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Sonu Gelmeyen Süreç:
Batı Balkanlar ve Avrupa Birliği

Batı Balkan coğrafyası, konumu itibarıyla ekono-

mik, güvenlik, enerji ve ulaşım yolları açısından 

önem taşımaktadır. Özellikle de Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerine yakınlığı ve bir koridor görevi görmesi 

sebebiyle çok yönlü stratejik öneme sahiptir. Bu 

çerçevede Batı Balkan coğrafyasının Avrupa’ya 

enerji akışının sağlanmasında geçiş noktasında 

yer alması, enerji güvenliği bakımından önem 

taşımaktadır. Bulunduğu konum, özellikle de Rus 

doğalgazın Avrupa’ya ulaştırılması ve alternatif 

enerji rotalarının hayata geçirilmesi hususunda 

bölge devletlerinin vazgeçilmez aktörler olarak 

kabul edilmesini sağlamaktadır.

Öte yandan, ticari ulaşım yollarının tamam-

layıcısı olması da bölgeyi farklı bir rekabet alanı 

olarak ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda 

Batı Balkan coğrafyasında farklı aktörlerin rek-
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abet içerisine girdiği görülmektedir. Bununla birlikte, bölge birçok sınamayı da beraberinde getirmektedir. Batı Balkan coğrafyasının 

farklı etnik ve dini kesimleri bir arada bulundurması çeşitli gerilimlerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Zira Yugoslavya’nın dağıl-

masındaki en önemli etkenlerden biri, söz konusu etnik ve dini çeşitlilikten çıkan anlaşmazlıklar olmuştur. Her ne kadar anlaşmazlıkların 

bazıları çözüme kavuşturulsa da gelinen noktada bölgenin tam anlamıyla istikrara kavuştuğu söylenemez.

Yukarıda ifade edildiği gibi bölge, AB için birçok fırsatı barındırmaktadır. Çünkü Avrupa’nın güvenliği, bölgenin istikrarıyla yakından ilişkilidir. 

Zira bu kadar yakınında bulunan komşu ülkelerde yaşanan herhangi bir problemin domino etkisi yaratarak birlik ülkelerine ulaşması 

mümkündür.

Bu kapsamda AB, genişleme politikası çerçevesinde bölge ülkelerinin AB üyesi olmaları için bir gündem takip etmektedir. Birliğin Hırvati-

stan, Slovenya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova üzerinden uyguladığı politika oldukça mühim-

dir. Bu ülkeler arasından Slovenya, 2004 yılında; Hırvatistan ise 2013 senesinde AB üyesi olmuştur. İki ülkenin Yugoslavya’dan görece daha 

kolay kopması ve sonrasında daha hızlı toparlanması, üyeliklerin neticelenmesinde belirleyici olmuştur.

AB’ye katılım açısından en çok çabayı gösteren ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyelerinden olan Karadağ’ın 2006 yılın-

da bağımsızlığını ilan ettikten sonra, AB’yle uyum sürecine yöneldiği bilinmektedir. Özellikle de diğer Batı Balkan ülkelerine kıyasla etnik 

çatışmadan uzak olması ve daha homojen bir yapısının bulunması, Karadağ’a AB yolunda avantaj sağlamıştır. Bu noktada Podgorica 

yönetiminin pek çok konuda Zagreb’i örnek aldığını ifade ettiği hatırlatılmalıdır. Elbette bu durum, AB’yle ilişkilerde kritik bir rol oynamıştır.[1]

Karadağ, 2008 yılında AB’ye üyelik başvurusunda bulunmuş, 2010 senesinde ise aday ülke statüsü elde etmiştir. Halihazırda müzakereler 

devam etse de ülkedeki siyasi istikrarsızlık, artan yolsuzluk ve son dönemde Sırbistan ile Sırp Ortodoks Kilisesi arasında yaşanan gergin-

likler, üyelik sürecini sekteye uğratmıştır.

Adaylığa en yakın görülen ülkelerden biri de Sırbistan’dır. Özellikle de 1990’lı yılların kanlı çatışmaları, ülkenin kötü yönetilmesi, yolsuzluk, 

suç örgütlerindeki artış vb. etkenler Sırbistan’ın AB’yle münasebetlerinde çeşitli sorunlar yaşamasına sebebiyet vermiştir. Ancak 2007 

yılından Sırbistan hükümetinde yaşanan değişikliğin ardından AB üyeliği bir hedef olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede ülke içerisinde 

olumlu adımlar atılmış ve nihayetinde 2012 yılında adaylık statüsü elde edilmiştir. Ancak mevcut durumda Sırbistan-AB ilişkileri olduğu 

yerde saymaktadır. Zira Kosova’yla yaşanan gerilim ve Belgrad yönetiminin Moskova ve Pekin’le yakın münasebetler geliştirmesi, birlikle 

ilişkilerini zorlaştırmaktadır. Sırbistan’ın uyguladığı denge siyaseti Belgrad’ın AB’ye dönük bir ülke izlenimi edinmesine neden olmuşsa da 

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tutumu, AB’nin tepkisini çekmiştir. Kosova’yla ilişkilerde artan gerilim ise meseleyi çok daha çetrefilli bir hale 

getirmiştir.

AB yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, Sırbistan’a Kosova’nın bağımsızlığının tanınmasının şart koşulduğu görülmektedir. 

Belgrad ise bunu reddetmektedir.[2] Diğer taraftan Sırbistan halkında AB’ye duyulan katılım isteğinde de düşüş gözlemlenmektedir. 

Bunda ise Ukrayna Krizi’nin etkili olduğu belirtilmektedir.[3]

AB’nin Arnavutluk’la olan ilişkilerine bakıldığında ise ülkenin 2014 yılında adaylık statüsü elde ettiği ve katılım müzakerelerinin 2020 yılında 

başlanmasına karar verildiği görülmektedir. Ancak Arnavutluk’un siyasi istikrarsızlık, demokratik işleyişteki sorunlar ve yolsuzluklar sebebi-

yle uyum sürecinde geride kaldığı anlaşılmaktadır.

Kuzey Makedonya’nın AB serüveninde ise son derece sıkıntılı bir süreçten bahsedilebilir. Her ne kadar 2005 gibi görece erken bir dönem-

de aday ülke statüsü elde etse de komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan’la yaşanan ihtilaflar ülkenin üyelik sürecini baltalamaktadır.

Bonsa-Hersek’te ise ülkede uygulanan karmaşık siyasi sistem ve bu sistemin getirdiği siyasi dengesizlik, uyum sürecinde en büyük engeli 

oluşturmaktadır. Özellikle de karar alma sürecinde yaşanan tıkanıklıklar, uyum sürecine bağlı olarak gerçekleştirilecek reformların önünü 

kesmektedir.

Öte yandan ülkenin hala etnik olarak bölünmüş bir atmosfere ev sahipliği yapması, AB’nin arzu ettiği sürdürülebilir istikrarı olanaksız kıl-

maktadır. Bosna-Hersek, her ne kadar 2016 yılında aday ülke statüsü için başvuruda bulunmuşsa da hala potansiyel aday ülke olarak 

nitelendirilmektedir. Fakat son dönemde AB tarafından Bosna-Hersek’e aday ülke statüsü verilmesi gündeme gelmiştir. Bu, olumlu bir 

gelişmedir; lakin siyasi krizlerin gölgesinde bunun nasıl gerçekleşeceği ciddi bir tartışma konusudur.

AB’nin Kosova’yla olan ilişkilerine bakıldığında ise ülkenin bölgede bağımsızlığını ilan eden son devlet olması ve bu konuda yaşanan 

sıkıntılar, mühim zorluklara yol açmaktadır. Zira birçok ülke, Kosova’nın resmi olarak tanınmasında çekimserdir. Ayrıca Kosova, siyasi 

açıdan ve güvenlik bakımından istikrardan çok uzaktır. Bu nedenle AB’yle ilişkilerinde Sırbistan’la uzun vadeli bir anlaşma yapması gerek-

tiği dile getirilmektedir.

Yukarıdaki gelişmelere bakıldığında, birliğin bölgeye reformlar ve kalkınma çerçevesinde yaklaştığı; ancak bu politikanın yavaş yavaş terk 

edildiği söylenebilir. Bunun en önemli örneklerinden biri de 2014 senesinde başlayan ve sonu getirilemeyen Berlin Süreci’dir. Bahse konu 

olan süreç, Almanya’nın girişimleriyle AB’nin Batı Balkanlar bölgesine genişlemesine yönelik bir adım olarak atılmıştır. Berlin’de düzenle-

nen konferansta Batı Balkan ülkelerine yönelik enerji güvenliği, işsizlik ve ticari alanlarda birçok karar alınmıştır. Özellikle de bölgenin AB’yle 

entegrasyonunu hızlandıracak kararlar alınmış; lakin bunların çoğu yerine getirilememiştir. Bunun arkasında ise AB’nin isteksizliği ve bölge 

ülkelerinin uyum sürecinin gerektirdiklerinin aksi bir yolu seçmesi yatmaktadır.

Anlaşılacağı üzere, bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar, bölge genelinde demokratik liderlerin sayısının azalması ve etnik ve dini an-

laşmazlıklardan kaynaklanan gelişmeler uyum sürecini etkileyen faktörler arasında sayılabilir.[4] Bununla birlikte AB’nin Kosova-Sırbistan 

geriliminde görünürlüğünü arttırmasından yola çıkarak Batı Balkanlar politikasında olumlu yönde bir değişikliğe gittiğini söylemek de 

mümkündür.

Birliğin geçmiş dönemlerde Kopenhag Kriterleri çerçevesinde üyelik süreçlerini değerlendirdiği bilinmektedir. Ancak son dönemde bunun 

değişim gösterdiği ve AB’nin bölgeye yaklaşımında ağırlıklı olarak güvenlik ve ekonomik boyutları göz önünde bulundurduğu söylenebilir. 

Böyle bir dönüşümün yaşanmasında ise Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkili olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Zira savaş sebebiyle AB; enerji 

krizi, güvenlik açıkları ve ticari aksaklıklarla karşı karşıya kalmıştır. Bölgenin potansiyelinin farkında olan birlik, tutum değişikliğine gitmektedir.

Sonuç olarak AB’nin son dönemde bölgeyle ilişkilerini gözden geçirerek yeni bir strateji geliştirmesi beklenmektedir. Bunda Batı Balkan 

ülkelerinin uzayan süreçlere tepki göstermesi ve AB’nin bunu bir güvenlik tehdidi olarak algılaması etkili olmaktadır. Çünkü küresel ve 

bölgesel krizlerle karşı karşıya kalan birliğin güvenilirliği ve itibarı, uzayan süreçler nedeniyle zedelenmektedir. Enerji güvenliği ve Rusya’dan 

kaynaklanan tehditler gibi birçok unsur, AB’nin bölgeye yaklaşımını yeniden ele almasına yol açmaktadır. Bu bağlamda AB’nin ilerleyen 

süreçte bölgeye daha kucaklayıcı yaklaşacağı ve uzun yıllardır devam eden birçok sürecin olumlu tamamlanacağı öngörülebilir. Birlikte 

yapılan açıklamalar da buna işaret etmektedir.

[1] Gamze Armişen-Volkan Tatar, “Batı Balkan Devletleri ve Avrupa Birliği Genişlemesine Etkisi, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 11(1), 2022, s. 221.

[2] “Vulin: Nećemo priznati Kosovo, napustiti RS, uvesti sankcije Rusiji”, N1 Info, https://ba.n1info.com/regija/vulin-necemo-priznati-koso-

vo-napustiti-rs-uvedesti-sankcije-rusiji/ , (Erişim Tarihi: 20.10.2022).

[3] “Srbija i entuzijazam za EU – gde smo danas, a kako je bilo na početku puta”, N1 Info, https://rs.n1info.com/vesti/srbija-i-entuzijazam-

za-eu-gde-smo-danas-a-kako-je-bilo-na-pocetku-puta/ , (Erişim Tarihi: 20.10.2022).

[4] Dimitar Bechev, “What Has Stopped EU Enlargement in the Western Balkans?” , Carnegie Europe, https://carnegieeurope.eu/2022/06/20/

what-has-stopped-eu-enlargement-in-western-balkans-pub-87348#:~:text=Lack%20of%20Commitment&text=As%20a%20rule%2C%20

the%20EU%27s,disrupt%20or%20threaten%20the%20EU. , (Erişim Tarihi: 20.10.2022).
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problemlerin nedeni başta ABD olmak üzere Batı’nın işgalci poli-

tikalarıdır. Çözüme giden yol da ABD’nin el koyduğu Afganistan 

ulusal rezervlerini serbest bırakmasından ve ülkeye tazminat 

ödemesinden geçmektedir.

Özbekistan ise çok vektörlü-yönlü ve çok boyutlu diplomasi 

anlayışının yansıması olarak ne yalnızca Batılı bakış açısının ne 

de Batı’yı dışlayan yaklaşımların sorunu çözebileceğini düşün-

mekte ve bu kapsamda BM’nin inisiyatifinde bir çözüm arayışı 

geliştirilmesini önermektedir. Esasen Sayın Mirziyoyev’in ortaya 

koyduğu duruş, Taliban ile uluslararası toplum arasında uzlaşı 

sağlanmasına vesile olacak bir yol haritası mahiyetindedir. İran 

ise Afganlar arası diyaloğun geliştirilmesine dönük bir beklen-

ti içerisindedir. Son olarak Pakistan’ın Taliban’ı Afganistan’ın bir 

realitesi olarak gördüğü ve istikrar için Taliban’a yardımcı olun-

masını savunduğu ifade edilebilir.

Sonuç olarak her ne kadar Taliban yönetimi CICA Zirvesi’ne davet 

edilmese de toplantının merkezindeki konulardan biri de Afgan 

Sorunu olmuştur. Bu durum, Afganistan merkezli gelişmelerin 

tüm Asya’nın güvenliğini ilgilendirdiğini göstermesi bakımından 

oldukça önemlidir. Fakat liderler, soruna ilişkin çözüm öneriler-

ini kendi ulusal çıkarları doğrultusunda geliştirmektedir. Bu da 

bölgesel ve küresel rekabetin Afganistan’a yansımaya devam 

etmesi anlamına gelmektedir. Oysa Afganistan’daki sorunların 

en önemli nedenlerinden biri de bu rekabettir. Buna rağmen 

söz konusu rekabetin bölgesel-küresel konsensüse dönüşecek 

şekilde işbirliğine evrilmesi, Afganistan’da barış ve istikrarın sağl-

anmasına kapı aralayabilir.

//:VOA, https ,”دنک تفایرد یگنج تمارغ دیاب ناتسناغفا :نیتوپ“ [1]

www.darivoa.com/a/putin-says-afghanistan-must-receive-war-compensa-

tion/6788323.html, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

 شومارف ناتسناغفا :اکیس تسشن رد ناتسکبزا روهمج سیئر“ [2]

 :Afintl, https://www.afintl.com/202210136795, (Erişim Tarihi ,”تسا هدش

14.10.2022).

 ینماان زا رذگ یارب ناتسناغفا دیوگ یم ناریا روهمج سیئر“ [3]

.Afintl, https://www.afintl ,”دراد زاین یسایس یاهوگتفگ هب

com/202210131487, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

//:VOA, https ,”دنک تفایرد یگنج تمارغ دیاب ناتسناغفا :نیتوپ“ [4]

www.darivoa.com/a/putin-says-afghanistan-must-receive-war-compensa-

tion/6788323.html, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

la birlikte iki Rus hayatını kaybetmiştir. Pakistan Başbakanı Şahbaz 

Şerif de BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Afganistan’da 

terör örgütleri Devletü’l Irak ve’ş Şam (DEAŞ), El-Kaide, Tehrik-i Tal-

iban Pakistan (TTP), Özbekistan İslami Hareketi ve Doğu Türkistan 

İslami Hareketi’nin faaliyette bulunduğuna dikkat çekmiştir. Nitekim 

El-Kaide liderinin öldürülmesinin ardından Taliban yönetimiyle il-

işkilerini geliştirmeyi arzulayan devletler bile Afganistan’daki terör 

tehdidinin ciddi bir sorun olduğunu dile getirmeye başlamıştır.

Afganistan’daki istikrarsızlık, bölge devletleri başta olmak üzere 

tüm CICA üyelerini tedirgin etmektedir. Bundan dolayı CICA Zirve-

si’nde konuşan bazı liderler, Afganistan’daki sorunun ciddi bir tehdit 

oluşturduğunu belirtmiş ve çözüm için önerilerde bulunmuştur. Bu 

bağlamda Afgan Sorunu’na vurgu yapan liderlerin başında Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin gelmektedir.

Konuşması sırasında Putin, Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’ne yapılan 

saldırıya değinerek terör tehditlerine karşı tek başına mücadele 

edilemeyeceğini ifade etmiştir. Bu kapsamda Afganistan’ın ulusal 

rezervlerinin serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Rus lider, 

ABD’nin Afganistan’a işgal nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğini 

de dile getirmiştir.[1]

Zirvede Afganistan merkezli gelişmelere değinen bir başka lider 

de Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev olmuştur. 

Sayın Mirziyoyev, Afganistan’ın uluslararası toplumun gündemind-

en düştüğünü ve bunun hata olduğunu belirterek ülkenin terör yu-

vası haline gelmemesi için Taliban yönetimiyle diyaloğun önem 

arz ettiğini belirtmiştir. Konuşmasının devamında Özbek lider, BM 

nezdinde bir müzakere grubunun oluşturmasını da önermiştir.[2]

Afgan Sorunu’na dikkat çeken bir başka devlet başkanı ise İran 

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olmuştur. Reisi, Afganistan’da tüm 

etnik ve mezhepsel kimlik gruplarının katıldığı çoğulcu bir hükümet 

kurulması gerektiğini söylemiş ve Taliban’a uluslararası toplu-

ma verdiği taahhütleri yerine getirmesi çağrısında bulunmuştur. 

Bu kapsamda Afgan Sorunu’nun taraflarına diyalog tavsiyesinde 

bulunan İran Cumhurbaşkanı, DEAŞ unsurlarının Orta Asya başta 

olmak üzere Asya’yı istikrarsızlaştırmak için yönlendirildiğini ifade 

etmiştir.[3] Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise barışçıl, istikrarlı ve 

gelişmiş bir Afganistan’ın bölgenin ve dünyanın çıkarına olduğunu 

ve bu yüzden de uluslararası toplumun Afgan halkını desteklemesi 

gerektiğini belirtmiştir.[4]

Yukarıdaki bilgilerden hareketle, liderlerin CICA Zirvesi’ndeki 

konuşmaları değerlendirildiğinde üye devletlerin genelinin Afgan-

istan’a ilişkin sorunların bilincinde olduğu; fakat çözüm önerileri 

konusunda farklılaştıkları öne sürülebilir. Örneğin Rusya’ya göre 
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CICA Ülkelerinin Afgan
Sorununa Yaklaşımı
Gerek maksadı gerekse üye ve gözlemci üye 

sayısı bakımından Asya’nın en önemli güven-

lik platformu konumundaki Asya’da İşbirliği ve 

Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 

6. Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 12-13 

Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenmiştir. Zirvenin 

temel hedefi, Asya’da güvenlik alanında diyalo-

ga dayalı bir işbirliği zemininin yaratılmasıdır. 

Kıtanın güvenlik, barış ve istikrarından söz 

edildiğinde; Afganistan’ın yarım asırdır yaşadığı 

işgal, savaş ve istikrarsızlığın liderlerin konuşma-

larından yer almaması düşünülemez.

Afganistan’ın CICA üyesi olmasına rağmen Tal-

iban yönetiminin resmi düzeyde tanınmaması, 

Taliban’ın Astana’ya davet edilmemesine ned-

en olmuştur. Buna rağmen Afgan Sorunu, zir-

venin önemli gündem maddeleri arasında 

yer almıştır. Zira Birleşmiş Milletler (BM) başta 

olmak üzere pek çok aktör, Afganistan’da terör 

örgütlerinin faaliyetlerini arttırdığını iddia etme-

ktedir.

Hatırlanacağı üzere 2022 yılının Ağustos ayında 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kabil’de düzen-

lediği hava operasyonu neticesinde El-Kaide 

lideri Eymen el-Zevahiri’nin öldürüldüğünü 

açıklamıştır. Aynı yılın Eylül ayında ise Rusya’nın 

Kabil Büyükelçiliği önünde terör eylemi meyda-

na gelmiş ve olayda Afganistan vatandaşlarıy-
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ABD Gelecek On Yılda Çin’i 
Geçebilir mi?

ABD ise Çin’i Hint-Pasifik’in siber güvenliğine dönük ciddi bir te-

hdit olarak görmektedir. Buradaki temel zorluk, Amerikan askeri 

teçhizatlarının bölgeye ihraç edilmesinden sonra bu askeri te-

knolojilerin stratejik rakip olarak gördüğü Çin’in eline geçme te-

hlikesidir. Çünkü Pekin, bölge ülkelerinin siber altyapısına yatırım 

yapmaktadır. ABD ise Hint-Pasifik devletlerine Çin tarafından 

sağlanan teknolojik altyapıya güvenmenin içerdiği riskleri an-

latmakta ve bu bağlamda “özgür ve açık bir siber ekosistem” 

geliştirmek amacıyla bölge devletleriyle işbirliğini hızlandırmak-

tadır.[3] Ancak Çin’in Hint-Pasifik’teki teknolojik yatırımlarının ge-

lecek on yıl içerisinde artarak devam etmesi, ABD’nin buradaki 

askeri ve ekonomik etkinliğini sınırlandırmaya devam edecektir.

Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde belirtildiği üzere, ABD’nin Çin’i 

geçebilmek için yüzleşmek zorunda olduğu bir diğer stratejik 

zorluk, Çin’in demokratik olmayan yönetim tarzını bölgeye ihraç 

etmeye çalışmasıdır. Bu yönüyle Çin, uluslararası barış ve istikr-

ara meydan okumaktadır. Bunun yanı sıra Pekin’in liberal olma-

yan bir ekonomi modelini benimsemesi ve bunu bölgeye ihraç 

etmesi, Washington tarafından “demokratik ve açık Hint-Pasifik 

stratejisine” dönük bir tehdit olarak görülmektedir.

