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Japonya’nın Yeni Proaktif
Siyaseti ve Bölgeye Etkileri
Hint ve Batı Pasifik’te dikkat çeken en önem-

li gelişmelerden biri, Japonya’nın savunma ve 

güvenlik alanında giderek güçlenmesi ve pasi-

fist yapısından uzaklaşarak proaktif bir siyasete 

yönelmesidir. Japonya Başbakanı Fumio Kişida, 

yakın zamanda yaptığı açıklamada, savunma 

harcamalarının bütçedeki payını, önümüzdeki 

beş yıl içerisinde %2 seviyesine çıkaracak-

larını belirtmiştir.[1] Nitekim ülke, İkinci Dünya 

Savaşı’ndan bu yana savunma kalemine %0,9 

ile %1,1 arasında değişen bütçeler ayırmaktaydı. 

2023 yılı için savunmaya ayrılacak 40,4 milyar 
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dolarlık bütçe ise bugüne kadarki en yüksek miktarı ifade etmektedir. Aslına bakılırsa savunma harcamalarını %2 seviyesine çıkarmak, 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) koyduğu limitlere benzemektedir. Dolayısıyla Japonya’nın savunma alanında daha proaktif 

bir siyaset izlemesinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) baskılarının da etkili olduğu ileri sürülebilir. %2 hedefine 2027 yılında ulaşılacak 

olması, bu tarihte yeni bir NATO’nun kurulacağına dair bir işaret olabilir. Yani ABD ve Hint-Pasifik’teki müttefikleri, beş sene içerisinde 

savunma harcamalarını en az NATO ülkelerinin seviyesine getirerek bu tarihte bir savunma ittifakı kurmayı düşünebilirler. Japonya yet-

kililer, artan “Çin tehdidi” nedeniyle savunma harcamalarının artması gerektiğini savunmaktadırlar.[2]

Bu korkunun Japonya ve Avustralya gibi müttefik devletlerin daha fazla güvenlik-savunma desteği verebilmesi için ABD tarafından 

yapay bir şekilde oluşturulduğu öne sürülebilir. Çin’i “öteki/rakip/düşman” olarak konumlandırdığınızda, bunun doğal bir sonucu olar-

ak devletler, güvenliklerini garanti altına almak için tedbirler alma yoluna gideceklerdir. Pekin’in askeri açıdan gerçek bir tehdit olup 

olmadığı tartışmaya açıktır. Ancak Tayvan’la yeniden birleşme hedefinin olduğu bilinmektedir. Bunun barışçıl değil; askeri güç yoluyla 

gerçekleşeceğini savunan Pentagon, Japonya ve diğer bölge devletlerinin buna hazırlık yapmasını istemektedir.

Tokyo, Pekin’in Tayvan Boğazı’ndaki statükoyu değiştirmek için güç kullanmaktan kaçınması gerektiğini söylemektedir.[3] Yani Japonya, 

Tayvan’la ilgili statükonun Pekin tarafından tek taraflı olarak değiştirileceği endişesini taşımaktadır. Bu, ABD’nin taşıdığı korkulara benze-

mektedir. Japonya ve ABD’nin ortak güvenlik çıkarları sebebiyle izledikleri politikalar da aynılaşmaktadır. Hatta Japonya’nın yıl sonunda 

yayımlayacağı Ulusal Güvenlik ve Savunma Strateji Belgesi’nin de Beyaz Saray’ın yayımladığıyla büyük benzerlikler taşıyacağı tahmin 

edilmektedir.

Muhtemelen Japonya, yeni ulusal güvenlik stratejisinde Tayvan’a büyük yer ayıracak ve “Çin tehdidi” üzerinde duracaktır. Bu güvenlik 

kaygılarını gerekçe göstererek savunma bütçesini arttıran Tokyo, önümüzdeki yıllarda bir savaş kabinesi ve bütçesi hazırlamaya başlay-

abilir. Çünkü Pentagon’un uyarıları da bu yöndedir: Cinping’in üçüncü döneminde parti kadrolarında Tayvan’la ilgili deneyimli isimlere 

yer verdiği ve bu yüzden de askeri güç yoluyla birleşme yoluna gidebileceği belirtmektedir.[4] Yani ABD, Çin’i hedef göstererek Japon-

ya’nın savunmaya ağırlık vermesini istemektedir. Bu yüzden Tokyo Hükümeti, Tayvan üzerinden çıkabilecek savaşa hazırlık için pasifist 

yapısından uzaklaşmaktadır.

Japonya’nın son yıllarda Hint-Pasifik’te ikili ve üçlü formatta gerçekleştirdiği işbirliği-diyalog mekanizmaları da hız kazanmıştır. Örneğin 

Japonya, savunma ve dışişleri bakanlarının katıldığı 2+2 formatında Avustralya, Hindistan ve ABD’yle görüşmeler yapmaktır. Bunun yanı 

sıra üçlü formatta “Japonya-ABD-Güney Kore”, “Japonya-Hindistan-İtalya”, “Japonya-İngiltere-Avustralya”, “Japonya-ABD-Hindistan”, 

“Japonya-Avustralya-Hindistan” ve “Japonya-Avustralya-ABD” toplantıları da yapılmaktadır. Yakın zamanda ise Avustralya Savunma 

Bakanı Richard Marles ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, 2+2 formatında görüşmeler yapmak için Tokyo’yu ziyaret edecekltir.[5] Avustralya 

ve Japonya, 2022 yılının Ekim ayında güvenlik anlaşmalarını revize etmişlerdi. Günümüzde ise bu işbirliğinin bir adım daha öteye taşın-

ması ve Japonya’nın AUKUS’a katılması tartışılmaktadır. Yine bu süreçte ABD, artan “Çin tehdidi”ni gerekçe göstererek Avustralya’daki 

askeri birliklerinin sayısını arttırmaya karar vermiştir. Pentagon’un teyit ettiği bilgiye göre; Avustralya, Japonya’daki 2+2 formatlı görüşme-

lerde Tokyo’yu bu birliklere katılmaya davet edecektir.[6] Diğer bir deyişle ABD ve Avustralya, Japonya’yı kendi aralarındaki ittifaka katıl-

maya davet etmektedir. İngiltere’nin duruşu ise henüz belli değildir.

AUKUS’un Japonya’nın katılımıyla birlikte JAUKUS’a dönüşme ihtimali konuşulmaktadır. Fakat AUKUS’taki diyaloğun amacı, nükleer den-

izaltıların tedarik edilmesi ve geliştirilmesi konusunda Avustralya’ya destek olmaktır ve bir savunma-güvenlik ittifakı olarak kabul edil-

mektedir. Hint-Pasifik’in özgür ve açık kalması için yürütülen diğer ikili, üçlü ve dörtlü güvenlik diyaloglarından bu yönüyle farklıdır. Yani 

Japonya’nın AUKUS’a katılımına ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için Tokyo’nun bu askeri teknik işbirliğine ne kadar ihtiyacı 

olduğuna bakılmalıdır. Ayrıca İngiltere ve ABD’nin Japonya’ya bu desteği sunup sunmayacakları da net değildir. Daha önce yapılan 

açıklamalarda, böyle bir ihtimal tüm taraflarca yalanlanmıştı. AUKUS’ta da aha çok İngiltere’nin nükleer denizaltı teknolojisini paylaşması 

söz konusudur. Yani Japonya’nın ittifaka katılımı konusunda asıl ve son kararı Londra’nın vereceği tahmin edilmektedir. 

Çin; Japonya ve Avustralya’nın “Amerikan hegemonyası” uğruna kendi çıkarlarını ve bağımsızlıklarını tehlikeye attıklarını iddia etmektedir.

[7] Yani Pekin, Tokyo’nun Washington tarafından krizlerin içine sürüklendiğini ve bloklaşma siyasetinin kurbanı olduğunu belirtmektedir. Bu 

siyasi kutuplaşmayı önlemek ve ikili ilişkileri yeniden rayına oturtmak için Çin ve Japonya liderleri, 2022 senesinin Kasım ayında Tayland’ın 

başkenti Bangkok’ta bir araya gelerek beş noktalı ortak bir mutabakat anlaşması imzalamıştır.[8] Buna göre iki ülke, birbirlerini tehdit 

olarak değil; ortak olarak görüp işbirliğine yöneleceklerdi. Böylece istikrarlı ve yapıcı bir Çin-Japonya ilişkisi tesis edilecekti. Ancak bu mu-

tabakatın üzerinden henüz bir ay bile geçmeden Tokyo, Washington’un politikalarını destekleyen yeni kararlar almaya devam etmiştir.

Kısacası Tokyo’nun savunma bütçesini arttırması, ulusal güvenlik stratejisinde Tayvan’a geniş yer ayıracak olması, Çin’in tek taraflı ham-

lelerini eleştirmeyi sürdürmesi ve en önemlisi de ABD ve Avustralya’nın da desteğiyle AUKUS gibi bölgesel askeri ittifaklara katılmayı gün-

demine alması, Çin-Japonya ilişkilerinin geri dönülmez şekilde bozulmasına yol açabilir.

Neticede Japonya, 2022 yılının Kasım ayında Çin’le imzaladığı mutabakatta“Tek Çin İlkesi”ne bağlılığını yeniden teyit etmesine rağmen 

Tayvan’ın bağımsızlığını destekleyecek adımlar atmaya ve açıklamalar yapmaya devam etmektedir.[9] Japonya’nın proaktif bir siyasete 

yönelmesi, tarihin yeniden tekerrür etmesine yol açabilir.

[1] “Japan Set to Hike Defense Budget Amid Ongoing Tension in Region”, Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/japan-

set-to-hike-defense-budget-amid-ongoing-tension-in-region/2751777, (Erişim Tarihi: 12.12.2022).

[2] “Japan Lawmaker İn Taiwan Says China Threat Needs More Military Spending”, The Asia Today, https://theasiatoday.org/news/east-

asia/japan-lawmaker-in-taiwan-says-china-threat-needs-more-military-spending/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=so-

cial&utm_campaign=ReviveOldPost, (Erişim Tarihi: 12.12.2022).

[3] Aynı yer.

[4] U.S. Department of Defense, “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China”, S3, https://s3.document-

cloud.org/documents/23321290/2022-military-and-security-developments-involving-the-peoples-republic-of-china.pdf, (Erişim Tarihi: 

12.12.2022).

[5] “Australia Extends Military İnvitation To Japan”, ABC, https://www.abc.net.au/radionational/programs/breakfast/australia-extends-mil-

itary-invitation-to-japan/101749738, (Erişim Tarihi: 12.12.2022).

[6] “Australia Warned Not to Become US’ ‘Spearhead’, As ‘2+2’ Meeting Goes Beyond Hyping ‘China Threats’”, Global Times, https://www.

globaltimes.cn/page/202212/1281371.shtml, (Erişim Tarihi: 12.12.2022).  

[7] Aynı yer.

[8] “China and Japan Reach a Five-point Consensus on Stabilizing and Developing Bilateral Relations”, FMPRC, https://www.fmprc.gov.cn/

eng/zxxx_662805/202211/t20221118_10977637.html, (Erişim Tarihi: 12.12.2022).   

[9] “Japan Could ‘Recognize Taiwan as Country’ One Day”, Taipei Times, https://www.taipeitimes.com/News/front/ar-

chives/2022/12/09/2003790399, (Erişim Tarihi: 12.12.2022).   
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O dönem yaşanan çeşitli krizlere rağmen ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki işbirliği 1979 yılında aynı sözleşmesinin ikincisinin imzalan-

masıyla sonuçlanmış ancak Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali üzerine ABD senatosu sözleşmeyi imzalamamış ve sözleşme yürürlüğe 

girmemiştir.

Zaman içerisinde nükleer silahların sınırlandırma görüşmeleri, mevcut nükleer silah sayılarının azaltılması sürecine evrilmiştir. Her ne 

kadar 1982 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından nükleer silahların azaltılması ve 1987 yılında “Orta Menzilli Nükleer 

Silahlar Sözleşmesi”[3]  ile sonuçlanmışsa da Soğuk Savaş’ın hemen ardından 1991 senesinde dönemin ABD Başkanı George Bush ve 

Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Michael Gorbaçov arasında “Stratejik Silahların Sayısının Azaltılması Sözleşmesi”[4] imzalanmıştır. 1994 

yılında yürürlüğe giren bu sözleşmeyle stratejik nükleer silahların sayısının azaltılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sözleşmeyle her 

iki taraf da nükleer başlık sayısının 6.000 ve fırlatma araçlarının 1.600 limitine getirilmesini öngörmüştür.

Bu dönemde ABD ile Rusya arasında nükleer silahların yayılmasına yönelik işbirliği süreciyle paralel olarak her iki devlet de 1993 yılında 

START-I sözleşmeni tamamlayıcı nitelikte START-II Sözleşmesi’ni imzalamışlardır. İki safha halinde yapılacak nükleer silah limitine ilave 

olarak kıtalararası balistik füzelerde birden fazla başlığın[5] kullanımın yasaklanması da dahil birçok husus öngörülmüştür. ABD, START-II 

Sözleşmesi’ni 1996 yılında; Rusya ise 2000 senesinde Füze Savunma Sözleşmesi’nin[6] muhafaza edilmesi koşuluyla onaylamıştır. Ancak 

ABD’nin 13 Haziran 2002 tarihinde bu Füze Savunma Sözleşmesi’nden çekilmesi üzerine Rusya da söz konusu sözleşmeden çekilmiştir.

ABD ve Rusya, ikili sözleşmelerde bu tarihten itibaren kriz yaşamaya başlamış olsalar da uluslararası toplum nezdinde nükleer silahl-

arın yasaklanması konusunda mutabık olmuşlardır. Nitekim 1996 yılında “Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması”[7] 

ile nükleer silah testlerini tamamen yasaklamıştır. Her ne kadar START-II yürürlükte çok kalmamış olsa da ABD ve Rusya, Stratejik Taarruz 

Silahlarının Azaltılması Sözleşmesi’ni[8] imzalayarak bu konudaki kararlılıklarını sürdürmüşlerdir. 24 Mayıs 2002 tarihinde imzalanan ve 1 

Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeyle ABD ve Rusya, stratejik nükleer silah sayısının 1700-2200 olması için anlaşmışlardır. 

Sözleşmenin bitiş tarihi 31 Aralık 2012 olarak öngörülmüştür.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın nükleer silahsız bir dünya vizyonunu açıkladığı 2009 Prag konuşması ABD ve Rusya arasında 

Stratejik Taarruz Silahlarının Azaltılması Sözleşmesini (SORT) yerini alacak New START sözleşmesinin imzalanmasına da eşlik etmiştir. 5 

Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren bu sözleşme ile 7 yıl içerisinde;

Göreve hazır nükleer füze ve bombardıman uçaklarının sayısının 700,

Göreve hazır nükleer başlık sayısının 1500 ve

Göreve hazır olsun veya olmasın tüm nükleer silah fırlatma aracı sayısının 800 ile sınırlandırılması öngörülmüştür.

START Sözleşmesi’nin geçerlilik süresi 5 Şubat 2021 tarihinde sona ermiştir. Sözleşmenin yenilenmesi için NEW START Sözleşmesi üzerinde 

çalışılmış ancak dönemin ABD Başkanı Trump, özellikle de o dönemki Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un da etkisiyle sözleşmeyi 

imzalamayı reddetmiştir. Başkan Biden daha göreve gelişinin ilk günlerinde, önceki Başkan Trump’un reddettiği imzayı atmış ve Yeni 

START Sözleşmesi’nin süresini beş yıl daha uzatmayı kabul etmiştir. Böylece ABD ve Rusya arasında stratejik ve taktik nükleer silahlara 

yönelik yürürlükte kalan tek sözleşmenin süresinin uzatılması konusunda anlaşmışlardır.

Söz konusu sözleşme kapsamında heyetler arasında periyodik olarak görüşmeler yapılması gerekmektedir. Ancak özellikle pandemi 

döneminde bu görüşmelerin yapılmasında aksaklıklar yaşanmıştır. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Batı ile Doğu arasındaki gerginlik ise bu 

konudaki diğer bir etken olmuştur. Nitekim 2022 yılı için yapılması beklenen görüşmelere ilişkin olarak Rusya, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı 

silah desteğinden dolayı görüşmeleri askıya almış ve ABD’den gelecek yıl için görüşme koşullarını sağlamalarını beklediklerini ifade et-

miştir.[9]

Rusya-Ukrayna Krizi’nden dolayı iplerin kopma noktasına geldiği, hipersonik füzeler başta olmak üzere nükleer silahlanmasının hiç ol-

madığı kadar tehlikeli bir noktaya yaklaştığı ve nükleer caydırıcılığın ulusal ve uluslararası güvenlikte tekrar gündeme geldiği bu dönem-

de her iki tarafın da bir uzlaşmaya varması ve bu sözleşmeye yönelik imza atması olasılığı çok düşük bir ihtimal olarak karşımıza çık-

maktadır. Yani bir anlamda ABD’nin 2002 yılında tek taraflı olarak ABM Sözleşmesinden çekilmesiyile birlikte başlayan “Yeni Soğuk Savaş” 

döneminde nükleer silahlara ilişkin son yasal sözleşmenin de yürürlükten kalkması sürpriz olmayacaktır.
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Nükleer İşbirliğinin Son Halkası: 
Yeni START Sözleşmesi
1962 yılındaki Küba Krizi, dünyanın nükleer bir 

savaşa ne kadar yakın olduğunu ortaya koy-

an olayların başında gelmektedir. Her ne kadar 

savaşın eşiğine gelinse de Amerika Birleşik Dev-

letleri (ABD) ve Sovyetler Birliği’ndeki liderlerin 

akıllıca davranışları neticesinde sorun barışçıl 

yollardan çözülmüş ve kriz boyunca diken 

üstünde olan uluslararası toplum rahat bir nef-

es almıştır.

Diğer yandan kriz, iki taraf arasında nispeten 

diyaloğun arttığı ve özellikle nükleer silahlara 

yönelik sözleşmelerin imzalandığı yumuşa-

ma dönemine girilmesine yol açmıştır. Nitekim 

krizden hemen sonra 1963 yılında yeraltı hariç 

tüm alanlarda nükleer silah denemelerinin yasak-

lanmasını öngören “Kısmi Nükleer Deneme Yasağı 

Antlaşması”[1] imzalanmıştır.

Uluslararası sözleşmelere ilave olarak dünyanın en 

büyük nükleer silah altyapısına sahip olan ABD ve 

Sovyetler Birliği, ikili sözleşmelerle nükleer silah üreti-

mini kısıtlamayı ve daha sonra da envanterlerindeki 

nükleer silahların sayılarını azaltmayı hedeflemişler-

dir. Bu çerçevede 1969 yılında başlayan ve strate-

jik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören 

görüşmeler neticesinde 1972 tarihli “Stratejik Nükleer 

Silahların Sınırlandırılması Sözleşmesi”[2] imzal-

anmıştır. Böylece yeni stratejik silah üretilmesi ve 

geliştirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
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Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği 
ve Büyük Oyun’un Dönüşü
“Timur ya da Timurlenk Satrancı” olarak ad-

landırılan kadim veya modern satrancın 

ötesinde hem oyun alanını genişleten hem de 

daha fazla aktörü oyuna dahil eden strate-

ji pratiği, diğer satranç oyunlarına göre çok 

daha fazla seçeneği ve durumu dolayısıyla 

da fırsat ve riski içeren oyunun  Avrasya jeop-

olitiğinin kalbi olan Orta Asya’da oynandığı bir 

dönemden geçilmektedir. Nitekim uluslararası 

sistemdeki diğer alt bölgesel sistemlere naz-

aran daha fazla aktörün oyuncu olduğu bir 

satranç tahtasının kurulması bunun en somut 

göstergeleri arasında yer almaktadır. Bir başka 

faktör de her aktörün çok sayıda aktörle dinamik 

bir ilişki süreci yürütmeye çalışmasıdır. Son olar-

ak bu rekabette diğer örneklerde görülenden 

çok daha fazla gündem, alanlar ve dinamiklerin 

harmanlandığını hangi hamlenin kime karşı ve 

hangi stratejik hesapla yapıldığını kestirmenin 

zor olduğunu ifade etmek gerekmektedir.

Siyasi tarihin önemli eşiklerinde merkezi mücadele alanlarının başında yer alan Avrasya, özellikle sömürgecilik ve emperyalizmin uluslar-

arası politikanın gündemini meşgul ettiği dönemlerde küresel rekabetin odak noktası olmuştur. Bu bağlamda uluslararası ilişkiler liter-

atüründe “Büyük Oyun” şeklinde adlandırılan ve İngiliz İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasındaki mücadeleyi ifade eden süreç, her 

ne kadar tamamlansa da günümüzde “Yeni Büyük Oyun” olarak adlandırılan daha karmaşık bir rekabet söz konusudur.

Bu yeni rekabette daha önce iki emperyalist gücün imparatorluk motivasyonları üzerinden yürüttüğü kuralları belirgin ve opsiyonları 

net olan sınırlı oyunun çok daha ötesine tanıklık ettiği öne sürülebilir. Bu bağlamda günümüzdek Büyük Oyun’un oynandığı Avrasya’nın 

kalbinde Orta Asya’da rekabet halinde olan aktörlerin sayısının arttığı aşikardır. Bölgeye ve bölgedeki jeopolitik nüfuz yarışına ilgi duyan 

aktörler, sadece Batı ve Doğu’daki belli güç merkezlerinin diğerine karşı konumlandığı bir durumun ötesine geçmiştir. Bir yandan Doğu 

Dünyası’nın temel aktörü olan Rusya’ya ek olarak Çin, Hindistan ve hatta Pakistan sürece eklemlenirken; diğer taraftan da Batı’nın jan-

darması ABD’yle birlikte İngiltere, Almanya ve Fransa’nın ilgi seviyesi değişmekle birlikte oyunda pozisyon elde etme çabasında oldukları 

görülmektedir.

Günümüz Büyük Oyun’un öncekilere kıyasla bir diğer farkı ise modern uluslararası sistemin temel oyuncuları olan devletlerden ibaret 

bir oyun olmamasıdır. Bilindiği üzere “Birinci Büyük Oyun”da iki büyük imparatorluk, doğrudan kendi emperyal çıkarları ve hegemonik 

hedefleri uyarınca rekabete girişmişlerdir. Mevcut durumda ise devletlerin rekabetinin yanı sıra çeşitli ittifak sistemlerinin ve uluslararası 

örgütlerin de dahil olduğu bir medeniyet mücadelesinin varlığı yadsınamaz. Bu tespiti daha anlaşılır kılmak adına örneklendirmek gere-

kirse; Almanya, bir yandan kendi çıkarları ve stratejik hedeflerini gözetirken; diğer taraftan da AB’nin ve dolayısıyla Batı’nın çıkarlarını koru-

maya çalışmaktadır. ABD, NATO’yla birlikte Batı Medeniyeti’nin varlığının ve liderliğinin muhafazası için enerji harcamaktadır. Çin ve Rusya 

da aynı şekilde medeniyet olgusu üzerinden yeni bir küresel sistemin inşası idealizmini bu rekabetin bir konusu yapmaktadır.

Enerjiden mali konulara, ticaretten çevre ve iklime, askeri konulardan politik meselelere kadar geniş bir yelpazede mücadelenin olduğu 

Orta Asya kapsamında son gelişmelerden hareketle dikkat çeken hususlar ise şunlardır:

Almanya’nın Orta Asya açılımı bağlamında Dışişleri Bakanı Annalena Baerbok’un bölge ülkelerini ziyaret etmiştir.

Orta Asya devletlerinin Dışişleri Bakanları ile Almanya Dışişleri Bakanı, AGİT Toplantısı kapsamında Polonya’da bir araya gelmiştir.

Çin’in en önemli şehirlerinin başında yer alan Şanghay’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nda (CICA) 

Afganistan’da dahil olmak üzere bölgeyi ilgilendiren konularda 28 üye devletin birlik olmasına ilişkin irade ortaya konulmuş ve CICA’nın 

tam teşeküllü uluslararası bir örgüte dönüştürülmesi yönünde karar alınmıştır.

Çin’in Kuşak-Yol Projesi kapsamında Orta Asya devletlerine yönelik yatırımları ve kredi desteği sürmektedir.

Kazakistan ile Fransa arasında imzalanan 35 anlaşma ve işbirliği belgesinin stratejik düzeye taşınması noktasında aktörler tarafından 

ortak irade geliştirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen gelişmelerden en dikkat çekici olan ve daha önce üzerinde fikir beyan edilmeyen husus ise Şanghay’daki CICA 

Zirvesi’nde söz konusu yapının uluslararası örgüte dönüştürülmesi fikri ve Afganistan da dahil olmak üzere bölgesel gelişmelerde birlikte 

hareket etme konseptinin dile getirilmesidir. Bu durum, Pekin’in Şanghay İşbirliği Örgütü’nün yanı sıra CICA aracılığıyla da bölgede daha 

etkili hale gelmeyi ve Moskova’nın etkisini sınırlandırmayı amaçladığını göstermektedir. Ayrıca bölgesel gelişmeler noktasında birlikte 

hareket etme ve bu gelişmelere Afganistan’ı da dahil etme hususu oldukça mühimdir. Dolayısıyla Çin, başta ABD olmak üzere Batı’yla ve 

terör örgütleri gibi devlet dışı diğer aktörlerle mücadele edeceğinin sinyallerini vermektedir.

Sonuç olarak Yeni Büyük Oyun’da aktörleri, kuralları, seçenekleri ve senaryoları tespit etmek oldukça güçtür. Bu kapsamda Orta Asya’da 

cereyan eden dinamik sürecin değişik denklemleri ortaya çıkaracağı öngörülebilir.  
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Kuzey Kore Tehlikesi Çin-ABD 
İşbirliğine Neden Olabilir mi?
Çin, küresel güç mücadelesinin başat ak-

törü olma hedefi gütmektedir. Bu amacını da 

mevcut düzende hegemon güç olarak ka-

bul edilen Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 

ve yine ABD liderliğinde Batı temelli olarak 

oluşturulan uluslararası düzene meydan oku-

yarak gerçekleştirme arzusundadır. Nitekim 

Pekin, bu hedeflerini açık bir şekilde belli etme-

kte ve Washington yönetimiyle küresel çapta 

hem politik hem ekonomik hem de jeostratejik 

düzeyde rekabet etmeye çalışmaktadır. Zaten 

Pekin, Washington gibi küresel bir güçle rekabet 

edebilecek tek aktör olarak değerlendirilmekte-

dir. Fakat Çin’in mevzubahis rekabeti sürdürebil-

mesi ve ABD temelli Batı hegemonyasına karşı 

koyarak sahip olduğu küresel hedeflere ulaşa-
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Söz konusu görüşmede Kuzey Kore’nin davranışlarının istikrarsızlaştığı ve gerilimi tırmandırdığı dile getirilmiş ve ABD, bir kez daha Kuzey 

Kore’ye sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunmuştur. Bunun yanı sıra mevzubahis görüşme, Kim’in bölgesel barış ve istikrarı 

korumanın önemli bir ortak hedef olması gerektiğini vurgulaması[3] bakımından oldukça önemlidir.

