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Arnavutluk’ta Erken
Seçimlere Doğru
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, yerel 

seçimlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağını 

duyurmuştur. Söz konusu seçimlerde mu-

halefet, neredeyse tamamı iktidardaki Sosyalist 

Parti’nin (SP) elinde olan belediyeler için çetin 

bir mücadele verecektir.

Arnavutluk’taki seçim yarışının erken başladığı 

söylenebilir. Zira eski Cumhurbaşkanı Ilir Meta 

tarafından kurulan Özgürlük Partisi (ÖP) ve 

Demokrat Parti’nin (DP), Sosyalist Partili Başba-

kan Edi Rama’ya karşı güçlü bir muhalefet 

yaptıkları görülmektedir. Muhalefet liderlerinin 
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kullandığı söylemlerin birbirine çok benzediği görülmektedir. Bu yüzden, yerel seçimlerde söz konusu partiler arasında bir ittifakın olup ol-

mayacağı merak konusudur. Özellikle de DP Lideri Sali Berisha’nın Rama Hükümeti’ne sert yüklendiği söylenebilir. Dolayısıyla muhalefetin, 

Arnavutluk’ta birçok belediyeye sahip olan iktidardaki SP’yle büyük bir rekabete girdiği düşünülmektedir.

Muhalefet, Rama Hükümeti’ni özellikle ekonomik sıkıntılar ve yolsuzlukla mücadele üzerinden eleştirmektedir. Bu nedenle seçim kam-

panyası döneminde bu konulara ilişkin söylemlerin öne çıkacağı ifade edilebilir. Yerel seçimlerin SP’nin iktidarını koruması bakımından 

kritik öneme sahip olduğu vurgulanmalıdır. Zira ülkede yaşam koşullarının kötüleşmesi, bu seçimlerin iktidar için zorlu geçeceğine işaret 

etmektedir. Bundan ötürü muhalefetin elinin güçlü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Muhalefetteki DP ve ÖP’nin çağrısıyla 12 Kasım 2022 tarihinde başkent Tiran’da hükümet karşıtı protestolar düzenlenmiştir. Hayat pa-

halılığı ve yolsuzlukla mücadeleyle ilgili talepler üzerine gerçekleşen gösteriye geniş bir katılımın olması dikkat çekmiştir. Protestoculara 

seslenen Meta, şunları söylemiştir:[1]

“Çabanız ve fedakarlıklarınızla bu ülkeyi ayakta tutan sizsiniz. Sizlerin hükümetten ve bu ülkedeki her bir ofisten her konuda sorumluluk 

talep etme hakkınız var. Ödediğiniz vergilerle hükümeti ve devleti siz ayakta tutuyorsunuz.”

Berisha ise yeniden iktidara gelmesi halinde memur ve emekli maaşlarını iki kat arttıracağının sözünü vererek halkı muhalefeti destekle-

meye çağırmıştır.[2] Muhalefet destekçileri, Rama’yı istifaya çağırmıştır. Nitekim ülkede temel gıda ve akaryakıt fiyatlarına yüzde 8 or-

anında zam yapılmasıyla birlikte yüksek enflasyon rakamları günden güne yükselmeye devam etmektedir. Öyle ki; muhalefet, her yıl 

binlerce gencin daha iyi bir yaşam arayışıyla ülkeyi terk etmesinden Rama’yı sorumlu tutmaktadır. [3]

Seçime doğru ilerleyen süreçte muhalefet ile iktidar arasında bir diğer tartışma konusu da Durres (Dıraç) Limanı’nın işletilmesidir. Söz 

konusu liman için üç yıllık müzakerelerin ardından 10 Ağustos 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli “Eagle Hills Real Es-

tate Development” adlı şirket ile “Albanian Seaports Development Company” arasında 2 milyar dolar değerinde bir işbirliği muhtırası 

imzalanmıştır. Rama, BAE’li şirketin işletmesini üstlendiği liman projesinin ekonomik kalkınmanın önünü açacağını belirterek 12 bin kişilik 

istihdam yaratılacağını ve projenin sadece Durres’ı değil; Arnavutluk’un Avrupa’daki imajını da etkileyeceğini öne sürmüştür.[4]

Muhalefet, Durres Limanı’nın işletmesinin Arap yatırımcılara “hediye edildiğini” iddia ederek Rama Hükümeti’ni eleştirmektedir. Projeye 

karşı çıkan Berisha, Rama’yı özelleştirme yasasını kendi çıkarları için kullanmakla suçlamıştır. Konuyla ilgili Berisha, “Durres Limanı, en 

az 3 milyar avro değerinde ama limanımızı ele geçirenler kim? Bunu bilen herhangi bir Arnavut var mı?” açıklamasında bulunmuştur.

[5] Ayrıca Berisha, liman projesinin ülke ekonomik zarar verdiğini iddia ederek buna karşı çıkmaya devam edeceklerini; hatta protesto 

düzenleyeceklerini belirtmiştir.[6] Öyle ki; Berisha, 6 Aralık 2022 tarihinde düzenleyecekleri protesto gösterilerine AB devlet başkanlarını 

ve hükümetlerini de davet ederek “Arnavutların bugün sahip olduğu en büyük kamu varlığı, Durres Limanı’dır. Bu varlık, akıl almaz şekilde 

talan ediliyor.” ifadelerini kullanmıştır.[7]

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Berisha ile Meta’nın ortak hareket ettiği söylenebilir. Dolayısıyla bu tür protestoların yerel seçimler için 

bir nabız yoklaması ve gövde gösterisi niteliği taşıdığı ifade edilebilir

Ayrıca Rama’nın muhalefete karşılık verme konusunda zayıf olduğu da ileri sürülebilir. Bu da büyük belediyeleri elinde bulunduran Ra-

ma’nın söz konusu sorunlara karşı güçlü argümanlar geliştirmeye yöneleceğine işaret etmektedir. Nitekim Rama’nın yerel belediyeleri 

kaybetmesi halinde, iktidarının zayıflayacağını düşünmektedir. Üstelik bunun genel seçimleri de kaybetmesiyle sonuçlanması olasılık 

dahilindedir.

Bununla birlikte 1992-1997 yılları arasında Arnavutluk’un ikinci cumhurbaşkanı, 2005-2013 yılları arasında ise başbakan olarak görev yapan 

ve ülkede en uzun görevde bulunan lider olarak bilinen Berisha’ya yönelik 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yolsu-

zluk suçlamaları yöneltilmiş ve ABD’ye girişi yasaklanmıştır.[8] Dolayısıyla Berisha’nın Arnavutluk halkı nezdindeki imajını bu yerel seçimler 

vesilesiyle düzeltmeye çalıştığı söylenebilir.

Sonuç olarak Arnavutluk’ta 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek seçimler için muhalefet, Tiran gibi büyük belediyeleri kazanmak amacıy-

la Rama Hükümeti’ne yüklenmeye devam edecektir. Ekonomi ve yolsuzluk konusunda dert yanan ülke vatandaşlarının ise muhalefetin 

protestolarla verdiği mesajları dikkate alacağı öngörülebilir. Çünkü ekonomik olarak zor günlerden geçen Arnavutluk halkı, çareyi yerel 

seçimlerde değişimden yana oy kullanarak arayabilir.

[1] “The Protest Ends: Berisha-Meta Accuses Rama, Protesters Break the Police Cordon”, Euronews Albania, https://euronews.al/en/live-

hundreds-of-protestors-gather-in-front-of-the-democratic-party-headquarters/, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).

[2] “Tens oOf Thousands Of Albanians Protest Over Rising Costs”, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2022/11/13/tens-of-thou-

sands-protest-rising-costs-in-albanias-capital, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).

[3] Aynı yer.

[4] “MoU Signed for Port of Durres Development”, Exit, https://exit.al/en/2022/08/12/mou-signed-for-port-of-durres-development/, (Erişim 

Tarihi: 22.11.2022).

[5] “Berisha: The Port of Durres İs Being Captured by the Rama-Vučič Clan with Lukashenko of Belarus”, Euronews Albania, https://eu-

ronews.al/en/berisha-the-port-of-durres-is-being-captured-by-the-rama-vucic-clan-with-llukashenko-of-belarus/, (Erişim Tarihi: 

22.11.2022).

[6] “Protest for the Port of Durres, Berisha: The Country’s National Wealth Is Severely Affected”, Euronews Albania, https://euronews.al/en/

protest-for-the-port-of-durres-berisha-the-countrys-national-wealth-is-severely-affected/, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).

[7] “Berisha: The Next Protest of the Opposition Will Be on December 6”, Euronews Albania, https://euronews.al/en/berisha-the-next-pro-

test-of-the-opposition-will-be-on-december-6/, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).

[8] “ABD’den Arnavutluk Eski Cumhurbaşkanına Yolsuzluk Yaptırımı”, VOA, https://editorials.voa.gov/a/abd-den-arnavutluk-eski-cumhur-

baskanina-yolsuzluk-yaptirimi/5945241.html, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
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bek-Fransız İş Forumu” çerçevesinde gerçekleştiğine değinmek gerekmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere Özbekistan, yabancı 

yatırımlar noktasında Fransız sermayesini önemsemektedir. Nitekim Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Cemşit Hocayev de 

Taşkent’in bu konuya verdiği önemi net bir şekilde dile getirmiştir. Yaptığı açıklamada Hocayev, Özbekistan’ın yabancı yatırımcılar için 

gereken tüm altyapıya sahip güven veren bir ülke olduğunu söylemiş ve Özbekistan’ın Fransız şirketlerine özel olarak bağımsız bir sanayi 

bölgesi kurulması için gereken kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu belirtmiştir.[1] Benzer bir şekilde Özbek-Fransız İş Konseyi Başkanı 

Olivier Becht de şu açıklamada bulunmuştur:[2]

“İş dünyası, ekonomik büyümede özel bir rol oynuyor ve bu nedenle iş çevreleri arasında doğrudan temasların etkinleştirilmesi, en üst 

düzeydeki tartışmaların gündemindeki en önemli konulardan biri. Karşılıklı yarar sağlayan bir ekonomik diyalog oluşturmanın anahtarı 

budur. Gelecek vadeden alanlar arasında enerji, yüksek teknoloji, ulaşım ve lojistik, sosyal hizmetler görülüyor.”

Bu noktada Taşkent’in Batılı yatırımcıları ülkeye davet etmesinin Özbekistan’da gerçekleşen reform süreçleriyle uyumlu olduğu ifade 

edilebilir. Çünkü Sayın Mirziyoyev liderliğinde “Üçüncü Rönesans” dönemini yaşayan ve bu kapsamda “Yeni Özbekistan” inşa sürecini 

yürüten ülkedeki reform süreçleri, en temelde “2022-2026 Kalkınma Stratejisi” çerçevesinde uygulanmaktadır.[3]

Söz konusu stratejinin iki temel hedefi vardır. Bunlardan ilki, demokratikleşme atılımları gerçekleştirerek Özbekistan halkının siyasete 

katılımını teşvik edecek şekilde hak ve özgürlükleri güçlendirmek ve böylece merkez-çevre ilişkilerini; yani devlet-millet birlikteliğini kuvve-

tlendirmektir.

İkincisi ise serbest piyasanın işleyişine dair kolaylaştırıcı adımlar atarak Özbek halkının ekonomik durumunu iyileştirmektir. 2030 yılına ka-

dar kişi başına düşen milli gelirin 4.000 dolara çıkarılması amacı da bundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Özbekistan halkına müreffeh 

bir gelecek yaratma amacı bulunan Taşkent yönetimi, bunun için etkin bir diplomasi yürütmektedir.[4]

Tahmin edileceği gibi reform süreçleri bağlamında belirtilen iki hedef de temelinde serbest piyasa ekonomisi ve demokratikleşme 

amacı üzerinden liberalleşmeyi ve dolayısıyla Batılılaşmayı öngörmektedir. Bu kapsamda Batı Dünyası’nın mühim aktörlerinden biri olan 

Fransa’yla ilişkilerin Taşkent yönetimi açısından önemsendiği ifade edilebilir. Yani Özbekistan, Fransa’yı reform süreçlerini yürütürken 

işbirliği yapabileceği bir ortak olarak görmektedir. Bu nedenle de Sayın Mirziyoyev, 22 Kasım 2022 tarihinde Fransız mevkidaşı Emmanuel 

Macron ve Fransa Ulusal Meclisi başkanı Yael Braun-Pivé’yle bir araya gelmiştir.[5] 

Üstelik iki ülke arasındaki ilişkiler, yalnızca ekonomik beklentiler üzerinden gelişmemekte, kültürel bağları derinleştirecek gelişmeler de 

yaşanmaktadır. Nitekim 22 Kasım 2022 tarihinde Louvre Müzesi’nde Özbekistan’ın kadim tarihini ve kültürünü anlatan bir serginin açılışı 

gerçekleşmiştir.[6]

Buna ek olarak iki ülke, üniversiteler arasındaki işbirliğini geliştirmeye dönük adımlar da atmaktadır. Nitekim ziyaretle eş zamanlı olarak 

Taşkent merkezli Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi’nde Macron’un Özbekçeye çevrilen kitabının tanıtımı yapılmış ve söz konusu 

üniversitenin üç farklı Fransız üniversitesiyle işbirliği içerisinde olduğu vurgulanmıştır.[7] Tüm bu gelişmeler ise Özbekistan-Fransa ilişkiler-

indeki olumlu atmosferin devam edeceği şeklinde yorumlanabilir.