Küresel liberal ekonomik düzene uyum sağlaması konusunda 

Pekin’e baskı yapan ABD, Çin’in söz konusu politikalarının bölg-

eye açılmasına engel oluşturduğunu düşünmektedir. Wash-

ington’un Hint-Pasifik devletleriyle serbest ticaret anlaşması 

imzalamaktan uzak durmasının sebebi de uzun zamandır gün-

deme getirilen, iddia edilen Pekin’in bu devletleri borç tuzağına 

sürüklemesi olasılığı olarak ifade edilmektedir.

Bölge devletlerinin Çin yatırımlarıyla beraber teknoloji firmalarını 

da ülkelerine çekmesi, Washington tarafından bir tehdit olarak 

görülmektedir. Bunun bir ulusal güvenlik riski oluşturduğu iddia 

eden Anglosakson devletleri, Çin’in teknoloji firmalarına yaptırım 

getirirken; Hint-Pasifik devletlerinin halen “bu tehlikeye” açık ol-

ması, ABD’nin bölgedeki ekonomik varlığını sınırlandıran en 

önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir.

Gelecek on yılda ABD’nin Çin’le rekabette karşılaşacağı bir diğer 

önemli zorluk ise Tayvan’la ilgili bir küresel bir krizin patlak verme 

ihtimalidir. Bu durumda Çin ya da ABD, hızlı bir düşüşe ya da 

yükselişe geçecektir. Söz konusu krizin doğru bir şekilde yönetil-

mesi, Washington’un en temel stratejik zorluklarından birisi ol-

acaktır. Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde Tayvan’ın bağımsı-

zlığını desteklemediği açıkça belirten ABD, “tek Çin” politikasına 

bağlı kalmaya devam edeceğini tekraren vurgulamıştır. Bunun 

yanı sıra Tayvan’ı askeri açıdan desteklemeyi de sürdüreceğini 

belirten ABD’nin temel stratejisi, Çin’in yanı başında “donmuş 

bir kriz” yaratmak ve bu sayede gelecek on yıl içerisinde onu 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe 

Biden, 12 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan Ul-

usal Güvenlik Strateji Belgesi’nin önsözünde, 

Çin’le rekabette gelecek on yılın belirleyici ol-

acağını söylemiştir.[1] Biden’a göre; eğer ABD, 

hızlı ve pragmatik hareket etmezse uluslararası 

düzenin geleceğini şekillendirme fırsatını kay-

bedecektir.[2] Dolayısıyla Washington yönetimi, 

gelecek on yıl boyunca “tek stratejik rakip” olarak 

gördüğü Çin’i küresel rekabette geçebilmek için 

mücadele edecektir. Peki bunu gerçekleştirmek 

için ABD’nin izleyeceği strateji nedir? Başarılı 

olabilecek midir? Çin’in rekabette avantajlı ve 

dezavantajlı olduğu alanlar nelerdir? Rekabetin 

en tehlikeli yanları nelerdir?

geçebilmektir. Bir diğer ifadeyle ABD’nin Çin’i gelecek on yılda 

geçebilmesinin önünde birtakım askeri, ekonomik, siyasi zorluk-

lar vardır. Bu engelleri aşabilmenin en kolay ve pragmatik yolu, 

Pekin’i yanı başında “içinden çıkılması zor bir krizle” baş başa 

bırakmaktır.

ABD’nin izleyeceği başlıca strateji, küresel rekabetin askeri, 

ekonomik ve siyasi alanlarında “entegre caydırıcılık” oluştur-

mak suretiyle Çin’i geri itmektir. Bunun temelinde ise ABD’nin 

kriz stratejisi yatmaktadır. Tayvan, Myanmar, Sri Lanka ve diğer 

bölgesel krizler aracılığıyla Çin’in dikkatini başka yöne çekmek, 

Pekin’in ekonomik ve askeri açıdan yükselişini sınırlandırabilir. Bu 

bağlamda ABD, Çin’in bu krizlere müdahil olarak stratejik hata 

yapmasını beklemektedir. Yani Washington’un başarılı olabilm-

esi, çoğunlukla Çin’in bu rekabette yapacağı hatalara bağlıdır.

Uluslararası düzeni yeniden şekillendirmek için süregelen rek-

abette Çin’in avantajı; ABD’ye ekonomik, diplomatik, askeri ve 

teknolojik açıdan meydan okuyabilecek tek rakip olmasıdır. 

Dezavantajı ise yakın çevresinde ABD tarafından kışkırtılan so-

syo-politik, ekonomik ve askeri krizlerin içerisine giderek daha 

fazla müdahil olmasıdır. Çin, bu krizlere atılmaya devam ettiği 

sürece ABD küresel rekabette daha hızlı ilerleyecek ve sonunda 

onu geçebilecektir. Rekabetin en tehlikeli yanı ise Tayvan başta 

olmak üzere bölgede ortaya çıkabilecek krizlerin tüm dünyayı 

etki altına alma ihtimalidir.

[1] “National Security Strategy”, The White House, https://www.

whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Har-

ris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf, 

(Erişim Tarihi: 19.10.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “US Focused On Expanding Security Tie-Ups İn Indo-Pacific: 

Alejandro Mayorkas”, Livemint, https://www.livemint.com/news/

world/us-focused-on-expanding-security-tie-ups-in-indo-pa-

cific-alejandro-mayorkas-11666081402442.html, (Erişim Tarihi: 

19.10.2022).

ABD, Çin’le olan rekabette öne geçebilmek 

için ilk olarak, yurtiçinde ve yurtdışında çeşit-

li yatırımlar yapılmasını savunmaktadır. Bunun 

dışında Washington’un Hint-Pasifik’te askeri 

işbirliği çabalarını arttırması ve Pekin’in bölge 

devletlerinin teknolojik ve siber altyapısına 

dönük oluşturduğu tehditleri önlemesi hede-

flenmektedir. Çünkü Hint-Pasifik’te Washing-

ton’un askeri ve ekonomik açıdan Pekin’e üstün-

lük kurabilmesi için öncelikle Çin’in buradaki 

varlığını sınırlandırması gerekmektedir. Bunun ilk 

yolu ise bilgi güvenliğini sağlamak ve siber cay-

dırıcılığı oluşturmaktan geçmektedir. Zira Çin, 

söz konusu rekabette lider konumuna ulaşabil-

mek maksadıyla küresel teknoloji kullanımındaki 

yeteneklerini arttırmaktadır.
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Bilindiği üzere, Burkina Faso’da nüfusun yaklaşık onda birini yerinden eden ve çok sayıda sivili öldüren radikal gruplara, Burkina Faso 

Hükümeti tarafından yeteri kadar karşı konulamamaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak radikal örgütler daha da güçlenmekte ve 

geniş bir alana sahip olmaya çalışmaktadır.

On yıla yakın bir süredir Sahel’de faaliyet gösteren Fransız Ordusu ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün de bu örgütlere karşı önemli 

bir aşama kat ettiği söylenemez. Dolayısıyla Burkina Faso ve Mali de dahil olmak üzere bölgede istikrar sağlanamamakta ve hatta insan-

lar, gıdaya erişimde sıkıntı yaşamaktadır. Bu problemleri çözmek maksadıyla darbe yapan Damiba yönetiminde ise saldırılar önceki yıla 

kıyasla %76 artmıştır.[2] Bu durumu fırsat bilen Yüzbaşı Traore de yeni bir darbe yaparak ülkenin yönetimine el koymuştur. 30 Eylül 2022 

tarihinde yapılan darbeden iki gün sonra istifa eden Damiba, Togo’ya gitmiştir. Traore ise bir geçiş lideri belirlenene kadar başkan olarak 

atanmıştır. Ancak sürecin nasıl işleyeceğine dair herhangi bir bilgi yayınlanmamıştır.

2022 yılında Burkina Faso’da yaşanan ikinci darbede sokaklara dökülen Burkinalılar, darbeyi destekleyen sloganlar atarak Rusya bay-

rakları açmıştır.[3] Ayrıca insanlar, öfkeli bir şekilde Fransa karşıtı sloganlar da atmıştır. Bu durum, Mali’de olduğu gibi Burkina Faso’da da 

halkın Fransa’ya karşı nefreti olduğuna işaret etmektedir.

Üç milyona yakın insanın gıdaya erişimi son derece kısıtlı olan Burkina Faso’da halkın onları yıllardır sömüren ve karşılığında hiçbir şey 

veremeyen Fransa’ya karşı nefreti anlaşılabilir bir durumdur. Zira 1960 yılından beri Burkina Faso’da on darbe yapılmıştır. Üstelik bunların 

neredeyse hepsinin Fransız destekli olduğu düşünülmektedir.

Son darbede ise durum tersine dönmüştür. Rusya bayrağı açılması da bunu teyit eder niteliktedir. Hatta halkın Fransa Büyükelçiliği 

önünde toplanıp taş atması ve elçiliğin dışını ateşe vermeye çalışması da nefretin boyutunu gözler önüne sermiştir.

Belirtmek gerekir ki darbe, sadece halkın hoşnutsuzluğundan değil; aynı zamanda ordu içindeki bölünmeden de kaynaklanmaktadır. 

Radikal örgütlere karşı yürütülen mücadelelerde Damiba’ya bağlı kuvvetler, büyük başarısızlıklar almıştır. Son olarak 27 Eylül 2022 tari-

hindeki saldırıdan sonra durum ordu içerisinde kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Üstelik saldırıdan bir gün önce Damiba, bölgenin 

yeniden kontrol altına alınacağına söz vermiş; fakat bir gün sonra saldırı düzenlenmiştir.

Ayrıca ülkenin yaklaşık %40’ı radikal örgütler tarafından kontrol edilmektedir. Bu durum ise Traore liderliğindeki grubu epey rahatsız et-

miştir. Darbenin ardından açıklama yapan Traore, terörle mücadelenin Fransa dışındaki ortaklarla devam edeceğinin sözünü vererek bir 

anlamda Rusya’yı işaret etmiştir. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise yaptığı açıklamada ülkede düzenin yeniden sağlanması gerektiğini 

ve meşruiyet zeminine dönülmesini önemsediklerini ifade etmiştir.

“Foreign Policy” adlı yayın organına 27 Temmuz 2022 tarihinde röportaj veren iki Amerikalı istihbarat yetkilisine göre, Rus paralı asker şirketi 

Wagner’in bir sonraki durağı Burkina Faso olacaktı.[4] Bu röportajdan yaklaşık iki ay sonra böyle bir darbenin gerçekleşmesi ve protesto-

larda Rusya bayrağı kullanılması akıllarda soru işareti oluşturmaktadır.

Üstelik darbenin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeni Prigojin’in Yüzbaşı Traore’ye 

desteğini sunması ve onun vatanının cesur ve değerli bir evladı olduğunu söylemesi de şüpheleri kuvvetlendirmektedir.[5] Ayrıca Prigojin, 

sahibi olduğu Concord adlı sosyal medya uygulaması üzerinden yayınladığı mesajda, yeni bir dekolonizasyon dönemini selamladığını 

ifade ederek Fransız sömürge imparatorluğunun çökmeye başladığını öne sürmüştür. Ancak yaşanan darbeyle ilgili ismini vermeyen bir 

üst düzey Fransız yetkili, darbeye Rusya veya Wagner’in karıştığına ilişkin herhangi bir kanıt olmadığını dile getirmiştir.[6]

Fransız yetkilinin açıklamalarına rağmen Mali, hala gözle görülebilir bir örnek niteliğindedir. Zira Mali, darbenin ardından Wagner grubuyla 

işbirliği yapmıştır. Dolayısıyla Burkina Faso’nun da Wagner’le anlaşması ihtimal dahilindedir.

Burkina Faso’nun Fransa ve Rusya gibi büyük güçler tarafından önemsenmesinin arkasındaki en önemli neden, ülkenin sahip olduğu 

doğal kaynaklardır. Bunlardan en önemli olanları ise altın, manganez, çinko ve fosfattır. Altın miktarı olarak Afrika kıtasının en büyük rezerv-
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Burkina Faso Darbesinde 
Rusya Etkisi mi?
Nüfusu yirmi milyondan fazla ve resmi dili ha-

len Fransızca olan Burkina Faso’da sekiz ay 

sonra ikinci darbe gerçekleşmiştir. 2022 yılının 

Ocak ayında Yarbay Paul-Henri Damiba 

tarafından yapılan darbeden sekiz ay sonrasın-

da gerçekleşen bu darbenin lideri ise Yüzbaşı 

İbrahim Traore isimli alt düzey bir komutandır. 

Ülkede darbeden yalnızca üç gün önce on 

bir askerin öldüğü ve elli sivilin de kaybolduğu 

bir saldırı yaşanmıştı.[1] Yaşanan saldırıların 

azalması ve Burkina Faso’da faaliyet göster-

en radikal grupların etkinliğinin kırılması talebi-

yle Damiba’nın istifa etmesini isteyen kişilerin 

protestolarından üç gün sonra ise Traore lid-

erliğindeki grup yönetime el koymuş Damiba 

devrilmiştir. Ardından da Togo’ya sığınmıştır.
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Enerji Krizinin Sosyo-
Ekonomik Açıdan Avrupa’ya 
Yansımaları
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik müdahalesi, Avru-

pa devletleri tarafından uluslararası huku-

kun ihlali ve Avrupa değerlerine ve güven-

liğine yönelik tehdit olarak değerlendirilmiştir. 

Demokrasi ve özgürlüğün korunması söyleminin 

baskın olduğu konjonktürde Ukrayna destekle-

nirken; Moskova yönetimi, yaptırımlarla caydırıl-

maya ve uluslararası arenadan dışlanmaya 

çalışılmıştır. Avrupa Birliği’nin (AB) enerji itha-

latında ana aktör olan Rusya ise Avrupa’ya karşı 

enerji kartına başvurmuştur.

Avro krizi, mülteci krizi, Brexit ve Covid-19 salgını 

gibi peş peşe gelen sorunlar silsilesinin etkiler-

inin henüz giderilemediği bir dönemde enerji 

kriziyle karşı karşıya kalan AB, enerji politikala-

rını yeniden şekillendirmek zorunda kalmıştır. Bu 

kapsamda enerji arzını ve alternatiflerini çeşitle-

ndirmek ve talebe müdahale etmek şeklinde iki 

politika üzerine yoğunlaşılmıştır. AB ülkeleri, Rus 

gazını ikame etmek için sıvılaştırılmış doğalgaz 

(LNG) ithalatını arttırmaktadır. Ayrıca birlik ülke-

leri, diğer gaz ihracatçısı ülkelerle anlaşmalar 
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lerine sahip ülkelerden biri olan Burkina Faso’da devletin gelirlerinin %8’i; ihracatın ise %75’i madencilikten gelmektedir.[7] Bu da ülkede 

Fransa-Rusya rekabeti yaşanmasını mümkün kılmaktadır.

6 Ekim 2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) BM Daimî Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield şunları söylemiştir:[8]

“Afrika’daki en acil ve büyüyen endişelerden biri, Kremlin destekli Wagner Grubu’nun Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Sudan’ın yanı sıra 

diğer ülkelerin doğal kaynaklarından yararlanma stratejisidir. Bu haksız kazançlar, Moskova’nın Afrika, Ortadoğu ve Ukrayna’daki savaşını 

finanse etmek için kullanılıyor.”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi’nin ortaya attığı iddianın doğruluğu kanıtlanabilmiş değildir. Ancak uydu görüntüleri vasıtasıyla Wagner 

kuvvetlerinin bulundukları ülkelerde madenleri korudukları tespit edilmiştir. Benzer bir şekilde 21 Temmuz 2022 tarihinde Fransız General 

Laurent Michon’un yaptığı açıklamada, Wagner’in Mali’de altın madeni işlettiğini ifade etmesi de tartışmaları arttırmıştır.[9] Aynı duru-

mun Burkina Faso’da da yaşanması olasılık dahilindedir.

Sonuç olarak Burkina Faso’da meydana gelen darbede Wagner veya Rusya’yla ilgili kanıtlanmış bir bağlantıdan bahsedilemez. Fakat 

Traore grubunun ve halkın çoğunluğunun Fransa karşıtlığı, yakın gelecekte Rusya’nın Burkina Faso’daki etkisini arttıracağına işaret et-

mektedir.

[1] Nosmot Gbadamosi, “Burkina Faso’s Junta Looks to Russia for Support”, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2022/10/05/burki-

na-faso-coup-junta-russia-ecowas/, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

[2] Maria del Pilar Rangel Rojas, “La France sera-t-elle remplacée par la Russie au Burkina Faso?”, Atalayar, https://atalayar.com/fr/blog/

la-france-sera-t-elle-remplacee-par-la-russie-au-burkina-faso, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

[3] “Pro-Russia Demonstrators Rally in Burkina After Coup”, France 24, https://www.france24.com/en/live-news/20221004-pro-russia-

demonstrators-rally-in-burkina-after-coup, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

[4] Jack Detsch, “Burkina Faso Could Be Next for Russia’s Wagner Group, U.S. Intel Fears”, Foreign Policy, https://foreignpolicy.

com/2022/07/27/burkina-faso-russia-wagner-group/, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

[5] Majdi İsmail, “Burkina Faso: le patron du groupe paramilitaire russe Wagner apporte son soutien au capitaine Traoré”, AA, 

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burkina-faso-le-patron-du-groupe-paramilitaire-russe-wagner-apporte-son-soutien-au-capit-

aine-traoré/2702663#, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

[6] Elian Peltier, “In Burkina Faso, the Man Who Once Led a Coup Is Ousted by One”, New York Times, https://www.nytimes.com/2022/10/02/

world/africa/burkina-faso-coup-france-russia.html, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

[7] “Burkina Faso : le gouvernement octroie deux permis d’exploitation d’or à des sociétés locales”, Agence Ecofin, https://www.

agenceecofin.com/or/2608-100609-burkina-faso-le-gouvernement-octroie-deux-permis-d-exploitation-d-or-a-des-societes-lo-

cales#:~:text=Selon%20le%20rapport%202020%20de,des%20revenus%20de%20l’Etat, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

[8] “Russian mercenaries ‘exploiting Africa to fund war in Ukraine’”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/oct/06/

russian-mercenaries-exploiting-africa-to-fund-war-in-ukraine, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).

[9] “Mali: le chef de Barkhane accuse le groupe Wagner de se payer en mines d’or”, MaliActu.net, https://maliactu.net/mali-le-chef-de-

barkhane-accuse-le-groupe-wagner-de-se-payer-en-mines-dor/, (Erişim Tarihi: 14.10.2022).
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yapmak maksadıyla gerekli alt yapının oluşturulmasına dönük projeleri de hızlandırmıştır. Diğer taraftan birlik devletlerinin 2030 yılına 

kadar kömür kullanımını sonlandırma hedefleri olsa da enerji krizini atlatmak ve elektrik üretebilmek amacıyla kömür kullanımına 

yoğunlaştıkları görülmüştür. Bu çerçevede Fransa, Moselle’de bulunan kömür santralini yeniden hizmete açarken; Almanya Ekonomi 

Bakanı Robert Habeck, belirsiz sayıda kömürlü termik santralin yeniden faaliyete başladığını duyurmuştur.  Böylece her yıl kömürden 

elde edilen elektrikle, 50 milyar m3 doğalgazın ikame edilmesi hedeflenmiştir.[1]

Anlaşılacağı üzere enerji krizi, Avrupalı devletlerin reaktörleri kapatma ve nükleer enerjiyi aşamalı olarak kullanımdan kaldırma 

yönündeki taahhütlerinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.  Bazı ülkeler, nükleer reaktörlerin kapatılmasını ertelemeye karar ver-

irken; bazıları da uzun vadede yeni nükleer kapasiteyi devreye almayı amaçlayan yatırımları hızlandırmıştır.[2] Ancak Rusya ile AB 

arasındaki enerji ilişkisi, işleyen bir sistem üzerine kuruluyken; değerlendirilen alternatifler, yeni terminallerin kurulması ve yeni boru 

hatlarının inşa edilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hem mali hem de teknik açıdan kısa sürede bu girişmlerin sonuç getirmesi 

oldukça zordur.

Enerji krizinin diğer ayağını da tüketimi azaltmak oluşturmaktadır. AB üyesi devletler, gaz taleplerini, son beş yıldaki ortalama tüke-

timlerine kıyasla %15 azaltma kararı almıştır.[3]  Ayrıca geceleri trafik ışıklarının kapatılması ve kamu binalarında enerji kullanımının 

azaltılması gibi birtakım tasarruf önlemleri de alınmıştır.

Belirtmek gerekir ki; yeterli arz çeşitliliğine sahip olmayan birlik devletlerinin gaz tüketimini azaltması mühimdir. Zira gaz tüketimi azal-

tılamazsa, birçok Avrupa ülkesinin resesyona girmesi kaçınılmazdır. Nitekim Avrupa Merkez Bankası’nın yıllık ortalama reel gayrisafi 

yurtiçi hasıla noktasında açıkladığı verilerdeki artış oranı, 2021 senesinde %5.2’yken; 2022 yılında %3,1’de kalmıştır. 2023 senesinde ise 

söz konusu oranın %0,9’a düşeceği tahmin edilmektedir.[4] Aynı şekilde enflasyonun da 2022 yılının sonuna kadar ortalama %9’u 

bulması beklenmektedir.[5] Yani enerji ağırlıklı sektörlerin üretimlerini kesintiye uğratmak zorunda kalması veya uzun süre kapatılması, 

üretimde düşüşe yol açmaktadır. Bu da fiyatlara, işgücü piyasasına ve tüketici güvenine olumsuz yansımaktadır. Bu nedenle de 

Avrupa’da işsizliğin ve yaşam maliyetinin artacağı öne sürülebilir.

Hükümetler, tasarruf ve gaz depolaması gibi tedbirlerin yanı sıra vergi indirimi ve yardım fonları gibi vatandaşların dirençlerini art-

tıracak adımlar atmaya başlasalar da krizin sanayiyi etkilemesi, elektrik ve doğalgaz faturalarını arttırması, kış yaklaştıkça hanelerde 

fiyat artışının daha fazla hissedilmesi, enflasyonun yükselmesi ve satın alma gücünün azalması toplumsal tepkiye sebep olmaktadır.

Tüm bu nedenlerden ötürü Avrupa ülkelerinin çoğunda iş akışını engelleyecek sektör temelli grevler ve vatandaşların da katıldığı 

protesto gösterileri düzenlenmektedir. 2022 yılının Eylül ayında Prag’da artan enerji faturalarına itiraz etmek amacıyla bir araya gelen 

Çekyalılar, Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlara son verilmesi; hatta Ukrayna’ya silah gönderilm-

esinin durdurulması gerektiğini “Önce Çekya” sloganıyla ifade etmiştir. Benzer bir şekilde Almanya’da da Lutfhansa pilotları, daha iyi 

ücret için grev yaparken; binlerce insan, “Yoksulluğu Ortadan Kaldırın!” pankartlarıyla yaşam maliyetini protesto etmiş ve hükümetin 

Rusya politikasını eleştirmiştir.  

Enflasyonun %6,2’ye yükseldiği Fransa’da da petrol rafinerisi ve akaryakıt depolarında başlayan grevin ardından ulaştırma sektörü 

işçileri, bazı lise öğretmenleri ve kamu hastanelerinde çalışan kişiler; artan yaşam maliyetleri hasebiyle uygun bir maaş artışı talep 

eden gösteriler düzenlemektedir.[6]

Kuşkusuz söz konusu eylemler, kelebek etkisi oluşturmakta ve diğer Avrupa ülkelerine sıçramaktadır. Nitekim Belçika, İtalya ve 

Macaristan’da da artan hayat pahalılığı sebebiyle protestolar düzenlenmektedir. AB üyesi olmayan İngiltere’de de durum farksızdır. 

İngiltere’de fiyat artışları, enerji faturaları ve gıda soru nedeniyle “Yeter Artık” kampanyası düzenlenmiş ve kısa sürede kampanyanın 

destekçilerinin sayısı artmıştır.[7] İngiltere genelinde mitingler düzenleme planı olan hareketin temel talepleri, enflasyonla mücadele 

edebilecek bir maaş artışı, enerjiye 2022 senesinin Ekim ayında yapılan zammın geri çekilmesi, aynı yılın Nisan ayına göre ücretle-

ndirme yapılması, gıda sorununa çözüm bulunması, kiracı haklarının korunması, zenginlerden ve büyük işletmelerden alınan vergil-

erin arttırılması, vergiden kaçınılması ve vergi kaçakçılığının önlenmesidir.[8]
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Tahmin edileceği gibi, Avrupa genelinde yaşanan bu gösteriler, sakin eylemlerin ötesine geçmekte ve bazı katılımcıların şiddete yöneldiği 

ve polisin sert müdahalelerde bulunduğu hadiselere dönüşmektedir. Dahası sektör bazlı eylemlerde binlerce insan mağduriyet yaşam-

aktadır. Krizin kısa vadede çözülemeyeceği düşünüldüğünde, artan protestolarla birlikte katılımcıların daha agresif ve yetkililerin ise daha 

sert davranacağı öngörülebilir. Bu da bir kaos ortamının Avrupa’ya hâkim olacağı ve bu bağlamda ekonomik kötüleşmeyle birlikte Avru-

pa toplumlarının değerler açıdan bir dönüşüme sürüklenebileceği anlamına gelmektedir.

Enerji krizinin sebep olduğu bir başka gelişme de savaşın artan maliyetiyle yüzleşen insanların “Önce Kendi Ülkemiz” demeye başlamasıdır. 

İnsanlar, sınırları dışında yaşanan savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımları ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) ver-

ilen desteği sorgulamaktadır. Bu da savaşın ilk günlerindeki “özgürlüğümüz ve kıtamız tehdit altında” söyleminin inandırıcılığını yitirdiği ve 

Batı’nın Ukrayna’ya verdiği desteğe itiraz eden çatlak seslerin yükseldiği şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla finansal taleplerle başlayan 

gösterilerin her geçen gün daha da siyasallaştığı söylenebilir.

Öte yandan toplumsal tepki, siyasi parti ve gruplar tarafından da araçsallaştırılmaya başlanmıştır. Özellikle Kuzey Akım Boru Hatları sab-

otajından ABD’nin sorumlu olduğu varsayımının yaygınlaşması, NATO’ya verilen desteği sorgulayan kişi ve grupları cesaretlendirmiştir. 

Örneğin Fransız milliyetçisi ve aşırı sağcı politikacı Florian Philippot, ülkesinin NATO’dan ayrılması gerektiğini vurgulayan bir açıklama 

yapmıştır. Protestolara öncülük eden aşırı sol parti France Unbowed’ın milletvekili David Guiraud da Paris yönetimini sert bir şekilde 

eleştirmektedir.

Fransa örneğinde görüldüğü gibi muhalif gruplar, söz konusu protestoları destekleyerek hem hükümete baskı oluşturmaya hem de 

seçim yatırımı olarak kriz dönemini fırsata çevirmeye çalışmaktadır. Ayrıca enerji krizinin yol açtığı ekonomik problemlere paralel olarak 

milliyetçi ideolojiyi benimseyen gruplara ve partilere toplumun desteği artmaktadır. Nitekim İtalya’da aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Par-

tisi ve liderlik ettiği sağ ittifak seçimleri kazanırken; Fransa’da Ulusal Cephe, Almanya’da Almanya için Alternatif, Avusturya’da Avusturya 

Özgürlük Partisi, İsveç’te İsveçli Demokratlar, Hollanda’da Demokrasi için Forum Partisi ve İspanya’da da Vox oylarını arttırmaktadır. PEGİDA 

gibi aşırı sağ ideolojiyi benimseyen gruplar da her geçen gün etkisi alanını genişletmektedir. Bu durum, ulus-devlet anlayışını pekiştirme-

kte ve Avrupa ülkelerinin bir arada durmasını zorlaştırmaktadır.

Sonuç olarak Batı-Rusya mücadelesinin bir ayağını oluşturan enerji konusu, Avrupa’da siyasallaşmaya başlayan toplumsal bir krize 

dönüşmüştür. Enerji fiyatları, işsizlik ve enflasyon artarken; reel gelirde yaşanan düşüş karşısında karar vericilere inancını yitiren insanlar, 

haklarını sokakta aramaya ve Ukrayna’ya verilen desteği sorgulamaya başlamıştır. Dolayısıyla artan yaşam maliyetlerine rağmen Kiev 

yönetimiyle olan dayanışmanın sürmesi için Batılı liderlerin kendi toplumlarını ikna edecek somut çözümlere ihtiyacı vardır. Aksi takdirde 

enerji krizinin yaptırımları sürdürülebilir olmaktan çıkarması mümkündür.

[1] Giovanni Sgaravatti vd., “National Energy Policy Responses to the Energy Crisis”, Bruegel, https://www.bruegel.org/dataset/national-en-

ergy-policy-responses-energy-crisis, (Erişim Tarihi: 18.10.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “Council Adopts Regulation on Reducing Gas Demand by 15% This Winter”, Council of The European Union, https://www.consilium.

europa.eu/en/press/press-releases/2022/08/05/council-adopts-regulation-on-reducing-gas-demand-by-15-this-winter/pdf, (Erişim 

Tarihi: 18.10.2022).

[4] “Real Economy”, European Central Bank, https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202209_ecbstaff~3ea-

faaee1a.en.html, (Erişim Tarihi: 19.10.2022).

[5] Aynı yer.

[6] “Why Are Workers Striking and Protesting Across France?”, Al Jazeera, aljazeera.com/news/2022/10/18/explainer-why-are-workers-

striking-and-protesting-across-france, (Erişim Tarihi: 18.10.2022).

[7]“Tell Us: Have You Joined the Enough is Enough Campaign?”, The Guardian, https://www.theguardian.com/business/2022/aug/22/tell-

us-have-you-joined-the-enough-is-enough-campaign, (Erişim Tarihi: 18.10.2022).

[8] “Demands”, Enouh is Enough, https://wesayenough.co.uk/demands/, (Erişim Tarihi: 18.10.2022).
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Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilhak etmiştir.[3] Bu da Rusya’nın yaptırımlar karşısın-

da geri adım atmadığını göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Yaptırımlar, her ne kadar devletlerin karar alma mekanizmalarını etkilemek için kullanılsa da bu yaptırımların etkisi, hedef alınan aktörün 

politikalarını belirlerken dikkate aldığı değişkenlere bağlıdır. Bu değişkenler, genellikle ekonomi, güvenlik, kamuoyu desteği ve politik he-

deflerle ilişkilidir. Bunların yanı sıra ülkeler arasındaki güç dinamikleri de oldukça kritiktir. Yani bir devletin yaptırım uygulayabilme kuvveti 

kadar diğer aktörün yaptırımlarla mücadele edebilme kabiliyeti de mühimdir.

Tüm bunlara ek olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yirmi üç senelik iktidarına rağmen hala anketlerde %70-%80’lik oy oranlarına 

ulaşabilmektedir.[4] Aynı zamanda ülke içerisinde Ukrayna Savaşı’nı destekleyenlerin de %60 civarında olduğu belirtilmektedir.[5] Bu ise 

son derece yüksek bir destektir. Kuşkusuz Kremlin’in özgüvenini de arttırmaktadır.

Avrupa’nın Rus doğalgazına bağımlılığı ve çok devletli sistemi de kırılganlık yaratmakta ve yaptırımların süresiz olarak uygulanabilirliği 

noktasındaki şüpheleri arttırmaktadır. Bilindiği gibi Avrupa ülkeleri, doğalgazının yaklaşık %40’ını Rusya’dan ithal etmektedir ve Gazprom’un 

arzı kısması, Avrupalı devletlerin ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Nitekim 2022 yılının Temmuz ayında Avrupalı devlet başkanları, 

doğalgaz kullanımını %15 oranında azaltma kararı almıştır.[6] Uzun vadede Avrupa devletleri, yeni doğalgaz terminalleri inşa ederek yeni 

tedarikçilerle yeni doğalgaz anlaşmaları imzalayabilirler. Fakat bu, oldukça uzun zaman alacaktır. Kısa vadede ise ekonomik durgunluk 

kaçınılmaz gözükmektedir.

Anlaşılacağı üzere, savaşın ve yaptırımların uzun sürmesi konusunda tartışmalar vardır. Zira Avrupalı aktörlerin buna ne kadar dayana-

bileceği merak konusudur. Ayrıca buğday ve tahıl arzının büyük çoğunluğunun da Rusya ve Ukrayna’dan sağlandığı bilinmektedir. Yani 

küresel gıda tedarikinde Rusya’nın yadsınamayacak bir rolü vardır. Zaten birçok ülkede yükselen enerji fiyatlarından ötürü protestolar 

düzenlenmektedir. Yani yaptırım uygulayan hükümetler, ciddi bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Bunun işaretleri mevcuttur. 

Bahsi geçen hususlar ise Kremlin’in geri adım atmaktan uzak durmasının ve yaptırımların caydırıcılığının azalmasının en temel nedenidir. 

Yani Avrupa’nın kırılganlığı, yaptırımlar hususunda Moskova yönetiminin elini rahatlatmakta ve Putin’in geri adım atmasını önlemektedir.

Diğer taraftan yaptırımlardan ziyade; eylemlerin caydırıcı mahiyette olduğu vurgulanmalıdır. Örneğin 1991 senesinde Irak’ın Kuveyt’ten 

çekilmesini, yaptırımlar değil; koalisyon güçleri sağlamıştır. Putin ise henüz caydırıcı mahiyette bir eylemle karşılaşmamıştır. Yakın gelece-

kte karşılaşması da beklenmemektedir.

Öte yandan yaptırımların etkili olduğu birçok örnek de vardır. Çünkü yaptırımlar, uluslararası arenada başat güç konumunda olan dev-

letlerin liderliğinde, uluslararası örgütlerle beraber hayata geçirildiğinde, etkili sonuçlar alınmasına vesile olabilmektedir. Lakin yaptırım-

ların etkili olabilmesi, hedef ülkenin eyleme devam etmesi halinde elde edeceği kazanımların yaptırımların olası sonuçlarına değmeye-

ceğini düşünmesiyle yakından ilgilidir. Ancak Putin’in hamleleri, yaptırımların maliyetini kabul edilebilir bulduğunu göstermektedir.

Realist perspektiften bakıldığında küresel gerçeklik, devletleri çeşitli araçlar kullanarak kendi ulusal çıkarlarının peşinden gitmeye zorlam-

aktadır. Yaptırımlar da bu araçlardan biridir. Aynı zamanda yaptırımların meşhur ve revaçta olmasının önemli bir sebebi de devletlerin 

karar alma mekanizmaları üzerinde etki yaratabilmenin, diyalog ve güç dışındaki başka bir yolu olmamasıdır. Üstelik yaptırımlar, askeri 

harekatlara kıyasla çok daha maliyetsizdir. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar açısından da bu durum geçerlidir. Bu sebeple Batılı devletler, 

Moskova yönetimini hedef alan yaptırımlar uygulamaktadır. Fakat yaptırımların sürdürülebilirliği ve etkinliği son derece tartışmalıdır. Zira 

savaşın başlamasının üzerinden sekiz ay geçmesine rağmen Moskova yönetiminin savaşı tırmandırma eğilimi sürmekte ve Putin’in geri 

adım atacağına dair herhangi bir emare gözlemlenmemektedir.
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Rusya’ya Yönelik
Yaptırımlar Ne Kadar Etkili? 
Ne Kadar Sürdürülebilir?
Yaptırımlar, genel olarak devletlerin caydırıcılık 

maksadıyla başvurdukları dış politika unsurların-

dandır. Bu yaptırımların temelini de çoğunlukla 

ekonomik mahiyete sahip kararlar oluşturmak-

tadır. Yaptırımların kullanılmasındaki temel sav, 

ülkelerin karar alma mekanizmaları üzerinde 

baskı kurulmasıdır. Fakat her zaman işler plan-

landığı gibi gitmemektedir. Rusya’ya uygulanan 

yaptırımlar da bunun güncel örneklerindendir.

Ukrayna Savaşı hasebiyle Amerika Birleşik Dev-

letleri (ABD) başta olmak üzere Batılı devletler 

tarafından Rusya’ya birçok yaptırım uygulan-

maktadır. Bu nedenle Rusya ekonomisi olum-

suz etkilenmiş, ruble dolar karşısında önemli 

bir düşüş yaşamış[1] ve binden fazla şirket Rus 

pazarından çekilmiştir.[2] Ancak buna rağmen 

Rus Ordusu, Ukrayna’dan çekilmemiştir. Dahası 

Rusya, yaptırım baskısına rağmen Ukrayna’nın 
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Avrupa’da Sosyal
Demokrasi’nin Dönüşümü
Sosyal demokrasi, geçmişten bugüne dünyanın 

çeşitli ülkelerinde ve birtakım farklılıklarla sürdürülerek 

varlığını devam ettirmiş bir ideolojidir. İkinci Dünya 

Savaşı’nın hemen sonrasında Batı Avrupa’da sosyal 

demokrat partilerin Sovyetler Birliği’nde geçerli olan 

“Stalinist” siyasi ve ekonomik modeli reddederek 

kendilerini ya sosyalizme giden alternatif bir yola ya 

da kapitalizm ile sosyalizm arasında bir uzlaşma-

ya adamalarıyla bu ideoloji, günümüzdeki şeklini 

almaya başlamıştır. Daha sonraları Soğuk Savaş’ın 

devam ettiği yıllarda Avrupa’da siyasi partiler daha 

“solcu” ideoloji benimsemeye başlamıştır. Nitekim 

1990’lı yıllara kadar Avrupa’da Sosyal Demokrasi 

üzerine çalışmalar yapılmıştır. Özellikle de İngiltere 

İşçi Partisi ve Alman Sosyal Demokrat Partisi bahsi 

geçen dönemlerde, sosyal demokrasinin siyaset-

teki güçlü yansımaları olmuşlardır.

Söz konusu durum, 21. yüzyıla girildiğinde; yani Soğuk 

Savaş’ın sona ermesiyle değişmeye başlamıştır. 

Elbette bu yeni yüzyıl, beraberinde yeni dinamikler 

ve yeni jeopolitik koşullar getirmiştir. Bununla birlikte 

Avrupa’da hem ideoloji bazında hem de siyasi par-

tiler temelinde değişimler gözlenmeye başlanmıştır. 

Dolayısıyla sosyal demokrasinin eski gücünün kal-

madığı gözlemlenmiştir. Değişen konjonktür içinde 

işçi ve emekçi sınıf kavramlarının, üretim biçimler-

inin ve ekonomik koşulların yeniden şekillenmesi, bu 

gücün azalmasında rol oynamıştır.

Yakın tarihe bakıldığında, Avrupa’nın çeşitli krizlerle 

mücadele ettiği görülmektedir. Bu krizler hem siya-

seti hem toplumu hem de ekonomiyi etkileyen ha-

diselerdir. Örneğin 2015 yılında Avrupa’nın yaşadığı 

göçmen krizi, ideolojik temellerinin yanı sıra siyasi 

partilerin oy oranlarının değişmesine de sebebiyet 

vermiştir. Özellikle de savaş, ekonomik kriz, iç karışıklık 

ve terör gibi nedenlerden ötürü Ortadoğu ve Orta 

Asya’dan Avrupa’ya iltica etmeye çalışan göçmen-

lerin sayısının artması ve bu sebeple Avrupa ülke-

lerinin toplumsal yapılarının yavaş yavaş değişm-

eye başlaması siyasete de yansımıştır.

Mülteci krizinin siyasi etkileri ve muhafazakâr sağcı 

partilerin liderlerinin söylemlerinin halk tarafından 

destek bulmasıyla, bahsi geçen değişim daha 
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Tahıl Koridoru’nda
“Sabotaj”ın Diğer Adı 
“Pazarlık” mı?
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı 24 Şubat 

2022 tarihinden itibaren dünyanın karşı karşıya 

kaldığı en önemli iki sorunun enerji ve gıda krizi 

olduğu söylenebilir. Küresel düzeyde tahıl te-

dariğinin başat ülkelerinden ikisinin savaşıyor 

olması, özellikle de temel gıdaya erişimde za-

ten problemler yaşayan Afrika ülkelerini sıkıntılı 

bir durumla yüzleştirmiştir. Aynı zamanda savaş, 

Covid-19 salgını nedeniyle tedarik zincirlerinde 

oluşan bozulmanın daha da derinleşmesine 

sebebiyet vermiştir. Mevzubahis sorun karşısın-

da Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in (BM) krizler 

karşısında ön alıcı diplomasi faaliyetlerine 

yoğunlaşması neticesinde 22 Temmuz 2022 

tarihinde İstanbul’da düzenlenen törenle “Tahıl 

Koridoru Anlaşması” imzalanmıştır.

Söz konusu dönemde Rusya ve Ukrayna’nın aynı 

masa etrafında bir araya gelebilmesi, diplo-

masi kanalının işlemesi bakımından da büyük 

önem arz etmiştir. Bu anlamda “Tahıl Koridoru”, 

barışa uzanan yolu açmış ve “Barış Koridoru” 

şeklinde de nitelendirilmiştir. Fakat Rusya-Ukray-

na Savaşı, özelde Moskova-Kiev mücadelesi 

olarak tezahür etse de genel anlamda Rusya-

Batı rekabeti gerçekleşmektedir. Bununla bir-

likte yekpare bir Batı’dan bahsetmek de müm-

kün değildir. Kıta Avrupası’nın enerji bağımlılığı 

nedeniyle savaşın en kısa sürede bitmesini 

istediği görülürken; Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ve İngiltere gibi ülkeler, savaşın uzaması 

ve Rusya’ya diz çöktürülmesi amacıyla hareket 

etmektedir.

ANKASAM ANALİZ

21

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

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

görünür hale gelmiştir. Örneğin Macaristan’a bakıldığında, Buda-

peşte yönetiminin mülteci krizinden beri sığınmacı ve göçmen-

lere karşı sert bir söylem ve politika uyguladığı bilinmektedir.[1] 

Nitekim ülkedeki iktidar partisi, bu söylemleri sürdürmektedir.[2] Bu 

bağlamda Macaristan’da sosyal demokrat ya da sosyalist partil-

erin yerini muhafazakâr merkez sağ partilerinin aldığı ve konum-

larını sağlamlaştırdığı görülmektedir. Macar Sosyalist Partisi, 2002 

yılından 2010 yılına kadar Özgür Demokratlar İttifakı’yla koalisyon 

kurarken; 2010 senesinde Macaristan Başbakanı Victor Orban 

liderliğindeki muhafazakâr Fidesz Partisi, merkez sağda yer alan 

Macar Demokratik Forum koalisyonuyla dört seçim üst üste iktid-

arda kalmayı başarmıştır.[3] 

Siyasal etkilerinin yanı sıra mülteci krizinin de tetiklediği ekonomik 

sıkıntılar, Avrupa’nın birçok ülkesinde iktidarda olan sol eğilim-

li veya sosyalist partileri zor durumda bırakmıştır. Zira bu partil-

erin politikaları, toplum ve yöneticiler arasındaki temsil ilişkilerini 

kötüleştirmiştir. Bu yönetimlerin uyguladığı çözüm girişimleri ar-

asında kurtarma programları, kamu işletmelerinin ve hizmetlerin-

in toplu olarak özelleştirilmesi, emeklilik kesintileri, indirimler yoluyla 

kemer sıkma politikaları, yasal asgari ücret ve vergi artışları yer 

almıştır. Ancak Avrupa’daki sosyal demokrasi, Avrupa Birliği’nde 

(AB) de neoliberal doktrin kabul edildiği için kemer sıkma ve 

otoriterleşmeye alternatifi haline gelememiştir.[4] Bahse konu 

olan dönemde ekonomik krizden dolayı güç kaybeden sosyal 

demokrat partilere en iyi örnek olarak Yunanistan’daki Radikal 

Sol Koalisyonu-İlerici İttifak (SYRIZA) Partisi gösterilebilir. Yunani-

stan’ın 2010’lu yıllardan itibaren şiddetlenen ekonomik krizi, ülk-

enin küçülme yolunda hız kazanması, ülke çapında dış borçlan-

manın artması ve Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA Partisi’nin 

uyguladığı sol eğilimli ekonomik politikaların sonuç vermemesi, 

2019 senesinde hükümetin değişmesine neden olmuştur. Öyle ki; 

muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi, bir önceki seçimlerde par-

lamentoda sahip olduğu 75 sandalyeyi 158’e çıkarmış ve oyların 

%39,8’ini alarak tek başına iktidar olmuştur.[5]

Mülteci Meselesi ve ekonomik krizlerin yanı sıra geçmiş yıllar-

da sosyal demokrasinin başı çektiği Fransa, Almanya ve Birleşik 

Krallık gibi ülkelerde de sosyal demokrat partilerin oy oranlarının 

düştüğü görülmüştür. Bu ülkelerdeki değişimin temel nedeni ise 

söz konusu partilerin işçi sınıfından ziyade; orta sınıf seçmen-

lerden oy almaya başlamasıdır.[6] İşçi sınıfında sendikalaşmanın 

azalması, sosyal demokrat partilerin oyunu düşürmüştür. Hatta 

işçi sınıfının oylarını aşırı sağcı partilere verme eğiliminin olduğu 

da gözlemlenmektedir.[7] Nitekim Birleşik Krallık’ta 2010 yılından bu 

yana kesintisiz olarak Muhafazakâr Parti iktidardayken; Fransa’da 

Sosyalist Parti’nin oyları giderek düşmüştür.

Avrupa’da ideolojik dönüşümün keskinleşmesine yol açan bir 

diğer kriz ise 2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna 

Savaşı olmuştur. AB ülkelerinin Rusya’ya yaptırımlar uygulaması 

hasebiyle gerek ekonomik krizin gerekse de enerji krizinin or-

taya çıkması, dünya genelinde yüksek enflasyonun yükselmes-

ine sebebiyet vermiştir. Bu ortamda özellikle de Orta ve Doğu 

Avrupa ülkelerinin ulusal güvenlik noktasında kendilerini güvensiz 

hissetmesi, Avrupa genelinde ideolojik dönüşümü hızlandırmıştır.

Bu yüzden de İsveç gibi sol partilerin oldukça popüler olduğu bir 

ülkede bile sağ partilerden oluşan koalisyon hükümeti kurulmuş-

tur. İsveç örneğinin yanı sıra İtalya ve İspanya gibi Güney Avrupa 

ülkelerinde de farklı nedenlerden dolayı popüler söylem değişmiş 

ve sosyal demokrat partilere yönelik destek azalmıştır. Nitekim İt-

alya, Benito Mussolini’den bu yana kurulan en sağcı hükümete 

tanıklık etmektedir.

Sonuç olarak Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ide-

olojik temellerini yerine oturtan sosyal demokrasi, bir ideolojik 

simgeyken; 21. yüzyılın getirdiği yeni dinamiklerle gücünü kaybet-

meye başlamıştır. İç ve dış siyasetle birlikte ekonomiyi etkileyen 

küresel gelişmeler, sosyal değişimi de beraberinde getirmiştir. 

Mülteci Meselesi ve ekonomik kriz gibi dış olguların yanı sıra sınıf-

sal değişimlerin yaşanması da bazı ülkelerde sosyal demokrat 

partilerin oy kaybetmesine neden olmuştur. Ayrıca Rusya-Ukray-

na Savaşı gibi Avrupa’yı birinci dereceden etkileyen hadiseler de 

söz konusu ülkelerin iç dinamiklerini etkilemiştir.

[1] Matthew Weaver-Haroon Siddique, “Refugee Crisis: Hungary 

Rejects All Asylum Requests Made at Border-As It Happened”, The 

Guardian, https://www.theguardian.com/world/live/2015/sep/15/

refugee-crisis-hungary-launches-border-crackdown-live-up-

dates,(Erişim Tarihi: 21.10.2022).
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the Left”, Transform! Europe, https://www.transform-network.

net/calendar/event/analysing-european-social-democra-

cy-the-stance-of-the-left/, (Erişim Tarihi: 21.10.2022).
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[6] Tarik Abou-Chadi, “Past the Point of No Return? The Future of 

Social Democracy in Europe”, Green European Journal, https://
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gıda sağlamaya hazır. Ülkemiz önümüzdeki dört ay içinde en 

yoksul ülkelere 500 bin tona kadar tahılı ücretsiz olarak tedarik 

etmeye hazır.”

Anlaşılacağı üzere Rusya, enerji krizinde olduğu gibi “Tahıl Kori-

doru” meselesinde de gıdayı bir silah olarak kullanmak istese 

de çatışmaların/kriz alanlarının genişlemesini ve derinleşme-

sini değil; kendi çıkarlarına daha uygun koşullarda diplomasiye 

dönüşü arzulamaktadır.

Esasen bu konudaki en net mesajı da Rusya Savunma Bakanlığı 

vermiştir. Zira söz konusu bakanlık, “Rusya bu anlaşmadan çık-

mıyor, uygulanmasını askıya alıyor.”[9] şeklindeki açıklamasıyla 

diplomasiye dönüş seçeneğine kapılarını kapatmadığını net bir 

biçimde gözler önüne sermiştir.

Tüm bu açıklamalardan hareketle, imajına ve dolayısıyla diğer 

aktörler tarafından nasıl algılandığına dikkat eden bir Rusya’nın 

bulunduğu söylenebilir. Çünkü Moskova yönetimi, savaşın başın-

da “işgalci ülke” imajına sürüklenirken; “Tahıl Koridoru” aracılığıy-

la olumlu bir imaj elde etmiştir. Gelinen noktada Kremlin’in bunu 

elinin tersiyle itmesi de rasyonel gözükmemektedir.

Sonuç olarak Rusya’nın Tahıl Koridoru’ndan çekilme kararı, 

savaşın uzamasını isteyen aktörlerin birtakım provokasyonlarına 

verilen bir yanıt olabileceği gibi, Moskova yönetiminin gıdayı bir 

silaha dönüştürerek diplomasi masasından azami kazanım elde 

etme arzusunu da yansıtıyor olabilir. Zira Rusya, gıda krizi üzerin-

den Batı’yla daha iyi koşullarda müzakere yürütmeye çalışabil-

ir. Zaten Moskova yönetimi, anlaşmadan çekilmediğini; yalnızca 

askıya aldığını vurgulayarak diplomatik kanallara kapıları kapat-

madığını da açıkça ortaya koymaktadır. Bu da her şeye rağmen 

“Tahıl/Barış Koridoru”nun yeniden sağlıklı bir şekilde işleyebileceği 

düşüncesinin oluşmasını sağlamaktadır.

[1] Sabir Askeroğlu, “End of Russia-Germany Energy Coopera-

tion”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/end-of-russia-germa-

ny-energy-cooperation/?lang=en, (Erişim Tarihi: 02.11.2022).

[2] “Russia Accuses UK of ‘Directing’ Nord Stream Blasts”, Al Ja-
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es-uk-of-directing-nord-stream-blasts, (Erişim Tarihi: 02.11.2022).

[3] “Rusya Tahıl Koridoru Anlaşmasını Askıya Aldı: Diplomasi Trafiği 

Sürüyor”, Haber Türk, https://www.haberturk.com/rusya-ta-

hil-koridoru-anlasmasini-askiya-aldi-diplomasi-trafigi-suruy-

or-3534753, (Erişim Tarihi: 02.11.2022).

[4] Aynı yer.

Tahmin edileceği üzere, savaşın uzamasını isteyen aktörler, 

barışa hizmet edecek ara mekanizmaları da sabote edecek 

adımlar atabilmektedir. Bu kapsamda iki kritik gelişmeden bah-

setmek mümkündür. Bunlardan ilki, 26 Eylül 2022 tarihinde Kuzey 

Akım-I ve Kuzey Akım-II Doğalgaz Boru Hatlarına yapılan sabota-

jlardır. Kuşkusuz bu provokasyonun hedefi, Rusya ile Kıta Avrupası 

arasındaki enerji işbirliğinin sonlandırılması olmuştur.[1] Nitekim 

boru hatlarında meydana gelen sızıntıların ardından Moskova 

yönetimi, İngiltere’yi suçlamıştır.[2]

İkinci gelişme ise 30 Ekim 2022 tarihinde Rusya’nın “Tahıl Koridoru 

Anlaşması”nı askıya aldığını duyurmasıdır. Konuya ilişkin açıklama 

yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sivastopol kentinde 

bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini 

iddia etmiştir.[3] Bu kapsamda Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 

“Anlaşma pek yürütülebilir değil, Ukrayna’nın adımları anlaşma-

ya zarar verdi… Tahıl anlaşması riskli ve garanti altında değil.” 

yorumunu yapmıştır.[4] Ayrıca Moskova, bahsi geçen saldırılar 

sebebiyle de Londra yönetimini suçlamıştır.[5] Buna karşılık İn-

giltere Savunma Bakanı James Cleverly ise sosyal medya sitesi 

Twitter’daki hesabı üzerinden “Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya 

kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli.” diyerek bir anlamda 

İngiltere’ye yönelik suçlamaları reddetmiştir.[6]

Kuşkusuz savaşın uzamasını isteyen İngiltere ve ABD gibi aktörler-

in birtakım sabotajlarda bulunabileceği söylenebilir. Ancak ben-

zer bir şekilde Rusya’nın da gıda krizini bir silah olarak kullanıp ken-

disi açısından daha avantajlı bir anlaşma yapabilmek böylesi bir 

hamlede bulunma ihtimali vardır. Yani Kremlin, Kırım çevresindeki 

saldırılar gerekçesiyle yaptırım baskısının azaltıldığı bir çözüme 

kavuşarak “Tahıl Koridoru”nu askıya almış olabilir.

Belirtmek gerekir ki; enerji krizinin derinleşmesi, en temelde Avru-

pa’nın doğalgaz ihtiyacını ve dolayısıyla Kıta Avrupası’nı hedef 

alırken; gıda krizinin derinleşmesi tüm dünya açısından riskli bir 

sürece işaret etmektedir. Dolayısıyla sürecin arkasında kimin 

sabotajının bulunduğundan ziyade; en makul çözümün geliştiril-

mesi ihtiyacına dikkat çekilmesi zaruriyet arz etmektedir. Her 

şeye rağmen tarafların bu bilince sahip olduklarını da görmek 

mümkündür. Zira “Tahıl Koridoru Antlaşması”nın garantörleri olan 

Türkiye ve BM, hızlıca diplomasi trafiğini başlatmıştır. Bu doğrultu-

da 31 Ekim 2022 tarihinde 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye 

yapılacak denetimler konusunda Türkiye, BM ve Ukrayna arasında 

anlaşmaya varılmış ve Rusya da bilgilendirilmiştir.[7] Üstelik Mosk-

ova yönetimi de anlaşmayı askıya almasına rağmen sağduyulu 

bir tavır ortaya koymuştur. Örneğin Rusya Tarım Bakanı Dmitri Pa-

truşev şunları söylemiştir:[8]

“Rusya’nın her zaman güvenilir bir ortak olduğu ve olmaya de-

vam ettiği gerçeğini dikkate alarak, dünyaya gerekli miktarda 
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AB’nin “Orta Asya Açılımı” 
ve Kazakistan’la İlişkileri
Kazakistan’ın başkenti Astana, 27 Ekim 2022 tari-

hinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles 

Michel ile Orta Asya ülkelerinin liderleri arasında 

gerçekleştirilen bir toplantıya ev sahipliği yapmıştır. 

Ziyaret öncesinde Michel, “AB, Orta Asya’yla bağları 

derinleştirmeye ve bölgesel işbirliğini desteklem-

eye hazır” ifadelerini kullanmıştır.[1]

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert To-

kayev, AB’yle ortaklığın geliştirilmesinin Kazakistan 

dış politikasının ana önceliklerinden biri olduğunu 

belirtmiştir. Konuyla ilgili Tokayev, şu ifadeleri kull-

anmıştır: [2]  

“Ziyaret, Kazakistan ve AB arasındaki ortaklık yelpaz-

esinde önemli başarıları kutlamak için mükemmel 

bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki yıl, AB’yle diplomatik 

ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü kutlaya-

cağız. Kazakistan’a yapılan bu ziyareti, ilişkilerimizi 

yeni bir düzeye taşımak için karşılıklı ilginin bir kanıtı 

olarak görüyoruz.”

Kazakistan’ı ilk defa ziyaret eden ve Tokayev’in 

daveti üzerine Astana’ya gelen Michel ise “Orta 

Asya ve AB giderek daha da yakınlaşıyor ve birbir-

ine daha fazla bağlı hale geliyor.” değerlendirme-

sinde bulunmuştur. Görüşmede enerji ve iklim 

değişikliği gibi konuların ele alındığını vurgulayan 

Michel,[3] AB’nin Orta Asya’daki en büyük ticari or-
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Rusya’yla yaşanan sorunlar, Kazakistan’ın petrol ihracatını olum-

suz etkilemekle birlikte Kazakistan’a Rusya’ya olan bağımlılıktan 

kurtulma fırsatını da sunmuştur.

AB, jeopolitik konjonktürden yararlanarak Orta Asya stratejisini 

revize etmektedir. Buna göre AB’nin Orta Asya stratejisi; ener-

ji kaynaklarının (Kazakistan petrolleri ve Türkmenistan doğal-

gazının) kesintisiz akışının sağlanması, Orta Asya’yla transit 

hatlarının geliştirilmesi, bölge pazarında etkin olunması, AB’nin 

bölge ülkeleri için yeniden alternatif çekim merkezlerinden biri 

haline gelmesi şeklinde sıralanabilir.

Kazakistan, diğer Orta Asya ülkeleri gibi, Avrupa ile Çin arasın-

da bir Orta Koridor geliştirmek isterken ve Kuşak Yok Projesi’ne 

önem verirken; AB, Kazakistan’ın Çin’den ziyade kendisiyle ilişkis-

ini geliştirmesinden yanadır. Bir Asya ülkesi ve Çin’in komşusu 

olarak Kazakistan, Pekin ile Brüksel arasında dengeli bir ilişki kur-

mayı arzulamaktadır. AB ise Kazakistan’ın dış politika ekseninin 

Batı’dan yana olmasını istemektedir. Uluslararası konjonktür, Ka-

zakistan’ın ulusal çıkarları ve AB’nin ihtiyaçları dikkate alındığın-

da, Kazakistan ile AB arasındaki ilişkilerin orta vadede daha da 

güçleneceği söylenebilir.

[1] @CharlesMichel, “In Astana To Deepen The Ties With Central 

Asia”, Twitter, 27 Ekim 2022, https://twitter.com/CharlesMichel/sta-

tus/1585490060140503040, (Erişim Tarihi: 27.10.2022).

[2] “Токаев и Мишель обсудили сотрудничество Казахстана и ЕС”, 24 

Mir, https://mir24.tv/news/16528613/tokaev-i-mishel-obsudili-sotrudnich-

estvo-kazahstana-i-es, (Erişim Tarihi: 27.10.2022).

[3] Aynı yer.

[4] “Мишель заявил о роли Астаны в регионе, отметил важность 

«всестороннего» расследования Январских событий”, Radio Azattık, 

https://rus.azattyq.org/a/32102887.html, (Erişim Tarihi: 27.10.2022).

tağı olan Kazakistan’ın Doğu ve Batı arasında bölgesel bir “ul-

aşım merkezine” dönüştüğüne dikkat çekmiştir.

Michel-Tokayev görüşmesinde taraflar, yaptırıma tabi olma-

yan Avrupalı   şirketlerin Kazakistan’a taşınması konusunu da 

ele almışlardır. Bu kapsamda Michel, uluslararası yaptırımlara 

uyulması gerektiğini ve yaptırımları aşma girişimlerinin kabul 

edilemez olduğunu hatırlatarak, AB’nin Moskova’ya uyguladığı 

yaptırımların üçüncü ülkelere yönelik olmadığını vurgulamıştır. 

Kazakistan, bu konuda AB’nin beklentilerini karşılamaktadır. 

Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinden sonra Astana, Moskova’ya karşı 

uluslararası yaptırımlara uyacağını açıklamıştır. Kazakistan’ın 

bu kararı, Rusya’nın tepkisine neden olurken; Batı tarafından 

memnuniyetle karşılanmıştır. ABD ve AB, Rusya’ya uygulanan 

yaptırımların Kazakistan’a zarar vermemesi için yardımcı ol-

acaklarını söylemişlerdir.

Tokayev ve Michel, “mevcut jeopolitik durumu dikkate alarak” 

Avrupa ve Orta Asya arasındaki ulaştırma koridorlarını genişlet-

menin ve yeni hatlar inşa etmenin önemine dikkat çekmiş ve 

Trans-Hazar uluslararası taşımacılık güzergahının olanakları ve 

gelişimiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Her iki lider de 

Kazakistan ve AB arasındaki Genişletilmiş Ortaklık ve İşbirliği An-

laşması’nı, Orta Asya için AB Stratejisini ve ayrıca Orta Asya için 

“bağlantı ve diğer sektörlere” yönelik yeni AB girişimlerini daha 

fazla uygulamaya karar vermişlerdir.[4]

Kazakistan, AB’yle Genişletilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması im-

zalayan ilk ve tek Orta Asya devleti olmuştur. Tokayev, düzen-

li üst düzey temasların taraflar arasındaki kapsamlı diyaloğu 

güçlendirdiğine inanmaktadır. Doğu ile Batı ve Güney ile Kuzey 

arasında bir tür “tampon pazar” rolü oynamayı hedefleyen Ka-

zakistan, AB’nin Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası da 

dahil olmak üzere alternatif kıtalararası koridorların geliştirilm-

esinde işbirliği yapmasını istemektedir. Bunun yanı sıra öncelikli 

işbirliği alanlarının enerji ve gıda güvenliği, “yeşil” ekonomi, ul-

aşım ve lojistik hatlarının geliştirilmesi olduğu belirtilmektedir.

Kazakistan, bir taraftan Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırım-

ların ülkeyi zor durumda bırakmasından olumsuz etkilenirken, 

diğer taraftan ise Rusya’dan çekilen Avrupalı şirketlerin kendi ül-

kesine yatırım yapmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Rusya’nın Kazak petrollerinin Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu 

üzerinden akışını kesmesinin ardından hem Avrupa hem de 

Kazakistan buna alternatif rota kurmanın yollarını aramaktadır. 
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dışı aktörler nezdinde bölge jeopolitiğinin ve bölgesel barışın çekim 

merkezi halini almıştır. Ateşkesin ardından Bakü yönetimi Erivan’ı da 

içine alan bir barış projeksiyonunun hayata geçirilmesi noktasın-

da samimi ve ısrarlı bir irade ortaya koymuştur. Lakin gerek küre-

sel gerekse bölgesel denklemler ve gelişmeler göstermiştir ki; söz 

konusu barışın tesisi için sadece Azerbaycan tarafının iradesinin 

tek başına yeterli olmadığı görülmektedir.

Savaş sonrası dönemlerde barışın inşası noktasında belirtilmesi 

gereken ilk husus, tarafların barış tesisi noktasında irade gösterme-

lerinin zaruriyetidir. Eğer savaşan taraflardan herhangi biri barıştan 

kaçınırsa, herhangi bir girişimin sonuç vermesi mümkün değildir. Bir 

diğer husus ise tarafların barışın koşulları ve barış sonrası düzene 

ilişkin beklentilerinde mutabakat sağlanmasıdır. Çünkü bir tarafın 

barış için ortaya koyacağı şartlar ve sonrasında tesis edilecek 

düzene dair önermeleri, diğer aktör tarafından çıkarlarına aykırı bir 

durum olarak algılanırsa, sürecin başarılı olması ihtimal dahilinde 

değildir. Son husus ise savaşan tarafları barış masasında bir araya 

getirmek için ya uluslararası örgütler nezdinde girişimler ya küresel 

bir siyasi irade oluşması ya da arabulucu rolünü oynayacak etkili 

bir aktörün devreye girmesi gerekir.

Ermenistan-Azerbaycan normalleşme çabalarında Güney Kaf-

kasya’da bölgesel bir barışın tesisi için tarafların irade ortaya 

koydukları gözlemlenirken; barışın koşulları ve barışın geleceği 

noktasında bazı ciddi farklılıkların bulunduğu da aşikardır. İşte 

tam da bu noktada üçüncü aktörlerin rolü önem kazanmaktadır. 

Ancak burada önemli bir soruya cevap verilmesi gerekmektedir: 

Savaşan tarafları bir araya getiren üçüncü aktör barışı istemekte 

midir? Bu nedenle de 31 Ekim 2022 tarihinde Rusya’nın Soçi kentinde 

gerçekleştirilen zirve oldukça mühimdir.

Öncelikle Soçi Zirvesi’nden sonra Kremlin tarafından yayımlanan 

bildiriye göz atmakta fayda vardır. Söz konusu bildiride şu ifadeler 

yer almaktadır:[1]

“Üç liderin 2020 ve 2021 senesinde kabul edilen bildirilerin uygul-

anması sürecini görüştüğü, tarafların, Azerbaycan-Ermenistan il-

işkilerinin kapsamlı şekilde normalleştirilmesi, Güney Kafkasya’nın 

barış, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının 

sağlanması amacıyla tüm bu anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma 

taahhütlerini yinelediği, sorunları Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü 

ile 1991 tarihli Almatı deklarasyonuna uygun olarak egemenlik, to-

prak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması 

temelinde çözme konusunda anlaşmaya varıldığı ve bölgede 

sürdürülebilir ve uzun vadeli barışın sağlanması için Azerbaycan ile 

Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik 

aktif hazırlığın öneminin vurgulandığı bir toplantı gerçekleşmiştir.”

Rus Barış Gücü’nün, bölgesel güvenliğin sağlanmasına olan kat-

kısının ve bölgedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarının öne-

minin vurgulandığı bildirinin satır aralarından bir değerlendirme 

yapılması gerekirse, Moskova’nın açık ve net bir şekilde arka bahçe-

si olarak ele aldığı ve “Primakov Doktrini” çerçevesinde yakın çevresi 

şeklinde tanımladığı coğrafyanın şekillenmesinde kendisinin dışın-

da bir aktörün varlığına tahammül etmeyeceği söylenebilir.

Ukrayna Savaşı’ndan ötürü uluslararası politikada yalnızlaşan ve 

bölgesel alt sistemlerdeki üstünlüğü farklı aktörlere kaptırma risk-

iyle yüzleşen Rusya, Soçi Zirvesi’yle bir yandan bölge jeopolitiğini 

dizayn ederken; diğer taraftan da herhangi bir güç boşluğuna izin 

vermeyerek diğer aktörlerin kendisine alan bulmasını engellemeye 

çalışmaktadır.

Barışın tesisi noktasında Moskova’nın küresel stratejisinin bölgesel 

ayağındaki bu tercihinin yanı sıra bölgesel barışı ne kadar istediğini 

görmek açsısından da Soçi Zirvesi önem arz etmektedir. Zirvenin ar-

dından yayımlanan bildiride, BM Kurucu Anlaşması’na ve 1991 tarihli 

Almatı Deklarasyonu’na atıfta bulunulsa da bunun gerçekleştirilm-

esi noktasında taraflara ve Moskova’ya düşen sorumluluklar, atıl-

ması gereken adımlar ve işlevsellik kazandırılması gereken meka-

nizmalar hakkında herhangi somut bir ifadenin olmaması göz ardı 

edilmemesi gereken bir detaydır.

Netice itibarıyla Azerbaycan tarafının samimi ve ısrarlı bir şekil-

de gündeme getirdiği bölgesel barışın tesisi, sadece Güney Kaf-

kasya jeopolitiğinde yer alan devletlerin iradeleri sonucunda 

gerçekleşmeyecek bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Pu-

tin yönetimi, bölgeyi arka bahçesi olarak görmekte ve kimseye 

kaptırmak istememektedir. Ayrıca barış için ciddi bir adım atma-

yan Moskova’nın amacının barıştan ziyade; sorunun dondurulması 

suretiyle potansiyel risklerin varlıklarının muhafaza edilmesi olduğu 

iddia edilebilir. Böylece bölge devletlerinin hem Moskova’yla iyi ilişki 

kurmalarının hem de söz konusu devletlerin farklı seçeneklere yön-

elmeleri halinde cezalandırılmalarının hedeflendiği dikkatlerden 

kaçmamaktadır. Dolayısıyla Güney Kafkasya’da gerçek bir bölgesel 

barışın kısa bir sürede gerçekleşmesi çok olası görünmemektedir.  

[1] “Putin, Aliyev, Pashinyan Agree on Joint Statement”, TASS, https://

tass.com/politics/1530493, (Erişim Tarihi: 01.11.2022).
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Soçi Zirvesi’nin Ardından: 
Barışa Giden Yol mu
Dondurulan Sorun mu?
Güney Kafkasya jeopolitiğinde Soğuk Savaş 

sonrası dönemin en önemli sorunu olan Ermen-

istan-Azerbaycan ihtilafı ve buna bağlı olarak 

gerçekleşen “Karabağ ve 7 reyonun” işgali, 2020 

yılının Eylül ayında başlayan ve 44 gün süren 

İkinci Karabağ Savaşı’yla yeni bir hal almıştır. 

Bu yeni hal, Ermenistan tarafından işgal edilen 

Azerbaycan topraklarının bir kısmının azatlığını 

da beraberinde getirmiş ve bölge jeopolitiğini 

yeni bir statükoya kavuşturmuştur.

Bilindiği üzere 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan 

çatışmalar, 44 gün süren bir savaşın başlangıcı 

olmuş ve savaş boyunca bir yandan Azerbay-

can Silahlı Kuvvetleri büyük bir kahramanlık ve 

başarıya imza atmış; diğer taraftan da Bakü 

yönetimi, başarılı bir diplomatik performans or-

taya koymuştur. Böylece 10 Kasım 2020 tarihin-

de ateşkes imzalandığında Azerbaycan, hem 

yaklaşık 30 yıl boyunca işgal altında kalan to-

praklarının önemli kısmına azatlık kazandırmış 

hem de gerek bölge devletleri gerekse de bölge 
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Rusya’yı Kontrol Altına Alma ve 
Çin’e Karşı Rekabet: ABD Ulusal 
Güvenlik Strateji Belgesinde Afrika
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 14 Ekim 2022 

tarihinde yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ni 

yayınlamıştır. Belgede Afrika’ya da ‘bir’ sayfa 

ayrılmıştır. Buna ek olarak tüm belgeye yayılmış 

şekilde az da olsa Afrika’dan bahsedilmektedir.

[1]

Söz konusu belge ışığında denilebilir ki; ABD, Afri-

ka’yı, Çin ve Rusya ile büyüyen askeri rekabetin-

de önemli bir bölge olarak görmektedir. Afri-

ka, bir sayfalık kısa bir bölüm dışında belgede 

belirgin şekilde tartışılmamaktadır. Tek sayfalık 

bölüm de dahil olmak üzere Afrika’dan bah-

sedilen bölümlere göre; bölgenin ABD ulusal 

güvenlik stratejisinde operasyonel anlamda önemi artmaktadır. Ayrıca Çin ve Rusya’ya karşı, Afrika’yla ilişkilerini geliştirme stratejisinde, 

bu iki ülkenin kıtada artan önemi göz önüne alınmalıdır. Zira Çin, kıtanın en büyük ticari ortağı konumunda iken Rusya da kıtaya en büyük 

silah pazarlayan aktör durumundadır.

Belgedeki en önemli hususlardan biri, ABD’nin Çin’le rekabet etmesine ve Rusya’yı birçok bölgede kontrol altına almasına yönelik strate-

jidir. Afrika kıtasında Çin yönetimi Kuşak-Yol Projesi kapsamında kıta devletlerinin en büyük ticaret ortağı haline gelmiş ve devasa altyapı 

projeleriyle bölgedeki nüfuzunu büyük oranda arttırmıştır. Moskova ise 2014 yılında Kırım’ın ilhakının ardından, kendisine karşı uygulanan 

yaptırımları delmek maksadıyla, ilişkilerini artırdığı Afrika’da, en büyük silah tedarikçisi haline gelmiş ve Rus şirketleri kıtadaki çeşitli maden-

lere büyük yatırımlar yapmıştır. Böylece hem Çin hem de Rusya, kıtada büyük bir nüfuz kazanmıştır. Buradan hareketle her iki ülkenin de 

Afrika’nın stratejik önemini anladığını ve bu yönde adımlar attığını söylemek mümkündür.

Buna göre ABD, Rusya’nın, Ukrayna başta olmak üzere birçok bölgenin yanı sıra Afrika’da yarattığı tehdide ve Çin’le rekabete yeniden 

odaklanma arzusundadır. Açıklanan belgedeki Afrika başlığı altında, Joe Biden yönetimi sağlık, iklim değişikliği, salgın gibi birçok önceliğe 

ulaşmak adına, Afrika ülkelerini eşit ortaklar olarak görmekte ve bölgeyi sürece bu şekilde dahil etmektedir. Ayrıca Rusya ve Çin’e yakın-

laşmalarını önlemek adına Afrika ülkeleriyle ilişkileri her konuda derinleştirmek isteyen ABD, bunun için kıta ülkelerinden, yolsuzluk, insan 

hakları ve otoriterlik gibi demokrasi dışı konularda gelişme göstermelerini istemektedir.

Afrika’da son yıllarda artan darbelerin maliyetini, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ortaklık kurarak azaltmayı arzu eden Washington 

yönetimi, böylece Afrika’da demokratik gerilemeye karşı koymak istemektedir. Rusya’nın Wagner Grubu vasıtasıyla bölgede otoriter-

leşmeye çalıştığını düşünen Biden yönetimi, bunun etkisini kırmak ve azaltmak adına kıta ülkelerinde demokrasiyi yenileme, çatışmaları 

azaltma, önleme ve sorunları çözme yolunda adımlar atacaktır. Böylece Wagner Grubu’nun ve Rusya’nın istikrarsızlaştırıcı etkisini geri 

püskürtme stratejisi güdecektir. Wagner dışında Rusya’nın Afrika’daki varlığı sınırlı ve kısıtlı olsa da askeri ortaklıklar ve silah satış anlaşma-

larıyla bölge üzerindeki nüfuzu artış göstermektedir.

Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ne göre, ABD’nin, kendisi gibi düşünen devletlerle beraber koalisyon oluşturarak ve ordusunu modernize 

ederek Rusya’yı ve Çin’i geri planda bırakma yönünde bir politika izleyeceği görülmektedir. Rusya’nın Afrika’daki en az 10 ülkede Wagner 

Grubu’yla nüfuzunu arttırdığı iddia edilmektedir. Bu özel askeri şirket vasıtasıyla bulundukları ülkelerde madenleri korumakta ve hatta 

onları işletmekte oldukları düşünülmektedir.

Rusya, Wagner Grubu vasıtasıyla Sudan, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve son olarak Mali gibi birçok ülkede hükümetlere güvenlik sağlam-

akta ve ordulara eğitimler vermektedir. Bu durum ABD tarafından, Afrika’nın kırılgan yapısının daha da bozulması olarak yorumlanmak-

tadır. Ayrıca ABD, bulundukları ülkelerde dezenformasyon, ekonomik ve siyasi baskı gibi birçok olumsuz olaya sebep olduğu düşünülen 

Wagner Grubu’na karşı Afrika ülkelerini desteklemek, onlarla işbirliklerini geliştirerek yanına çekmek istemektedir. ABD, bu gibi grupları Af-

rika ülkeleri açısından tehdit olarak görmekte, grupların, bölgeyi daha çok istikrarsızlaştırarak terör örgütlerinin alan kazanmasına neden 

olduğunu düşünmektedir.

Diğer yandan Çin ise ilk denizaşırı askeri üssünü 2017 yılında Cibuti’de açmış, Kuşak-Yol Projesi kapsamında yatırımlarını korumak adına 

Afrika’daki ülkelerle askeri ve güvenlik işbirliğini arttırmıştır. Bununla beraber kıtanın en büyük ticaret ortağı olmuştur. Aynı zamanda birçok 

ülkeyi kendine bağlı hale getirmektedir. Bu durum son yıllarda, Biden yönetimi öncesinden beri devam ettiği üzere Çin’i, ABD’ye karşı bir 

rakip olarak ortaya çıkarmaktadır. ABD’nin dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Afrika’da da Çin’e karşı bölge ülkeleriyle ilişkilerini der-

inleştirme yolunu izleyeceği şeklinde bir değerlendirme yapılabilir.

Çin’in Rusya’ya göre kıta ülkeleriyle daha derin askeri, siyasi ve ticari işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Çin son olarak 2022 yılının Temmuz 

ayında Tanzanya’da kıtadaki ilk siyasi lider yetiştirme okulunu açmış ve burada kendi ideolojisini yaymak arzusunda olduğunu bir kez 
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daha göstermiştir. Bunun devamının geleceği de 20. Çin Komünist Parti Kongresi’nde açıklanan rapordan anlaşılabilir. ABD’nin, Çin’in 

etkisini arttırması hakkındaki korkusu anlaşılabilir. Zira yakın gelecekte Çin’in ekonomik olarak da ABD’yi geçmesi beklenmekte, aynı za-

manda Çin’in birçok ülkedeki nüfuzu, ABD’nin çıkarlarını tehdit eder hale gelmektedir. Bu durum, diğer bölgelerde olduğu gibi ABD’nin 

Afrika kıtasındaki güvenlik çıkarlarını da kısıtlayabileceği düşüncesini ön plana çıkarmaktadır.

Çin, Kuşak-Yol Projesi ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) kapsamında Afrika ülkeleriyle ekonomik ve ticari anlamda bir temel oluştur-

muştur ve bu yöndeki çalışmalarına devam etmektedir. Ancak bu Çin’in stratejisinin yalnızca bir kısmı olup askeri ve güvenlik anlaşma-

ları yoluyla kıtadaki askeri görünümünü de artıran Çin’in, kıtaya silah satışları da büyük oranda artmıştır. Bu durum, ABD’yi daha çok 

endişelendirmektedir. Rusya’nın ekonomisi ABD’ye nazaran oldukça geri planda kalmakta, dolayısıyla ABD Rusya’yı bir rakipten ziyade 

bazı bölgelerdeki tehdit olarak görmektedir. Ancak Çin, neredeyse dünyadaki her ülkeyle geliştirdiği ekonomik ve siyasi ilişkilerden ve 

üstelik askeri anlamda gücünü son yıllarda oldukça artırmasından kaynaklı olarak ABD tarafından hem bir rakip hem de endişe kaynağı 

olarak görülmektedir.

Çin’in Afrika’daki güvenlik ve askeri adımları, ABD tarafından kıta üzerinde diplomatik, siyasi ve en önemlisi stratejik etki oluşturma gün-

deminin bir parçası olarak nitelendirilmektedir. Bu noktada, Çin’in etkisini arttırmak maksadıyla attığı her adım ve yakaladığı her fırsat, 

Washington yönetimi tarafından bir tehdit olarak algılanmakta ve bu durum dünyadaki ABD-Çin rekabetini tırmandırmaktadır. 

6 Ekim 2022 tarihinde ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı konuşma bölgeye yönelik rekabeti 

gözler önüne serer niteliktedir:[2]

 “Afrika’daki en acil ve büyüyen endişelerden biri, Kremlin destekli Wagner Grubu’nun Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Sudan’ın yanı sıra 

diğer ülkelerin doğal kaynaklarından yararlanma stratejisidir. Bu haksız kazançlar, Moskova’nın Afrika, Ortadoğu ve Ukrayna’daki savaşını 

finanse etmek için kullanılıyor.”

Bu, şu an için bir iddia niteliğindedir; ancak ABD tarafından doğru olduğu düşünülerek hareket edileceği, strateji belgesinden de an-

laşılacaktır. Zira Moskova’nın Afrika’daki yerini genişletme çabaları, Ukrayna’daki durumu kurtarma ve ekonomik anlamda yönünü başka 

yere çevirme hamlesi bakımından anlaşılır kabul edilebilir.

Bu bağlamda Washington yönetiminin Moskova’ya yönelik bir strateji hazırlaması da Afrika’nın güvenlik alanında stratejik önemine 

dikkat çekmektedir. Rusya, Çin gibi küresel anlamda büyük bir etkiye sahip değildir. Oluşturduğu etki genel olarak bölgesel nitelikte 

olmaktadır. Ancak yine de ABD, Rus etkisini kendisine ve küresel güvenliğe tehdit olarak gördüğü için onu kontrol etme yoluna gitmek-

tedir. Kısacası ABD yönetiminin açıkladığı yeni Güvenlik Strateji Belgesi’ne göre Washington’ın Rusya’yı kontrol altına almak ve Çin’e karşı 

rekabette elini güçlendirmek için Afrika’da da buna uygun adımlar atacağı söylenebilir.

[1] “U.S. National Security Strategy: Build 21st Century U.S.-Africa Partnerships”, US National Security Council, https://www.africom.mil/arti-

cle/34773/us-national-security-strategy-build-21st-century-us-africa-partnerships (Erişim Tarihi: 25.10.2022).

[2] “Russian Mercenaries ‘Exploiting Africa to Fund War in Ukraine’”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/oct/06/

russian-mercenaries-exploiting-africa-to-fund-war-in-ukraine (Erişim Tarihi: 25.10.2022).
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Almanya-Polonya-Yunanistan 
Üçgeninde Savaş Tazminatı
Sorunu
Son dönemlerde Polonya ve Yunanistan’ın 

Almanya’ya karşı geliştirdikleri söylemlerde 

“savaş tazminatı” konusunu gündeme getird-

ikleri görülmektedir. Atina ve Varşova, II. Dünya 

Savaşı sırasında Nazi Almanya’sı tarafından 

işlenen savaş suçlarını gerekçe göstererek Ber-

lin’den savaş tazminatı talep etmektedir.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 5 Ekim 

2022 tarihinde Varşova’da Polonyalı mevkidaşı 

Zbigniew Rau’yla bir araya gelmiş ve söz konu-

su görüşmenin Dışişleri Bakanları arasında 

uzun yıllar sonra gerçekleşen ilk ikili görüşme 

olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca Dendias, Ati-

na ile Varşova’nın tarihte dahil olmak üzere 

birçok şey paylaştıklarını ifade etmiş ve II. Dün-

ya Savaşı’nda Yunanistan’ın maruz kaldığı Nazi 

işgali karşısında önemli rol oynayan Polonyalı 

atlet Jerzy Iwanow-Szajnowicz’e vurgu yap-

mıştır.[1]

Dahası Dendias, bahsi geçen görüşmede Al-

manya’nın Yunanistan’a savaş tazminatı öde-
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mesi gerektiğini gündeme getirmiştir. Yunanistan Dışişleri Bakanı, bunun nedeni olarak da Almanya’nın I. ve II. Dünya Savaşı sırasındaki 

savaş suçlarını göstermiştir.[2]

Savaş tazminatı konusunda Yunanistan’ın pozisyonun daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için tarihsel arka plana da bakılması gerekme-

ktedir. 6 Nisan 1941 tarihinde Nazi Almanyası’nın Yunanistan’ı işgal etmesi, sorunun temelini oluşturmaktadır.

2019 yılın Nisan ayında Yunanistan Parlamentosu, büyük bir oy çoğunluğuyla Berlin’in Atina’ya savaş tazminatı ödemesini talep eden bir 

karar almıştır. Söz konusu karara göre Yunanistan, I. Dünya Savaşı için 9.2 milyar avro, II. Dünya Savaşı içinse 309.5 milyar avro savaş taz-

minatı talep etmektedir. Buna karşılık Almanya, 1960 yılında Yunanistan’a 115 milyon mark ödeyerek tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini 

düşünmektedir. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise 2021 yılının Nisan ayında yaptığı açıklamada, savaş tazminatı meselesini Almanya’yla 

görüşme konusunda ısrarcı olduğunu açıklamıştır.[3]

1 Eylül 2022 tarihinde Varşova da II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın işlediği savaş suçlarını gerekçe göstererek Berlin’den 1.3 

trilyon dolar savaş tazminatı talep etmiştir. Almanya ise II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödendiğini 

ve Polonya’nın sınırlar yeniden çizilirken doğuda kaybettiği toprakların Almanya’nın savaş öncesi topraklarından bazılarıyla telafi edildiğini 

savunmaktadır.[4] Berlin, Polonya’nın talebinden sonra söz konusu sorun hakkındaki görüşünün değişmediğini duyurmuş ve mevzunun 

kendileri için kapandığını ifade etmiştir.

Öncelikle Dendias’ın bu konuyu Polonyalı mevkidaşının yanında açması bir sürpriz olarak değerlendirilmemelidir. Polonya da yakın 

geçmişte II. Dünya Savaşı’nda Naziler tarafından işgal edilmesinden ötürü Almanya’dan tazminat talep etmiş ve Berlin yönetimi bunu 

reddetmiştir. Dolayısıyla Atina ve Varşova’nın Berlin’e karşı bu konuda ortak hareket etmek istedikleri görülmektedir. Özellikle de “müşterek 

tarih vurgusu”, Yunanistan ile Polonya’nın beraber hareket etmelerindeki en önemli sebeptir. 

Anlaşılacağı üzere, II. Dünya Savaşı sırasında Polonya ve Yunanistan’ın Nazi Almanyası’nın işgaline maruz kalmaları, tarafların ortak hareket 

etmesini bir anlamda zorunlu kılmaktadır.

Ayrıca Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, ülkesinin 3 Ekim 2022 tarihinde Almanya’ya gönderdiği diplo-

matik notaya resmi bir cevap beklediklerini belirtmiştir. Fakat 4 Ekim 2022 tarihinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonyalı 

mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede, savaş tazminatı meselesinin Berlin açısından kapandığını söylemiştir.[5]

Yunanistan ve Polonya’nın Almanya’dan savaş tazminatı konusunda koordineli hareket ettiklerini gösteren bir başka delil ise Almanya 

Şansölyesi Olaf Scholz ve Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis’in görüşmesi sırasında ortaya çıkmıştır.

27 Ekim 2022 tarihinde Scholz, Atina’ya resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. Mevzubahis ziyaret sırasında Miçotakis, savaş tazminatı konusunu 

gündeme getirmiştir. Yunanistan Başbakanı, Almanya’ya Nazi işgalinden kalan zorunlu tazminatı geri ödeme çağrısında bulunmuş ve 

böylece sorun hakkındaki farklılıklar noktasında köprü kurulacağını belirtmiştir.[6] Ancak Scholz, söz konusu sorunun hukuki ve siyasi bakım-

dan kapandığını dile getirmiştir.[7]

Polonya ise Miçotakis-Scholz görüşmesinden bir gün sonra, Almanya’dan savaş tazminatına ilişkin açıklama yapmıştır. 28 Ekim 2022 

tarihinde Polonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin II. Dünya Savaşı sırasında uğradığı maddi ve manevi kayıplardan ötürü Almanya’dan istediği 

tazminatların bir listesini yayımlamıştır. Polonya, 1,3 trilyon avroluk mali tazminata ek olarak Almanya’nın Naziler tarafından yağmalanan 

ve hâlâ Berlin’de tutulan kültürel eşyaları iade etmesi için “sistemik önlemler” almasını istemiştir. Ayrıca Polonya, Nazi işgalinin kurban-

larının yanı sıra ailelerinin uğradığı kayıp ve zararlar için tazminat ödenmesini talep etmiştir.[8]
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söylenebilir. Örneğin Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 5 Ekim 2022 tarihinde ABD’nin ve diğer dost doğalgaz tedarikçisi ülkelerin 

Ukrayna Savaşı’ndan kâr elde ettiklerini öne sürerek, arza astronomik fiyatlar uygulandığını öne sürmüştür.[8]

Kısaca özetlemek gerekirse, Rusya- Ukrayna Savaşı’yla başlayan süreç ele alındığında, bazı Avrupa ülkelerinin LNG’ye yönelmelerinin bir 

tercihten ziyade; zorunluluk olduğu görülmektedir. Bunun en belirgin örneğinin de Almanya olduğu söylenebilir. Sıvılaştırma ve ulaştır-

ma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle boru hatlarına göre daha pahalı bir alternatif olan LNG’nin Balkan ülkelerinden ziyade; Batı 

Avrupa devletleri için daha geçerli bir seçenek olacağı öne sürülebilir. Sonuç olarak LNG’nin Avrupa’nın enerji kırılganlığı yaşadığı bir 

süreçte, birçok ülke için uzun vadede enerji güvenliğinin çeşitlendirilmesi konusunda önemli bir alternatif olacağı; fakat mevcut krizin 

aşılmasında yetersiz kalacağı söylenebilir.

[1] “LNG Process”, Saint John LNG, https://www.saintjohnlng.com/lng-process#:~:text=After%20the%20unloading%20arms%20are,takes%20

approximately%2024%2D36%20hours, (Erişim Tarihi:05.10.2022).

[2] “Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG)”, Shell, https://www.shell.com.tr/kurumsal-musteriler/shell-lng/liquefied-natural-gas-lng.html, (Erişim 

Tarihi:05.10.2022).

[3] “Number of Operational and Planned Liquefied Natural Gas (LNG) İmport Terminals in Europe as of April 2022, by country”, Statista, 

https://www.statista.com/statistics/326008/lng-import-terminals-by-country-europe/, (Erişim Tarihi: 08.10.2022).

[4] Harry Aposporis, “Launch of Works on Alexandroupolis LNG Terminal in Greece”, Balkan Green Energy News, https://balkangreene-

nergynews.com/launch-of-works-on-alexandroupolis-lng-terminal-in-greece-heralds-reduced-dependence-on-russian-gas-for-

the-balkans/, (Erişim Tarihi: 05.10.2022).

[5] “Number of Operational and Planned Liquefied Natural Gas (LNG) İmport Terminals in Europe as of April 2022, by country”, Statista, 

https://www.statista.com/statistics/326008/lng-import-terminals-by-country-europe/, (Erişim Tarihi: 08.10.2022).

[6] “Germany Builds New Gas Terminals to Succeed Russian Pipelines”, France 24, https://www.france24.com/en/live-news/20221002-

germany-builds-new-gas-terminals-to-succeed-russian-pipelines, (Erişim Tarihi: 08.10.2022).

[7] “Secretary Antony J. Blinken And Canadian Foreign Minister Mélanie Joly At a Joint Press Availability”, U.S. Deparment of State, https://

www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-canadian-foreign-minister-melanie-joly-at-a-joint-press-availability/, (Erişim Tarihi: 

08.10.2022).

[8] “German Minister Criticizes U.S. Over ‘Astronomical’ Natural Gas Prices”, CNBC, https://www.cnbc.com/2022/10/05/german-minis-

ter-criticizes-us-over-astronomical-natural-gas-prices.html, (Erişim Tarihi: 08.10.2022).
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İngiltere’de Rishi Sunak 
Dönemi ve Küresel
Siyasete Etkileri

İki aday arasındaki seçim yarışında en fazla tartışılan husus 

ekonominin düzetilmesi için atılacak adımlar olmuştu. Truss, ver-

gi indirimleri ve reform yoluyla İngiliz ekonomisini büyüteceğini 

söylerken Sunak, Maliye Bakanlığı yapmış olmanın getirdiği te-

crübeyle bu politikanın tehlikelerinden bahsetmiş ve kesinlikle bir 

değişik yapmayacağını söylemiştir.

Diğer taraftan Truss, Dışişleri Bakanlığı yapmış olmanın verdiği 

avantajı da kullanarak Sunak’ın dünya siyasetinde tecrübesiz 

olduğunu ve İngiliz çıkarlarını savunamayacağını söyleyerek 

onu eleştirmişti. Truss’ın özellikle Çin konusundaki bu popülist 

söylemleri seçmenler arasında o kadar etkili oldu ki Sunak bile 

benzer bir çıkışta bulunarak Çin’e karşı daha sert olacağını 

açıklamak zorunda kalmıştı.

Truss’ın radikal ve popülist görüşleri parti seçmeninde kabul 

görürken, ılımlı kanadın içerisinden gelen Sunak geri planda 

kalmış ve seçim yarışını kaybetmişti. Buna rağmen İngiltere’de 

Truss Hükümeti’nin 6 hafta görevde kaldıktan sonra dağılması 

sürpriz olarak karşılanmıştır. Aslında bu gelişme, Kıta Avrupası’nın 

Rusya-Ukrayna ve Çin-Tayvan kaynaklı tehditlere olan bakış 

açısı incelendiğinde şaşırtıcı olmayacaktır. Zira Avrupa’da her ne 

kadar radikal eğilimler hız kazansa da dış politika ve ekonomi ar-

asında bir denge kurulmaya çalışılmaktadır. Buna rağmen İngil-

tere’de Truss Hükümeti bu dengeyi kuramamıştır. Dış politikada-

ki radikal tutumu ekonomideki keskin çıkışlarıyla sürdürmüştür. 

Nitekim yeni hükümetin aldığı vergi indirimleri kararının ardından 

İngiliz borsası ve sterlin hızla değer kaybetmeye başlayınca 

Truss, ilk şok dalgasını atlatamamış ve kamuoyu baskısı ned-

eniyle istifa etmek zorunda kalmıştır. Kısacası Truss’ın başarısı-

zlığının sebebi hem dış politikada hem ekonomide radikal bir 

çizgi izlemesi olmuştur.

Maliye Bakanlığı tecrübesi bulunan Sunak, Truss’ın miras bıraktığı 

bu ekonomik krizi çözebilecek en güçlü aday olarak ön plana çık-

mış ve Johnson’un adaylıktan çekilmesinin ardından başbakan-

lık koltuğuna oturmayı garantilemiştir. Geçtiğimiz yaz, henüz 

seçim sürecinde Truss’ın ekonomik vaatlerinin riskleriyle ilgili 

yaptığı uyarıların doğru çıkması, Sunak’ın bu göreve gelmesini 

sağlamıştır, denebilir. Şimdi hükümetin yeni önceliği ekonomik 

krizi aşmak olacaktır. Sterlin ve borsadaki ani düşüşün getirdiği 

şokla birlikte bu kez ön plana çıkan isim ihtiyatlı ve dengeli tu-

tumları nedeniyle Sunak olmuştur. Bu yüzden yeni hükümetin bu 

krizi aşacağına olan güven yüksektir. Bu ihtiyatlılık sadece ekono-

mide değil, dış politikada da görülecektir. Sunak’ın hem Rusya 

hem Çin siyasetinin, Johnson Hükümeti döneminden daha ılım-

lı seyredeceği tahmin edilmektedir. Çünkü Johnson hem ılımlı 

hem radikal kanadın arasında kabul edilirken, Sunak daha ılımlı 

İngiltere’de Başbakan Liz Truss’ın istifasından 

sonra onun yerine gelecek ismi belirlemek için 

yapılan seçimlerde Eski Maliye Bakanı Rishi Su-

nak, parti içinden 100 milletvekilinin desteğini ka-

zanan tek isim olduğu için başbakan koltuğuna 

oturmaya hak kazanmıştır. Bu gelişmenin ar-

dından en fazla merak edilen sorulardan biri de 

İngiltere’nin dış politikasının bundan sonra nasıl 

şekilleneceği ve küresel siyasete etkilerinin ne 

olacağıdır?  

bir çizgide görülmektedir. Örneğin Çin’le sürekli büyüyen ekono-

mik bağların sürdürülmesinden yanadır.[1] Bu bağlamda İngiliz 

Hükümeti’nin Çin’le ekonomik ilişkileri geliştirmek suretiyle “Altın 

Çağı” başlatma fikrini halen desteklemektedir.

Kıta Avrupası, “Çin tehdidi” konusunda daha dikkatli olmaya 

başlamışken Sunak’ın bu merkantalist tutumu, Avrupa’yla uyu-

mun bozulmasına yol açabilir. Örneğin Avrupa Birliği, Şi Cin-

ping’in üçüncü dönemiyle ilgili istişarelerde bulunmak ve yeni 

politikaları belirlemek için toplantı yapmış ve burada Almanya 

ve Fransa, Çin’le ekonomik bağları sürdürürken daha dikkat-

li olunması gerektiğini ve Rusya örneğinde düştükleri hataya 

düşmemeleri gerektiğini savunmuşlardır. Böylesi bir ortamda 

Sunak’ın Çin’le Altın Çağı başlatmaktan bahsetmesi, bölgesel 

dengelerde bozulmaya yol açılabilir.

En büyük kırılmalardan biri de Transatlantik ilişkilerde yaşanabilir. 

Nitekim Truss, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Çin politikala-

rının sıkı bir destekçisiyken Sunak, Çin’e pragmatik yaklaşmak-

tadır. Batı Dünyası’nın Rusya ve Çin’e karşı sessini yükselttiği bir 

dönemde Sunak’ın pragmatist ve merkantilist yaklaşımı, ABD-İn-

giltere arasındaki uyumun bozulmasına yol açabilir. Daha açık 

bir ifadeyle Sunak’ın başbakanlığı, Anglosakson cephesinde ve 

transatlantik ilişkilerde zayıflamaya neden olabilir.

ABD, özellikle de Tayvan Krizi’nde NATO’nun ve bu bağlam-

da Avrupa’nın desteğini aradığı bir süreçte İngiltere’de Truss 

Hükümeti’nin yokluğunu fazlasıyla hissedecek gibi görünme-

ktedir. Örneğin, Ukrayna’nın güçlü bir şekilde desteklenme-

si gerektiğini ve hatta Tayvan’a hazırlık yapılmasını gerektiği 

savunan Truss, tüm dış seyahatlerinde yakasında “UK stands 

with Ukraine (Birleşik Krallık Ukrayna’nın Yanında)” rozetini taşı-

yarak dolaşmıştır. ABD açısından benzer ateşli politikaları Sunak 

Hükümeti’nde görmek mümkün olmayacaktır.

İngiltere’de bir başbakan değişikliğinin küresel jeopolitiğe büyük 

bir etki etmeyeceği, çünkü İngiliz çıkarlarının değişmeyeceği 

varsayılabilir. Ancak bu çıkarların hayata geçirilmesi noktasın-

da izlenecek yol ve yöntemler değişeceği için bunun dünyadaki 

yansımaları da hafife alınmamalıdır. Truss ve Sunak’ın dış politika 

argümanları sabit kalsa da izledikleri yöntem ve kullandıkları dil 

açısından aralarında önemli bir fark olacağı tahmin edilmekte-

dir. İngiltere’de ılımlı görüşleriyle bilinen Sunak’ın Başbakanlık kol-

tuğuna oturması, küresel rekabetin, kutuplaşma ve gerginliğin 

tırmandığı bir dönemde olumlu bir kırılma etkisi yaratacaktır.

[1] “Where Does Each Potential Prime Minister Stand On China?”, 

Beijing Britain, https://beijingtobritain.substack.com/p/where-

does-each-potential-prime-minister, (Erişim Tarihi: 25.10.2022).

Öncelikle İngiltere’de son birkaç aydır 

başbakanlık koltuğunda yaşanan krizi açıklam-

ak daha doğru olacaktır. Geçtiğimiz yaz, “Par-

tygate” skandalının ardından baskılara diren-

emeyerek istifa eden Boris Johnson’un yerine 

gelecek adayı belirlemek için Muhafazakar Par-

ti içerisinde 6 hafta sürecek bir seçim yarışı 

başlamıştı. 6 Eylül 2022 tarihinde Rishi Sunak ve 

Liz Truss arasında geçen son tur seçimlerinin 

ardından Liz Truss galibiyetle ayrılmış ve İngil-

tere’nin başbakanı olmuştu.
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mücadelede hedeflenen planların uygulanmasının güç olduğu 

belirtilmektedir. Bunun en büyük nedeni, yenilenebilir enerji alt-

yapısının kapasitesinin arttırılmasının zaman alacağı şeklinde 

ifade edilmektedir. Dolayısıyla Avrupa’da yenilenebilir enerjinin 

kısa vadede etkili bir çözüm sunmayacağı düşünülmektedir.

Tahmin edileceği üzere, bazı AB ülkelerinin doğalgaz ve kömür 

gibi fosil yakıtlardan enerji ihtiyaçlarını karşılamaya devam 

edecekleri öngörülebilir. Örneğin Macaristan, Rus gazına en çok 

bağımlı ülkelerden biridir. Bu yüzden Budapeşte yönetimi, özel-

likle AB’nin 6. yaptırım paketi kapsamında petrol yaptırımlarına 

ülke karşı çıkmış ve yaptırımlardan muaf tutulmuştu. Ülkede 

2019 yılında 4 milyar avro olan ithal petrol ve fosil gaz ödeme-

lerinin 2022 senesinde 19 milyar avroya yükseldiği görülmüştür. 

Dolayısıyla yaşam maliyetlerinin de artmasına yol açan söz 

konusu durum karşısında Victor Orban Hükümeti, 2022 yılının 

Temmuz ayında “enerji acil durumu” ilan etmiştir.  Acil durum 

kapsamında enerji ihracatının yasaklanması ve ülkenin tek 

nükleer enerji santralinin üretimini arttırmak için çalışma süre-

lerinin uzatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca fosil yakıtlarda büyük 

ölçüde Rusya’ya bağımlı olan Macaristan, 2021 senesinde Gaz-

prom’la doğalgaz alımı için 15 yıllık anlaşma imzalamıştı.[5]

Macaristan’ın enerji ihtiyacını fosil yakıtlar üzerinden sağlamaya 

devam edeceği söylenebilir. Nitekim ülkede 2025 yılında kap-

atılması planlanan Matra Kömür Santrali’nin hizmet vermeye 

devam etmesi için bazı girişimlerin yapılacağı belirtilmektedir. 

Söz konusu santral, Avrupa’da hava kirliliğine neden olan san-

trallerden biri olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla hükümetin 

mevzubahis santrali açık tutacağını açıklama ihtimali, AB’nin 

iklim politikalarını doğrudan etkileyeceği için Macaristan’ı AB’yle 

karşı karşıya getirilebilir. Öte yandan enerji politikalarının AB’yle 

uyumlu olmaması halinde, AB fonlarının kesilmesi de gündeme 

gelebilir.[6]

Bu noktada Almanya örneğinin hatırlatılmasında yarar vardır. 

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, halihazırda faaliyette olan ama 

kapatılması planlanan üç nükleer santralin çalışma süresini 

uzatarak 15 Nisan 2023 tarihine kadar hizmet vereceğini duyur-

muştur. Oysa Almanya, Japonya’daki Fukuşima Nükleer Santra-

li’nde yaşanan felaketin ardından kullanımdaki altı nükleer enerji 

santralinden eskiyen üçünü devre dışı bırakmış, kalan üç santrali 

de bu yılın sonunda kapatma kararı almıştı. Ancak Berlin yöne-

timi, Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını kesmesi üzerine 

enerji sıkıntısı yaşamamak için bu karardan vazgeçmiş ve ülk-

enin güneyindeki Isar 2 ve Neckarwestheim 2 nükleer enerji san-

trallerini rezervde bırakacağını açıklamıştı.[7]

Hatırlanacağı üzere AB Komisyonu, 11 Aralık 2019 tarihinde kabul 

ettiği Avrupa Yeşil Mutabakatı vesilesiyle başta CO2 olmak üzere 

sera gazı emisyonlarının 2030 senesine kadar %55 oranında 

düşürülmesi ve 2050 yılı için “karbon nötr”; yani sıfır emisyonlu bir 

Avrupa oluşturmayı taahhüt etmişlerdi.[1]

Bu bağlamda AB, 2020 yılının Eylül ayında açıkladığı “Fit-for-55” 

paketiyle 2030 yılındaki %55 emisyonun düşürülmesi hedefine 

ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının art-

tırılması ve iklim ve enerji politikalarının gözden geçirilmesine 

yönelik farklı alanlarda reformların yapılması planlanmıştı.[2] 

Lakin Ukrayna’daki savaş sebebiyle derinleşen enerji krizi, AB’nin 

iklim değişikliğiyle mücadelesini olumsuz etkilemiş ve devletlerin 

fosil yakıt, nükleer enerji gibi yenilenemez enerji kaynaklarını en 

azından bir süre daha kullanma gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Dolayısıyla AB, bir yandan enerji kriziyle ve diğer yandan da iklim 

değişikliğiyle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu 

durum, AB’yi enerji ve iklim değişikliği konusunda dar bir alana 

sıkıştırmış gibi görünmektedir.

“Yeşil Dönüşüm” Enerji Krizine Çözüm mü?

Enerji krizi için çözüm arayışlarına giren Batılı ülkeler, çeşit-

li önemler almaya başlamışlardır. Bu kapsamda vatandaşlara 

enerji tasarrufu çağrılarında bulunan hükümetler, aynı za-

manda enerji maliyetlerini düşürmek için yenilenebilir enerji 

kaynaklarını bir alternatif olarak değerlendirmeye almışlardır. 

Nitekim AB Komisyonu Ursula von der Leyen, enerji krizine yöne-

lik acil tedbirler kapsamında alınacak önlemlere ilişkin yapılan 

görüşmelerde, yenilenebilir enerji altyapısına yatırım yapılması 

gerektiğini vurgulamayı sürdürmektedir.[3] Dolayısıyla AB’nin en-

erji krizine yönelik yenilenebilir enerji altyapısına yönelik yatırım-

ları hızlandırmak için çeşitli girişimlerde bulunduğu gözlemlen-

mektedir.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın 

17 Ağustos 2022 tarihinde imzaladığı Enflasyonu Düşüme Yas-

ası’nda, enerji fiyatlarının düşürülmesinde yenilenebilir enerjinin 

önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. Zira bu yasa kapsamın-

da enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yöne-

lik yatırımlar için 369 milyar dolarlık kaynak ayrılmış, yapılacak 

yatırımlarla, enerji faturalarının yılda 500 ile 1000 dolar arasında 

düşürülmesi ve karbon emisyonunun 2030 yılına kadar yüzde 

40 oranında azaltılması hedeflenmektedir.[4] Tüm bu çabalara 

rağmen Avrupa’nın enerji krizini hafifletmek için yenilenebilir 

enerjinden yararlanması ve aynı zamanda iklim değişikliğiyle 

37
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Enerji Krizinin AB’nin İklim
Değişikliği Politikalarına Etkileri
Avrupa, bilhassa Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 

ardından ciddi bir enerji krizi yaşamaktadır. 

Söz konusu kriz, birçok Avrupa Birliği (AB) ülke-

sinde enflasyonun yükselmesine neden olarak 

yaşam maliyetlerini arttırmıştır. Bunun yanı sıra 

yaşanan enerji krizi, AB’nin enerji ve iklim politi-

kalarının uygulanmasına yönelik alınan kara-

rların ertelenmesine sebebiyet vermiştir. Öyle 

ki; AB, yoğun bir şekilde mücadele ettiği enerji 

krizi hasebiyle iklim değişikliğine ilişkin politikal-

arını sorgular hale gelmiştir. Nitekim birlik, iklim 

değişikliğiyle mücadelede fosil yakıtlara day-

alı enerji sistemi yerine güneş ve rüzgâr gibi 

sürdürülebilir/yenilenebilir enerji kaynaklarına 

geçişi hızlandırmayı planlıyordu. Son yıllarda bu 

konudaki çalışmalar da hızlandırılmıştı.  Bu kap-

samda Paris İklim Anlaşması’nın uygulanması 

kapsamında emisyon artışının önlenmesine 

yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi he-

deflenmekteydi.
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gerginlik yaşanmıştır. Oysa ki 12 Nisan 2022 tarihinde Steinmeier; Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’dan katılacak delegasyonlarla 

birlikte Kiev’e gitmeye hazırlanmış; lakin Ukrayna makamları, bu gezinin gerçekleşmesini istemediklerini açıklamıştı.

Ukrayna’nın Almanya Cumhurbaşkanı’yla ilgili tutumu, Steinmeier’in Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Rusya’yla yakın ilişkiler kurulmasını 

savunmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı, Kuzey Akım-2 Projesi’nin ateşli bir destekçisiydi ve bu nedenle siyasi 

çevreler tarafından Rus-Alman ilişkilerinin mimarı olarak kabul edilmekteydi.[3]

Öte yandan söz konusu gelişmelerin ardından Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı kabul edilene kadar Ukrayna’yı 

ziyaret etmeyi düşünmediğini söylemiştir. Bu bağlamda Scholz, Ukrayna için bu kadar çok mali ve askeri yardım sağlayan Almanya’nın 

Cumhurbaşkanı’na uygulanan tutumun doğru olmadığını dile getirmiştir.[4]

Tüm bu gelişmelerin ardından 26 Ekim 2022 tarihinde Kiev’e ulaşan Steinmeier, aynı gün Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’yle 

bir araya gelmiştir. Görüşmenin ana konularından biri Ukrayna’ya silah tedariki olmuştur. Bu çerçevede Steinmeier, “Cumhurbaşkanı’na 

iki MARS sisteminin transferinin yakında gerçekleşeceğine dair güvence verdim. Ayrıca Almanya, PzH 2000 obüslerimizden dördünü de 

sağlayacak.” demiştir. Buna ek olarak Steinmeier, biri zaten Ukrayna ordusunun bilançosunda yer alan dört yeni IRIS-T Hava Savunma 

Sistemi’ni Kiev’e vereceğini beyan etmiştir.[5]

Zelenski’ye göre Almanya, son zamanlarda resmi söylemini Ukrayna lehine değiştirmiştir. Zelenski, “Almanya’ya desteği için minnet-

tarlığımı ifade etmek istiyorum. Çernihiv bölgesine yaptığınız ziyaretin yanı sıra Alman tarafının Çernihiv’in restorasyonuna katılmaya hazır 

olduğunun farkındayım. Ayrıca görüşmelerimizin sonuçlarından da memnunum.” yorumunu yapmıştır.[6]

Anlaşılacağı üzere Berlin yönetimi, Ukrayna politikasını değiştirmektedir. Oysa geçmişte Almanya, Rusya’yla ilişkilerini daha fazla dikkate 

almaktaydı. Nitekim Berlin yönetiminin gerçekleştirdiği silah yardımı da Kiev’in beklentilerinin altındaydı. Bu da Ukrayna’nın Almanya’ya 

yaklaşımını etkilemiş ve Kiev’i Londra’yla yakın münasebetler geliştirmeye itmiştir.

Bahse konu olan durum nedeniyle Almanya, arka planda kalmamak için Ukrayna’ya silah tedarik etse de savaşın akıbetini değiştirecek 

yardımlarda bulunmaktan da imtina etmiştir. 2022 yılının Ekim ayında ise Berlin’in politika değişikliğine gitmesine sebebiyet verecek üç 

gelişme yaşanmıştır. Bunlardan ilki, Rusya’nın savaşta istediği başarıyı elde edememesi ve bu nedenle de Berlin nezdinde prestij kaybet-

mesidir. Bu da Almanya’yı Moskova’yla ilişkilere ehemmiyet arz etme tercihinden uzaklaştırmıştır.

İkincisi, Almanya-Rusya ilişkilerinin en temel bileşeni olan enerji işbirliği sona erme noktasına gelmektedir. Zira Moskova yönetimi, bir 

yandan Almanya ekonomisine zarar vermek için doğalgaz akışını keserken; diğer taraftan da Alman-Rus işbirliğinin sembolü olan Kuzey 

Akım-1 ve Kuzey Akım-2 Doğalgaz Boru Hatları sabote edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir. Bu da Almanya’nın Rusya merkezli enerji poli-

tikasını değiştirmek zorunda kalmasına yol açmıştır.

Üçüncüsü, Avrupa adına Ukrayna politikasına liderlik yapmaya çalışan İngiltere’nin siyaseten istikrarsız bir dönemden geçmesinin Berlin 

tarafından fırsat olarak görülmesidir. Steinmeir’in Dışişleri Bakanı olarak da görev yapmış ve Ukrayna’yı bilen biri olarak Avrupa liderlik 

mücadelesi ve kıtanın Avrupa politikasını şekillendirme hususunda avantaj elde etmeye çalıştığı söylenebilir.

Sonuç olarak Almanya, Ukrayna’yla olan münasebetlerini onarmak ve Ukrayna’nın geleceğinde söz sahibi olmak istemektedir. Bu yüzden 

de Berlin yönetimi, söz konusu ülkeye ilişkin politikasını gözden geçirmiştir. Bu da Almanya’nın Ukrayna’nın desteklenmesi noktasında ön 

plana çıkan aktörlerden biri haline gelebileceğine işaret etmektedir.

[1] “Президент Германии Штайнмайер впервые приехал в Киев с момента вторжения РФ”, Focus, https://focus.ua/politics/534260-prezident-germanii-shtaynmayer-vpervye-priehal-v-kiev-s-momen-
ta-vtorzheniya-rf-foto, (Erişim Tarihi: 26.10.2022).
[2] “Президент Швейцарии посетил Украину”, TASS, https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16105089, (Erişim Tarihi: 26.10.2022).
[3] “Штайнмайеру в Киеве не рады: Зеленский не желает встречаться с немецким президентом”, Focus, https://focus.ua/world/512128-shtaynmayeru-v-kieve-ne-rady-zelenskiy-ne-zhelaet-vstrechatsya-s-
nemeckim-prezidentom, (Erişim Tarihi: 26.10.2022).
[4] “Шольц назвал отказ Киева Штайнмайеру препятствием своему визиту на Украину”, İzvestiya, https://iz.ru/1329402/2022-05-03/sholtc-nazval-otkaz-kieva-shtainmaieru-prepiatstviem-svoemu-vizi-
tu-na-ukrainu, (Erişim Tarihi: 26.10.2022).
[5] “Штайнмайер пообещал Украине скорую передачу РСЗО MARS и гаубиц”, Post Factum, https://postfactum.info/politics/shtaynmayer-poobeschal-ukraine-skoruyu-peredachu-rszo-mars-i-gaubic-12584.
html, (Erişim Tarihi: 26.10.2022).
[6] Aynı yer. 39
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Almanya’nın Zorlu
Ukrayna Politikası
25 Ekim 2022 tarihinde Almanya Cumhur-

başkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi bir zi-

yaret için Kiev’e gitmiştir. Bu ziyaret, Rusya’nın 

askeri müdahalesinden bu yana Alman liderin 

Ukrayna’ya yaptığı ilk seyahat olmuştur. Stein-

meier, Kiev’e vardığında Ukraynalılara seslenmiş 

ve Almanya’nın Ukrayna’yı ekonomik, siyasi ve 

askeri olarak destekleyeceğini belirtmiştir. Ayrı-

ca Alman halkına da bir mesaj iletmiş ve Ukray-

nalıların yardıma ihtiyacı olduğunu söylemiştir. 

Bu kapsamda Steinmeier, “Ukrayna’daki insanlar 

için bu savaşın ne anlama geldiğini unutmay-

alım. Ne kadar acı ne kadar yıkım. Ukrayna’daki 

insanların bize ihtiyacı var.” açıklamasında bu-

lunmuştur.[1]

Aslında Steinmeier’in 20 Ekim 2022 tarihinde 

Ukrayna’yı ziyaret etmesi planlanmıştır. Ancak 

Kiev’in bombalanması nedeniyle ziyaret iptal 

edilmiştir. Fakat bu süreçte diğer Batılı liderler, 

Kiev’i ziyaret etmeye devam etmiştir. Örneğin 

İsviçre Cumhurbaşkanı Ignazio Cassis, 20 Ekim 

2022 tarihinde Ukrayna’nın başkentini ziyaret 

etmiştir. Cassis’in ziyaretinin amacı “askeri vazi-

yet, insani durum ve ülkenin yeniden inşası için 

yapılan hazırlık çalışmalar hakkında yerinde fikir 

edinmek” olarak açıklanmıştır.[2]

Hatırlanacağı üzere, 2022 yılının ilkbahar ay-

larında Steinmeier’ın ziyaretinin reddedilmesi 

nedeniyle Kiev ile Berlin arasındaki ilişkilerde 
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AB-Özbekistan Geliştirilmiş 
Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması

Böylece EPCA, 6 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma; 

siyasi diyalog, demokratik işbirliği, insan hakları, kültürel ilişkilerin 

geliştirilmesi, mali ve teknik işbirliği, yatırım, mal, hizmet ve fikri 

mülkiyetin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir.

Ayrıca EPCA; dış politika, güvenlik, çatışmaların önlenmesi ve kriz 

yönetimi, kişisel verilerin korunması, iltica ve sınır yönetimi, yasa-

dışı göçle mücadele, organize suç ve yolsuzlukla mücadele ve 

terörle mücadele gibi yeni alanları da kapsamaktadır. Özbeki-

stan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 

“Anlaşma, Özbekistan ile AB arasındaki kapsamlı işbirliği için tam 

teşekküllü bir mekanizma oluşturuyor.” denilmiştir.[1]

Bu bağlamda EPCA’nın Özbekistan’ın çok taraflı ticaret sistem-

ine daha fazla entegrasyonuna, piyasa ekonomisi mekanizma-

larının güçlendirilmesine, yabancı yatırımcıların ve iş çevreler-

inin ülkeye olan güven ve ilgisinin artmasına ve yerli üreticilere 

AB ülkelerinden ortaklarla ticari işbirliği için yeni fırsatlar yaratıl-

masına katkıda bulunması beklenmektedir.

Bu kapsamda AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 27 Ekim 2022 

Tarihinde Özbekistan ile AB arasındaki çok yönlü işbirliğinin 

genişletilmesine yönelik güncel konuları görüşmek üzere Öz-

bekistan’ı ziyaret etmiştir. Taraflar, uluslararası ve bölgesel gün-

deme ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştur. Görüşmeler son-

rasında Michel, Yeni Özbekistan Kalkınma Stratejisi çerçevesinde 

uygulanan reform politikalarına yönelik güçlü desteğini bir kez 

daha teyit etmiştir. Ayrıca söz konusu politikaların sürdürülebilir 

ve geri döndürülemez olması yönündeki umudunu dile getirirk-

en[2] de şu cümleleri kurmuştur:[3]

 “Özbekistan’ın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetinin bölgesel 

işbirliğinin güçlendirilmesinde oynadığı önemli rolü takdir edi-

yoruz. AB, her zaman bir ortak olmaya ve istikrar ve refah için 

bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini desteklemeye hazırdır. 

Ayrıca AB, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeyi, ortak yelpazesini 

genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle gelecek vadeden 

pek çok alanda işbirliği geliştirebileceğimiz güvenilir ortaklar 

olarak Özbekistan ve Orta Asya’ya çok güveniyoruz.”

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı’na göre, Özbekistan 

ile AB ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, 2022 yılının ilk beş ayında 

%22 büyüme gösterirken; Özbekistan’dan yapılan ihracat %86 

artmıştır. En fazla büyüme gösteren mal kategorileri arasında 

kimya endüstrisi ürünleri, tekstil ürünleri ve gıda maddeleri yer 

Özbekistan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 

diplomatik ilişkiler, 16 Kasım 1994 tarihinde ku-

rulmuştur. AB ile Özbekistan arasındaki Ortaklık 

ve İşbirliği Anlaşması (PCA) 1996 yılının Haziran 

ayında Floransa’da devlet başkanları düzeyinde 

imzalanmıştır. 2022 yılının Temmuz ayında ise 

Özbekistan ve AB, üç yıl süren müzakereleri 

tamamlayarak Brüksel’de 20 yılı aşkın bir süre-

dir yürürlükte olan PCA’nın yerini alacak olan 

almaktadır.[4] Özbekistan’ın 2021 yılında AB’nin Genelleştirilmiş 

Tercihler Sistemi içerisinde “GSP+” yararlanıcısı statüsünü kazan-

ması sayesinde bu ticari başarıların büyük ölçüde ortaya çıktığı 

belirtilmiştir.

GSP’nin başarılı bir şekilde başlatılması, Özbekistan’ın açık bir iç 

ve dış politika yürütme, dengeli bir parlamenter diplomasi, insan 

hakları ve ifade özgürlüğünün sağlanması ile zorla çalıştırma 

ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması konularında kaydettiği 

ilerleme sayesinde mümkün olmuştur. AB’yle çok yönlü bir di-

yaloğun geliştirilmesi; Özbekistan’da gerçekleştirilen reformların 

sonuçlarının alınması, ulusal sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ulaşılması ve 2022-2026 Yeni Özbekistan Kalkınma Stratejisinin 

uygulanmaya başlanmasıyla büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ise EPCA’nın 

birçok hükmüyle uyumlu olarak AB’yle işbirliğinin yakınlaştırılması 

ve derinleştirilmesine yönelik kilit noktaların altını çizmiştir. Sayın 

Mirziyoyev, ticaret ve ekonomik işbirliği çerçevesinde Özbeki-

stan’ın, GSP+ tercihli ticaret sistemi kapsamında AB ülkeleriyle 

ticaret hacminin artırılması, yerli sanayi mallarının Avrupa stan-

dartlarına ve teknik düzenlemelerine uygunluğunun sağlanması 

ve mevcut kısıtlamalar dikkate alınarak AB pazarlarına optimum 

erişim için etkili ulaşım ve lojistik koridorlarının oluşturulması gibi 

öncelikli alanlarda Orta Asya ile AB arasındaki etkileşimin tutarlı 

bir şekilde derinleştirilmesini savunmaktadır.

Kapsamlı görüşmelerin ardından taraflar, Orta Asya’ya yönelik 

AB stratejisinin uygulanmasını hızlandırmak için müşterek çaba 

sarf edilmesi gerektiğini vurgulamış ve 18 Kasım 2022 tarihinde 

Semerkant’ta düzenlenecek olan “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 

Küresel Kapılar” konulu AB-Orta Asya Konferansı’nda tekrar bir 

araya geleceklerini belirtmiştir.

Yeni EPCA Anlaşması, mevcut PCA’ya kıyasla daha geniş bir 

konu yelpazesini kapsamaktadır. Anlaşma, artık bir çerçeve an-

laşması değil; Özbekistan ile AB arasında ticaret ve ekonomik 

işbirliği alanları da dahil olmak üzere kapsamlı etkileşim için 

tam teşekküllü bir mekanizma oluşturmaktadır. Anlaşma met-

ninin yanı sıra AB’nin Özbekistan’dan ithal etmek istediği malların 

listesini ve miktarlarını düzenleyen ekler de oldukça mühimdir. 

Ayrıca DTÖ’nün temel kuralları dikkate alınarak yatırım işbirliği, 

mal, hizmet ve fikri mülkiyet alanlarındaki etkileşim yelpazesi de 

genişletilmiştir.

yeni Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’nı 

(EPCA) imzalamıştır.

EPCA taslağına ilişkin müzakereler, 2019 yılının 

Şubat ayında başlatılmış ve 2022 senesinin 

Haziran ayında tamamlanmıştır. Bu süre zarfın-

da hem uzmanlar hem başmüzakereciler hem 

de hükümet üyeleri düzeyinde 10 müzakere 

turu ve 150’den fazla toplantı gerçekleştirilmiştir. 

ANKASAM ANALİZ

41

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

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

40

A N K A S A M  B Ü L T E N

Aidana
BAKTYBEK KYZY



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

Azerbaycan-Ermenistan
Hattında Kalıcı Barış
Arayışları ve Rusya’nın Rolü
İkinci Karabağ Savaşı’nı sona erdiren 10 Kasım 

2020 tarihli Moskova Deklarasyonu’nun üzerin-

den iki yıl geçmiş olmasına rağmen Azerbay-

can ile Ermenistan arasında kalıcı barış an-

laşması henüz imzalanamamıştır. Fakat taraflar 

arasındaki müzakere süreçleri devam etmekte-

dir. İki senedir çeşitli platformlarda devam eden 

görüşmelerde Rusya’nın arabuluculuğu ön pla-

na çıksa da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ve Fransa 

özelinde Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Siyasi Top-

luluğu’nun (AST) arabuluculuğun merkezi ak-

törleri haline gelmeye başladığı görülmektedir. 

Minsk Üçlüsü’nün dönüşü şeklinde de yorum-
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Tüm bunlara ek olarak, Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Protokolü, Özbekistan ve AB gümrük makamları arasındaki zorunlu et-

kileşim koşullarını tanımladığı için gümrük makamlarının çalışmaları üzerinde olumlu bir etkisi olacak karşılıklı yükümlülükler öngörülmek-

tedir. Zira net kuralların oluşturulması hem ihracatçılar hem de ithalatçılar için malların gümrük işlemlerini hızlandıracaktır.

Sonuç olarak bölgesel ve ikili işbirliği çerçevesinde Özbekistan ve AB; sosyo-ekonomik kalkınma, eğitim, hukukun üstünlüğü, sınır yöne-

timi, organize suçlarla mücadele, ulaştırma, çevre, tarım ve diğer alanlarda ortak projeler yürütmektedir. Özbekistan ve AB, ticaretin 

olumlu büyüme dinamiklerini korumakla ilgilenmekte ve yıllık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için çabalamaktadır. Nitekim son 

gelişmeler de taraflar arasındaki açık ve yapıcı diyaloğu ve ortaklığı güçlendirme arzusunu bir kez daha teyit etmiştir.

[1] “Узбекистан и ЕС завершили переговоры по Соглашению о расширенном партнёрстве и сотрудничестве”, Gazeta.uz, https://www.gazeta.uz/

ru/2022/07/07/eu/, (Erişim Tarihi: 30.10.2022).

[2] “Президент и глава Евросовета обсудили экономику и свободу слова”, Gazeta.ru, https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/28/eu/, (Erişim Tarihi: 30.10.2022).

[3] “Встречи глав стран Центральной Азии и ЕС планируем проводить регулярно — Шарль Мишель”, Gazeta.uz, https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/28/

charles-michel/, (Erişim Tarihi: 30.10.2022).

[4] “Узбекистан и ЕС завершили переговоры по Соглашению о расширенном партнёрстве и сотрудничестве”, Gazeta.uz, https://www.gazeta.uz/

ru/2022/07/07/eu/, (Erişim Tarihi: 30.10.2022).
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Sonuç olarak 31 Ekim 2022 tarihinde Soçi’de gerçekleşen görüşme, Moskova’nın Karabağ Sorunu’ndaki arabuluculuk rolünü koruma 

iradesini göstermesinin yanı sıra Bakü ve Erivan’ın ilişkileri normalleştirme konusundaki kararlılıklarını da gözler önüne sermiştir. Ermeni-

stan’ın iç dinamikleri Paşinyan yönetimini eyleme geçme noktasında sınırlandırsa da Ermenistan Başbakanı, ülkesinin çıkarlarının Zenge-

zur Koridoru’nun açılması da dahil olmak üzere kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasını gerektirdiğinin farkında olduğu mesajını vermiştir. 

Bu da Soçi Zirvesi’nin son derece verimli bir toplantı olarak yapıcı bir ortamda cereyan ettiği anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla bölgedeki 

normalleşme süreçlerinin hız kazanacağını ve bu bağlamda “Altılı İşbirliği Platformu”nun kurulmasına yönelik çabaların yoğunlaşacağını 

iddia etmek mümkündür.

[1] “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’dan Ortak Bildiri”, CNN Türk, https://www.cnnturk.com/dunya/putin-aliyev-ve-pasinyan-arasinda-

ki-uclu-zirve-socide-basladi, (Erişim Tarihi: 01.11.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “Putin Says Hopes Sochi Talks’ Agreements on Karabakh Will be Observed”, TASS, https://tass.com/world/1367163, (Erişim Tarihi: 01.11.2022).

[4] “Aliyev Says Time Has Come to Normalize Relations between Azerbaijan, Armenia”, TASS, https://tass.com/world/1530373, (Erişim Tarihi: 

01.11.2022).

[5] “Russian Approaches to Armenian-Azerbaijan Normalization and Karabakh Issue Acceptable to Armenia-Pashinyan”, Arka News 

Agency, http://arka.am/en/news/politics/russian_approaches_to_armenian_azerbaijan_normalization_and_karabakh_issue_accept-

able_to_armenia_pas/, (Erişim Tarihi: 01.11.2022).
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Görüldüğü gibi liderler, barışa uzanan süreç noktasında kara-

rlıdır. Bu nedenle de kalıcı barış anlaşmasının önündeki temel 

engel olarak değerlendirilen Zengezur Koridoru’nun açılması 

hususunda somut adımlar atılması beklenebilir. Zaten Paşin-

yan’ın bölgesel iletişimin önündeki engellerin kaldırılacağını be-

lirten sözleri de buna işaret etmektedir.

Aslında bu yönde atılacak adımlar, yalnızca Azerbaycan’ın değil; 

Ermenistan’ın da çıkarlarına uygundur. Çünkü Erivan yönetimi, 

koridorlar ve özellikle de Orta Koridor bağlamında Kafkasya’da 

istikrarın tesis edilmesinin Ermenistan’ın jeoekonomik önemi-

ni arttıracağının farkındadır. Bu da ülkenin dünyaya açılmasını 

sağlayacak ve yabancı yatırım çekilmesini kolaylaştıracaktır. 

Dolayısıyla Ermeni halkının refah seviyesi artacaktır.

Putin’in yapılan toplantıyı tüm bölgeye uzatılan bir zeytin dalı 

şeklinde nitelendirmesi ise yalnızca Bakü-Erivan hattında kalıcı 

barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik gelişmelerin değil; 

aynı zamanda “Altılı İşbirliği Platformu”nun da yeniden gündeme 

geleceğine işaret etmektedir. Bu da bölgesel güvenlik, işbirliği ve 

refah ortamını arttıracak bir sürecin çok da uzak olmadığı an-

lamını taşımaktadır.

Öte yandan belirtmek gerekir ki; kalıcı barış anlaşmasının imzal-

anmaması ateşkes ortamını kırılganlaştırmaktadır. Son dönem-

de Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar da 

bunu teyit etmiştir. Dahası iyi niyetli beyanlara rağmen somut 

adımların atılmaması, üçüncül aktörlerin yürütülen süreçleri 

sabote etmesine imkan yaratmaktadır. Zaten taraflar da bu 

bilinç doğrultusunda Soçi’de sorunların barışçıl yollarla çözülm-

esi için kuvvet kullanmama taahhüdünde bulunmuştur.

Tüm bu olumlu çabalara rağmen Paşinyan yönetiminin elini 

zorlaştıran iki etkenden bahsetmek mümkündür. Bunlardan 

ilki, Ermenistan siyasetindeki etkinliğiyle dikkat çeken ve işgal 

yanlısı politikaları savunan “Karabağ Klanı”dır. Klan, özellikle de 

Karabağ’daki sözde Ermeni devleti üzerinden birtakım provo-

kasyonlarda bulunabilir. Son dönemde bölgede yaşanan pro-

testo gösterileri de buna işaret etmektedir. Dahası ikinci etken 

olarak bu gösterilerin dünya genelindeki Ermeniler tarafından 

düzenlenmesi yönünde çağrılar yapılmakta; yani diasporalar 

harekete geçirilmek istenmektedir. Fakat Erivan, barışı sabote 

edecek gelişmelerin en temelde Ermenistan halkını fakirleştiği 

realitesini gördüğü için sağduyulu bir yaklaşım sergilemektedir. 

Bu yüzden Paşinyan’ın kalıcı barış noktasında daha net adımlar 

atarak inisiyatif alacağı öne sürülebilir.

lanabilecek olan bu durum, ABD-Fransa ikilisinin Ukrayna’daki 

savaşı fırsata çevirerek Güney Kafkasya’daki Rus nüfuzunu kısıt-

lama çabalarının bir yansıması olarak nitelendirilebilir.

Rusya ise “Primakov Doktrini” olarak da bilinen “Yakın Çevre Dok-

trini” çerçevesinde post-Sovyet coğrafyada Batı’nın etkisini art-

tırmasını istememektedir. Bu sebeple de Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin, 31 Ekim 2022 tarihinde Azerbaycan Cumhur-

başkanı Sayın İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşin-

yan’ı Soçi’de bir araya getirmiştir.

Söz konusu zirve, Rusya’nın Güney Kafkasya’daki normalleşme 

süreçlerindeki arabulucu aktör konumunu yitirmek istemediğini 

gözler önüne sermesi bakımından oldukça mühimdir. Diğer 

taraftan zirveden sonra yayınlanan bildiri, Rus Barış Gücü’nün 

bölgedeki varlığının ehemmiyetine dikkat çekmesi nedeniyle 

Moskova yönetiminin bölgedeki askeri varlığını sürdürmek iste-

diğini ortaya koymuştur.[1] Dahası Bakü ve Erivan’dan da Rus 

askeri varlığına en azından Moskova Deklarasyonu’ndaki süre 

sona erinceye kadar ciddi bir itiraz gelmeyeceği de anlaşılmıştır.

Aynı zamanda bildiride “barışçıl çözüm” vurgusu ön plana çık-

mış ve “Ermenistan ve Azerbaycan güç kullanımından ve güç 

kullanma tehdidinden kaçınma konusunda anlaşmışlardır.” 

denilmiştir.[2] Zirvenin ardından açıklama yapan Putin’in şu sö-

zleri ise liderler arasındaki görüşmenin atmosferini yansıtması 

bakımından son derece önemlidir:[3]

“Toplantının son derece yararlı ve zamanında olduğunu vurgu-

lamak isterim… Ermeni ve Azerbaycanlı dostlara bir hediyem var. 

Bu, barış ve refahı simgeleyen bir zeytin dalı. Bugünkü kararların 

gözetileceğini ve Güney Kafkasya’da ilişkilerin normalleşmesine 

yönelik daha ileri adımlar atılması noktasında uygun koşullar 

yaratacağını çok umuyorum.”

Tahmin edileceği üzere Rusya, Ukrayna Savaşı’nın da etkisiyle 

yeni kriz ve çatışma alanlarıyla uğraşmak istememektedir. Bu 

yüzden de bölgede “barış yapıcı” aktör olarak konumlanmaya 

özen göstermektedir.

Üstelik Bakü ve Erivan yönetimleri de normalleşmeden yana 

olduklarını açıkça göstermiştir. Bu kapsamda Sayın Aliyev, “Azer-

baycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için 

konuşma ve harekete geçme zamanı geldi.”[4] diyerek Bakü’nün 

yaklaşımını aktarırken; Paşinyan ise Ermenistan’ın bölgesel il-

etişimin önündeki engelleri kaldırmakla ilgilendiğini ve bu konu-

da karar almaya hazır olduğunu dile getirmiştir.[5]
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laşma imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma; Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna tarafından imzalanmıştır. Gelinen noktada 

ise Ankara, Rusya’nın kararına rağmen koridorun açık kalması için yürütülen çabaların sürdürüleceğini belirtmiştir.[2] Nitekim 31 Ekim 2022 

tarihinde çoğunlukla Afrika’ya giden ve tarım ürünleri taşıyan gemiler, Ukrayna limanlarından ayrılmıştır.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Rusya’nın dahil olmadığı bir mekanizmanın çok daha riskli hale geleceği uyarısında bulunmuştur. Bu 

kapsamda Peskov, şunları söylemiştir:[3]

“Rusya’nın bu bölgelerde seyir güvenliğini garanti etmenin imkansızlığından bahsettiği koşullarda, böyle bir anlaşma pek mümkün değil 

ve farklı bir karaktere bürünüyor: Çok daha riskli, tehlikeli ve garantisiz.”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ise Rusya’nın mevcut yükümlülüklerini terk etmesinden çekindiğini ve Rusya’yla imzalanan 

belgelerin uygulanmasından ziyade; küresel gıda krizinin ağırlaşmasıyla ilgilendiğini açıklamıştır.[4]

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ise yaptığı açıklamada, Karadeniz’deki Rus Donanması’na karşı saldırılar devam ederk-

en; tahıl anlaşmasının yeniden uygulanmasının mümkün olmadığını dile getirmiştir.[5]

Anlaşılacağı üzere, Moskova yönetiminin anlaşmadan çekilmesinin temel sebebi, Rusya’ya yönelik saldırıların artmasıdır. Zira Kırım ve 

Kırım’daki Rus Filosu’nun bulunduğu Sivastopol Limanı, 2022 yılının Ağustos ayından itibaren hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde hedef 

alınmıştır.

Üstelik bir yandan Ukrayna Ordusu, Batı tarafından verilen yeni silahlarla işgal altındaki toprakları geri almak için hazırlıklar yaparken; diğer 

taraftan da Batı ile Rusya arasındaki nükleer gerginlik devam etmektedir. Moskova yönetiminin diyalog ve görüşme çağrıları ise yanıtl-

anmamaktadır. Yani Rusya, müzakerelerin yeniden başlamasını istemekte ve İstanbul’da yapılan anlaşmayı örnek göstererek benzer bir 

sürecin yeniden hayata geçirilmesini beklemektedir. Ancak ne ABD ne de Ukrayna böyle bir görüşmeye sıcak bakmaktadır.[6]

Tahmin edileceği gibi Rusya, tahıl anlaşmasından çekilmeyerek anlaşmaya katılımını askıya almak suretiyle bir anlamda müzakere 

sürecinin tekrardan gündeme gelmesine kapı aralamıştır. Bu bağlamda Rusya anlaşmaya geri dönmek için kendi güvenlik kaygılarıyla 

ilgili bazı taleplerinin yerine getirilmesini arzulamaktadır. Aksi takdirde “Tahıl Koridoru”nun güvenilir olmayacağını öne sürerek tahılların en 

büyük tüketicilerini gıda kriziyle tehdit etmektedir.

Moskova yönetimine göre Ukrayna’dan çıkarılan tahılların sadece %3-4’e yakını Afrika ve Asya ülkelerine ulaşabilmiştir. Bunların büyük 

kısmı ise zengin Avrupa devletlerine gitmiştir. Rusya ise gelinen aşamada anlaşmayı askıya alarak “Tahıl Koridoru”nun güvenliğinin risk 

altında olduğu mesajını vermektedir. Kısacası Moskova, Avrupa’da büyük bir gıda krizinin yaşanabileceğini ima etmektedir. Diğer taraftan 

Rusya Tarım Bakanlığı, Afrika ülkelerinin sevkiyatları için çalışmalar başlattığını da duyurmuştur.

Sonuç olarak Moskova’nın amacı, yeni gerilimler yaşamak değil; Avrupa’ya giden gıda sevkiyatının riskte olduğu mesajını vererek Batılı 

devletlerin üzerinde baskı kurmak ve bu sayede Ukrayna Krizi’nin çözümü için kendi çıkarlarına uygun bir müzakere ortamı yaratmaktır.

[1] “Путин объяснил приостановку участия России в зерновой сделке”, Lenta.Ru, https://lenta.ru/news/2022/10/31/zernovaya/, (Erişim Tarihi: 1.11.2022).

[2] “Турция переживает за всех”, Kommersant, https://www.kommersant.ru/amp/5645504, (Erişim Tarihi: 1.11.2022).

[3] “Песков считает, что без России зерновая сделка вряд ли выполнима”, Kommersant, https://www.kommersant.ru/doc/5645295, (Erişim Tarihi: 1.11.2022).

[4] Aynı yer.

[5] Вячеслав Володин, https://t.me/vv_volodin/566, (Erişim Tarihi: 1.11.2022).

[6] “Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно”, Ria Novosti, https://ria.ru/20221030/peskov-1827895489.html, (Erişim Tarihi: 1.11.2022).
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Rusya’nın Tahıl Anlaşmasını 
Askıya Almasının Nedenleri
Rusya, Sivastopol açıklarında bulunan Karaden-

iz Filosu gemilerine yönelik insansız hava aracı 

(İHA) saldırısından sonra 30 Ekim 2022 tarihinde 

“tahıl anlaşmasına” katılımının askıya alındığını 

duyurmuştur. Rusya Savunma Bakanlığı, 

saldırıların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından 

gerçekleştirildiğini, bu saldırılarla İngiltere’nin de 

ilişkisi olduğunu ifade ederek çeşitli suçlamalar-

da bulunmuştur. Ayrıca Rusya Savunma Bakan-

lığı, saldırılara maruz kalan gemilerin “Tahıl Kori-

doru”nun güvenliğini sağladığını belirtmiştir.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin’e göre, Karadeniz Fi-

losu’nun gemilerine saldıran İHA’lar, tahılın 

çıkarıldığı koridora doğru gitmekteydiler. Bu 

da hem tahıl ihracının güvenliğini sağlaması 

gereken Rus gemileri için hem de sevkiyatı 

gerçekleştiren sivil (ticari) gemiler açısından 

tehdit oluşturmaktadır. Rusya Devlet Başkanı, 

Ukrayna’nın bu ticari gemilere saldırı yapması 

halinde Moskova yönetiminin suçlanabileceğini 

belirtmiştir. Buna ek olarak Putin, Rusya’nın 

tahıl anlaşmasından çekilmediğini; sadece 

katılımının askıya alındığını açıklamıştır.[1]

Hatırlanacağı üzere, 22 Temmuz 2022 tarihinde 

İstanbul’da Ukrayna tahılının ihracatı için bir ko-

ridor oluşturulmasına ilişkin uluslararası bir an-
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işkilerin seviyesini 1962 yılındaki Küba Füze Krizi’nden sonraki en 

düşük noktaya getirmiştir. Rusya’nın Ukrayna’da umduğu kadar 

ilerleyememesi ve Batı karşısında konvansiyonel silah anlamın-

da geri kaldığının anlaşılması ise Putin’in nükleer silah söylemine 

başvurmasına yol açmıştır. Rusya Devlet Başkanı’nın “nükleer 

silah imasıyla” öncelikli amacının Batı ile Rusya arasında yenid-

en diplomatik görüşmeler yapılmasına kapı aralamak olduğu 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Moskova’nın nükleer silah söylemini, 

diplomasinin yeniden tesis edilmesinde bir caydırıcılık unsuru 

olarak kullandığı ileri sürülebilir. Elbette gerçekleşen görüşmeler 

de nükleer silahların caydırıcılığını koruduğuna işaret etmektedir.

[1] Guy Faulconbridge, “Putin Escalates Ukraine War, Issues Nucle-

ar Threat To West”, Reuters, https://www.reuters.com/world/eu-

rope/putin-signs-decree-mobilisation-says-west-wants-de-

stroy-russia-2022-09-21/, (Erişim Tarihi:25.10.2022).

[2] Clothilde Goujard, “EU Chief Diplomat: Must Take Seriously Pu-

tin’s Nuclear Weapons Threat”, Politico, https://www.politico.eu/

article/eu-josep-borrell-chief-diplomat-russia-war-ukraine-

nuclear-weapons-threat/, (Erişim Tarihi:25.10.2022).

[3] Myah Ward, “John Kirby: Putin Calling Up More Troops For 

Ukraine War is A Sign That He’s Struggling”, Politico, https://www.

politico.com/news/2022/09/21/white-house-putin-mobiliza-

tion-struggling-00057995, (Erişim Tarihi:25.10.2022).

[4] “Biden Says Putin is A ‘Rational Actor’ Who Would Not Use 

Nuclear”, Euractiv, weaponhttps://www.euractiv.com/section/

global-europe/news/biden-says-putin-is-a-rational-actor-

who-would-not-use-nuclear-weapon/, (Erişim Tarihi:25.10.2022).

[5] “Ukraine War: Biden Says Nuclear Risk Highest Since 1962 

Cuban Missile Crisis”, BBC News, https://www.bbc.com/news/

world-us-canada-63167947, (Erişim Tarihi:25.10.2022).

[6] Russia’s Shoigu Holds Second Call With U.S. Defense Secre-

tary in Three Days, Reuters, https://www.reuters.com/world/rus-

sias-shoigu-holds-second-call-with-us-defense-secretary-

three-days-2022-10-23/, (Erişim Tarihi:25.10.2022).

[7] Doğacan Başaran, “Ukrayna Savaşı’nda Rusya’nın Yeni Ham-

lesi: Kısmi Seferberlik”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/

ukrayna-savasinda-rusyanin-yeni-hamlesi-kismi-seferber-

lik/,(Erişim Tarihi:25.10.2022).

ile Batı arasındaki “diplomatik söylemlerin ve girişimlerin” terk 

edilmesine yol açmıştır. Rusya’nın Ukrayna’da köşeye sıkışan 

taraf olduğu düşünüldüğünde, Kremlin’in “nükleer” vurgusuyla 

Batı’yla yeniden belli düzeyde diplomasiye geri dönmek istediği 

söylenebilir. Bu nedenle Rusya’nın “nükleer silah” hususunu, di-

plomasiye giden yolda bir araç olarak kullanmak istediği öne 

sürülebilir. 

Bu bağlamda son zamanlarda yaşanan birtakım gelişmelerin 

Rusya’nın nükleer diplomasisinden sonuç aldığı şeklinde yorum-

lanabilir. Örneğin ABD Başkanı Joe Biden, bahsi geçen savaş 

daha başlamadan önce, Putin’i bir “katil” olarak nitelendirmiştir. 

12 Ekim 2022 tarihinde CNN’e verdiği röportajda ise Biden, Pu-

tin’i “önemli ölçüde yanlış hesap yapmış, rasyonel biri” şeklinde 

tanımlamıştır.[4] Biden’ın yaptığı bu açıklamada, şüphesiz artan 

nükleer tehlike etkili olmuştur.

Her ne kadar başta ABD’nin ve Batı’nın Rusya’nın Ukrayna’daki 

işgaline karşı tutumunda bir değişiklik olmasa da “Nükleer silah” 

hususu tarafları daha itidalli mesajlar vermeye itmektedir. Zira 

Biden, nükleer riskin 1962 yılında yaşanan Küba Füze Krizi’nden 

sonraki en yüksek seviyeye ulaştığını ve Putin’in taktik nükleer 

silah kullanma konusundaki açıklamasında şaka yapmadığını 

belirtmiştir.[5]Dolayısıyla Putin’in mevzubahis açıklamalarının 

ardından Rusya ile Batı arasında “söylem” bazında yumuşama 

emarelerinin ortaya çıktığı görülmektedir.

Bahse konu olan durum, taraflar arasındaki temasların da 

artmasına neden olmaktadır. Örneğin 21 ve 23 Ekim 2022 tar-

ihleri arasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD 

Savunma Bakanı Lloyd Austin, iki görüşme gerçekleştirmiştir. 

Bu görüşmeler, 2022 yılının Mayıs ayından sonra, iki bakan ar-

asındaki ilk temas olmuştur.[6] Şoygu, ABD’li mevkidaşının yanı 

sıra İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’la da görüşmüştür. 

Bu bağlamda bahsi geçen görüşmelerin gerçekleşmesinde Pu-

tin’in nükleer söylemlerin bir “katalizör” etkisi yarattığı söylenebilir. 

Putin’in nükleer silah açıklamalarıyla başlayan süreç, Batı’nın 

nükleer bir tırmanıştan çekindiğini ve bunun da taraflar ar-

asındaki diplomatik temaslara kapı araladığını söylemek müm-

kündür. Bu bağlamda Putin, kısmı seferberlik kararı ve nükleer 

silah kullanmayı ima eden açıklamalarıyla “Eğer Rusya yenilirse, 

tüm dünya kaybeder.” mesajını vermeye çalışmıştır. [7] Rus lid-

erin açıklamaları, dikkate alınmış olacak ki; son dönemde Batı ile 

Rusya arasındaki temaslar yoğunlaşmıştır.

Sonuç olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi-

yle başlayan süreç, Batı ile Moskova arasındaki diplomatik il-
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Rusya’nın Nükleer
Diplomasisi Sonuç Verecek mi?
21 Eylül 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etmiş 

ve ulusa sesleniş konuşmasında, “Ülkemizin to-

prak bütünlüğü tehdit edilirse, şüphesiz Rusya’yı 

ve halkımızı korumak için tüm araçları kullan-

acağız, bu bir blöf değil.” demiştir.[1]

Rusya’nın özellikle Ukrayna’da umduğunu bu-

lamaması, Kremlin’in II. Dünya Savaşı’ndan bu 

yana ilk kez askeri seferberlik kararı almasına yol 

açmıştır. Putin’in nükleer silah kullanabileceğini 

ima eden sözleri, Batı’da bir blöf şeklinde değer-

lendirilmemiştir. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve 

Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Bor-

rell, Putin’in açıklamalarını ciddiye almalarını 

gerektiğini ifade ederek, savaşın tehlikeli bir 

noktaya ulaştığını çünkü Rus Ordusu’nun köşeye 

sıkıştığını belirtmiştir.[2]Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim 

Koordinatörü John Kirby ise Putin’in söylemlerini 

ciddiye aldıklarını ve kısmı seferberlik kararının 

Rusya’nın Ukrayna’da zorlandığı anlamına geld-

iğini söylemiştir.[3] 

Anlaşılacağı gibi Putin’in söz konusu açıklama-

ları, Batı Dünyası’nda bir blöften ziyade; çare-

sizlik belirtisi olarak algılanmıştır. Rusya’nın 24 

Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’yı işgali, Moskova 
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göstermiştir. Yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde de Çin, dünyanın her yerinde olduğu gibi Latin Amerika kıtasında da etkinliğini arttırmıştır. 

Böylece Washington yönetiminin kendi arka bahçesi olarak gördüğü bölgede Çin’in nüfuzu artmıştır.

Pekin yönetiminin Kuşak-Yol Projesi aracılığıyla bölgede faaliyet göstermesi, zaten projeye kuşkuyla yaklaşan ve devletlere alternatif 

bölgesel ticaret anlaşmaları sunan ABD’yi alarma geçirmiştir. Bunun sebebi Latin Amerika’daki 30 ülkeden 22’sinin Kuşak-Yol Projesi’ne 

katılmasıdır.[1] Sayının bu denli fazla olması, Çin’in bölgede artan ticaret hacmiyle birlikte düşünüldüğünde, Pekin’in bölge başkentleri 

tarafından güvenilir bir ortak olarak görüldüğü söylenebilir.

Çeşitli alanlarda yapılan anlaşmalar sayesinde Latin Amerika-Çin ticari ilişkileri, her geçen gün daha da güçlenmektedir. Örneğin 2000 

yılında Çin pazarına yapılan Latin Amerika ihracatı, genel pazar hacminin %2’sinden daha azını oluşturmaktaydı.[2] Ancak 2010 yılına ge-

lindiğinde taraflar arasındaki ticaret hacmi, %31’lik bir artış göstererek 180 milyar dolar değerine ulaşmıştır.[3]

Gelişen ekonomik ilişkilere rağmen ilişkilerin her zaman olumlu bir muhtevaya sahip olduğunu söylemek zordur. Nitekim Çin’in bölge 

yakınlarında gerçekleştirdiği yoğun balıkçılık faaliyetleri, bir yandan bölge ülkelerinin balık stoklarına ciddi anlamda zarar verirken; diğer 

taraftan da bölgenin ekosisteminde ciddi yaralar açmaktadır.[4] Bu bağlamda artan balıkçılık faaliyetleri, her ne kadar diğer ülkeler-

in münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırları içerisinde yapılmasa da Çinli balıkçıların MEB bölgeleri dışında gerçekleştirdikleri eylemler, 

doğrudan bölge ülkelerinin ekonomilerine ve doğal kaynaklarına zarar vermektedir.

Ticari İlişkiler

Taraflar arasında gerçekleşen ticarete bakıldığında, Latin Amerika’nın Çin’e ihraç ettiği ürünlerin ana unsuru olarak soya fasulyesi, bakır, 

petrol ve diğer hammaddeler öne çıkmaktadır. Diğer taraftan Çin ise bölgeye katma değerli ürünlerin satışını gerçekleştirmektedir. Bu 

bağlamda yerel üreticilerin bölgede Çin’den gelen katma değerli ucuz ürünler karşısında tutunamadığı söylenebilir.

Çin’in doğrudan yabancı yatırımları bölgede başat rol oynayan bir diğer unsurdur. 2019 yılı itibarıyla Latin Amerika ülkelerinde Pekin’in 

doğrudan yabancı yatırımları, yaklaşık olarak 17 milyar dolara ulaşmıştır.[5] Aynı dönemde ABD’nin bölgedeki doğrudan yatırımları ise 243 

milyar dolar civarındadır.[6]

Görüldüğü üzere ABD ile Çin arasında doğrudan yabancı yatırım oranlarında devasa bir uçurum vardır. Ancak durumun böyle olması, 

bölgede Çin’in etkinliğinin az olduğu anlamına gelmemektedir. Zira Çin Kalkınma Bankası ve Çin İthalat-İhracat Bankası, bölge ülkelerine 

en çok kredi veren aktörler arasında yer almaktadır. 2005-2020 yılları arasında bu iki banka, bölge ülkelerine enerji ve altyapı projelerinde 

kullanılmak üzere yaklaşık 137 milyar dolar borç vermiştir.[7]

Her ne kadar Çin kredileri, devletlerin iç meselelerine karışmadan sadece ekonomik ilişkiler olarak kullanılsa da bölge ülkelerinin “borç 

tuzağı” olarak adlandırılan duruma düşmekten endişe ettikleri de bir gerçektir. Örneğin ekonomik olarak dengesiz bir yapıya sahip olan 

Venezuela gibi devletlerde ekonomik belirsizlikler, ülkelerin Çin’den alınan borçlar altında ezilmesine sebebiyet verebilir.

Güvenlik İlişkileri

Güvenlik bağlamında Çin’in Latin Amerika’ya yönelik ilgisi, Pekin yönetimi tarafından yayınlanan beyaz kitaplarda açık bir biçimde yer 

almaktadır. Örneğin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 5 Haziran 2013 tarihinde Meksika Senatosu’nda yaptığı bir konuşma sırasında “Çin ve 

Latin Amerika, içtenlik ve dostluk ilkelerine bağlı kalarak birbirinin temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren konularda anlayışı ve desteği 

pekiştirmeye devam etmeliler”.[8] ifadelerini kullanması ve 2015 senesinde yayınlanan “Çin’in Askeri Stratejisi” belgesinde Latin Amerika’yla 

askeri ilişkilerin seviyesinin arttırılacağının altının çizilmesi,[9]  tarafların hassas konularda birbirini anlayışla karşılamaya çalıştığını ve askeri 
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Latin Amerika Üzerinde
Artan Çin Etkisi
Latin Amerika, İspanya İmparatorluğu’nun küre-

sel güç olarak düşüşünün akabinde 21. yüzyıla 

kadar Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ken-

di nüfuz alanı olarak gördüğü bir yer haline 

gelmiştir. ABD, Monroe Doktrini’yle bölgeyi ken-

di arka bahçesi olarak tanımlamış ve bölgeye 

yapılacak herhangi bir müdahaleye karşılık 

verileceğini belirterek Avrupalı devletlere uy-

arıda bulunmuştur. Nitekim zaman içerisinde 

hangi doktriner yaklaşım Amerikan dış politi-

kasında belirleyici rol oynarsa oynasın, bu du-

rum değişmemiş ve günümüze kadar devam 

etmiştir.

Buna karşılık 1980’li yıllardan itibaren dışa açılma 

politikası yürüten Çin ekonomisi, büyük bir atılım 
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ilişkileri geliştirmeye istekli olduğunu göstermektedir. Söz konusu durum, Latin Amerika ülkelerine Çin tarafından “iç meselelere” karışma-

ma adına verilmiş bir taahhüt olarak algılanabilir

Latin Amerika ile Çin arasındaki askeri bağların odağında ise silah satışı ve eğitim programları yer almaktadır.  Örneğin 2009-2019 yılları 

arasında Venezuela, Çin’den yaklaşık 615 milyon dolar değerinde silah ithalatı gerçekleştirmiştir.[10] Diğer taraftan Çin’in Bolivya polis 

departmanlarına teçhizat hibesinde bulunması ve Haiti’de[11] barışı koruma operasyonlarına katılması Pekin yönetiminin bölgedeki 

nüfuzunu genişletmek için attığı adımlar olarak yorumlanabilir.

Neticede Çin, bir taraftan ekonomik anlamda bölge ülkelerine borçlar vermekte ve bu devletleri “Deniz İpek Yolu” vasıtasıyla Kuşak-Yol 

Projesi’ne dahil etmekte; diğer taraftan da askeri ilişkilerini geliştirmekte ve bölgeye silah satışı gerçekleştirmektedir. Çin’in bölgedeki 

barışı koruma faaliyetlerine katılması ve bölge ülkelerinin kolluk kuvvetlerine teçhizat hibelerinde bulunması ise bölge ülkeleri üzerinde 

yumuşak güç elde etme çabası olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda dünyanın birçok yerinde gerçekleşen ABD-Çin mücadelesinin 

Latin Amerika gibi Washington yönetiminin arka bahçesi olarak gördüğü bir bölgede daha ön plana çıktığı söylenebilir.
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