Bununla birlikte mevzubahis görüşme vesilesiyle Pekin, Pyongyang’a bir mesaj verme ihtiyacı hissetmiş olabilir. Nitekim dış politika boyu-

tunda tarafların bir birliktelik içerisinde oldukları gözükse de Çin, Kuzey Kore’nin ileri gittiğini düşünüyor olabilir. Söz konusu toplantı da 

Pekin’in Pyongyang yönetimine daha ileri gitmemesi yönündeki bir mesajı olarak okunabilir. Fakat Çin’in bu tutumu, Kuzey Kore’nin tehdit 

oluşturduğu fikrinin kabullenilmesi anlamına gelebilir. Bu da ABD’ye Güney Kore ve Japonya’yla yaptığı tatbikatlar noktasında meşruiyet 

sağlayabilir.

Sonuç olarak Çin’in içinde bulunduğu küresel rekabetteki iddialarını sürdürebilmesi, bölgesel nüfuzunu arttırması ve bölgesel güven-

lik ortamını sağlamasını gerektirmektedir. Kuzey Kore ise gerçekleştirdiği eylemler vesilesiyle bunu sekteye uğratmakta; hatta ABD’nin 

bölgede varlık göstermesine alan açmaktadır. Belki de bu yüzden Pekin, Washington’la diyalog geliştirerek Pyongyang’a mesaj verme 

ihtiyacı hissetmiştir.

[1] “North Korea Claims It Succesfully Tested a Hwasong-17 ICBM”, NK News, https://www.nknews.org/2022/11/north-korea-claims-it-suc-

cessfully-tested-a-hwasong-17-icbm/,(Erişim Tarihi: 12.12.2022).

[2] “Kuzey Kore’nin Nükleer Gücü”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/ankasam-infografik-kuzey-korenin-nukleer-gucu/, (Erişim Tarihi: 

12.12.2022).

[3] “U.S. Envoy For North Korea Holds Rare Talks With Chinese Counterpart Over Recent Provocations”, Korea JongAng Daily, https://

koreajoongangdaily.joins.com/2022/12/09/national/northKorea/Korea-Sung-Kim-North-Korea/20221209094207309.html, (Erişim Tarihi: 

12.12.2022).
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bilmesi için öncelikle bölgesel düzeyde tartışmasız bir güç olması, bölge devletleri üzerinde nüfuz elde ederek bölgesel güvenlik mi-

marisinin başat aktörü haline gelmesi gerekecektir.

Nitekim ABD ve Batı’nın Tayvan üzerinden Çin’i baskılamaya dönük çabaları ve “Kuzey Kore tehlikesi” öne sürülerek ABD, Güney Kore 

ve Japonya ortaklığında gerçekleştirilen tatbikatlar, aslında Çin’i çevreleme amacı taşımaktadır. Tüm bunların yanı sıra Asya-Pasifik 

bölgesine nükleer enerjili denizaltılar konuşlandırma ve bölgede Batı’nın askeri varlığını arttırma amaçları doğrultusunda Avustralya, ABD 

ve Birleşik Krallık arasında imzalanan AUKUS güvenlik paktı da Çin’in etkisine karşı koyma hedefiyle hayata geçirilmiştir. ABD ve müttefikleri, 

Pekin’in bölgesel gücüne karşı koymaya ve AUKUS ile Tayvan konuları üzerinden yaratılacak güvenlik ikilemi çerçevesinde Çin’in bölgesel 

nüfuzunu artırmasını engellemeye çalışmaktadır. Aynı zamanda bu çaba, Pekin yönetiminin küresel hedeflerine ulaşmasının da sekteye 

uğratılması fikrinden beslenmektedir.

Dolayısıyla Washington’un Pekin’e karşı yürüttüğü küresel mücadelede bölgesel hamlelerle üstünlük kurmaya çalıştığı söylenebilir. 

Nitekim tüm bunlar, Çin’in mevzubahis hedeflerine ulaşmasında bölgesel faktörlerin ne kadar önemli olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Zira tüm bu sebeplerden ötürü Çin de öncelikle Asya-Pasifik bölgesindeki etkinliğini artırmaya ve bölgesel bir aktör olarak konumunu 

güçlendirmeye çalışmaktadır.

Bu noktada Pekin’in bölgesel gücünü artırabilmesinin önünde başka engellerin de bulunduğu söylenebilir. Örneğin Kuzey Kore, Çin’in 

bölgesel etkinliğinin önünde duran engellerden biri olabilir. Zira her ne kadar Kuzey Kore ve Çin, Batı ve ABD karşıtlığı üzerinden ortak 

tutum içerisinde olsa da Pyongyang’ın faaliyetlerinin Pekin’in bölgedeki nüfuzunu güçlendirmesi noktasında ciddi bir sorun teşkil ettiği 

öne sürülebilir.

Bu kapsamda Kuzey Kore’nin Çin’in bölgesel nüfuzu üzerinde yaratması muhtemel olumsuz etki, iki perspektifle okunabilir. Bunlardan ilki, 

Pyongyang’ın yarattığı güvenlik tehlikesidir.  Nitekim Kuzey Kore büyük bir nükleer güçtür ve bu gücünü daha da artırmaya çalışmaktadır. 

Bu yüzden de sık sık balistik füze denemeleri ve nükleer testler gerçekleştirmektedir. Tüm bu gelişmeler ise bölge devletlerini kaygılandır-

maktadır. Pyongyang’ın yarattığı bu güvensizlik, Çin’in küresel hedefleri doğrultusunda istikrarlı bir biçimde yürütmeyi planladığı politikal-

ar ve dolayısıyla bölgesel güvenlik mimarisi açısından sorun teşkil etmektedir.

Son olarak Kuzey Kore, 2022 yılının Kasım ayında Hwasong-17 isimli füzesini test etmiştir.[1] Bu füze, 15 bin kilometre menzile sahip kıtalar-

arası bir balistik füzedir[2] ve Pyongyang’dan ateşlendiğinde, Washington’u vurabileceği iddia edilmektedir. Üstelik Kuzey Kore ve Çin’in 

sınır komşusu olduğu düşünüldüğünde, Pyongyang’ın eylemlerinin Çin için de endişe verici olduğu iddia edilebilir.

Bu noktada incelenecek ikinci husus ise Batı’nın Kuzey Kore tehdidini öne sürerek bölgedeki varlığını arttırma girişimidir. Zira ABD, Güney 

Kore ve Japonya, Kuzey Kore’nin yarattığı tehditleri ve gerçekleştirdiği füze denemelerini gerekçe göstererek bölgede çeşitli tatbikatlar 

düzenlemektedir. Bu tatbikatlar hem bölgedeki Amerikan varlığına hem Batı müttefiki olan Güney Kore ve Japonya gibi devletlerin kon-

solidasyonuna hem de Batı temelli askeri birlikteliğe meşruiyet yaratmaktadır. Kuşkusuz bu da Çin’in küresel hedefleri doğrultusunda 

ulaşmaya çalıştığı bölgesel üstünlüğüne yönelik tehdit niteliği taşımaktadır. Anlaşılacağı gibi, bu tehdidin oluşmasının nedeni de dolaylı 

yoldan da olsa Pyongyang’dır. Yani Kuzey Kore’nin eylemleri, Çin’in bölgesel-küresel hedeflerine ulaşmasını zorlaştırmaktadır.

Bilindiği üzere, 7 Aralık 2022 tarihinde; yani Çin ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) içerisinde Kuzey Kore’ye uygulan-

ması teklif edilen yaptırımları veto etmesinden yaklaşık iki hafta sonra, ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Çin’in Kore Yarıma-

dası İşleri Özel Temsilcisi Liu Xiaoming’le Pyongyang’ın yarattığı nükleer tehdit hakkında istişarelerde bulunmak için çevrimiçi bir toplantı 

organize etmiştir.
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İngiltere-Yunanistan İlişkilerinde
Parthenon Heykelleri Sorunu
Parthenon Heykellerinin Yunanistan’a iade edil-

mesi konusu, Atina ile Londra arasında yıllardır 

bir gerginlik unsuru olmuştur. Bu husus, kültür ve 

sanat faktörlerinin devletler arası ilişkilerde ne 

tür sorunlar yaratabileceğini göstermesi ba-

kımından son derece önemlidir. Tüm bunlarla 

birlikte sorunun daha iyi anlaşılabilmesi için ta-

rihsel arka planın irdelenmesi gerekmektedir.

19. yüzyılın başlarında İngiltere’nin Osmanlı İm-

paratorluğu nezdindeki Büyükelçisi Lord Elgin, 

almış olduğu ferman sayesinde ilgili makam-

ların gözetiminde Atina’da bulunan bu heykel-

lerin yaklaşık yarısını Parthenon kalıntılarından 

çıkarmıştır. Böylelikle heykeller, İngiltere’ye gö-

türülmüştür. 1816 yılında ise eserlerin mülkiyeti, 

İngiltere’de bulunan British Museum’un eline 

geçmiştir.[1] Dolayısıyla Parthenon Heykellerinin 

bir bölümü İngiltere’deki British Museum’da yer 

alırken; diğer kısımları ise Atina’da bulunmak-

tadır. Bu bağlamda Yunanistan Hükûmeti’nin 

temel amacı, heykellerin kalan kısmını Atina’ya 

geri getirilmesini sağlayabilmektir.

Yunanistan tarafından British Museum koleksi-

yonundaki tüm Parthenon Heykellerinin Atina’ya 

kalıcı olarak iade edilmesi için ilk resmi talep, 

1983 senesinde yapılmıştır. O yıldan beri taraf-

lar arasında çeşitli görüşmeler yapılmışsa da 

mevcut süreçte müze ile Yunan Hükûmeti ara-

sında güncel bir görüşme yoktur.[2]

Ayrıca iki ülkenin söz konusu soruna yönelik ba-

kış açılarına bakmakta fayda vardır. Atina, Part-
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henon Heykellerinin Yunan kültürel mirasının bir parçası olduğunu 

söyleyerek iadesini isterken; İngiliz Hükûmeti ise bahsi geçen hey-

kellerin iadesinin British Museum’un vereceği karara bağlı oldu-

ğunu ileri sürmektedir. Zira Londra, eserlerin yasal mülkiyetinin bu 

müzeye ait olduğunu belirtmektedir.[3]

Tüm bunlarla birlikte 2019 yılında Yunanistan Başbakanı olan Kri-

akos Miçotakis’in bu soruna özel bir önem atfettiği görülmektedir. 

Öyle ki; Miçotakis’in Başbakanlığı döneminde Atina, Londra’dan 

Parthenon Heykellerinin iadesini sağlayabilmek için temaslarını 

arttırmıştır.  Yunanistan Başbakanı, birçok kez bu heykellerin Ati-

na’ya geri verilmesi çağrısında bulunmuş; hatta karşılığında ülkesi-

nin diğer hazinelerinin bir kısmını British Museum’a ödünç vermeyi 

teklif etmiştir. [4]

Öte yandan Miçotakis’in 27 Eylül 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler 

(BM) Genel Kurulu’nda dahi bu sorunu gündeme getirmesi, Yunan 

Hükûmeti tarafından konuya verilen önemi göstermektedir. Miço-

takis’in “Ne kadar sürerse sürsün, Parthenon Heykelleri sonunda eve 

gelecek.”[5] sözlerinden bu konunun Atina-Londra hattını meşgul 

etmeye devam edeceği öngörülebilir. Üstelik söz konusu ifadeler, 

Yunanistan’ın kararlılığını göstermesi açısından da oldukça mü-

himdir.

Diğer taraftan Yunanistan’ın girişimlerine rağmen Parthenon Hey-

kellerinin iade edilmesi beklenilmemelidir. Zira böyle bir kararın 

alınması, bir emsal niteliği oluşturabilir. Bu tarz bir durumda British 

Museum’da sergilenen diğer ülkelere ait eserlerin iade edilmesi 

konusunda çeşitli ülkeler de cesaretlenebilir. Dolasıyla bu durum, 

İngiliz Hükûmeti’nin göze alamayacağı bir risktir. British Museum’un 

dünyanın sayılı müzelerinden biri olduğu göz önünde bulundurul-

duğunda, Londra’nın Parthenon Heykellerinin ülke dışına çıkmasına 

rıza gösterebileceğini söylemek oldukça zordur.

Tüm bunlara rağmen Miçotakis’in geri adım attığını söylenemez. 

Zira Yunanistan Başbakanı, 2022 senesinin Ekim ayında The Times 

gazetesine verdiği röportajda, Parthenon Heykellerinin ülkeye geri 

dönüş zamanının hızla yaklaştığını belirtmiş ve bu sorunu gün-

demde tutmaya devam edeceğini ifade etmiştir. Dahası Miço-

takis, İngiltere’nin Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinden sonra genel 

imajı açısından köşeye sıkıştığı bir zamanda bunun harika bir jest 

olacağını öne sürmüştür.[6]

Son olarak Yunanistan Başbakanı, 28 Kasım 2022 tarihinde Lond-

ra’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasındaki mevzu-

bahis sorunu yeniden gündeme getirmiştir. Miçotakis, Parthenon 

Heykellerini yeniden birleştirmek amacıyla Londra’yla yapılan gö-

rüşmelerde bir ilerleme olduğunu ifade etmiş ve eserlerin Atina’ya 

iade edilmesinin taraflar için bir kazan-kazan çözümü olabileceği-

ni ileri sürmüştür.[7]

Öte yandan 5 Aralık 2022 tarihinde İngiliz Hükûmeti, Parthenon Hey-

kelleri konusunda bir açıklama yapmıştır. Başbakan Rishi Sunak’ın 

ofisi, British Museum’un Parthenon Heykelleri’nin Yunanistan’a iade 

etmesinin yasal olarak “yasak” olduğunu ifade etmiştir.[8]  Dolayı-

sıyla Londra yönetimi, British Museum’un bu sorun karşısında her-

hangi bir inisiyatif almasını istememektedir.

Görüleceği üzere, Parthenon Heykelleri konusunda iki ülkenin yaşa-

dığı anlaşmazlık, uygarlık mirasına devletlerin atfettiği önemi gös-

termesi bakımından mühimdir. Bu bağlamda devletler arası ilişki-

lerde yalnız siyasi problemler noktasında değil; kültür ve sanat gibi 

hususlarda da sorunlar yaşanabilir. Parthenon Heykelleri konusun-

daki anlaşmazlık, buna verilebilecek en güzel örneklerden birisidir.

Sonuç olarak British Museum’daki Parthenon Heykellerinin Yuna-

nistan’a iadesi konusunda Atina adına olumlu bir kararın çıkma 

ihtimali son derece zayıftır. Zira İngiliz Hükûmeti, böyle bir kararın 

emsal niteliğini taşıyabileceğini düşünmektedir. Dolayısıyla Ati-

na’ya verilecek olası bir taviz, diğer ülkelerin de İngiltere’ye British 

Museum’da yer alan eserlerin iadesi konusunu gündeme getire-

bilir. Dolayısıyla İngiltere’nin böyle bir durumu hiçbir şekilde arzula-

mayacağı söylenebilir.

[1] “The Parthenon Sculptures”, British Museum, https://www.britis-

hmuseum.org/about-us/british-museum-story/contested-obje-

cts-collection/parthenon-sculptures, (Erişim Tarihi: 08.12.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “Return of Parthenon marbles is Up to British Museum, Says 

No 10”, The Guardian, https://www.theguardian.com/artandde-

sign/2021/nov/16/return-of-parthenon-marbles-is-up-to-british-

museum-says-no-10, (Erişim Tarihi: 08.12.2022).

[4] “British Museum Calls for ‘Parthenon Partnership’ with Gree-

ce Over Marbles”, The Guardian, https://www.theguardian.com/

artanddesign/2022/jul/31/british-museum-calls-for-parthe-

non-partnership-greece-marbles, (Erişim Tarihi: 08.12.2022).

[5] “Greek PM References Parthenon Sculptures at the UN”, Greek 

City Times, https://greekcitytimes.com/2022/09/27/greek-pm-re-

ferences-parthenon-sculptures-at-the-un/, (Erişim Tarihi: 

08.12.2022).

[6] “Return of Parthenon Sculptures Fast Approaching: Greek 

PM”, Greek City Times, https://greekcitytimes.com/2022/10/03/re-

turn-of-parthenon-sculptures-fast-approaching-greek-pm/, (Eri-

şim Tarihi: 08.12.2022).

[7] “Greece PM Senses ‘Momentum’ in ‘Elgin Marbles’ Talks with 

Britain”, Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/gree-

ce-pm-senses-momentum-elgin-marbles-talks-with-brita-

in-2022-11-28/, (Erişim Tarihi: 08.12.2022).
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Başbakanı Alihan Smailov, söz konusu anlaşmanın temel amacının taraflar arasındaki etkileşimin ittifak seviyesine çıkarılması olduğunu 

ve işbirliğinin geliştirilmesinin öngörüldüğünü belirtmiştir.[2]

İkili işbirliğine yönelik yasal çerçeve, neredeyse tüm etkileşim alanlarını kapsayan doksandan fazla belgeden oluşmaktadır. Diğer taraf-

tan Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Orta Asya devlet 

başkanlarının istişare toplantılarının ikili ve bölgesel işbirliğinin çözümü noktasında mühim bir mekanizma olarak ön plana çıkmasını 

da sağlamıştır. Buna ek olarak taraflar arasında Devletlerarası Yüksek Konsey’in kurulmasına da iki lider öncülük etmiştir.[3] Bu durum, 

anlaşma taslağına da yansımıştır. Dahası Aral Denizi de dahil olmak üzere petrol ve doğalgaz konusunda yakın işbirliği yapılması plan-

lanmaktadır.

Bahsi geçen anlaşmanın 3. maddesi Kazakistan ile Özbekistan’ın birbirlerine karşı herhangi bir ittifaka veya eyleme katılmaktan kaçın-

acaklarını belirtmektedir: Buna askeri-teknik işbirliği de dâhildir. Ayrıca anlaşmanın büyük bölümü Orta Asya merkezli lojistik güzergahl-

arının yeniden yapılandırılması için gerekli koşulların yaratılmasına ayrılmıştır. Bu anlamda bölgede koridorlara ilişkin yatırımların arta-

cağını öngörmek mümkündür.[4] Taraflar, ekonomik ve siyasi ortaklığı genişletmenin yanı sıra üçüncü devletlerin olası saldırganlıklarına 

da ortaklaşa karşı koyma niyetindedir.

Öte yandan anlaşma taslağında Moskova’nın eski Sovyet coğrafyasına dair entegrasyon projeleri olan Avrasya Ekonomik Birliği ve Kole-

ktif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden bahsedilmemektedir. 20. maddede Kazakistan ve Özbekistan’ın etkileşimde bulunmayı planladıkları 

uluslararası örgütler arasında Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Şanghay İşbirliği Örgütü ve İslami platformlar 

sıralanmıştır.

Anlaşma taslağı, Sayın Tokayev’in Moskova ziyareti sırasında Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve 12 Aralık 2022 tari-

hine kadar tartışmaya açık olacağı belirtilmiştir. Nitekim Moskova, Kazakistan ile Özbekistan arasındaki yakınlaşmayı fark etmiş ve Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sayın Tokayev’e Rusya’nın da dahil olduğu bir üçlü gaz birliğinin kurulmasını önermiştir.

Tahmin edileceği gibi mevzubahis anlaşmanın revize edilmesinin nedeni, küresel konjonktürde yaşanan jeoekonomik ve jeopolitik 

değişimlerdir. Bu durumda bölgenin kilit ülkeleri Özbekistan ve Kazakistan, dünyanın güç merkezleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa 

Birliği, Rusya ve Çin’e göre konumlarını sağlamlaştırmaya ve olası rekabetten kaçınmaya çalışmaktadır.

Sonuç olarak anlaşma, tarafların ikili ilişkiler ve karşılıklı ilgi alanlarına giren güncel meseleler hakkında düzenli görüş alışverişi yaparak 

pozisyonlarının koordinasyonunu öngörmektedir. Bu da taraflar arasındaki müttefiklik ilişkisinin genişleme ve derinleşme eğilimi içerisinde 

olduğunu göstermektedir.

[1] “Казахстан и Узбекистан отмечают 30-летие дипломатических отношений”, WorldNews, https://dknews.kz/ru/politika/261619-kazahstan-i-uzbeki-

stan-otmechayut-30-letie, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

[2] “Казахстан и Узбекистан готовят новый союз”, Express, https://exk.kz/news/149153/kazakhstan-i-uzbiekistan-ghotoviat-novyi-soiuz, (Erişim Tarihi: 

14.12.2022).

[3] “О подписании Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях”, Открытые НПА, https://legalacts.

egov.kz/npa/view?id=14312865, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

[4] Aynı yer.
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Özbekistan-Kazakistan İlişkilerinde 
Yeni Seviye: Güçlü Stratejik Ortaklık
Kazakistan ve Özbekistan, karşılıklı diploma-

tik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü ku-

tlamaktadır. İki ülke arasında ortak kültürel ve 

tarihi bağlara dayanan ve iyi komşuluk ilişkileri 

üzerinden şekillenen stratejik ortaklık münase-

betleri mevcuttur. Bu ortaklık, müttefiklik ruhuy-

la her geçen gün daha da güçlenmektedir.

[1] Bu bağlamda iki devlet arasındaki siyasi, 

kültürel, bilimsel ve ekonomik bağların geliştiği 

görülmektedir.

28 Kasım 2022 tarihinde Kazakistan Dışişleri 

Bakanlığı, Özbekistan’la siyasi, ekonomik ve 

askeri işbirliği kurulmasına yönelik anlaşma 

taslağını yayınlamıştır.

Hatırlanacağı üzere, Kazakistan ile Özbekistan 

arasındaki ilk stratejik ortaklık anlaşması, 1998 

yılında imzalanmıştır. Belgedeki ilk değişiklikler 

ise 2013 senesinde yapılmış ve zaman içerisinde 

konjonktüre bağlı olarak birtakım revizyonlar 

gerçekleştirilmiştir. Gelinen noktada Kazakistan 
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Tayvan Ziyaretleri 
Bağlamında Batı-Çin
İlişkileri
Tayvan adası, Çin İç Savaşı’nın sona ermesinden 

ve eski Çin Cumhuriyeti Devlet Başkanı Chiang Kai 

Shek’in Tayvan’a sığınmasının ardından Pekin yöne-

timi için oldukça sorunlu bir bölge haline gelmiştir. 

Zira Çin, 1971 yılına kadar uluslararası toplum 

tarafından tanınmamış ve Birleşmiş Milletler Güvenli 

Konseyi’ndeki (BMGK) daimî üye koltuğu kendisine 

verilmemiştir.

Takip eden süreçte Çin, ekonomik, siyasi ve askeri 

alanlarda atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu durum, 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere 

Batılı devletlerde endişelere neden olmuştur. 2018 

senesinde ABD’nin Çin’e karşı ticaret savaşlarını 

başlatmasıyla Batı- Çin ilişkileri gergin bir atmos-

fere sürüklenmiştir. 2022 yılının Ağustos ayına ge-

lindiğinde ise ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy 

Pelosi, Tayvan adasını ziyaret etmiştir.  Üst düzey 

yetkili bir ismin adaya ziyarette bulunması, Pe-

kin tarafından oldukça düşmanca eylem olarak 

görülmüş ve Çin, Tayvan etrafında adayı çevreleye-

cek biçimde askeri tatbikatlar gerçekleştirilmiştir. Bu 

tatbikatlar da bölgedeki tansiyonu arttırmıştır.

15-16 Kasım 2022 tarihleri arasında G20 Devlet 

Başkanları Zirvesi’nde Batı ile Çin arasındaki gergin 

ilişkilerin yumuşatılmasına yönelik girişimler yaşan-

mıştır. Ancak bu girişimler karşısında Çin, 15 Kasım 

2022 tarihinde devlet medyası China Daily’de 

yayınlanan bir makale[1] aracılığıyla ABD’nin “Tek 

Çin Prensibi”ne olan bağlılığını somut adımlarla 

desteklemesi gerektiği konusunda uyarılarda bu-

lunmuştur.

Temkinli davranmaya devam eden Pekin yönetimi, 

her şeye rağmen Batı’nın yürüttüğü politikada her-
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Macron’un Rusya’ya Güvenlik 
Taahhüdü Ne Anlama Geliyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Ma-

cron, 29 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasın-

da Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ziyaret 

gerçekleştirmiştir. Macron, ziyareti sırasında 

Fransız haber kanalı TF1’e demeç vermiştir. 3 

Aralık 2022 tarihinde yayınlanan röportajda Ma-

cron, Avrupa’nın gelecekteki güvenlik mimarisini 

hazırlaması gerektiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca 

Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı bitirmek 

için müzakerelere yanaşması halinde, Batı’nın 

Moskova’nın güvenlik kaygılarının nasıl gideri-

leceğini düşünmesi gerektiğini belirtmiştir.[1]

Tüm bunlarla birlikte Macron’un söz konusu 

açıklamalarında en dikkat çekici noktalardan 

biri, Avrupa’nın “gelecekteki güvenlik mimaris-

ine” vurgu yapmasıdır. Macron’un ifadelerinden 
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hangi bir değişiklik olmadığını görmüştür. Gerek ABD ile Avustralya 

arasında gerçekleşen Avustralya-ABD Bakanlar İstişaresi (AUS-

MIN) sonrasında yapılan açıklamalar gerekse de çeşitli devletlerin 

milletvekillerinin gerçekleştirdikleri Tayvan ziyaretleri, taraflar ar-

asındaki gerilimin sıcaklığını koruduğunu göstermiştir.

Tayvan Sorunu, Batı’nın Çin’e yönelik bir baskı aracı olmasının yanı 

sıra Batılı devletler, bu sorunu dolaylı veya doğrudan kullanmaktan 

çekinmemiştir. Zira Tayvan’ın uzun süredir çözüm bekleyen; ancak 

birkaç adım dışında pratikte ilerleme kaydedilemeyen bir mesele 

olduğu aşikardır. Bu bağlamda son dönemde Çin üzerinde baskı 

kurmak isteyen Batılı devletler tarafından Tayvan’a gerçekleştirilen 

ziyaretler ilgi çekicidir.

Öncelikle 29 Kasım 2022 tarihinde İngiliz milletvekillerinden oluşan 

bir delegasyon, adayı ziyaret etmiştir. Delegasyon, Tayvan Dışişleri 

Bakanı Joseph Wu da dahil olmak üzere üst düzey yetkilerle 

temaslarda bulunmuştur.[2] Ziyaretin gerçekleştiği hafta başında 

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın Pekin-Londra hattındaki ilişkiler-

in “altın çağının” son bulduğunu ifade etmesi de dikkate çekicidir. 

Ayrıca Sunak, Çine karşı fazla iyimser olmamak gerektiği konusun-

da uyarıda bulunurken; Çin’in küresel öneminin de göz ardı edile-

meyeceğini dile getirmiştir.[3]

Pekin ise ziyarete İngiltere Büyükelçiliği aracılığıyla yanıt vermiştir. 