Orta Asya-Avrupa Etkileşiminde Özbekistan-Fransa İlişkilerinin Rolü

Taşkent-Paris hattındaki işbirliğini derinleştirme çabası, aynı zamanda Orta Asya ile Avrupa arasındaki bağları kuvvetlendirme arzusunun 

da yansımasıdır. Zira Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Kıta Avrupası’nın yaşadığı enerji krizi ve transit taşımacılıkta Kuzey Koridoru’nun 

tıkanması, Avrupalı devletlerin Orta Asya’ya olan ilgisini arttırmıştır.

7
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Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın 
Fransa Ziyareti
21-22 Kasım 2022 tarihlerinde Özbekistan Cum-

hurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Fransa’nın 

başkenti Paris’e ziyarette bulunmuştur. Söz 

konusu ziyaret, özelde Özbekistan-Fransa 

ve genelde ise Orta Asya-Avrupa etkileşimi 

açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda 

ziyaretin Taşkent-Paris hattındaki münaseb-

etler ve Orta Asya-Avrupa ilişkileri şeklinde iki farklı 

mercek üzerinden incelenmesi mümkündür.

Taşkent-Paris Hattında Güçlü İşbirliği Arayışları

İlk olarak Özbekistan-Fransa ilişkileri üzerinden 

bakıldığında, Sayın Mirziyoyev’in ziyaretinin “Öz-
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AB’nin Ukrayna’ya Yönelik 
Yardım Paketi ve Macaristan’ın 
Tutumu
Son dönemlerde Avrupa siyasetinin en önemli 

gündem maddelerinden biri, Avrupa Birliği’nin 

(AB) Ukrayna’ya yapmayı planladığı ekonomik 

yardım paketi olmuştur. Bu bağlamda 20-21 

Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa 

Konseyi toplantısının ardından konsey, 2023 yılı 

için Ukrayna’ya 18 milyar avroluk bir destek pa-

keti önermiştir.[1]

Mevzubahis paket sayesinde Ukrayna’nın temel 

ücretleri ve emekli maaşlarını ödemeye devam 

etmesi ve hastaneler, okullar ve yer değiştirmek 

zorunda kalan insanlar için inşa edilecek konut-

lar gibi temel kamu hizmetlerini sürdürebilmesi 

amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu paket, 

Ukrayna’nın ekonomik istikrarının sağlanmasını 

ve ülkenin Rusya tarafından tahrip edilen enerji 

altyapısını, su sistemlerini ve ulaşım ağlarını re-

store edebilmesini hedeflemektedir.[2]

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 

Ukrayna’ya yönelik destek paketlerinde askeri 
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Bu kapsamda önce 30 Ekim-2 Kasım 2022 tarihlerinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbok’un Kazakistan ve Özbekistan ziyaretleri 

gerçekleşmiş ve daha sonra da 18 Kasım 2022 tarihinde “Avrupa Birliği (AB)-Orta Asya Bağlantı Konferansı: Küresel Ağ Geçidi” başlıklı to-

plantı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in katılımıyla Özbekistan’ın kadim şehri Semerkant’ta yapılmıştır.

[8] Sayın Mirziyoyev’in Paris ziyareti de bu süreçte atılan yeni bir adım olarak okunabilir.

Mevzubahis gelişmeler esnasında Avrupalı aktörlerin temel beklentisi, enerji ihtiyacının karşılanması noktasında Orta Asya ülkeleriyle olan 

işbirliğinin geliştirilmesi ve bu bağlamda Türkmen, Özbek ve Kazak gazının Trans-Hazar Boru Hattı’na (TANAP) eklemlenmesidir. TANAP’ın 

geliştirilmesi formülü ise AB’nin Hazar merkezli projelere yoğunlaştığı anlamına gelmektedir.

Üstelik bu projelerin transit taşımacılık boyutu da vardır. Burada da Orta Ulaştırma Koridoru’nun ön plana çıktığı söylenebilir. Buna karşılık 

Avrupalı devletler, Orta Asya ülkelerinin ekonomilerine katkıda bulunacak yatırımlar gerçekleştirmeye hazırlanmaktadır. Dolayısıyla kon-

jonktür, Avrupa-Orta Asya etkileşimini hızlandırmış gözükmektedir.

Sonuç olarak Sayın Mirziyoyev’in Paris ziyareti, “Yeni Özbekistan” inşa sürecinin ve dış politikada uyguladığı dengeye dayalı çok boyutlu 

anlayışın ruhuna da uygun bir biçimde Taşkent’in Batı yönelimini ortaya koymaktadır. Buna karşılık Fransa’nın da Özbekistan’ın bu jeopoli-

tik yaklaşımına ilgi gösterdiği aşikardır. Daha genel boyutta ise Sayın Mirziyoyev, Orta Asya-Avrupa etkileşimine öncülük eden liderlerden 

biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu noktada “AB-Orta Asya Bağlantı Konferansı: Küresel Ağ Geçidi” başlıklı etkinliğe de Özbekistan’ın ev 

sahipliği yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, Taşkent’in Orta Asya-AB ilişkilerinde oynadığı yapıcı rolle kilit aktörlerden biri haline 

geldiği ifade edilebilir.

[1] “Paris hosts Uzbek-French Business Forum”, The Tashkent Times, http://tashkenttimes.uz/business/10030-paris-hosts-uzbek-french-

business-forum, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).

[2] ““The visit of Shavkat Mirziyoyev is A New Stage in the Intensification of Bilateral Relations between Our Countries”-Oliver Becht”, Uz 

Daily, https://www.uzdaily.uz/en/post/77275, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).

[3] Eldor Tulyakov, “Economic Development as a Priority in the Development Strategy of Uzbekistan for 2022-2026”, ANKASAM, https://www.

ankasam.org/economic-development-as-a-priority-in-the-development-strategy-of-uzbekistan-for-2022-2026/?lang=en, (Erişim 

Tarihi: 22.11.2022).

[4] Mehmet Seyfettin Erol, “Main Targets of Uzbekistan’s 2022-2026 Development Strategy”, ANKASAM, , (Erişim Tarihi: 22.11.2022).

[5] “President of Uzbekistan departs for Paris”, Newswires, https://www.einnews.com/pr_news/602443979/president-of-uzbekistan-de-

parts-for-paris, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).

[6] “President of Uzbekistan to pay official visit to France”, Azernews, https://www.azernews.az/region/202425.html, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).

[7] “The Presentation of the Book Published by French President Emmanuel Macron in Uzbek Was Held at the University of World Economy 

and Diplomacy”, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan University of World Economy and Diplomacy,https://www.uwed.

uz/en/news/fulltext/2096,(Erişim Tarihi: 22.11.2022).

[8] Doğacan Başaran, “EU-Central Asia Connectivity Conference: Global Gateway”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/eu-cen-

tral-asia-connectivity-conference-global-gateway/?lang=en, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
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Sonuç olarak Macaristan’ın mevzubahis tutumundan geri adım atması beklenmemektedir. Bu bağlamda Budapeşte, söz konusu destek 

planını AB fonlarından faydalanabilmek için bir fırsat olarak görmektedir. Ukrayna’ya yönelik yardımın aciliyeti düşünüldüğünde, Brüksel’in 

Budapeşte’yle AB fonları konusunda uzlaşmaya çalışacağı iddia edilebilir.

[1] “Commission Proposes Stable and Predictable Support Package for Ukraine for 2023 Of Up to €18 Billion”, European Commission, 

ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6699, (Erişim Tarihi:20.11.2022).

[2]  Aynı yer.

[3] Gabriela Baczynska-Jan Strupczewski, “EU Poised to Unblock Billions in Funds For Hungary-Sources”, Reuters, www.reuters.com/world/

europe/hungary-seen-track-unlocking-billions-euros-eu-funds-this-year-eu-sources-2022-11-17/, (Erişim Tarihi:20.11.2022).

[4] “EU Extends Deadline for Hungary to İmplement Anti-Corruption Reforms”, France 24, www.france24.com/en/europe/20221012-eu-ex-

tends-deadline-for-hungary-to-implement-anti-corruption-reforms, (Erişim Tarihi:20.11.2022).

[5] “EU Says Hungary Made ‘Significant Step’ to Get Recovery Funds-Source”, Reuters, www.reuters.com/world/europe/eu-says-hungary-

made-significant-step-get-recovery-funds-source-2022-11-11/, (Erişim Tarihi:20.11.2022).
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nokta ağırlık kazanırken; AB’nin ise daha kapsamlı bir şekilde ülkenin altyapısına ve lojistiğine yönelik iyileştirmeler hedeflediği gözlemlen-

mektedir. Dolayısıyla Brüksel’in daha ziyade Ukrayna’nın yeniden inşasına odaklandığı söylenebilir.

Öte yandan AB’nin Ukrayna’ya yönelik yardım planında bazı sınamalarla karşılaştığı da söylenebilir. Özellikle de Macaristan, söz konusu 

yardım paketine muhalefet etmiştir. AB’nin Ukrayna’ya yönelik yardımlarına Macaristan’ın karşı çıkması bir sürpriz olarak nitelendirilmez. 

Zira Budapeşte, Ukrayna’ya verilecek kredinin yüksek imtiyazlı olduğunu öne sürmektedir. Ancak Macaristan’ın itirazının asıl sebebinin AB 

ile Macaristan arasındaki fon sorunu olduğu ifade edilebilir.

2022 yılında Brüksel’in Budapeşte’ye yönelik AB fonunu bloke etmesi, taraflar arasındaki gerginliği arttırmıştır.  Ayrıca Avrupa Komisyonu, 

2022 senesinin Eylül ayında Budapeşte’ye ayrılan 7,5 milyar avroluk fonun askıya alınmasını da tavsiye etmiştir.[3] Brüksel, Budapeşte’den 

AB fonlarından yararlanabilmesi için bazı reformlar yapılması istemiş ve Macaristan’a 19 Aralık 2022 tarihine kadar süre vermiştir.[4] 

Dolayısıyla Macaristan’ın AB fonlarından yararlanabilmesi için son tarih yaklaşırken; Budapeşte, Brüksel’in Kiev’e yönelik yardım planını elini 

güçlendirecek bir koz olarak kullanmak istemektedir.

Mevzubahis durum nedeniyle AB’nin Ukrayna’ya yönelik yardımı paketini hayata geçirme konusunda zorluk çekebileceği söylenebilir. 

Çünkü AB’de kararlar oybirliğiyle alınmaktadır ve Macaristan, bu pakete karşı çıkacağını açıklamıştır. Bu sebeple Macaristan, veto yetkisini 

kullanmak istemektedir. Bu yüzden de AB’nin Ukrayna’ya yardım ulaştırabilmesi için Macaristan’ı ikna edecek adımlar atması gerekebilir. 

Zaten Macaristan’ın söz konusu pakete karşı olduğunu açıklamasının ardından 11 Kasım 2022 tarihinde bir AB yetkilisi, Budapeşte’nin fon-

ları alma noktasında önemli adımlar attığını belirtmiştir.[5]

Bu bağlamda Macaristan’ın AB fonlarına erişebilmesi açısından olumlu gelişmeler yaşandığı görülmektedir.  Çünkü Budapeşte’nin Kiev’e 

yönelik yardım paketine karşı çıkacağını açıklamasının akabinde AB’nin Macaristan’ın “önemli adımlar” attığını söylemesi tesadüf değildir. 

Dolayısıyla AB’nin Ukrayna’ya yardım paketi gönderebilmek için Macaristan’la olan anlaşmazlıklarına bir çözüm bulacağı öngörülebilir.

Anlaşılacağı üzere Budapeşte yönetimi, AB’yle yaşadığı fon sorununa çözüm bulabilmek maksadıyla Ukrayna’ya yönelik yardım paketini 

fırsata çevirmeye çalışmaktadır. Zira Macaristan, söz konusu yardıma erişirse 7,5 milyar avro alacaktır. Bu da Macaristan ekonomisinde 

mühim bir rahatlamaya yol açacaktır. Dolayısıyla Brüksel, Budapeşte’ye olan tavrını yumuşatmaya başlamıştır.

Diğer taraftan AB’nin siyasi ve ekonomik anlamda en güçlü ülkesi konumunda olan ve veto yetkisinin kaldırılmasını savunan Almanya 

ise Macaristan’ın tutumuna tepki göstermiştir. Her ne kadar bazı çevreler, Macaristan’ı Rus yanlılığıyla itham etse de Budapeşte’nin bu 

tutumunun temel nedeni, ulusal çıkarları doğrultusunda bir politika izleyerek mali açıdan kendisini rahatlatacak olan AB fonlarına erişe-

bilmek istemesidir.

Görüldüğü üzere AB, Ukrayna’ya yönelik yardım planını hayata geçirmek istiyorsa; öncelikle Macaristan’ı ikna etmek zorundadır.  Dolayısıy-

la bu durum, AB’nin Macaristan’a dondurduğu fonları vermesiyle sonuçlanabilir. AB tarafından Ukrayna’ya verilecek yardımın mali açıdan 

büyüklüğü düşünüldüğünde, bu yardım hem Ukrayna’nın yeniden inşasında hem de Rusya’yla olan mücadelesinde kritik bir rol oynay-

acaktır. Bu nedenle AB, Ukrayna’ya yönelik yardımın aciliyetini ön planda tutacaktır. Dolayısıyla Brüksel’in Budapeşte’ye taviz vermesinin 

şaşırtıcı olmayacağı ileri sürülebilir.

10



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

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

almaktadır. Dolayısıyla söz konusu politikanın çok yönlü bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir.  

