to Sign Transit Trade Agreement: Ambassador Yerzhan”, App, https://www.app.com.pk/national/pak-kazakh-

stan-agrees-to-sign-transit-trade-agreement-ambassador-yerzhan/, (Erişim Tarihi: 19.11.2022).

[2] “Pakistan, Kazakhstan Agree to Sign Transit Trade Agreement”, Radio Pakistan, https://www.radio.gov.pk/18-11-2022/pak-kazakhstan-

agrees-to-sign-transit-trade-agreement-kazakh-ambassador, (Erişim Tarihi: 19.11.2022).

[3] “Pak-Kazakhstan Agrees to…”, a.g.m.

[4] “Road Map Ready to Intensify Pak-Kazakhstan Bilateral Economic Cooperation Ambassador Barlybay Sadykov”, DND, https://dnd.com.

pk/road-map-ready-to-intensify-pak-kazakhstan-bilateral-economic-cooperation-ambassador-barlybay-sadykov/159693, (Erişim 

Tarihi: 19.11.2022).
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nüvelerinin 3 Ekim 2022 tarihinde Budapeşte’de atıldığı söylenebilir. 

Bu doğrultuda üç devletin lideri, ülkelerine yönelik düzensiz göçü 

engelleme planının ana hatlarını çizmiştir. Bu kapsamda taraflar, 

Sırbistan’dan geçen göç yolu boyunca yeni göçmen gelişlerini 

kontrol etmek için birlikte hareket etme konusunda anlaşmıştır.[2] 

Dolayısıyla bu planın en önemli ayrıntısı, üç devletin özellikle de Sır-

bistan rotasından gelecek yeni göç hareketlerine karşı ortak politi-

kalar geliştirecek olmalarıdır. Bu nedenle ilerleyen süreçte Belgrad, 

Budapeşte ve Viyana’nın düzensiz göçe karşı sıkı önlemler alacak-

ları öngörülebilir.

Üstelik Avusturya ve Macaristan, AB aday statüsündeki Sırbistan’ın 

bloğa katılımı için çaba gösteren en önemli aktörlerdendir. Bu da 

üç ülke arasındaki ilişkilerin sağlam temellere dayandığına işaret 

etmektedir. Dolayısıyla taraflar arasındaki işbirliği, yalnızca güvenlik 

çerçevesinde değil; çok boyutlu olarak değerlendirilebilir. Bilhas-

sa Sırbistan ile Macaristan arasındaki ilişkilerde “enerji” faktörünün 

önemli bir yer tuttuğu belirtilmelidir. Nitekim 10 Ekim 2022 tarihinde 

Belgrad ve Budapeşte, Rus petrolünü Sırbistan’a taşımak amacıyla 

boru hattı inşa etme konusunda anlaşmıştır.[3]

Söz konusu kararın alınmasında AB’nin 8. yaptırım paketi vesilesiyle 

Rusya’ya yönelik baskıya enerjiyi dahil etmesi mühim rol oynamıştır. 

Çünkü o zamana kadar Sırbistan, Rus petrolünü Hırvatistan üze-

rinden Adriyatik Petrol Boru Hattı (JANAF) aracılığıyla almaktaydı. 

Ancak AB yaptırımları çerçevesinde Belgrad’ın bahsi geçen boru 

hattı vesilesiyle Rus petrolünü ithal etmesi yasaklanmıştır. Bu seb-

eple de Macaristan, Sırbistan’la dayanışma göstermiştir. Tüm bu 

gelişmeler, Belgrad ile Budapeşte arasındaki ilişkilerin çok yönlü 

olduğunun somut birer delilidir.

Bununla birlikte 16 Kasım 2022 tarihinde düzensiz göçe karşı alınan 

ittifak kararında bahsi geçen ülkelerin liderleri, 2015 senesinden 

daha kötü olabilecek muhtemel bir göçmen krizinden duydukları 

endişeleri dile getirmişlerdir. Bu kapsamda Avusturya Şansölyesi 

Karl Nehammer, AB’nin iltica sisteminin başarısız olması nedeniyle 

ülkesinin Sırbistan ve Macaristan’la işbirliği yapmasının zorunluluk 

arz ettiğini belirtmiştir. Dahası Nehammer, iki AB üyesi olan Viyana 

ve Budapeşte’nin Sırbistan’ın güvenilir bir partner olduğu hususun-

da Brüksel’e açık bir mesaj verdiğini de sözlerine eklemiştir.[4]

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de ülkesindeki kayıtlı göçmen 

sayısının bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki kat arttığını belirtmiş 

ve Belgrad’ın Viyana ve Budapeşte’nin desteğiyle birlikte Kuzey 

Makedonya sınırında daha fazla polis memuru istihdam edeceğini 

ifade etmiştir.[5] Macaristan Başbakanı Orban ise göçün yönetil-

mesi değil; önlenmesi gerektiğini dile getirmiş ve Macaristan 

ile Avusturya’nın kaderlerini Sırbistan’la paylaştığını ve beraber 

çalışmanın bu kritik meselede büyük önem taşıdığını belirtmiştir.[6]

İlgili devletlerinin liderlerinin açıklamalarından da görülebileceği 

üzere, düzensiz göçle mücadele konusunda en büyük mesajın 

AB’ye verildiği görülmektedir. Dolayısıyla bu durum, Avrupa’da yeni 

bir göçmen karşıtı bloğun oluştuğunun habercisidir. Bu anlamda 

yeni bazı ülkelerin de ilerleyen süreçte Avusturya, Macaristan ve 

Sırbistan’a katılabileceği öne sürülebilir.

Ayrıca Budapeşte ve Viyana’nın Belgrad için “lobicilik” faaliyetlerini 

sürdürdüğü de anlaşılmaktadır. Bu ise Avusturya ve Macaristan’ın 

sınır güvenliklerini sağlama noktasında Sırbistan’ın benimsediği 

duruştan kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak 2022 yılının Ekim ayında gerçekleşen görüşmeler 

neticesinde üç ülke, sınır güvenliğini arttırma amacı taşıyan kritik 

adımlar atmış ve 16 Kasım 2022 tarihinde bir ittifak anlaşması im-

zalanmıştır. Bu kapsamda Belgrad-Budapeşte-Viyana hattındaki 

ilişkilerin “güvenlik çerçevesinde” daha da gelişebileceği öngörüle-

bilir. Ayrıca taraflar arasında çok boyutlu bir işbirliği olduğu ve il-

işkilerin sağlam temeller üzerine inşa edildiği de söylenebilir.
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With Hungary, Serbia to End Asylum a la Carte”, Euractiv, https://
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with-hungary-serbia-to-end-asylum-a-la-carte/, (Erişim Tari-

hi:18.11.2022).
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gration”, Euronews, https://www.euronews.com/2022/10/04/hun-

gary-austria-and-serbia-leaders-outline-plan-to-curb-migra-

tion, (Erişim Tarihi:18.11.2022).
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Serbia”, Reuters, https://www.reuters.com/business/energy/hun-
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en/europe/serbia-hungary-austria-agree-to-step-up-efforts-

against-illegal-migration/2740508, (Erişim Tarihi:18.11.2022).
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