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin “Tek-Çin 

Prensibi”nin apaçık ihlali olduğu ifade edilmiş ve Çin’in çıkarlarını 

baltalayacak herhangi bir eylemin güçlü bir biçimde yanıtlan-

acağına dikkat çekilmiştir.[4]

Çin tarafından tepki çeken ve ilişkilerin gerilmesine neden olan 

diğer bir görüşme de Avustralya milletvekillerinin Tayvan’a düzen-

lediği ziyarettir. 4 Aralık 2022 tarihinde aralarında eski Avustralya 

Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce’un da yer aldığı milletvekill-

erinden oluşan bir heyet, adaya ziyarette bulunmuştur. Ziyare-

tin gerçekleşeceğine dair haberlerin yayılmasıyla Avustralya 

Başbakanı Anthony Albanaese, delegasyonun hükümetle bir ilgis-

inin olmadığını ve daha önce de Tayvan’a milletvekilleri düzeyinde 

ziyaretler yapıldığını belirtmiştir.[5] Fakat bu açıklamalar Pekin’i tat-

min etmeye yetmemiştir.

Nitekim Çin devletine ait bir medya kuruluşu olan Global Times’ta 

yayınlanan bir makalede Albanese’in delegasyonun hükümetle 

alakası olmadığını söyleyerek sorumluluklarından kaçamaya-

cağı öne sürülmüştür.[6] Aynı makalede Albanese’in Başbakan 

olarak delegasyonu engelleyemese bile hükümetin ziyarete karşı 

olduğunu belirtmesi gerektiği yazılmıştır. Bu ziyaretlerin akabinde 

Çin-Batı ilişkilerine etki eden bir başka unsur olarak 7 Aralık 2022 

tarihinde Washington’da AUSMIN görüşmeleri gerçekleşmiştir. 

Görüşmelerde ABD ve Avustralya, Pasifik’te artan Çin etkisiyle mü-

cadele edebilmek adına Japonya’yla birlikte askeri işbirliğinin, or-

tak tatbikatların ve Avustralya’daki ABD varlığının arttırılması konu-

sunda anlaşma sağlamıştır.[7]

Görüşmelerde alınan kararlara karşı 7 Aralık 2022 tarihinde Global 

Times’ta yayınlanan bir makalede Avustralya’nın ABD’nin beklen-

tileri uğuna kendi çıkarlarından ve otonomisinden vazgeçmemesi 

önerilmiştir.[8] Bölgede yer alan üç önemli aktörün Çin karşısında 

ortak bir tavır benimsemesi ise Çin’e yönelik baskının arttırılmak 

istendiği anlamına gelmektedir.

Son olarak 11 Aralık 2022 tarihinde Japonya’nın iktidar partisi Liberal 

Demokrat Parti’nin üst düzey yetkililerinden Koichi Hagiuda, Tay-

van’a ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında Hagiuda, Japon-

ya’nın savunma bütçesini arttırmasında Çin’in askeri harcama-

larındaki artışın yanı sıra Kuzey Kore’nin füze testlerinin de etkili 

olduğunu söylemiştir.[9] Çin ise bu ziyarete de Tokyo Büyükelçiliği 

aracılığıyla cevap vermiştir. Büyükelçilik Sözcüsü 12 Aralık 2022 tari-

hinde yaptığı bir açıklamada, bu durumun “Tek-Çin Prensibi”ni, Çin 

ile Japonya arasındaki dört siyasi belgeyi ve Japonya’nın Tayvan 

Sorunu’na yönelik taahhütlerini ihlal ettiğini ifade etmiştir.[10]

Neticede Batı-Çin ilişkilerinde G20 Zirvesi sonrasında beklenen 

olumlu hava ortaya çıkmamıştır. Aksine Batılı devletlerin ve bu ülke-

lerin müttefiki olan aktörlerin Tayvan’a yönelik ziyaretleri, gerilimin 

daha da tırmanmasına sebebiyet vermiştir. Batı’nın bu hamleleri 

karşısında Çin’in çok daha iddialı adımlar atacağı öngörülebilir.

[1] Shen Dingli, “US’ Sincerity to Its Commitments Vital to Sino-US 

Ties”, China Daily, www.chinadaily.com.cn/a/202211/15/WS-

637335b6a310491754329ce5.html, (Erişim Tarihi: 15.11.2022).

[2] “U.K. Parliamentary Delegation Arrives in Taiwan for Five-Day 

Visit”, Focus Taiwan, focustaiwan.tw/politics/202211290018, (Erişim 

Tarihi: 29.11.2022).

[3] “Rishi Sunak Says “Golden Era” of UK-China Ties Over”, NDTV, 

www.ndtv.com/world-news/rishi-sunak-says-so-called-gold-

en-era-of-uk-china-relations-is-over-3561506, (Erişim Tarihi: 

29.11.2022).

[4] “China Condemns British Lawmakers’ Taiwan Visit”, BBC, www.

bbc.com/news/world-asia-63826052, (Erişim Tarihi: 1.12.2022).

[5] “Government and Opposition MPs to Visit Taiwan as Part of 

Australian Parliamentary Delegation”, ABC News, www.abc.net.au/

news/2022-12-03/australian-mps-to-visit-taiwan-parliamenta-

ry-delegation/101730950, (Erişim Tarihi: 03.12.2022).
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Fransa-Almanya ikilisinden farklı bir noktada konumlandığı iddia edilebilir. Bu yüzden de Londra ve Washington’un Moskova’ya güvenlik 

taahhüdü noktasında olumsuz bir tutum takınabileceği öngörülebilir. Zira söz konusu ülkeler, güvenlik hususunda asıl taahhüt sağlaması 

gerekenin Rusya olduğunu düşünmektedirler.

Bu bağlamda NATO içinde Almanya ile Fransa’nın bir cepheyi; İngiltere ile ABD’nin de başka bir cepheyi temsil ettiği öne sürülebilir. 

Dolayısıyla Paris-Berlin ikilisi, bahsi geçen savaşın bir an önce bitmesini arzu ederken; Londra ve Washington’un da savaşın uzaması 

yönünde hesaplar yaptığı söylenebilir. Anlaşılacağı üzere, ABD-İngiltere ikilisi ile Kıta Avrupası’nın başlıca temsilcileri arasında anlaşma-

zlıklar vardır.

Sonuç olarak Macron’un Avrupa’nın gelecekteki güvenlik mimarisini ele alan ve Rusya’nın da güvenlik kaygılarının giderilmesini içeren ga-

rantilerinin Batı Dünyası içerisindeki bölünmüşlüğü gözler önüne seren büyük bir muhalefetle karşılaştığı görülmektedir. Özellikle de Baltık 

devletlerinin ve Doğu Avrupa ülkelerinin Fransa Cumhurbaşkanı’nın sunduğu güvenlik konseptine muhalefet ettikleri hesaba katıldığında, 

bu planın Avrupa’da kabul görmesi son derece zordur.

[1] “Macron Says New Security Architecture Should Give Guarantees for Russia”, Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/ma-

cron-says-new-security-architecture-should-give-guarantees-russia-2022-12-03/, (Erişim Tarihi: 11.12.2022).

[2] “Macron’s Idea of ‘Security Guarantees’ to Russia Faces Backlash”, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/

macrons-idea-of-security-guarantees-to-russia-faces-backlash/, (Erişim Tarihi: 11.12.2022).

[3] Aynı yer.

[4] “Ukraine, Baltics Rebuke Macron for Suggesting ‘Security Guarantees’ for Russia”, Reuters,  https://www.reuters.com/world/europe/

ukraine-baltics-rebuke-macron-suggesting-security-guarantees-russia-2022-12-05/, (Erişim Tarihi: 11.12.2022).
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önce Moskova’yla en yakın ilişkilere sahip olan Avrupa ülkesi 

konumunda bulunması, Almanya’nın mevcut süreçte hareket 

alanını daraltıyor olabilir.

Diğer taraftan Macron gibi Scholz da Moskova’nın güvenlik 

kaygılarının giderilmesine yönelik açıklamalarda bulunmuştur. 

Almanya Şansölyesi, 1 Aralık 2022 tarihinde Moskova’nın komşu-

larına karşı saldırganlıktan vazgeçmesi durumunda, Avrupa’nın 

Rusya’yla savaş öncesi barış düzenine geri dönmesi ve tüm or-

tak güvenlik sorunlarını çözmesi gerektiğini öne sürmüştür.[3]

Scholz’un açıklamasında dikkat çeken husus da Rusya’yla 

gerçekleşmesi öngörülen çözümün “Avrupa merkezli” olmasıdır. 

Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin (AB) en güçlü iki lideri, savaşın sona 

ermesi durumunda, Moskova’nın güvenlik endişelerine gider-

meye hazırdır.

Dahası Rusya-Ukrayna Savaşı’nın onuncu ayına girilmişken; 

savaştan en olumsuz etkilenen bölge de Avrupa olmuştur. Zira 

savaş, Avrupa kıtasında yaşanmaktadır. Bu bağlamda Avru-

pa’nın giderek enerjisinin tükendiği görülmektedir. Nitekim Ma-

cron ve Scholz’un ifadeleri, bunun yansıması olarak okunabilir.

Öte yandan Macron’un ifadelerine Avrupa’dan çeşitli ülkeler sert 

tepkiler de göstermiştir. Ukrayna’nın yanı sıra Letonya, İsveç ve 

Finlandiya, Macron’u eleştiren ülkeler olmuştur.[4] Nitekim Ma-

cron’a en çok reaksiyon gösteren ülkelerin Baltık devletleri ol-

ması şaşırtıcı değildir. Zira mevcut konjonktürde Baltık ülkeleri, 

Moskova’dan tehdit algılamasına sahip olan devletlerdir. Çünkü 

İsveç ve Finlandiya, bahsi geçen savaşın etkisiyle NATO’ya katıl-

ma kararı alarak yıllardır izledikleri tarafsızlık politikasına son ver-

miştir.

Ayrıca Macron’a yönelen eleştirilerin en önemli nedenlerinden 

birisinin ise mevcut konjonktürünün Moskova’nın aleyhine ilerle-

mesinden kaynaklandığı öne sürülebilir. Bu nedenle Macron’un 

Rusya’ya yönelik güvenlik taahhüdü, Baltık ülkeleri tarafından bir 

zayıflık belirtisi şeklinde algılanmış olabilir.  Tüm bunlara ek olar-

ak NATO içinde Rusya’ya karşı nasıl bir tutum takınılması gerek-

tiği konusunda ciddi anlaşmazlıklar vardır. İngiltere ile ABD’nin 

de anlaşılacağı üzere, mevzubahis güvenlik konseptinin Avru-

pa’nın kendi ayağının üzerinde duracağı bir çerçevede şekil-

lenmesi tasarlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle Macron’un güvenlik 

mimarisi vurgusu, Transatlantik odaklı olmaktan ziyade; Avru-

pa merkezlidir. Üstelik Fransa Cumhurbaşkanı, bu mimarinin 

Rusya’ya güvenlik taahhütlerini de içermesini istemektedir.

Dahası Macron, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaklaşımının nasıl ol-

ması gerektiğine ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştur:[2]

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her zaman söylediği gibi, 

ele almamız gereken temel noktalardan biri, Kuzey Atlantik Ant-

laşması Örgütü’nün (NATO) kapılarına kadar gelmesi korkusu ve 

Rusya’yı tehdit edebilecek silahların konuşlandırılmasıdır.”

Bu bağlamda Batı içinde Rusya’ya güvenlik taahhüdünde bu-

lunarak gündeme gelen ülkenin Fransa olması sürpriz değildir. 

Macron, mevzubahis demeçleriyle bir bakıma Rusya’nın NA-

TO’dan duyduğunu iddia ettiği endişelere vurgu yapmıştır. Ayrı-

ca Macron’un geçmiş yıllarda ittifakı sorgulayan açıklamaları ve 

mevcut süreçte Putin’le diyaloga en açık Avrupalı lider olduğu 

da hesaba katılmalıdır.

Dolayısıyla Rusya’nın geri adım atması halinde, NATO içinde 

Moskova’yla en iletişime açık tarafın Paris yönetimi olacağı 

söylenebilir. Özellikle de Macron’un izlediği politikayla eski Fransa 

Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’in takip ettiği siyaset hak-

kında paralellikler kurulabilir. Paris yönetiminin NATO’nun askeri 

kanadından de Gaulle döneminde ayrıldığı düşünüldüğünde ve 

Macron’un da ittifaka bir anlamda şüpheyle yaklaştığı hesaba 

katıldığında, bu benzerlik daha net bir biçimde görülmektedir.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamaları ABD zi-

yareti esnasında yapması, Macron’un sözlerini daha da mühim 

kılmaktadır. Bilhassa önceki Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in 

2021 yılında görevini bırakmasının ardından yerine gelen Olaf 

Scholz’un Merkel kadar etkin bir figür olamaması, Avrupa’da Ma-

cron’un daha fazla ön plana çıkmasına yol açmıştır. Yani Avru-

pa siyasetinde Almanya’dan ziyade; Fransa’nın öne çıktığı iddia 

edilebilir. Bunun yanı sıra Berlin’in bilhassa savaş başlamadan 
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Kuzey Kore’nin Gölgesinde 
Güney Kore’nin Güvenlik 
Hamleleri

Jae-in, Pyongyang’a ziyarette bulunmuştur. 2017 senesindeki te-

hditler ve artan güvenlik sorunlarına kıyasla 2018 yılından sonra 

Kuzey Kore meselesinde diplomasi ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Bu nedenle Seul ile Pyongyang arasındaki ilişkilerde iyileşme 

emareleri kendini göstermiştir. [4]

Tüm bunlara rağmen 2021 yılından itibaren Kuzey Kore, füze den-

emelerine tekrar başlamıştır. Son olarak 2022 senesinin Kasım 

ayında Kuzey Kore, balistik füze denemeleri gerçekleştirmiştir. 

Japonya, bu son füze denemesinin uçuş yörüngesine dayalı 

hesaplamalardan yola çıkarak füzenin tahmini menzilinin 15,000 

kilometreyi geçebileceğini belirtmiştir. Diğer bir deyişle, Kuzey 

Kore sahip olduğu füzelerle Asya, Avrupa, Kuzey Amerika kıtasının 

tamamını ve Güney Amerika’nın bir kısmını vurabilme kabiliyetine 

sahiptir.[5]

Füze denemelerinin yanı sıra Kuzey Kore, Güney Kore Genelkur-

may Başkanlığı’nın açıklamasına göre 2022 yılının Aralık ayında 

Güney Kore deniz tampon bölgesine yaklaşık 130 adet top mer-

misi atmıştır.[6] Hem bölge devletleriyle hem bölge dışı devletlerle 

bir araya gelerek Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı çözüm arayan 

Güney Kore, bir türlü sorunun çözümünde yol kat edememektedir. 

Aksine Pyongyang, çok daha agresif bir dış politika sergilemekte-

dir. Kuzey Kore Başkanı Kim’in ülkesinin “dünyanın en güçlü nükleer 

devleti” olmasını planladığı yönündeki açıklaması da Pyong-

yang’ın agresif tutumunu ortaya koymaktadır.[7]

Kuzey Kore’yle anlaşmaya varılsa dahi geçmişte yaşanan te-

crübelerden dolayı Seul yönetimi, Pyongyang’ın samimiyetinden 

hiçbir zaman emin olamayacaktır. Bundan dolayı Güney Kore için 

en nihai adım, güvenlik önlemlerini arttırmaktır. Realist teorinin de 

vurguladığı üzere, güvenlik ikileminin olduğu bir ortamda taraflar, 

kendilerini askeri yönden güçlendirmeye yönelecektir.

İlk olarak Güney Kore, Kuzey Kore’nin 2006 yılındaki ilk nükleer den-

emesinin ardından yerli bir balistik füze savunması geliştirmek 

için çalışmalara başlamıştır.[8] Büyük ölçüde ABD’nin güvenlik 

hizmetlerine bağımlı olan Güney Kore, Washington yönetiminin 

liderliğindeki küresel füze savunma sistemine katılmayarak kendi 

füze savunma sistemini geliştirmiştir. Seul, 2007 yılında ilk güdüm-

lü füze muhribi olan Sejong the Great’i fırlatmıştır ve ardından 

bu başarıyı 2008 yılında Yulgok Yi I ve 2011 senesinde Seoae Ryu 

Seong-ryong izlemiştir.[9] 2022 yılında ise Güney Kore, yeni bir 

anti-balistik füze sistemi olan L-SAM aracını test ederek başarılı 

sonuçlar elde etmiştir.[10] Güney Kore’nin balistik füze savunması, 

2006 senesinden beri ülkenin savunma yeteneklerinin giderek 

daha önemli bir bileşeni haline gelmiştir.

1990’lı yıllarda Kuzey Kore’yle yaşanan ilk nükleer 

krizden bu yana Güney Kore; Japonya ve Amerika 

Birleşik Devletleri’yle (ABD) beraber soruna diplo-

matik çözüm yolları aramıştır. Bu çabalara rağmen 

Kuzey Kore, nükleer yeteneklerini geliştirmeyi 

sürdürmüştür. 1994 senesinde ABD-Kuzey Kore Mu-

tabakat Çerçevesi kapsamında nükleer silah pro-

gramının tasfiyesine ilişkin taahhütlerde bulunan 

Pyongyang yönetimi, bu sözlerinden defalarca 

vazgeçmiştir.[1]

21. yüzyıla bakıldığında da Kuzey Kore’nin tutu-

munda hiçbir değişikliğin olmadığı görülmek-

tedir. 2015 yılında dönemin Kuzey Kore İşçi Partisi 

İkinci olarak yıllardır ABD ve Güney Kore orduları birlikte tatbikatlar 

gerçekleştirmektedir. Sonuncusu 2022 yılının Kasım ayında Kuzey 

Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesinin ardından yapılan 

ve stratejik bombardıman uçaklarını içeren ortak hava tatbikatı-

na ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer bombardıman uçağı 

ve F-16 savaş uçakları ile Güney Kore’ye ait F-35A jetleri katılmıştır.

[11] Konuyla ilgili olarak Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 

ABD’le müşterek yapılan tatbikatların Güney Kore’nin savunmasını 

güçlendirdiğini belirtmiştir.[12]

Üçüncü olarak Güney Kore, ordusunu modernize etmek mak-

sadıyla savunma harcamalarına ayırdığı bütçeyi arttırmaktadır. 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere, Seul yönetiminin savunma bütçe-

si, son yıllarda giderek yükselmiştir ve bu eğilim devam etmekte-

dir.[13] Güney Kore Millî Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya 

göre, Seul yönetiminin 2023 yılı için 57,1 trilyon KRW (42,1 milyar ABD 

Doları) tutarında savunma bütçesi ayırması öngörülmektedir. Bu 

bütçe, 2022 savunma bütçesine kıyasla %4,6 oranında daha fa-

zladır.[14]

Sonuç olarak Seul’un güvenlik endişeleri içinde sadece Kuzey Kore 

tehdidi değil; Çin’in ekonomik yükselişi, Tayvan çevresindeki geril-

im ve enerjide küresel tedarik zincirine bağımlılık gibi pek çok konu 

yer almaktadır.[16] Ancak Güney Kore’nin ulusal güvenliğine ve 

toprak bütünlüğüne en büyük hasarı verme potansiyeli taşıyan 

sorun, Kuzey Kore meselesidir. Güney Kore Ulusal Güvenlik Strate-

ji Enstitüsü’nün belirttiği üzere, nükleer silahlardan dolayı Kuzey 

Kore, kendini Seul’e karşı üstün görmekte ve bu nedenle askeri 

saldırılarını aktif şekilde sürdürmektedir[17] Pyongyang’ın bu al-

gısından ötürü Seul, askeri yeteneklerini geliştirerek bu sorunun 

üstesinden gelmeyi öncelikleri arasına yerleştirmiştir.

[1] Hirofumi Tosaki, “The North Korean Nuclear Issue and Japan’s 

Deterrence Posture”, Japan and the World, Japan Digital Library, 

2017, s. 1.

[2] “The Cause of the Great Party of Comrades Kim II Sung 

and Kim Jong II is Ever-Victorious,” KCNA, http://www.kcna.co.

jp/item/2015/201510/news06/20151006-20ee.html, (Erişim Tari-

hi:12.12.2022).

[3] Tosaki, a.g.m., s. 1.

[4] Jojin V. John, “South Korea’s Approach to North Korea under 

President Moon Jae-in”, Major Powers and the Korean Peninsula: 

Politics, Policies and Perspectives, Titli Basu, (Ed.), KW Publishers, 

New Delhi 2019, s. 207.

Birinci Sekreteri olan Kim Jong-un, “Daha büyük 

sayılarda kendi tarzımızda güçlü ve son teknolo-

ji askeri donanımlar üretmeli ve sürekli nükleer 

caydırıcılığımızı güçlendirmeliyiz.”[2] açıklamasıyla 

Pyongyang yönetiminin nükleer geliştirmesi gerek-

tiğine dikkat çekmiştir.

Ardından 2016 yılında ise Kuzey Kore, dördüncü 

nükleer denemesini gerçekleştirmiştir.[3]Bu den-

emeleri durdurmak adına yeniden Pyongyang 

yönetimiyle masaya oturulmaya çalışılmıştır. 2018 

senesinde Kuzey Kore ile Güney Kore arasında 

üç zirve gerçekleşmiştir. Akabinde aynı yılın Eylül 

ayında tarihinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon 
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Kosova-Sırbistan
Hattında Yükselen Gerilim

Kosova ile Sırbistan arasında Priştine yöne-

timinin Kosovalı Sırplar da dahil olmak üzere 

ülkedeki herkese yönelik tek tip kimlik ve plaka 

uygulamasını hayata geçime kararıyla birlikte 

2022 yılının yaz aylarında yükselen gerilim, özel-

likle de Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuk ça-

balarıyla dönem dönem yumuşasa da 8 Aralık 

2022 tarihinde bir kez daha Avrupa’nın savaş 

korkusunu hissetmesine sebebiyet vermiştir.

Bahsi geçen tarihte Kosova polisinin Sırpların 

çoğunlukta olduğu Kuzey Mitroviça bölgesindeki 

personel sayısını arttırması,[1] bölgede yaşayan 

Sırpların tepkisini çekmiş ve şehirlerin girişlerine 
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barikatlar kurulmuştur.[2] Bu da etnik gerilimin artmasını beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda ülkedeki nüfusun büyük çoğunluğunu 

oluşturan Kosovalılar ile Sırpları ve devletler arası ilişkiler boyutunda da Priştine ile Belgrad’ı karşı karşıya getiren bir süreç cereyan etmiştir.

Bu noktada Kosova’da yaşanan hadiselerin ülkenin kendi iç dinamikleri, bölgedeki dengeler ve küresel güç mücadelesi üzerinden üç 

farklı perspektifle ele alınması gerektiği ifade edilebilir. Nitekim belirtilen perspektiflerden birinin göz ardı edilmesi, eksik bir okumaya ve 

dolayısıyla hatalı tespitlerde bulunmaya yol açabilir.

Öncelikle Kosova’nın en büyük endişesinin “Bosnalaşmak” olduğu ifade edilmelidir. Bu anlamda bölgede tansiyonu yükselten temel 

hadisenin de “Sırp Belediyeler Birliği” meselesi olduğu görülmektedir. Zira AB’nin arabuluculuğunda plaka ve kimlik krizine ilişkin yürütülen 

müzakerelerde belirli bir uzlaşı sağlanmasına rağmen “Sırp Belediyeler Birliği” mevzusundaki farklılıklar devam etmektedir.

Aslında “Sırp Belediyeler Birliği”nin kurulması, 2013 yılındaki Brüksel Anlaşması’nda Kosova Hükümeti’nin kabul ettiği; fakat daha sonra 

Anayasa Mahkemesi’nin reddettiği bir tasarıdır. Konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan isim ise söz konusu dönemde muhalefette yer 

alan mevcut Kosova Başbakanı Albin Kurti’dir.

Tahmin edileceği üzere Kurti yönetimi, Bosna’daki deneyimden hareketle ilerleyen dönemlerde bölünmeye gidebilecek bir sürece kapı 

aralamaktan imtina etmektedir. Böylesi bir ortamda Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerinde erken yerel 

seçimlerin düzenlenecek olması da yaşanan gelişmelerin seyrinde etkili olmuştur. Zira plaka krizi esnasında belediyelerden çekilen Sırp 

bölgeleri, hassas bir konumdadır. Zaten bu yüzden de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, seçimleri 2023 senesini Nisan ayına ertel-

ediğini duyurmuştur.[3] Yani Kosova, tıpkı diğer Balkan ülkelerindeki etnik gerilimlerle öne çıkan hassas dinamiklere sahiptir.

Kuşkusuz bu noktada mesele Kosova ile Sırbistan arasındaki bölgesel dengelerle de yakından ilişkilidir. Burada meseleyi çetrefilli hale 

getiren husus, Kosova’nın 2008 yılında Sırbistan’dan ayrılarak tek taraflı bir şekilde bağımsızlığını ilan etmesi; lakin bu bağımsızlığın Belgrad 

yönetimi tarafından tanınmaması vardır.

Dahası Sırbistan gerek Bosna Hersek’te gerekse de Kosova’da yaşayan soydaşlarına ilgisiz değildir. Bu durum, “Büyük Sırbistan” ideali 

ve pan-Slavist düşüncelerle de yakından ilişkilidir. Buna bağlı olarak Kosova’nın kuzeyinde etnik gerilimin tırmanması, otomatik olarak 

yaşananları Priştine-Belgrad hattındaki bir kriz haline getirmektedir. Üstelik Sırbistan’ın Kosova’daki Sırplarla olan ilgisi bir yandan benze 

hadiseler noktasında Bosna Hersek’i; diğer taraftan da Kosova’nın nüfusunun büyük çoğunluğu Arnavutlardan oluşması hasebiyle Tiran 

yönetimini endişelendirmektedir. Bu da Kosova’da silahların patlaması halinde bölgesel kaosun kaçınılmaz hale gelebileceği anlamını 

taşımaktadır. Dolayısıyla bölgesel dinamikler oldukça kırılgandır.

Jeopolitik anlamda kırılgan fay hatlarına ev sahipliği yapan Balkanlar, küresel güç mücadelesinin de cereyan ettiği bir alan olarak dikkat 

çekmektedir. Nitekim Priştine ile Belgrad arasında yaşanan krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan ve dolayısıyla Rusya ile Batı arasındaki güç 

mücadelesinden bağımsız bir biçimde değerlendirmek mümkün değildir.

Halihazırda Rusya, pan-Slavizmin de etkisiyle Sırbistan üzerinde belirli bir nüfuza sahiptir. Bu anlamda Ukrayna’da istediği neticeleri elde 

edemeyen Moskova yönetimi, Avrupalı devletlere yakın çevresinde yeni kriz alanlarının oluşması üzerinden mesaj vermeye ve AB’nin 

Dr. Doğacan
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ilgisini Ukrayna dışındaki coğrafyalara yönlendirmeye çalışıyor olabilir. Buna karşılık Kosova’nın da bağımsızlığını kazandığı dönemden 

itibaren Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yakın bir aktör olarak konumlandığı aşikardır. Hatta Kosova polisine ateş açılmasının ar-

dından Kurti, ülkesinin demokratik ve Batı yanlısı olduğunu dile getirmiştir.[4]

Bu anlamda “Bosnalaşma” endişesi yaşayan Kosova’nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Kosova Görev Gücü (KFOR) üzerinden 

özelde ABD’ye ve genelde ise NATO’yu önemsediği ve ulusal güvenliğini temin etmeye çalıştığını belirtmek mümkündür.

Sırbistan ise küresel güç mücadelesinde Rusya’ya yakın konumlansa da en temelde kendi ulusal çıkarlarını gözetmekte ve çok yönlü bir 

dış politika uygulamaya çalışmaktadır. Nitekim bir yandan Moskova’yı hedef alan yaptırımlara mesafeli yaklaşan Belgrad; diğer taraf-

tan da AB üyelik hedefini sürdürmekte ve bunu kendi gelecek projeksiyonu açısından önemsemektedir. Kısacası küresel güç mücade-

lesinin cereyan ettiği bir alan olan Balkanlarda her ülke, kendi ulusal çıkarları doğrultusunda azami kazanım elde etmeye çalışmakta 

ve bölgedeki dengeleri etkin bir biçimde kullanmanın yollarını aramaktadır.

Bu noktada hem Kosova’nın Batılı değerler üzerinden konumlanması hem de Sırbistan’ın AB üyelik hedefinin bulunması, Brüksel’i arab-

ulucu olarak konumlandırmaktadır. Zaten 2022 yılının yaz aylarından beri yürütülen müzakere süreçlerinde de AB’nin rolü ön plana çık-

mıştır. Nitekim tüm gerilimlere rağmen AB’nin arabuluculuğunda bir uzlaşı arayışının yaşanacağı öngörülebilir. Bununla birlikte 12 Aralık 

2022 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Balkanlar Danışmanı Derek Chollet’in bölge ziyaretini başlattığı bilinmektedir.[5] Bu da ABD’nin 

de Balkanlarda “barış yapıcı” aktör olarak konumlanabileceğine işaret etmektedir. Çünkü Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic, 

uluslararası toplumun barışın sağlanması için harekete geçmesini istemiş ve Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de diyaloğun 

önemine dikkat çekmiştir.

Sonuç olarak etnik fay hatları nedeniyle son derece kırılgan bir coğrafya olan Balkanlarda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim 

Kosovalı Sırplar özelinde bir kez daha tırmanmıştır. Lakin buna rağmen sıcak çatışmanın hiçbir tarafın öncelikli seçeneği olmadığı ve 

diyaloğu tercih eden sağduyulu bir yaklaşımın bulunduğu söylenebilir. Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte daha da hassas bir zemine 

savrulan Balkanlarda kısa vadede ciddi bir savaş beklenmese de orta ve uzun vadede sürdürülebilir barışı sağlamak da kolay gözük-

memektedir. Bunun en temel nedeni de tarafların birbirlerinin endişelerini anlamaya dönük makul bir diyalog dili geliştirememesidir.

[1] “Kosova Polisi, Ülkenin Kuzeyindeki Mevcudiyetini Artırdı”, TRT Haber, https://www.trthaber.com/haber/dunya/kosova-polisi-ulk-

enin-kuzeyindeki-mevcudiyetini-artirdi-729459.htmlve, (Erişim Tarihi: 13.12.2022).

[2] “Kosova’da Sırplar Yolları Kesti”, Hürriyet, https://www.hurriyet.com.tr/dunya/kosovada-sirplar-yollari-kesti-42186574, (Erişim Tarihi: 

13.12.2022).

[3] “Kosova’nın Kuzeyindeki 4 Belediyede Erken Yerel Seçimler Nisan 2023’e Ertelendi”, TRT Avaz, https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/

avrasyadan/kosova-nin-kuzeyindeki-4-belediyede-erken-yerel-secimler-nisan-2023-e-ertelendi/6394c83d01a30a10b86b54d8, 

(Erişim Tarihi: 13.12.2022).

[4] “Kosova’nın Kuzeyinde Polise Ateş Açıldı”, NTV, https://www.ntv.com.tr/dunya/kosovanin-kuzeyinde-polise-ates-acildi,5WZLYef3PEu-
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ABD’nin Türkmenistan 
Açılımı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), küresel bir güç 

olması nedeniyle dünyanın çeşitli bölgeleri ve 

ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmektedir. Bu politi-

kanın temel amacı ise hem nüfuzunu genişlet-

mek hem savunucusu olduğu değerlerin yayıl-

masını sağlamak hem de güvenlik konularındaki 

ilişkileri güçlendirmektir. Bu kapsamda ABD’nin 

Orta Asya devletleriyle olan münasebetlerini de 

geliştirmeye odaklandığı görülmektedir.

Orta Asya cumhuriyetleri, genel olarak çok 

yönlü-vektörlü dış politika uygulamaktadır. 

Zira Avrasya’nın kalbinde bulunmaları, Rusya 

ve Çin gibi küresel güçlerle komşu olmaları ve 

jeopolitik konumlarını kazanıma dönüştürm-

eye çalışmaları sebebiyle söz konusu politikayı 

pragmatist çerçevede dengeleyici bir şekilde 

kullanmaktadırlar. Bahse konu olan durum, Orta 

Asya devletlerini bölgesel ve küresel aktörler için 

çekim merkezi haline getirmektedir.

ANKASAM ANALİZ

Dr. Emrah KAYA
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Orta Asya Uzmanı
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Bu çerçevede ABD’nin Orta Asya’ya yönelik ilgisi her geçen gün artmaktadır. Bu ilginin çeşitli sebepleri vardır. Öncelikle Orta Asya, 

post-Sovyet coğrafyada yer almaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından oluşan güç boşluğunu değerlendiren Washington 

yönetimi, dünyanın çeşitli bölgelerindeki etkisini arttırmaya dönük bir politika izlemiştir. Günümüzde ise Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı 

boşluğun da etkisiyle Orta Asya’ya yönelik ilgisini arttırmıştır. Bilhassa “Yeni Büyük Oyun”un ABD’nin ilgisini arttırdığı söylenebilir.

Diğer taraftan Orta Asya, Avrasya’nın güvenliğinde kritik yere sahiptir. Bilhassa Afganistan gibi bir ülkeye komşu olması nedeniyle güven-

lik tehditlerinin, radikal ve ayrılıkçı terör örgütlerinin yayılmaması noktasında doğal bir bariyerdir. Buna ek olarak uyuşturucu ticaretinin 

engellenmesi konusunda Orta Asya devletlerinin gösterdiği işbirliği, ABD’yle bölge devletlerinin güvenlik tehditleri ve algıları açısından 

benzer bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. Bu da taraflar arasında güvenlik temelli işbirliğini kolaylaştırmaktadır.

ABD’nin son dönemde Orta Asya’ya olan ilgisinin artmasının temel nedeni ise Avrupa’nın yaşadığı enerji krizidir. Bilindiği üzere Avrupa, 

enerji konusundaki alternatiflerini çeşitlendirmek ve enerji ihtiyacını karşılayabilmek için Orta Asya’ya yönelmektedir. Bu anlamda Wash-

ington yönetimi, Avrupa’nın Orta Asya’ya yönelme politikasını desteklemektedir. ABD’nin aktif diplomatik desteği ise Avrupa’nın işini kolay-

laştıracaktır.[1] Dahası bölgenin önemli yeraltı kaynaklarının ABD’yi de cezbettiği ve bölgeye yönelmesinin önünü açtığı aşikardır. Üstelik 

Rusya’dan ayrılan Batılı sermayenin Orta Asya’yı tercih etmesi, ABD için de mühimdir.

ABD’nin Orta Asya’ya yönelmesinin gerekçelerinden biri de Rusya ve Çin’in bölge devletleriyle artan ilişkileridir. Bölge Asya ülkeleri, çok 

yönlü-vektörlü dış politikaları itibarıyla bütün komşularıyla eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan çerçevesinde ilişkiler geliştirmektedir. An-

cak dünya üzerinde Rusya ile Çin gibi aktörlerin artan etkisinden rahatsız olan ABD, Orta Asya’yla ilişkilerini güçlendirerek daha ziyade 

bu ülkeleri dengelemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla Washington yönetiminin kazan-kazan mantığı üzerinden şekillenmek yerine; diğer 

devletleri dengelemeyi öngören tutumu bölgede rahatsızlık yaratabilir.

ABD, Orta Asya’yla ilişkilerini hem ikili hem de C5+1 kapsamında düzenlenen toplantılarla güçlendirmeye çalışmaktadır. Aşkabat yönetimi 

de Daimi Tarafsızlık Statüsü’nü koruyarak eşitlik ilkesi çerçevesinde ABD’yle olan ilişkilerini güçlendirme konusunda bir irade ortaya koy-

maktadır.[2] Bu süreçte ABD, özellikle de ekonomik ve güvenlik gibi konulara odaklanmakta ve bir etki oluşturmaya çalışmaktadır. Türk-

menistan’ın ABD’nin bölgeye yönelme sürecindeki etkisi ise oldukça mühimdir. Öncelikle Türkmenistan, doğalgaz rezervleri bakımından 

dünyanın en zengin dördüncü ülkesidir. Bu durum, Türkmenistan’ın önemini arttırmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, ABD Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Donald Lu, 2022 senesinin Kasım ayında 

Türkmenistan’a gerçekleştirdiği ziyarette ABD’nin bu ülkeyle olan ilişkilerini güçlendirmek istediğini söylemiştir. Bu bağlamda Washington 

yönetimi, ilişkileri ekonomi, bölgesel güvenlik, iklim değişikliği, ticaret, eğitim ve kültür olmak üzere çok boyutlu şekilde geliştirmeyi plan-

lamaktadır.[3]

Yaptığı açıklamada Lu, ilişkilere dair önemli ayrıntılar da vermiştir. Lu, Türkmenistan’la ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerini, 920 Türkmen 

öğrenciye Geleceğin Liderleri Değişimi (FLEX) çerçevesinde burs verdiklerini ve Türkmenistan’daki üniversitelerle ilişkilerini güçlendirmeyi 

düşündüklerini söylemiştir.[4]  Ayrıca Lu, 2022 yılının Mayıs ayında diğer Orta Asya devletlerini de ziyaret ettiğini dile getirmiştir. Bu süreçte 

Türkmenistan gibi önemli ülkeye ayrı bir ziyaret düzenlemek istediği için Aşkabat’a gelmediğini söylemiştir.[5]

5-6 Aralık 2022 tarihinde Aşkabat’ta gerçekleştirilen Türkmen-Amerikan İş Konseyi toplantısında ise taraflar, ilişkileri ve işbirliğini çok boyut-

lu bir şekilde güçlendirme konusunda ortak iradeye sahip olduklarını göstermişlerdir.[6]
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Güvenlik boyutuna bakıldığında, 2022 yılının Eylül ayında iki devletin yetkilileri arasında doğal afetlere ve acil durumlara müdahale, siber 

savunma, güvenlik, mühendislik ve inşaat sektörlerinde işbirliği gibi konular ele alınmıştır. Türkmenistan, ülkenin anayasal normlarına 

ve tarafsızlık statüsüne zarar vermeyecek şekilde askeri doktrine uygun biçimde ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için hazır old-

uğunu ifade etmiştir.

Ayrıca Türkmenistan ile ABD arasında güvenliğe dair ortak noktalardan biri de Afganistan’dır. Taraflar, Afganistan’da barış ve güven-

liğin tesis edilmesi için müşterek bir tutumun benimsenmesi ve Afganistan’la ekonomik ve insani ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda 

hemfikirdir.[7]

ABD’nin Türkmenistan açılımının Aşkabat tarafından olumlu karşılandığını söylemek mümkündür. Çünkü bu durum hem ülkenin izlediği 

çok yönlü-vektörlü politikayı güçlendirecek hem Türkmenistan’ın Batı’nın enerji pazarına ulaşılabilmesini kolaylaştıracak hem de yatırım 

çekilmesinin önünü açacaktır.

Sonuç olarak ABD’nin genelde Orta Asya özelde ise Türkmenistan açılımı yapmasının ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyal boyutları vardır. 

Washington yönetimi, son dönemde Avrasya’da yaşanan gelişmelerin de etkisiyle bölgeye daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. 

Orta Asya devletlerinin çok yönlü-vektörlü dış politikası ise ABD’yle olan ilişkilerin yoğunlaştırılmasına imkân tanımaktadır. Türkmenistan 

hem yeraltı zenginlikleri hem de jeopolitik konumu itibarıyla Avrasya’da mühim bir konuma sahiptir. Dolayısıyla Batı’nın yüzünü Doğu’ya 

döndüğü günümüz konjonktüründe Türkmenistan, çok yönlü-vektörlü ve tarafsız dış politikasıyla kritik bir merkez haline gelmektedir. Bu 

da ABD nazarında Türkmenistan’ın ehemmiyetini arttırmaktadır.

[1] Emil Avdaliani, “The EU Returns to Central Asia”, Modern Diplomacy, https://moderndiplomacy.eu/2022/12/10/the-eu-returns-to-central-asia/, (Erişim 

Tarihi: 15.12.2022).

[2] “Расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана”, https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/68530/rasshirennoe-zasedanie-kabineta-minis-

trov-turkmenistana-13, (Erişim Tarihi: 15.12.2022).

[3] Aybulat Musaev, “Turkmen President, US Official Discuss Strengthening Bilateral Ties”, Caspian News, https://caspiannews.com/news-detail/turkmen-pres-

ident-us-official-discuss-strengthening-bilateral-ties-2022-11-10-35/, (Erişim Tarihi: 15.12.2022).

[4] “Investments in business and education are on the agenda of Turkmen-American cooperation”, Orient, https://orient.tm/en/post/41512/investments-busi-

ness-and-education-are-agenda-turkmen-american-cooperation, (Erişim Tarihi: 15.12.2022).

[5] Aynı yer.

[6] “Ashgabat Hosts Turkmenistan-US Business Forum”, Business Turkmenistan, https://business.com.tm/post/9529/ashkabat-turkmenistanabd-%C4%B0sh-kon-

ferans%C4%B1na-ev-sahipli%C4%9Fi-yapt%C4%B1, (Erişim Tarihi: 15.12.2022).

[7] Aybek Nurjanov, “Turkmenistan, US Discuss Revival of Ties Within Partnership Program”, Caspian News, https://caspiannews.com/news-detail/turkmeni-

stan-us-discuss-revival-of-ties-within-partnership-program-2022-9-28-0/, (Erişim Tarihi: 15.12.2022).
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Karadağ’da “Anayasal Darbe” 
Krizi
Karadağ’da Dritan Abazovic başbakanlığındaki 

hükümetin 20 Ağustos 2022 tarihinde güvenoyu 

alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kur-

ma süreci, siyasi krize dönüşmüştü. Bu bağlam-

da yeni hükümetin kurulması kapsamında 

başbakan adayının sunulması için partilere 30 

gün süre tanınmış; ancak ülkedeki Sırp yan-

lısı partiler, Cumhurbaşkanı Milo Djukano-

vic’e yeni hükümeti kurmak için Demokratik 

Cephe Partisi’nden Miodrag Lekic’in adaylığını 

destekleyen vekillerin imzalarının tamamını 

Cumhurbaşkanı’na ulaştıramamıştı. Bu neden-

le Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği 

için hükümeti kurma görevini Lekic’e vermeyi 

reddetmiş ve erken genel seçime gidilmesini 

talep ederek bunun 2023 yılının başında olabi-

ANKASAM ANALİZ

33

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

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

32

A N K A S A M  B Ü L T E N

leceğini duyurmuştu.[1]

Söz konusu gelişmelerin ardından Demokratik Cephe Partisi, Cumhurbaşkanlığına İlişkin Kanun’da değişiklik yapılmasını talep etmiştir.

Öyle ki; 81 üyeli Karadağ Parlamentosu, 2 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic tarafından “anayasal darbe” olarak 

nitelendirilen yasal düzenlemeyi, 41 milletvekilinin oyuyla kabul etmiştir. Ancak Cumhurbaşkanı, ilgili kararı 8 Kasım 2022 tarihinde Meclis’e 

geri yollamıştır.

Bahse konu yasal düzenleme, Karadağ’daki Sırp yanlısı partilerin kurmalarına olanak sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı’nın hükümeti 

kurma görevini kimseye vermemesi durumunda Meclis çoğunluğunun desteğine sahip adayın görevi üstlenmesini öngörmektedir. 

Demokratik Cephe Milletvekili Predrag Bulatovic, söz konusu düzenlemenin siyasi krizi çözeceğini savunmuştur.[2]

Djukanovic, hükümetin kurulması için siyasi partileri istişarelere davet etmemiştir. Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan kanun, 12 Aralık 

2022 tarihinde Karadağ Meclisi’nde ikinci kez oylanarak milletvekillerinin onayından geçmiştir. Ancak aynı oturumda Djukanovic’in mu-

halefetteki Sosyalist Demokrat Partisi (DPS) milletvekillerinin oturuma katılmamaları nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin üyeleri belirlene-

memiştir. Ayrıca oturumda, Cumhurbaşkanı’nın anayasal yükümlülüğü olmasına rağmen bir temsilci atamaması nedeniyle Anayasa’yı 

ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma başlatılması önerisi de gündeme gelmiştir.[3]

Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından ülkede binlerce gösterici Djukanovic’in liderliğini üs-

tlendiği Karadağ’ın DPS öncülüğünde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştır. Haftalardır devam eden gösterilerde; “Biz Karadağ 

ve Avrupa Birliği (AB) için buradayız.” ve “Seçim istiyoruz.” yazılı pankartlar taşınmaktadır. Göstericiler, “Faşizm varken bize rahat yok.”, 

“Susmak için burada değiliz.” ve “Anayasayı çiğnetmeyiz, seçim istiyoruz.” sloganları atarak erken seçim talebinde bulunmaktadır. Me-

clise tepki gösteren eylemciler, Parlamento binası önünde toplanarak binaya taş ve şişe fırlatmışlardır. Şiddet eylemlerine sahne olan 

gösterilerde protestocular, Başbakan Abazovic ile İçişleri Bakanı Filip Adzic’i “hain” olarak nitelendirmiştir.[4]

Öte yandan AB de Karadağ’daki siyasi aktörlere “Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kısıtlayan kararı” iptal etme çağrısında bulunmuştur.Avru-

pa Komisyonu Sözcüsü Ana Pisonero, Karadağ’daki provokatif eylemlerin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Pisonero, 

Karadağ’ın Anayasa Mahkemesi üyelerini belirleyerek kurumsal krizi sonlandırma fırsatını bir kez daha kaçırdığına dikkat çekerek, “İşlevsel 

bir Anayasa Mahkemesi, Karadağ’ın vatandaşlarının temel haklarını koruması ve AB yolunda ilerlemesi için kilit öneme sahip.” ifadelerini 

kullanmıştır.[5]

Bununla birlikte ABD’nin Podgorica Büyükelçiliği de barışçıl ve yapıcı görüşmelerin gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmuştur. Büyükelçi-

likten yapılan açıklamada, “Karadağlı siyasileri ve ülkedeki tüm vatandaşları siyasi sorunlara barışçıl çözüm bulmaya davet ediyoruz.” 

ifadelerine yer verilmiştir.[6]

Anlaşılacağı üzere ülke vatandaşları her ne kadar DPS iktidarından memnun olmasalar da bunun erken seçimle çözüme kavuşacağını 

düşünmektedir. Dolayısıyla ülkede erken seçime gidilememesi halinde, bu yaşananların bir iç karışıklığa dönüşme ihtimali vardır. Ayrıca 

yasanın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesi nedeniyle 2023 yılının başında erken seçime gidilmesi olasılık dahilindedir.

Sonuç olarak AB ve ABD, ülkede Rusların da desteğine sahip olacak bir Sırp yanlısı hükümetin kurulmasına sıcak bakmayacaktır. Dolayısıy-

la bunun gerçekleşmemesi için bazı girişimlerde bulunabilir. Bu da ülkenin Rusya-Batı mücadelesinin oyun sahalarından biri haline ge-

lebileceğine işaret etmektedir.

Sibel MAZREK
ANKASAM

Medya Koordinatörü
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ABD-Afrika Zirvesi: Rusya ve Çin’e 
Bir Mesaj Mı?
14 Ekim 2022 tarihinde açıklanan Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) Ulusal Strateji ve Güvenlik Bel-

gesi’nde Afrika’ya da bir sayfalık yer ayrılmıştır. 

Buna göre Afrika ülkeleriyle işbirliği ve ortak 

çalışmanın arttırılacağı dile getirilmiştir. Ayrı-

ca Rusya ve Çin’in etkisinin genişlediği Afrika 

ülkeleriyle ilişkilerini gözden geçirmek isteyen 

Washington yönetimi, Afrika’yı Çin ve Rusya’nın 

tahakkümüne bırakmak istememektedir. Bu 

kapsamda Beyaz Saray, 2022 yılının Temmuz 

ayında açıkladığı üzere, 13-15 Aralık tarihleri ar-

asında bir ABD-Afrika Zirvesi’nin yapılacağını 

duyurmuştur.[1]

Bu zirvelerin ilki, 2014 yılında dönemin ABD Başkanı 

Barack Obama liderliğinde gerçekleştirilmiştir. 

Donald Trump döneminde ise Afrika’ya yönelik 

buna benzer bir zirve yapılmamıştır. Dolayısıy-

la Biden döneminde yapılan ikinci zirve çağrısı, 

ABD’nin Afrika’yı gündemine aldığının ve kıtanın 

gelecek dönemde daha fazla ön planda ol-

acağı şeklinde yorumlanabilir. Zirvedeki konular; 

barış, güvenlik ve iyi yönetişimin sağlanması, 

gıda güvenliği, sağlık, iklim değişikliği, eğit-

im, gençlik ve diaspora bağları gibi Afrika’nın 

muzdarip olduğu başlıkları içermektedir.

13-15 Aralık 2022 tarihler arasında gerçekleştir-

ilen ABD-Afrika Liderler Zirvesi’ne 54 Afrika ül-

kesinden 49’u davet edilmiştir.[2] Afrika Birliği 

Başkanı da dahil edilirse 50 liderin toplantıya 

katıldığı görülmektedir. Kalan ülkelerden dördü 

Burkina Faso, Gine, Mali ve Sudan olup; darbe 

durumları göz önüne alınarak zirveye davet 

edilmemiştir. Eritre’ye ise ikili düzeyde ilişkilerin 

bulunmamasından ötürü çağrılmamıştır. Söz 

ANKASAM ANALİZ

35

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

35
W W W . A N K A S A M . O R G
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Çin Başbakan Yardımcısı Hu 
Chunhua’nın Tahran Ziyareti
2022 yılının Aralık ayı, Pekin yönetiminin Or-

tadoğu açılımının hız kazandığını gösteren 

gelişmelere tanıklık etmiştir. Bu kapsamda 7-9 

Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen Çin-Arap 

Ülkeleri Zirvesi’ne ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü 

Zirvesi’ne Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in katıl-

ması,[1] büyük ses getirmiştir.

Aynı zamanda söz konusu gelişme, Pekin-Ri-

yad hattındaki yakınlaşma olarak da yorum-

lanmıştır. Suudi Arabistan’ın Amerika Birleşik 

Devletleri’nin (ABD) baskılarına rağmen pet-

rol fiyatları konusunda Rusya’yı karşısına 

alacak adımlar atmaması ve Şanghay İşbirliği 

Örgütü’ne (ŞİÖ) 2021 senesinin Ağustos ayında 

düzenlenen ŞİÖ Duşanbe Zirvesi’nde “Diyalog 
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konusu zirve, Biden’ın görevdeki ikinci yılı açısından en önemli dış 

politika önceliklerinden biri olarak ifade edilebilir. Zira 50 lider ve be-

raberindeki birçok yetkiliden oluşan 1000 civarında Afrikalı Washing-

ton’a gelmiş ve iş, güvenlik, ticaret, gıda güvensizliği, iklim değişikliği 

gibi konular başta olmak üzere birçok hususta forumlar yapılmıştır. 

Buradaki görüşmeler hem ABD’nin Afrika’ya yönelik politikasını or-

taya koymuş hem de Afrikalıların ABD’ye bakış açısını gözler önüne 

sermiştir.

ABD Başkanı Joe Biden, oturum aralarında ve sonrasında Afrikalı 

devlet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirme imkânı bulmuş-

tur. Avrupa ülkelerine ve Çin, Rusya ve Hindistan gibi Asya ülke-

lerine nazaran Afrika’daki devletlerle çok sık üst düzey toplantı 

gerçekleştirmeyen Washington yönetiminin organize ettiği bu zirve, 

ABD dış politikasını yeni bir zemine kavuşturmak adına önemli bir 

fırsat sunmuştur.

Bilindiği üzere, Biden’ın ABD Başkanı seçilmeden önce başlayan 

Washington-Pekin gerilimi Biden’ın göreve gelmesiyle devam et-

miştir. Çin’in dünya genelinde artan jeopolitik ve ekonomik nüfuzu-

na karşılık ABD’nin etkisinin azalması ve önemli ülkelerle ilişkilerindeki 

bozulmalar, çok kutuplu bir sisteme evrilen dünyayı gözler önüne 

sermektedir.

Çin’in Afrika’da artan etkisi göz önünde bulundurulduğunda, kıta 

ülkelerinin neredeyse tamamında ekonomi başta olmak üzere 

birçok alanda önemli bir nüfuza sahip olduğu görülebilir. Ancak 

ABD için bunu söylemek zordur. Zira ABD ve Çin’in Afrika ülkeleri-

yle olan ticaret hacmi kıyaslandığında, bu durum net olarak gün 

yüzüne çıkmaktadır. Bu bağlamda Washington yönetiminin Çin 

ve Rusya’nın artan etkisine karşı gerçekleştirdiği zirve hamlesi hem 

ABD dış politikası hem de Washington’un Afrika başkentleriyle ilişkil-

eri bakımından oldukça mühimdir.

Zirveyle ilgili hazırlanan 34 sayfalık gündem raporunda Çin’den bir 

kez dahi bahsedilmemesi, Rusya’nın ise gıda güvenliği ve küresel 

gıda krizi bağlamında Ukrayna Savaşı’ndan dolayı iki kez yer al-

ması, gündemin Trump zamanında yayınlanan Afrika stratejis-

ine göre önemli değişiklikler barındırdığı anlamına gelmektedir. 

Trump döneminde yayınlanan Afrika stratejisinde Çin’in etkisinin 

ve yatırımlarının artması ön plandayken; Biden yönetiminin Çin’den 

hiç bahsedilmeyen bir gündem ortaya koyması dikkat çekicidir.

Çin’in son yıllarda Afrika’da ticari faaliyetlerini arttırması, askeri 

olarak daha görünür hale gelmesi, diplomatik açıdan neredey-

se her ülkeyle olan bağları düşünüldüğünde, Washington yöne-

timinin tavrı daha iyi anlaşılabilir. Rusya ise Ukrayna’yla savaşta 

olmasına rağmen Afrika’yla ilişkilerini geliştirmesi ve Afrika ülkeler-

indeki varlığını arttırarak askeri ortaklıklar kurması nedeniyle ABD 

tarafından dikkatle izlenmektedir. Buna istinaden zirvede bu iki ülk-

eden bahsedilmeden Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, 

Afrika diasporasının ABD içinde güçlendirilmesi, kıtadaki çatışmalar, 

gıda güvensizliği, iklim değişikliği ve tarımsal faaliyetlerin geliştiril-

mesi gibi konular ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla söz konusu zirve 

ABD’nin bölgenin yeni dinamiklerine ayak uydurabilmesi, buna uy-

gun politikalar üretmesi ve yeni anlaşmalar yapması adına önem-

lidir.

Kısaca özetlemek gerekirse, Afrika hem diplomatik hem de ekono-

mik bakımdan da büyük öneme sahiptir. Birleşmiş Milletler’de 54 

oya sahip olan kıta, muazzam bir ekonomik pazar potansiyelini de 

barındırmaktadır. Bunu bilen ABD, kıtada artan Çin nüfuzuna karşı 

kendi fırsatlarını oluşturmak istemektedir. Zirvenin yapılmasında-

ki ana amaçlardan birinin de bu olduğu söylenebilir. Ayrıca 2022 

yılının Temmuz ayında ABD’nin Doğu Afrika’daki kuraklıktan kay-

naklı açlığın önlenmesi amacıyla 1,3 milyar dolara yakın bir in-

sani yardımda bulunması da Afrika zirvesini açıkladığı tarihe denk 

gelmiştir. Ayrıca zirvenin son gününde kapanış konuşmasında ABD 

Başkanı Joe Biden’ın Afrika’daki gıda güvensizliğine yönelik 2 mil-

yar dolarlık bir insani yardım yapılacağını dile getirmesi söz konusu 

yardımların devam edebileceğinin ve ABD’nin Afrika’daki profilini 

güçlendirmek istediğinin bir kanıtı olarak görülebilir. Bahse konu 

olan durum, ABD’nin Afrika politikasında önemli bir değişime git-

tiğini göstermektedir.

Zirvenin Afrika açısından önemli çıkarımlarından ilki ABD’nin Afrika 

Birliği’ne G20’de daimî katılımcı olması için destek vereceğini ilan 

etmesidir. Bu durum gerçekleşirse Afrika, bir birlik halinde daha 

fazla anılacak ve Afrika Birliği ise kıtadaki konumunu güçlendire-

bilecektir. Diğer bir çıkarım ise ABD’nin Afrika’daki gıda güvensizliği 

yaşayan yerlere 2 milyar dolarlık bir insani yardım yapmasıdır. Bu 

sayede Afrika’da açlık çeken veya gıdaya ulaşamayan birçok insan 

kurtulabilecektir. Son olarak ABD, Afrika ülkeleriyle çeşitli alanlarda 

ticaret ve işbirliği anlaşmaları imzalamış, ayrıca Başkan Biden Afrika 

için bazı ekonomik taahhütlerde bulunmuştur. Bu bağlamda söz 

konusu zirve hem Afrika’nın gelişimi ve toparlanabilmesi açısından 

hem de ABD’nin Çin’in kıtadaki nüfuzuna yetişebilmesi bakımından 

önemli görülebilir.

Sonuç olarak ABD-Afrika Zirvesi’nin hem Washington-Afrika ilişkileri 

hem de dünya için yeni bir dönemin başlayacağına işaret ettiği 

söylenebilir. 2023 yılı itibarıyla ABD’nin Afrika’da ekonomik ve insani 

yardım bakımından daha fazla rol alacağını öne sürmek müm-

kündür. Bununla beraber ABD’nin Afrika’ya yönelik bir ekonomik 

girişim geliştirmesi de olasıdır. Orta Asya’da Çin ve Rusya’ya cevap 

olarak etkisini artırmak isteyen ABD’nin bölge ülkelerine ekonomik 

girişim yoluyla yardımda bulunması buna örnek gösterilebilir. Bu 

sebeple Washington yönetiminin kıtaya yönelik yardımlarının ar-

tarak devam edeceği ve zirvenin Rusya ve Çin’e mesaj vereceği 

iddia edilebilir. Ayrıca Biden yönetiminin ABD’deki Afrika diasporasını 

düşünerek zirvenin ilk gününü buna ayırması, Afrika politikasındaki 

önemli değişimlere işaret ediyor olabilir.

Dr. Doğacan
BAŞARAN
ANKASAM

AF-PAK Uzmanı
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Bu noktada 2021 yılının Mart ayında gündeme gelen ve 2022 senesinin Ağustos ayına kadar çeşitli toplantılar aracılığıyla tartışılan 

İran-Körfez normalleşmesini hatırlatmak gerekmektedir. Zira süreç, Pekin yönetiminin Ortadoğu’daki etkisini arttırırken; Tahran-Riyad hat-

tındaki normalleşme süreçlerine arabuluculuk yapmak isteyebileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla ABD’nin Ortadoğu’dan çekilmesinin 

yarattığı güç boşluğunu doldurmak isteyen ve bunu yaparken de “barışı inşa eden aktör” imajı elde etmeye çalışan bir Çin realitesinden 

bahsetmek mümkündür. Zaten Suudi Arabistan’ın ŞİÖ’ye “diyalog ortağı” statüsünde dahil olduğu Duşanbe Zirvesi’nde İran’ın “tam üyelik” 

statüsünün onaylanması da belirli bir dengenin gözetildiğini göstermektedir.

Sonuç olarak Çin, başta enerji ihtiyacı ve Kuşak-Yol Projesi’nin güvenliği olmak üzere çeşitli sebeplerden mütevellit Ortadoğu açılımı 

gerçekleştirmektedir. Bu açılımın iki temel sac ayağı vardır. Bunlardan biri, Körfez ülkeleri; diğeri ise İran’dır. Her ne kadar Pekin-Riyad hat-

tındaki yakınlaşmanın Tahran’da rahatsızlık yaratması, olasılıklar arasında yer alsa da Hu’nun ziyareti Çin-İran ilişkilerinde ciddi bir prob-

lemin bulunmadığını gözler önüne sermiştir.

[1] Neslihan Topcu, “Background of China and Saudi Arabia Meeting”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/background-of-china-and-
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Ortağı” statüsünde dahil olması göz önünde bulundurulduğunda, Riyad’ın Pekin ve Moskova’yla ilişkilerini geliştirme iradesi içerisinde 

olduğu söylenebilir.

Elbette bu yakınlaşmanın İran’ın tepkisini çektiği yönünde iddialar da vardır. Bu yüzden de Pekin-Tahran hattındaki ilişkilerin mevcut 

durumunun anlaşılabilmesi için 13 Aralık 2022 tarihinde Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua’nın gerçekleştirdiği Tahran ziyaretini ele 

almak gerekmektedir.

Hatırlanacağı üzere, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde İran’ın bölgesel faaliyetlerinin istikrarsızlık yarattığına dikkat çekilmiş 

ve söz konusu durum, Tahran’ın tepkisine yol açmıştır. Hatta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hu’yla yaptığı görüşme sırasında bu 

meseleyi tartışmaya açarak “Çin Devlet Başkanı’nın son dönemde bölgeye yaptığı ziyarette gündeme gelen bazı konular, İran halkı 

ve hükümetinde memnuniyetsizlik ve şikayetlere neden olmuştur.” demiştir.[2] Hu’nun ziyareti de mevzubahis açıklamanın gölgesinde 

gerçekleşmesi sebebiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Bu aşamada Şi’nin Riyad’a giderken; Tahran’a Hu’nun ziyarette bulunmasını iki şekilde yorumlamak mümkündür. Bunlardan ilki, Çin’in 

Suudi Arabistan’la temaslarını devlet başkanı düzeyinde; yani en üst seviyede yürütürken; İran’la daha düşük seviyede ilişki kurmayı 

seçtiğidir. Bu da Pekin-Tahran hattında birtakım problemlerin bulunduğu şeklinde yorumlanabilir. Lakin Şi’nin Riyad ziyaretinin mevzuba-

his zirve kapsamında gerçekleştiği düşünüldüğünde, bunun abartılı bir değerlendirme olacağı da ifade edilebilir. Bu nedenle de ikinci 

perspektifi ortaya koymakta yarar vardır. Bu ise Hu’nun ziyaretinin zaten 2021 yılının Mart ayında imzalanan “Çin-İran 25 Yıllık Kapsamlı 

İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde geliştiği ve dolayısıyla ilişkilerde işlerin yolunda olduğu şeklindedir. Bu yorumu kuvvetlendiren emareler 

ise zirvede yapılan açıklamalarda ve imzalanan mutabakat zaptlarında mevcuttur.

Reisi ile Hu arasındaki görüşmede en önemli hususun Hu tarafından Çin’in İran’ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne her zam-

an saygı gösterdiğinin ve Tahran’ın temel çıkarlarını güvence altına alma çabalarının desteklendiğinin ifade edilmesidir.[3] Bu sözler 

vesilesiyle Hu, Pekin yönetiminin İran’daki protestolar karşısında Tahran’la dayanışma içerisinde olduğunu ima etmiştir. Bu da böylesi 

bir dönemde İran’ın beklediği bir destek olarak nitelendirilebilir.  Ayrıca bölgesel gelişmeler bağlamında da Hu, “Çin’in İran’la ilişkilerini 

güçlendirme ve derinleştirme kararlılığı bölgesel ve uluslararası gelişmeler ne olursa olsun devam edecektir.” açıklamasında bulun-

muştur.[4]

Hu’nun ziyareti sırasında “İran-Çin Kapsamlı İşbirliği Programı” toplantısı da düzenlenmiştir. Toplantıda konuşan İran Cumhurbaşkanı 

Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, “Tahran, enerji, transit ve ortak üretim gibi çeşitli sektörlerde Pekin ile işbirliğini geliştirmeye 

hazırdır.”[5] diyerek iki ülke arasındaki işbirliği potansiyeline vurgu yapmıştır. Bu da taraflar arasında ciddi bir sorunun bulunmadığı 

anlamına gelmektedir.  Nitekim “Çin-İran 25 Yıllık Kapsamlı İşbirliği Anlaşması” bağlamında enerji, petrol, doğalgaz, ortak yatırımlar, 

bankacılık, ticaret, döviz alışverişi, stratejik transit geçişler ve limanlara ilişkin projelerin hayata geçirilmesine dönük 16 farklı mutabakat 

zaptı imzalanmıştır.[6] Ayrıca taraflar arasındaki işbirliğinin Şi ile Reisi arasında bilahare yapılacak bir toplantıda detaylı bir biçimde ele 

alınacağı ve ilişkilere dair yol haritasının çizileceği belirtilmiştir.[7]

Tüm bu gelimeler ise Çin’in İran’la ilişkileri önemsediği ve Tahran yönetimini Kuşak-Yol Projesi’ndeki önemli bir ortak olarak gördüğü an-

lamına gelmektedir. Zira imzalanan mutabakat zaptları, taraflar arasındaki münasebetlerin gelişmeye devam edeceğinin habercisidir. 

Dolayısıyla Pekin’in özellikle de enerji temelli ihtiyaçlar üzerinden gerçekleştirdiği Körfez Açılımı’nın İran’a karşı atılan bir adım olmadığı 

öne sürülebilir. Bilakis Çin, ziyaret takvimi de düşünüldüğünde adeta “Aranızdaki anlaşmazlıkları bitirin. Çünkü ben Kuşak-Yol Projesi 

çerçevesinde bölgede istikrarsızlık istemiyorum.” mesajını vermektedir.
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leştirmiştir.

Bu bağlamda Bakü yönetimi, Karabağ üzerindeki egemenliğin 

kendisine ait olduğunu düşünmekte ve bu nedenle de bölgenin 

yer altı kaynaklarının da kendisi tarafından işletilmesi gerektiğine 

inanmaktadır.  Moskova ise Azerbaycan’ın Karabağ konusunda-

ki egemenlik talebini “muğlak bir tanım” olarak görmekte ve si-

yasi çözüm sağlanmadan bölgenin Azerbaycan’ın hakimiyetine 

giremeyeceğini düşünmektedir. Ermenistan ise Azerbaycan’ın 

Karabağ’daki egemenliğine karşıdır.

Azerbaycan’ı rahatsız eden bir başka konu da Ermenistan’ın 

Azerbaycan’ı dengelemek için dış destek arayışına yönelmesi ve 

bu süreçte Rusya’nın Ermenistan’la yeni bir ilişki biçimi geliştirm-

eye karar vermesidir. 9 Aralık 2022 tarihinde Rusya Savunma 

Bakanı Sergey Şoygu, Şangay İşbirliği Örgütü ve Bağımsız Dev-

letler Topluluğu üyelerinin katıldığı bir toplantıda Ermenistan 

Savunma Bakanı Suren Papikyan’la bir araya gelmiştir. Toplantı-

da Şoygu şunları söylemiştir:[4]

“Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ndeki mütte-

fikimiz ve Transkafkasya’daki kilit stratejik ortağımızdır. Bölgede 

istikrarı korumakla yakından ilgileniyoruz ve bunun için her türlü 

çabayı gösteriyoruz. İkili işbirliğinin geliştirilmesine ve Ermenistan 

Silahlı Kuvvetleri’nin potansiyelinin arttırılmasına özel önem ver-

iyoruz”

Sonuç olarak Azerbaycan’a göre Rusya, yeniden Ermenistan’ı 

desteklemeye ve ordusunu güçlendirmeye başlamaktadır. Bu 

da Karabağ Sorunu’nun çözümünü olanaksız hale getirebilir. 

Çünkü Ermenistan güçlenirse, Karabağ üzerinde hak iddia etm-

eye yeniden başlayacaktır. Karabağ’da yaşananların Bakü’nün 

bölgedeki gelişmelerden duyduğu rahatsızlığının bir yansıması 

olduğu söylenebilir.

[1] “В МИД Азербайджана заявили о готовности пропускать 

гражданские машины”, Krasnaya Vesna, https://rossaprimavera.ru/

news/3d1d8e3f, (Erişim Tarihi: 15.12.2022).

[2] “МО заявило о диалоге с Баку по разблокировке дороги Степанакерт-

Горис”, Ria Novosti, https://ria.ru/20221213/dialog-1838452079.html, 

(Erişim Tarihi: 15.12.2022).

[3] @statedeptspox, “Closure of the Lachin Corridor has severe humani-

tarian implications and sets back the peace process. We call on the gov-

ernment of Azerbaijan to restore free movement through the corridor. 

The way forward is through negotiations.”, Twitter, https://twitter.com/Stat-

eDeptSpox/status/1602752717734105089, (Erişim Tarihi: 15.12.2022).

Buna ek olarak yaptığı açıklamada Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 

Moskova, Bakü ve Erivan arasında 2020 yılının Kasım ayında im-

zalanan üçlü anlaşmanın altıncı maddesinin ihlal edildiğini öne 

sürmüştür. Söz konusu madde, tarafların Laçin Koridoru boyun-

ca trafik güvenliğini garanti ettiğini söylemektedir.

Bakü yönetimi ise bölgeye doğalgaz akışıyla ilgili iddiaların da 

doğru olmadığını duyurmuştur. Azerbaycan Dışişleri Bakan-

lığı Sözcüsü Ayhan Hacizade, “Bu protesto gösterisinin amacı 

yolu kapatmak değil. Sivil araçlar yolda her iki yönde serbestçe 

hareket edebilir.” açıklamasında bulunarak bölgenin ablukaya 

alındığı yönündeki iddiaları yalanlamıştır.[1]

Rusya Savunma Bakanlığı ise karayolunun trafiğe yeniden açıl-

ması konusunda Azerbaycan’la görüşmelerde bulunulduğunu 

belirtmiştir.[2] Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı 

Sözcüsü Ned Price da “Azerbaycan yetkililerini, koridor boyun-

ca serbest dolaşımı yeniden sağlamaya çağırıyoruz.” ifadelerini 

kullanmıştır.[3]

Anlaşılacağı üzere Rusya ve ABD, Karabağ’da yeni bir gergin-

liğin çıkmasını istememektedir. Bu aktörlere göre, bölgede or-

taya çıkacak istikrarsızlık, Ermenistan-Azerbaycan görüşmeler-

ini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle Washington ve Moskova, 

sorunun çözümü noktasında arabuluculuk yapmaya çalışmak-

tadır. Aynı zamanda bu durum, iki aktör arasında da rekabet 

olduğunu göstermektedir.

ABD ne Bakü’nün ne de Erivan’ın kendisinden uzaklaşmasını 

istemektedir. Ancak aynı zamanda Ermenistan’la ilişkiler-

ini geliştirme arzusu içerisindedir. Aslında Nikol Paşinyan’ın 

başbakanlığı döneminde iki ülke arasındaki ilişkiler daha farklı bir 

boyut kazanmaya başlamıştır. Rusya ise her ne kadar Paşinyan 

Hükümeti’yle bir sorun yaşıyor olsa da Erivan’ı tamamen gözden 

çıkarmamaktadır. Dolayısıyla Rusya, bölgede yaşanabilecek bir 

çatışmayla yakından ilgilenecektir.

Moskova yönetimini ilgilendiren ikinci konu ise Karabağ’daki 

barış gücünün durumudur. Rusya’nın resmi misyonu, bölgedeki 

Ermeni nüfusun güvenliğini sağlamak ve Azerbaycan ile Ermen-

istan arasında yaşanabilecek çatışmalarının önüne geçmektir.

Tüm bunlara rağmen Karabağ Sorunu’nun çözümsüz kalması 

ve kalıcı barış anlaşmasının imzalanamaması, bölgenin kime 

ait olduğuna dair tartışmalara yol açmaktadır. Azerbaycan, 

İkinci Karabağ Savaşı’nın kazananı olarak bölgedeki egemen-

liğini yeniden tesis etme hakkını kazanmıştır. Ancak Rusya, bunun 

zamana yayılmasını istemiş ve bölgeye geçici barış gücü yer-
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Karabağ Üzerinde Egemenlik Tartışması 
ve Rusya’nın Ermenistan’a Artan 
Desteği
11 Aralık 2022 tarihinde Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın 

Karabağ’da geçici olarak konuşlanmış Rus askeri birliğinin 

faaliyetleriyle ilgili Moskova yönetimine bir protesto notası 

vermesinin ardından 12 Aralık 2022 tarihinde Azerbaycanlı 

aktivistler, Ermenistan’ı Karabağ’a bağlayan ve stratejik 

önemiyle öne çıkan Şuşa-Laçin yolunda protesto düzen-

lemiştir.  

Azerbaycan’ın verdiği nota, bir grup Azerbaycanlı jeoloji 

uzmanın Rus barış gücünün Karabağ’daki çevresel du-

rumu izlemesine izin verilmemesinden kaynaklanmıştır. 

Azerbaycanlı protestocular, Karabağ’daki maden yatak-

larının yasa dışı bir şekilde sömürüldüğünü ve bunun ört-

bas edildiğini belirtmektedir. Ermenistan ise karay-

olun kapatılmasının Karabağ’ın tamamen ablukaya 

alınmasına yol açtığını iddia etmektedir. Aynı za-

manda Erivan, Karabağ’a yönelik doğalgaz akışının 

da durdurulduğunu öne sürmektedir. Karabağ’da 

başlayan gerginliğin ardından 13 Aralık 2022 tarihin-

de Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi olağanüstü 

toplantı düzenlemiştir. Toplantıya konsey üyeler-

inin yanı sıra Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn 

Khachaturyan, Parlamento Başkanı Alen Simonyan, 

Başbakanlık Ofisi Başkanı Arayik Harutyunyan ve Par-

lamento Başkanı Hayk Konjoryan’ın katıldığı açıklan-

mıştır.

ANKASAM ANALİZ
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Bunun yansıması olarak 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan Kazakistan Cumhur-

başkanı Sayın Kasım-Cömert Tokayev, ilk yurtdışı ziyaretini Rusya’ya gerçekleştirmiştir.

Nitekim ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sayın Tokayev’e Astana-Moskova hattındaki 

münasebetlerin “özel bir karaktere” sahip olduğunu söylemiş ve seçim zaferinden dolayı Kazak lideri tebrik etmiştir.[1]

Sayın Tokayev ise her fırsatta Rusya, Çin ve Orta Asya cumhuriyetlerinin kardeş ülkeler olduğunu vurgulamakta ve işbirliğini geliştirmenin 

ehemmiyetine dikkat çekmektedir. Nitekim Kazakistan-Rusya ilişkilerinde de işbirliğini geliştirmeye dönük bir irade söz konusudur.

Öte yandan Sayın Tokayev, mevzubahis konuşması esnasında Astana’nın Batı’yla da güçlü ilişiler geliştirmek istediğini ve dış politikada 

kapsamlı münasebetler geliştirmenin önemli olduğunu belirterek yeni ortaklıklara açık olduğunun altını çizmiştir.[2] Elbette bu durum, 

Kazakistan’ın çok vektörlü dış politikasının devam edeceği anlamını taşımaktadır.

Kazakistan-Rusya ilişkilerine dönmek gerekirse, Sayın Tokayev’in Covid-19 salgını döneminde bile ülkesindeki doğrudan Rus yatırımlarının 

üç kat attığını belirterek 1,9 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını söylemesi mühimdir. Kazakistan’ın Rusya’daki yatırımları ise %34 artarak 535 

milyon dolara ulaşmıştır.[3] Bu da iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişme eğiliminde olduğunu gözler önüne sermektedir.

Dahası Putin, Kazakistan ile Rusya arasındaki iktisadi bağların güçlendirilmesi çağrısında bulunarak uluslararası ticaretin krizde olduğu bir 

dönemde atılacak her adımın önem arz ettiğinin altını çizmiştir. Bu çerçevede taraflar, ulaştırma-lojistik altyapısının geliştirilmesine dönük 

çaba içerisindedir. Nitekim Sayın Tokayev de önceliğin altyapının geliştirilmesi, ülkeler arasındaki gümrük engellerinin giderilmesi ve bu 

bağlamda Avrasya Ekonomik Birliği’nin güçlendirilmesi olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle de iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde ortak 

ticaret bölgelerinin kurulacağını öngörmek mümkündür.[4]

Sonuç olarak iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik somut adımlar atılmaktadır. Sayın Tokayev’in Rusya ziyareti de bunu teyit 

eder mahiyettedir. Üstelik ilişkiler, karşılıklı saygıya dayalı bir biçimde ekonomik işbirliğini merkeze alan pragmatik bir yaklaşımla şekillen-

mektedir. Bu da iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkisinin daha da gelişeceğine işaret etmektedir.

[1] “Kazakh President Tokayev Meets with Putin, Macron on First Foreign Tour After re-Election, Bne Intellinews, https://www.bne.eu/kazakh-president-tokayev-

meets-with-putin-macron-on-first-foreign-tour-after-re-election-263958/, (Erişim tarihi:9.12.2022).

[2] “Как в Казахстане понимают союз с Россией”, Moskovsky Gazeta, https://mskgazeta.ru/politika/kak-v-kazahstane-ponimayut-soyuz-s-rossiej-10850.html, 

(Erişim Tarihi: 07.12.2022)

[3] Aynı yer.

[4] “Визит с “глубоким политическим значением”. Токаев сразу после переизбрания посетил Москву”, TASS, https://tass.ru/ekonomika/16445897, (Erişim 

Tarihi: 07.12.2022).
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Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın 
Rusya Ziyareti: Stratejik
Ortaklıkta Güçlü İşbirliği Dönemi
Kazakistan, Orta Asya’nın önemli devletlerinden 

biridir.  Güç merkezleri arasındaki dengeleri göz 

önünde bulunduran çok vektörlü-yönlü dış poli-

tikası göz önünde bulundurulduğunda, Astana 

yönetimi için Moskova, mühim bir stratejik ortak-

tır. Bu yüzden de Kazakistan, Rusya’nın bölgedeki 

ana müttefiki olma konusunda kararlı bir duruş 

sergilemektedir. Aslında Kazakistan, yalnızca 

Rusya’yla değil; tüm bölge devletleriyle dostane 

ilişkiler geliştirmeye özen göstermektedir. Bu 

yüzden de Kazakistan’ın diğer ülkelerle geliştird-

iği işbirlikleri de her geçen gün daha önemli hale 

gelmektedir. Elbette burada Kazakistan’ın dış 

politikasında ticari ilişkiler ve müşterek projeler 

belirleyici rol oynamaktadır. Nitekim Rusya’yla il-

işkilerde de ekonomik işbirliğine dayalı pragma-

tik münasebetler belirleyici rol oynamaktadır. Bu 

nedenle de iki ülke arasındaki ilişkilerde ulusal 

para birimlerinin payı artmaktadır.

ANKASAM ANALİZ
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Çin-Japonya İlişkileri ve
Jeopolitik Etkileri
Uzakdoğu’daki gelişmeler, dünyanın geri kal-

anındaki jeopolitik ortamı da etkilemektedir. 

Sahip olduğu ulusal kapasite nedeniyle Çin’in 

diğer devletlerle ve özellikle de komşularıy-

la kurduğu ilişkiler, bir domino etkisi yaratarak 

küresel siyasete yön vermektedir. Bu bağlamda 

Çin-Japonya ilişkilerindeki son gelişmeler, yal-

nızca Uzak Doğu’nun değil; Avrupa’nın ve genel 

anlamda Batı Dünyası’nın gündemini ve siya-

setini değiştirebilecek kapasitesidir. Bunun en 

temel sebebi, Japonya’nın her şeyden önce bir 

G7 ülkesi olması ve demokratik yapısı nedeniyle 

Batılı kampın bir parçası şeklinde görülmesidir.

Çin’in Japonya’yla ilişkilerini iyi tutmak için çok 

fazla sebebi vardır. Bunlardan ilki, Batı’nın ken-

ANKASAM ANALİZ
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disine karşı olan önyargılı tutumunu kırmayı ve politik düşmanlığını sona erdirmeyi hedeflemesidir. İkincisi; Japonya, Batı’nın bu kut-

uplaşma siyaseti nedeniyle oluşan kriz ortamını yumuşatmayı ve bu bağlamda Tayvan’la ilgili gerilimi azaltmayı amaçlamaktadır. 

Üçüncüsü; Tokyo yönetimi, dış politikadaki ilkelerini doğru bir şekilde anlatmayı ve barışçıl ülke imajı çizmeyi arzulamaktadır. Dördüncü 

ve en pragmatik olan neden ise Japonya’nın dış politik ortamını yumuşatmak ve jeopolitik gerginlikleri azaltmak suretiyle bölgedeki 

siyasi, ekonomik ve askeri çıkarlarını azami seviyeye ulaştırmayı planlamasıdır.

Pekin’in dış politika çıkarları, başta Japonya olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) müttefiki olan aktörlerle ilişkilerini pozitif yön-

lü tutmayı gerektirmektedir. Ancak jeopolitik ortam, Çin’in bu hedeflerini gerçekleştirmesine müsaade etmemektedir. Pekin, bu gergin 

jeopolitik ortamın temel sorumlusunun ABD olduğunu öne sürmektedir. Pekin’e göre; Japonya, Avustralya ve Hindistan’ı kendisine karşı 

kışkırtan ve provoke eden Washington yönetimidir. Bunun etkileri, Japonya’nın Çin’e bakışında net olarak görülmektedir. Son iki yıldır 

Japonya Savunma Bakanlığı’nın yıllık raporlarında “Çin tehdidine” gereğinden fazla yer ayrıldığı ve 2022 senesi raporunda Tayvan Me-

selesi üzerinde özellikle durulduğu görülmüştür.

Yine bu süreçte Pekin, Japonya’yla diplomatik bağların kurulmasının 50. yıldönümü yaklaşırken; Tokyo’ya ılımlı mesajlar göndererek ikili 

ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekmiştir. Ancak ABD’yle arasındaki gerginlikler devam ettiği için Japon Denizi’nde, Güney Çin 

Denizi’nde ve Tayvan Boğazı’nda güvenlik devriyelerini ve tatbikatlarını sürdürmüş; böylelikle rakiplerini caydırmayı amaçlamıştır. ABD 

ise söz konusu güvenlik adımlarını Japonya’ya “Çin tehdidi” olarak sunmuş ve onu harekete geçirmiştir.

ABD ile Çin arasındaki bu gizli tırmanma yarışının da etkisiyle Japonya, güvenlik stratejilerinde Tayvan’a yer ayırmaya başlamıştır. 

Daha da ileriye giderek Japonya’nın Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde Çin’i “stratejik rakip” olarak nitelendirmesi beklenmektedir. Bu 

kategorileştirme, muhtemelen Beyaz Saray’ın Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nden esinlenilmiştir. Yani Japonya’nın Çin politikasında 

ABD’nin açık bir yönlendirmesinin olduğu aşikardır. ABD’ye rağmen Japonya-Çin yakınlaşmasının sürmesi kayda değer bir başarı olarak 

görülebilir.  

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa’nın ilerleyen günlerde Çin’i ziyaret etmeyi planladığı belirtilmiştir.[1] Yaklaşık üç yıl aradan 

sonra Pekin’i ilk kez gidecek olan Bakan Yoşimasa’nın Senkaku/Diaoyu Adaları ve Tayvan Sorunu başta olmak üzere kritik meseleleri 

görüşeceği düşünülmektedir. İkili ilişkilerin yumuşamaya başladığının bir diğer göstergesi de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya 

Başbakanı Fumio Kişida’nın 2022 senesinin Kasım ayında Tayland’da düzenlenen APEC Zirvesi esnasında yüz yüze görüşmesi ve bu 

esnada ikili ilişkilerin düzeltilmesine dair ortak bir deklarasyonun yayımlanmasıdır.

18 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen bu hadiseden sonra Japon yetkililer, Çin’in bölgedeki statükoyu değiştirmeye çalıştığına dair 

eleştirilerini sürdürmüştür. Fakat diplomatik manada oluşan olumlu atmosfer devam etmiştir. Hatta Cinping’in Tokyo’yu ziyaret etmesi 

yönündeki beklentiler de artmıştır. Konuyla ilgili olarak Çin’in Tokyo Büyükelçisi Kong Xuanyou, Cinping’in resmi davetli olarak Japonya’yı 

ziyaret etmesi halinde bunun ikili ilişkiler açısından çok değerli olacağını söylemiştir.[2]

Pekin, bölgedeki tüm olumsuzluklara ve jeopolitik gerginliklere rağmen Tokyo’yla ilişkilerin düzeltilmesi ve Tayvan’la ilgili savaş-kriz riskinin 

azaltılması için çabalamaktadır. Pekin Hükümeti, Cinping’in Tokyo’yu ziyaret edebilmesi için bu konuda Japonya’dan resmi bir davet 

beklediğini söylemektedir. Bu yüzden eğer Japonya davet ederse, Cinping’in Tokyo’yu ziyaret edebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla 

Pekin ile Tokyo arasında diplomatik açıdan olumlu bir atmosfer vardır.

İki ülke arasında son dönemde yakalanan bu siyasi uyumun jeopolitik sonuçlarının olması kaçınılmaz görünmektedir. Birincisi; Çin, 

Japonya’yı kendi yanına çekerek ABD’nin Hint-Pasifik’te kurduğu ittifakı bozmayı amaçlamaktadır. Eğer ABD liderliğindeki Dörtlü Güvenlik 

Diyaloğu’nu (QUAD) bir eksen olarak kabul edersek; Japonya, bu eksendeki en kritik aktör ve aynı zamanda en zayıf halkadır. Çin, bu 

eksendeki en kritik halkayı çekerek müttefik devletlerin arasındaki uyumu bozmayı planlamaktadır. Zira Japonya, Çin’le derin tarihsel Dr. Cenk TAMER
ANKASAM
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Almanya-Ukrayna
İlişkilerinde Leopard 2 
Tankları
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, 12 Aralık 

2022 tarihinde yaptığı açıklamada Alman 

Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya naklinin bir kez 

daha ertelendiğini söylemiştir. Kuleba, Kiev’in bu 

muharebe tanklarının tedariki konusunda Ber-

lin’le anlaşamadığını, yapılan son anlaşmaların 

ise IRIS-T hava savunma sistemleri ve Gepard 

uçaksavar sistemleri gibi savunma silahlarıyla 

ilgili olduğunu belirtmiştir.[1]

2022 yılının Kasım ayı başlarında Ukrayna’nın 

Berlin Büyükelçisi Oleksiy Makeev, Kiev’in Alman-

ya’nın Leopard 2 muharebe tanklarının tedarik 

edilmesine karar vermesini umduğunu ve Al-

manya’nın IRIS-T füze savunma sisteminin tesli-

matıyla zaten “liderlik gösterdiğini” dile getirmiş-

ti. Makeev, “Rusya’yı kışkırtmaktan kaçınma” gibi 

yaklaşımlardan vazgeçilmesi gerektiğini, Ukray-

na’nın Leopard, Marder, Füchse ve Dingo gibi 

muharebe tanklarına ve zırhlı araçlara büyük 

ihtiyacı olduğunu ve ayrıca Leopard 2 ana mu-

harebe tanklarının Ukrayna’ya doğrudan teslim 

edilmesi gerektiğini ifade etmişti.[2]
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bağları olan bir ülkedir. Bu tanışıklık nedeniyle Tokyo, diğer Amerikan müttefiklerine göre Pekin’i daha iyi ve daha kolay anlamaktadır. Kısa 

bir karşılaştırma yapmak gerekirse Hindistan, Japonya’ya kıyasla Çin’e karşı daha önyargılı ve tepkisel yaklaşmaktadır.

İkinci jeopolitik etki, ABD’nin Tayvan’la ilgili oluşturmaya çalıştığı ittifak üzerinde daha net görülecektir. Japonya, Almanya ve Avustralya 

gibi Batılı ülkeler, Çin’le ilgili gerçeklerin çarpıtılmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünmeye başlayabilirler. Pekin, bunun bir tırman-

ma yarışı olduğunu ve bu ateşin ABD tarafından bilinçli olarak körüklendiğini Batılı devletlere anlatmaktadır. Çin, bu ülkelerle diyaloğunu 

arttırdıkça, Batılı ülkelerin ABD’ye sunduğu destek azalmaktadır. Dolayısıyla Çin, Tayvan’la ilgili hedeflerine ulaşabilmek ve jeopolitik riskleri 

bertaraf etmek için Japonya ve diğer Amerikan müttefikleriyle olan iletişimini güçlendirmeyi sürdürecektir.

Sonuç olarak Çin-Japonya ilişkileri, bölgesel dinamikleri etkilemeye ve Batı’nın politikalarını şekillendirmeye devam edecektir. Tarihsel 

bağlar, ikili ilişkilerin doğasını yumuşatmaktadır. Taraflar, özellikle de Tayvan’da çıkabilecek olası bir çatışmadan kaçınabilmek için çaba 

sarf etmektedir. Bu diplomatik çabanın arkasında ekonomik faktörlerin de yattığını unutmamak gerekmektedir. Zira Çin, Japonya’nın en 

büyük ticaret ortağıdır.[3] Bu bağlamda Japonya’nın dış ticaretinin yüzde 20’sinden fazlasını Çin oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki bu 

karşılıklı bağımlılık ilişkisi, bölgedeki jeopolitik riskleri de azaltmaktadır.

[1] “Japanese FM Eyes Visit to China Amid Tense Ties Overshadowed By ‘Aggressive Defense Strategy’”, Global Times, https://www.

globaltimes.cn/page/202212/1281989.shtml, (Erişim Tarihi: 16.12.2022).  

[2] “Xi’s Visit to Japan ‘Invaluable’ for Bilateral Ties: Chinese Envoy”, Japan Times, https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/02/national/

china-japan-xi-visit-guest-relations/, (Erişim Tarihi: 16.12.2022).

[3] “China-Japan Relations Moved Forward in General in Last 50 Yrs Despite Twists and Turns: Expert”, Global Times, https://www.

globaltimes.cn/page/202209/1275187.shtml, (Erişim Tarihi: 16.09.2022).
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Yunanistan Balkanlardaki 
İhtilaflar İçin Çözüm Bulucu 
Aktör Olabilir mi?
Yunanistan’ın son dönemde Batı Balkan ülkeler-

ine artan ilgisi dikkatlerden kaçmamaktadır. Zira 

Batı Balkanlar, mevcut süreçte Yunan dış politi-

kasının en önemli stratejik hedefini ve bölgedeki 

ana önceliğini oluşturmaktadır. Nitekim 2022 

yılının Haziran ayında Atina, ülkenin Bükreş 

Büyükelçisi Sofia Grammata’yı Yunanistan’ın 

Batı Balkan Özel Temsilcisi olarak atamıştır. 

Başbakan Kriakos Miçotakis de Batı Balkanlara 

dinamik bir dönüş yaptıklarını söylemiştir.[1] 

Dolayısıyla Batı Balkan ülkeleriyle çok da güçlü 

ilişkilere sahip olmayan Yunanistan’ın bölge 

devletleriyle bağlarını geliştirme gayreti içinde 

olduğu söylenebilir.

Yunanistan’ın ikili ilişkilerinin geliştirilmesi nok-

tasında Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke ol-

ması önemli bir faktördür. Devlet yetkililerin-

in yaptıkları açıklamalarda da buna vurgu 

yapıldığı görülmektedir. Mevcut süreçte Atina, 

yıllardır AB üyeliği için bekleyen bölge ülkelerin-

in birliğe katılımını yakından desteklemektedir. 

Nitekim Miçotakis; Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, 

Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova’nın 

AB üyeliği ve entegrasyonunun aciliyetini sık sık 

vurgulayarak bu ülkelerin AB üyelik süreçlerinin 

tamamlaması için 2033 yılına kadar süre veril-

mesini önermektedir.[2] Bu kapsamda Yunani-
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2022 yılının Aralık ayı başlarında ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın aynı senenin Ekim ayın-

da Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un Dış Politika Danışmanı Jens 

Plötner’le yaptığı görüşme sırasında Berlin’i muharebe tanklarını 

Ukrayna’ya tedarik etmeye ittiği iddia edilmişti. Ayrıca Amerikalı 

yetkililer, Washington’un tankların transferine karşı çıkmayacağını; 

ancak Leopard 2 muharebe tanklarının Ukrayna’ya olası sevkiyatı 

konusunda Berlin’in kendi kararını vermesi gerektiğini belirtmişler-

dir.[3]

Almanya, muharebe tanklarını Ukrayna’ya neden vermediğini 

çeşitli zamanlarda farklı gerekçelerle açıklamıştır. Örneğin Al-

manya Şansölyesi Olaf Scholz, 1 Mayıs 2022 tarihinde Almanya’nın 

Ukrayna’ya ağır silah tedarik etme konusunda temkinli olduğunu 

dile getirmiştir. Ardından 7 Temmuz 2022 tarihinde de Almanya 

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Berlin yönetiminin Kiev’e 

yardım etmek istese de kendi savunma kabiliyetini koruması 

gerektiğini söylemiştir.[4] 22 Ekim 2022 tarihinde ise Scholz, Ukray-

na’ya silah tedarik edilmesine karşı çıkan Almanların %20-30’ or-

anında olduğunu ve bu kişilerin fikirlerinin de dikkate alındığını 

belirtmiştir.[5] Ayrıca Scholz, “döngüsel takas” yardımıyla Çekya, 

Yunanistan, Slovakya ve Slovenya’dan gelen  “hemen” kullanılabi-

lecek 100’den fazla tankı Ukrayna’ya tedarik ettiğini açıklamıştır.[6]

Almanya tarafından Ukrayna’ya ağır muharebe tankı olan Leop-

ard 2 tanklarının verilmemesi, Patriot hava savunma sistemleri-

yle ilgili konuya benzemektedir. Aradaki fark Patriot, Amerikan 

yapımıdır ve ABD’yle görüşerek ve bu ülkenin izniyle devredilebi-

lecek bir silah türüdür. Almanya’nın kendi üretiminde olan Leop-

ard 2 tanklarının satışı veya devredilmesi ise Berlin’in iradesine 

bağlıdır.

Ukrayna ve Polonya, Patriot sistemleri için Almanya’yla 

görüştüğünde, Almanlar buna karşı çıkmış ve sadece Polonya’ya 

devredebileceklerini söylemişti. Leopard 2 tankları konusunda 

da benzer bir durum yaşanmaktadır. Bu da Berlin yönetiminin 

Avrupa’da bir ayrıma gittiğini göstermektedir. Almanya Polonya 

örneğinde olduğu gibi öncelikle Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 

(NATO) üyesi ülkelerin savunmasına odaklanmakta ve bu dev-

letler ile Ukrayna arasında bir ayrım yapmaktadır.

Almanya’nın Leopard 2 tankları gibi bazı silahları Ukrayna’ya ver-

mek istememesinin ve Kiev’le belli bir mesafeye sahip olmasının 

çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan ilki, Ukraynalılar tarafından da 

eleştirilen Almanya’nın Rusya’ya yönelik yaklaşımıdır. Zira Berlin, 

hala Moskova’yı Avrupa güvenliğinde önemli bir bileşen olar-

ak görmekte ve ilerleyen yıllarda yeni bir düzen kurulduğunda, 

Rusya’yla işbirliği yapabileceğini düşünmektedir.

İkincisi Almanya, NATO içinde ve özellikle de kendi komşularıyla 

savunma alanında bir ilişki biçimi geliştirmektedir. Bir anlamda 

Almanya, kendi etrafında güvenlik çemberi oluşturmaktadır.

Üçüncüsü, Ukrayna bir mücadele alanıdır ve Berlin yönetimi, Kiev 

üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını düşünmektedir. Çünkü Rusya, 

ABD, Polonya ve İngiltere’nin Ukrayna’nın geleceğine ilişkin çeşit-

li planları ve tasarımları söz konusudur. Almanya da bu sebeple 

bazı tercihler yapmak durumunda kalmaktadır. Ukrayna’ya göre 

Almanya, Rusya’dan yana bir tercihte bulunacaktır.

Dördüncüsü, Ukrayna’nın Berlin’e yönelik yaklaşımıdır. Kiev, geçmiş 

yıllarda Rusya’ya verilen tavizlerden ve NATO üyeliğine engel ol-

unmasından Almanya’yı sorumlu tutmaktadır. Dolayısıyla savaş 

sonrasında Ukrayna’nın tercihi Almanya’dan yana olmayacaktır.

Sonuç olarak Berlin, Rusya’nın yenilmesine yol açan bir aktör olar-

ak ön plana çıkmak istememektedir. Zira Almanya, Rusya’nın ye-

nilerek değil; siyasi bir uzlaşı çerçevesinde Ukrayna’dan çekilmesi 

gerektiğini savunmaktadır.

[1] “Германия не хочет принимать решение о передаче Украине 

танков Leopard 2”, Post Factum, https://postfactum.info/world/germani-

ya-ne-hochet-prinimat-reshenie-o-peredache-ukraine-tankov-leop-

ard-2-13937.html, (Erişim Tarihi: 12.12.2022).

[2] “Посол Украины в Германии надеется на поставки Leopard 2”, Post 

Factum, https://postfactum.info/politics/posol-ukrainy-v-germanii-nadeet-

sya-na-postavki-leopard-2-12913.html, (Erişim Tarihi: 12.12.2022).

[3] “В США прокомментировали решение Германии отправить Leopard 

2 Украине”, Lenta.Ru, https://lenta.ru/news/2022/12/07/germania_/, (Erişim 

Tarihi: 12.12.2022).

[4] “Германия отказалась передать Украине 200 бронетранспортеров 

Fuchs”, Post Factum, https://postfactum.info/politics/germaniya-otkazal-

as-peredat-ukraine-200-bronetransporterov-fuchs-9369.html, (Erişim Tarihi: 

12.12.2022).

[5] “«20−30% немцев против». Шольц назвал еще одну причину, почему 

не передает Украине танки Leopard 2”, NV, https://nv.ua/world/geopol-

itics/leopard-2-kancler-germanii-nazval-eshche-odnu-prichinu-pochemu-

ne-peredaet-ukraine-tanki-50278592.html, (Erişim Tarihi: 12.12.2022).

[6] Aynı yer.
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stan’ın Batı Balkanların Avrupa entegrasyonunun sağlanmasında 

ne kadar bir etki yapacağı tartışma konusu iken bunun olumlu bir 

katkı sağlayacağı şüphesizdir.

Yunanistan’ın bilhassa Batı Balkanlardaki ihtilaflı konularda denge 

gözeterek bir çözüm bulucu aktör olmak istediği ileri sürülebilir. 

Bu kapsamda Batı Balkan ülkeleriyle artan üst düzey temaslar ve 

yapılan ziyaretler, Yunanistan’ın bölge devletleriyle ikili ilişkilerine 

bir ivme kazandırmak istemesinin bir göstergesi olarak değer-

lendirilmektedir.

Bu kapsamda bölge ülkelerine yapılan en önemli ziyaretlerden 

bir olarak değerlendirilen Miçotakis’in yaşanan deniz sınırları so-

rununu çözmek için Arnavutluk’a yaptığı ziyaret ön plana çımak-

tadır. Atina, yaşanan sorunu bir an önce çözüme kavuşturmayı 

istemektedir. Öte yandan Arnavutluk’un AB’yle katılım müzakere-

lerine başlaması, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir zemin 

oluşturabilir.

Yunanistan’ın Batı Balkan ülkeleri arasında önem atfettiği 

ülkelerden biri de Kosova’dır. Henüz Kosova’nın bağımsızlığını 

tanımamasına rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin son zaman-

larda pozitif yönlü bir ivme kazandığı gözlemlenmektedir. Nitekim 

taraflar arasındaki resmi ziyaretlerin de karşılıklı olarak arttığı 

görülmektedir. Hatırlanacağı gibi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos 

Dendias, 2022 yılının Haziran ayında Priştine’yi ziyaret etmiştir. 

Kosova Başbakanı Albin Kurti de iki ülke arasındaki ilişkilerin her 

geçen gün daha da geliştiğini vurgulamaktadır. Ayrıca taraflar 

arasında 2022 yılının Ekim ayında Yunanistan-Kosova İş Forumu 

bağlamında bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.[3] Dolayısıyla 

Kosova ile Yunanistan arasındaki ziyaretlerle birlikte ekonomik 

işbirliği yapılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu bir etki 

yaratacağı söylenebilir.

Mevcut süreçte Kosova’nın Yunanistan’dan destek alması, Priştine 

için oldukça kritiktir. Zira Kosova, 14 Aralık 2022 tarihinde AB üyelik 

başvurusunda bulunmuştur. Lakin Kosova’nın AB aday statüsü ve 

üyelik kazanması için 27 AB üye ülkesinin onayına ihtiyacı vardır. 

Ancak halihazırda AB üyesi olan Yunanistan da dahil olmak üzere 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İspanya, Romanya ve Slovakya, 

Kosova’nın bağımsızlığını tanımamaktadır. Bu yüzden Kosova’nın 

AB üyeliğini elde etmesi için önce bu ülkeler tarafından tanın-

ması gerekmektedir. Bu bağlamda ilişkilerin daha da geliştirilmesi 

halinde Yunanistan’ın Kosova’nın bağımsızlığını tanıması gün-

deme gelebilir. Üstelik Yunanistan’ın Kosova’yı tanıması halinde 

GKRY’den de benzer bir kararın gelmesi beklenebilir. Bu da ülkenin 

AB üyelik yolunu kolaylaştıracak bir gelişme olabilir.

Yunanistan’ın Kosova’nın bağımsızlığını tanıması için Priştine-Bel-

grad hattında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması el-

zem gözükmektedir. Çünkü Yunanistan, Kosova’nın bağımsızlığını 

tanıyarak Sırbistan’ı kaybetmek istememektedir. Zira Sırbistan, 20. 

yüzyılın başlarındaki Balkan Savaşları’ndan bu yana Yunanistan’ın 

geleneksel müttefiki olmuştur. Dolayısıyla Atina, iki ülke arasın-

da yaşanan soruna çözüm bulmak için arabulucu aktör olmayı 

deneyebilir. Ancak son zamanda Yunanistan-Kosova temasları, 

Sırbistan’ı rahatsız edebilir. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerde 

denge kurmaya çalışan Atina’nın olası arabuluculuk çabaları 

boşa çıkabilir.

Yunanistan’ın daha önce isim sorunu yaşadığı Kuzey Makedon-

ya’yla arasında sorun bırakmaması, bu ülkeyle ilişkilerini geliştirm-

esi noktasında önemli bir gelişme olmuştur. Öyle ki; Üsküp yöne-

timi, Yunanistan’la Prespa Anlaşması’nı imzaladıktan sonra 

Bulgaristan’la ilişkilerini normalleştirme sürecine girmiş ve bunun 

sonucunda AB’yle katılım müzakerelerine başlamıştır. Fakat Kuzey 

Makedonya’nın Bulgaristan’la yaşadığı kimlik sorununu çözmesi 

kolay değildir. Bu da Kuzey Makedonya’nın AB üyelik sürecini olu-

muz etkileyecek bir husustur. Dolayısıyla Atina, Üsküp ile Sofya ar-

asında yaşanan kimlik sorununun çözümü için devreye girebilir. 

Ayrıca Atina’nın AB üyelik süreci konusunda Üsküp’ü desteklemeyi 

sürdüreceği söylenebilir.

Yunanistan, Bosna Hersek’le olan ilişkilerine de ivme kazandırmak-

tadır. Bu kapsamda Başbakan Miçotakis, Bosna Hersek Devlet 

Başkanlığı Konseyi’nin yeni Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic’i Atina’da 

ağırlamıştır.[4] Nitekim Yunanistan, Bosna Hersek’in AB üyeliğini 

destekleyen bir devlet olmakla birlikte ülkedeki siyasi istikrasızlığın 

çözümü konusunda özellikle de Sırplarla olan iyi ilişkileri vesilesiyle 

kilit aktöre dönüşebilir.

Sonuç olarak Balkan ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren Yunanistan 

bölgede birçok alanda kritik roller üstlenecek bir aktör olmayı he-

deflemektedir. Dolayısıyla bölge devletleriyle ilişkilerinde denge 

kurmaya çalışmakta ve Arnavutluk gibi sorun yaşadığı ülkelerle 

de ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya çabalamaktadır. Ayrıca bu-

rada enerji konusu da önemli bir faktör olarak değerlendirilmek-

tedir. Zira Atina, yaşanan enerji krizini fırsata çevirerek bölgede 

enerji güvenliğinin sağlanmasında ön plana çıkmaya çabalam-

aktadır. Lakin Atina’nın bölge başkentleriyle ilişkilerini güçlendirme 

gayreti, onu çözüm bulucu bir aktör haline getirmek için yeterli 

görünmemektedir.

[1] “Miçotakis: Yunanistan Batı Balkanlara Dinamik Bir Dönüş 

Yapıyor”, Euronews, https://tr.euronews.com/2022/06/10/mico-

takis-yunanistan-bat-balkanlara-dinamik-bir-donus-yap-yor, 

(Erişim Tarihi: 15.12.2022)

[2] “Yunanistan: Batı Balkanlar’ın AB Üyelik Süreci İçin Süre Belir-

lensin”, Sputnik, https://sputniknews.com.tr/20220623/yunan-

istan-bati-balkanlarin-ab-uyelik-sureci-icin-sure-belirlen-

sin-1057814086.html, (Erişim Tarihi: 15.12.2022).
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Orta Asya-Japonya Diyaloğu: 
Ortaklık için Yeni Perspektifler
24 Aralık 2022 tarihinde “Orta Asya+Japonya 

Diyalogu” 9. Dışişleri Bakanları Toplantısı düzen-

lenecektir. Toplantı sırasında tarafların ortak 

işbirliği ve Orta Asya bölgesinin sürdürülebilir 

kalkınması konularının ele alacağı açıklanmıştır. 

Ayrıca gündemde Ukrayna ve Afganistan’daki 

durum da dahil olmak üzere uluslararası sorun-

lar yer alacaktır. 15 Aralık 2022 tarihinde Japonya 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya 

göre; toplantıya Japonya Dışişleri Bakanı 

Yoshimasa Hayashi ve Orta Asyalı mevkidaşları 

katılacaktır.[1] Bu etkinliğin karşılıklı ilgi duyulan 

tüm alanlarda somut bir ortaklığa giden yolu 

çizmesi beklenmektedir.

“Orta Asya+Japonya Diyalogu”, bölgedeki or-

tak sorunların çözümüne yönelik bu tür bir 

işbirliğinin Orta Asya’nın istikrarı ve kalkın-

ması için elzem olduğunu düşünen Japon-

ya tarafından bölgesel işbirliğini teşvik etmek 

amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. Orta Asya 

ülkelerinin bağımsızlıklarından bu yana geçen 

otuz yıldaki gelişimlerini dikkate alan Japonya; 

hukukun üstünlüğüne dayanan, uluslararası 

düzeni koruyup güçlendiren ve sürdürülebil-

ir kalkınmayı uygulayan, özgür ve açık bir Orta 

Asya için işbirliğini genişletmeye çalışmaktadır.

Bu diyalog kapsamında günümüze kadar 8 

dışişleri bakanları toplantısı, 15 üst düzey yet-

kili toplantısı, 11 entelektüel diyalog (Tokyo Di-

yalogu), 7 uzmanlar toplantısı ve 2 iş diyaloğu 

gerçekleştirilmiştir.[2] Japonya’nın Orta Asya’da-

ki angajmanı hem altyapı hem de insani kalkın-

ma projelerine yardımcı olmayı amaçlayan ‘in-

sani güvenlik’ konseptiyle şekillenmektedir.