Yunanistan, uyguladığı politikayla iki amaç gütmektedir. Bu amaçlardan ilki, Doğu Akdeniz jeopolitiğindeki önemini arttırmaktır. Bir diğer 

ifadeyle Yunanistan, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeleri kendi savunma politikasına eklemlemeye çalışmaktadır. İkinci hedef ise Rus doğalgazına 

olan bağımlılığın azaltılmasına hizmet eden projelerde rol alarak, Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve bir 

enerji merkezi haline gelmektir. Bu sayede Yunanistan, savaş konjonktürünün de etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD), AB ve Kuzey 

Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) için önemini arttıracağını düşünmektedir. Dolayısıyla Yunanistan’ın Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağl-

anması noktasında mühim bir aktör olarak konumlanmaya çalıştığı söylenebilir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere Atina yönetimi, mevzubahis politikalarını gerçekleştirirken çeşitli ülkelerle işbirliği yapmaktadır. Bu ülkelerden 

biri Bulgaristan’dır. Nitekim 2022 yılının Temmuz ayında Yunanistan ile Bulgaristan arasında Yunanistan-Bulgaristan Ara Bağlantı Doğal-

gaz Boru Hattı’nın açılışı yapılmıştır. Bahsi geçen hat, 2 Ekim 2022 tarihinde faaliyete geçmiştir. Böylelikle Azerbaycan doğalgazının Bul-

garistan’a iletiminde Yunanistan, mühim bir rol oynamaktadır. Söz konusu projenin başarısına göre, daha fazla ülkenin talepte buluna-

bileceği öngörülebilir. Bu da Yunanistan’ın enerji konusunda kendisini bir transit merkezi olarak ön plana çıkarmaya çalışan politikasına 

hizmet edecektir.

Bir diğer göze çarpan devlet Suudi Arabistan’dır. Hatırlanacağı üzere, 26 Temmuz 2022 tarihinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mu-

hammed Bin Selman, Atina’yı ziyaret etmiştir.[1] Bu ziyaret, Veliaht Prens’in 2018 yılından sonra bir AB ülkesine yaptığı ilk resmi ziyaret olması 

bakımından oldukça dikkat çekicidir. Dahası taraflar, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayacak denizaltı kablo ara bağlantısının hayata 

geçirilmesi konusunda da anlaşma sağlamıştır.

Mısır da Yunanistan’ın söz konusu politikasını gerçekleştirme noktasında mühim bir ülked olarak ön plana çıkmıştır. Bilindiği gibi, son yıllar-

da Yunanistan ile Mısır arasındaki ilişkiler oldukça gelişmiştir. Bunda iki ülkenin enerji noktasında işbirliği yapmaları önemli bir rol oynam-

aktadır. Bu doğrultuda Atina ile Kahire’nin gerçekleştirmeyi planladıkları deniz altı ara bağlantı projesiyle, Mısır’dan Yunanistan’a elektrik 

ihracatı planlanmaktadır.[2] Söz konusu proje sayesinde Afrika kıtasından Avrupa’ya elektrik ihraç edilebilecektir. Mısır’dan gelecek olan 

elektrik, yalnızca Yunanistan’ın enerji ihtiyacını karşılamayacak, bunun bir bölümü diğer Avrupa ülkelerine de ihraç edilecektir. Dolayısıyla 

bu durum, Avrupa ülkelerini de yakından ilgilendirmektedir.

Yukarıda bahsi geçen ülkelere ek olarak Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni de (GKRY) de yanına alarak İsrail’le ara bağlantı 

projesi gerçekleştirmek istemektedir. Nitekim 2022 yılının Ekim ayında Yunanistan-İsrail-GKRY hattında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

Bu bağlamda taraflar; Yunanistan, GKRY ve İsrail elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak olan EuroAsia Ara Bağlantı Projesi’ni hayata 

geçirme noktasında önemli adımlar atmıştır.  Zira 14 Ekim 2022 tarihinde GKRY-Girit kısmının inşaat çalışmalarına başlanmıştır ve projenin 

2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır.[3]

Son olarak gündeme gelen bir başka ara bağlantı projesi ise Tobruk’taki Fethi Başağa’nın devirmeye çalıştığı Libya’daki meşru Abdülha-

mid Dibeybe Hükümeti ile Yunanistan arasında olmuştur. Libya’daki meşru Abdülhamid Dibeybe Hükümeti tarafından Libya Ulusal Petrol 

Şirketi’nin Başkanlığı görevine atanan Ferhat Bengdara, Yunanistan’a ve Mısır’ın Damietta şehrine iki doğalgaz boru hattı inşa etmeyi 

düşündüklerini belirtmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı ise 6 Ekim 2022 tarihinde Yunanistan ile Libya arasında bir enerji bağlantısı olasılığına 

açık olduklarını ifade etmiştir. Dahası ABD, Washington’un Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın Avrupa’yla enerji bağlantısını teşvik eden pro-

jeleri desteklemeye devam ettiğini söylemiştir.[4]

Mevzubahis politikalar, yalnızca Yunanistan ve diğer ülkeler arasında düşünülmemelidir. Örneğin ABD, Yunanistan’ın Libya’yla ve Mısır’la 

olan ara bağlantı projelerine güçlü bir şekilde desteğini sunmaktadır. Bu bakımdan Washington, açık bir biçimde Doğu Akdeniz poli-

tikasında jeopolitik bir tercihte bulunmaktadır. Diğer taraftan AB de Yunanistan-GKRY-İsrail işbirliği çerçevesinde gelişen EuroAsia ara 

bağlantısını desteklemektedir.
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Yunanistan’ın Enerji
Politikasında Ara Bağlantı 
Projelerinin Artan Önemi
24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’yı iş-

gal etmesiyle başlayan süreç, Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerini en çok enerji alanında sarsmıştır. AB 

içinde Rusya’ya enerji konusunda olan bağım-

lılığın kendisini ne kadar zor durumda bıraktığını 

gören ülkelerden biri de Yunanistan olmuştur. 

Atina yönetimi, bu süreçten çeşitli ülkelerle ara 

bağlantı projeleri gerçekleştirerek kârlı çıkmayı 

hedeflemektedir.

Yunanistan’ın izlediği bu politikada öne çı-

kan beş devlet vardır. Bu devletlerden Bulgar-

istan Avrupa’da, İsrail ve Suudi Arabistan Or-

tadoğu’da, Mısır ve Libya ise Kuzey Afrika’da yer 
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Rus Petrolüne Tavan Fiyat 
Uygulaması
Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne varil başı-

na 65-70 dolarlık fiyat tavanı getireceği öne 

sürülmektedir. Öyle ki; Amerika Birleşik Dev-

letleri’nin (ABD) de dahil olduğu G7 grubuyla be-

raber AB ve Avustralya’nın Moskova’ya uygulan-

ması planlanan yaptırımlar kapsamında deniz 

yoluyla ihraç edilen Rus petrolüne 5 Aralık 2022 

tarihinde tavan fiyat uygulaması açıklaması 

beklenirken; uygulamanın 5 Şubat 2023 tarihin-

de yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.[1]

Bilindiği üzere Batılı devletler, uzun zamandır 

Rus petrolünün maliyetini sınırlayarak Moskova 

yönetiminin enerji ihracatından elde ettiği ge-
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Sonuç olarak son dönemlerde Doğu Akdeniz jeopolitiğinde yaşanan gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı konjonktürle 

birlikte Yunanistan’ın ara bağlantı projelerine ağırlık verdiği görülmektedir. Yunanistan’ın özellikle de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik müda-

halesinin ardından Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması noktasında kritik bir rol üstelenmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Atina yöne-

timi, bu politikası vesilesiyle işbirliği yaptığı aktörleri kendi savunma ve dış politikasına eklemlemeye çalışmaktadır.

[1] “Saudi Arabia and Greece Sign Agreements on Energy, Security, Telecom, Digital Economy”, Gulf Business, https://gulfbusiness.com/

saudi-arabia-and-greece-sign-agreements-on-energy-security-telecom-digital-economy/, (Erişim Tarihi:10.11.2022).

[2] “Undersea Power Cable to Connect Egypt to Europe via Greece”, Africanews, https://www.africanews.com/2022/09/15/undersea-

power-cable-to-connect-egypt-to-europe-via-greece/, (Erişim Tarihi:10.11.2022).

[3] “World’s Longest Submarine Power Cable to Connect Greek, Cypriot and Israeli Power Grids”, Greek City Times, https://greekcity-

times.com/2022/10/11/worlds-longest-cable-greek-cypriot-israeli/, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).

[4] “State Department is Open to Greece-Libya Energy İnterconnection”, Keep Talking Greece, https://www.keeptalkinggreece.

com/2022/11/06/greece-libya-energy-natural-gas-interconnection-us-state-department/, (Erişim Tarihi: 10.11.2022).
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lirleri azaltmayı hedeflemektedir. Avrupa’da daha önce bu tür eylemlere duyulan ihtiyaç kabul edilmişti; fakat AB üye ülkeleri, petrol fiyat-

larının seviyesi de dahil olmak üzere bazı ayrıntılar üzerinde henüz uzlaşı sağlayamamışlardır. Fakat kararların oybirliğiyle alındığı AB’de, 

üye ülkelerin Rus petrolü için tavan fiyat uygulaması konusuna daha ılımlı yaklaşmaya başladıkları gözlemlenmektedir. Dolayısıyla AB’nin 

tavan fiyat uygulanması için yakın zamanda nihai kararını açıklanması beklenmektedir. Böylece Rusya ekonomisi yeni yaptırımlarla karşı 

karşıya kalacaktır.

Tahmin edileceği gibi, Moskova’yı petrol gelirlerinden mahrum bırakma meselesini ilk tartışanlardan biri ABD’dir. Batılı liderler, daha önce 

varil başına 40 ile 60 dolar arasında bir fiyat sınırı belirleme olasılığını ele almıştır. Ancak Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının birçok 

riski beraberinde getireceği öngörülebilir. Nitekim piyasa katılımcılarının fiyat düzenleme mekanizmasının nasıl çalışacağının net ol-

madığını belirtmesi bu görüşü destekler niteliktedir.

Halihazırda Avrupa rafinerilerinde petrol fazlası vardır ve bu stoklar, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gerçek şu ki; birçok şirket, AB’nin 

Rusya’dan yakıt tedariğini yasaklama ihtimaline karşı erken davranarak petrol satın almıştır. Bununla birlikte AB; Brezilya, Kanada ve 

ABD’yle petrol tedariği konusunda birçok anlaşma yapmıştır.

Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, Brüksel’in Rus makamlarından gelen petrolü belirtilen tavanı onaylayan ülkelere sat-

mayı reddetme konusundaki uyarılarından korkmayacağı öne sürülebilir.

AB yaptırımlardan büyük bir darbe alan Rusya’nın petrolünü hangi ülkelere satacağı ise belirsizdir. Bu anlamda Rusya’nın son umudunun 

Afrika ve Asya olduğu söylenebilir. Afrika ülkeleri düşük ödeme gücüne sahip olsalar da Moskova, Rus petrolünü Afrika’ya daha ucuz fiyata 

satmayı hedefleyecektir. Ayrıca Çin ve Hindistan da söz konusu durumdan yararlanacaktır. Ancak Hindistan ve Çin rafinerileri, Rus petrolü 

için sözleşme yapmaktan kaçınmaktadır. Bunun nedeni, belirlenen tavan fiyatın üzerinde Rusya menşeili petrol satın alacak alıcılara 

yönelik ikincil yaptırımların nasıl uygulanacağının belirsizliğidir.

Öte yandan petrolünü yurt dışına satamayan Rusya’nın bunu ülke içinde çok daha ucuza satacağı yönündeki iddiaların gerçekleşme 

ihtimalinin rasyonel gözükmediğini de belirtmek gerekmektedir. Zira düşüş talebini iç piyasada karşılayabilecek çok sayıda tüketici yoktur.

Sonuç olarak Rusya’nın petrol ticaretindeki daralma artarken; Moskova, elindeki enerji kartını planladığı gibi kullanamayacağı tavan fiyat 

uygulamasıyla karşı karşıyadır. Bu da Moskova yönetimini sıkıntılı günlerin beklediğine işaret etmektedir.

[1] “EU Talks Stall Over Price Level for Proposed Russian Oil Cap”, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-23/eu-

talks-stall-over-price-level-for-proposed-russian-oil-cap?leadSource=uverify%20wall, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
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Berbock, Orta Asya temaslarının ilk durağı olan Astana’da Kazak mevkidaşı Muhtar Tleuberdi’yle bir araya gelmiş ve görüşmede ticaret, 

ekonomi ve yatırım konularının yanı sıra ikili ilişkiler de ele alınmıştır. Kazakistan’da gerçekleştirilen reformlardan övgüyle bahseden Ber-

bock, “Siyasi reform, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularında diyaloğumuzu genişletmek istiyoruz.” demiştir.[1]

Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov’la da bir araya gelen Berbock, karşılıklı ticaretin genişletilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve 

lojistik altyapının geliştirilmesi konularında fikir teatisinde bulunmuştur. Söz konusu görüşmede, Almanya’nın Kazakistan’ın AB’deki en 

önemli ticari, ekonomik ve yatırım ortağı olduğunu vurgulayan Smailov, “Astana, Berlin’le “yüksek düzeyde bir etkileşimi sürdürmeye ve 

güçlendirmeye kararlıdır.” ifadelerini kullanmıştır.[2]  Ayrıca Smailov, 2021 yılında Kazakistan ekonomisine doğrudan Alman yatırımlarının 

hacminin yüzde 25 artarak 320 milyon doları aştığını belirtmiş ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 6 artışla 2,2 milyar dolara 

yükseldiğini söylemiştir.[3]

Kazakistan’daki temaslarının ardından Özbekistan’a geçen Berbock, Taşkent’te Özbek mevkidaşı Vladimir Norov’la bir araya gelmiştir. 

Afganistan konusu, görüşmenin ana gündem başlıklarından biri olmuştur. Bu bağlamda Afgan mültecilerin AB topraklarına Özbekistan 

üzerinden güvenli bir şekilde geçişi masaya yatırılmıştır.[4] Norov, Batılı devletlerin Afganistan’ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarını 

iade etmesi gerektiğini savunmuş ve oradaki altyapıyı restore edecek girişimleri destekleyeceklerini dile getirmiştir. 

Berbock, Özbekistan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’le de bir araya gelmiştir. İkili ilişkilerin geliştirilmesinin 

konuşulduğu toplantıda Berbock, Almanya’nın Özbekistan’daki demokratik ve sosyo-ekonomik reformları desteklediğini belirtmiştir.[5]

Halihazırda Almanya, Özbekistan’ın Avrupa’daki en büyük ticaret ortağıdır. Nitekim son beş yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 24 

artmıştır. Dahası 200’den fazla Alman şirketi, Özbekistan’da faaliyet göstermektedir. Öyle ki; 2021 yılında Almanya’dan Özbekistan’a 1 milyar 

dolar değerinde yatırım yapılmıştır. Taraflar arasındaki ticaret hacminin 2022 senesinde 1.4 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu 

nedenle Berbock’un liderliğindeki heyetin Taşkent ve Semerkant bölgelerinde Alman sermayesinin de katılımıyla faaliyette bulunan büyük 

işletmeleri ziyaret etmesi sürpriz değildir.

Öte yandan Berbock’un Öbzekistan ziyareti sırasında “Avrupa’dan birçok şirket Özbekistan’a yatırım yapmak istiyor.” şeklindeki açıklaması, 

AB’nin sadece ekonomik olarak değil; ideolojik bakımdan da Orta Asya’da yayılmayı arzuladığını göstermektedir. Ayrıca Berbock, “Orta 

Asya devletleri için geleceğin Rusya’nın arka bahçesinde kalmak ile Çin’e bağımlılık arasında bir seçimden daha fazlası olması benim 

için önemlidir.” diyerek hem Kazakistan’a hem de Özbekistan’a mesaj vermiştir. Böylece Berbock, bölge ülkelerini Rusya ve Çin nüfuzunun 

genişlemesini engellemeye çağırmıştır.[6]

Bu bağlamda Almanya’nın Orta Asya’yla “teknoloji karşılığında hammadde” planına göre işbirliği yapmayı hedeflediği öne sürülebilir. Bu 

sebeple Berbock, AB ekonomisi için gerekli olan nadir toprak metallerinin arzını da dile getirmiştir. Zira bu tür hammaddelerin ana tedar-

ikçisi Çin’dir. Ancak AB’de bu konuda Çin’e bağımlılık tehlikeli görülmektedir. Bu yüzden de Berlin yönetimine göre Kazakistan, bu metallerin 

çıkarılması için alternatif bir seçenek haline gelebilir. Fakat bunun için yüksek teknolojili bir yapı gerekmektedir. Bu yüzden de Berbock, 

Almanya’nın Kazakistan’a gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtmiştir.

Berbock’un Orta Asya ziyaretinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel de 27 Ekim 2022 tarihinde Astana’yı ziyaret ederek Kazakistan, 

Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarıyla bir araya gelmiştir. Michel, zirveyi iki bölge arasındaki bir diyalog-

dan fazlası olarak nitelendirmiş ve iki bölgenin birbirine yaklaştığını vurgulamıştır. Michel de Burbock gibi bölgede daha fazla işbirliği 

yapılması çağrısında bulunmuştur.[7]
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Orta Asya’da Yeni Bir Güç: 
Avrupa Birliği
Ukrayna’da devam eden savaşla birlikte Rusya 

ile Avrupa Birliği (AB) arasında enerji baş-

ta olmak üzere çeşitli alanlarda ciddi krizler 

doğmuştur. Bu krizleri fırsata dönüştürmeyi 

hedefleyen AB, Rusya’nın geleneksel etki alan-

larından biri olan Orta Asya coğrafyasındaki 

ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek için birtakım 

girişimlerde bulunmaktadır. Almanya Dışişleri 

Bakanı Annalena Berbock’un 30-31 Ekim 2022 

tarihlerinde Kazakistan’a ve 1-2 Kasım 2022 tar-

ihlerinde Özbekistan’a yaptığı ziyaretler, AB’nin 

bu hedefinin göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Berbock’a enerji ve altyapı sektörlerinde uzman 

bir heyet de eşlik etmiştir. Söz konusu temasların 

esas amacı enerji odaklı ekonomik işbirliklerinin 

geliştirilmesidir.
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Tayvan’da Yerel Seçimler: 
Nasıl Bir Gelecek?
Tayvan’da dört yılda bir yapılan yerel seçimlerin 

sonuncusu 26 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiştir. 

“Dokuzu Bir Arada” seçimleri olarak adlandırılan ye-

rel seçimlerde 16 vilayet başkanı, 6 büyükşehir bele-

diyesi başkanı, yerel meclis üyeleri ve alt düzeydeki 

yerel yöneticiler seçilmiştir. Seçimlere iktidardaki 

Demokratik İlerleme Partisi (DPP), ana muhalefet-

teki Milliyetçi Parti (Kuomintang ya da KMT), Tayvan 

Halk Partisi ve Yeni Güç Partisi gibi küçük partiler 

katılmıştır.[1]

Harita 1’de görüldüğü üzere muhalefet partisi KMT, 

başkent Taipei de dahil olmak üzere birçok büyük 

seçim bölgesini kazanarak seçimden zaferle ay-

rılmıştır.[2] 2020 yılındaki genel seçimlerde %57,1 gibi 

bir oranla halktan büyük bir destek alan DPP’nin 

yerel seçimleri alacağı tahmin edilirken; seçimler, 

KMT’nin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Yerel seçim sonuçları, sadece yarışan parti aday-

larının zaferle ayrılıp ayrılmadığının belirlenmesi 

değil; aynı zamanda Tayvan’ın gelecekteki yönünün 

ve 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin seyrinin 

ne olacağı hakkında da ipuçları barındırmaktadır. 

Seçim sonuçları kapsamında öne çıkan iki partinin 

(DPP ve KMT) tutumları ve bundan sonra Tayvan’ın 

hem iç hem de dış politika açısından nasıl bir yol 

izleyeceği oldukça mühimdir.

Bilindiği gibi KMT’nin kuruluşu, Çin Halk Cumhuri-

yeti’nin kurulmasından öncelere dayanmaktadır. 

1912 yılında Çin İmparatorluğu’ndan Çin Cumhuri-

yeti’ne geçildikten sonra Sun Yat Sen tarafından 

kurulan KMT, Çin Komünist Partisi’yle (ÇKP) yaşanan 

iç çatışmalar sonucunda 1949 yılında anakaradan 

ayrılarak faaliyetlerine Tayvan’da devam etmiştir. 

KMT, yönetim süresi boyunca Tayvan’daki yerel hal-

ANKASAM ANALİZ
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Son olarak 17 Kasım 2022 tarihinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Temsilcisi Josep Borrell de Özbekistan’ı ziyaret etmiştir. Bölgede Rusya’nın 

yanı sıra Çin’in de bölgede önemli bir aktör olduğuna dikkat çeken Borrell, bölge devletlerinin ilişkilerini çeşitlendirmek istediğini ve bu 

anlamda AB’nin mühim bir partner olarak ön plana çıktığını dile getirmiştir. Ayrıca Borrell, Orta Asya ülkelerinin hayata geçirdiği reform-

lardan duyduğu memnuniyeti de ifade etmiştir.

AB’nin Orta Asya açılımıyla ilgili son önemli gelişme ise 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev’in 

Fransa’yı ziyaret etmesidir. Söz konusu ziyaret, Özbekistan-Fransa ilişkilerinin yanı sıra AB-Orta Asya etkileşimi açısından da mühimdir. 

Sayın Mirziyoyev’in Paris’teki temasları, ağırlıklı olarak ekonomik ilişkilere odaklanmıştır.

Sonuç olarak Orta Asya devletleri, dengeye dayalı çok vektörlü ve çok boyutlu dış politikalarının bir parçası olarak AB gibi aktörlerle 

yakın münasebetler geliştirmekteydi. Bunun daha ziyade ekonomi odaklı bir yakınlaşma olduğu görülmektedir. Bu yakınlaşmada bölge 

devletlerinin yatırım beklentisine karşı, AB’nin de enerji temelli hedefleri belirleyici olduğu söylenebilir. Dolayısıyla karşılıklı kazan-kazan 

mantığıyla şekillenen bir işbirliği sürecinden bahsetmek mümkündür.

[1] “Германия намерена расширить диалог с Казахстаном по политреформам и правам человека”, Total, https://total.kz/ru/news/vneshnyaya_politika/

germaniya_namerena_rasshirit_dialog_s_kazahstan_po_politreformam_i_pravam_cheloveka_date_2022_10_31_14_48_55?ysclid=lala7jixtw626175637, (Erişim 

Tarihi: 2211.2022).

[2] “Алихан Смаилов главе МИД Германии: «Мы видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли»”, Prime Minister, 

https://primeminister.kz/ru/news/alihan-smailov-glave-mid-germanii-my-vidim-sushchestvennyy-potencial-po-uvelicheniyu-obemov-vzaimnoy-torgov-

li-319524?ysclid=lalaad5an4677737043, (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
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Avrupa’nın Orta Asya’ya
Artan İlgisi
Avrasya’nın kalbinde yer alan Orta Asya, 1990 

yılından sonraki dönemde Soğuk Savaş’ın son 

ermesiyle değişen dünyayla birlikte küresel 

güç mücadelesinin cereyan ettiği oyun sa-

halarından biri haline gelmiştir. Zengin yer altı 

kaynakları ve bulunduğu jeopolitik konum, Orta 

Asya’nın mühim bir merkeze dönüşmesinde 

belirleyici rol oynamıştır. Rusya, Çin ve Hindistan 

gibi ülkelerle komşu olması, Hazar Bölgesi’nde 

bulunması ve kuzey-güney ile doğu-batı yönlü 

koridorların merkezinde olması, bölgenin jeop-

olitik, jeostratejik ve jeoekonomik ehemmiyetini 

arttırmıştır.

Anlaşılacağı üzere Orta Asya’nın önemi, sadece 

jeopolitik özelliklerinden ve yeraltı zenginlikler-

inden kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda 

Avrasya’da yaşanan rekabet, jeopolitik kırıl-

malar ve ülkeler arasındaki saldırgan politikal-

ar da bölgeyi doğrudan etkilemektedir. Bunun 
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ka Çin’in kendilerinin anavatanları olduğu görüşünü aşılamış ve söz konusu durum, adada Çinli kimliğinin yaşatılmasında rol oynamıştır.

[4] Buradan yola çıkarak şunu söylemek mümkündür: KMT, Tayvan’da çalışmalarını yürütmeye başladığı andan itibaren Tayvan’da 

bağımsız bir ülke kurma bilinciyle değil; aksine tekrar Çin’i kendi kontrolüne alma hedefiyle hareket etmiştir. Bundan dolayı adada 

bağımsız bir ülke olma ve Tayvanlı kimliği yaratma yönünde ayrılıkçı bir yaklaşım gelişmemiştir.

1980’li yılların sonlarına doğru Tayvan’da demokratikleşme yönünde atılan adımlar ve ortaya çıkan yeni partilerle beraber yeni politik-

acılar “Tayvan bilincini” geliştirmeye başlamıştır. 1990’lı yılların ortalarından itibaren artık “Tayvanlı” olmak “Çin bilincine” karşı bir alternatif 

haline gelmiştir. Böylesi bir yaklaşımın ortaya çıkmasında 1986 yılında kurulan DPP önemli bir rol oynamıştır. 2000 ve 2008 yılları arasında 

başkanlık görevini yerine getiren DPP’li Chen Shui-bian’la beraber DPP ile KMT arasındaki rekabet ve iki farklı perspektif, doruk noktasına 

ulaşmıştır.[5]

Geçmişte başlayan bu rekabetin yansımaları günümüzde de devam etmektedir. 2022 yerel seçimlerine doğru giderken DPP ve KMT’nin 

kampanyalarına bakıldığında, DPP’nin güçlü bir şekilde bağımsızlık yanlısı kimliğiyle öne çıkarken; KMT’nin ise Çin’le dostane ilişkilerin 

yürütülmesinden yana tutumuyla dikkat çektiği görülmektedir. KMT lideri Eric Chu’nun “Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yakın olmayı, 

Japonya’yla dost olmayı ve anakarayla (Çin) barışmayı savunuyoruz.”[6] açıklaması ve DPP lideri Tsai-Ingwen’ın “Tayvan güçlü bir dış 

baskıyla karşı karşıya. Çin otoriterliğinin yayılması, Tayvan halkını her gün özgürlük ve demokrasiye bağlı kalmaya zorluyor”[7] sözleri, KPT 

ve DPP’nin politik yaklaşımlarını net bir şekilde yansıtmaktadır.

Tayvan’daki bu yerel seçimlerde halk, tercihini KMT’den yana kullanmıştır. Peki, bu sonuç hem iç hem de dış politikada nasıl yansımalar 

bulacaktır? Öncellikle iç politikaya bakmak gerekirse, DPP’nin iktidar olduğu dönemde, Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin hem söylem 

hem de eylem bazında tırmandığı görülmektedir. Örneğin 2022 yılında Çin’e ait savaş uçakları, toplam 199 gün Tayvan hava sahasını 

ihlal etmiştir.[8] Yine aynı yıl içinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Wu Çien, DPP’nin ayrılıkçı faaliyetlerinin ve dış güçlerle gizli anlaşma-

larının Tayvan Boğazı’ndaki gerilim ve rahatsızlığın temel nedeni olduğunu öne sürmüştür.[9]

Genellikle son yıllarda gerçekleşen seçimler incelendiğinde, Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin ve Pekin’in tutumunun Tayvan’daki 

seçmenin DPP’den yana oy kullanmasına sebebiyet verdiği görülmektedir. Ancak 2022 yılındaki yerel seçimlerde tam tersi bir tabloy-

la karşılaşılmıştır. Çin’le artan gerilimin ortasında “bu seçimin demokrasi için bir oylama” olacağı sözleriyle öne çıkan Tayvan Devlet 

Başkanı Tsai Ing-wen’in yerel seçimlerde aldığı kötü sonuçların ardından DPP başkanlığından istifa etmesi, DPP’nin böyle bir tabloyla 

karşılaşmayı beklemediğinin göstergesidir.[10] İç politika açısından değerlendirildiğinde KMT’nin seçimleri kazanması, ada halkının Çin’le 

yaşanan gerilimlerden uzaklaşmak istediği ve sorunun çözümünde diyalog kanallarının kullanılmasından yana olduğu şeklinde yorum-

lanabilir. Bu seçim sonucunu, Sarah Wu ve Yimou Lee ise “Çin tehdidi iddiası oy kazandırmadı”[11] diyerek özetlemiştir.

2022 yerel seçimleri, 2024 genel seçimleri için KMT adına umut olarak görülse de farklı sonuçlarla karşılaşılması da olasılık dahilindedir. 

Görüldüğü üzere, 2020 yılında genel seçimlerden büyük zaferle çıkan DPP, 2022 yerel seçimlerinden aynı zaferle çıkamamıştır.[12] Bun-

dan dolayı 2024 genel seçimlerine giderken; DPP ile KMT arasındaki rekabet daha da artacaktır. Tsai’nin “Üzülecek vaktimiz yok. Düştük 

ama yine ayağa kalkacağız” sözleri de DPP’nin hırsını gözler önüne sermiştir.[13] Seçim zaferi ise KMT’nin kazanma ümitlerini yeşertmiştir.

Sonuç olarak KMT, yerel seçimleri kazanmış olsa da devlet başkanlığı hala DPP’li lider Tsai’nin elindedir. Ayrıca meclis çoğunluğu da 

DPP’dedir. Bundan dolayı DPP, dış politikanın şekillenmesinde hala etkin bir role sahiptir. Bu bağlamda Çin’le ilişkilerdeki gerginliğin de-

vam etmesi, ABD başta olmak üzere diğer tüm devletlerle diplomatik ilişkiler geliştirilerek uluslararası toplumun bir parçası olma girişim-

lerinin sürdürülmesi ve bölgedeki ülkelerle siyasi ve ekonomik bağların arttırılması yönünde bir dış politika izleneceği öngörülmektedir. 

Ancak 2022 yerel seçimlerinde DPP’nin uğradığı hezimet, partinin Çin’e yönelik dış politika tutumunun yumuşamasına da neden olabilir.

[1] “Taiwan’s 2022 Local Electoons: The State Of Electoral Campaigns”, Taiwan Insight, https://taiwaninsight.org/2022/11/04/taiwans-

2022-local-elections-the-state-of-electoral-campaigns/ (Erişim Tarihi: 26.11.2022).

[2] “Taiwan’s President Tsai Ing-wen Quits as Party Chair After Local Elections”, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-

asia-63768538 (Erişim Tarihi: 27.11.2022).
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çerçevesinde kurulması gerektiğini söyleyerek Kazakistan’ın yeraltı kaynaklarına ve Özbekistan’ın başta demografik özellikleri olmak üzere 

ülkelerin çeşitli artılarına yoğunlaşmıştır.[8] Zira Almanya, Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden ve sanayi merkezlerinden biridir.

Bununla birlikte enerji konusunda dışarıya bağımlıdır. Bu sebeple Rusya’yla yaşanan çatışmalı süreçten en olumsuz etkilenen dev-

letlerden biridir. Dolayısıyla Orta Asya, Almanya gibi devletler nazarında kritik önem kazanmaktadır.

Neticede, Orta Asya’nın çeşitli nedenlerden dolayı Avrupa nazarındaki değeri ve önemi artmaktadır. Söz konusu durum, doğrudan yoğun-

laşan bir ilgiyi beraberinde getirmektedir. Rusya’yla yaşanan çatışma sürecinde AB, benimsediği politikalarla söz konusu ilgiyi çeşitli sevi-

yelerde ve konularda göstermektedir. Orta Asya devletleri de benimsedikleri çok yönlü dış politika kapsamında Avrupa’yı önemli bir aktör 

olarak görmektedir. Özellikle Avrupa’nın ekonomik kaynakları, teknoloji ve sanayideki gelişmişlik seviyesi, uzun süredir devam ettirdiği barış 

ve istikrar ortamı ile süreklilik arz eden yapısal entegrasyon süreci Orta Asya için önemli fırsatlar ve yol haritası sunmaktadır. Bu kapsam-

da Orta Asya’nın ve AB’nin rekabetten ziyade uzlaşıya ve işbirliğine açık olması ilişkilerin sıfır toplamlı bir kapsamda şekillenmeyeceğini 

göstermektedir.

[1] “The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership”, Council of the European Union, 10113(7), 2007, http://aei.pitt.edu/38858/1/st10113.

en07.pdf, (Erişim Tarihi: 25.11.2022).

[2] “EU Builds a Strong and Modern Partnership with Central Asia”, European Union External Action, https://www.eeas.europa.eu/sites/

default/files/factsheet_centralasia_2019.pdf, (Erişim Tarihi: 25.11.2022).

[3] “Central Asia: Council Adopts a New EU Strategy for the Region”, EU Debates, News&Opinions, https://www.pubaffairsbruxelles.eu/

eu-institution-news/central-asia-council-adopts-a-new-eu-strategy-for-the-region/, (Erişim Tarihi: 25.11.2022).

[4] “EU Builds a Strong…”, a.g.m.

[5] Katrin Böttger-Julian Plottka, “A New Start for the EU Central Asia Policy in 2021? Current State, Developments and Perspectives for the 

Revision of the EU Central Asia Strategy”, L’Europe en Formation, 385/1, 2018, s. 50,

[6] “President Michel visits Central Asia”, European Council, https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/

news/2022/10/28/20221028-pec-visits-central-asia/, (Erişim Tarihi: 25.11.2022).

[7] Doğacan Başaran, “AB-Orta Asya Bağlantı Konferansı: Küresel Ağ Geçidi”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/ab-orta-asya-baglan-

ti-konferansi-kuresel-ag-gecidi/, (Erişim Tarihi: 25.11.2022).

[8] Göktuğ Çalışkan, “Baerbock’un Orta Asya Ziyaretlerinde Enerji Faktörü ve Kazakistan”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/baerbock-

un-orta-asya-ziyaretlerinde-enerji-faktoru-ve-kazakistan/, (Erişim Tarihi: 25.11.2022).
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ması, Avrupa için Avrasya’nın kalbindeki yeni alternatif kaynak-

lara ulaşmanın önündeki engellerin kalkması demektir.

Avrupa’nın Orta Asya’ya yönelmesindeki nedenlerden biri Çin’e 

ulaşmanın bu noktada daha kısa ve daha az maliyetli olmasıdır. 

Bilhassa da Orta Koridor’un istikrar kazanması ve taşımacılık 

ile ulaşımın yanı sıra enerji kaynaklarına ulaşılmasına imkân 

tanıması da önem taşımaktadır. Orta Asya devletleri arasın-

da bulunan uyum ve istikrar, mevzubahis bölgenin güvenli bir 

yatırım alanı olduğuna dair algıyı güçlendirmektedir. Diğer yan-

dan bölge ülkelerinin gerçekleştirdiği reformlar ve ekonomik 

çerçevede liberalleşme adımları, AB’yi cezbeden ana faktörler 

arasında yer almaktadır.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasındaki süreçte Avrupa’dan Orta 

Asya’ya önemli ziyaretler gerçekleşmiştir. Bunlardan en çok 

dikkat çeken ziyaret, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in 

gerçekleştirdiği ziyarettir. 26-28 Ekim 2022 tarihleri arasında Öz-

bekistan ile Kazakistan’ı ziyaret eden Michel, Orta Asya devletler-

inin liderleri ve temsilcileriyle gerçekleştirilen ilk zirveye katılmıştır. 

Taraflar arasında hem ikili hem de Avrupa-Orta Asya kapsamın-

da çeşitli kararlar alınmıştır. Örneğin AB ile Özbekistan arasındaki 

ilişkilerin daha da derinleştirilmesi kabul edilmiştir. Diğer yandan 

liderler, uluslararası hukuka uygun bir şekilde barış, güvenlik, 

demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sürdürülebilir kalkınma konu-

larında birlikte çalışacaklarını teyit ettikleri bir bildiri yayınlamıştır.

[6]

Diğer bir önemli ziyaret ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 

Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Borrell, zirvede ulaştırma bağlantısı, enerji bağlantısı ve dijital 

bağlantı konularını ele alacağını açıklamıştır.[7] Zira söz konusu 

ayrıntılara bakıldığında, AB ile Orta Asya arasındaki ilişkilerin der-

inleştiği ve genişlediği görülmektedir. Çok boyutlu hale gelen il-

işkiler, dijital bağlantı gibi konuları içererek çağa uygun bir özellik 

kazanmaktadır.

Son olarak ikili ilişkiler çerçevesinde çeşitli ziyaretler gerçekleşme-

ktedir. Örneğin 30 Ekim – 2 Kasım 2022 tarihleri arasında Alman-

ya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kazakistan ve Özbeki-

stan’ı ziyaret etmiştir. Baerbock, ülkeler arasındaki ilişkilerin eşitlik 

son örneklerinden biri de Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından 

Avrupalı devletlerin Orta Asya’ya yönelmesidir. Bu jeopolitik kırıl-

maların ve dünyada artan tansiyon Orta Asya’nın zenginliklerini 

daha değerli hale getirmektedir.

Avrupa’nın Orta Asya’ya yönelme süreci, Rusya-Ukrayna 

Savaşı’nın ardından gözle görünür bir şekilde ivme kazansa da 

aslında daha eskiye dayanmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği (AB), 

2007 yılında Orta Asya’ya yönelik ilk strateji belgesini kabul et-

miştir.[1] 2019 senesinde de son strateji belgesini yayınlamıştır.

[2] Kabul edilen bu strateji belgelerinde AB Konseyi, amaçlarını 

Orta Asya’da dayanıklılığı, refahı ve bölgesel işbirliğini teşvik et-

meye odaklanmak şeklinde özetlemektedir. Bu süreçte reform-

lar, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsı-

zlığı ve serbest piyasa ekonomisi, AB’nin öncelikleri arasında yer 

almaktadır.[3]

2019 yılındaki strateji belgesiyle bölgesel işbirliğine yatırım yapar-

ak daha entegre bir Orta Asya pazarı oluşturulması, çevresel 

bozulma ve terörizm gibi sorunlarla mücadele edilmesi ve Af-

ganistan’da istikrarı tesis edebilmek için Orta Asya devletleriyle 

işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda dayanıklılık ve refah için ortaklık oluşturulması he-

deflenmiştir.[4] AB, bu süreçte Orta Asya’yla ilişki kurabilmek ve 

etki alanı oluşturabilmek için strateji belgelerinden yola çıkarak 

dört araç geliştirmiştir. Bunlar; AB kapsamında finansal araçlar, 

üye ülkelerin kurdukları ilişkiler çerçevesinde finansal araçlar, iki-

li anlaşmalar ve kurulacak olan siyasi diyalog kanallarıdır.[5] 5 

Kasım 2021 tarihinde ilk AB-Orta Asya Ekonomik Formu düzen-

lenmiştir. Ayrıca Avrupa’dan Orta Asya’ya çeşitli seviyelerde zi-

yaretler gerçekleşmiştir.

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte Avrupa’nın Rusya’yla olan il-

işkilerinin bozulması sonucunda Avrupa’daki enerji ihtiyacı hat 

safhaya çıkmıştır. Bu noktada farklı alternatifler arayışına yönel-

en Avrupa devletleri hem ulusal hem de birlik kapsamında kur-

dukları ilişkilerle Orta Asya devletlerine yönelmişlerdir. Bu politika, 

özellikle de savaşın başlamasıyla gözle görülür bir hal almıştır. 

Ayrıca Kafkasya’da belirli bir seviyede de olsa istikrarın sağlan-
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Almanya-Japonya İlişkileri 
Üzerine Bir Değerlendirme

ilmektedir. Nitekim Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 

iki ülkenin güvenlik noktasında daha iyi iletişim ve ilişki geliştirmek 

istediğini dile getirmiştir.[2] Aslında Baerbock’un bu ifadesi, Al-

manya’nın Hint-Pasifik’te etkinliğini artırma arzusunda olduğunun 

göstergesidir.

Bununla birlikte Japonya ve Almanya, 2021 yılında bilgi güvenliği 

üzerine bir anlaşma imzalamış ve aynı yılın Kasım ayında Alman 

Donanması’na ait bir firkateyn, yirmi yıl aradan sonra Japonya’yı 

ziyaret eden ilk Alman savaş gemisi olmuştur.[3] Ayrıca söz konu-

su firkateyn, Japonya’yla gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatında 

da yer almıştır. Buna ek olarak iki ülke arasında iklim, siber güvenlik 

ve 6G projeleri gibi alanlarında işbirliği masaya yatırılmıştır.

Japonya-Almanya yakınlaşmasının arka planında bazı haklı 

gerekçeler bulunmaktadır. Bu noktada ilk faktörün Almanya’nın 

Çin’le olan inişli çıkışlı ilişkisi olduğu söylenebilir. Zira Almanya, 

Çin’le olan ilişkilerinde çeşitli hususlarda bir ortak noktaya vara-

mamaktadır. Scholz’un yakın zamandaki Pekin ziyaretinden bazı 

önemli mesajlar çıksa da aslında ikili ilişkilerin hala yerinde say-

dığı söylenebilir. Çünkü Berlin, Pekin’e karşı atacağı adımlarda 

temkinli olma ihtiyacı hissetmektedir. Ayrıca Alman şirketlerinin 

Çin pazarındaki planları ve işleri hem sıfır Covid politikası hem de 

çeşitli yabancı yatırım kısıtlamaları yüzünden engellenmektedir.

[4]

Almanya ile Çin arasındaki sorunlar ve uzlaşmazlık yumağı, Ber-

lin’in yönünü Japonya’ya çevirmesine ve Tokyo’yla işbirliğini 

geliştirmesine yol açmaktadır. Almanya, Çin’le ilişki kurarken; 

Japonya’yı rol model olarak konumlandırabilir.Zira Japonya’nın 

Çin’le ilişkisi, genel olarak dengede gitmekte ve taraflar, olası kri-

zlerden kaçınmaya çalışmaktadır.

İki ülkenin yakınlaşmasına etki eden ikinci neden ise Eski Başbakan 

Şinzo Abe döneminden bu yana kullanılan stratejiye dayanmak-

tadır. Buna göre Avrupa ile Doğu Asya’da güvenlik sorunları bir 

bakıma birbirine bağlanmakta ve bu durum, Avrupa devletleri 

ile Japonya’yı yakınlaştırmaktadır. Örneğin Kişida, bir röporta-

jında Almanya’yla işbirliği yaptıklarını ifade edip; Rusya’ya karşı 

yaptırımlar konusunda Avrupa’yı desteklediklerini açıklamıştır.[5] 

Bu da Japonya’nın Avrupa’yla güvenlik çıkarlarının örtüştüğünün 

göstergesidir. Baerbock ise bir açıklamasında, Berlin’in Hint-Pasi-

fik’te Tokyo’ya tam anlamıyla güvenebileceğini dile getirmiştir.[6]

Öte yandan Almanya-Japonya ilişkileri açısından sorun teşkil 

edebilecek faktörler de vardır. Bunlar; Çin’in tutumu, Japonya’nın 

Çin’le ilişkileri ve Almanya’nın Hint-Pasifik politikasındaki değişim 

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 4 Kasım 2022 

tarihinde Pekin’e bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu 

temaslar, uluslararası basında büyük tartışma-

lara yol açmıştır. Söz konusu ziyaretten üç gün 

önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 

Steinmeier, Japonya Başbakanı Fumio Kişida’yla 

Tokyo’da buluşmuştur.[1] Toplantıda konuşulan 

konular arasında nükleer silahların yayılmasının 

önlenmesi ve ekonomik güvenlik gibi hususların 

yanı sıra Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu ve iklim 

değişikliği meseleleri de yer almıştır. Taraflar, bu 

başlıklar üzerinde işbirliğinin geliştirilmesi noktasın-

da mutabık kalmış ve Güney ve Doğu Çin Deni-

zlerinde yaşanan problemlere ilişkin endişelerini 

de dile getirmiştir.

ve dönüşüm olarak sıralanabilir. Pekin, Ukrayna’daki savaşın sona 

etmesi için Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanmasına karşılık 

Berlin’den bazı taleplerde bulunabilir. Bu da Almanya’nın Japon-

ya’yla ilişkilerinin gerilemesine neden olabilir. Zira Çin’in Rusya 

üzerindeki ekonomik etkisi oldukça yüksektir. Dolayısıyla eğer Çin, 

Rusya’dan Ukrayna’daki savaşla ilgili, enerji bağlamında ve buna 

benzer birçok konuda taleplerini dile getirirse bunun karşılığında 

Almanya’dan büyük taleplerde bulunabilir. Bu doğrultuda Pekin, 

Berlin’den Pasifik’teki anlaşmazlıklar ve insan hakları ihlalleri gibi 

konularda Tokyo’nun yanında konumlanmamasını isteyebilir.

İkinci olarak Japonya, geleceğe yönelik politikasında çıkarlarını 

gözeterek adımlar atabilir. Örneğin Japonya’nın Çin’e insan hak-

ları konusunda eleştiriler getirmemesi, Alman-Japon ilişkilerinin 

sorgulanmasına yol açabilir. Çünkü Almanya, insan hakları gibi 

değerlere destek veren bir ülke olarak Japonya’nın attığı adım-

dan rahatsızlık duyabilir.

Son olarak Almanya, 2019 yılında yayınladığı politika bildirisinde, 

Hint-Pasifik bölgesinde ortaklık kuracağı ülkelerin demokratik ve 

ortak değerlere sahip olması gerektiğine değinmiştir. Ancak 2022 

yılının Eylül ayında Almanya Hükümeti tarafından verilen mesa-

jlar ve yapılan açıklamalar, söz konusu politikasında değişikliğe 

gidildiğini göstermektedir. Buna göre, Hint-Pasifik’te kuracağı or-

taklık ve işbirliklerinin bölgedeki bütün devletlere yönelik olacağı 

ifade edilmiştir. Yani demokrasi ve insan hakları gibi ortak değer-

lere bağlılık arka plana alınmış ve çıkarlar üzerinden işbirliklerine 

ağırlık verileceği anlaşılmıştır. Esasen dünyadaki güç ekseninin ve 

jeopolitik önemin Asya bölgesine kaydığı bir konjonktürde Alman-

ya’nın böylesi bir değişikliğe gitmesi rasyoneldir. Fakat bölgede 

ortaklık kurulacak devletlerin artmasıyla Japonya’yla münasebet-

lere verilen önem de azalabilir.

Kısacası Japonya-Almanya ilişkilerinde işler yolunda gitmekte-

dir. Son yıllarda görüşme ve ziyaretlerin artması, imzalanan an-

laşmalar ve verilen mesajlar, iki ülkenin işbirliğini güçlendirmek 

ve özellikle de güvenlik temelinde daha çok işbirliği yapmak 

istediğini göstermektedir. Bu da ikili ilişkilerin daha da gelişeceği 

anlamına gelmektedir. Bununla birlikte Çin’in konumu ve tutumu, 

taraflar arasındaki ilişkileri etkileyebilecek en önemli faktör olarak 

dikkat çekmektedir.

[1] Haruka Nuga-Mari Yamaguchi, “Germany Stresses İncreas-

ing Defense Role in Indo-Pacific”, AP News, 1 Kasım 2022, https://

apnews.com/article/europe-business-china-japan-germa-

ny-5f9944de51934227f0a051cf15ee3f5f (Erişim Tarihi: 26.11.2022).

Steinmeier’in daha sonra yaptığı bir röportajda, 

coğrafi olarak uzak olmasına rağmen Japonya’yı 

önemli bir ortak olarak nitelendirmesi, ikili münase-

betlerin geliştirilmek istendiğinin bir kanıtı olmuş-

tur. Almanya-Japonya ilişkilerinin gelişmesinde iki 

faktör vardır. Bunlardan ilki, üst düzey ikili iletişimin 

ve temasların artması, diğeri ise işbirliği yapılan 

alanlarda artış yaşanmasıdır. 2022 yılı içerisinde 

Almanya Cumhurbaşkanı, Şansölyesi ve Dışişleri 

Bakanı’nın Japonya’ya ziyaretler gerçekleştirmesi, 

üst düzey diyaloğun güzel örnekleri olarak görüle-

bilir.

İkinci olarak da taraflar arasındaki ticaret hacmi 

büyümekte, ekonomik işbirliği artmakta ve buna 

ek olarak güvenlik konusunda da ilerleme kayded-
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Rus Enerji Kaynakları,
Gerileyen AB Ekonomisi ve 
Amerikan Çıkarları
Ukrayna’daki durumu analiz eden uzmanlar, 

genellikle Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) arasındaki çatışmaya odaklanmak-

tadır. Fakat Washington’un amacı, bir anlam-

da Rusya’nın Ukrayna’da batağa saplanması 

ve Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarından uzak-

laştırılmasıdır. Lakin bu politikalar hem Avrupa 

Birliği (AB) ülkelerinin hem de Ukrayna’nın ağır 

ekonomik sorunlarla yüzleşmesine sebebiyet 

vermektedir.

2022 senesinin Eylül ayında AB, Rus petrolü için 

tavan fiyat uygulanması önerisinde bulunmuş-

tur. Bu durum ise Avrupa pazarındaki birçok 
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malın maliyetini olumsuz etkileyecektir.[1] Buna ek olarak Avrupalı devletlerin Rusya’dan doğalgaz ithalatını sonlandırmayı hedefledikleri 

bilinmektedir. Örneğin AB ekonomisinin lokomotifi olan Almanya 2022 yılının başında Kuzey Akım-2’yi rafa kaldırma kararı almıştır. Berlin 

yönetimi, Almanya ekonomisine ve özellikle de sanayisine büyük fayda sağlayacağı öngörülmesine rağmen böylesi bir karar almıştır. 

Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre Almanya, 2023 senesinde ekonomik resesyona (küçülme) girecektir. Elbette bundan yalnızca 

söz konusu ülke değil; AB’nin geneli olumsuz etkilenecektir.

Avrupa Komisyonu’na göre, 2023 yılında Almanya’nın gayrısafi yurtiçi hasılasında %0,6 daralma beklenmektedir. Dahası bu rakam, 

İsveç’le birlikte AB’nin yirmi yedi ülkesi arasındaki en kötü göstergedir. Nitekim konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Ekonomi Bakanı Rob-

ert Habeck, “Hızla sosyo-ekonomik bir krize dönüşen ciddi bir enerji krizi içindeyiz.” ifadelerini kullanmıştır.[2] Bununla birlikte AB genelinde 

ve Avro bölgesinde 2023 yılının Haziran ayında ekonominin %0,3 ile %1,4 arasında büyüyeceği düşünülmektedir. 2024 yılına kadar AB’de 

ekonomik büyümenin ortalama %1,6 ve avro bölgesinde ise %1,5 olacağı öngörülmektedir. Oysa IMF, 2021 senesinde 2022 yılında %5’lik bir 

büyüme öngörmekteydi. Avrupa Komisyonu, bu tür değişiklikleri, enerji krizi, enflasyon ve iş dünyasının duyarlılığıyla ilişkilendirmektedir.[3]

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni’ye göre, ekonomik göstergeler önemli ölçüde kötüleşmiştir ve iki 

çeyreklik bir düşüşe yaklaşılmaktadır. Bunun nedeninin Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan “belirsizlik”, yüksek enerji fiyatları ve enflasyona 

bağlı olarak satın alma gücünün azalması olduğu söylenebilir.[4]

Aslında Ukrayna Krizi, Avrupa kıtasında yaşanan bir güvenlik sistemi krizidir. Oysa bu kriz, daha büyük çatışmalara yol açmadan yönlendi-

rilebilirdi. Ancak ABD, krizin tırmanmasını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Öncelikle Washington yönetimi, AB’yi Rusya’yla karşı 

karşıya getirmiştir.

Bu kapsamda ABD, AB’yi ciddi kararlar almaya zorlayarak Brüksel ile Moskova arasındaki ticaretin azalmasını ve ekonomik savaşın şidde-

tlenmesini sağlamıştır. Ukrayna’daki çatışma, ABD tarafından AB’nin Rusya’yla işbirliğinden uzaklaştırılması için uygun zemin yaratmıştır. 

Halbuki ucuz Rus enerjisi, Avrupa ekonomisi ve üretimi için hayati öneme sahiptir. Güçlü Avrupa ekonomisi ise ABD ekonomisine bir rakip 

olarak da görülmektedir. Zira uzun yıllar boyunca AB şirketleri, Amerikan endüstrisi için mühim bir rekabeti temsil etmiştir. Bu da Washing-

ton tarafından desteklenen ve teşvik edilen “Transatlantik Ortaklığın” gerçekleşmemesinin nedenlerindendir. Çünkü ABD, Atlantik kıyısının 

iki yakasını ortak pazara dönüştürerek birkaç hedefe ulaşmak istemişti.

Bunlardan ilki, Amerikan liderliğinde küresel bir ekonomik merkezin kurulması ve ABD’nin Avrupa pazarındaki konumunu koruyabilmesiydi. 

İkincisi ise küresel ekonominin merkezi olan Transatlantik pazarına Çin’in girmesini engellemekti. Üçüncüsü de Çin’in ekonomik gücüne 

karşı “tek bir Batı olarak” beraber hareket edebilmekti.

Söz konusu hedefler nedeniyle ABD, Avrupa’nın ekonomik açıdan bağımsız olmasını engellemek ve buna olanak sağlayan Rus enerji kay-

naklarıyla bağını kesmek istemektedir. Aynı şekilde ABD’nin stratejik hedefi Çin’le stratejik ortak olarak kendisini konumlandıran; ancak aynı 

zamanda ekonomik gelirlerinin büyük bir bölümünü Avrupa’yla yaptığı ticari ilişkilerinden elde eden Rusya’nın imkanlarını elinden almaktır.

Sonuç olarak Ukrayna Savaşı’nın ne kadar süreceğini söylemek zordur. Fakat savaşın uzaması, yalnızca Rusya’yı değil; Avrupa’yı iktisadi 

bakımdan olumsuz etkilemektedir. Kuşkusuz süreç, AB’nin ABD’ye olan bağımlılığını arttırmaktadır. Bu da Washington yönetiminin küresel 

hedeflerine hizmet etmektedir.
Dr. Sabir
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[1] “ЕС решил ускорить введение потолка цен на российскую нефть”, VTB, https://www.rbc.ru/economics/23/09/2022/632cef249a794744958db323, 

(Erişim Tarihi: 23.11.2022).

[2] “Минэкономики ФРГ прогнозирует падение ВВП страны на 0,4% в 2023 году”, Vedomosti, https://www.vedomosti.ru/economics/

news/2022/10/12/945197-minekonomiki-frg-prognoziruet-padenie, (Erişim Tarihi: 28.11.2022).

[3] “Прогноз Еврокомиссии: ЕС вступит в рецессию в четвертом квартале 2022 года”, Frank Media, https://frankrg.com/101261, (Erişim Tarihi: 23.11.2022).

[4] Паоло Джентилони: “Рецессию в Евросоюзе можно избежать”, Euronews, https://ru.euronews.com/my-europe/2022/11/22/eu-economic-semester, 

(Erişim Tarihi: 23.11.2022).
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KGAÖ Bağlamında
Ermenistan-Rusya Gerilimi 
ve Kafkasya
Rusya’da iktidarda bulunan Birleşik Rusya Partisi 

milletvekili Yevganiy Federov, Ermenistan’ı “jeo-

politik açıdan çıkmazda olan bir ülke” şeklinde 

nitelendirmiştir. Federov, “Ermenistan’da iktidar, 

Kiev’de olduğu gibi Turuncu Devrim süreciyle 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından iş 

başına getirilmiştir. Ancak Ermenistan’ın beka-

sı, Rusya’ya bağlıdır.”[1] açıklamasında bulun-

muştur. Fedorov’a göre, söz konusu ülkede Rus 

düşmanlığı yaşanmaktadır ve bu sorunun Rus 

yasalarına göre çözülmesi gerekmektedir. Zira 

Ermenistan, Sovyetler Birliği’nden yasal yollarla 

ayrılmamış, yasadışı bir devlet yapılanmasıdır. 

Dolayısıyla bu meselenin çözülmesi gerekme-

ktedir.[2]
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Öte yandan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Erivan zirvesi öncesinde; 22 Kasım 2022 tarihinde Ermenistan’da Rusya Dev-

let Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto etmek için 

yüzlerce kişi bir araya gelmiştir. Bu eylem sırasında protestocular, “Rusya ve KGAÖ düşman, Putin katildir!” yazılı pankartlar taşımıştır.[3]

Ermeni toplumunda Rusya’nın politikalarına karşı tepki arttıkça, Rus siyasi elitleri arasında da Erivan’a yönelik açıklamalar sertleşmektedir. 

Bu durumun temelinde ise Rusya ve KGAÖ’nün İkinci Karabağ Savaşı’nda da savaştan sonra dönem dönem yaşanan çatışmalarda da 

Ermenistan’a beklediği desteği verememesi yatmaktadır.

Nitekim Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 23 Kasım 2022 tarihinde Erivan’da düzenlenen KGAÖ Zirvesi’nin Sonuç Bildirgesi’ni ve Erivan’a 

yardım konulu karar taslağını imzalamayı reddetmiştir. Bu konuda Paşinyan, “KGAÖ, üyesi olan Ermenistan’ı örgütün bir parçası olmayan 

Azerbaycan’a karşı korumamıştır.” demiştir.[4]  Ayrıca Ermeni lider, örgütün hantal bir yapısının bulunduğunu ve hızlı karar alınamadığını 

belirterek şunları ifade etmiştir:[5]

“2022 yılının Ocak ayında Kazakistan’daki kitlesel protestolar sırasında KGAÖ’nün isyanları durdurmaya ve darbeyi önlemeye yardımcı 

olan bir çözüm geliştirmesi bir gün sürmüştür. Ermenistan’ı Azerbaycan’a karşı savunma konusunda ise KGAÖ, başarısız olmuştur. Çünkü 

ittifak sorumluluğunu yerine getirmemektedir.”

Esasen Moskova-Erivan hattındaki sorunlar yeni değildir. Paşinyan’ın iktidara gelmesine dayanan bir anlaşmazlık hali söz konusudur. 

Çünkü Ermenistan Başbakanı’nın temel hedefi, ülkesini Rusya’nın etkisinden çıkararak daha demokratik bir ülke haline getirmek ve dün-

yaya entegre etmektir. Moskova ise bu jeopolitik yönelimi “ihanet” olarak değerlendirmektedir.

Paşinyan’ın eleştirilerini ve Sonuç Bildirgesi’ni imzalamamasını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise “Paşinyan, KGAÖ’nün Azer-

baycan-Ermenistan çatışmalarındaki tutumunu tenkit etme hakkına sahiptir; fakat örgüte hala ihtiyaç duyduğu da açıktır.” demiştir.[6]

Rusya-Ermenistan ilişkilerinin her geçen gün daha da gerildiğini söylemek mümkündür. Erivan, Moskova’nın desteğini alamamasından 

dolayı üyeliğini sorgulamakta ve birtakım açıklamalar yaparak Rusya’nın üzerinde baskı oluşturmaya çalışmaktadır. Dahası Ermenistan, 

bu eleştiriler vesilesiyle KGAÖ’yle bağlarını koparmak istemektedir.

Kremlin ise KGAÖ’yü yeniden birliktelik ve dayanışma ruhu ön plana çıkan bir örgüte dönüştürmenin yollarını aramaktadır. Bu yüzden 

de Paşinyan’ın örgüte saygı duymadığını belirten açıklamaları, Moskova’da rahatsızlık yaratmaktadır. Bu çerçevede Rusya, bir yandan 

Ermenistan’ı kaybetmeyecek bir formül ararken; diğer taraftan da Paşinyan yönetimiyle mücadeleye hazırlanmaktadır.

Bu noktada Rusya’nın Paşinyan Hükümeti’ni gözden çıkardığını öne sürmek mümkündür. Ancak Moskova, Paşinyan’a alternatif oluştura-

cak bir politikada geliştirmemiştir. Bu sebeple de Federov gibi politikacılar üzerinden bazı mesajlar vererek Ermenistan’ın meşruiyetini 

tartışmaya açmaktadır. Belirtmek gerekir ki; bu tarz çıkışların temel amacı Paşinyan’ın üzerinde baskı kurmak ve böylece Ermeni liderin 

Rusya karşıtı duruşunu sınırlandırmaktır.

Bununla birlikte mevzubahis açıklama, Rusya’nın eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle ilişkileri bozulduğunda bu devletlerin meşruluğunu sor-

gulayabileceğine de işaret etmektedir. Zira Federov’un Ermenistan hakkındaki açıklamaları, Ukrayna örneğini hatırlatmaktadır. Benzer 

bir şekilde Kazakistan’da KGAÖ’ye ilişkin çeşitli tartışmaların yaşandığı dönemlerde de Rusya’daki bir devlet televizyonunda Kazakistan’a 
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yönelik tehdit açıklamaları yapılmıştır. Hatta bu yayında Kazakistan’ın bir sorun olduğu ve Ukrayna’dan sonra bu soruna yoğunlaşılacağı 

belirtilmiştir.

Rusya komşu ülkelerin mevcut yönetimlerini meşru görmediği mesajını vererek bu ülkelere karşı askeri güç kullanma ihtimalinin bulun-

duğu sinyalini vermektedir. Lakin bu tehditler, söz konusu ülkelerin Rusya’dan uzaklaşmasına yol açmakta ve post-Sovyet ülkeler, yeni 

müttefik arayışlarına yönelmektedir.  

Tüm bu bilgilerden hareketle, Rusya’nın Ermenistan üzerindeki nüfuzunun azalmaya başladığı söylenebilir. Bu da Moskova’nın Bakü’yle 

ilişkilerini geliştirmesini beraberinde getirecektir. Ancak Paşinyan yönetiminin meşru sayılmaması ve Rusya’ya yakınlığıyla tanınan Kara-

bağ Klanı’nın önünün açılması, Bakü’nün bölgedeki çıkarlarına zarar verebilir.

Sonuç olarak Ermenistan-Rusya ilişkilerinin kötüleşmesi, KGAÖ’nün geleceğini tartışmaya açmaktadır. Zira Erivan, güvenlik arayışı nok-

tasında Washington ve Paris’le olan münasebetlerine önem vermektedir. Bu durum ise Rusya’yı Kafkasya bölgesinde yeni bir denge ve 

işbirliği arayışına yönlendirecek gibi gözükmektedir.

[1] ““Вопрос надо решать”: В российской Думе назвали Армению незаконным государством с проявлениями русофобии”, Obozrevatel, https://news.

obozrevatel.com/abroad/vopros-nado-reshat-v-rossijskoj-dume-nazvali-armeniyu-nezakonnyim-gosudarstvom-s-proyavleniyami-rusofobii.htm, (Erişim 

Tarihi: 25.11.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “В Ереване в преддверии саммита ОДКБ провели антироссийскую акцию: люди вышли с флагами Украины и плакатами “Путин – убийца”. Фото 

и видео”, Obozrevatel, https://news.obozrevatel.com/abroad/v-erevane-v-preddverii-sammita-odkb-proveli-antirossijskuyu-aktsiyu-lyudi-vyishli-s-flag-

ami-ukrainyi-i-plakatami-putin-ubijtsa-foto-i-video.htm, (Erişim Tarihi: 25.11.2022).

[4] “Пашинян раскритиковал работу ОДКБ и отказался подписывать документы”, Gazeta.Ru, https://www.gazeta.ru/politics/2022/11/23/15831991.shtml, 

(Erişim Tarihi: 25.11.2022).

[5] Aynı yer.

[6] “«Это фиаско»: в Кремле рассказали о разногласиях в ОДКБ”, Biznes Online, https://m.business-gazeta.ru/news/573090, (Erişim Tarihi: 25.11.2022).
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Özbekistan’ın Afganistan
Diplomasisi
2021 yılının Ağustos ayında Taliban’ın Afgan-

istan’a egemen olması, bölgesel ve küre-

sel dengeleri önemli ölçüde değiştirmiştir. Bir 

yıldan fazla süredir yönetimde olan Taliban, 

uluslararası tanınırlık elde etme ve meşruiyet 

sağlama çabası içinde olsa da henüz hiçbir 

ülke tarafından tanınmamıştır. Ancak birçok 

devlet, Taliban’la diyalog kurmuştur. Bununla 

birlikte bazı ülkelerin Afganistan’ın uluslararası 

sisteme entegrasyonu ve Taliban yönetimine 

yaklaşım konusundaki diplomatik faaliyetleri 

dikkat çekmektedir. Bu aktörler içerisinde Orta 

Asya’nın önemli ülkelerinden olan Özbekistan’ın 

öne çıktığı görülmektedir. Zira değişen bölgesel 

jeopolitik, Orta Asya ülkelerinin Afganistan üzer-

indeki diplomatik ve ticari etkisini arttırmıştır. Öz-

bekistan da bu anlamda Kabil açısından kritik 

öneme sahip bir aktördür.

Taşkent yönetiminin gerek bölgesel düzeyde 

ülkeler arasında iletişimin arttırılması yoluyla 

gerekse uluslararası kurumsal yapılar zemin-

inde Afganistan konusunda yoğun bir diplo-

masi yürüttüğü görülmektedir. 26 Kasım 2022 
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tarihinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Nurov’un Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA) Başkan Yardımcısı Marcus Putzel’le 

yaptığı görüşme de söz konusu diplomasinin bir aşamasıdır. İkili arasındaki toplantıda Taliban’la görüşmek üzere Birleşmiş Milletler 

(BM) liderliğinde uluslararası bir müzakere grubunun kurulması ele alınmıştır. BM bünyesinde uluslararası müzakere grubu oluşturma 

amacının “karşılıklı yükümlülüklerin daha hızlı uygulanması için bir algoritma üzerinde anlaşmak” olduğu ifade edilmiştir.[1] Diğer bir dey-

işle Taliban’la kurulacak diyalog konusunda daha hızlı ilerleme sağlayabilmek adına müzakere için uluslararası bir heyet oluşturulması 

amaçlanmaktadır.

Özbekistan’ın Afganistan konusundaki atılımları uluslararası alanda örnek oluşturacak niteliktedir. Taşkent, Taliban yönetiminin uluslar-

arası sistemden dışlanmaması gerektiği yönündeki düşüncesini farklı platformlarda dile getirmektedir. Bunu yaparken de Taliban’ın 

uluslararası talepleri yerine getirmesinin ve ülkede kapsayıcı hükümet kurulmasının önem arz ettiğini vurgulamaktadır.

Mevcut koşullarda Taliban yönetiminin resmen tanınamayacağı söylemlerine Özbekistan da destek vermektedir. Bunun yanı sıra 

Taşkent, birçok mesele konusunda Taliban’la diyalog kurarak kilit düzeyde bir iletişim sağlamıştır. Bu anlamda Taliban’ın dış bağlantı 

sağlamak ve uluslararası aktörlerle iletişimini geliştirmek adına Özbekistan’ı önemli bir muhatap olarak gördüğü söylenebilir. Taşkent, 

Taliban’ı izole etmeden ya da ötekileştirmeden ekonomik işbirliklerine odaklanarak ılımlı bir ilişki dinamiği geliştirmiştir. Nitekim ülkeler 

arasında karşılıklı temasların sağlandığı bilinmektedir. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in Özel Temsilcisi İsmatulla 

Irgashev de hükümetin Taliban’la yakın çalıştığını belirterek kurulan diyaloğun ne düzeyde olduğunu “Uzun süredir sağlam temaslarımız 

var, düzenli olarak konuşuyoruz ve işbirliğini tartışıyoruz.” diyerek ifade etmiştir[2]

Taşkent, Taliban’la kurulan bağların yanı sıra Afganistan’ın dış bağlantıları açısından da önem taşımaktadır. Bu anlamda konferans 

diplomasisi yoluyla önemli bir etkinlik gösterilmektedir. Son bir yıllık süreçte birçok uluslararası toplantıda Özbekistan, teşvik edici ve 

kolaylaştırıcı bir rol üstlenmiştir. 15-16 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen “Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve 

Fırsatlar” konferansı bu anlamda örnek teşkil etmektedir. Taliban’ın uluslararası toplumla bir araya gelmesinin sağlandığı toplantılar ve 

Taşkent’in yapıcı rolü, Özbekistan’ın Afganistan konusunda kritik bir aktör olduğunu ortaya koymaktadır.

Özbekistan’ın Taliban yönetimi konusundaki tutumunun bölgesel güvenlik temelinde şekillendiğini söylemek mümkündür. Afganistan’da-

ki istikrarsızlık, yalnızca bu ülkeyle sınırlı kalmamış, çevre ülkelere ve yakın coğrafya olarak Orta Asya’ya da sirayet etmiştir. Dolayısıyla 

daha fazla çatışma ihtimalinin doğurduğu tehditler, Taşkent yönetimini diplomatik araçlara yönlendirmektedir.

Öte yandan radikal unsurların hareket serbestisi kazandığı son bir yıllık süreçte, terör örgütü Devlet’ül Irak ve’ş Şam (DEAŞ) ve onun sözde 

Horasan Emirliği (ISKP) faaliyetlerini arttırmıştır. Bu da Orta Asya ülkelerinde tehdit algısının ciddi anlamda yükselmesine neden olmak-

tadır. Dolayısıyla Afganistan’da sağlıklı bir hükümetin kurulması, ulusal ve bölgesel güvenlik açısından elzemdir. Bu kapsamda Özbeki-

stan’ın Afganistan diplomasisinde güvenliğin önemli bir yer edindiği söylenebilir.

Özbekistan’ı diplomasi konusunda aktif olmaya iten bir neden de bölgesel projelerde Afganistan’ın yer alması gerektiğidir. Günümüzde 

Orta Asya, birçok önemli proje ve planlamanın kilit coğrafyası haline gelmiştir. Ancak Afganistan kaynaklı güvenlik riskleri, projelerin de-

vamlılığı konusunda şüphelere yol açmaktadır.

Diğer taraftan büyük kazanımlar getirecek projelerin ilerlemesi noktasında da Afganistan önem taşımaktadır. Bu sebeple Taliban’la 

kurulacak diyalog ve ülkenin bölgesel projelere dahil edilmesi, Özbekistan gibi aktörler açısından mühimdir. Örneğin Trans-Afgan Ulaştır-

ma Koridoru, Taşkent’in önem verdiği projelerdendir. Proje, Orta Asya ülkelerinin Afganistan üzerinden açık denizlere ulaşmasına imkân 

tanımaktadır.

Bir başka bölgesel proje de Özbekistan-Afganistan-Pakistan Demiryolu Projesi’dir. Bu projenin hayata geçirileceğinin ilanı, yine Özbek-

istan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen bir uluslararası konferansta yapılmıştır. Bu da Taşkent’in bölgesel kalkınma ve projelere verdiği 

değer ile Afganistan’a yönelik diplomasisi arasındaki bağı göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Hatırlanacağı üzere, 25-26 Temmuz 2022 tarihlerinde Taşkent’te düzenlenen “Afganistan: Güvenlik ve Ekonomik Kalkınma Uluslararası 

Konferansı”na Taliban da katılım sağlamıştır. Toplantıya Taliban Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki başkanlığındaki bir heyet, Özbekistan 

Şeyma KIZILAY
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Avrupa’nın Çin Stratejisinde 
Almanya “İtici Güç” Olabilir mi?
Batı’daki en güncel tartışmalardan biri, dünyanın 

barış ve güvenliğini tehdit ettiği öne sürülen 

Rusya’dan sonra Çin’le nasıl mücadelede 

edileceğidir. Almanya gibi bazı ülkeler, Çin’le 

ekonomik bağların sürdürülmesini ve bu an-

lamda ılımlı bir politikayı tercih ederken; Ameri-

ka Birleşik Devletleri’nin (ABD) öncülük ettiği Batılı 

devletler ise Çin’le ilişkilere mesafe konulmasını 

savunmaktadır. Nitekim 23 Kasım 2022 tarihinde 

Amerika merkezli Foreign Policy’de yayımlanan 

makalede “Olaf Scholz, Çin konusunda Batı’nın 

birliğini baltalıyor.” başlığı kullanılmıştır.[1] Söz 

konusu makalede, Almanya Şansölyesi’nin Pe-

kin’e tek başına gitme kararı alarak hem iç poli-

tikada hem Avrupa’da hem de küresel düzeyde 

kendini yabancılaştırdığı iddia edilmiştir.

Batı’daki bu ayrışmaya rağmen Almanya, uzun 

vadede Çin konusunda haklı çıkabilir. Yani 

Çin’le diyalog kurmanın Tayvan’da olası bir 

çatışmanın önlenmesinde ne kadar önemli 

olduğunu Batı’ya kanıtlayabilir. Buna ek olarak 

Almanya, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde 

Çin’in Rusya üzerindeki etkisinin kullanılabi-

leceğini Batı’ya göstermiştir.

İkinci bir olasılığa göre; Almanya’nın Çin’e 

karşı bu ılımlı yaklaşımı, Rusya-Ukrayna Savaşı 

örneğinde olduğu gibi, hayal kırıklığıyla sonuçla-

nabilir. Böyle bir netice almak istemediği için 

Berlin yönetimi, Kıta Avrupası’yla daha uyumlu 

hareket edebilmek adına Çin’e bakışını revize 

edebilir.  Politico Dergisi’nin 23 Kasım 2022 tarihli 

Dr. Cenk TAMER
ANKASAM

Asya-Pasifik
Uzmanı
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Hükümeti temsilcileri ve 20’den fazla ülkenin temsilcileri katılmıştır. Zirvenin odağında yer alan konular, Özbekistan-Afganistan-Pakistan 

Demiryolu Hattı’nın inşası başta olmak üzere ulaşım ve haberleşme sektöründeki girişimler olmuştur.[3]

Özbekistan’ın bölgesel projeler kapsamındaki amaçları arasında Afganistan üzerinden Pakistan’ın Hint Okyanusu’ndaki limanlarına 

uzanan ticaret yolunu güvence altına alma stratejisi de yer almaktadır.[4] Bu hedef doğrultusunda Batı ile Afganistan arasındaki iletişimi 

derinleştiren bir Özbekistan’dan söz edilebilir. Nitekim altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi ve Afganistan’ın entegrasyonu için yardım 

gerekmektedir. Bu konuda Taşkent yönetiminin yapıcı ve kolaylaştırıcı bir rol oynadığı ifade edilebilir.

Ayrıca Özbekistan, Afganistan’a gönderilen insani yardımların ulaştırılmasında da stratejik bir rol üstlenmektedir. Bu faktör de Taşkent 

yönetimini Afganistan merkezli diplomasi faaliyetlerinde aldığı inisiyatifle ön plana çıkarmaktadır. Üstelik Taşkent, mevzubahis yardımların 

ulaştırılmasını kolaylaştırmanın yanı sıra daha da arttırılması için adımlar atmıştır. Nitekim Özbekistan’ın Afganistan’a daha fazla yardım 

sağlanabilmesi için Washington’a bir heyet gönderdiği bilinmektedir. Aynı zamanda Taliban’la daha fazla angajman için de çaba har-

canmaktadır.[5]

Tüm bu bilgilerden hareketle, uluslararası toplantılara öncülük eden ve ev sahipliği yapan, Afganistan’a yönelik yardım konusunda kolay-

laştırıcı rol üstlenen ve Taliban yönetiminin uluslararası aktörlerle olan iletişimini arttırmayı hedefleyen bir Özbekistan’dan bahsetmek 

mümkündür. Bahsi geçen hususlar; Taşkent’in uluslararası imajını ve görünürlüğünü arttırmaktadır.

Sonuç olarak Özbekistan’ın Afganistan’ı bölgesel entegrasyon için bir fırsat olarak gördüğünü söylemek mümkündür. Aynı zamanda 

Afganistan Sorunu’nun çözümünde etkili bir aktör olarak hareket etmesi sebebiyle Taşkent’in küresel imajını güçlendirecek adımlar attığı 

söylenebilir. Bu yüzden de Taşkent’in mevcut tutumunu sürdüreceği ve Afganistan konusundaki etkinliğiyle adından söz ettirmeye devam 

edeceği öngörülebilir.

[1] “UN Official Concludes Meeting with Tajikistan, Uzbekistan Leaders on Afghanistan”, Afintl, https://www.afintl.com/en/202211262624, 

(Erişim Tarihi: 26.11.2022).

[2] “Uzbekistan Seeks to Engage Taliban Without Alienating West”,”, VOA News, https://www.voanews.com/a/uzbekistan-seeks-to-en-

gage-taliban-without-alienating-west/6557338.html, (Erişim Tarihi: 26.11.2022).

[3] “Uzbekistan-Afghanistan: A project for the construction of a railway line was discussed”, Uz Daily, https://www.uzdaily.uz/en/post/74516, 

(Erişim Tarihi: 26.11.2022).

[4] “Uzbekistan Seeks to Engage Taliban Without Alienating West”, a.g.m.

[5] Aynı yer.
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Kosova-Sırbistan Arasındaki 
Araç Plakaları Anlaşması Ne
Kadar Kalıcı?
21 Kasım 2022 tarihinde Kosova’nın araç plakal-

arıyla ilgili kararından vazgeçmemesi üzerine 

gerginliğin daha fazla tırmanmaması için Avru-

pa Birliği’nin (AB) arabuluculuğunda Brüksel’de 

acil çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirilm-

iştir. Ancak bu görüşmelerden olumlu sonuç 

çıkmayınca uluslararası arenada tedirgin-

lik artmıştır. Nitekim Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü (NATO), Brüksel görüşmeleri sonrasında 

taraflara sakin kalmaları çağrısında bulunarak 

Kosova’nın kuzeyinde tam teyakkuz halinde old-

uklarını açıklamıştır.

AB’nin önerisinin reddedildiği Brüksel görüşme-

leriyle birlikte acil çözüm için devreye Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) girmiştir. Bu bağlamda 
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haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı, Çin’e karşı daha sert bir 

tavır almak, Alman şirketleri Pekin’e olan bağımlılıklarını azaltma-

ya zorlamak ve aynı zamanda Avrupa Birliği’nin (AB) Tayvan’la bir 

yatırım anlaşması yapma çabalarını desteklemek adına yeni bir 

strateji geliştirmektedir.[2]

Buradaki asıl soru; bakanlığın bu tutumunun, nihayetinde Alman-

ya’nın Çin politikasında köklü bir değişiklik yaratıp yaratmaya-

cağıdır. Nitekim Almanya’nın Avrupa’daki genel eğilimden ayrı 

hareket etmesi düşünülemez. Aksine Berlin, Avrupa’nın motor (iti-

ci) gücü olarak tanımlanabilir. Bu yüzden de Avrupa’nın Çin’le ilgili 

politikalarının şekillenmesinde Almanya önemli bir fark yaratabilir. 

Buna rağmen Kıta Avrupası, Rusya-Ukrayna Savaşı tecrübesinden 

hareketle, Almanya’nın Çin politikalarına güvenmemektedir. Çünkü 

Berlin, savaşı önleyebilecek siyasi güce ve diplomatik yeteneğe sa-

hip olmasına rağmen bu ulusal gücünü Moskova üzerinde yeter-

ince başarılı şekilde kullanamamıştır.

Almanya, Rusya’nın enerji konusunda Avrupa’ya ihtiyaç duyduğunu 

ve bu sebeple de Ukrayna’ya karşı kolayca harekete geçemeye-

ceğini düşünmekteydi. Bir diğer ifadeyle Berlin, bu savaş riskini 

hafife almıştı. Böyle bir ihtimali düşünse bile Almanya’nın elinde 

Rusya’yı durdurabilecek çok fazla araç yoktu. Savaştan önce 

hem Almanya hem de Fransa liderleri arabuluculuk için Mosko-

va’yı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerden sonra Avrupa, Rusya’yı ikna 

etmenin mümkün olmadığını ve Ukrayna’daki savaşı önlemek için 

ellerinden bir şey gelmeyeceğini açıkça görmüştür. Buna rağmen 

Avrupa, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başladıktan sonra bunun 

asıl sorumluluğunu Almanya’nın üzerine yüklemiştir. Çünkü Berlin, 

Avrupa’yı enerji meselesinde Rusya’ya daha bağımlı kılacak Kuzey-

Akım-2 Projesi’nin temel aktörüydü. Deyim yerindeyse Almanya’nın 

Rusya’yla işbirliğinde ısrar etmesinden dolayı Avrupa, kendisinin 

büyük bir stratejik yanılgıya düştüğünü iddia etmektedir.

Günümüzde ise Kıta Avrupası, enerji ve ticari ilişkilerde Almanya’nın 

izlediği politikalara güvenmenin yol açabileceği hasarı en aza in-

dirmeye çalışmaktadır. Çünkü Avrupa’nın Çin politikasında da “itici 

gücün” