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Rusya-Ukrayna Savaşı:
Avrupa’da Yükselen Faşizm 
ve “Batı Sorunu”nun Dönüşü
24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukray-

na Savaşı, Avrupa’nın geleneksel kodların-

da yer alan aşırı sağın yükselişini tetiklemiş ve 

demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin re-

torikten ibaret olduğunu gösteren gelişmelerin 

hız kazanmasına yol açmıştır. Esasen söz konusu 

gelişmeler, 11 Eylül 2001 tarihli terör saldırılarının 

ardından İslamofobi’nin artması ve dolayısıy-

la “İslam”ın “öteki” olarak konumlandırılmasıy-

la başlamıştır. 2008 yılındaki küresel ekonomik 

kriz, 2011 senesinde patlak veren Arap Baharı ve 

buna bağlı olarak ortaya çıkan göç hareketleri, 

2014 yılındaki Ukrayna Krizi, 31 Aralık 2020 tarihi 

itibarıyla gerçekleşen Brexit ve Covid-19 salgını 

ise Avrupalı toplumlarda ulusal hırsların belir-

ginleşmesine ilişkin cereyan eden süreci derin-

leştirmiştir.

Prof. Dr. Mehmet
Seyfettin EROL
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Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Avrupa’nın korkularını ön plana çıkaran iki temel husustan bahsedilebilir. Bunlar; güvenlik ve ekono-

midir. Güvenlik boyutunda enerji, gıda, göç ve hatta sınırlar başta olmak üzere çok boyutlu bir durumdan bahsetmek mümkünken; 

ekonomik anlamda ise Avrupa’nın tıpkı iki savaş arası dönemde olduğu gibi hiperenflasyon gerçeğiyle yüzleştiği ifade edilebilir. Bu da 

iktisadi sorunların sosyal ve akabinde siyasi krizleri beraberinde getirmesine sebebiyet vermektedir.

Nitekim her geçen gün daha da istikrarsızlaşan Avrupa; istifa eden hükümetler, keskinleşen ulus-devlet refleksleri ve yükselen aşırı sağ 

realitesiyle karşı karşıyadır. Bu anlamda Almanya’da Adolf Hitler’i ya da İtalya’da Benito Mussolini’yi ortaya çıkaran koşulların günümüzde 

bir kez daha tekerrür ettiği öne sürülebilir. Zaten İtalya’da Georgia Meloni liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri Partisi’nin seçim zaferi, “so-

syal demokrasinin beşiği” olarak nitelendirilen İsveç’te aşırı sağın iktidara gelmesi, İngiltere’deki politik kargaşaya rağmen Muhafazakâr 

Parti’nin liderliğini sürdürmesi, Almanya’da PEGIDA başta olmak üzere neo-Nazi grupların artan etkinliği ve Fransa’da  Ulusal Cephe’nin 

yükselişi, Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı öncesindeki atmosfere sürüklendiğini teyit eder mahiyettedir.

Üstelik enerji krizinden dolayı Almanya, Fransa ve Çekya gibi ülkelerde yaşanan ve devletlerinin Rusya politikasını tenkit eden protestolar, 

hükümetlerin kendi ulusal çıkarlarına öncelik veren bir siyaset yürütmesi noktasında ciddi bir toplumsal baskıya maruz kaldığını ortaya 

koymaktadır. Zira yaptırımlar üzerinden Rusya’yı zayıflatmayı amaçlayan hamleler, adeta bir “bumerang etkisi” yaratarak Avrupa’yı et-

kilemekte ve bu da fakirleşen toplumların tepkisini çekmektedir. Dolayısıyla pek çok uzman tarafından yapılan değerlendirmelerde 

kamuoyu faktörünün göz ardı edildiği görülse de söz konusu baskının daha da artacağı açıktır. Yani sadece aşırı sağ partiler değil; 

kıtanın genelinde hükümetler de aşırı sağ söylemlere yönelme eğilimindedir. Haliyle ilerleyen dönemde kıta içerisindeki bölünmüşlüklerin 

birtakım siyasi kırılmalara sebebiyet vereceği iddia edilebilir.

Kısaca özetlemek gerekirse, Avrupa Birliği’nin (AB) değerler üzerinden geliştirdiği idealist söylemlerin altından her ulusun kendi çıkarlarına 

öncelik verdiği ve tartışmalı tarihsel kodlarına dönüş arzusunu yansıttığı oportünist bir pragmatizm çıkmaktadır. Elbette bu durum, tıpkı 

İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gibi, özelde “Avrupa Krizi” ve genelde ise “Batı Krizi” şeklinde nitelendirilebilecek bir sürece kapı aralam-

aktadır.

Batı’nın en mühim sorunu ise Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) liderliğinin yarattığı özgüven problemi olarak dikkat çekmektedir. Çünkü 

AB ülkeleri, Hitler Almanyası’nın yaşadığı aşağılanmışlık duygusunu iliklerine kadar hissetmektedir. Her ne kadar Amerikan liderliği, kıta 

ülkeleri için güvenlik konusunda konforlu bir alan yaratsa da Trans-Atlantik ilişkilerde zaman zaman gündeme gelen farklılıklar, “Hangi 

Batı?” sorusunu tartışmaya açmaktadır. Bu da aktörlerin revizyonist bir siyasete yönelmelerini beraberinde getirebilir.

Bu noktadaki en kritik mesele ise Kıta Avrupası’nın liderliği mevzusudur. Son dönemde Almanya ve Fransa arasındaki anlaşmazlıkların ve 

rekabetin ivmelenmesi de Birinci ve İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın liderliği için yaşanan mücadeleyi hatırlatmaktadır.

AB’nin ekonomik devi olan Almanya’nın ulusal hırslarının canlandırdığını gösteren silahlanma kararı ve buna karşılık Fransa’nın Avrupa 

Siyasi Topluluğu (AST) hamlesi, AB-AST tartışmaları özelinde Berlin-Paris ayrışmasının kontrolden çıkabileceğine işaret etmektedir.

Üstelik İkinci Dünya Savaşı ve son olarak da Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan dersler çıkardığı düşünülen Almanya’nın Çin yönelimi de Berlin’in 

hedeflerinin yıkıcı bir hale bürünebileceğini gözler önüne sermektedir. Bu nedenle de Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un 4 Kasım 2022 

tarihli Pekin ziyareti büyük bir sembolik öneme haizdir. Bu noktada İkinci Dünya Savaşı öncesinde ortaya çıkan “Yükselen Asya Güçlerini” 

ve Japonya özelinde gelişen “Faşist İttifak” anlayışını da göz ardı etmemek gerekmektedir. Zira dünya, bir kez daha “Yükselen Asya” temalı 

tartışmalara tanıklık etmektedir.

Dahası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Napolyonist politikalar çerçevesinde ülkesini, eski sömürge coğrafyasıyla yakından 

ilgilenen bir aktöre dönüştürmesi, bunu yaparken de iç politikada aşırı sağa “Sarı Yelekliler” bağlamında adeta alan açması, yükselen milli-

yetçiliğin sömürgeciliği tetiklediği dönemleri anımsatmakta ve aktörlerin entegrasyonist politikaları terk ederek emperyalist geçmişlerine 

dönüşün yollarını aradığını göstermektedir.

Elbette mesele, Kıta Avrupası’yla sınırlı değildir. Çünkü görkemli imparatorluk günlerine dönmenin yollarını arayan bir İngiltere de vardır. 

Aslında Brexit de mevzubahis hedefe hizmet etmesi maksadıyla hayata geçirilmiştir. Nitekim Avrasya jeopolitiğinde etkili olmak isteyen; 

yani “Yeni Büyük Oyun”a dahil olmaya çabalayan ve tarihteki “Büyük Oyun”un temel öznesi olan İngiltere, Doğu Avrupa üzerinden Avra-

sya’ya açılmaya arzusu içerisindedir. Zaten Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan kısa bir süre önce İngiltere, Polonya ve Ukrayna arasında imzala-

nan savunma temelli işbirliği anlaşması da bu politikanın bir çıktısıdır. Londra’nın Kiev ve Moskova’ya olan yaklaşımında AB başkentlerin-

den tamamen ayrışması ve çok daha radikal bir perspektif ortaya koyması da söz konusu hedeften kaynaklanmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, İkinci Dünya Savaşı’na giden sürecin özelliklerinden biri de savaşların yaşanmasını önlemek maksadıyla kurulan 

Cemiyet-i Akvam/Milletler Cemiyeti’nin (MC) başarısızlığıdır. Günümüzde ise krizler karşısındaki etkisizliğiyle dikkat çeken Birleşmiş Mil-

letler (BM), benzer bir akıbetle yüzleşebilir. Hülasa, BM’nin yapısına ilişkin birtakım reformların gerçekleştirilememesi halinde, Avrupa’nın 

sağ-popülizmden sağ faşizme gidişini engellemek mümkün olmayabilir. Bu da Kıta Avrupası’nı savaşların cereyan ettiği temel coğrafyaya 

dönüştürebilir. Tarihin gösterdiği acı gerçek de budur.

Tüm bu değerlendirmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında özelde Avrupa’da ve genelde ise Batı’da yaşanan ayrışmayı yansıtmak-

tadır. Ukrayna konusunda sorulacak “Nasıl bir gelecek?” sualine verilecek yanıtlar, Avrupa güvenlik mimarisini şekillendireceği gibi, Kıta 

Avrupası’ndaki kırılganlıkları da tetikleyebilir. Zira mevcut görüntü İkinci Dünya Savaşı’nı her bir boyutuyla fazlasıyla andırmaktadır.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse AB, aşırı sağla birlikte yükselişe geçen keskin ulus-devletçi anlayışın yıkıcı tehdidiyle karşı karşıyadır. 

Bu bağlamda Brexit’le kapısı aralanan bölünme süreçlerinin “Akdeniz Avrupası” ve “Doğu Avrupa” merkezli yeni meydan okumalarla 

birlikte daha da derinleşme ve genişleme eğiliminde olduğu ifade edilebilir. Dünya, Avrupa merkezli bir “Batı Sorunu”yla bir kez daha 

karşı karşıyadır. Hitler ve Mussolini’nin hayaletleri adeta Avrupa semalarında dolaşmaktadır. Şüphesiz bu sürecin bilahare yorumlanması 

gereken bir de Asya boyutu vardır.
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kimliğinin güçlendirilmesiyle ilişkilidir. Zira TDT, 12 Kasım 2021 

tarihli isim değişikliğinin verdiği mesaja da uygun bir biçim-

de kurumsallaşma adımlarını sürdürmektedir. Bu da TDT’nin 

üye devletler tarafından tam teşekküllü bir uluslararası örgüte 

dönüştürülmek istendiğini göstermektedir. Nitekim TDT sek-

retaryasına ilişkin yapılacak yeni atamalar ve bazı değişiklikler 

de aynı yaklaşımın ürünüdür.[8] Dolayısıyla TDT, güçlü bir ul-

uslararası örgüt olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Öte yandan ortak kalkınma ve refah arayışları noktasında 12 

Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi’nde kabul edilen ve TDT’nin 

yirmi yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi’nin ilk beş 

yıllık rotasını çizecek olan “Strateji Belgesi”nin kabul edilmesi 

beklenmektedir.[9] Böylelikle üye devletlerin ekonomik, siya-

si, kültürel ve sosyal bağların kuvvetlendirilmesi noktasındaki 

kararlılıklarını ortaya koyacakları söylenebilir. Aynı zamanda bu 

belge, müşterek gelecek arayışları noktasındaki iradenin de-

vam edeceği anlamına da gelmektedir. Bu çerçevede zirvenin 

sonunda kabul edilecek olan Semerkant Bildirgesi’nin bölge-

sel küresel düzeyde işbirliği, kalkınma, refah ve barış arayışları 

noktasında kritik mesajlar barındıracağı öngörülebilir.

Ayrıca TDT, tüm dünyanın önce Covid-19 salgını ve daha sonra 

da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkisiyle sert bir şekilde yüzleştiği 

gıda ve enerji krizine çözüm bulmak amacıyla aynı zaman-

da bölgenin de öncelik verdiği meselelerden olan yeşil enerji, 

iklim, ekoloji, tarım, su vb. alanlarda yeni bir yaklaşım geliştirm-

eye dönük politikalar üretmeye hazırlanmaktadır. Bu nedenle 

de bahsi geçen konulara dair çeşitli mutabakat zaptlarının 

imzalanacağı ve bu metinlerin söz konusu belgeyi tamam-

layıcı nitelik taşıyacağı öne sürülebilir. Yani TDT, krizler karşısın-

da bir anti-tez olarak işbirliklerini geliştirmeyi ve derinleştirmeyi 

amaçlayan bir yapı olarak ön plana çıkmaktadır.

Sonuç olarak TDT, bir yandan üye devletler arasındaki ekono-

mik, siyasi, kültürel ve sosyal işbirliğini geliştirmeye odaklan-

mış; diğer taraftan da kendi kurumsal kimliğini güçlendirmek 

suretiyle tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşme ça-

balarına hız kazandırmıştır. Teşkilat, bunu yaparken gıda ve 

enerji başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlar karşısın-

da da gerek yeni perspektifler ortaya konulması gerekse de 

küresel bir krize dönüşmeye başlayan lojistik-koridorlar nok-

tasında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi vesilesiyle yapıcı 

yol haritaları sunmaya çalışmaktadır. Bu da TDT’yi yalnızca 

bölgesel düzeyde değil; krizlerin tırmanma eğiliminde olduğu 

bir dönemde küresel boyutta işbirliğine, refaha, güvenliğe 

ve barışa katkı sağlayan bir aktör olarak konumlandırmak-

tadır. Yani TDT, krizler karşısında bir anti-tez olarak işbirliklerini 

Söz konusu kararlar bağlamında ilk olarak TDT’nin genişleme 

süreçlerinden bahsetmek gerekmektedir. Türk Konseyi’nin TDT 

adını aldığı 2021 yılındaki İstanbul Zirvesi’nde gözlemci üye haline 

gelen Türkmenistan’ın tam üyeliğinin gerçekleşmesi beklenme-

ktedir.[2] “Diyaloğu barışın teminatı”[3] olarak gören Türkmeni-

stan’ın üyeliğinin teşkilata yeni bir ivme kazandıracağını ve bölge-

sel güvenlik, işbirliği, barış ve refah arayışlarını güçlendireceğini 

söylemek mümkündür. Böylelikle TDT, Afgan Sorunu başta olmak 

üzere pek çok kriz karşısında daha etkin bir diplomasi yürütebi-

lecektir. TDT Zirvesi’ndeki ikinci mühim gelişmenin ise Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nin TDT’ye gözlemci üye olmasıyla yaşanması 

beklenmektedir.[4]

Diğer taraftan TDT Semerkant Zirvesi’nde üye devletlerin birbirleri-

yle, bölgeyle ve dünyayla entegrasyonunun geliştirilmesine yöne-

lik atılımlar da beklenmektedir. Bu kapsamda ekonomik entegra-

syonu hızlandıracak mühim bir adım olarak “Ortak Yatırım Fonu” 

kurulması planlanmaktadır.[5] Bu noktada 4 Kasım 2022 tarihinde 

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi’nin kurulduğuna da dikkat 

çekmek gerekmektedir.[6] Zira iki hadise beraber ele alındığında, 

ekonomik entegrasyona dönük çabaların somut çıktılarına ulaşıl-

maya başlandığı ifade edilebilir.

Ekonomik işbirliklerinin bir sac ayağını da güzergah ve koridorlar 

bağlamında enerji ve transit taşımacılık oluşturmaktadır. Özellikle 

de Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra Kuzey Koridor’un tıkanması, 

Hazar merkezli işbirliği süreçlerine hız kazandırmıştır. Nitekim üye 

devletlerin gerek ikili gerekse de çoklu anlaşmalar yoluyla Çin’den 

başlayıp Avrupa’ya uzanan Trans-Hazar Koridoru’na; yani Orta 

Ulaştırma Koridoru’na yönelik işbirliği arayışlarının arttığı gözlem-

lenmektedir. Bu nedenle Trans-Hazar merkezli lojistik-koridorlar 

noktasında işbirliklerine dair yeni kararların alınması da olasılık 

dahilindedir. Çünkü TDT üyesi devletler, güç mücadeleleri eksen-

inde rekabet alanına dönüşen ve istikrarsızlaşan bir dünya iste-

memekte ve işbirliği köprüleri kurma amacını her platformda dile 

getirmektedir. Bu anlamda Trans-Hazar Koridoru özelinde TDT’nin 

bölgesel ve küresel istikrarsızlıklara karşı işbirliğini merkeze alan 

yapıcı bir perspektif sunacağı söylenebilir.

Tüm bunlara ek olarak ekonomi, ticaret, ulaştırma ve gümrük 

alanlarındaki TDT projelerine ilişkin çeşitli anlaşmaların ve resmi 

belgelerin karara bağlanacağı bir platform oluşturacağı açıklan-

mıştır.[7]

Söz konusu platformun iki açıdan önem arz ettiği belirtilmelidir. 

Bunlardan ilki, “Ortak Yatırım Fonu” ve “Türk Devletleri Banka Bir-

likleri Konseyi”ni tamamlayacak biçimde iktisadi işbirliklerine vere-

ceği katkıdır. İkincisi ve daha önemli olanı ise TDT’nin kurumsal 
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Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant 
Zirvesi: Türk Dünyası’nda “Ortak 
Kalkınma ve Refaha Doğru”
Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Dokuzuncu 

Devlet Başkanları Zirvesi, 11 Kasım 2022 tarihinde 

Özbekistan’ın kadim şehri Semerkant’ta düzen-

lenecektir. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın 

Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliği yaptığı zirveye, 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Ali-

yev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-

Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 

Sayın Sadır Caparov, Türkiye Cumhurbaşkanı 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Eski 

Devlet Başkanı ve Türkmenistan Ulusal Konseyi 

Halk Maslahatı Başkanı Sayın Gurbanguly Ber-

dimuhamedov, Macaristan Başbakanı Sayın 

Viktor Orban ve TDT Genel Sekreteri Sayın Bagh-

dad Amreyev’in katılması beklenmektedir.[1]

“Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” temasının 

işleneceği zirve, ortak tarih, kültür ve medeni-

yet anlayışına dayalı istikrar, güvenlik ve refah 

arayışlarını temsil etmektedir. Bu kapsamda 

zirvede alınması beklenen kararlar oldukça 

mühimdir.
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Rusya’nın Herson Bölgesin-
den Çekilmesinin Nedenleri
Ukrayna’daki Rus birliklerinin komutanı Sergei 

Surovikin, 9 Kasım 2022 tarihinde Rusya Savun-

ma Bakanı Sergey Şoygu’ya kontrolleri altındaki 

Herson’un bazı bölgelerinden Dinyeper Nehri’nin 

doğu kısmına çekilmelerinin ihtiyaç haline geld-

iği yönünde bir öneride bulunmuştur. Aynı gün 

içerisinde Şoygu, bu teklifi kabul ederek Rus bir-

liklerinin geri çekilmesini emretmiştir.

Rusya’nın işgal ettikten sonra referandum 

gerçekleştirmek suretiyle ilhak ettiği dört 

bölgeden biri olan Herson’un bir kısmından 

Rus kuvvetlerinin çekilmesi kararı; zamanlama 

ve ortaya konulan iddialar göz önünde bulun-

durulduğunda, çok daha derinlikli ve dolayısıy-

la Rusya-Ukrayna Savaşı açısından bir dönüm 

noktası olarak da değerlendirilebilecek yeni bir 

döneme işaret etmektedir. Bu tespit, mevcut 

şartlar altında çok iddialı gibi görünse de savaş-

ta gelinen aşama itibarıyla taraflar açısından 

bir mecburiyet olarak yorumlanabilir.
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geliştirmeyi ve derinleştirmeyi amaçlayan yapıcı bir örgüt olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple de TDT’nin Semerkant Zirvesi’nde alın-

acak kararların sadece üye ülkeler bağlamında değil; bölgesel-küresel boyutta “ortak kalkınma ve refah” amacına ulaşılması açısından 

büyük önem arz ettiğini ifade etmek mümkündür.

[1] “Basın Duyurusu-Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi Özbekistan’ın Semerkant Kentinde Düzenlenecektir.”, Türk Devletleri Teşkilatı, https://

www.turkkon.org/tr/haberler/basin-duyurusu-turk-devletleri-teskilati-tdt-zirvesi-ozbekistanin-semerkant-kentinde-duzenlenecek-

tir_2674, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

[2] Emrah Kaya, “Turkmenistan’s Full Membership to the Organization of Turkic States”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/turkmeni-

stans-full-membership-to-the-organization-of-turkic-states/?lang=en, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

[3] Mehmet Seyfettin Erol, “Turkmenistan, the Address of Continuity in the Search for Peace: “Dialogue is the Guarantee of Peace””, 

ANKASAM, https://www.ankasam.org/turkmenistan-the-address-of-continuity-in-the-search-for-peace-dialogue-is-the-guarantee-

of-peace-1/?lang=en, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

[4] “Kalın: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci Olarak Katılacak”, TRT Haber, https://www.trthaber.com/haber/gundem/ka-

lin-kktc-turk-devletleri-teskilatina-gozlemci-olarak-katilacak-721339.html, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

[5] “Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Hazırlıkları Devam Ediyor”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turk-devletleri-teskilati-zirve-

si-hazirliklari-devam-ediyor/2733607, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

[6] “Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi Kuruldu”, CNN Türk, https://www.cnnturk.com/ekonomi/turk-devletleri-banka-birlikleri-konseyi-ku-

ruldu, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

[7] “Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi 11 Kasım’da Özbekistan’da Toplanacak”, TRT Avaz, https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/

avrasyadan/turk-devletleri-teskilati-devlet-baskanlari-zirvesi-11-kasimda-ozbekistanda-to/636b586201a30a2e3402e400, (Erişim Tarihi: 

10.11.2022).

[8] “Basın Duyurusu…”, a.g.m.

[9] “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi İçin Semerkant’a Gidiyor”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/

politika/cumhurbaskani-erdogan-turk-devletleri-teskilati-9uncu-zirvesi-icin-semerkanta-gidiyor/2733820, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).
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asındaki bağlar kuvvetlenmektedir. Hatta Almanya gibi Batı İttifakı içerisinde Rusya’yla stratejik ilişkileri bulunan bir devlet bile artık Mosk-

ova’yla ilişkilerini asgari seviyeye indirmiştir. Üstelik Berlin, Kiev’le olan münasebetlerini de geliştirme eğilimi içerisindedir.

Dahası Rusya, sadece Batı’da değil; aynı zamanda Batı dışı dünyada da yalnızlaşmakta ve hatta “terkedilme” sendromu yaşamaktadır. 

Bu durum, özellikle de Moskova-Pekin hattındaki münasebetlerde görülmektedir. Nitekim Rusya, Ukrayna’daki savaş konusunda Çin’den 

beklediği desteği alamamıştır. Ayrıca Çin, Orta Asya’da ve Rusya’nın sınır bölgelerinde Moskova’nın çıkarlarına aykırı adımlar atmakta 

ve etkisini arttıracak süreçler başlatmaktadır. Anlaşılacağı üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, bir yönüyle Çin’e alan açmaktadır ve Moskova, 

bundan rahatsız olmuş olabilir.

Yeni sürece ABD açısından bakıldığında Washington yönetimi, muhtemelen Rusya’nın istediği kıvama geldiğini düşünmekte olup; onun 

daha da zayıflamasını istememektedir. Bu da savaşın en başından beri ortaya koyduğu ABD-Çin rekabetinde Rusya’yı Çin’den uzaklaştır-

ma ve kendisine daha yakın kılma noktasındaki stratejisine uygun bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendisine karşı çok kutuplu 

dünya arayışında olan yapıya önemli bir darbe indiren ABD, anlaşılan o ki; Rusya ile Ukrayna arasında bir barış tesis etmek suretiyle Mosk-

ova’yı en azından nötr kılarak tüm hatlarıyla Çin’e yüklenmek istemektedir. Bu bağlamda Ukrayna Krizi ile istediği sonucu büyük ölçüde 

yakalamış görünmektedir.

Çin ise aşamalı olarak Rusya’yla birlikte savunduğu “çok kutuplu dünya düzeni” hakkındaki fikirlerinden uzaklaşarak ABD’yle uzlaşabi-

leceğine dair sinyaller vermektedir. Yani Pekin’in Washington’la “kontrollü iki kutuplu” bir sistem arayışına girmiş olabileceği hususuna 

yönelik iddialar, muhtemelen Rusya’nın dikkatinden kaçmamıştır. Bu da Moskova’nın dış politikasını ve özellikle de büyük güçlerle olan 

ilişkilerini gözden geçirmesine sebebiyet vermektedir. 

Kısaca özetlemek gerekirse Ukrayna’daki savaş, Rusya-Çin ortaklığına zarar verdiği gibi, ABD’nin “vekaleten savaşlar” noktasında Rusya’ya 

sert darbeler vurabileceğini göstermiştir. Elbette bu da ABD’nin Rusya’ya verdiği bir mesaj olarak yorumlanabilir. Moskova, Washington 

yönetiminin çıkarlarını gönüllü olarak kabul etmemesi halinde ABD’nin farklı yöntemlere başvurarak Rusya’yı zora sokabileceğini an-

lamıştır denilebilir.

Dolayısıyla Rusya’nın Herson’dan kısmen de olsa çekilmesi, Moskova’nın müzakereler için bazı adımlar atmaya hazırlandığı anlamını taşı-

maktadır. Dolayısıyla Rusya, müzakerelerin başlamasını en önemli hedeflerinden biri olarak görmektedir. Burada kuşkusuz Ukrayna’nın bu 

sürece vereceği tepki ve ortaya koyacağı yaklaşım da göz ardı edilmemesi gereken bir gerçekliktir. Muhtemelen bu noktada da ABD’nin 

“gizli diplomasisi” devrededir.  
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Nitekim Rusya perspektifinden bakıldığında Rus yetkililer, bunu 

“zor alınmış bir karar” olarak nitelendirmiştir. Moskova yöneti-

minin Ukrayna politikası bakımından böyle bir gelişmenin son 

derece ciddi bir karar olduğundan şüphe yoktur. Rus yetkililerin 

de açıkladıkları gibi bu, alınması zor bir karardır. Söz konusu zor-

luğun en önemli nedeni ise yukarıda da belirtildiği üzere, Her-

son bölgesinin Rusya’nın referandum düzenleyerek uluslararası 

hukuka aykırı bir şekilde ilhak ettiği dört bölgeden biri olmasıdır.  

Dolayısıyla Herson, Rusya’nın kanunlarına göre “Rus toprağı” olarak 

kabul edilmektedir. Bu yüzden de çekilme hamlesinin Rus kamu-

oyunda rahatsızlık yaratması kaçınılmazdır. Bu noktada Rusya’nın 

Herson bölgesinin bir kısmını Ukrayna Ordusu’na bırakarak çekilm-

esinin çeşitli sebeplerinin bulunduğu ifade edilebilir.

Bunlardan ilki, savaşın ortaya çıkardığı durumdur. Zira Ukrayna 

Savaşı, Rusya için insani ve ekonomik maliyetiyle sürdürülebilir 

olmaktan çıkmaktadır. İnsani ve ekonomik maliyetin artması ise 

Rusya içindeki sosyo-ekonomik hoşnutsuzluğu tırmandırmak-

tadır. Hem Rus yöneticileri arasında hem de Rus toplumunun 

bir kesiminde Ukrayna’yla savaşın bir “yıpratma savaşı” olduğu 

ve bu savaşta Rusya’nın kazanan tarafta yer almadığı şeklindeki 

düşünceler ön plana çıkmaya başlamıştır.

Tahmin edileceği üzere mevzubahis durum, Rus yöneticiler ar-

asında olduğu gibi toplum içinde de ayrışmaya yol açmaktadır. 

Bu kapsamda karar alıcılar, farklı seçenekleri değerlendirmek zo-

runda kalmaktadır. Nitekim gündeme gelen seçeneklerden birinin 

de Herson bölgesinin bir kısmının Ukrayna Ordusu’na bırakılar-

ak savunma pozisyonuna geçilmesi olduğu ifade edilebilir. Yani 

Rusya, taarruz pozisyonundan uzaklaşarak savunma stratejisine 

geçmeyi seçmiş olabilir. Bununla birlikte kararın bir “stratejik geri 

çekilme” hamlesi olduğu da iddia edilmektedir. Fakat savaşın 

geldiği nokta itibarıyla yeni bir taarruzla neticelenecek taktiksel bir 

geri çekilme hamlesinin Moskova’nın işine ne kadar yarayacağı 

tartışmalıdır.

İkincisi; Rusya, Herson bölgesini kontrol altında tuttuğu Donbas’a 

karşı bir pazarlık unsuru olarak kullanma tercihinde bulunuyor 

olabilir. Hatırlanacağı üzere, 2022 yılının Şubat ayında Rusya’nın 

Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinin başlamasından bir süre 

sonra Kremlin yönetimi, hedeflerini gözden geçirerek ilgisini Don-

bas çevresine yoğunlaştırmıştır. Yani Moskova açısından öncelikli 

hedef, Donbas bölgesini kontrol etmektir. Zaten Rusya’nın Herson 

bölgesine müdahale etmeden önce kullandığı temel argüman 

da Donbas’ın kontrol altına alınması söylemi üzerine inşa edilm-

iştir. Dolayısıyla Rusya, sürecin ve pazarlığın Donbas’la sınırlı old-

uğu mesajını vererek hem iç kamuoyunu hem de uluslararası 

kamuoyunu ikna etmek için çekilme hamlesini kolaylaştırıcı bir 

faktör olarak kullanabilir. Böylece başta Rus kamuoyu olmak üzere, 

uluslararası kamuoyu nezdindeki pozisyonunu-imajını tazeleme 

ve düzeltme yoluna gitme gereği duymuş olabilir. Bu da diplo-

masi masasında Rusya’nın elini daha da kuvvetlendirecek bir ar-

gümana dönüşebilir. Yani gelişmeler, Rus ve Ukrayna kamuoyunu 

ikna edici, “kazan-kazan” prensibine ve karşılıklı tavizlere dayalı bir 

süreci gündeme getirmiş olabilir.

Diğer taraftan Rusya’nın Herson bölgesinde referandum düzen-

lemiş ve bu bölgeleri ilhak ettiğini açıklamış olmasına rağmen 

böyle “zor” bir karar alması, mühim bir soruyu akıllara gerilmek-

tedir. O soru ise şöyledir: Rusya ABD’yle daha büyük bir pazarlık 

yapmaya mı hazırlanıyor?

Aslında Rusya’nın uzun zamandan beri ABD’yle masaya otur-

mak istediği bilinmektedir. Nitekim Rus yetkililer, bunu defalarca 

dile getirmiştir. Dolayısıyla Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını ele 

geçirme kararından vazgeçerek kontrol altında tuttuğu bölge-

lerin bir kısmından çekilmesinde, kendisini müzakerelere zorlayan 

gerekçelerin etkili olduğu söylenebilir.

Bu bağlamda birçok nedenden bahsetmek mümkündür. Bunlar; 

en başta da belirtildiği üzere, savaşın ağır maliyetiyle ilişkili olabil-

ir. Fakat bundan ibaret değildir. Çünkü Ukrayna, savaş vesilesiyle 

her geçen gün daha da güçlenmektedir. Savaşın Ukrayna ask-

erlerine getirdiği psikolojik üstünlük ve sağladığı ulusal birlik duy-

gusu, Kiev’in elini rahatlatmıştır. Ayrıca ABD ve diğer Batılı devletler 

tarafından Ukrayna’nın silahlandırılması da ülkeyi mühim bir askeri 

güce dönüştürmektedir. Dolayısıyla modern silahlarla donatılmış 

ve savaş tecrübesi edinmiş bir Ukrayna Ordusu’nun Rus birlikler 

tarafından durdurulması kolay değildir.

Kuşkusuz savaşın uzaması, bir yandan Rusya’yı yıpratırken; diğer 

taraftan da Ukrayna’ya bazı askeri avantajlar sağlamaktadır. 

Bu nedenle de savaş, Rusya’nın küresel stratejisine zarar ver-

mektedir. Örneğin Rusya-Ukrayna Savaşı, Trans-Atlantik ilişkileri 

güçlendirmiştir. Nitekim Rusya’nın Avrupa’yı ABD’den bağımsız bir 

kutup olarak konumlandırma arzusuna rağmen ABD ile AB ar-
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Ayrıca Rus lider, Ermenistan yöneticilerine Erivan’ın kontrolündeki bölgeyi Azerbaycan’a devretmesini teklif ettiğini; ancak bunu Ermeni 

yetkililerin kabul etmediğini dile getirmiştir.[2] Bilindiği gibi, 2022 yılının Eylül ayında Ermenistan ile Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşan-

mış ve bu çatışmalarda yüzden fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Bununla birlikte taraflar, düzenli olarak birbirini suçlamaktadır.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 31 Ekim 2022 tarihinde Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’le görüşmesi beklenmektedir. Paşinyan ile Aliyev arasındaki son görüşme, 6 Ekim 2022 tarihinde Çek-

ya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde gerçekleşmiştir.

Söz konusu görüşme, barışa giden yolda olumlu bir adım olarak nitelendirilmiştir. Nitekim Sayın Aliyev de 2022 yılının sonuna doğru Er-

menistan’la barış anlaşmasının imzalanabileceğini belirtmektedir. Ayrıca Ermenistan Güvenlik Konseyi’nin de benzer bir sürece işaret 

ettiği görülmektedir.

Bununla birlikte Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’la 28 Eylül 2022 tarihinde Beyaz Saray’da bir araya gelerek yıl sonuna kadar bir barış an-

laşması yapılması konusunda uzlaşı sağlamıştır. Öyle ki; Grigoryan, 12 Ekim 2022 tarihinde bu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir 

barış anlaşmasının imzalanması; yani yıl sonuna kadar bir anlaşma yapılması konusunda uzlaşıya varıldı.” ifadelerini kullanmıştır.[3]Pu-

tin’in açıklamasının ardından Paşinyan, 28 Ekim 2022 tarihinde şunları söylemiştir:[4]

“Erivan, Rusya tarafından sunulan Ermenistan ile Azerbaycan arasında devletlerarası ilişkilerin kurulmasına yönelik temel ilke ve paramet-

reler hakkındaki çalışmayı kabul etti ve bunu Soçi’de teyit etmeye hazır. Rusya’nın önerilerini destekleyeceğini umuyoruz.”

Aynı gün Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’yla görüşen Rusya Federal Konseyi Başkanı Valentina Matviyevko da Mosko-

va’nın Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması için yardımcı olmaya devam edeceğini belirtmiştir.[5]

Belirtmek gerekir ki; Valdai toplantısında Azerbaycan’ın beş bölgesinin/reyonunu Bakü’ye verilmesi karşılığında Karabağ’ın Ermeni-

stan’ın kontrolü altında kalmaya devam edeceğine ilişkin Putin’in yaptığı açıklamalar, geçmişe dayanan barış planlarından biriydi. Lakin 

Rusya’nın Karabağ Sorunu’nun çözümüne ilişkin girişimleri olumlu sonuç vermemiş; bilakis Azerbaycan’ın bu görüşmelere dair umudunu 

yitirmesine yol açmıştır.

Paşinyan öncesi dönemlerde Ermenistan hükümetleri ne Karabağ’ı ne de Karabağ dışında yer alan işgal edilmiş beş bölgeyi Azerbay-

can’a geri vermeye yanaşmamıştır. Bu yüzden de Erivan için şu iki seçenek en makul olarak görülmekteydi: Birincisi, Karabağ ve işgal 

altındaki diğer bölgelerin Ermenistan’a bırakılması; ikinci ise çatışmaların dondurulmasıydı.

2020 yılında Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri alması ise Putin’in dile getirdiği gibi eski “barış projeleri” geçersiz kılmış ve hem 

Ermenistan’ın hem de Rusya’nın konuyla ilgili politikalarını değiştirmelerine neden olmuştur.

Putin, Ermenistan’ın Karabağ konusunda önerilen fırsatı kaçırdığını dile getirmektedir. Başka bir ifadeyle, Putin, Ermenistan-Azerbaycan 

arasındaki sorunlu ilişkilerinin asıl sorumlusunun Erivan olduğunu vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra Azerbaycan ve Ermenistan, kendi 

aralarında yaptıkları görüşmelere ek olarak ABD ve Fransa aracılığıyla yapılan görüşmelerde de barış anlaşmasının sağlanması konu-

sunda önemli bir ilerleme kat etmişlerdir.

Rusya, Kafkasya’daki gelişmelerden uzak kalması durumunda süreci yönetemeyeceğini düşünmekte ve bölgedeki rolünü, ABD veya 

Avrupa’ya kaptıracağından kaygı duymaktadır. Ermenistan ise bir yandan barış görüşmelerinden memnun kalırken; diğer taraftan ken-

disi için daha fazla kârlı çıkmasını sağlayacak bir öneri duymayı istemektedir.

Rusya-Ermenistan ilişkilerindeki problemler devam ettiği sürece, Moskova’nın Ermenistan’a kayda değer bir öneri sunması beklenemez. 

Azerbaycan’ın çıkarlarına ters düşen tekliflerin gündeme gelmesi ise Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliğin yeniden tırman-
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Rusya’nın Azerbay-
can-Ermenistan İlişkile-
rine Yönelik Yeni Politikası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim 

2022 tarihinde Valdai Tartışma Kulübü’nün 19. 

toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbay-

can-Ermenistan ilişkilerine ve Karabağ So-

runu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Bu kapsamda Putin şunları söylemiştir:[1]

“Rusya’nın tutumu, Ermenistan ve Azerbaycan’ın 

bir barış anlaşmasına ihtiyacı olduğu yönünde-

dir; fakat Moskova, Erivan’a hiçbir şey dayat-

mayacak ve seçimlerinden herhangi bir aktörü 

desteklemeyecektir.”

ANKASAM ANALİZ

12

A N K A S A M  B Ü L T E N

Dr. Sabir
ASKEROĞLU

ANKASAM Avrasya 
Uzmanı



A N K A S A M  B Ü L T E N

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

Arktik Bölgesi’nde Derin-
leşen Rekabet: ABD-Çin-
Rusya
Son yıllarda dünya siyasetinde görülen değişim-

lerle birlikte küresel güç dengesinde Çin, yükse-

len bir aktör olarak değerlendirilmeye başlan-

mıştır. Tek kutuplu dünya düzenini sürdürme 

arayışında olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

ise Çin’in yükselişini durdurmaya çalşmak-

tadır. Öte yandan özellikle de Rusya-Ukrayna 

Savaşı’nın Soğuk Savaş atmosferini yeniden 

canlandırmasıyla birlikte, ABD’nin “geleneksel 

düşmanı” olan Rusya’nın “çok kutuplu dünya” 

arzusunda Çin’le işbirliği geliştirdiği görülmekte 

ve iki ülkenin stratejik yakınlaşmasına tanık ol-

unmaktadır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda 

ise Arktik Bölgesi, bu üç ülkenin “rekabet alanı” 

olarak küresel güç mücadelesinin merkezinde 

konumlanmaya başlamıştır.

ANKASAM ANALİZ
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masına yol açabilir. Burada Paşinyan’ın amacı, Azerbaycan’la yeni bir savaşa girmeden sınırların belirlenmesi ve barış anlaşmasının 

sağlanmasıdır.

Kısaca özetlemek gerekirse Rusya, Ermenistan-Azerbaycan görüşmelerinde ve ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde etkin bir aktör ol-

mak istemektedir. Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün varlığı da hesaba katıldığında Moskova’nın bölgedeki etkisini korumaya çalıştığı 

söylenebilir. Bunun için Moskova, Azerbaycan’la ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu da Rus dış politikasında yeni bir 

ilişki biçimine geçişin habercisidir. Burada 2025 yılı kritiktir. Aksi takdirde Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün görev süresinin dolmasının 

ardından Bakü’nün Rus Barış Güçleri’nin çekilmesini istemesi mümkündür. Kuşkusuz önce Ermenistan-Azerbaycan sınır sorunlarının 

çözülmesi ve barış anlaşmasının imzalanması; ardından da Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün çekilmesi, Moskova’nın bölgeyi üçüncü 

aktörlere kaptırması anlamına gelecektir.

Tüm bu nedenlerden ötürü Kremlin, Azerbaycan topraklarına dair görüşmeleri yeniden gündeme getirerek kendisinin bölgede arabu-

lucu ve hâkim olarak kalabileceği yeni bir süreç başlatmayı amaçlamaktadır. Ancak Rusya’nın işgal altındaki bazı bölgelerin Azerbay-

can’a verilmesi karşılığında, Karabağ’ın kontrolünün Bakü’den alınması gibi eskiden denenmiş yöntemlere başvurması, Bakü’yü rahatsız 

edecektir.

[1] “Путин предлагал Армении передать Азербайджану пять подконтрольных районов”, Kommersant, https://www.kommersant.ru/doc/5634851, (Erişim 

Tarihi: 28.10.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “В Совбезе Армении сообщили о договоренностях заключить мир с Азербайджаном до конца года”, Kommersant, https://www.kommersant.ru/

doc/5608463, (Erişim Tarihi: 28.10.2022).

[4] “Армения согласна работать с Азербайджаном по предложенным Россией принципам”, Kommersant, https://www.kommersant.ru/doc/5635103, 

(Erişim Tarihi: 28.10.2022).

[5] “РФ намерена содействовать подписанию Баку и Ереваном мирного договора”, İzvestiya, https://iz.ru/1417296/2022-10-28/rf-namerena-sodeistvo-

vat-podpisaniiu-baku-i-erevanom-mirnogo-dogovora, (Erişim Tarihi: 28.10.2022).
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Arktik coğrafyası, küresel ısınmanın etkisiyle hızla eriyen buzullar ve bu nedenle ortaya çıkan birçok çok değerli kaynağa erişim imkânı 

nedeniyle stratejik öneme sahip bir coğrafya olarak ön plana çıkmaktadır. Enerji rezervlerine, kritik minerallere ve balıkçılığa ek olarak 

Kuzey Kutbu boyunca yeni açılan nakliye rotaları, potansiyel olarak küresel ticareti yeniden yönlendirmeye ve Avrupa ile Asya arasında 

yeni bir rota oluşturmaya imkân sağlamaktadır. Bu yüzden de hem ticari hem de siyasi olarak birçok ülke, Arktik Bölgesi’ne ilgisini artır-

maktadır. Dolayısıyla bölgede ortaya çıkan yeni oyuncular ve yeni yatırımlar nedeniyle bir güç mücadelesi ortaya çıkmaktadır. Bu aktörl-

erin başında ise Rusya, Çin ve ABD gelmektedir.

Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf olan bu üç devlet, Kuzey Kutbu kıyı şeritlerinin 370 kilometre yakınında bulunan 

kaynaklara sahip olma hakkına sahiptir. Fakat doğalgaz rezervleri, BM tarafından çizilen yasal sınırların ötesinde bulunmaktadır.[1] Bu 

sebeple çıkarları topraktan ziyade; bölgenin sahip olduğu doğal kaynaklarda olan Çin gibi Kuzey Kutbu’ndan görece uzakta olan aktörler 

bile, bölgede aktif bir politika izlemektedir.

Pekin yönetiminin 2018 yılının Ocak ayında “Kuzey Kutbu Politikası Beyaz Bülteni”ni yayınlaması, Çin’in bölgeye olan ilgisini somut bir temele 

oturtmuş ve Pekin, kendisini “Kuzey Kutbu’na yakın bir devlet” şeklinde tanımlamıştır.[2] Her ne kadar Çin, bölgede bir toprak iddiasında 

bulunmasa da bilimsel araştırma yapma, ekonomik kaynakları takip etme ve bölgedeki yönetimde aktif rol oynama hakkına sahip 

olduğunu savunmaktadır. Bu kapsamda Pekin yönetimi, Arktik Bölgesi’ni Kuşak-Yol Projesi kapsamında değerlendirmekte ve bölgedeki 

varlığını “Kutup İpek Yolu”na dayandırmaktadır.

Her ne kadar son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler müttefiklik olarak algılansa da Rusya’nın Çin’in bölgede artan varlığından rahatsız 

olduğu aşikardır. Jeopolitik açıdan bakıldığında Rusya, en uzun Arktik kıyı şeridine sahiptir. Kremlin için Kuzey Kutbu, ulusal güvenlik, meşrui-

yet ve prestij anlamına gelmektedir. Ayrıca ekonomik büyüme ve kalkınma noktasında da bölge, Moskova için mühimdir.

Son yıllarda Rusya, özellikle de Ukrayna Krizi nedeniyle özelde ABD ve genelde ise Batı’yla ilişkilerinin bozulmasının ardından Kuzey Kut-

bu’ndaki askeri varlığını güçlendirmekte ve faaliyetlerinin kapsamını genişletmektedir. Her ne kadar Rusya ve Çin, ABD karşısında çok kut-

upluluk arayışlarını temsil ediyor ve tek kutupluluğa karşı birlikte tepki gösteriyorlarsa da esasında Pekin ve Moskova’nın Kuzey Kutbu’ndaki 

çıkarları birbirinden ayrılmaktadır. Üstelik Çin’in Rusya’dan çok daha fazla ekonomik, finansal ve teknolojik kaynağa sahip olması, Moskova 

açısından Arktik jeopolitiğindeki çıkarları bakımından olumsuz bir durum oluşmaktadır.

Bu çerçevede Moskova, Arktik Bölgesi kapsamında geliştirdiği işbirliklerini çoğaltmak istemektedir. Ukrayna Savaşı’nın ardından ülkeye 

uygulanan yaptırımlar, Rusya’nın Arktik Bölgesi’ndeki faaliyetlerini durdurmaya yaklaşmış ve bu kapsamda Moskova, projelerine en son 

teknolojileri getirebilecek başka ortaklar aramak zorunda kalmıştır. Kremlin’in söz konusu ortaklık için Suudi Arabistan ve Hindistan’la 

görüşmeler yapması, Arktik Bölgesi’nde Çin’le rekabet ettiğini göstermektedir. Çünkü Hindistan, Rusya’nın Çin’le geliştirdiği stratejik ilişkileri 

dengeleme noktasında başta Hint-Pasifik Bölgesi olmak üzere küresel çapta önemli bir aktör olarak değerlendirilmektedir. 

Anlaşılacağı üzere, Pekin-Moskova hattında uzun yıllardır devam eden güvensizlik atmosferi, Ukrayna Savaşı’ndan sonra Rusya’nın Arktik 

Bölgesi’ndeki hedeflerinin belirsizliği nedeniyle daha da artabilir.  Bu durumda Çin ve Rusya’nın ABD’yle beraber Arktik Bölgesi’nde üçlü bir 

rekabetin ana oyuncuları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Öte yandan Washington, Arktik siyasetini ve güvenliğini; Rusya ve Çin’e karşı konulması çerçevesinde değerlendirmektedir.Ayrıca ABD’nin 

petrol endüstrisindeki rakipleri Çin ve Rusya’nın yükselişini engelleme hedefi ve NATO bağlamında Arktik ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler, 
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Washington yönetiminin Kuzey Kutbu’na ilgisinin başlıca gerekçeleri olarak düşünülmektedir. Söz konusu durum, Beyaz Saray tarafından 

7 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “Yeni Arktik Stratejisi” belgesinde de açıkça görülmektedir. [3]

ABD ve Çin, küresel hegemonya için yapısal rakipler olarak görülse de Arktik Bölgesi söz konusu olduğunda, Rusya tartışılmaz askeri süper 

güçtür. Bu durumda ABD’nin bölgede Çin ve Rusya’yı çevrelemek adına daha aktif politikalar izleyeceği öngörülebilir. Esasen İsveç ve 

Finlandiya’nın NATO üyeliğine verilen destek de bundan kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak iklim değişikliği, küreselleşme ve büyük güçler arasındaki rekabetin geri dönüşü, Kuzey Kutbu’nu jeopolitik rekabetin cereyan 

ettiği sıcak bir noktaya dönüştürmektedir. ABD, Çin ve Rusya’nın bölgedeki faaliyetleri, Kuzey Kutbu istisnacılığının sona erdiğini göstermesi 

bakımından büyük önem arz etmektedir.  

[1] “Who Owns the Arctic” Live Science, https://www.livescience.com/who-owns-the-arctic.html, (Erişim Tarihi: 18.10.2022).

[2] “China’s Arctic Policy”, The State Council of People’s Republic of China, http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/

content_281476026660336.htm, (Erişim Tarihi: 18.10.2022).

[3] “Biden’s New Arctic Strategy Foresees Competition With Russia, China”, Reuters, https://www.reuters.com/world/bidens-new-arc-

tic-strategy-foresees-competition-with-russia-china-2022-10-07/ (Erişim Tarihi: 18.10.2022).
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Savaş’ta aynı ideolojik kampta yer alsa da söz konusu dönemin büyük kısmı rekabetle geçmiş, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra da birçok 

alanda uyuşmazlıklar sürmüştür. Fakat daha 1996 yılında sınır bölgelerinde güven tesis etmek için imzalanan Şanghay Antlaşması’yla 

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün temelleri atılmıştır. Bundan sadece bir yıl sonraysa aynı devletler, çok kutuplu bir dünya düzeni taleplerine 

ilişkin ortak bir açıklama yapmıştır. Böylece Rusya ve Çin, aralarındaki sorunları zamanla çözmeye ve uluslararası siyasette işbirliğini 

güçlendirmeye başlamıştır. Bu işbirliği, gerçek anlamda bir ittifak yaratmamış olsa da özellikle de son on yılda pek çok farklı alana yayılar-

ak derinleşmiştir.

İşbirliğinin ilk önemli ayağını askeri alan oluşturmaktadır. Taraflar arasındaki sınır sorunlarının çözülmesi, bir yandan sınır güvenliği 

alanındaki yükleri azaltmış; diğer taraftan da karşılıklı güvene dayanan bir komşuluk ilişkisine kapı aralamıştır. Sınır sorunlarının devam 

ettiği bir ortamda Rusya’nın Çin sınırında daha fazla asker konuşlandırması gerekeceği ve Suriye’ye asker gönderirken ya da Ukrayna’ya 

yönelik bir saldırı başlatırken iki kez düşünmek zorunda kalacağı söylenebilir. Benzer şekilde Çin de Rusya sınırında daha az asker bulun-

durması sayesinde Tayvan Sorunu, Hindistan’la yaşadığı sınır anlaşmazlıkları ve ordunun modernizasyonu gibi konulara daha fazla askeri 

kaynak ayırabilmektedir.  

Ekonomi de aynı derecede önemlidir. İktisadi işbirliğinde asimetrik bir görünüm olsa da Rusya, doğal kaynaklarıyla ve askeri teknolojideki 

avantajlarıyla bu asimetriyi belirli ölçüde dengeleyebilmektedir. Fakat işbirliğinin en kritik boyutlarından biri, uluslararası sistemde pay-

laşılan çıkarlara ilişkindir. Her iki ülke de Batı’nın uluslararası müdahalelerini bir çeşit emperyalizm olarak algılamakta, demokrasi ve insan 

hakları gibi Batılı değerleri diğer devletlerin iç meselelerine müdahale etmenin bahaneleri olarak görmekte ve sistemdeki ABD liderliğine 

şüpheyle yaklaşmaktadır. Özellikle de son yıllarda Rusya-Çin işbirliğinin giderek derinleşmesinin en önemli nedeni burada yatmaktadır. 

Zira taraflar, çok kutupluluk talebinde birleşmektedir.

ABD’nin son yıllarda dış politika ve güvenlik önceliklerini terörle küresel mücadeleden tedricen uzaklaştırarak uluslararası sistem düzeyinde 

devletler arası rekabete yöneltmesi, Rusya ve Çin’in çok kutupluluk talebini daha anlamlı hale getirmekte ve bu iki ülkeyi daha yakın bir 

işbirliğine yöneltmektedir. Dolayısıyla uluslararası sistemdeki yapısal dönüşümden kaynaklanan ortak çıkarlar, Rusya-Çin işbirliğinin güçlü 

bir motivasyona sahip olduğunu göstermektedir. Fakat bu işbirliği bazı sınırlılıklara da sahiptir.

Birincisi, uluslararası sistemdeki yapısal dönüşüm güç dengelerinde yaşanan değişime ilişkin olmakla birlikte, konuyla ilgili tartışmalarda 

kimliksel ve kültürel boyutlar ihmal edilmektedir. Örneğin Moskova’nın Amerikan hegemonyasına karşı çıkışı, antiemperyalist ya da Batı 

karşıtı bir temele sahip değildir. Rusya 19. yüzyıldan bu yana Avrupa güç dengelerinin en önemli oyuncularından biri olmuştur ve kültürel 

olarak kendisini Çin’den çok Avrupa’ya yakın görmektedir. Bu bakımdan Rusya’nın itirazı, Batı hegemonyasının bizatihi kendisine değil; 

bu hegemonyaya ortak olamamasına ilişkindir. Avrupa güvenlik mimarisinde belirli ölçüde temsil edilen, ulusal çıkarlarına hassasiyet 

gösterilen, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) genişlemesi gibi adımlarla çevrelenmeyen; yani Batı hegemonyasına kısmen de olsa 

ortak olan bir Rusya, çok daha farklı bir dış politika çizgisinde olabilir. Bunlar, elbette birer spekülasyon konusudur ama Rusya’nın Batı’dan 

giderek uzaklaşmasında tüm sorumluluk Moskova’ya yüklenemez.

Diğer yandan Çin’in çok kutuplu bir dünya hayal ettiği de tartışmalıdır. Çin her ne kadar revizyonist bir devlet görünümü çizmekten kaçın-

sa da uzun vadede küresel bir lider olma hedefindedir. Ayrıca Çin, Rusya’yı zayıf bir ortak olarak görmektedir. Yani uluslararası sistemdeki 

hedeflere ulaşmak bakımından Moskova’nın Pekin’e olan ihtiyacı Çin’in Rusya’ya olan ihtiyacından fazladır. Çin’in derin tarihsel ve kültürel 

mirası da kendisini dünyanın merkezinde konumlandıran bir siyasal düşünceye işaret etmektedir. Tüm bu nedenlerden ötürü Çin ve 

Rusya’nın işbirliği güçlü bir tarihsel, kültürel ve kimliksel dayanağa sahip değildir ve daha çok pragmatik bir karakter taşımaktadır.

İkincisi, iki ülkenin dış politikada kullandıkları araç ve yöntemler de farklılık göstermektedir. Çin, küresel ekonomik yapıya meydan okuyarak 

değil; onunla bütünleşerek hızla kalkınmıştır. Komşularıyla anlaşmazlıklarını çözmeyi, jeopolitik çatışmalara değil; işbirliği olanaklarına oda-
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Rusya-Çin İşbirliğinin
Sınırları
Son yıllarda Rusya ile Çin arasında giderek ar-

tan işbirliği, uluslararası ilişkiler araştırmacılarının 

görüş ayrılığı yaşadığı güncel tartışmalardan 

biri haline gelmiştir. Kimileri bu işbirliğine çok 

büyük önem atfetmekte ve iki ülkeyi, Amerika 

Birleşik Devletleri’nin (ABD) küresel hegemon-

yasına karşı birleşen Batı dışı bir bloğun lider-

leri olarak görmektedir. Kimileri ise Rusya-Çin 

ittifakını küçümsememekle birlikte söz konusu 

ittifakın sınırlarına vurgu yapma eğilimindedir. 

Fakat son yıllarda yaşanan gelişmeler, her iki 

görüşün de tam olarak doğruyu yansıtmadığını; 

yani tablonun sadece siyah veya beyaz şek-

linde iki renkle resmedilemeyeceğini gösterme-

ktedir.

Öncelikle Rusya-Çin ilişkileri, son derece kar-

maşık bir tarihsel mirasa sahiptir. İki ülke, Soğuk 

ANKASAM ANALİZ
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Scholz’un Çin Ziyareti 
Bağlamında AB-Çin İlişkileri
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 4 Kasım 2022 tar-

ihinde tartışmalı bir Çin ziyareti gerçekleştirmiştir. 

Bu ziyaret, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in üçüncü 

dönem için seçildiği Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. 

Ulusal Kongresi’nin ardından Avrupalı bir liderin Pe-

kin’e yaptığı ilk ziyaret olması bakımından sembolik 

öneme sahiptir.

Scholz’un ziyaretine Alman iş insanlarından oluşan 

bir heyet de eşlik etmiştir. Bu durum, Almanya’nın 

Çin’le ekonomik işbirliğine devam edeceği şeklinde 

yorumlanmıştır. Almanya’nın liberal bir ekonomisi 

olduğu ve ülkedeki şirketlerin iktisadi durgunluktan 

çıkmak istediği düşünüldüğünde, Berlin’in Pekin’le 

ekonomik münasebetlerini derinleştirme arzusun-

da olduğu söylenebilir. Ancak Scholz’un Çin’le ticari 

ilişkileri geliştirme konusundaki ısrarı hem liderlik et-

tiği hükümetin hem de muhalefetin tepkisine ned-

en olmaktadır. Örneğin Almanya’nın 20 Ekim 2022 

tarihinde Hamburg Limanı’ndaki konteyner termin-

alinin %25’lik hissesini Çin devletine ait olan COSCO 

şirketine satması, Alman Hükümeti’ni oluşturan So-

syal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) 

ve Yeşiller Partisi arasında tartışmalara neden ol-

muştur. Nitekim SDP’li Başbakan Scholz’un söz konu-

su satışı gerçekleştirmek istemesine Yeşiller Partisi 

mensupları olan Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve 

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock karşı çıkmıştır.  

Hatırlanacağı üzere Baerbock, 18 Ekim 2022 tari-

hinde ülkesinin Rusya’yla ekonomik ilişkisinin Ukray-

na Savaşı’nın ardından sorunlara yol açtığının al-
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klanmayı tercih etmiştir. Uluslararası sorunlara müdahil olmaktan kaçınmış, nüfuz ettiği coğrafyalarda istikrardan yana hareket etmiştir. 

Dolayısıyla Rusya’nın Batı’yla ilişkilerinde giderek saldırganlaşması ve askeri gücünü bir sorun çözme yöntemi olarak kullanması, Çin’in 

yaklaşımıyla çelişmektedir.

Çin’in uluslararası sistemde jeopolitik gerilimlerin yükselişinden memnun olduğunu söylemek güçtür. Nitekim Rusya’nın haklı ulusal 

güvenlik çıkarlarına sahip olduğunu kabul etmekle birlikte Çin, Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya sahada hiçbir destek vermemiştir. Ukray-

na topraklarının Rusya tarafından ilhakının tanınmamış olması, Moskova yönetimine verilen desteğin sınırlarını göstermesi bakımından 

oldukça önemlidir.

Diğer yandan, iki ülke, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde çoğu zaman birlikte hareket etmeyi tercih etmektedir. Fakat Çin; ul-

uslararası kurumlarla ilişkilerine önem vermekte, bu kurumlarda aktif roller üstlenmekte ve BM’deki rolünü her geçen gün arttırmaktadır. 

Moskova’nın uluslararası sistemin temel normlarına aykırı hareketleri ise Pekin’in bu politikasıyla çelişmektedir.

Üçüncüsü, uluslararası sistemin yapısına ilişkin ortak çıkarlara rağmen daha somut politika alanlarında iki ülke rakip konumundadır. 

Ukrayna Savaşı’nın ardından özellikle dikkat çeken konulardan biri Orta Asya’da artan Çin etkinliğidir. Rusya’nın eski Sovyet coğrafyas-

ındaki baskın güç konumu sorgulanır olmuş, bölgedeki Rus nüfuzunun temel dayanağı olan savunma ittifaklarının güvenilirliği sarsılmıştır. 

Çin’in bölgede artan nüfuzu ise daha çok ekonomik ve diplomatik çabalara dayanmaktadır.

Karadeniz’in kuzeyinde beliren istikrarsızlık ve Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle Kuşak Yol Projesi’nde Orta Koridor’un 

önemi artmıştır. Orta Asya, Hazar, Kafkasya ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşan bu koridor, Rusya’dan geçen Kuzey Koridor’dan çok 

daha elverişli bir siyasal zemin kazanmıştır. Kısacası Çin, Rusya’nın yarattığı güç boşluğunu doldurma konusunda elini çabuk tutmak-

tadır.
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Batı’nın Çin’le Mücadelesi 
ve Almanya’nın Farklılaşan 
Tutumu
16-23 Ekim 2022 tarihli Çin Komünist Partisi (ÇKP) 

20. Kongresi’nde Genel Sekreter Şi Cinping’in 

üçüncü döneminin onaylanmasıyla birlikte 

Batılı ülkeler, Çin’in daha da güçlenmesinden 

endişe duymaya başlamışlardır. Bu kapsam-

da Pekin’in proaktif dış politikasının yalnızca 

Hint-Pasifik’in değil; aynı zamanda Avrupa’nın 

güvenliğini de tehdit edeceği ileri sürülmekte-

dir. Cinping’in yeni döneminde Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD)-Çin rekabetinin derinleşme-

sini bekleyen Avrupa devletleri, yakın gelecekte 

Çin’le “sistematik bir şekilde yüzleşmeye” hazırl-

anmaktadır.  

Avrupa Birliği (AB), Çin’i resmi olarak “stratejik bir 

ortak”, “ekonomik bir rakip” ve “sistemik bir rakip” 

olarak görmektedir.[1] Batılı demokrasileri tem-

sil eden AB ve G7 gibi kurumlar, Çin’in ekonomik 

potansiyelinden faydalanmak istese de Hong 

Kong ve Tayvan gibi meselelerde ve güvenlik 

politikalarında Pekin’i eleştirmektedir.

Bu bağlamda Batılı güçler, Pekin’e karşı uyumlu 

bir duruş sergilemekte zorlanmaktadır. Konuyla 

ilgili olarak AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 

“Avrupa, Çin’e karşı saf olmaktan kaçınmak için 

çok açık bir irade gösterdi, ancak onunla sis-

tematik bir çatışma mantığına da girmek iste-
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Tüm bunlara rağmen Pekin ziyareti öncesinde Berlin’in yeni 

Çin politikasını açıklayan Scholz, çok kutuplu dünyada yeni güç 

merkezlerinin ortaya çıktığını belirterek ortaklıkar kurmayı ve 

işbirliklerini genişletmeyi hedeflediklerini vurgulamıştır.

Kısaca özetlemek gerekirse, AB-Çin ilişkilerinin çok da iyi olmadığı 

bir dönemde Almanya Şansölyesi Scholz’un Pekin ziyareti hem 

ülke hem de AB içerisinde bazı anlaşmazlıkları beraberinde 

getirmiştir. Fransa’nın AB-Çin işbirliği konusuna karşı çıkmasına 

rağmen Almanya’nın Çin’le ilişkilerini geliştirmeye yönelmesi, bir-

lik içerisindeki çatlakların derinleşmesine sebebiyet verebilir. Zira 

Berlin’in AB’nin tepkisine rağmen böyle bir politika benimsemesi, 

“Almanya, AB’den bağımsız bir politika mı uyguluyor?” sorusunu 

gündeme getirmektedir.

Bununla birlikte Çin ziyaretiyle ilgili hem Alman iç siyasetinden 

hem de AB’den tepki görmesine rağmen Scholz’un geri adım 

atmaması, koalisyon ortaklarıyla sorun yaşamasına sebebi-

yet verebilir. Aynı zamanda Pekin’in Rusya-Ukrayna Savaşı’na 

yönelik yaklaşımı nedeniyle AB’nin ortak dayanışma ruhu da bu 

süreçten olumsuz etkilenebilir.

Öte yandan Çin, Scholz’un ziyaretini Avrupa’yla işbirliğini der-

inleştirmek için bir fırsat olarak görebilir. Ayrıca bunu “ticaret 

savaşı” yaşadığı ABD’ye karşı bir hamle olarak da kullanabilir.

[7] Lakin Scholz, Çin’le rekabette ekonomik bağları koparmanın 

yanlış bir yaklaşım olacağını savunmaktadır. Buna rağmen 

AB’nin bölgede Çin’in nüfuzunu arttırmasına çok da izin vermeye 

niyetli olduğu söylenemez.

[1] “German Foreign Minister Urges Caution in China Relationship”, ABC 
News, https://abcnews.go.com/International/wireStory/german-for-
eign-minister-urges-caution-china-relationship-91665504, (Erişim Tarihi: 
03.11.2022).
[2] “Germany’s Baerbock Warns Scholz Ahead of His China Trip”, Politi-
co, https://www.politico.eu/article/germanys-baerbock-warns-scholz-
ahead-of-his-china-trip/, (Erişim Tarihi: 04.11.2022).
[3] “Germany Finds Compromise Over Chinese Hamburg Terminal Deal”, 
ABC News, https://abcnews.go.com/International/wireStory/germa-
ny-finds-compromise-chinese-stake-hamburg-port-92106238, (Erişim 
Tarihi: 03.11.2022).
[4] “EU Witnessing Acceleration of Tensions with China: Von Der Leyen”, 
TVP World, https://tvpworld.com/64078361/eu-witnessing-accelera-
tion-of-tensions-with-china-von-der-leyen, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).
[5] “Thierry Breton Issues China Warning Ahead of Scholz’s Beijing Visit”, 
Euractiv, https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/thier-
ry-breton-issues-china-warning-ahead-of-scholzs-beijing-visit/, (Erişim 
Tarihi: 03.11.2022).
[6] “France’s Macron: Sale of European Strategic İnfrastructure to Chi-
na Was an Error”, Reuters, https://www.reuters.com/world/frances-ma-
cron-sale-european-strategic-infrastructure-china-was-an-er-
ror-2022-10-21/, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).
[7] “China-Germany Cooperation Can Be a Stable Link in Turbulent 
World”, Global Times, https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277837.
shtml, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).

tını çizmiş ve bundan dersler çıkarılarak aynı hataların Çin’le 

münasebetlerde tekrarlamaması gerektiğini belirtmiştir.[1] Ay-

rıca Baerbock, 2 Kasım 2022 tarihindeki Özbekistan ziyaretin-

de yaptığı açıklamalarda, Scholz’un Çin’i ziyaret etme kararını 

kendisinin verdiğini belirtmiş ve Scholz’dan Şi Cinping’e Alman 

Hükümeti’nin mesajlarını iletmesini beklediğini ifade etmiştir.[2]

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmei-

er de Çin’e aşırı bağımlı olunmaması konusunda uyarılarda 

bulunmuştur. Konuya ilişkin açıklamasında Steinmeier, şunları 

söylemiştir:[3]

“Gelecek için dersler çıkarmalıyız ve ders çıkarmak da mümkün 

olan her yerde tek taraflı bağımlılıkları azaltmamız gerektiği an-

lamına geliyor. Bu özellikle de Çin için geçerli.”

Söz konusu açıklamalar, Scholz’un Çin konusunda attığı adım-

lara ilişkin devlet içerisinde bir mutabakat olmadığına işaret 

etmektedir. Üstelik Scholz’un politikası, Brüksel tarafından da 

olumlu karşılanmamaktadır. Zira Avrupa Birliği (AB), Pekin’i in-

san hakları ve ticaret gibi konularda eleştirirken; Çin’le ilişkilerde 

ekonomik bağımlılıktan kurtulmayı amaçlamaktadır. Çünkü birlik, 

enerji alanında Rusya’dan dolayı yaşadığı olumsuz sürecin bir 

benzeriyle Çin’le münasebetlerden ötürü karşılaşmak isteme-

mektedir. Kısacası Rusya örneği, AB için acı bir tecrübe olmuş-

tur. Bu yüzden de Brüksel, Çin’le ekonomik işbirliğinde oldukça 

hassas yaklaşmakta ve stratejik hareket edilmesi gerektiğini dile 

getirmektedir.

21 Ekim 2022 tarihinde AB liderleriyle yapılan görüşmenin ar-

dından Çin’le gerilimin arttığına dikkat çeken AB Komisyonu 

Başkanı Ursula von der Leyen ise “Açıkçası bağımlılıklar söz konu-

su olduğunda, çok tedbirli olmalıyız. Dersimizi aldık.” demiştir.

[4] Bu da AB’nin Çin’e yaklaşımını göstermektedir. Ayrıca AB 

Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton da 

Scholz’un Pekin ziyareti öncesinde Avrupa hükümetlerine Çin’le 

ekonomik işbirliği konusunda “saf” davranmama çağrısında bu-

lunmuştur.[5]

Fransa’nın da bu gelişmelerden rahatsız olduğu görülmekte-

dir. Zira Paris yönetimi, Çin’le işbirliğinin AB’nin çıkarlarına ters 

düştüğünü savunmaktadır. Nitekim 21 Ekim 2022 tarihinde Fransa 

Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, “Çin’e yönelik altyapı satışıyla 

geçmişte stratejik hatalar yaptık.”[6] diyerek kendi perspektifini 

net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla Fransa’nın tu-

tumu, Almanya’yla enerji alanında yaşadığı anlaşmazlığa Çin 

konusunun da eklendiğine işaret etmektedir.
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konusunda Rusya’ya yeterince sert mesajlar verememiş ve Batılı güçler tarafından Moskova’ya karşı yumuşak kalmakla suçlanmıştır. 

Gelinen noktada ise Almanya’nın benzer bir hatayı Çin’le ilişkilerde de yapabileceği konuşulmaktadır. Eğer Almanya, Çin’e karşı yeterince 

sert olmazsa, Tayvan’da patlak verecek olası bir krizden en fazla zarar gören ülke haline gelebilir.

Rusya ve Çin’e karşı mücadelede güç birlikteliği yapmak isteyen bir diğer Batılı kurum da G7’dir.  Bu bağlamda G7 Dışişleri Bakanları, 

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve Çin’in artan nüfuzuyla ilgili politikaları tartışmak amacıyla 3 Kasım 2022 tarihinde Almanya’da 

bir araya gelmişlerdir.[6] Aynı AB örneğinde olduğu gibi, G7 devletlerinin de Rusya ve Çin’le ilgili çıkarlarını uyumlu hale getirmek zor-

dur. Öncelikle bu ülkelerden bazıları farklı kıtalardadır. Buna rağmen ortak güvenlik çıkarları dahilinde işbirliği yapmaları gerekmektedir. 

Örneğin ABD ve İngiltere’nin Çin’e yaklaşımları daha serttir. Ekonomik işbirliğini önemseyen Kanada ise Çin’le mücadele noktasında daha 

çekimserdir.

Benzer şekilde Almanya, Çin’le ilişkilerde ekonomik çıkarlara ağırlık veren bir diğer Batılı devlettir. İtalya’nın da bu anlamda Almanya’yla 

ortak endişelere sahip olduğu söylenebilir. Batılı güçler içerisinde Washington ve Londra, G7’nin yönünü Rusya’dan sonra Çin’e kaydır-

mayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu aktörler, Almanya Şansölyesi’nin Çin’e Pekin’i ziyaret etmesini endişeyle karşılamaktadırlar. Zira Batılı 

devletlerin geneli, Çin’le ilişkilerde dikkatli olunmasından yanadır. Almanya ise Rusya’dan sonra Çin’le ilişkilerde de son ana kadar iyimser 

bir çizgi izleyecek gibi görünmektedir.

[1] “EU Not Seeking ‘Systematic Confrontation’ As Rival China Grows”, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2022/10/22/eu-not-seek-

ing-systematic-confrontation-as-rival-china-grows, (Erişim Tarihi: 04.11.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “EU Is Leaving ‘Naivety’ Behind with China, Dutch Foreign Minister Says”, US News, https://www.usnews.com/news/world/arti-

cles/2022-10-17/eu-is-leaving-naivety-behind-with-china-dutch-foreign-minister-says, (Erişim Tarihi: 22.10.2022).

[4] “Worries Over Germany’s China Dependency Overshadow Scholz Trip”, Saw The Beirut, https://english.sawtbeirut.com/world/wor-

ries-over-germanys-china-dependency-overshadow-scholz-trip/, (Erişim Tarihi: 04.11.2022).  

[5] “German Politicians Are Drawn to Asia”, New Sing Germany, https://newsingermany.com/german-politicians-are-drawn-to-asia/, 

(Erişim Tarihi: 04.11.2022). 

[6] “G7 Foreign Ministers Seek Aligned Policy on Ukraine War, China”, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/

g7-foreign-ministers-seek-aligned-policy-on-ukraine-war-china/, (Erişim Tarihi: 04.11.2022). 
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ve Çin’e hiç uğramamıştır. Lakin Almanya Şansölyesi’nin 4 Kasım 

2022 tarihi itibarıyla bu düşünceden geri adım attığı görülmek-

tedir. Çin’i ötekileştirmenin daha kötü bir tercih olacağını düşü-

nen Scholz, Pekin’e ziyaretiyle iktisadi ilişkileri güvence altına al-

mayı planlamıştır.

Almanya’nın Çin’le ilgili bu hassasiyetinin sebebi, ticaret ve daha 

çok teknoloji alanında yaşanacak sorunlardır. Otomobil üreti-

minde büyük bir pazara sahip olan Almanya’nın olası kriz anın-

da çip tedarik zincirinde Tayvan ve Çin’in yerini doldurması çok 

zordur. Bu nedenle de Almanya, Tayvan’la ilgili bir krizin patlak 

vermesini önlemek için Pekin-Washington hattında dengeleyi-

ci-arabulucu bir rol oynamaya çalışmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak Scholz, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını 

durdurması için Cinping’den Moskova üzerindeki nüfuzunu kul-

lanmasını istemiştir. Çünkü Cinping, daha önce ŞİÖ Zirvesi’nde 

Putin’e bu savaşı sonlandırması yönünde mesajlar vermiştir. Pu-

tin ise söz konusu toplantıda Cinping’e ithafen “kaygılarınızı an-

lıyoruz” ifadesinde bulunmuştur. Dolayısıyla Almanya Şansölyesi, 

Çin Devlet Başkanı’nın Rusya’nın Ukrayna’daki bu savaşına karşı 

olduğunu bilmektedir ve Cinping’in savaşın sonlandırılmasına 

yönelik çabalarını yoğunlaştırması gibi bir beklenti içerisindedir.

Avrupalı güçler, Pekin’le uzlaşmak ve işbirliği yapmak yerine; 

Çin’i ötekileştirmeyi tercih etmektedir. Bu bağlamda Avrupa’daki 

radikal sağ, Çin’le işbirliği yapılmasının tehlikelerinden bahset-

mektedir. Bu bağlamda Scholz’un Çin gezisi tepki çekmiştir.[4] 

Bunu dengelemek amacıyla aynı tarihlerde Almanya Cum-

hurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Japonya ve Güney Kore 

gezisine çıkarken; Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Orta 

Asya turuna çıkmıştır.[5] Bu adımlar, Almanya’nın Avrasya’da bir 

denge politikası uygulamaya çalıştığını göstermektedir. Aynı za-

manda Berlin, Avrupa içindeki Çin’le ilgili endişeleri yatıştırmayı 

amaçlamaktadır.

Avrupa’daki genel eğilim, Ukrayna’daki savaşın sürdürülebil-

ir olmadığı, enerji krizinin içinden çıkılmaz bir hal alabileceği ve 

bunun ekonomi üzerinde büyük baskı oluşturacağı yönünd-

eydi. Ukrayna’da henüz Rus saldırısı başlamadan önce Berlin 

Hükümeti, enerji alanında Moskova’yla yaptıkları işbirliğinin bo-

zulmamasını arzu etmiş ve bu anlamda Kuzey Akım II projesinde 

herhangi bir aksama yaşanmaması maksadıyla Ukrayna’daki 

çatışma riskini son ana kadar azaltmaya çalışmıştır. Yani Al-

manya, enerji alanındaki çıkarlarını ön plana aldığı için Ukrayna 

medik.” ifadelerini kullanmıştır.[2] Benzer şekilde Hollanda Dışişleri 

Bakanı Wopke Hoekstra da “Çin’le diyalogda artan bir gerçekçilik 

var. Saflığı geride bırakıyoruz.” demiştir.[3]

20. ÇKP Kongresi’nden sonra Cinping’in üçüncü döneminde 

daha iddialı olacağından endişe eden AB, yeni konjonktüre ayak 

uydurmak için istişarelerini artırmaya başlamıştır. Michel, ABD-

Çin rekabeti derinleşirken; birliğin kendi modelini geliştirmesi 

gerektiğini olması gerektiğini savunmuştur. Yani Avrupa’nın bu 

rekabete hazırlıklı olması ve tedbir alması gerektiği düşünülmek-

tedir.

Avrupalı liderler, Çin’le ekonomik işbirliği yapmayı sürdürecekler-

ini; ancak Rusya örneğinde yaptıkları gibi, kritik ticaret kalemler-

inde ve teknolojide Çin’e bağımlı olmaktan kaçınacaklarını 

söylemişlerdir. Almanya Şansolyesi Olaf Scholz, Çin’le ekonomik 

işbirliği yapma konusunda Avrupa’da bir görüş birliğinin bulun-

duğunu ve bundan kaçınmanın anlamsız olduğunu belirtmiştir. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Çin ile AB ar-

asında daha dengeli bir ilişki kurulması çağrısında bulunmuş 

ve geçmişte Çin’e gerçekleştirilen altyapı transferi nedeniyle 

“stratejik hatalar” yaptıklarını belirtmiştir.

Avrupa genelinde, Cinping’in üçüncü döneminde küresel reka-

betin derinleşeceği korkusu vardır. Bunun ekonomik etkileri tüm 

Avrupa’ya yansıyacaktır. Çin’le ekonomik bağımlılığı azaltma 

konusunda hemfikir olan Avrupa, gerektiğinde kullanmak üzere 

yaptırım kartını da elinde bulundurmaya özen göstermektedir.

Hatırlanacağı üzere Çin, siyasi gerekçeler (Tayvan’la ilişki kur-

ması) nedeniyle Litvanya’ya “ikincil ekonomik yaptırım” uygu-

lamıştır. Çin’in bu adımından AB endişelenmiştir. Kuşkusuz Çin’in 

bu yöndeki baskıları artarak devam edecektir. Dolayısıyla Avru-

pa’nın Çin’i düşman haline getirmeden onunla işbirliği yolları 

bulması zor olacaktır.

Esasen Avrupa’nın Çin’le ilgili ne yapmak istediğine dair bir kafa 

karışıklığı vardır. Almanya hariç Kıta Avrupası’nın genel görüşü, 

Çin’in yakın gelecekte yaratacağı krizlere hazırlıklı olmak gerek-

tiğidir. Çünkü Rusya’yla enerji alanında kurulan tek taraflı bağım-

lılık nedeniyle büyük bir stratejik hata yapılmıştır. Ticarette Çin’e 

bağımlı hale gelmek de benzer bir hata olacaktır. Nitekim Al-

manya, 2021 yılında Çin’in ekonomik pazardaki boşluğunu dol-

durmak için Japonya’ya yönelmeyi planlamıştır. Zaten Scholz da 

göreve geldikten sonra Asya’daki ilk ziyaretini Tokyo’ya yapmış 
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Aşkabat-Astana-Taşkent 
Hattında Derinleşen İlişkiler

ülkenin saygınlığını pekiştirecek ve esasen bölgesel güvenlik, 

işbirliği ve refah ortamına katkı sağlayacak dinamik bir süre-

cin yaşandığı görülmektedir. Özellikle de 2022 yılının Ekim ayın-

da yaşanan gelişmeler Aşkabat’ın Astana ve Taşkent’le olan 

münasebetlerini derinleştirme eğiliminde olduğunu gözler 

önüne sermesi bakımından oldukça mühimdir.

İlk olarak 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti As-

tana’yı ziyaret eden Sayın Berdimuhamedov, Kazak mevkidaşı 

Sayın Kasım-Cömert Tokayev’le görüşmüştür. İki lider arasında 

yapılan görüşmenin ardından 2022-2024 İkili İşbirliği Programı ve 

on farklı mutabakat zaptı imzalanmıştır. İmzalanan metinler ise 

finans, enerji, turizm, ulaştırma, uzay ve kimya gibi sektörlerdeki 

münasebetlerin derinleştirileceğini göstermesi bakımından 

oldukça önemlidir.[2] Buna ek olarak “Türkmenbaşı-Kuryk-Ma-

hachkala” limanları arasında feribot seferlerinin açılması konusu 

üzerinde uzlaşı sağlandığı açıklanmıştır.[3] Bu da Hazar merkezli 

işbirliklerinin de derinleşeceği anlamını taşımaktadır.

Diğer taraftan Sayın Berdimuhamedov, 22 Ekim 2022 tarihin-

de de Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’i 

ağırlamıştır. Bu ziyarette iki ülke arasındaki dostluğu sembolize 

edecek biçimde Aşkabat’ta inşa edilen Taşkent Parkı açılmış ve 

Horezm-Daşoguz sınır ticaret bölgesinin inşaatının açılış töreni 

gerçekleştirilmiştir.[4] Kuşkusuz bu gelişme, Sayın Berdimu-

hamedov’un 14-15 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği 

Taşkent ziyaretinde ortaya konulan stratejik ortaklığı geliştirme 

hedefindeki kararlılığın sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır.[5]

Anlaşılacağı üzere Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Ber-

dimuhamedov, ülkesinin Özbekistan ve Kazakistan’la olan ilişkil-

erini geliştirme noktasında somut adımlar atmakta ve bu da 

Orta Asya merkezli entegrasyon süreçlerine olumlu yansımak-

tadır. Böylece ilişkiler, bölge devletlerinin dış politika prensiplerine 

uygun bir biçimde çok yönlü-vektörlü, çok boyutlu ve dengeye 

dayalı bir yaklaşımla karşılıklı çıkarlara öncelik veren bir perspek-

tifle gelişmektedir.

Bahse konu olan işbirliklerinin iki önemli sonucunun olacağı 

öngörülebilir. Bunlardan ilki, meselenin Türk Devletleri Teşkilatı 

(TDT) boyutuyla ilişkilidir. Zira 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen 

İstanbul Zirvesi sırasında TDT, entegrasyonun tüm üye devletlerin 

ikili ilişkilerinin geliştirilmesi suretiyle derinleştirilmesi noktasında 

karar almıştır. Elbette bu karar, Türkmenistan’ın 2022 yılının Kasım 

ayında Semerkant’ta düzenlenecek olan TDT Liderler Zirvesi’nde 

teşkilata tam üye olacağı düşüncesiyle birleştirildiğinde, Sayın 

Berdimuhamedov’un Türkmenistan dış politikasına kattığı di-

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 

bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda Türkmeni-

stan, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve üniter 

yapısını pekiştirecek adımlar atmaya öncelik ver-

miştir. Bu kapsamda Türkmenistan, istikrarsızlıklarla 

anılmak istenen Orta Asya coğrafyasında barışı, 

güvenliği ve refahı önceleyen bir yaklaşım ortaya 

koyarak 12 Aralık 1995 tarihinde “Daimi Tarafsızlık 

Statüsü”nü Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tey-

it ettirmiştir. Kuşkusuz bu gelişme, Aşkabat’ı krizler 

karşısındaki ön alıcı diplomasinin merkezi haline 

getirmiş ve özellikle de Sayın Gurbanguly Ber-

namizmin TDT merkezli entegrasyon süreçlerine de olumlu 

yansıyacağı öngörülebilir.

İkinci olarak Türkmenistan’ın Özbekistan ve Kazakistan merkezli 

işbirlikleri üzerinden Orta Koridor’a etkinlik kazandıracak girişim-

lerde bulunduğu söylenebilir. Elbette bu durum, Çin-Kırgı-

zistan-Özbekistan Demiryolu Hattı bağlamında yürütülen 

projelerden de bağımsız okunamaz. Dolayısıyla Aşkabat-As-

tana-Taşkent hattındaki yakınlaşmanın Bişkek ve Pekin’i de kap-

sadığı görülmektedir.

Bu anlamda Çin’den başlamak suretiyle Orta Asya üzerinden 

Kafkasya’ya ve oradan da Avrupa’ya uzanan Orta Koridor’un 

transit ve enerji güzergahı olarak ön plana çıkmaya devam 

edeceği söylenebilir. Böylelikle Avrupa ile Asya ve dolayısıyla 

Doğu ile Batı arasındaki etkileşim kuvvetlenecektir.

Sonuç olarak Sayın Berdimuhamedov, 2022 yılının Ekim ayında 

gerçekleştirdiği temaslar vesilesiyle gerek ikili gerek TDT gerekse 

de Orta Koridor kapsamında önemli girişimlerde bulunmuştur. 

Bu girişimlerin temelinde ise Türkmenistan dış politikasının en 

önemli amacı olan bölgesel işbirliği, istikrar, güvenlik, kalkınma 

ve refahı sağlama amacı vardır. Dolayısıyla hem TDT hem de 

Orta Koridor, diyaloğu barışın teminatı sayan ve devletlerin ege-

men eşitliği prensibi çerçevesinde karşılıklı saygıya dayanan il-

işkiler üzerinden önemli bir yükseliş dönemine girmektedir.

[1] Mehmet Seyfettin Erol, “Turkmenistan, the Address of Continuity in the 

Search for Peace: “Dialogue is the Guarantee of Peace””, ANKASAM, https://

www.ankasam.org/turkmenistan-the-address-of-continuity-in-the-search-

for-peace-dialogue-is-the-guarantee-of-peace-1/?lang=en, (Erişim Tarihi: 

27.10.2022).

[2] “Kazakhstan and Turkmenistan Adopt Comprehensive Program of Co-

operation”, Prime Minister.kz., https://primeminister.kz/en/news/kazakh-

stan-and-turkmenistan-adopt-comprehensive-program-of-coopera-

tion-1794242, (Erişim Tarihi: 27.10.2022).

[3] Aynı yer.

[4] “С.Бердымухамедов и Ш.Мирзиёев открыли парк “Ташкент” и дали старт 

строительству зоны приграничной торговли”, Heronikatm, https://www.

hronikatm.com/2022/10/tashkent-park-opening/, (Erişim Tarihi: 27.10.2022).

[5] Perizat Risbekkızı, “A New Level of Strategic Partnership: Uzbekistan-Turkmenistan 

Relations”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/a-new-level-of-strategic-partner-

ship-uzbekistan-turkmenistan-relations/?lang=en, (Erişim Tarihi: 27.10.2022).

dimuhamedov’un Cumhurbaşkanı olmasının ar-

dından Türkmenistan, diyaloğu barışın teminatı 

olarak gören bir yaklaşımla hareket etmiştir.[1]

Söz konusu yaklaşım, Türkmenistan’ın uluslararası 

toplumdan izole olmasına sebebiyet vermemiş; 

bilakis Aşkabat gerek bölgesel işbirliğine öncelik 

veren projeleriyle gerekse de uluslararası örgütler-

le tesis ettiği ilişkilerle uluslararası toplumun saygın 

bir üyesi haline gelmiştir. Bu kapsamda Türkmen-

istan dış politikasında Sayın Serdar Berdimu-

hamedov’un Cumhurbaşkanı olmasının ardından 
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“Ukrayna İçin Marshall Planı” 
ve Rusya’nın Dondurulmuş 
Yurtdışındaki Varlıkları
Avrupa ve Kuzey Amerika’da ele geçirilen Rus 

varlıklarının akıbetiyle ilgili tartışma, Batılı poli-

tikacıların bu konudaki geçmiş tartışmalarıy-

la pek de farklı olan bir sürece dönüşmeye 

başlamıştır. Nitekim Avrupa Adalet Komiseri 

Didier Reynders, 31 Ekim 2022 tarihinde yaptığı 

açıklamada en azından Rusya Merkez Bankası 

fonlarına el konulmaması; ancak Rusya, Ukray-

na’nın yeniden yapılandırılmasını gönüllü olarak 

kabul edene kadar dondurulması gerektiğini 

söylemiştir. Reynders’e göre Avrupa Birliği (AB), 

Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle Rusya’ya karşı 

yaptırımların bir parçası olarak 17 milyar avroyu 

aşan Rus varlığını dondurmuştur. Bu kapsamda 

Reynders, şunları söylemiştir:[1]

“Halihazırda Almanya’daki 2,2 milyar avro dahil 

olmak üzere yedi üye ülkede 90 kişinin 17 milyar 
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avrodan fazla mal varlığı donduruldu… AB, suç işinden gelen paraya el koyarsa, bunlar Ukrayna için bir tazminat fonuna gönderilebilir. 

Fakat bu miktar, yeniden yapılanmayı finanse etmek için yeterli olmaktan uzaktır.”

Reynders’a göre, Batı yaptırımları çerçevesinde Rusya Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinden 300 milyar avro da dondurulmuştur. Rey-

nders, “Bana göre bu 300 milyar avro, Rusya’nın Ukrayna’nın yeniden inşasında gönüllü olarak kabul edeceği zamana kadar en azından 

bir garanti olarak tutulabilir.” değerlendirmesinde bulunmuştur.[2]

Hatırlanacağı üzere, 25 Ekim 2022 tarihinde Berlin’de üst düzey AB yetkilileri, G7 Büyükelçileri, uluslararası ortaklar ve Ukraynalı yetkililer-

in katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, Ukrayna’nın yeniden inşası için “Marshall Planı” önerilmiştir. “Ukrayna’nın Restorasyonu” veya 

“Ukrayna İçin Marshall Planı” üzerinde dünya çapında 50 uzmanın çalıştığı belirtilmektedir. On yıllar sürecek olan bu plana göre, sadece 

savaştan önceki seviyeye geri dönmek değil; Ukrayna için modernizasyon ve dijitalleşme konularında Avrupa standartlarında yeni bir 

sıçramanın yapılması öngörülmektedir. Söz konusu ülke için öngörülen plan, Ukrayna’nın yeniden yapılanmasının ve reformların ar-

dından ülkeyi AB’ye üye yapmayı amaçlamaktadır.[3]

Öte yandan bahsi geçen konferansta açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temel amacın Avrupa’daki Rus 

varlıklarını dondurmak değil; onlara el koymak olduğunu söyleyerek Avrupa Adalet Komiseri Reynders’den farklı bir açıklamada bulun-

muştur. Lakin Leyen’e göre AB, bunun için gerekli yasal çerçeveye sahip değildir. Fakat bunun üzerinde çalışmaktadır. Kurulan geçici uz-

man grubunun amacı, sadece nerede ve neyin dondurulduğunu belirlemek değil; aynı zamanda fonlara el koymak ve Ukrayna’yı restore 

etmek için kullanılabilecek yasal koşulların neler olduğunu anlamaktır. Leyen, Dünya Bankası’nın tahminlerine atıfta bulunarak 2022 yılının 

Eylül ayından itibaren Ukrayna’yı eski haline getirmek için 350 milyar avrodan fazla paraya ihtiyaç duyulacağını belirtmiş ve bu rakamın 

AB ve ABD tarafından dondurulan Rus varlıklarının hacmine tekabül ettiğini söylemiştir.[4]

2022 yılının Mart ayında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Moskova yönetiminin yaptırımlar nedeniyle toplam 640 milyar dolar ci-

varındaki rezervlerin 300 milyar dolarına erişimini kaybettiğini belirtmiştir.[5] Bunlar, başta Rus oligarkları olmak üzere bireylerin fonları, 

gayrimenkulleri ve diğer mülkleri ile Rusya Merkez Bankası’nın yurtdışındaki altın ve döviz rezervleridir.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski de 30 Ağustos 2022 tarihinde Fransız Girişim Hareketi Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, 

savaşın ardından Ukrayna’nın altyapısını yeniden inşa etmenin 600 ile 800 milyar dolar arasında bir harcamayı gerektireceğini dile 

getirmiştir.[6] Dolayısıyla savaşın maliyeti artarken; Batılı devletlerin kontrol altında tuttukları Rus rezervlerinin nasıl kullanılacağı da tartışıl-

maktadır.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunurken; başlıca hedeflerinden biri, söz konusu ülkenin askeri altyapısını imha etmekti. Ukray-

na’yı silahsızlandırarak teslim olmasını sağlamak isteyen Moskova yönetimi, zamanla bu hedefinden uzaklaşmak zorunda kalmış ve 

gerçekleştirdiği saldırıları, sadece askeri tesis ve stratejik varlıklarla sınırlı tutmayarak ülkenin sivil altyapısını da hedef almaya başlamıştır.

2022 yılının Şubat ayından Ağustos ayına kadar geçen süreçte savaşın ülkenin altyapısına verdiği zarar, resmi olarak en az 600 milyar 

dolara mal olurken; savaşın sürmesi, bu hasarın da artmasına yol açmaktadır. Örneğin Rus Odusu, Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırının 

ardından Ukrayna’nın ondan fazla şehrine füze ve İHA saldırıları düzenleyerek yıkımın boyutunu derinleştirmiştir. Dahası Rusya, yeniden 

Ukrayna’nın şehirlerini, stratejik varlıklarını ve enerji tesislerini hedef almaya başlamıştır.

Anlaşılacağı üzere Batı, Rusya’ya şart koşmakta ve Ukrayna’nın yeniden yapılandırılması koşuluyla bu varlıkları, Rusya’ya iade edebi-

leceğini belirtmektedir. Ancak bu iade de savaş sonrasına dair tasarımın bir parçasıdır. Yani Ukrayna’daki çatışmaların daha ne kadar 

uzayacağı bilinmemektedir. Dolayısıyla çatışmaların devam etmesi, Rusya ekonomisini zor durumda bırakmaya devam etmektedir. 

Üstelik çatışmalar sona erse de Rusya, Batı’nın elinde bulunan rezervleri, kendi ülkesinin kalkınması için harcamak isteyecektir. Kısacası 

savaştan sonra da Rusya-Batı-Ukrayna hattında Rus rezervleri meselesi tartışmalı bir konu olarak gündemde kalacaktır.
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Diğer bir faktör ise mevzubahis kaynakların Rusya’ya herhangi bir şekilde verilmemesine dair yaklaşımdır. Batı’ya göre, Ukrayna Krizi’nin 

ana kaynağı, Moskova yönetiminin politikasıdır. Çünkü Ukrayna’daki savaş, aynı zamanda Avrupa’ya da zarar vermiştir. Örneğin Krem-

lin’in Avrupa’ya doğalgaz akışını kısıtlaması, enerji krizine sebebiyet vermiştir. Bu çerçevede zikredilen zararın da Moskova yönetimine 

ödettirilmesi şeklinde bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yüzden AB, Rusya’ya ait varlıkları kendi sorunlarının çözümü için kullanmak isteye-

bilir.

Diğer taraftan vurgulamak gerekir ki; Batı’ya göre, Ukrayna Savaşı’nın sona ermesinin ardından imzalanacak barış anlaşmasında 

Rusya’nın kaybeden taraf olarak masada yer alması gerekmektedir. Bu durumda ise Avrupalı liderlerin dile getirdikleri “Ukrayna’nın 

yeniden inşasında Rusya’nın yer alması” yaklaşımı, bir anlamda Moskova’nın kabul edeceği kapitülasyon anlamına gelecektir. Bu sen-

aryoda AB ülkelerinin ellerinde bulundurdukları rezervleri geri vermemesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Bu anlamda Batı, dondurulmuş mal 

varlıklarına Ukrayna Savaşı için harcadığı maliyetin karşılığı olarak el koyabilir.

Sonuç olarak Ukrayna’nın yeniden yapılanması için düşünülen planla ilgili Rusya’ya ait olmasına rağmen Batı tarafından kontrol edilen 

rezervlerin nasıl kullanılacağı konusunda yaşanan tartışma devam etmektedir. Kuşkusuz savaşın uzaması, maliyeti de arttıracaktır. Bu 

durumda da söz konusu kaynakların Ukrayna için kullanılması bir anlam ifade etmeyecek ve Batı, bu varlıkları ya kendi ihtiyaçları için ya 

da Ukrayna’yı silahlandırmak maksadıyla kullanacaktır.

[1] “Еврокомиссар допустил заморозку резервов Центробанка РФ, пока Россия не начнет восстановление Украины”, Yevropeyskaya Pravda, https://

www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/10/29/7149636/, (Erişim Tarihi: 31.10.2022).

[2] Aynı yer.

[3] Мартина Богуславец, “Новый план Маршалла для Украины: платформа в формате Рамштайн и Фонд восстановления”, ZN.UA, https://zn.ua/mac-

rolevel/novyj-plan-marshalla-dlja-ukrainy-platforma-v-formate-ramshtajn-i-fond-vosstanovlenija.html, (Erişim Tarihi: 31.10.2022).

[4] “Глава Еврокомиссии назвала главной целью ЕС конфискацию российских активов”, Lenta.Ru, https://lenta.ru/news/2022/10/25/konfiskaziya/, (Erişim 

Tarihi: 31.10.2022).

[5] “Силуанов заявил о заморозке половины золотовалютных резервов России”, Lenta.Ru, https://lenta.ru/news/2022/03/13/polovina_rezervov/, (Erişim 

Tarihi: 31.10.2022).

[6] “Восстановление Украины может обойтись в $600-800 млрд, — Зеленский”, Focus, https://focus.ua/economics/527388-vosstanovle-

nie-ukrainy-mozhet-oboytis-v-600-800-mlrd-zelenskiy, (Erişim Tarihi: 31.10.2022).
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Pakistan Başbakanı’nın
Çin Ziyareti
Pakistan, bağımsızlığını kazandığı 1947 senesin-

den beri Çin’i “İyi ve kötü günün dostu” olarak 

nitelendirmektedir. Bu yüzden de İslamabad’ın 

Pekin’le yakın ilişkiler geliştirdiği görülmektedir. 

Nitekim Pakistan halkı da Çin’le ilişkilerin geliştiril-

mesini desteklemektedir. Pakistan’ın Çin’e olan 

yaklaşımının nedenlerinden biri de Çin Komünist 

Partisi’nin (ÇKP) İslamabad yönetimini önemse-

mesidir. İki ülkenin Hindistan’la olan anlaşma-

zlıkları, Pakistan’ın bir nükleer güç olması ve Pe-

kin’in küresel stratejilerinde söz konusu ülkeye 

kritik roller atfetmesi gibi hususlar da taraflar 

arasındaki münasebetlerin gelişmesine katkı 

sağlayan faktörlerdir.

Bilindiği üzere, 16 Ekim 2022 tarihli ÇKP 20. Kon-

gresi’nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncü 

kez ÇKP Genel Sekreteri seçilmiştir. Nitekim Şi’nin 
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bu başarısının ardından Çin’i ziyaret eden ilk yabancı lider de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif olmuştur. Nitekim ziyaret son derece yapıcı 

bir atmosferde gerçekleşmiştir. Zira 1-2 Kasım 2022 tarihli ziyaretten önce Şerif, “Global China Daily” için kaleme aldığı analizde Çin’le ilişkil-

erin Pakistan dış politikasının temel yapı taşını oluşturduğunu belirtmiştir.[1] Şerif, Çin’e gittiği sırada yaptığı konuşmada ise “Dünya farklı 

sorunlarla karşı karşıyadır. Böyle bir durumda Çin ve Pakistan stratejik ilişkilerini geliştirecektir ve Pakistan, tüm komşularıyla yapıcı ilişkiler 

kurmaya hazırdır.” demiştir.[2]

Öte yandan Şerif’in iktidara gelmesinin ardından Batı’ya yakın bir politika izlediği de görülmektedir. Aslında Pakistan Başbakanı, mevzuba-

his ziyaret vesilesiyle Batı ile Çin arasında bir denge politikası yürüttüğünü ortaya koymuştur. Zira Şerif, Eski Başbakan İmran Han’ın Çin’e 

fazla yakınlaşmasının ülkedeki ekonomik ve siyasi sorunları çözmeye yetmediğini görmüş ve bu yüzden de özelde Amerika Birleşik Dev-

letleri’yle (ABD) ve genelde ise Batı’yla ilişkileri restore etmeye odaklanmıştır.

Belirtmek gerekir ki; Şerif Hükümeti’nin Batı’yla münasebetleri geliştirmesinin ülkeye mühim kazanımlar sağladığı da görülmüştür. Örneğin 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan’a 1,7 milyar dolarlık bir kredi sağlamıştır. Dahası ABD, Pakistan’ı eleştiren söylemlerinden uzaklaşarak 

İslamabad yönetimini bir partner olarak gördüğünü dile getirmeye başlamıştır. Ayrıca Mali Eylem Görev Gücü (FAFT), Pakistan’ı terörü 

destekleyen ülkelerin yer aldığı gri listeden çıkarttığını duyurmuştur. Buna ek olarak Washington yönetimi, F-16 savaş uçaklarının onarımı 

için Pakistan’a 450 milyon dolar değerinde askeri yardım sağlayacağını duyurmuştur.

Anlaşılacağı gibi Şerif yönetimi, ABD başta olmak üzere Batı’yla ilişkileri normalleştirirken; Çin’i de ziyaret ederek dengeye dayalı çok yönlü 

bir dış politika yürüttüğünü ortaya koymuştur. Dolayısıyla Şerif, Şi’nin üçüncü döneminde ülkeyi ziyaret eden ilk lider olarak İslamabad-Pe-

kin hattındaki münasebetleri geliştirmeyi ve derinleştirmeyi amaçladığını göstermiştir.

Bu kapsamda Şerif’in Çin ziyaretinin temel gündeminin ülkesindeki Çin yatırımları ve güvenlik sorunları olduğu söylenebilir.[3] Ayrıca Pa-

kistan Başbakanı, Batı’yla ilişkiler geliştirmesinin Pekin’i rahatsız etmemesi gerektiği mesajını da vermeye çalışmıştır. Zira İslamabad’ın dış 

politika yönelimleri, Çin’i tedirgin etmiştir. Bunun yansıması olarak da Çin, Pakistan’ın borcunu ödememesi nedeniyle söz konusu ülkeye 

yönelik elektrik ihracatını durdurmuştur. Şerif ise ziyareti vesilesiyle Pakistan’ın Çin’i “kötü gün dostu” olarak gördüğü mesajını vermiştir.

Şerif’in Çin’li yetkililerle olan görüşmelerinde ele alınan en önemli konu Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) olmuştur. Zira CPEC, Kuşak-

Yol Projesi’nin altı ekonomik koridorundan biridir. Çin, CPEC’e 63 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlamaktadır. ABD’nin CPEC’e yöne-

lik rahatsızlığına rağmen Şerif, ülkesinin çıkarlarını önemsediğini belirterek Pakistan’ın CPEC’ten vazgeçmeyeceğini zire islamabad için 

CPEC’in hayati bir proje olduğunu söylemiştir. Ancak projenin bir süredir durduğu da bilinmektedir. İşte bu ortamda Şerif, Batı’ya rağmen 

Çin’le münasebetleri önemsediğini göstermek istercesine projenin hayata geçirilmesi için Pakistan’ın her adımı atmaya hazır olduğunu 

ifade etmiştir. Nitekim yapılan görüşmelerde taraflar, CPEC kapsamında ML1 Demiryolu Projesi’nin ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda 

mutabık kalmıştır.[4]

Ziyarette ele alınan bir diğer mevzu ise Pakistan’ın borçlarının ertelenmesi ve Çin’den yeni borç talebi olmuştur. İddialara göre, Pakistan’ın 

Çin’e ödemesi gereken 6,3 milyar dolarlık bir borcu vardır. Lakin ekonomik sorunlar sebebiyle İslamabad yönetimi bu borcun ertelenme-

sini istemektedir. Nitekim iktisadi problemlerin yanı sıra mevsimsel sellerin bile Pakistan’a 30 milyar dolar zarar verdiği belirtilmektedir. Bu 

kapsamda Çin Devlet Başkanı’nın söz konusu ülkeye 500 milyon yuan yardımda bulunacağını duyurması oldukça mühimdir.[5]

Liderler arasındaki görüşmede değerlendirilen bir diğer konu da Pakistan’daki Çin yurttaşlarının güvenliğidir.Bilindiği üzere, Pakistan’ın 

Belucistan bölgesindeki ayrılıkçı Beluç gruplar, Çin’in yatırımlarını ve Çinli işçileri hedef alan saldırılar düzenlemektedir. Bu da Pekin yöne-

timini CPEC’in güvenliği noktasında endişelendirmektedir. Burada göz ardı edilmemesi gereken husus ise Şerif’in Pekin ziyaretinden önce 

Pakistan Hükümeti’nin Çin yurttaşlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen güvenlik anlaşmasını onaylamasıdır. Bu bağlamda Pakistan’ın 

28 bin kişiden oluşan özel bir tabur kuracağı da duyurulmuştur.[6]
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Pakistan Başbakanı’nın Pekin ziyaretinde Afgan Sorunu da konuşulmuştur. Halihazırda İslamabad yönetimi, Batı’yla ilişkilerini geliştirme 

ve derinleştirme arzusu doğrultusunda Afganistan merkezli gelişmeler hakkında Batı’yla çeşitli süreçler yürütmektedir. Bu da ister iste-

mez Çin’i rahatsız etmektedir. Örneğin Pakistan, hava sahasını ABD’ye açarak Washington yönetiminin Afganistan’a ilişkin gözetleme 

faaliyetlerinde bulunmasına olanak sağlamaktadır. Bu konuda Pekin’in kaygılarının bulunduğu söylenebilir. Şerif ise bu endişeleri gider-

meye çalışmıştır. Nitekim Şerif, BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalarda da Çin’in ulusal güvenliğini tehdit eden bazı radikal örgütlerin 

Afganistan’da faaliyette bulunduğunu dile getirerek Pekin’in desteğini kazanmaya çalışmıştır.

Öte yandan Şi’nin Şerif’le görüşmesinde bölgesel kalkınma konusunda Afganistan’ın güvenliğinin ve istikrarın ehemmiyet arz ettiğini 

ve bu ülkenin CPEC’e katılması gerektiğini belirtmiştir.[7] Bu da Afgan Sorunu bağlamında CPEC’in Pekin ile İslamabad’ı birlikte hareket 

etmeye yönlendirebileceği anlamını taşımaktadır.

Sonuç olarak Pakistan ile Çin arasındaki ilişkiler, stratejik bir mahiyete sahiptir. Şi’nin üçüncü döneminde Pekin’i ziyaret eden ilk yabancı 

liderin Şerif olması da bunu doğrulamaktadır. Nitekim tarafların verdikleri mesajlar da ilişkilerin olumlu bir ivmede şekillenmeye devam 

edeceğinin habercisidir. Dolayısıyla Pakistan’ın dengeye dayalı çok yönlü dış politikasını başarılı bir şekilde sürdürdüğünü söylemek 

mümkündür.
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“Orta Asya-Rusya” Zirvesi: 
Rusya’nın Bölgeye Yeniden 
Dönme Çabası
14 Ekim 2022 tarihinde Kazakistan’ın başkenti 

Astana’da “Orta Asya-Rusya Zirvesi” yapılmıştır. 

Zirve toplantısında Kırgızistan, Tacikistan, Türk-

menistan, Özbekistan, Rusya ve Kazakistan 

Cumhurbaşkanları altılı formatta aralarında-

ki işbirliğini geliştirmek için bir araya gelmiştir. 

Rusya Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan 

Yardımcısı Yuri Uşakov, “Altı ülkenin bir araya 

gelmesi, Moskova’nın girişimiyle olmuştur. Rusya 

ile bölge ülkeleri arasında işbirliğinin daha da 

geliştirilmesi öngörülmektedir.” açıklamasında 

bulunmuştur.[1]

Zirvede konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin, “Gündemimizde, özellikle de 

mevcut jeopolitik durumda ortak ticari ve 

ekonomik çıkarları korumaya yönelik tedbirler ve 

Afganistan’daki durum bağlamında bölgesel 

ANKASAM ANALİZ
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Vladimir Putin, “Gündemimizde, özellikle de mevcut jeopolitik durumda ortak ticari ve ekonomik çıkarları korumaya yönelik tedbirler 

ve Afganistan’daki durum bağlamında bölgesel güvenlik konuları yer almaktadır.” açıklamasında bulunmuştur. Putin, Rusya için en 

önemli sorunların bölge ülkeleri ile Rusya’nın bütünleşmesinin dışarıdan yapılan müdahalelerle engellemek istenmesi ve tarih boyunca 

siyasette, ekonomide, insani alanda gelişen yakın bağların ve yakın etkileşimin bozulmak istenmesi olduğunu belirtmiştir. Putin, “Ka-

naatimizce, ülkelerimizin gerçekten koordineli ortak adımları hem ittifak ve stratejik ortaklık kurmak hem de ekonomilerimizin istikrarını 

arttırmak için büyük talep görüyor.” yorumunda bulunmuştur.[2]

Genel olarak Putin, Rusya’nın beş Orta Asya ülkesiyle olan münasebetlerinin bölge dışı devletlerde huzursuzluk yarattığını öne sürmüştür. 

Rus lider, son beş yılda Rusya’nın bölge devletleriyle olan ticaretinin iki katına ulaşarak  37,1 milyar dolar olduğunu, 2022 yılının ilk yarısının 

verilerine göre, karşılıklı ticaretin %16 arttığını belirtmiştir. Putin, Rusya’nın Orta Asya ülkelerinin ekonomilerindeki doğrudan yatırımlarının 

toplam hacminin yaklaşık 5 milyar doları bulduğunu da sözlerine eklemiştir.

Putin, enerji güvenliği alanında Rusya ile beş devlet arasındaki işbirliğinin derinleştiğine, üretim kapasitelerinin arttığına ve nükleer 

santrallerin inşası ile dijital teknolojilere geçilmesi konusundaki ortaklıkların geliştiğine dikkat çeken Rus lider, konuyla ilgili olarak şunları 

söylemiştir:[3]

“Ülkemiz, bölgedeki tüm devletlerin enerji güvenliğini arttıracak olan Orta Asya’nın birleşik enerji sisteminin yeniden kurulmasına yardım 

sağlamaya hazırdır… Rusya tarafından gerçekleştirilen ihracat ve ithalatın yeniden yönlendirilmesi, Büyük Avrasya genelinde ulaşım 

koridorlarının gelişimini teşvik etmektedir. Anahtar görev, ülkelerinizin topraklarından geçen yeni Avrasya-ötesi koridorların düzenlen-

mesidir.”

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) beş Orta Asya ülkesiyle “5+1” formatında bir istişare mekanizması vardır. ABD, söz konu-

su yapı üzerinden bölge ülkeleriyle bölgesel güvenlik konularını ele almaya ve işbirliğini geliştirmeye çalışmaktadır. Çin’in de dışişleri 

bakanları düzeyinde bölge ülkeleriyle “Orta Asya-Çin” istişare mekanizması bulunmaktadır. 2022 yılında Astana’da mekanizmanın 

üçüncü zirvesi yapılmıştır. Benzer bir şekilde Çin, bölge ülkelerinin Pekin’le daha fazla işbirliği yapmalarını istemektedir. ABD veya başka 

aktörlerle jeopolitik konularda yakınlaşmalarını ise engellemeye çalışmaktadır. Bunun için de Orta Asya ülkeleriyle temaslarını yoğun-

laştırmaktadır.

Rusya’nın da ABD ve Çin gibi bölge ülkeleriyle “5+1”/ “Orta Asya-Rusya” görüşmeleri yapmak istemesi, Moskova’nın bölgeye yönelik yeni 

bir politika geliştirmeye çabaladığına işaret etmektedir.

Geçmişte Çin, bölge ülkeleriyle Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve ikili ilişkiler üzerinden ilişkilerini geliştirmiştir. Dolayısıyla Pekin’in “Orta 

Asya-Çin” görüşmelerini başlatması, sadece ABD’ye değil aynı zamanda ŞİÖ üyesi olan Rusya’ya karşı bir hamle niteliğine de sahiptir. 

Zira “Orta Asya-Çin” görüşmeleri, Rusya’nın yer almadığı bir platform niteliğindedir.

Rusya’nın ise 1991 yılından itibaren geliştirdiği farklı işbirliği ve entegrasyon araçları bulunmaktadır. Bu anlamda Bağımsız Devletler 

Topluluğu (BDT), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gibi kurumsal yapılar söz konusudur. 

Fakat Moskova’nın bölge ülkeleriyle var olan bu yapıların dışında yeni bir mekanizma kurmak istemesi, yeni bir politikaya işaret etmesi 

bakımından oldukça mühimdir. Bu değişimin üç ana nedeni olabilir.

Birincisi, eski Sovyetler Birliği coğrafyasında kurulmuş olan BDT, KGAÖ ve AEB gibi örgütler, Orta Asya dışındaki ülkeleri de içinde al-

maktadır ve Rusya ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilere odaklanmanın dışına çıkmaktadır. İkincisi, söz konusu örgütler hem 20. yüzyılın 

örgütleridir hem de her ne kadar kurumsal olsalar da bazı konularda yeterince işlevsel değillerdir. Üçüncüsü, söz konusu örgütlere Orta 

Asya ülkelerinin sadece bazılarının üye olmasıdır.  

Sonuç olarak Rusya, bölgeye yönelik politikasında değişikliğe giderek mevcut uluslararası örgütleri kullanmak yerine daha gevşek bir 

yapı kurmaya çalışmaktadır. Böylece Moskova, bölgenin en fazla ihtiyaç duyduğu ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların 

yapılması gibi konularda adım atmak istemektedir.

Dr. Sabir
ASKEROĞLU

ANKASAM Avrasya 
Uzmanı
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Hersek’te bize saygı duymuyorlar.” demiştir. Üstelik Bosna’nın özgürlüğünü Hırvatlara borçlu olduğunu ve Zagreb’in savaştaki katkıları göz 

önünde bulundurulduğunda, karşılığında yeterince alamadığını ifade etmiştir. Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Bosna’daki Hırvatların azınlık 

olmadığını; ancak azınlık statüsüne düşürüldüğünü de belirtmiştir.[2]  

Srebrenitsa konusundaki tartışmanın ve Milanovic’in Bosna’nın siyasi yapısını hedef alan söylemlerinin ardından iki ülke arasındaki tan-

siyon artmıştır. Milanovic, Bosna Hersek’teki seçim yasasında değişiklik istemiş ve Hırvatların kendi temsilcilerini seçmesini talep etmiştir.

Resmi olarak Zagreb, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Hırvat halkı düzeyindeki mevcut üyesi Zeljko Komsic’in Hırvatlar 

tarafından değil; Boşnakların oylarıyla seçildiğine inandığı için tanımamaktadır.[3] Yani Hırvat siyasiler, Komsic’ten memnun değillerdir. 

Bu durum, iki ülke arasında ihtilafların yaşanmasına sebep olmaktadır. Saraybosna ile Zagreb arasında yaşanan mevzubahis sorunun 

daha iyi anlaşılabilmesi için Bosna Hersek’in siyasi yapısına göz atmakta fayda vardır. Bosna Hersek; biri Bosna-Hersek Federasyonu, 

diğeri “Republika Srpska” olmak üzere iki entite ile Boşnak, Hırvat ve Sırp olmak üzere üç kurucu halktan ve ayrı bir yönetimi bulunan Brçko 

Bölgesi’nden oluşmaktadır.[4]

Hırvatistan’ın temel hedefi, Bosna’daki Hırvatların da kendi temsilcilerini seçmelerinin mümkün hâle getirilmesidir. Bu yüzden de Hırvati-

stan Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek seçim yasasında değişiklikler olması için son derece ileri söylemlerde bulunmuştur. Nitekim Milan-

ovic,26 Nisan 2022 tarihinde Bosna Hersek’te genel seçimler gerçekleşmeden önce, Bosna Hersek’in seçim yasasında değişiklik olana 

kadar Zagreb’in Finlandiya ve İsveç’in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyeliğini engellemesi gerektiğini söylemiştir.[5]Kısacası 

Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliklerini engelleme tehdidinde bulunarak, üçüncü aktörlerin Saraybosna’ya 

baskı yapmasını isteyen bir politika izlemiştir. 

28 Eylül 2022 tarihinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise seçim yasasındaki değişiklikler konusunda Bosna Hersek Yüksek Temsil-

cisi Christian Schmidt’le yapılan müzakerelere dahil olduklarını itiraf etmiştir. Görüleceği üzere Zagreb, seçim yasasının değiştirilmesi nok-

tasında çeşitli girişimlerde bulunmuştur.  Dolayısıyla 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen seçimlerin ardından Schmidt’in Bosna Hersek’in 

seçim yasasında değişiklik kararı alması, Hırvatistan’ın mevzubahis girişimlerinin başarıyla sonuçlandığı şeklinde yorumlanabilir.

Schmidt, söz konusu gelişmenin 2 Ekim 2022 tarihindeki seçimleri etkilemeyeceğini ve kararın kurumların işlevselliğini geliştirmek için 

alındığını ifade etmiştir.  Bu kapsamda Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi’ndeki delege sayısı artmıştır. Böylece kurucu halklar olan 

Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklar 18 delege yerine, 23 delegeyle temsil edilecektir.

Bu bağlamda Hırvatistan’ın seçim yasası konusunda önemli kazanımlar elde ettiği öne sürülebilir. Zira 3 Ekim 2022 tarihinde Hırvatistan 

Dışişleri Bakanı, seçim yasası kararı alınmasının Hırvat Hükümeti’nin bir başarısı olduğunu; ancak Komsic’in Bosna Hersek Devlet Başkan-

lığı’nın Hırvat üyeliğine seçilmesinin taraflar arasındaki ilişkilerde bir “leke” olarak kaldığını belirtmiştir.[6]

Her ne kadar Hırvatistan Dışişleri Bakanı, Schmidt’in kararını başarı olarak değerlendirilse de Zagreb, Komsic’in varlığından rahatsızdır. Bu 

nedenle Hırvatistan’ın ilerleyen süreçlerde başka taleplerde bulunabileceği öngörülebilir.  Ayrıca Hırvatistan’ın Avrupa Birliği (AB) ve NATO 

gibi örgütlere üye olması ve dolayısıyla bu örgütlerdeki varlığını, seçim yasasında değişiklik kararı alınması için kullandığı ifade edilebilir. 

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ise 4 Ekim 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, karar vermeleri durumunda Bosna Hersek’teki Hırvat-

lar için özerkliği destekleyeceğini söylemiştir. Ayrıca Milanovic, Schmidt tarafından seçim yasasında yapılan değişikliklerin geç ve yetersiz 

olduğunu da belirtmiştir.[7]  

Dahası iki ülke arasında yaşanan gerginliğin Bosna’nın AB üyeliği sürecine olumsuz yansıyacağı da söylenebilir. Zira 12 Ekim 2022 tarihinde 

AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek’e “aday ülke” statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini 

37
W W W . A N K A S A M . O R G

Saraybosna-Zagreb
Hattında Artan Gerilim
Son zamanlarda Saraybosna-Zagreb hat-

tındaki ilişkilerin oldukça gergin bir şekilde sey-

rettiği görülmektedir. Özellikle de 2 Ekim 2022 

tarihinde Bosna Hersek’te gerçekleşen genel 

seçimler sebebiyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı 

Zoran Milanovic’in Saraybosna’yı hedef alan 

söylemleri, taraflar arasındaki gerilimi zirve nok-

tasına çıkarmıştır.

13 Eylül 2022 tarihinde Slovenya’da Batı Balkan 

liderlerinin bir araya geldiği Brdo-Brijuni Zirve-

si’nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı’nın Srebren-

itsa Soykırımı’nı reddettiğine yönelik iddialar, iki 

ülke arasında diplomatik krize yol açmıştır.[1]

Milanovic, Jajce’nin Sırplardan geri alınmasının 

yıldönümünde, “Hırvat çizmesi, Radovan Krad-

zic’i masaya oturmaya zorlasa da Bosna 
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duyurmuştur.[8] Ancak 13 Ekim 2022 tarihinde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Bosna Hersek’in “aday ülke” koşullarını yerine getir-

mediğini; çünkü gereken şartları ihlal ettiğini belirtmiştir.[9] Aslında bu açıklamasıyla Milanovic, Saraybosna’nın ülkede yaşayan Hırvat-

ların haklarını ihlal ettiğini ima etmiştir.

Sonuç olarak tıpkı Bulgaristan’ın AB üyelik sürecinde Kuzey Makedonya’ya ve Yunanistan’ın NATO üyelik sürecinde Üsküp’e koştuğu şart-

ların bir benzerini, Hırvatistan’ın da Bosna Hersek’in önüne getirmesi olasıdır. Bu sebeple Hırvatistan’ın Bosna Hersek’ten istediklerini elde 

edememesi durumunda, Saraybosna’nın AB üyelik sürecinin sürüncemede kalması ihtimal dahilindedir.

[1] “Croatia’s Milanovic Allegedly Denied Srebrenica Genocide at Brdo-Brijuni Summit”, N1english, https://ba.n1info.com/english/news/

croatias-milanovic-allegedly-denied-srebrenica-genocide-at-brdo-brijuni-summit/, (Erişim Tarihi:20.10.2022).

[2] “Croatian President: They Don’t Respect Us in Bih, Even Though the Croatian Boot Forced Karadzic to Sit Down at the Table”, Sarajevo 

Times, https://sarajevotimes.com/croatian-president-they-dont-respect-us-in-bih-even-though-the-croatian-boot-forced-karad-

zic-to-sit-down-at-the-table/, (Erişim Tarihi:20.10.2022).

[3] “Croatian President: I Will Support The Self-Government of Croats in Bih”, Sarajevo Times, https://sarajevotimes.com/croatian-pres-

ident-i-will-support-the-self-government-of-croats-in-bih/, (Erişim Tarihi:20.10.2022).

[4] “Bosna-Hersek’in Siyasi Görünümü”, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, https://www.mfa.gov.tr/bosna-hersek-siyasi-gorunumu.

tr.mfa, (Erişim Tarihi:20.10.2022).

[5] Hamza Karcic, “Understanding Croatia’s Anti-Bosnia Agenda”, TRT World, https://www.trtworld.com/opinion/understanding-croa-

tia-s-anti-bosnia-agenda-56843, (Erişim Tarihi:20.10.2022).

[6] “Schmidt’s Decision a Success of Croatian Government”, Republic of Croatia Ministry of Foreign and European Affairs, https://mvep.

gov.hr/press-22794/schmidt-s-decision-a-success-of-croatian-government/248755, (Erişim Tarihi:21.10.2022).

[7] “Croatian President: I Will Support the Self-Government of Croats in Bih”, Sarajevo Times, https://sarajevotimes.com/croatian-pres-

ident-i-will-support-the-self-government-of-croats-in-bih/, (Erişim Tarihi:21.10.2022).

[8] “European Commission Recommends Granting Bosnia Candidate Status”, RFERL, https://www.rferl.org/a/bosnia-eu-commis-

sion-candidate-recommendation/32079596.html, (Erişim Tarihi:21.10.2022).

[9] “Croatian President: Bih Cannot Fulfill The Conditions For The Status of a Candidate of EU”, Sarajevo Times, https://sarajevotimes.

com/croatian-president-bih-cannot-fulfill-the-conditions-for-the-status-of-a-candidate-of-eu/, (Erişim Tarihi:21.10.2022).
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Fas-Nijerya Gaz Boru Hattı: 
Avrupa’nın Alternatif Tedarikçi 
Arayışları ve Rusya’nın Tutumu
2022 yılının Eylül ayında Fas’ın başkenti Rabat’ta 

Nijerya, Fas ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik 

Topluluğu (ECOWAS) arasında gerçekleşen to-

plantıya göre, Nijerya’yı Fas’a bağlayan bir deniz 

gaz boru hattının hayata geçirilmesi maksadıy-

la anlaşma imzalanmıştır.[1] Yapılan toplantıya 

ve söz konusu anlaşmaya Nijerya Ulusal Pet-

rol Şirketi (NNPC), Fas Ulusal Hidrokarbon ve 

Madencilik Ofisi (ONHYM), Senegal Petrol Şirketi 

ve Moritanya şirketleri de katılım sağlamıştır. Söz 

konusu proje, Nijerya’dan Fas’a ve oradan da 

Avrupa’ya 7 bin km’den uzun bir boru hattının 

inşa edilmesini öngörmektedir.[2]

Bu noktada Senegal ve Moritanya petrol şir-

ketlerinin de anlaşmaya imza atması, bu iki 

ülkenin mevzubahis projeye destek verdiklerini 

ortaya koymaktadır. Ayrıca proje kapsamın-

da günde 3 milyar metreküp gaz taşınması 

amaçlanmaktadır.[3] Bu devasa projenin haya-
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bağlamda Moskova yönetimi, iki stratejisi için de Cezayir’le birlikte çalışmaktadır. Cezayir, kıtada Rusya’dan en çok silah alımı yapan ülke 

konumundadır.

Rusya’nın bu strateji oyununa karşı Avrupa’nın çeşitli hamleler yapması da beklenmektedir. Ancak Rusya’nın Wagner ve silah anlaşmaları 

yoluyla kıtada etkisini artırması durumunda, Avrupa’nın atacağı adımlar boşa çıkabilir. Bu nedenle Fas-Nijerya Gaz Boru Hattı Projesi’nin 

hızlı şekilde ortaya konulması beklenmektedir. Önceki ABD Başkanı DonaldTrump döneminde Washington yönetimi, Fas’ın Sahra üzer-

indeki egemenliğini kabul etmiş; ardından da birçok ülke, “Güney Fas” topraklarında konsolosluk açmıştır.

Sahra Meselesi’nin çözüme ulaşması, Cezayir’in ve özellikle de Rusya’nın bu konuyu kullanmasını engelleyebilir. Buna ek olarak söz konusu 

boru hattı projesinin desteklenmesi, Cezayir’in ve arka planda Rusya’nın Avrupa’ya enerji arzı konusunu bir baskı aracı olarak kullanmasını 

sona erdirebilir. Dolayısıyla gelecek dönemde Avrupa’nın bu projeye destek olmasına dair kritik adımlar atılabilir. Zira Cezayir ile Rusya 

arasındaki müttefiklik ilişkisi, AB’yi endişeye sevk etmeye devam edecektir.

Fas’ın Sahra Meselesi’nin tamamen çözülmesi ve Avrupa’nın Fas’la işbirliğini geliştirmesi, Cezayir ve Rusya’nın bölgedeki etkisini ve attığı 

adımları kırma noktasında önemli bir potansiyel olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla AB’nin gelecek dönemde Rabat yönetimiyle 

işbirliğini geliştirmesi ihtimali oldukça yüksek görülmektedir.

[1] Juan Peña, “Nigeria-Morocco gas pipeline: Mauritania and Senegal commit to the Project”, Atalayar, https://atalayar.com/en/content/

nigeria-morocco-gas-pipeline-mauritania-and-senegal-commit-project (Erişim Tarihi: 04.11.2022).

[2] Aynı yer.

[3] Aynı yer.

[4] Aynı yer.

[5] Aynı yer.
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ta geçirilmesi için 25 milyar dolarlık bir finansman gerekmekte olup; 2023 yılında bu finansman için bir yatırım bulunması beklenmek-

tedir.[4] Zira Avrupa Birliği (AB) de projeden fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla birliğin projeye yatırım yapma konusunda elini taşın altına 

koyacağı öngörülebilir.

Nijerya, halihazırda Benin, Gana ve Togo’ya bağlanan bir açık deniz boru hattına sahiptir. Bu proje ise bahsi geçen boru hattına ek 

olarak Fildişi Sahili, Gambiya, Moritanya, Senegal, Sierra Lione, Liberya, Gine, Gine Bissau ve son olarak Fas’a ulaşacak şekilde yeni bir 

boru hattı inşa edilmesini içermektedir.

On üç Afrika ülkesini içermesi planlanan projeyi Avrupa da önemsemektedir. Çünkü Avrupa, Ukrayna Savaşı hasebiyle Rusya’nın AB 

yaptırımlarına karşılık enerji kartına başvurmasının ardından alternatif kaynak arayışına yönelmiştir.

Son dönemde Avrupa’da birçok ülke, yüksek enerji fiyatları ve buna bağlı olarak gelişen protestolarla karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle 

kıtanın zorlu bir kışa girdiği düşünülmektedir. Bu konuda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Daha zor yıllar bizi bekliyor. 

Almanya için rüzgâra karşı bir dönem başlıyor.” demiştir.[5] Dolayısıyla Avrupa, güvenli ve düşük maliyetli enerji kaynakları bulmaya 

çalışmaktadır. Bu yüzden de Afrika, Ortadoğu ve Norveç gibi farklı coğrafyalardan gaza ulaşmak adına diplomatik görüşmeler yapıl-

maktadır. Fas-Nijerya Gaz Boru Hattı da bunlardan biridir.

Tamamlandığında Avrupa’nın tüm gaz ihtiyacını karşılayacağı düşünülen proje, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da 

yakından takip edilmektedir. Zira bu büyüklükte ve önemde bir projeyi Moskova’nın göz ardı etmesi mümkün değildir. Haliyle Kremlin, 

projenin engellenmesi için Afrika’da tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Çünkü Moskova, Avrupa’nın alternatif bulma ihtimalini ortadan 

kaldırma arzusu içerisindedir. Nitekim Rusya, Cezayir üzerinden hamle yapma çabası içerisindedir. Zaten Ukrayna Krizi sonrasında Fas 

ve Cezayir arasındaki gerilim yeniden artmıştır.

Diğer taraftan gaz ve petrol anlamında büyük bir üretici ve tedarikçi olan Cezayir, İtalya ile İspanya’ya bağlanan iki boru hattına sahip 

olup; Avrupa’ya taşınan doğalgaz noktasında önemli bir aktördür. Fakat Cezayir’in siyasi durumu, Rusya’yla iyi ilişkileri ve Fas’a karşı 

tutumundan ötürü Avrupa, Cezayir yönetimini tehlikeli ve işbirliği yapılması zor bir aktör olarak görmektedir. Bu durumu bir örnekle 

açıklamak gerekirse, 2022 yılı başında Cezayir ile İspanya arasındaki dostluk ve komşuluk anlaşmasının askıya alındığı hatırlatılabilir. 

Bunun nedeni İspanya’nın Fas’ın Sahra için sunduğu planı desteklemesidir.

Rusya da Cezayir’in Fas’la ilgili tutumunu kendi lehine kullanmaktadır. Bu noktada Cezayir’in Avrupa’ya enerji tedariğinin gelecek dönem-

de tehdit altına girmesi söz konusu olabilir. Zira Ukrayna Krizi’nin yaşandığı ve Avrupa’nın Rusya’ya yaptırımlar uyguladığı bir zamanda 

Cezayir’in İspanya’yla ilişkilerini geriletme kararının asıl sebeplerini düşünmek gerekmektedir. Bu kararın arkasında Rusya’nın bulunma 

ihtimali yüksek bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zira bu şekilde Rusya, Avrupa’ya karşı gaz silahını rahatça kullanabilir ve alternatiflerini de yok edebilir. Buna ek olarak Rusya’nın Afrika’da 

nüfuz operasyonları olarak adlandırabileceğimiz stratejik hamleleri de Moskova’nın bir strateji oyunu şeklinde nitelendirilebilir. Mali’deki 

darbeden yaklaşık bir yıl sonra Wagner Grubu’nun ülkeyle anlaşma yapması ve buradaki etkinliği artırması bu noktada önemlidir. Ayrıca 

2022 yılının Eylül ayında gerçekleşen Burkina Faso’daki darbede Rus bayraklarının dalgalanması da yine Wagner’i akıllara getirmektedir.

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, Rusya’nın Afrika’da iki stratejik hedefi olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, Rusya’nın 

ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımları delmek ve ekarte etmek amacıyla Afrika kaynaklarına yönelmesidir. İkinci amacının da 

Avrupa’nın en önemli sorunlarından olan enerji problemini devam ettirmek adına AB ile Afrika arasında yapılması planlanan enerji 

anlaşmasının önünü keserek AB’yi kendine mahkûm etmek ve gazı silah olarak kullanmaya devam edebilmek olduğu söylenebilir. Bu 
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Öte yandan bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesinin bölgedeki 

ihtilafların çözümüne olumlu yansıması beklenebilir. Örneğin bu 

toplantı kapsamında Kosova ile Sırbistan arasında devam eden 

gerilim sırasında iki ülkenin liderleri yüz yüze görüşme fırsatı 

yakalamıştır. Nitekim Scholz da Sırbistan ile Kosova arasındaki 

ihtilafa çözüm bulunması çağrısını bizzat dile getirmiş ve Al-

manya, Fransa’yla beraber AB’nin bunu mümkün hale getirmesi 

için aktif bir şekilde çalıştıklarını söylemiştir.[4] Fakat AB’den gelen 

tüm bu çağrılara rağmen taraflar arasındaki krizin tırmanma 

eğiliminde olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Zira Kosova 

Başbakanı Albin Kurti, Berlin’de yaptığı açıklamada normalleşme 

süreci kapsamında Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmayacağını 

net bir şekilde açıklamıştır.

Kurti’nin, “Sırbistan, Arnavutlar, Macarlar ve Boşnaklar için Bele-

diye Birlikleri kurmaya hazır mı? Kendi evinizde yapmaya hazır 

olmadığınız şeyleri başkalarından isteyemezsiniz.” şeklindeki if-

adeleri, AB’nin tüm çabalarına rağmen Priştine yönetiminin 

taviz vermediğini göstermektedir.[5] Nitekim Sırbistan Cumhur-

başkanı Aleksandar Vucic de Kosova’yla yaşanan son gelişme-

ler nedeniyle tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal etmiştir. Dolayısıyla 

iki ülke arasındaki kriz, Berlin Süreci kapsamında oluşan yapıcı 

atmosferi olumsuz etkilemektedir.

Sonuç olarak Berlin Süreci’nin Batı Balkan ülkeleri arasında 

işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi ve dolayısıyla 

bölgesel barışın sağlanması konusunda umut vadettiği söylen-

ebilir. Bu da bölge ülkelerinin AB’ye katılım sürecine ivme ka-

zandıracaktır.

[1] “Western Balkans Sign Landmark Agreements in Berlin Ahead 

of December Summit”, Euractiv, https://www.euractiv.com/

section/enlargement/news/western-balkans-sign-landmark-

agreements-in-berlin-ahead-of-december-summit/, (Erişim 

Tarihi: 04.11.2022).

[2] “Batı Balkan Ülkeleri Arasında İşbirliğini Artırmak İçin Berlin’de 

3 Anlaşma İmzalandı”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.

tr/tr/dunya/bati-balkan-ulkeleri-arasinda-isbirligini-artir-

mak-icin-berlinde-3-anlasma-imzalandi/2728973, (Erişim Tarihi: 

04.11.2022).

[3] Aynı yer.

[4] Aynı yer.

[5] @admirim, “Is Serbia ready for Associations of Municipali-

ties for Albanians, Hungarians, Bosniaks? You can’t ask of others 

what you aren’t ready to do in your own home.” Twitter, https://

twitter.com/admirim/status/1588293124819935233, (Erişim Tarihi: 

04.11.2022).

nen zirveler, bölge ülkelerinin AB üyesi devletlerle olan bağlarını 

güçlendirilmesi için kritik bir ortam sunmuştur. Bununla birlikte 

Berlin Süreci’nin Batı Balkan ülkeleri arasında altyapı ve ekono-

mik kalkınma gibi konularda bölgesel işbirliğinin derinleştirilm-

esinde olumlu etkisinin bulunduğu söylenebilir.

Batı Balkanlarda İşbirliğine Doğru Giden Süreç Nasıl İşler?

Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve 

Arnavutluk’tan oluşan altı Batı Balkan ülkesinin liderleri, 3 Kasım 

2022 tarihinde Berlin Süreci kapsamında Almanya Şansölyesi 

Olaf Scholz’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya 

gelmiştir. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Kon-

seyi Başkanı Charles Michel’in de katıldığı toplantıda başta en-

erji krizi olmak üzere birçok mesele masaya yatırılmıştır.

Söz konusu toplantıda Batı Balkan ülkeleri arasında tarihi an-

laşmalara imza atılmıştır. Örneğin AB’ye katılımın hızlandırılması 

yönünde önemli bir adım atarak bölge ülkeleri arasında kimlikle 

seyahat ve üniversite diplomalarının karşılıklı tanınması konu-

larında uzlaşı sağlanmıştır.[1] Toplantıda AB’nin Batı Balkan ülke-

lerinin katılımı çerçevesinde genişlemesi için çaba sarf ettiğini 

belirten Almanya Şansölyesi, şu açıklamada bulunmuştur:[2]

“Batı Balkan ülkelerinin AB’ye katılım sürecini hızlandırmanın an-

ahtarı bölgesel işbirliğinin iyileştirilmesidir. İmzalanan anlaşma-

lar, bölgedeki vatandaşlar için büyük bir başarıdır. Bu, altı Batı 

Balkan ülkesinin bölgesel işbirlikleriyle AB’ye doğru ilerlemede 

ciddi olduklarını gösteriyor.”

Leyen de Batı Balkan ülkelerini bir an önce AB’ye yakınlaştır-

mak istediklerini ifade ederek, bu ülkelere enerji krizi kapsamın-

da destek olmak için 1 milyar avroluk yardım sağlayacaklarını 

duyurmuştur. Batı Balkan liderleri de enerji güvenliği konusunda 

yapılacak destekten duydukları memnuniyeti dile getirmiştir. Ay-

rıca toplantı sonunda kabul edilen ortak bildiriyle bir sonraki Ber-

lin Süreci Zirvesi’nin Arnavutluk’ta yapılması konusunda mutabık 

kalındığı belirtilmiştir.[3]  

Anlaşılacağı gibi Batı Balkan ülkeleri arasındaki serbest dolaşım 

konusunda anlaşma, bölgesel işbirliğini pekiştirecek potansiye-

le sahip bir gelişmedir. Yani hedeflenen ortak bölgesel pazarın 

oluşturulması için somut bir adım atılmıştır. Dolayısıyla an-

laşmaların başarılı bir şekilde uygulanması, ekonomik işbirlikler-

inin artmasına vesile olacaktır. Ayrıca mevzubahis anlaşmalar, 

ortak bölgesel pazarı hedefleyen Açık Balkan Girişimi için de 

avantaj niteliğindedir.
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Berlin Süreci: Batı Balkanlarda 
İşbirliğinde Yeni Dönem
Son dönemde Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Bal-

kan ülkelerine yönelik girişimleri hız kazanma-

ya başlamıştır. Zira bölgedeki kırılganlıkları bil-

hassa Almanya ve Fransa özelinde çözmeye 

çalışan AB’nin bu ülkelerin üyelik sürecine ivme 

kazandırma niyetinde olduğu görülmektedir. 

Özellikle de Almanya, AB’ye katılmak isteyen Batı 

Balkan ülkelerinin çabalarını en çok takdir eden 

devletlerdendir. Fransa ise Almanya’ya naz-

aran AB’nin Batı Balkanlar’a doğru genişleme 

sürecine kaygıyla yaklaşmaktadır. Zira Paris, 

genişleme sürecinde öncelikle bölge ülkeler-

inde yolsuzlukla mücadele, demokrasi ve ikili 

sorunların çözümü gibi konularda reform yapıl-

masını istemektedir.

Batı Balkanlar’ın AB entegrasyonunu kolay-

laştırmak ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini 

arttırmak amacıyla 2014 yılında dönemin Al-

manya Şansölyesi Angela Merkel liderliğinde 

başlatılan Berlin Süreci’nin günümüzde önemli 

bir platform olarak ön plana çıkmaktadır. Öyle ki; 

geçmişte Avusturya, Fransa, İtalya, İngiltere ve 

Polonya gibi ülkelerin ev sahipliğinde düzenle-
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mesi, yabancı yatırımın ülkeye çekilmesi, mevcut ve yeni petrol-doğalgaz sahalarında üretime ilişkin işbirliğinin arttırılması ve optimi-

zasyonu tartışılmıştır.

Uluslararası raporlarda, Türkmenistan’ın lider bir enerji gücü olma yolunda uzun bir yol kat ettiği beyan edilmektedir. Bu bağlamda gerek 

halihazırda uygulanan gerekse de ileriye dönük olarak düşünülen büyük ölçekli projeler hem bölge hem de tüm dünya için oldukça 

önemlidir. Söz konusu projelerden ikisi son derece dikkat çekicidir. Bunlardan ilki, Orta Asya-Çin Ulus-Ötesi Gaz Boru Hattı’dır. İkincisi ise 

İran ve Rusya’ya giden doğalgaz boru hatlarıdır. Nitekim yeterli doğalgaz boru hattı bulunmamasına rağmen Türkmenistan, halihazırda 

110 milyar metreküpten fazla gaz ihraç edebilmektedir. Yapım aşamasında olan en önemli projelerden biri de büyük dünya güçleri ve 

önemli uluslararası finans kurumları tarafından desteklenen Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) Boru Hattı’dır. TAPI’nin 

kapasitesi yılda 33 milyar metreküp gazdır. Bu kapsamda gündeme gelen bir diğer önemli proje de Trans-Hazar Gaz Boru Hattı Projesi’dir.

Konferansta tüm bunlar masaya yatırılırken; Türkmenistan’ın son yıllarda Balkan bölgesinin Kıyılı köyünde polietilen ve polipropilen üretimi 

için modern bir gaz-kimyasal kompleksinin devreye alınması gibi önemli ortak projeleri hayata geçirdiği de belirtilmiştir. LG International 

Corp ve Hyundai Engineering, TOYO Engineering Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd. ve Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi 

ve Ticaret A.Ş., bu ortak projelerde adı geçen kurumlardır.[2]

Türkmengaz Şirketler Grubu Başkanı, Türkmenistan’ın Avrupa’ya doğalgaz sağlama konusunda büyük umutları olduğunu belirtmiştir. Ay-

rıca Gürcistan Petrol ve Gaz Kurumu (GOGS) Genel Müdürü de Gürcistan’ın Türkmenistan’dan gaz tedarikine önem verdiğini açıklamıştır.

“Türkmenistan Petrol ve Gazı-2022” konulu konferansta; hidrojen enerjisi, gaz ve petrokimya endüstrisi, uluslararası finans kuruluşlarının 

temiz enerjiyi teşvik etmedeki rolü, proje sigortası, Türkmenistan’da yenilenebilir enerji beklentileri, metan gazının ve CO2 emisyonlarının 

azaltılmasına yönelik konular ele alınmıştır. Ayrıca konferansta, 2009 yılından bu yana Türkmenistan’dan Çin’e doğalgaz arzının 340 mi-

lyar metreküpü aştığı vurgulanmıştır. Bununla birlikte dev Galkınış Doğalgaz Yatağı’nın geliştirilmesinin 100 yıl alacağına dikkat çekilerek 

Türkmenistan’da yenilenebilir enerjiye dair çalışmalar yürütülmesi ihtiyacına dikkat çekilmiştir.

Öte yandan konferansta, Türkmenistan’ın petrol ve gaz endüstrisinde bu yıl önemli sonuçlar elde ettiği belirtilmiş, ülkenin üç uzun vadeli 

ortağı Dragon Oil, CNPC ve Petronas, Enerji Mükemmellik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Sonuç olarak OGT-2022, ilgili taraflara Türkmen ortaklarla iş bağlantıları kurma fırsatı vermiştir.  Örneğin konferansın en önemli çık-

tılarından biri, Türkmennebit ve Dragon Oil arasında Hazar Denizi’nin Türkmen rafının 19. bloğu için yeni jeolojik bilgiler sağlayacak üç 

boyutlu sismik araştırmalar yapılmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmasıdır. Buna ek olarak konferansta, 100 milyon dolar değerinde 12 an-

laşma ve sözleşme imzalanmıştır. Buradan hareketle Türkmenistan’ın gerek bölgesel gerek uluslararası sistemde büyük bir enerji merkezi 

haline gelmeyi amaçladığı söylenebilir.

[1] “В выставке OGT-2022 участвуют свыше 40 экспонентов и 10 иностранных компаний”, Cental Asia, https://centralasia.news/17772-v-vystavke-ogt-2022-

uchastvujut-svyshe-40-jeksponentov-i-svyshe-10-inostrannyh-kompanij.html, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).

[2] “Туркменистан подтвердил статус мировой энергетической державы”, Central Asia, https://centralasia.news/17841-turkmenistan-podtverdil-sta-

tus-mirovoj-jenergeticheskoj-derzhavy.html, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).
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Dünyanın Yeni Enerji 
Gücü: Türkmenistan
26-28 Ekim 2022 tarihlerinde Aşkabat’ta düzen-

lenen 27.  Uluslararası Türkmenistan Petrol ve 

Gazı Konferansı (OGT-2022), Türkmenistan’ın 

küresel düzeyde uluslararası enerji sektöründe 

önemli bir güç olduğunu kanıtlamıştır. OGT-

2022’ye 500’den fazla yerli ve yabancı dele-

ge katılmıştır. Ayrıca konferansa 100 delege 

de çevrimiçi formatta iştirak etmiştir. Yabancı 

katılımcılar arasında ABD, Azerbaycan, Avustu-

rya, BAE, Çin, İngiltere, Japonya, Malezya, Rusya, 

Singapur ve Türkiye delegasyonları yer almıştır.

[1]

Konferansta, Türkmen sektörünün Hazar Den-

izi’ndeki açık deniz bloklarının geliştirilmesi de 

dahil olmak üzere enerji piyasalarının iyileştiril-
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ABD’nin Taliban Muhaliflerine 
Yönelik Politikası
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinde en 

uzun süren savaş, Afganistan müdahalesi ol-

muştur. ABD, yirmi yıllık işgalin arından Taliban’ı 

yok edemeyeceğini düşünerek Afganistan ba-

taklığına gömülmek yerine, Taliban’la uzlaşıp 

askerlerini çekmeyi seçmiştir. Bu amaç doğrul-

tusunda Washington, 29 Şubat 2020 tarihinde 

Taliban’la Doha Antlaşması’nı imzalamıştır. Ant-

laşmaya göre ABD, Afganistan’dan çekilecek-

tir. Taliban ise Afganistan topraklarının ABD ve 

müttefiklerine karşı kullanılmasına müsaade 

etmeyeceği taahhüdünde bulunmuştur. Daha 

sonra da Afganlar arası müzakereler sonucun-

da “Yeni İslam Devleti”nin kurulması öngörülmüş 

ve ABD’nin Afganistan’ın egemenliğine saygı 

duyması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Washing-

ton yönetimi, Afganistan’ın iç meselelerine 

karışmayacağını ve yeni kurulan hükümeti 
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Washington yönetimi, Taliban’a baskı yapmakla birlikte, aynı za-

manda Taliban’la ilişki kurarak örgütün daha fazla zayıflamasını 

önlemektedir. Bu bağlamda ABD, uluslararası toplumun insani 

yardım adı altında Afganistan’a dolar göndermesine ve Talib-

an’ın en çok ihtiyaç duyduğu Afgan banknotlarının basılması-

na yeşil ışık yakmıştır.[2] Washington yönetiminin bu yaklaşımı, 

yabancı para birimleri karşısında Afgani’nin değerini korumasını 

sağlamıştır.

ABD, bir yandan silahlı muhalifleri desteklemeyeceğini duyuru-

rken; diğer taraftan da Taliban karşıtlarını hedeflerini birleştirm-

eye çağırmaktadır. ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Tom West, 

yaptığı bir konuşmada ülkesinin Taliban’ın silahlı muhaliflerini 

desteklemeyeceğini ve başka devletlerin de desteklememesi 

gerektiğini ifade etmiştir.[3]

Bilindiği gibi ABD, El-Kaide lideri Zevahiri’nin öldürülmesinin ar-

dından önce Taliban’la görüşmelerini askıya almış; daha sonra 

da Taliban İstihbarat Başkanı ile ABD İstihbarat Başkan Yardım-

cısı Doha’da bir araya gelmiştir. Mevzubahis görüşmenin ar-

dından Al-Jazeera’ye konuşan Taliban yetkilisi, ABD’nin Taliban’ın 

silahlı muhaliflerini desteklemeyeceği konusunda söz verdiğini 

belirtmiştir.[4]

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi, yurtdışında bulunan Talib-

an muhalifleriyle görüşmek üzere farklı devletlere gidip kadın 

temsilciler ve diğer muhaliflerle temaslarda bulunmaktadır. 

Bu bağlamda West’in Duşanbe, Taşkent, Yeni Delhi, Doha ve 

diğer başkentlerde bulunan Taliban muhalifleriyle görüştüğü 

görülmüştür.

Söz konusu toplantılar vesilesiyle West, Afganistan’ın geleceğiyle 

ilgili Taliban muhaliflerinin görüşlerini öğrenmiştir. West, Taliban 

karşıtlarından isteklerini uluslararası toplumun koşuları doğrul-

tusunda belirlemelerini ve askeri seçenekten vazgeçmelerini 

talep etmiştir.[5]

Ayrıca ABD, Afganistan’da bulunan Afgan siyasetçilerle de 

görüşmektedir. Bu bağlamda West’in zaman zaman Eski Af-

ganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve devrik rejimin Ul-

usal Uzlaşı Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’la telefonda 

görüştüğü açıklanmaktadır. West, Karzai’yle yaptığı son görüş-

mede, kız okullarının açılmasının önem arz ettiğine ve Afgani-

stan’ın geleceğini belirlemek için ulusal görüşmelerin başlaması 

gerektiğine vurgu yapmıştır.[6]

Washington yönetimi, Taliban ile muhalifleri uzlaştırma politikası 

bağlamında taraflar üzerinde etkisi olan devletlerle de ilişkilerini 

destekleyeceğini beyan etmiştir. ABD, Doha Antlaşması kap-

samında söz konusu ülkedeki askerlerini çekse de mevzubahis 

antlaşmanın kalan kısmını uygulamamıştır. Taliban ise Afgan-

istan Hükümeti’yle gerçek manada görüşmeyi reddetmiş ve 

gücün barışçıl şekilde kendisine teslim edilmesini istemiştir. 

Taliban’a göre, İslam Devleti’nden kastedilen şey, “Afganistan 

İslam Emirliği’dir.” ABD, Afganlar arası görüşmelerin sonucunu 

beklemeyip tamamen çekileceğini açıklayınca da Taliban, tüm 

gücüyle harekete geçmiştir. Böylece Taliban, Batı’nın desteğiyle 

kurulan Cumhuriyet rejimini devirip bir kez daha bayrağını Af-

ganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na dikmiştir.

Taliban’ın Afganistan’a yeniden egemen olduğu sırada devrik 

rejimin yetkilileri ya yurtdışına çıkmış ya da Penşir’e giderek Tal-

iban karşıtı “Penşir Hareketi’ni” kurmuştur. Penşir Hareketi ve Tal-

iban’ın uzlaşamaması üzerine Taliban, güç kullanarak Penşir’i 

ele geçirmiştir. Bu süreçte Taliban ilan ettiği genel affa sadık 

kaldığını açıklamış ve “Geri Dönüş Komisyonu” kurarak yurt-

dışındaki muhaliflerini ülkeye dönmeye çağırmıştır. Her ne ka-

dar devrik rejimin bazı yetkilileri, Kabil’e dönse de önde gelen 

yetkililer yeni siyasi yapılar kurarak, Afganistan’ın geleceği hak-

kındaki planlarını ve Taliban’la uzlaşma koşullarını kamuoyuyla 

paylaşmıştır.

Taliban muhaliflerinden Penşir Hareketi, askeri seçeneğe; eski 

Kuzey İttifakı liderlerinden oluşan “Afganistan’ı Kurtarmak için 

Yüksek Direniş Konseyi” ise siyasi ve askeri yönetime vurgu yap-

maktadır. Son olarak Afganistan devrik rejiminin Dışişleri Bakanı 

Muhammed Hanif Atmar liderliğinde “Afganistan Ulusal Barış 

ve Adalet Hareketi” kurulmuştur. Söz konusu hareket, Afgan So-

runu’nun askeri yollarla çözülemeyeceğini; ancak siyasi yön-

temlerle barışın tesis edilebileceğini açıklamıştır. Bu bağlamda 

bahsi geçen hareket, Doha Antlaşması kapsamında Taliban’ın 

Afganlar arası görüşmeleri başlatmasını ve ABD başta olmak 

üzere uluslararası toplumun bu sürece destek vermesini talep 

etmiştir.[1]

Her ne kadar ABD, Afganistan’dan çekilse de Doha Ant-

laşması’na aykırı olarak Taliban’ın yönetimi zorla ele geçirdiğini 

iddia ederek herhangi bir devlet ya da uluslararası örgütün Tal-

iban Hükümeti’ni tanımasını engellemektedir.

Bununla birlikte Washington, Afganistan’ın ulusal rezervlerini 

bloke etmiştir ve Taliban’a baskı uygulamaktadır. ABD, terörle 

mücadele adı altında insansız hava araçlarını (İHA) Afganistan 

hava sahasında bulundurmakta ve çeşitli hedefleri vurmak-

tadır. Gerçekleşen son bir olayda ABD, El-Kaide terör örgütünün 

lideri Eymen El-Zevahiri’yi Kabil’de öldürmüştür.  

Ahmad Khan 
DAWLATYAR

ANKASAM AF-PAK 
Uzmanı
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Türk Devletleri Teşkilatı 
Özbekistan’da Toplanıyor
11 Kasım 2022 tarihinde Türklerin kültür ve bilim 

kenti Semerkant’ta, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 

(TDT) yeni ismiyle ilk zirvesi düzenlenecektir. TDT 

hem bu ismine hem günümüzdeki kapsamı-

na otuz yıllık çalışmalar sonucunda ulaşmıştır. 

Kuşkusuz “Su akmış yolunu bulmuş” ve 1990’lı yıl-

lardan itibaren Türk birliği adına pek çok adım 

atılmıştır.[1] Devletler, 1992 yılından itibaren Türk 

Dili Konuşan Ülkeler Başkanlar Zirvesi düzen-

lemişlerdir. 2009 yılında Nahçivan’da Azerbay-

can, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından 

Türk Keneşi (Türk Konseyi) kurulmuştur.

Özbekistan, 2018 yılında üye olurken; 1995 sen-

esinden beri “Daimi Tarafsızlık Statüsü”ne sahip 

Türkmenistan, Macaristan’la birlikte, teşkilatın 

gözlemci ülkeleridir. Ayrıca Semerkant Zirve-

si’nden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 

de gözlemci ülke olması beklenmektedir.[2]
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geliştirmektedir. Bu kapsamda ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi, Tacikistan yöneticileriyle görüşmüştür. Söz konusu görüşmenin ar-

dından yapılan açıklamada, Washington ve Duşanbe’nin Afganistan’da tüm tarafların katılacağı meşru bir siyasi sürecin başlamasını 

destekleyecekleri belirtilmiştir.[7] Dahası ABD, son zamanlarda Taliban üzerinde önemli bir nüfuza sahip olan Pakistan’la da münaseb-

etlerini geliştirmiştir. İslamabad da uluslararası toplumun koşulları doğrultusunda Taliban’ın adım atması gerektiğini dile getirmektedir.

ABD, Taliban’ın tüm muhalifleriyle görüşse de Taliban’a karşı siyasi yönteme vurgu yapan muhaliflerin fikirlerini önemsemekte ve on-

ların taleplerini, Doha Antlaşması kapsamında ortaya koymalarını istemektedir. Nitekim Taliban’ın tüm muhalifleri, isteklerini Doha Ant-

laşması’na dayandırmakta ve Taliban’ın Afgan halkı ve uluslararası toplumun koşulları olan çoğulcu, insan haklarına saygılı ve terörle 

mücadele eden hükümetin kurulmasına müsaade etmesini ve gerçek manada Afganlar arası müzakerelerin başlatılması suretiyle 

ülkenin geleceğinin belirlenmesini istemektedir.

Sonuç olarak ABD, Taliban ile muhalifleri uzlaştırma arayışı içerisindedir. Washington yönetiminin buradaki hedefinin ise kaybettiği prestiji 

ve güveni yeniden tesis ederek “barışı inşa eden aktör” görüntüsü çerçevesinde hegemonyasını pekiştirmek olduğu söylenebilir.

[1] “Afganistan Ulusal Barış ve Adalet Hareketinin Tüzüğü”, https://drive.google.com/file/d/1HXI976FGUAEwnwk5_djKpiPMvikg46Mb/view, (Erişim Tarihi: 

28.10.2022).

.Afintl, https://www.afintl.com/202210226984, (Erişim Tarihi: 28.10.2022) ,”دنداد ربخ یناغفا هزات یاه تون کناب پاچ زا اکیرما هدنیامن و نابلاط“ [2]

 ,Sputnik, https://l24.im/JD8 ,”؟تسا هنوگچ تیعقاو رد تیعضو /دنک یمن تیامح نابلاط حلسم نافلاخم زا تفگ اکیرما ؛دریگ یم یگدامآ تمواقم“ [3]

(Erişim Tarihi: 28.10.2022).

.IRNA, https://l24.im/9muit, (Erişim Tarihi: 28.10.2022) ,”دنک یمن یلام کمک ناتسناغفا تموکح دض حلسم یاهورین هب اکیرمآ :نابلاط“ [4]

 :Pars Today, https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i176350, (Erişim Tarihi ,”درک رادید هیکرت رد نابلاط دض ههبج نارس اب اکیرمآ هدنیامن“ [5]

28.10.2022).

-8am, https://8am.media/the-conversation-between-wist ,”ناتسناغفا رد یعقاو یلم نامتفگ هب یروف زاین رب دیکأت ؛یزرک و تسیو یوگو تفگ“ [6]

and-karzai-emphasizing-the-urgent-need-for-a-real-national-discourse-in-afghanistan/, (Erişim Tarihi: 28.10.2022).

.Afintl, https://www.afintl.com/202206035965, (Erişim Tarihi: 28.10.2022) ,”داد ربخ ناتسناغفا دروم رد ناتسکیجات اب «کیدزن یراکمه» زا اکیرما هدنیامن“ [7]
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Almanya’nın Özbekistan Açılımı: “Yeni 
Büyük Oyun”a Dahil Olmak İsteyen Yeni 
Aktör ve Orta Asya Jeopolitiği

Diplomatik temaslar kapsamında Orta Asya 

ülkelerine üç günlük bir ziyaret programı 

düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Annale-

na Baerbok’un Özbekistan ziyareti kapsamında 

gerek temasları gerekse açıklamaları oldukça 

önemli mesajlar içermektedir. Alman Bakan 

tarafından verilen mesajların sadece Alman-

ya’nın dış politika tercihleriyle sınırlı olmayan 

bölgesel ve küresel dinamikleri etkileyebilecek 

birtakım niteliklere sahip olduğunu da vurgu-

lamak gerekir. Bu yönüyle ziyaretin dikkatle ana-

liz edilmesi gereken içeriklere haiz olduğunu if-

ade etmekte fayda vardır.

Üç günlük program kapsamında Orta Asya’nın 

gerek ekonomik gerekse politik anlamda önemli 

devletlerinden olan Kazakistan’ı da ziyaret eden 

Baerbok, Orta Asya’nın bir diğer yükselen yıldızı 

olan Bozkır’ın merkez ülkelerinden Özbekistan’da 

Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ve 

Dr. Kadir Ertaç 
ÇELİK

ANKASAM
Uluslararası İlişkiler 

Danışmanı
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Toplam nüfusu 150 milyon kişiyi barındıran ve 4,5 milyon m2’lik yüzölçümünü içeren TDT, en temelde bağımsızlıklarını, egemenliklerini ve 

toprak bütünlüklerini korumaya çalışan, ortak bir tarihe ve kültürel arka plana sahip devletlerin, saldırgan olmayan, müşterek ve güçlü 

iradelerinin kurumsallaştığı yapı olarak ortaya çıkmaktadır.[3]

Ekonomiden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden turizme kadar yirmiden fazla işbirliği alanında faaliyet gösteren teşkilat, 

dayanışmanın temelini oluşturan ortak tarih, dil ve kültürün güçlendirilmesi ve yeni nesillerin de bu ortak değerler bilinciyle yetiştiril-

mesi amacıyla ortak tarih, coğrafya ve edebiyat ders kitaplarının hazırlanması ve ortak bir alfabe geliştirilmesi yönündeki hedeflerin 

gerçekleşmesi için çalışmaktadır.

Türkiye’nin Dönem Başkanlığı yaptığı 2021 yılında birçok önemli gelişme yaşanmıştır. Bu kapsamda Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi 

uygulamaya konulmuştur. İstanbul’da düzenlenen zirvede devlet başkanları, teşkilatın gelecek yirmi yılına ilişkin politikasını belirleyecek 

vizyon belgesini kabul etmiştir. Ana ilkeler ve hedefler belirlenirken; yirmi yıllık belgenin beşer senelik uygulanmasına ilişkin strateji belgesi, 

Semerkant’taki zirvede kabul edilecektir.

Semerkant Zirvesi’nde liderler, ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir. Türk Yatırım Fonu, Türk Ticaret Evleri, enerji güvenliği, gümrük ve 

yük taşımacılığına ilişkin anlaşmalar da masaya yatırılacaktır. Ayrıca Kazakistan’ın Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru 

da dâhil olmak üzere, Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Türkistan’da Türk devletleri için kurulacak 

‘TURANSEZ’ projesi konuşulacaktır. Tüm bunlara ek olarak zirvede üye ülkelerin belirlediği adaylar arasından seçilecek kişiye “Ali Şir Nevai 

Ödülü” verilecektir.

Son dönemde yaşanan gelişmelerin ışığında yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı ve güç dengelerinin ciddi biçimde değiştiği zam-

anlarda bu devletlerin kendilerini TDT içinde konumlandırmaları jeopolitik açıdan önemli mesajlar verdiklerini göstermektedir. Örneğin 

gerek Karabağ Sorunu gerek Kıbrıs Meselesi veya Kırgızistan-Tacikistan sınır sorunları ve çatışmaları olsun, TDT üyelerinin birbirine ister 

askeri ister diplomatik destek vermesi kayda değer bir gelişmedir.  

Sonuç olarak yüz yıl önce İsmail Gaspıralı’nın Türk Dünyası için işaret ettiği “Dilde, fikirde, işte birlik!” sözü yol göstererek, Türk Dünyası 

ve TDT, artık uluslararası kimliğe sahip güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye başlamıştır.[4] Hatta Çin’de yayınlanan “Türk Devletleri 

Teşkilatı” temalı analizlerde dahi, Türk Dünyası için yükselen güç tanımlaması yapılmaktadır. Nitekim 2040 Vizyon Belgesi’ndeki maddel-

er, Türk Dünyası açısından önemli olmakla beraber siyasi değişimlere de işaret etmektedir. Örneğin Orta Asya-Kafkasya Platformu’nun 

kurulması teklifi ve Afganistan’a destek verilmesi yönündeki çabalar, Türk Dünyası’nın etkin bir jeopolitik özneye dönüştüğünü teyit et-

mektedir.[5]

[1] “Dünyanın yükselen gücü: Türk Devletleri Teşkilatı”, TRT Haber, https://www.trthaber.com/haber/dunya/dunyanin-yukselen-gu-

cu-turk-devletleri-teskilati-644709.html, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

[2] “Kalın: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci Olarak Katılacak”, TRT Haber, https://www.trthaber.com/haber/gundem/ka-

lin-kktc-turk-devletleri-teskilatina-gozlemci-olarak-katilacak-721339.html, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

[3] “Türk Devletleri Teşkilatı’nın Önemi ve Hedefleri”, Aydınlık, https://www.aydinlik.com.tr/haber/turk-devletleri-teskilatinin-onemi-ve-he-

defleri-264346, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

[4] Aynı yer.

[5] “Türk Devletleri Nihayet Güçlerini Birleştirebilecek mi?”, Fikir Turu, https://fikirturu.com/jeo-strateji/turk-devletleri-nihayet-gucler-

ini-birlestirebilecek-mi/, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

50

A N K A S A M  B Ü L T E N



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

Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant 
Zirvesi: Güçlü ve Bütünleşmiş Türk 
Dünyası’na Doğru
11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan’ın kadim 

şehri Semerkant’ta Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), 

Dokuzuncu Liderler Zirvesi gerçekleştirilmiştir. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mir-

ziyoyev’in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Ali-

yev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-

Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 

Sayın Sadır Caparov, Türkiye Cumhurbaşkanı 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Eski 

Devlet Başkanı ve Türkmenistan Ulusal Konseyi 

Halk Maslahatı Başkanı Sayın Gurbanguly Ber-

dimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Sayın 

Viktor Orban katılmıştır.[1]
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Özbekistan’la üst düzey diyaloğu geliştirmeyi amaçladıklarını 

ifade eden Alman Dışişleri Bakanı’nın temaslarında; Afgani-

stan meselesi, Ukrayna ve buna bağlı olarak küresel gündemin 

güncel meseleleri, bölgesel işbirliği konuları, Rusya ve Çin’in 

Orta Asya’daki etkisinin genişlemesi ve derinleşmesi ile Özbek-

istan’daki demokratik yenilenme ve sosyo-ekonomik reform 

konularının ele alındığı belirtilmiştir.

Basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılan konulara bakıldığın-

da, Almanya’nın sadece realistlerin yumuşak politika konuları 

olarak ele aldıkları eğitim, çevre ve ekonomi alanlarıyla sınırlı 

bir ilgisi ve stratejik yönelimi söz konusu değildir. Bu bağlamda 

Alman Dışişleri Bakanı’nın Özbekistan’ın reform sürecini destekl-

ediklerini ifade etmesi, öncelikle Özbekistan’ı yakından takip et-

tiklerini ve dikkate aldıklarını gösteren bir olgu olmakla beraber 

Batılı değerlere daha fazla yer veren Taşkent’in yeni dönemde 

Almanya için Orta Asya jeopolitiğinde partner olarak ele alın-

acağının da sinyallerini içermektedir.

Gerek Özbekistan ve Orta Asya gerekse uluslararası sistem 

açısından ciddi bir mesele olarak görülen Afganistan’ın mevcut 

durumu ve geleceği ile Rusya-Ukrayna Savaşı’nın da görüşme-

lerde ele alınması bir önceki paragrafta belirtilen partnerliğin 

dar bir bölgesel partnerlikle sınırlı tutulmayacak derecede 

genişletilebilme potansiyelini de gözler önüne sermektedir.

Çevre konularından ekonomiye, bölgesel meselelerden küresel 

konulara kadar geniş yelpazede birçok başlık ve stratejik öneme 

haiz meselenin ele alındığı ziyaretin en can alıcı noktası ise; Al-

manya Dışişleri Bakanı’nın Orta Asya’daki Rusya ve Çin etkisinin 

engelsiz büyümesinin önlenmesine ilişkin çağrısıdır. Bu çağrı 

bir yandan Almanya’nın Orta Asya açılımı bağlamında Özbek-

istan’ı merkeze alan yaklaşımı ortaya koyarken, diğer yandan 

Yeni Büyük Oyun’da Rusya ve Çin’e karşı Batılı bir güç olarak yer 

alacağını açıkça deklare etmiş olup “Ostpolitik”in Orta Asya’nın 

kalbine kadar uzayacağının da sinyallerini vermiştir. Tabi bu 

gelişme “Denizlerin Clausewitz’i” olarak anılan ABD’nin 20. yüzyıl 

deniz stratejisinin kurucusu Alfred Thayer Mahan’ın jeopolitik 

yaklaşımı üzerinden değerlendirildiğinde jeostratejik oyuncu 

olan Almanya, Rusya ve Çin’in bir rekabete girişmesi ve Alman-

ya-Rusya koalisyonu ihtimalinin zayıflatılması Anglo-Amerikan 

jeopolitik kültürü için söz konusu olan kabus senaryosunun da 

ortadan kalması anlamına gelmektedir.    

Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile siyasi görüşmeler yaptıktan 

sonra 1963 yılından beri Almanca öğreten bir okulu ve Almalyk 

Madencilik ve Metalurjik Kombinası/Kompleksi’ni ziyaret etmiştir.

Alman Dışişleri Bakanı’nın ziyaretlerinin politik boyutuna geç-

meden önce ekonomik çıkarlar bakımından önem arz eden Al-

mayık Kompleksi ziyaretine değinmenin de analiz bağlamında 

önemli olduğunu belirtmek gerekir. Dışişleri Bakanı düzeyinde 

gerçekleştirilen ziyaretler uluslararası ilişkiler ve diplomatik 

teamüller bağlamında ele alındığında siyasi temaslarla sınırlı 

tutulmaya çalışılan aktivitelerdir. Ancak Baerbok’un programın-

da ekonomi alanında da ziyaretlere yer vermesi, Almanya’nın 

Orta Asya jeopolitiğine enerji ve madencilik sektörleri başta ol-

mak üzere ekonomik boyutta da ilgi duyduğunu gösteren bir 

husus olarak ele alınabilir. Bu durum Çin’in yükselen bir ekono-

mik değer olması ve Batı hegemonyasının ekonomik sacayağı-

na meydan okuması gerçeği üzerinden ele alındığında daha 

da anlamlı bir hal almaktadır. Ayrıca Çin’in Kuşak-Yol Girişimi 

kapsamında Orta Asya’ya yönelik vizyonel ve küresel nitelikteki 

projeleri de Alman Bakan’ın bu hamlesini daha da anlaşılır kıl-

maktadır.

Özbekistan ziyareti kapsamında resmi gündemin dışında ziyaret-

leriyle dikkat çeken Baerbok’un bir diğer durağı ise Taşkent’te Al-

manca öğretilen bir eğitim kurumu olmuştur. Burada da kültürel 

etkileşim ve kamu diplomasisi bağlamında Özbekistan’a ilerley-

en dönemlerde daha fazla yatırım yapılacağının bir emaresi söz 

konusudur. Dolayısıyla Baerbook, bahse konu ziyaret programı 

kapsamında birden fazla amaçla hareket ederek sadece diplo-

matik ve resmi düzeyde politik ilişkilerle sınırlı kalmamış ve bir an-

lamda Almanya’nın Özbekistan açılımını gözler önüne sermiştir.

Ziyaretin bir diğer gündem maddesi Almanya Dışişleri Bakan-

lığı’nın “Yeşil Orta Asya” girişimi çerçevesinde çevre konularında 

işbirliği olmuştur. Son dönemlerde başta Batı olmak üzere ul-

uslararası sistemde odaklanılan en önemli sorun alanlarından 

olan ve uluslararası politikanın gündeminde de yukarı sıralarda 

yer alan çevre ve çevre güvenliği konularında işbirliği, bir an-

lamda politik işbirliğine zemin hazırlayan önemli bir araç ol-

maktadır. Dolayısıyla bir önceki paragrafta belirtilen ve “Alman-

ya’nın Özbekistan Açılımı” olarak ifade edilen dış politika tercihini 

destekleyen ve Orta Asya’da Almanya’ya alan açma stratejisine 

uygun bir manevra alanının daha Alman devleti tarafından ak-

tive edilmeye çalışıldığını iddia etmek çok da tutarsız değildir.
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ma ve enerji sektörlerini TDT’nin öncelikli yönlerinden biri olarak 

görüyorum.”

Dahası zirve sırasında Türkmenistan’ın “TDT Aksakalı” olarak 

görev yapan Sayın Berdimuhamedov’a Türk Dünyası’na olan 

hizmetleri hasebiyle “Türk Dünyası Ali Nişanı” da takdim edilmiştir.

Bir diğer gözlemci üye olan Macaristan adına konuşan Sayın 

Orban ise küresel enerji krizi bağlamında Trans-Hazar Ulaştırma 

Koridoru’nun en rasyonel yol haritası anlamına geldiğini belirt-

miştir. Buna ek olarak Sayın Orban, “Ülkemiz, TDT’nin çalışma-

larını desteklemektedir ve önümüzdeki on yılda Türk vizyonunun 

başarıyla uygulanabilmesini için çalışacaktır.” diyerek Buda-

peşte yönetiminin TDT’ye olan inancını dile getirmiştir.[17]

Öte yandan zirvede alınan en kritik kararlardan birinin Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) gözlemci üyeliğinin onay-

lanması olduğu belirtilmelidir. Çünkü bu karar, Karabağ So-

runu’ndan sonra Kıbrıs Meselesi’nin de Türk Dünyası’nın ortak 

meselesi olarak kabul edildiğini gözler önüne sermektedir. Aynı 

zamanda karar, TDT’nin genişleme ve büyüme eğiliminde old-

uğunu ve diğer aktörler tarafından bir cazibe merkezi şeklinde 

değerlendirildiğini göstermektedir. Dahası karar, KKTC’nin tanın-

masına ilişkin yeni gelişmeler yaşanabileceğinin de habercisidir. 

Nitekim KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olarak kabul edilmesinin 

ardından açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Ta-

tar şunları söylemiştir:[18]

“Devletimiz, uluslararası bir örgütte ilk kez anayasal adıyla KKTC 

olarak bu statüyü kazanmıştır. Tarih sayfalarına geçecek milat 

niteliğindeki bu unsur, bizim için ilave bir gurur vesilesidir.”

Ayrıca zirvede verilen mesajlara bakıldığında terörizm, ayrılıkçılık, 

aşırılıkçılık, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi güvenlik konu-

larındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ihtiyacına da dikkat çekildiği 

görülmektedir. Kuşkusuz bu durum, entegrasyonun güvenlik 

boyutunda da ilerleyeceği anlamını taşımaktadır. Bu da gerek 

arabuluculuk diplomasisine ağırlık veren barış yapıcı rolü gerek-

se de krizler karşısındaki ön alıcı diplomasi anlayışı nedeniyle 

TDT’nin Afgan Sorunu başta olmak üzere bölgesel güvenliği ilg-

ilendiren meselelerde daha inisiyatif alacağı anlamına gelmek-

tedir.

Tüm bu bilgilerden hareketle Semerkant Zirvesi’nin sonuç 

bildirgesine değinmek gerekirse, en önemli gelişmenin “2022-

2026 TDT Strateji Belgesi”nin kabul edilmesi olduğu söylenebilir. 

Böylece TDT, 2040 Vizyon Belgesi’ne ilişkin ilk yol haritasını şekil-

tan TDT’nin 2021 yılında düzenlenen İstanbul Zirvesi’nden itibaren 

tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşme çabası içer-

isinde olduğu düşünüldüğünde, Sayın Ömüraliyev gibi tecrübeli 

bir diplomatın bahsi geçen göreve seçilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Çünkü Sayın Ömüraliyev, Kırgızistan’ın Belarus, Es-

tonya, Letonya, Litvanya, Türkiye ve İsrail’de Olağanüstü ve Tam 

Yetkili Büyükelçisi ve Bağımsız Devletler Topluluğu Daimî Temsil-

cilisi olarak görev yapmış tecrübeli bir isimdir.[11]Zaten TDT işleyiş 

mekanizması bağlamında “Nahçıvan Antlaşması’nda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Protokol”ün imzalanması da tam teşekküllü 

bir uluslararası örgüte dönüşme iradesini yansıtmaktadır.

Sayın Erdoğan ise yaptığı konuşmada Ukrayna Savaşı kap-

samında küresel istikrarsızlıklara ve sorunlara dikkat çekmiş ve 

Türk Dünyası’nın barış yapıcı rolünü ön plana çıkarmıştır. Ayrı-

ca Sayın Erdoğan, TDT’nin tam teşekküllü uluslararası örgüte 

dönüşme yolunda attığı adımlara ithafen “Teşkilatımızın uluslar-

arası mecrada görünürlüğünü arttırmamız önem arz ediyor.” 

demiştir.[12] Buna ek olarak Sayın Erdoğan, ekonomik entegra-

syonun geliştirilmesi noktasında da “Ortak Yatırım Fonu” ihti-

yacına dikkat çekmiştir.[13] Nitekim Semerkant Bildirisi vesilesiyle 

Sayın Erdoğan’ın önerisi kabul edilmiştir. Sayın Amreyev’in bu 

fonun başkanlığına seçilmesi ise Sayın Amreyev’in Türk Dün-

yası’nın bütünleşmesine olan katkılarının devam edeceğini 

göstermektedir. Bu noktada 4 Kasım 2022 tarihinde Türk Dev-

letleri Banka Birlikleri Konseyi’nin kurulduğu da göz önünde bu-

lundurulduğunda, ekonomik entegrasyonun hız kazanacağını 

ifade etmek mümkündür.[14]

Öte yandan TDT’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı-

na denk gelecek şekilde 2023 senesini “Türk Medeniyetinin Yük-

seliş Yılı” ilan etmesi de göz ardı edilmemesi gereken bir hadise 

olup; birlik devletleri arasındaki dayanışma ruhunu açıkça or-

taya koymaktadır.[15] Benzer bir şekilde söz konusu dayanışma 

kültürünü yansıtan bir başka gelişme de TDT tarafından Sayın 

Erdoğan’a Türk Dünyası entegrasyon süreçlerine olan yapıcı 

katıları nedeniyle “Türk Dünyası Ali Nişanı”nın verilmesi olmuştur.

TDT’ye 2021 yılındaki İstanbul Zirvesi’nde “Gözlemci Üye” 

statüsüyle katılan Türkmenistan’ın Eski Devlet Başkanı ve mevcut 

Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Sayın Berdimuhamed-

ov da işbirliğinin karşılıklı çıkarları önceleyen yapıcı boyutlarına 

odaklanılması gerektiğini ifade ederek şunları söylemiştir:[16]

“Stratejik misyonumuzun bir parçası olarak bu organizasyonun 

ticaret, enerji, ulaşım, çevre, kültür ve insani alanlardaki olanak-

larının artırılmasına katkıda bulunuyoruz. Türkmenistan’ın ulaştır-
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kurulması önerisinde de bulunmuştur.[5] Bu da küresel krizler 

karşısında TDT üstleneceği yapıcı rolü yansıtması bakımından 

oldukça mühim bir tekliftir. FAO’yla geliştirilecek işbirliği vesilesi-

yle Türk devletlerinin tarım bakımından önemli ilerlemeler kat 

edeceğini öne sürmek mümkündür.

Zirvede konuşan Sayın Aliyev de Türk Dünyası’nın 200 milyondan 

fazla insanın yaşadığı geniş bir coğrafyayı kapsadığını, büyük 

ekonomik potansiyele, enerji kaynaklarına ve ulaşım hatlarına 

sahip olduğunu vurgulayarak TDT bünyesindeki işbirliği potansi-

yelini hatırlatmıştır.[6] Ayrıca Sayın Aliyev, aşağıdaki ifadeleri kul-

lanarak TDT’nin gönül coğrafyasının üye devletlerin sınırlarından 

çok daha geniş olduğu mesajını vermiştir:[7]

“TDT üyesi ülkelerin dışında yaşayan soydaşlarımızın hak, güven-

lik ve milli kimliklerinin korunması, asimile olmamaları gibi konu-

larına artık teşkilatımız bünyesinde her zaman önem verilm-

esinin zamanının geldiğini düşünüyorum.”

Sayın Tokayev ise entegrasyonun kültürel boyutuna ilişkin yapıcı 

önerilerde bulunarak Türk devletleri arasında birleşik eğitim sis-

temi oluşturulması önerisinde bulunmuştur. Bu çerçevede Sayın 

Tokayev şu ifadeleri kullanmıştır:[8]

“Ülkelerimizin yüksek eğitim kurumları arasında birleşik eğitim 

sistemini oluşturmak gerek. Gençlerimizin Türk dillerini öğrenme-

leri ve kardeş halkların tarihini, kültürünü tanımalarını sağlamak 

için 2023 senesinde Türk devletlerinin birleşik üniversiteler ağının 

kurulması yönündeki konunun değerlendirilmesini öneriyorum.”

Sayın Caparov, Kırgızistan’ın Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası 

olduğunu vurgulamış ve Trans-Hazar Uluslararası Koridoru’na 

atıfta bulunarak Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Proje-

si’ni hatırlatmıştır. Yani Sayın Caparov, bölgesel, bölgeler arası 

ve küresel ticarette işbirliğine dayalı perspektifin ehemmiyetini 

hatırlatmıştır. Bu nedenle de “Güç birliktedir.”[9] diyen Kırgız lider 

şu açıklamayı yapmıştır:[10]

“Mevcut kriz koşullarında örgüt çerçevesinde ticari ilişkileri 

genişletmek ve yeni tedarik zincirleri bulmak için ülkelerimizin 

daha da yakın işbirliği yapması gerekmektedir.”

Ayrıca zirvede Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Kur-

banıçbek Ömüraliyev, görev süresi dolan Sayın Amreyev’in 

yerine TDT Genel Sekreteri seçilirken; görev süresi dolan Sayın 

Darhan Kıdırali’nin yerine de Uluslararası Türk Akademisi Başkanı 

olarak Sayın Şahin Mustafayev görevlendirilmiştir. Diğer taraf-

“Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” temasıyla gerçekleşen zirve, 

alınan kararlar ve liderlerin verdiği mesajlar bakımından büyük 

önem arz etmektedir.  Söz konusu zirveyle birlikte görev süre-

si sona eren TDT Genel Sekreteri Sayın Baghdad Amreyev, 10 

Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Daha Güçlü, Bütünleşmiş ve 

Birleşmiş Türk Dünyasına Doğru” başlıklı makalesinde gerek Se-

merkant Zirvesi’nin ruhuna gerekse de teşkilatın vizyonuna uygun 

bir biçimde Türk Dünyası’ndaki bütünleşme çabalarını ortaya 

koymuştur. Nitekim Sayın Amreyev, mevzubahis makalesinde 

teşkilatın vizyonunu da yansıtan şu ifadelere yer vermiştir:[2]

“Ortak kültürel zenginliğin, değerlerin, ilkelerin ve çıkarların 

desteklenmesi, Türk işbirliğinin merkezinde yer almaktadır. Türk 

devletleri bu ortak yönleriyle birbirine kenetlenmeli ve bunun 

üzerinde öğrenip büyümelidir.”

Sayın Amreyev’in de belirttiği üzere ortak kültürel zenginliğin, 

değerlerin, ilkelerin ve müşterek çıkarların desteklenmesine 

dayanan bir işbirliğini ortaya koyan TDT, zirvede aldığı kararlar-

la istikrarsızlıklarla anılmak istenen bölgenin barış yapıcı aktörü 

olduğunu net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Zira TDT; bölge-

sel işbirliği, refah, kalkınma ve güvenlik arayışlarının merkezi olar-

ak hızla yükselmekte ve tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.

Bu doğrultuda Sayın Mirziyoyev, “Yeni Ekonomik Fırsatlar Bölge-

si” oluşturmayı önererek[3] devletlerin karşılıklı çıkarlara öncelik 

veren ve haliyle “kazan-kazan” mantığıyla işleyen yaklaşımlarını 

derinleştirecekleri mesajını vermiştir. Bu durum, TDT bünyesindeki 

ekonomik entegrasyonun hız kazanacağına işaret etmektedir

Bu kapsamda Sayın Mirziyoyev, Trans-Hazar Uluslararası Korido-

ru’nun daha işlek hale getirilmesi için ciddi adımların atılması 

gerektiğini vurgulayarak TDT’nin yalnızca bölgesel değil; küresel 

işbirliğine önem verdiğini gözler önüne sermiştir.[4] Bu da TDT’nin 

bloklar değil; işbirliği köprüleri inşa eden bir aktör olarak konum-

landığını göstermektedir. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna Savaşı 

nedeniyle tıkanan Kuzey Koridoru’nun durumu da göz önünde 

bulundurulduğunda, Trans-Hazar Uluslararası Koridoru’nu; yani 

Orta Ulaştırma Koridoru’nu merkeze alan ve böylelikle Çin ile 

Avrupa’yı Orta Asya-Hazar Denizi-Kafkasya güzergâhı üzerinden 

bağlayan projelerin ağırlık kazanacağı ifade edilebilir.

Ayrıca Sayın Mirziyoyev, küresel düzeyde yaşanmakta olan gıda 

krizine dikkat çekerek “Türk Tarım Forumu”nun önemine vur-

gu yapmıştır. Üstelik Türk Dünyası’nın krizler karşısında küresel 

düzeyde yapıcı bir aktör olduğunu ortaya koyarcasına Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’yle (FAO) kapsamlı bir ortaklık 
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Taşımacılığı Anlaşması da koridorları merkeze alan Türk Dün-

yası’nın Asya ile Avrupa arasındaki bağlantıyı kuran köprü olma 

iradesini ortaya koymuştur.[26] Nitekim “TDT Ticaretin Kolay-

laştırılması Stratejisi”nin kabul edilmesinden duyulan mem-

nuniyet de bildirgeye yansımış ve TDT Üye Ülkeleri ile Ticaretin 

Kolaylaştırılması Anlaşması’nın ve Dijital Ekonomik Ortaklık An-

laşması’nın sonuçlandırılması arzusuna vurgu yapılmıştır.[27]

Sonuç olarak Sayın Mirziyoyev’in ev sahipliğinde gerçekleşen 

TDT Semerkant Zirvesi, Türk Dünyası entegrasyon süreçlerinin hız 

kazandığını tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir. Bu anlamda 

Türk Dünyası, istikrarsızlıklar ve krizlerle kaosa sürüklenmek iste-

nen dünyanın barış yapıcı aktörü olarak konumlanmaktadır. Bu 

kapsamda ekonomik işbirliği ve koridorlar bağlamında Asya 

ile Avrupa arasındaki bağlantıyı güçlendirme iradesini ortaya 

koyan TDT üye ülkeleri, krizler karşısında da diyaloğu barışın 

teminatı olarak gören yaklaşımlarını Semerkant Bildirgesi’ne 

yansıtmıştır. TDT’nin 2023 yılındaki Devlet Başkanları Zirvesi’nin 

ise Kazakistan’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu zirveye gid-

en süreçte TDT ülkelerinin birbirleriyle, bölgeleriyle ve dünyayla 

olan ilişkilerini güçlendirecekleri ve teşkilatı tam teşekküllü bir bir 

uluslararası örgüte dönüşmesi için gereken somut adımlar at-

maya devam edeceği öngörülebilir.
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liklerinin yoğunlaştırılması çabasıdır.

Öncelikle bölgesel güvenlik ve barış arayışları bağlamında 

TDT’nin ortaya koyduğu başlıca önerilere bakmak gerekirse 

TDT’nin bölgesel işbirliğine ağırlık verdiğini gösteren en önemli 

husus, Orta Asya Devlet Başkanları arasında yürütülen istişare to-

plantılarına verilen önemin altının çizilmesidir.[19] Zira bu durum, 

TDT’nin Tacikistan’a da büyük değer verdiğinin bir göstergesi 

olarak yorumlanabilir. Nitekim bildirgede Kırgızistan ile Tacikistan 

arasındaki sınır sorunlarının barışçıl yollarla çözülmesi ihtiyacına 

vurgu yapılmıştır.[20] Yani TDT, istikrarlı bir Orta Asya istemektedir.

Benzer bir şekilde bildirgede Azerbaycan ile Ermenistan ar-

asındaki sorunların da devletlerin uluslararası hukuk nezdinde 

tanınan topraklarını karşılıklı olarak tanıması çağrısı yapılmıştır.

[21] Bu durum koridorların güvenliğine verilen özel önemle de 

yakından ilişkilidir. Zira istikrarlı bir Türk Dünyası, barışın egemen 

olduğu güvenli bir Kafkasya’ya ihtiyaç duymaktadır.

Bölgenin en önemli güvenlik problemlerinden biri ise Afgan So-

runu’dur. Nitekim Semerkant Bildirgesi’nde Özbekistan Cumhur-

başkanı Sayın Mirziyoyev’in daha önce Asya’da İşbirliği ve Güven 

Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi’nde dile getirdiği BM’yle koor-

dineli bir komisyonun kurulması önerisine atıfta bulunularak[22] 

Afganistan’da kapsayıcı hükümet kurulması çağrısı yapılmış ve 

bu amaç doğrultusunda “Yüksek Düzeyli Uluslararası Afganistan 

Müzakere Grubu” kurulma girişiminin memnuniyetle karşılandığı 

belirtilmiştir.[23] Ayrıca TDT üyeleri ayrılıkçılık, aşırılıkçılık ve 

terörizmle mücadele kapsamında uluslararası örgütlerde 

işbirliği yapma iradelerini metne de yansıtmıştır.[24]

Ekonomik boyutta ise liderlerin konuşmalarında da olduğu gibi 

Trans-Hazar Uluslararası Koridoru’nun önemine dikkat çekilm-

iştir. Ayrıca zirvede kabul edilen “2023-2027 Enerji İşbirliği Pro-

gramı”nı da mevzubahis koridordan bağımsız düşünmek doğru 

olmayacaktır. Dolayısıyla Trans-Hazar Uluslararası Koridoru’nun 

yalnızca transit değil; enerji koridoru olarak da önem arz ettiği 

vurgulanmalıdır.

Buna ek olarak bildirgede “Basitleştirilmiş Gümrük Koridoru” 

konusunda imzalanan anlaşmanın ehemmiyetine de dik-

kat çekilmiştir.[25] Dolayısıyla zirvenin temel hedeflerinden biri 

olan ekonomik entegrasyon konusunda güçlü bir iradenin 

varlığından bahsedilebilir. Dahası Uluslararası Kombine Yük 
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takası öngörülmüştü. Anlaşmada yer alan takas yöntemi uyarınca Ermenistan, İran’dan doğalgaz alacak buna karşılık İran’a elektrik en-

erjisi ihraç edecekti. Bu anlaşma, yirmi yıllık bir süre için geçerli olacak şekilde planlanmıştı. Söz konusu anlaşmanın henüz yirmi yıllık süresi 

dolmadan Paşinyan’ın Tahran ziyaretinde yeni bir anlaşma imzalanması hem zamanlama hem de anlaşmadaki hükümler ile bölgesel 

ve küresel konjonktürel şartlar bakımından oldukça manidardır.

Gerek teknik gerekse de politik anlamda irdelenmesi gereken bu mutabakat zaptına enerji ihtiyacı ve tedariki boyutunda bakıldığında, 

Ermenistan’ın doğalgaz yataklarından mahrum bir ülke olduğu ve İran’ın ise önemli doğalgaz kaynaklarının bulunduğu bilinmektedir. 

Ancak Ermenistan için doğalgaz tedariği sağlayan tek ülke İran değildir. Rusya hem sahip olduğu doğalgaz kapasitesi hem de ürünün 

maliyeti bakımından İran’dan daha makul bir tedarikçi olarak durmaktadır. Çünkü Rus doğalgazının fiyatı İran’a kıyasla daha ucuzdur. 

Lakin bu noktada belirtmek gerekir ki, Rus doğalgazının tedarik edilmesi noktasında bir takas yöntemi söz konusu değildir.

Takas yöntemi, rasyonel ve fayda-maliyet analizi bağlamında daha doğru bir tercih gibi görünse de Ermenistan’ın elektrik enerji 

bakımından kapasitesi ve potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda çok da gerçekçi durmamaktadır. Ayrıca İran’ın Ermenistan’a 

doğalgaz ihracatını iki katına çıkaracak olması da dikkat çekmektedir. Böylece Erivan’ın Rusya’ya olan enerji bağımlılığı azalacak olsa da 

İran’ın Ermenistan daha fazla etkin olacağı söylenebilir. Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 

Soçi Zirvesi’nin hemen ardından Tahran’a gitmesi de bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.

Erivan yönetiminin, Rusya’nın etkisinden çıkma ve Batı’ya yakınlaşma politikası, İkinci Karabağ Savaşı’nda Moskova’dan beklenilen desteğin 

gelmemesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Savaş sonrasında devam eden süreçte gerek Azerbaycan yönetiminin diplomatik başarısı 

gerekse de Rusya-Türkiye ilişkilerinin pozitif yönlü seyri, revizyonist bir dış politika arzusuna/vizyonuna sahip Paşinyan yönetimi için farklı 

seçenekleri gündeme getirmiş olabilir. Bu farklı seçeneklerden biri de bölge jeopolitiğinde önemli bir aktör olarak kabul edilen Tahran’ın 

oyunda daha etkili bir konuma gelmesi konusunda Erivan’ın istekli olmasıdır.

Buraya kadar her şey kısmen de olsa normaldir. Fakat Ermenistan’ın Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’yle (ABD) ilişkileri düşünüldüğünde, 

mesele oldukça grileşmekte ve tartışmaya açık hale gelmektedir. Son yıllardaki dış politika tercihleri ve hamleleri nedeniyle Ermenistan’ın 

söz konusu iki Batılı devletin vekil aktörü olarak Kafkasya jeopolitiğinde pozisyon aldığı herkesin malumudur. Buna ek olarak İran’ın ise baş-

ta ABD olmak üzere Batı tarafından resmi veya gayrıresmi olarak düşman kategorisinde ele alındığı da bilenen bir olgudur. Öyleyse soru 

nettir: ABD’nin liderliğinde Batılı devletlerin yaptırımlar uyguladığı İran’la ekonomik ilişkilerini dolaylı olarak yaptırımları da etkisizleştirecek 

şekilde geliştiren Erivan’a karşı Washington ve Paris’in tavrı ne olacaktır?

Yukarıdaki soru her ne kadar geleceği okumak gibi yorumlansa da esasında politik tutarlılık, Batılı devletlerin Ermenistan ile ilişkileri gözden 

geçirmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Ancak buna Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy 

Pelosi’nin ne derece müsaade edeceği hususu ciddi bir tereddüdü gündeme getirmektedir. Dahası “Ermenistan devletinin ilişkileri ve 

çıkarları mı; yoksa Ermeni diasporasının etkisi mi” Ermenilerin kaderinde daha belirleyici olacak ilerleyen günlerde anlaşılacaktır. Ancak bu 

tablodan çıkan net bir sonuç var ki; Batı, her ne kadar uluslararası politikada birtakım değerler ve ilkeler üzerinden hareket ettiğini iddia 

etse de ikircikli ve tutarsız politikalarını uygulamaktan pek vazgeçecek gibi değildir. 

[1] “İran ile Ermenistan Enerji Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı”, Mehr News, https://tr.mehrnews.com/news/1905611/%C4%B0ran-ile-Er-

menistan-enerji-alan%C4%B1nda-mutabakat-zapt%C4%B1-imzalad%C4%B1, (Erişim Tarihi: 03.11.2022).
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Ermenistan-İran Enerji Muta-
bakat Zaptı: Batı’nın Vekil Aktörü 
Rolünün Dışına mı Çıkıyor?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ve 

Azerbaycan Devlet Başkanlarıyla bir araya geld-

iği Soçi’deki üçlü görüşmenin ardından hemen 

Tahran’a giderek bir dizi önemli temaslarda bu-

lunmuştur. 1 Kasım 2022 tarihindeki bu temaslar 

esnasında Ermenistan ile İran arasında enerji 

alanında mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda imzalanan 

bahse konu memoranduma göre, iki devlet ar-

asındaki doğalgaz ve elektrik takas anlaşması, 

2030 yılına kadar uzatılacaktır. Bu mevzuya ilişkin 

açıklamada bulunan İran Petrol Bakan Yardım-

cısı Mecid Çegeni, “İran şu anda Ermenistan’a 

günde bir milyon metreküp doğalgaz ihraç edi-

yor, yeni anlaşma ile gaz ihracatı ikiye katlan-

acak.” ifadelerini kullanmıştır.[1]

Konuyla ilgilenenlerin bildiği üzere, Ermenistan 

ile İran arasında 2004 yılında imzalanan ve uy-

gulamaya konulan enerji alanındaki anlaşma-

ya göre, iki devlet arasında doğalgaz ve elektrik 
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