ANKASAM ANALİZ
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Çin ile Macaristan Arasında 
Derinleşen Bağlar
Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Macaristan’ın 

blok içindeki ilişkileri kötüleştikçe, AB dışı aktörl-

erle bağlarının güçlendiği görülmektedir. Bu-

dapeşte yönetimi, hem izlediği çok yönlü ve 

çok boyutlu dış politika çerçevesinde hem de 

Brüksel’le olan ilişkilerini dengeleme açısından 

AB dışı güçlerle yakın ilişkiler sürdürmeye çalış-

maktadır. Macaristan’ın söz konusu politikasını 

gerçekleştirmesinde Çin ve Rusya gibi küresel 

aktörlerle kurduğu olumlu münasebetler son 

derece önemlidir. 

Pekin’i Budapeşte’yle olan ilişkilerini derin-

leştirmeye iten en önemli faktörlerden biri ise 

Macaristan’ın Çin’in gerçekleştirmeye çalıştığı 

Kuşak-Yol Projesi’nin önemli bir ayağını oluştur-

ANKASAM ANALİZ
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Sonuç olarak, Japonya’nın son yıllarda Orta Asya’daki fırsat 

ve kısıtlamaları değerlendirirken daha pragmatik ve dengeli 

bir yaklaşım benimseyerek ekonomik ve insani bağlara odak-

landığını gözlemlemek mümkündür. 2 Aralık 2022 tarihinde To-

kyo, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından düzen-

lenen 2022 Orta Asya Yatırım Forumu’na ev sahipliği yapmıştır.

[6] Forum; Orta Asya, Moğolistan ve Japonya’dan hükümet 

temsilcileri, uluslararası uzmanlar, sektör uzmanları ve EBRD 

temsilcilerinin yanı sıra Japon iş dünyasını bir araya getirmiştir. 

Forumda yeşil enerji, altyapı geliştirme, ulaşım ve lojistik kori-

dorlarının bütünlüğünün sağlanması gibi konularda tartışmalar 

yapılmıştır. Halihazırda Japonya, Orta Asya pazarının önde ge-

len yatırımcılarından biridir. Bu yatırımların hacminin daha da 

artacağını öngörmek mümkündür.

[1] The 9th Foreign Ministers’ Meeting of the “Central Asia plus Japan” Di-

alogue, Japonya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sayfası, https://www.mofa.go.jp/

press/release/press4e_003190.html, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[2] Главы МИД Японии и стран Центральной Азии встретятся на 

следующей неделе, News Central Asia, https://www.newscentralasia.

net/2022/12/15/glavy-mid-yaponii-i-stran-tsentralnoy-azii-vstretyatsya-

na-sleduyushchey-nedele/, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[3] Встреча глав МИД Японии и стран Центральной Азии пройдет 

в Токио 24 декабря, Tass, https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panora-

ma/16596695, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[4] Central Asia Investment Forum 2022, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

Resmi Sayfası, https://www.ebrd.com/news/events/central-asia-invest-

ment-forum-2022.html, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[5] Joint Statement “Central Asia + Japan” Dialogue/Foreign Ministers’ 

Meeting —Relations between Japan and Central Asia as They Enter a New 

Era—, Japonya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sayfası, https://www.mofa.go.jp/

region/europe/dialogue/joint0408.pdf, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[6] Центральная Азия и Япония устойчиво развивают торгово-

экономические отношения, World News, https://dknews.kz/ru/ekono-

mika/263478-centralnaya-aziya-i-yaponiya-ustoychivo-razvivayut, (Erişim 

Tarihi: 17.12.2022).

Japonya, özellikle de son zamanlarda Orta Asya ülkeleriyle ilişkil-

erini geliştirmeye odaklanmıştır. 2022 yılının Kasım ayında To-

kyo’da Japonya-Orta Asya Dostluğu Parlamento Üyeleri Derneği 

kurulmuştur. Başkanlığını Japonya’da iktidarda bulunan Liberal 

Demokrat Parti Başkan Yardımcısı ve Eski Başbakan Taro Aso 

yürütmektedir.[3] Hatırlanacağı üzere, 11 Ağustos 2020 tarihinde 

“Orta Asya+Japonya Diyalogu” Dışişleri Bakanları olağanüstü 

Toplantısı bir video konferans şeklinde gerçekleştirilmiştir. 24 

Aralık 2022 tarihinde de Tokyo, “Orta Asya+Japonya Diyalogu” 9. 

Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapacaktır.[4]

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan 

Dışişleri Bakanlarının katılacağı toplantıda Japonya Dışişleri 

Bakanı Hayashi’nin Orta Asya ülkelerinden gelen mevkidaşlarıyla 

ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve diğer konuların yanı sıra ikili 

ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bu-

lunması beklenmektedir. Söz konusu toplantı sayesinde diplo-

matik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünde karşılıklı çıkarları 

önceleyen ve dayanışma duygusu üzerinden şekillenen ilişkilerin 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tokyo’nun bölgeye olan ilgisini, Çin’in artan etkisini dengeleme 

arzusu ya da Japon yetkililerin ülke ekonomisi için yeni fırsatlar 

aramaya yönelik bağımsız politikası üzerinden açıklamak müm-

kündür. Ayrıca Tokyo’nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 

daimi üyesi olma yolunda öncelikle bölge ülkelerinin desteğine 

güvendiğini öne sürmek mümkündür. Bölge devletleri de Japon-

ya’yı jeopolitik bağlardan arınmış, alternatif bir mali ve teknolojik 

destek kaynağı olarak görmektedir.

“Orta Asya+Japonya” ya da “5+1” formatı, ilişkilerin geliştirilm-

esinde umut verici alanlara ilişkin mutabakata varılması temel 

ana platform haline gelmiş ve bu alanlar beş sütun etrafında 

inşa edilmiştir. Bunlar: siyasi diyalog, bölgesel işbirliği, iş dünyas-

ının teşviki, entelektüel diyalog ve kültürel değişimlerdir.[5]

Bununla birlikte Japonya’nın bölgedeki en önemli avanta-

jlarından biri, ekonomi diplomasisi ve olumlu imajıdır. Tokyo, sınır 

sorunları gibi tipik süper güç meseleleri yaşamadığı ve politikal-

arını dayatma olasılığı düşük olduğu için bölgede daha büyük 

başarılar elde etme fırsatına sahiptir. Zira bölge devletlerini ra-

hatsız etmeyecek bir dış politika konseptine sahiptir.

A N K A S A M  B Ü L T E N

Cemal Ege ÖZKAN
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Üstelik son dönemlerde Macaristan ekonomisinde birtakım sıkıntıların yaşanması ve AB’den istediği mali yardımları almakta zorlanması, 

Pekin’in Budapeşte için önemini daha da arttırmaktadır. Bununla birlikte Macaristan’ın AB dışındaki en önemli ortaklarından biri olan 

Rusya’nın da ambargolarla mücadele etmesi, ekonomik açıdan Çin’i ön plana çıkarmaktadır. Mevcut konjonktür dikkate alındığında, 

Pekin’in Moskova’ya kıyasla Budapeşte’ye ekonomik olarak sunabileceği teklifler çok daha fazladır.

Sonuç olarak Macaristan ile Çin arasında çok boyutlu bir işbirliğinin olduğu söylenebilir. Dahası Macaristan, Kuşak-Yol Projesi’nin önemli 

bileşenlerinden biridir. Pekin yönetimi, Budapeşte’yi Avrupa’yla olan münasebetlerinin gelişmesinde mühim ve yapıcı bir aktör olarak 

görmekledir. Bu bağlamda imzalanan son anlaşma sayesinde taraflar arasındaki ilişkilerin daha da ivme kazanacağı öngörülebilir.

[1] “China, Hungary Inject New Impetus into Belt And Road Cooperation”, China Global Television Network, https://news.cgtn.com/

news/2022-12-13/China-Hungary-inject-new-impetus-into-Belt-and-Road-cooperation-1fJHA1KfOyQ/index.html, (Erişim Tarihi:14.12.2022).

[2] Aynı yer.

[3] Andreea Brînză, “China and the Budapest-Belgrade Railway Saga”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2020/04/china-and-the-bu-

dapest-belgrade-railway-saga/, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

[4]  Krisztina Than, Anita Komuves, “Hungary, China Sign Loan Deal For Budapest-Belgrade Chinese Rail Project”, Reuters, https://www.

reuters.com/article/hungary-china-railway-loan-idUSL5N2CC6A0, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).         

[5] Balint Szalai-Reid Standish, “New Polls Show Increased Support in Hungary For Ties With China”, Radio Free Europe Radio Liberty, https://

www.rferl.org/a/hungary-china-ties-warming-standish/31957393.html, (Erişim Tarihi:14.12.2022).

masıdır. Zira Pekin’in mevzubahis siyasetinin gelişiminde Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkeleriyle kurduğu bağlar belirleyici olmaktadır. 

Dolayısıyla Çin açısından Macaristan, son derece önemli bir ülkedir.

Bu bağlamda son zamanlarda Macaristan-Çin hattında mühim gelişmeler yaşanmıştır. 13 Aralık 2022 tarihinde Macaristan Dışişleri 

Bakanı Peter Szijjarto ve Çinli mevkidaşı Wang Yi’nin katıldığı video konferansta iki ülke, önemli bir anlaşma imzalamıştır. Bahse konu 

anlaşmaya göre taraflar, hükümetler arası bir “Kuşak-Yol İşbirliği Komitesi”nin kurulması noktasında mutabık kalmışlardır.[1]

Wang Yi, Budapeşte’nin Pekin’le Kuşak-Yol Projesi belgelerini imzalayan ilk Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca Çin Dışişleri 

Bakanı, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasında Kuşak-Yol Projesi’nin gelişimine yeni bir ivme kazandıracağına vurgu yapmıştır. Wang 

Yi’nin konuşmasında dikkat çeken bir diğer husus, Avrupa’yla olan ilişkilere atıfta bulunmasıdır. Çin ve Avrupa’nın rakip değil; her zaman 

ortak olduğunu öne süren Bakan, Macaristan’ın Çin-Avrupa ilişkilerini geliştirme noktasında yapıcı rol oynamaya devam edeceğine 

inandığını belirtmiştir.[2]

Wang Yi’nin açıklamalarında da anlaşılabileceği üzere Çin, Macaristan’la imzaladığı anlaşmayı yalnızca iki ülke bağlamında düşünme-

mektedir. Pekin, Budapeşte’yi bir anlamda AB’yle olan münasebetlerinin gelişiminde kritik bir aktör olarak değerlendirmektedir. Bu kap-

samda Macaristan’ın Çin’in Avrupa’yla olan bağlarının gelişmesi konusunda arabuluculuk ve lobicilik faaliyetleri yürüttüğü söylenebilir.

Diğer taraftan Budapeşte’nin Pekin tarafından Kuşak-Yol Projesi’nin önemli bir parçası olarak görülmesinde Çin tarafından gerçekleştir-

ilen Macaristan-Sırbistan Demiryolu Projesi oldukça mühimdir. Çünkü mevzubahis demiryolu, Kuşak-Yol Projesi’nin Avrupa’daki köprübaşı 

olarak nitelendirilmektedir.[3] AyrıcaPekin’in bu girişimi, Çin’inAB içindeki ilk büyük altyapı projesi olacaktır. Macaristan-Sırbistan Demiry-

olu Projesi’nin 2025 senesine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Bunun yanı sıraprojenin amacı, Çin mallarının Yunanistan üzerin-

den Batı Avrupa’ya gönderilmesine katkı sağlamasıdır.[4]

Anlaşılacağı üzere söz konusu proje, Çin açısından son derece stratejik öneme sahiptir. Bu durum, Pekin’in niçin Budapeşte’ye ehemmi-

yet arz ettiğinin somut bir delilidir. Bu bağlamda Macaristan-Sırbistan Demiryolu Projesi’ni Çin’in Yunanistan’daki Pire Limanı’na yaptığı 

yatırımının tamamlayıcısı olarak görmek mümkündür. Diğer taraftan Macaristan ise bu proje sayesinde lojistik bakımından mühim bir 

merkeze dönüşebileceğini düşünmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bahsi geçen projenin tam bir kazan-kazan 

modeline sahip olduğu öne sürülebilir.

Öte yandan iki ülke arasındaki ilişkilerde eğitim ve kültür boyutunun da ön plana çıkmaya başladığı görülmektedir. Zira Çin, Şang-

hay’da bulunan Fudan Üniversitesi için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir kampüs inşa etmeyi planlamaktadır. Mevzubahis proje 

nedeniyle Çin, 1,5 milyar dolarlık bir yatırımda bulunacak ve bu, AB’deki ilk Çin Üniversitesi olacaktır.[5] Dolayısıyla iki ülke arasındaki 

münasebetlerin çok boyutlu bir nitelik taşıdığı söylenebilir.  Dahası Çin tarafından Macaristan, Avrupa üzerinde kültürel nüfuzunu da 

arttırabileceği bir ülke olarak değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle Çin, Macaristan’ı hem kültürel anlamda hem de Kuşak-Yol Projesi 

çerçevesinde Avrupa’ya atılım yapabileceği bir nokta olarak görmektedir.

Ayrıca Macaristan’ın Çin’le olan ilişkilerinin ivme kazanmasının bir başka nedeni de Pekin’in diplomatik ilişkiler kurduğu ülkelerin, iç me-

selelerine karışmama politikasıdır. Zira son dönemlerde Brüksel ile Budapeşte arasında iç sorunlar nedeniyle sorunlar yaşandığı bilin-

mektedir.  Bu bakımdan Macaristan’ı Çin’le ilişkileri ilerletme konusunda cezbeden en önemli noktalardan birinin de bu olduğu öne 

sürülebilir. Yani Brüksel-Budapeşte hattındaki gerilim, Çin’in Macaristan’da alan kazanmasına hizmet etmektedir.

A N K A S A M  B Ü L T E N
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re’li bilgisayar korsanları, Bangladeş Merkez Bankası’ndan yaklaşık 81 milyon dolar çalmıştır. Üstelik yaklaşık 1 milyar dolarlık bir miktarı da 

çalmanın eşiğine gelmiş; fakat başarılı olamamıştır.[3]

Tüm bunlarla birlikte Kuzey Kore, 2014 yılında bir film şirketi olan Sony Pictures’a düzenlenen siber saldırıların,[4] 2017 yılında yaklaşık 150’den 

fazla ülkede etkisi hissedilen ve bankalar, hastaneler ve şirketleri milyarlarca dolar değerinde zarara uğratan WannaCry saldırısının 

sorumlusu olarak nitelendirilmiştir.[5]

Buna ek olarak 2022 senesinde mevzubahis rakamların arttığı ve Kuzey Kore’nin kripto para hırsızlığı noktasında daha da ileri gittiği 

yönünde iddialar vardır. Bu noktada Kuzey Kore’li bilgisayar korsanları, Decentralized Finance (DeFi) protokolleri kullanmaya başlamıştır. 

DeFi protokolleri, genellikle geleneksel finans sektöründeki sorunları çözme amacı güden, bu hedef doğrultusunda özel otonom bilgisa-

yar programlarıyla oluşturulan ve merkezi olmayan finans protokolleri olarak tanımlanmaktadır.[6] Zira TradingPlatform.com tarafından 

yayınlanan 2022 verilerinde iddia edilene göre Kuzey Kore, sadece 2022 yılı içerisinde yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki kripto para mik-

tarının bu platformlar üzerinden çalınmasından sorumludur.[7]

Kuzey Kore’ye ilişkin iddialar ve bunların ekonomik ve politik gerekçeleri üç temel nokta üzerinden incelenebilir. Bunlardan ilki, Pyongyang 

yönetimini hedef alan yaptırımlardır. Kuzey Kore gerek çok yüksek bir nükleer tehdit yaratması gerekse de küresel güvenlik açısından 

oluşturduğu risk hasebiyle Batı tarafından tecrit edilmektedir. Haliyle Kuzey Kore, küresel tedarik zincirinde kendine yer bulamamaktadır. 

Bu da finansman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Üstelik Kuzey Kore, aynı zamanda büyük bir nükleer güçtür. Hem nükleer gücünü finanse edebilmesi hem de yaptırımlara boyun eğmem-

esi açısından ciddi derecede finansman ihtiyacı hissetmektedir. Bu nedenle de iddiaların doğru olduğu varsayıldığında, küresel ekono-

miden dışlanan Pyongyang yönetiminin illegal yöntemlerden önemli bir ekonomik gelir yarattığı söylenebilir.

Bu çerçevede neden Kripto varlıkların tercih edildiği ise incelenmesi gereken ikinci husustur. Zira daha önce de belirtildiği üzere, bu 

hırsızlıkların failleri olan bilgisayar korsanları, DeFi protokolleri kullanmaktadır. Çünkü kripto varlıklar, “merkeziyetsiz finans” varlıkları olarak 

adlandırılmaktadır. Bu varlıkların merkeziyetsiz olması, takip edilebilirliğini zorlaştırmakta ve güvenliğini azaltmaktadır. Bu da varlıkları daha 

geleneksel ve merkezi borsa türlerine göre siber saldırılar neticesinde oluşabilecek hırsızlık olayları için tercih edilebilir hedefler haline 

getirmektedir.

Tüm bunların yanı sıra kripto piyasasının merkeziyetsiz yapısının kendisini suça daha uygun hale getirmesinin bir diğer sebebi de takip 

edilmesinin zor olmasıdır. Nitekim bu da oluşabilecek herhangi bir suçun kanıtlanmasını zorlaştırmaktadır. Halihazırda Kuzey Kore için 

yapılan tüm suçlamalar tam da bu sebeple iddia düzeyinde kalmaktadır. Her ne kadar bazı delillerin varlığı, mevzubahis iddiaları 

güçlendirse de Pyongyang Hükümeti öne sürülen savları kolaylıkla reddedebilmektedir. Yani kripto para piyasasının merkeziyetsiz yapısı, 

takip edilebilirliği oldukça güç hale getirmekte ve bu da illegal faaliyetlerde kripto piyasasını geleneksel piyasalara kıyasla daha açık bir 

hedef haline getirmektedir.

Burada incelenecek üçüncü husus ise propaganda ve güç çerçevesidir. Nitekim Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği iddia edilen siber 

saldırıların, finansal sebeplere ek olarak Batı’ya karşı bir propaganda ve güç gösterisi mahiyeti taşıdığı da söylenebilir. Örneğin Pyong-

yang’ın 2014 yılında Sony’ye gerçekleştirdiği iddia edilen siber saldırının herhangi bir finansal sonucu bulunmamaktadır. Bu saldırı, Sony’nin 

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un eleştirildiği “The Interview” isimli bir komedi filmini vizyona sürmeye hazırlandığı sırada gerçekleşmiştir. Bu 

süreçte Pyongyang yönetimi, saldırının faili olduğunu reddetmiş ama faillerin Kuzey Kore sempatizanları olabileceğini açıklamıştır.[8] Bu 

da Pyongyang’ın yalnızca finansal değil aynı zamanda propaganda amacıyla da bu yönteme yöneldiğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak Kuzey Kore, uzun yıllardır siber saldırılarla anılan bir ülkedir. Bunların en önemlileri ise kripto para hırsızlığı üzerinden ortaya 

atılan iddialardır. Nitekim mevzubahis iddiaların doğru olduğu varsayılarak yapılan analizde, hem Pyongyang yönetiminin küresel piyas-

alardan dışlanmasının hem de kripto varlıkların merkeziyetsiz yapısının belirleyici olduğu görülmektedir.

Kuzey Kore’ye Yönelik Siber 
Saldırı İddiaları Üzerine Bir
İnceleme
Bir blok zinciri analiz firması olan Chainalysis, 

Kuzey Kore’li bilgisayar korsanlarına ait bazı si-

ber saldırıları raporlamıştır. Firmaya göre kor-

sanlar, 2021 yılı içerisinde kripto para alım ve 

satımlarının yapıldığı platformlara yönelik en az 

7 siber saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılarla bir-

likte saldırıları düzenleyen bilgisayar korsanları, 

yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto para 

hırsızlığı gerçekleştirmiştir. Raporda söz konusu 

saldırıların ana hedeflerinin ise genellikle Batılı 

yatırım firmaları olduğu aktarıldı.[1]

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler (BM) de 

geçmişte Kuzey Kore’yi hem kendisine karşı 

uygulanan yaptırımlardan kaçınmak amacıy-

la hem de nükleer ve balistik füze sistemler-

ini finanse edebilmek amacıyla siber saldırılar 

düzenlemekle suçlamıştır.[2]

Nitekim kripto para hırsızlığı, her ne kadar Kuzey 

Kore için görece daha yeni bir olgu olsa da si-

ber saldırılar noktasında Pyongyang Hükümeti, 

geçmişten beri çeşitli suçlamalarla karşı karşıya 

kalmaktadır. Örneğin 2016 senesinde Kuzey Ko-
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Kosova’nın AB Üyelik 
Süreci
Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin “Kosova, bu 

hafta içinde Avrupa Birliği (AB) üyeliğine baş-

vuracak” şeklindeki açıklaması,[1] bölgedeki 

tartışmanın zirve yapmasına neden olmuş-

tur. Zira Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osm-

ani’nin söz konusu başvuru için “tarihi bir an” 

demesi,[2]  AB’nin Kosova nezdinde mühim bir 

konuma sahip olduğunu göstermektedir. Aslın-

da Kosova’nın yürütme kanadından gelen AB 

üyeliği konusundaki mesajlar; geçmişteki bir-

takım krizlere dayanmakta, bu krizlerin çözüme 

kavuşturulması da yine Priştine tarafından 

mevzubahis üyelik süreciyle ilişkilendirilmektedir.

Kosova’nın AB tam üyeliğine yapacağı başvu-

ru, 2022 yılının Mayıs ayından itibaren gündeme 

gelmeye başlamıştır. Konuyla ilgili ilk açıklama, 

Kosova Dışişleri Bakanlığı’ndan gelmiştir. Bu 

bağlamda Kosova Dışişleri Bakanı Donika Ger-

valla-Schwarz’ın söz konusu açıklamada verdiği 

mesajları ele almak faydalı olacaktır.[3]

Halkın %90’ının AB ve Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü (NATO) üyeliğini desteklediğini belirten 

sözler, diğer uluslararası ortaklarla da işbirliği 

anlaşmalarının yapılacağı müjdesini barındır-

maktadır. Kosova’nın Avrupa’nın en genç ülkesi 
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Cezayir-Fas Rekabetinin 
Ukrayna’ya Yansıması
Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu dünya sis-

temi çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ile Sovyetler Birliği arasında çok boyutlu 

bir rekabet süreci yaşanmıştır. Bu dönemde 

Afrika da iki devlet ve blok arasındaki önemli 

rekabet alanlarından biri olmuştur. Özellikle de 

Sovyetler Birliği hem ideolojik söylemleri hem de 

Afrika ülkelerine verdiği destek sayesinde kıta-

da önemli bir nüfuz elde etmiştir. Buna karşılık 

ABD’nin de kıtada çeşitli faaliyetlerde bulun-

duğu ve önemli ilişkiler kurduğu bilinmektedir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Afrika 

ülkeleri, ABD’yle münasebetlerini güçlendirmeye 

devam etmiştir. Ancak Asya’da yükselişe geçen 

Çin, Afrika için yeni bir alternatif olarak ortaya 

çıkmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise Rusya’da 

Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte yeni 

bir aşamaya geçilmiştir. Zira Putin liderliğindeki 

Rusya, tekrardan toparlanmaya ve güçlen-

meye çalışırken; Afrika gibi coğrafyalarda ise 

Sovyetler Birliği’nden kalan mirası kullanmaya 

yönelik bir politika izlemiştir.

Böylesi bir ortamda Rusya hem ikili ilişkiler ku-

rarak hem de Afrika Zirveleri vesilesiyle çok 

boyutlu olarak bölgedeki etkisini ve faaliyetlerini 

arttırmıştır. Hatta Rusya, Çin’le bölgesel bazda 

uyuşan çıkarlarını Afrika’da da sürdürmüştür. 

Bunun neticesinde ise Rusya ve Çin, Batılı aktörl-

erin Afrika’da kurduğu nüfuzu sarsmıştır. Buna 

örnek olarak, bir dönem Fransa’yla yakın ilişkil-
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unvanına sahip olmasıyla birlikte bir demokrasi örneği teşkil etmesi, sürecin AB’nin hızlıca onaylamasıyla neticeleneceği düşüncesini 

oluşturmaktadır. Oysa ki Kosova’nın AB üyeliği için birkaç engel bulunmakta ve bu engellerin başında da “Sırbistan Meselesi” gelmekte-

dir. Bilindiği üzere, 2008 yılında Kosova’nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Sırbistan, bu ülkeyi tanımamıştır.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Brüksel’den baskı gördüğünü; ancak başta Almanya olmak üzere hiçbir AB üyesine Koso-

va konusunda güvenmediğini dile getirmiştir.[4] Bu bağlamda Sırbistan’ın Kosova’yı tanımamasının Priştine yönetiminin AB’ye giden 

yolunun önündeki en büyük engel olduğu ifade edilebilir. Buna rağmen AB’nin “Dış Meseleler” alt başlıklı resmî sitesi, Sırbistan-Kosova 

ilişkilerinin normalleşmesini öngören anlaşmanın son aşamasında olduklarını duyurmuştur.[5]

Son aşamasına gelindiği söylenen anlaşmanın duyurusunun 2017 senesinde yapıldığı dikkate alındığında, Sırbistan-Kosova gergin-

liğinde son beş yıldır ilerleme kat edilemediği öne sürülebilir. Birlik, Kosova’nın meşruiyetini, AB’ye katılmasıyla tanıyacak ve bilhassa 

Rusya’dan çekinen bölge devletlerine yeni bir kapı aralayacaktır.

Meselenin bir diğer boyutu, AB’nin Afrika ülkeleriyle olan münasebetidir. Afrika halklarının Avrupa’ya olan kolonyal dönem nefreti, AB’nin 

Kosova üzerinden edineceği “demokrasi öncülüğü” rolüyle yumuşayabilir. Hatta AB’nin Kosova üzerinden vereceği mesaj, başta Afrika 

olmak üzere tüm Doğu medeniyetlerine verilecek mühim bir mesaj olacaktır.

AB, bünyesine Kosova’yı katmak istemesinin yanı sıra 2012 yılında aday ülke statüsünü kazanan Sırbistan’ın da katılımını değerlendirme-

ktedir. AB üyelik süreçlerine uyum sağlama konusunda önemli bir ilerleme kat eden ülke, 2025 senesinde üye olacağı iddialarıyla 

gündeme gelmektedir. Burada Kosova-Sırbistan anlaşmazlığının daha ziyade Kosova’nın aleyhine olduğu iddia edilebilir. Zira üyelik 

statüsüyle ilgili genel kanı, Sırbistan’ın Kosova’yı mağdur ettiğine yönelik olsa da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell’in yaşanan plaka krizinin ardından Brüksel’de iki ülke lideriyle yaptığı toplantı, bu kanaatin aksini söylemektedir.[6] Çünkü to-

plantının ardından Borrell, plaka krizinin çözümüne yönelik sunulan önerilerin, Vučić tarafından defalarca kabul edilmesine rağmen Kur-

ti’nin teklifleri reddettiğini belirtmiştir. Öyle ki; Kosova’nın plaka değişikliği konusunda aceleci ve plansız hareket ettiği dile getirilmektedir.

Plaka krizinin çözüme kavuşturulamaması, Kosova’nın taviz vermeyen politikalarının bir sonucu olmakla birlikte Kosova’da ikamet eden 

ve nüfusun yaklaşık %6’sını oluşturan Sırpların görevlerinden istifa etmesine ve protestoların başlamasına yol açmıştır.[7] Bu iş bırakma-

lar ve protestolar ise bölgede yeni bir savaşa davetiye çıkarmaktadır.

Halihazırda AB’nin Kosova’yla aynı düzlemde hareket etmesi mümkün gözükmemektedir. Zira özellikle son dönemde yaşanan gelişme-

lerle birlikte Kosova ve Sırbistan’ın uzlaşı ve barış zemininden uzaklaştığı görülmektedir. Diğer taraftan Sırbistan’ın 2025 senesi itibarıyla 

kabul edileceği söylenen adaylığı, Kosova için aynı mesafede değildir ve oldukça uzak gözükmektedir. Öte yandan Kosova’nın aday-

lık başvurusu yaparak bazı örtük mesajlar verdiği de söylenebilir. Zira söz konusu başvuru, Kosova’nın yüzünü tamamen Avrupa’ya 

döndüğünü gösteren önemli bir emaredir.

Vučić’in Rusya’yla sıkı bağlarının olduğunun iddia edilmesi, Sırbistan-Rusya bloğuna karşı Kosova’nın Avrupa’yla hareket etmesini kolay-

laştırmaktadır.[8] Esasen Kosova’nın Rusya-Sırbistan ikilisine karşı yalnızlaşmak istememesi de AB’ye tam üyeliğine dair başvurusunun 

gündeme gelmesinde etkili olmuştur.

[1]  Alice Taylor, “Kosovo to Sign EU Membership Application on Thursday”, EURACTIV, https://www.euractiv.com/section/politics/news/

kosovo-to-sign-eu-membership-application-on-thursday/, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

[2] “President Osmani Calls Kosovo’s EU Membership Application a Historic Moment”, Schengen Visa, https://www.schengenvisainfo.

com/news/president-osmani-calls-kosovos-eu-membership-application-a-historic-moment/, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

[3] “Kosovo PM Says the Country Will File EU Membership Application by Year’s End”, Schengen Visa, https://www.schengenvisainfo.com/

news/kosovo-pm-says-the-country-will-file-eu-membership-application-by-years-end/, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

[4] “Vucic: I’m Going to Brussels, but I’m not an Optimist, I don’t Trust the Germans Anything About Kosovo”, Kosovo Online, https://www.

kosovo-online.com/en/news/politics/vucic-im-going-brussels-im-not-optimist-i-dont-trust-germans-anything-about-kosovo-20, 

(Erişim Tarihi: 14.12.2022).
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Kuzey Kore, Güney Kore 
ve Çin Üçgeninde Gelişen 
Güvenlik Denklemi
2022 yılı Kuzey Kore’nin en çok balistik füze 

denemesi gerçekleştirdiği yıl olarak tarihe 

geçmiştir. 2021 senesinde toplam altı den-

eme gerçekleştiren Pyongyang yönetimi, 

2022 yılı henüz bitmeden yaklaşık 70 den-

eme gerçekleştirmiştir.  Mevzubahis durum ise 

bölgedeki güvenlik endişelerini kritik bir sevi-

yeye yükseltmiştir. Nitekim Kuzey Kore’nin faali-

yetlerinin yükselişe geçirdiği endişeler, bölgede 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Kore 

ve Japonya ortaklığında askeri tatbikatlar 

gerçekleştirilmesi şeklinde karşılık bulmuştur. Söz 

konusu tatbikatlar ise Kuzey Kore’yi caydırmak-

tan çok provoke etmektedir. 

Nitekim söz konusu tatbikatlarla geri adım at-

tırılamayan Kuzey Kore’yi caydırma amacıy-
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düzenlenen askeri tatbikatlara cevap olarak Birleşmiş Milletler’de 

(BM) Moskova aleyhindeki oylamalara katılmayan Fas’ın farklı bir 

tutum sergilemeye başladığı söylenebilir.

Bilindiği üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından bu yana 

herhangi bir Afrika devleti, Ukrayna Ordusu’na destek gönder-

memiştir. Lakin ABD’nin devreye girmesi ve Fas yönetimini ikna 

etmesi üzerine Rabat’ın Kiev’e destek gönderme kararı aldığı id-

dia edilmektedir. Eğer iddia doğruysa, alınan karar ve atılacak 

olan adım, bir Afrika ülkesinden Ukrayna Ordusu’na gönderi-

lecek ilk yardım olarak önem kazanmaktadır. Bunun halihazır-

da dikkat çekmesinin nedeni, artan Cezayir-Rusya yakınlaşması 

sürecinde Fas’ın Ukrayna’ya yardım gönderecek olmasıdır.[5]

Söz konusu iddialara bakıldığında Fas, Ukrayna Ordusu’na T-72 

tanklarının yedek parçalarını gönderecektir. Yardımların “büyük 

bir gizlilik” içinde ABD’nin ikna etmesi sayesinde gönderilmesi 

kararlaştırılmıştır. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı’na mesafeli yak-

laşan Rabat’ın tarafını seçtiği ve Washington’la uyumlu hareket 

ettiği görülmektedir.[6]

Sonuç olarak Cezayir ile Fas’ın arasında yaşanan bölgesel 

rekabetin küresel boyutu da bulunmaktadır. Bu nedenle dev-

letler, sadece birbirlerini değil; rakip olarak gördükleri devletleri 

destekleyen aktörleri de hedef almaktadır. Bu bağlamda Fas, 

sadece Cezayir’i değil; Ukrayna’nın verdiği mücadeleye yardım 

ederek Cezayir’i destekleyen Rusya’yı da yıpratmaya çalış-

maktadır. Eğer iddialar doğruysa, Cezayir-Fas hattındaki so-

runun büyüyeceğini ve rekabetin derinleşeceğini söylemek 

mümkündür. Rabat’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair tutumunu 

değiştirmesi, Rabat-Moskova hattındaki tansiyonun yükselm-

esine ve Cezayir-Moskova ilişkisinin derinleşmesine yol aça-

caktır. Bu noktada küresel güçlerin benimseyeceği tutumun 

etkisi de önem taşımaktadır. Kısacası Fas-Cezayir ilişkilerindeki 

tansiyonun yükselmesi ve sürece ABD ile Rusya’nın dahil olması, 

Ukrayna’nın bir kazanımı olarak yorumlanabilir.

[1] Alba Sanz, “Russia and Algeria to Conduct Military Exercises 

on the Border with Morocco”, Atalayar, https://atalayar.com/en/

content/russia-and-algeria-conduct-military-exercises-bor-

der-morocco, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

[2] Abdessalam Sakia, “Algeria-Russia: Historic, Strategic Rela-

tions Between Two Powers”, https://www.echoroukonline.com/

algeria-russia-historic-strategic-relations-between-two-pow-

ers, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

ere sahip olan Orta Afrika Cumhuriyeti ile Mali’nin günümüzdeki 

konumlanışı gösterilebilir. Zira bu iki devlet de Rusya’ya oldukça 

yakındır.

Öte yandan Afrika ülkelerinden Cezayir de Rusya’yla güçlü ilişkil-

ere sahiptir. Cezayir, savunma sanayisi açısından Moskova’nın 

en önemli müşterilerindendir. Hatta Afrika ve Arap Dünyası 

açısından bakıldığında Cezayir, Rusya’nın birinci müşterisi olar-

ak ön plana çıkmaktadır. Cezayir ile Rusya arasındaki münase-

betler, sadece silah ticareti boyutuyla sınırlı değildir. Ayrıca 

taraflar, Fas sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikatlar da 

gerçekleştirmektedir.[1] Üstelik Cezayir, BRICS’e katılmak istediğini 

de açıklamıştır. Bu durum, Cezayir-Rusya ilişkilerine çok boyut-

lu bir özellik kazandırırken; Cezayir yönetiminin isteği, Moskova 

tarafından olumlu karşılanmıştır.[2] Mevzubahis gelişmeler, söz 

konusu ülkenin dış politikasındaki yönelimi net şekilde gözler 

önüne sermektedir.

Diğer taraftan Afrika’da hâlâ Batı’yla güçlü ilişkileri bulunan 

yönetimler bulunmaktadır. Bunun örneklerinden biri de Fas’tır. 

Rabat, Washington’la önemli ilişkileri bulunan bir aktördür. Hatta 

önceki ABD Başkanı Donald Trump, Fas’ın İbrahim Anlaşmaları 

kapsamında İsrail’le ilişki kurması durumunda, Batı Sahra’daki 

egemenliğini tanıyacağını açıklamıştı. Rabat’ın Tel Aviv’le ilişki 

kurmasının ardından ABD, Fas’ın Batı Sahra üzerindeki egemen-

liğini tanımıştır.[3]

Fas ile Cezayir arasında çeşitli bölgesel sorunlar ve rekabet yaş-

anmaktadır. Öncelikle taraflar arasında Fransız sömürgeciliğin-

den kalan bazı ihtilaflar bulunmaktadır. Bunun en önemli örneği, 

Batı Sahra’nın egemenliği konusudur. Cezayir yönetimi, bu 

süreçte Fas’a karşı Polisario Cephesi’ni desteklemektedir. Buna 

karşılık Fas, Cezayir’den ayrılmak isteyen Kabili halkını destekle-

mektedir.[4]

Anlaşılacağı üzere Cezayir ile Fas arasındaki rekabet, bu ülkelerin 

dış politikalarını da etkilemektedir. Fas, ABD’yle ilişkilerini güçlendi-

rirken; Cezayir ise Rusya’yla olan bağlarını derinleştirmektedir. Bu 

durum, bölgesel bir sorunun ya da rekabetin, küresel bir özellik 

kazanmasına da yol açmaktadır. Zira buna dair en son gelişme, 

Fas’ın Ukrayna Ordusu’nu destekleyeceğine dair iddialardır.

Tüm bunlarla birlikte Rusya’nın Afrika’da önemli bir etkisi vardır. 

Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra, Moskova’nın kıtadaki 

nüfuzu ve kıta devletlerinin ekonomik kayba uğramamak iste-

memesi nedeniyle Afrika ülkelerinin yaklaşık yarısının tarafsız bir 

tutum takındıkları ve mesafeli yaklaştıkları görülmektedir. Ancak 

Cezayir-Rusya hattında gelişen ilişkiler, artan silah ticareti ve 

A N K A S A M  B Ü L T E N

Zeki Talustan 
GÜLTEN
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ABD-Çin İlişkileri
“Kırılmadan” İlerleyebilir mi?

15 Kasım 2022 tarihinde Endonezya’da 

gerçekleşen G20 Zirvesi öncesinde Ameri-

ka Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le bir araya gel-

erek ikili ilişkilerin düzeltilmesi ve krizlerden uzak 

tutulmasına dair ılımlı mesajlar vermişti. Bu 

görüşmeyle birlikte Tayvan’da yeni bir krizlerin 

çıkma ihtimali azalmış ve uluslararası toplum 

derin bir nefes almıştı. Bundan kısa süre sonra, 

22 Kasım 2022 tarihinde ABD Savunma Bakanı 

Lloyd Austin, 9. ASEAN Savunma Bakanları to-

plantısı için gittiği Kamboçya’da Çin Savunma 

Bakanı Wei Fenghe’yle bir araya gelmiştir. Aus-

tin, Hint-Pasifik’te gerginliğin arttığı bir dönem-

de çatışmayı önlemek için iki ülke arasındaki 

iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini 

söylemiştir.[1]

Bu iki gelişme, ABD’nin Çin’le ilişkilerini yeniden 

rayına oturtmak ve rekabetin krize dönüşme-

sini engellemek için çabaladığı izlenimine yol 

açmıştı. Ancak bu süreçte Çin’de Covid-19 pro-

ANKASAM ANALİZ

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

la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) içerisinde yaptırımların arttırılması kararı alınmaya çalışılmış; fakat bu karar da Çin ve 

Rusya’nın onay vermemesi sebebiyle alınamamıştır. Bunun yanı sıra ABD, birçok kez bu konuda diplomatik kanalların açık olduğunu ve 

Washington’ın diplomasi aradığını belirtmiş; lakin Pyongyang’dan diyalog çağrılarına herhangi bir yanıt gelmemiştir. 

Mevcut durumda Pyongyang, denemelerine aynı hızla devam etmekte; haliyle bölgesel aktörlerin güvenlik endişeleri de durulmam-

aktadır. Bilhassa Güney Kore ve Japonya hem coğrafi yakınlıkları hem de Kuzey Kore’nin kendilerini hedef alan tutumu nedeniyle bu 

tehlikeyi en yakından hisseden devletlerdir.  Kuzey Kore’ye bir türlü geri adım attırılamaması da tehlikeyi tetiklemekte ve aktörleri, farklı 

yollar aramaya itmektedir. 

Anlaşılacağı üzere Pyongyang, gittikçe büyüyen bir nükleer tehlike yaratmakta ve bunun önüne geçilememektedir. Bu sebeple tehlikeyi 

en yakından hisseden ve Kuzey Kore’nin birçok tehdidine maruz kalan Güney Kore, Pyongyang’ın dış politika üretimi açısından jeostrate-

jik müttefiki olarak görülen Çin’e söz konusu sorunun çözümü noktasında bir çağrıda bulunmuştur. 

Bu kapsamda Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yle bir video konferans görüşmesi düzenlemiş ve Wang’a 

Çin’in Güney Kore’nin Kuzey Kore’yle diyalog çabalarını aktif olarak desteklemesini beklediğini söylemiştir. Park, daha sonra da Kuzey 

Kore’nin 2022 yılında gerçekleştirdiği rekor sayıdaki balistik füze denemesi ve gittikçe büyüyen nükleer gücünden bahsetmiş, Seul’un 

duyduğu endişeyi dile getirmiş ve Pyongyang’ın olası nükleer testler gibi daha fazla provokasyondan kaçınması ve diyaloğa girmesi 

gerektiğini belirtmiştir. 

Öte yandan Güney Kore’nin yaptığı çağrının Çin’in BMGK içerisinde Kuzey Kore yaptırımlarını onaylamadığı ve Seul’un ABD’yle tatbikatlar 

düzenlediği bir dönemde gelmesi son derece dikkat çekicidir. 

Bu noktada değerlendirilebilecek ilk husus, Kuzey Kore’nin eylemlerinin Güney Kore üzerinde yarattığı rahatsızlığın boyutudur. Nitekim 

bahsedildiği üzere Güney Kore, Batı yanlısı bir tutum sergilemektedir. Zira Asya-Pasifik bölgesinde Washington, Seul ve Tokyo işbirliği 

yapmaktadır. Hatta tatbikatların aslında Çin’i çevreleme amacı güttüğü de öne sürülmektedir. Fakat buna rağmen Güney Kore, artan 

güvenlik kaygıları nedeniyle Çin’e diyalog çağrısı yapma ihtiyacı hissetmiştir. 

Değerlendirilebilecek bir diğer husus ise söz konusu çağrı vesilesiyle hem Çin’in bölgesel nüfuzunun hem de Kuzey Kore’yle olan yakın 

işbirliğinin kabul edilmesi durumudur. Çünkü gerek yaptırımlar gerek tatbikatlar gerekse de BMGK, Kuzey Kore üzerinde bir etki yarat-

mamaktadır. Bu noktada Kuzey Kore Sorunu’nun çözümünde Çin’in etkin bir aktör olarak yer almasının istenmesi hem Pekin ile Pyong-

yang arsındaki güçlü bağların hem de Pekin’in sahip olduğu nüfuzun kabul edilmesi anlamına gelmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra sorunun çözümüyle alakalı olarak Çin’in kapısının çalınması, aynı zamanda Batı’nın ve ABD’nin etkinliği noktasın-

da bölgesel aktörlerin gözünde soru işaretleri yaratabilir. Hem BM hem de ABD ve müttefiklerinden oluşan Pasifik ittifakı, bu sorunun 

çözümünde başarı sağlayamamıştır. Zaten mevzubahis ittifakın bir üyesinin Çin’den destek talep etmesi de bunu teyit eder niteliktedir.

Bu noktada değerlendirilebilecek son husus ise yapılan çağrının Seul ile Washington arasında gerilime yol açma ihtimalidir. Zira Güney 

Kore’nin bu eyleminden ABD’nin haberinin olup olmadığı bilinmemektedir. Nitekim Seul yönetiminin bu hamlesinin Washington’u ra-

hatsız etme ihtimali vardır. Zira Pekin’le iletişime öncelik veren bu yaklaşım, uzun vadede Tokyo-Seul-Washington hattındaki ittifaka zarar 

verebilir. 

Hülasa Seul tarafından Pekin’e yapılan mevzubahis çağrının Kuzey Kore Sorunu’nu çözmekten çok bölgedeki Batı temelli ittifaka zarar 

verebilecek sonuçlara yol açması mümkündür. Nitekim Kuzey Kore’nin yarattığı nükleer tehdit devam ettikçe, bu tehdidi yakından 

hisseden devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecekleri ve bunun da ABD’yle olan ilişkilerine zarar vereceği öngörülebilir. 

A N K A S A M  B Ü L T E N

Dr. Cenk TAMER
ANKASAM

Asya-Pasifik Uzmanı
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ABD ise kriz siyasetine ağırlık vererek daha proaktif davranmaktadır. Washington’un Pekin’le diyalog kanallarını açık tutmak istemesinin 

sebebi de bu kriz siyasetini ilerletme arzusudur. ABD’nin bu ilişkilerdeki amacı, Çin’i kontrol altına alabilmektir. Washington’un üstten bakan 

bu hegemonik tavırları, dünyada Çin’in potansiyel bir tehdit olarak görülmesine neden olmaktadır. ABD’nin blok siyaseti, Çin’le potansiyel 

bir savaş riskini de yükseltmektedir.

[1] “Austin To China’s Defense Chief: US Concerned About ‘Increasingly Dangerous Behavior’ in Indo-Pacific”, Legion, https://www.le-

gion.org/news/257543/austin-china%E2%80%99s-defense-chief-us-concerned-about-%E2%80%98increasingly-dangerous-behav-

ior%E2%80%99-indo, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).  

[2] “White House Says ‘Everyone Has the Right to Peacefully Protest’ After China Covid Demonstrations Intensify”, NBC News, https://www.

nbcnews.com/politics/white-house/white-house-china-covid-protests-rcna58952, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

[3] Aynı yer.

[4] “White House Treads Carefully as Protests Unfold in China as US Tries To Mend Relations with Beijing”, CNN, https://edition.cnn.

com/2022/11/29/politics/white-house-china-covid-protests/index.html, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).    

[5] “Mike Pompeo Declares China’s Treatment of Uighurs ‘Genocide’”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2021/jan/19/

mike-pompeo-china-uighur-genocide-sanctions-xinjiang, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).   

[6] “China Signals It Could Soften Its Zero-Covid Policy, But There Are More Questions Than Answers”, CNN, https://edition.cnn.

com/2022/12/01/china/china-protests-zero-covid-position-intl-hnk-mic/index.html, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).         

testolarının ortaya çıkması üzerine Beyaz Saray, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Çin’in iç meselelerine karışmaya devam etmiştir. 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, “ABD’de ve dünyada herkesin barışçıl protesto yapma hakkına sahip olduğunu 

uzun zamandır söylüyoruz. Buna Çin Halk Cumhuriyeti dahildir.” demiştir.[2] Sözlerinin devamında ise Kirby, Çin’in “Sıfır Covid Politi-

kası”nın sonuç vermediğini ve bunun dünyadaki başka örneklerle kanıtlandığını dile getirmiştir.[3] Pekin’le ilişkileri düzeltmeye çalıştığı bir 

dönemde Beyaz Saray, bu açıklamayla aslında eski politikalarından vazgeçmeyeceğinin işaretini vermiştir.[4] Nitekim ABD, tüm dünya-

da demokrasiyi, açık ve özgür toplumu ve liberal ekonomik düzeni savunmaktadır. Ancak bu politikaları Çin’e karşı uygulamak, tehlikeli 

bir gerginliğe ve hatta çatışmaya yol açabilir.

ABD’nin ulusal gücü demokrasi üzerine kuruludur ve Çin’in en zayıf noktası ise özerk olan veya özel bir sistemle yönetilen eyaletlerdir. 

Yani Washington, demokrasi ve insan hakları gibi değerleri kullanmaktadır. Demokrasinin ihracıyla birlikte ülkeler liberalleşmekte ve 

Batılı şirketlere kapı aralanmaktadır. Fakat Çin, kapalı bir toplum olduğu için saha gerçeklerini bilmeden hareket etmek, ABD açısından 

risklidir. Başka bir ifadeyle ABD’nin Çin’deki Covid protestolarıyla ilgili yanlış politikalar yürütmesi, ikili ilişkilerde Tayvan benzeri bir krize 

neden olabilirdi.

Washington, son yıllarda yaptığı açıklamalarla Çin’in iç meselelerine daha fazla karışmaya başlamıştır. Yine Trump döneminde ABD 

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sincan-Uygur meselesiyle ilgili Çin’in hesap vereceğini söyleyecek kadar ileri gitmiştir.[5] Biden döne-

minde ise Tayvan Meselesi’nin üzerine gidilmeye başlanmıştır. Çünkü Tayvan’ın durumu, statüsü ve konumu, Sincan-Uygur, Hong Kong 

ve diğer iç dinamiklerden daha farklı ve hassastır.

Beyaz Saray yönetimi, Trump döneminden beri Çin’in iç meseleleriyle fazla ilgilenmenin yanlış bir politika olabileceğini düşünmektedir. 

Çünkü Washington’un Çin’deki protestoların geleceği belli olmadan net bir politika izlemesi ve savunması oldukça risklidir. ABD, Çin’le ikili 

ilişkilerini bozmak ve diyaloğu yeniden kaybetmek istemeyecektir. Bu yüzden “ince bir çizgide” yürümeye devam edecektir. 

ABD’nin ilişkileri bozmamak adına gösterdiği bu hassasiyet, Çin tarafında da karşılık bulmuştur. “Sıfır Covid Politikası”nı yumuşatabi-

leceğinin sinyallerini veren Pekin, Omicron varyantının azalması ve aşılama oranının artmasıyla birlikte salgının kontrol altına alınması 

noktasında yeni bir aşamada olduğunu açıklamıştır.[6] Halbuki Pekin yönetimi, gösteriler ilk patlak verdiğinde, “Sıfır Covid Politikası”ndan 

taviz vermeyeceğinin mesajı vermişti. Bu yüzden DE Çin ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin beklentiler, 2023 yılının ilk yarısına kadar 

ertelenmişti. Bu süreçte Çin’in düşüncesini değiştiren faktör, Beyaz Saray’ın yaptığı açıklama olmuştur, denebilir. Çünkü Washington, 

halkın barışçıl gösteri hakkına destek verdiğini açıklayarak aslında Çin’in iç meselelerine karışmaya devam edeceğini göstermiştir.

Çin ise ABD’yle yeni bir alanda bir çatışma veya Soğuk Savaş istememektedir. Eğer iç sorunlar devam ederse ABD, Çin’e baskı uygu-

lamak için elinde daha fazla enstrümana sahip olacaktır. Tayvan’la ilgili krizi yatıştırmak ve ABD’yi bu konudan uzaklaştırmak isteyen 

Pekin, protestolar ve diğer iç dinamiklerle ilgili de dikkat dağıtacak stratejiler geliştirebilir.Yani “Sıfır Covid Politikası”ndan vazgeçerek hem 

toplumu rahatlatabilir hem de ekonominin erken açılmasını sağlayarak yeniden eski büyüme rakamlarına ulaşabilir. Ancak tedbirleri 

azaltmak da ölümleri arttıracağı için halihazırda düşük olan üretkenlik yaşı, daha da düşebilir ve dolayısıyla ekonomik büyüme hızı yine 

yavaşlayabilir. Bu açıdan Çin, mevcut Covid politikasından vazgeçmek veya sürdürmek noktasında bir ikilem içerisindedir.

Genel itibarıyla Çin, iç dinamiklerle ilgili dış baskıları azaltmak ve mümkünse kurtulmak, ABD’yle ilişkileri rayına sokmak, kriz ve çatışam-

adan uzak durmak arzusundadır. Bu dış politika hedefi, Çin’in iç politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açmaktadır. ABD-Çin 

ilişkilerinin kırılmadan ilerleyebilmesi için potansiyel kriz alanlarının azaltılmasına yönelik bir süreç işliyor gibi görünmektedir. Pekin, bu 

yönde adımlar atmaktadır. Örneğin Çin, Tayvan konusunda geçmişte olduğu gibi reflektivisttir; yani proaktif olmaktan ziyade, ABD’nin 

hamlelerine karşılık vermektedir.

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
68

A N K A S A M  B Ü L T E N

BASINDA ANKASAM
ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un National Institute of Maritime Affairs (NIMA) tarafından Pakistan’da 

düzenlenen “Geo-Economic Dimensions of IOR-Opportunities for Region and Beyond” başlıklı sempozyuma ilişkin 

değerlendirmeleri Pakistan’ın önde gelen medya kuruluşlarından PTV World’de paylaşıldı.

22 Aralık 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un Pakistan’da National Institute 

of Maritime Affairs (NIMA) tarafından düzenlenen “Geo-Economic Dimensions of IOR-Opportunities for Region and Beyond” 

başlıklı sempozyumda “Regional Connectivity Through Eurasian and Global Perspective: Challenges and Way Forward” başlıklı 

konuşmasına MM News‘de yer verildi.

22 Aralık 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un Pakistan’da National Institute 

of Maritime Affairs (NIMA) tarafından düzenlenen “Geo-Economic Dimensions of IOR-Opportunities for Region and Beyond” 

başlıklı sempozyumda “Regional Connectivity Through Eurasian and Global Perspective: Challenges and Way Forward” 

başlıklı konuşmasına The Gulf Observer‘da yer verildi.

22 Aralık 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Pakistan’da National Institute of 

Maritime Affairs (NIMA) tarafından düzenlenen “Geo-Economic Dimensions of Ior-Opportunities for Region and Beyond” başlıklı 

sempozyumda yaptığı “Regional Connectivity Through Eurasian and Global Perspective: Challenges and Way Forward” başlıklı 

konuşması Pakistan ulusal basınında geniş yer buldu.

22 Aralık 2022 

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un Pakistan’da National Institute 

of Maritime Affairs (NIMA) tarafından düzenlenen “Geo-Economic Dimensions of IOR-Opportunities for Region and Beyond” 

başlıklı sempozyumda “Regional Connectivity Through Eurasian and Global Perspective: Challenges and Way Forward” başlıklı 

konuşmasına Lead Pakistan‘da yer verildi.

22 Aralık 2022 

BÖLGESEL  
ARAŞTIRMALAR  

DERGİSİ
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bünyesinde faaliyet gösteren ve uluslararası hakemli dergi olan 
Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
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aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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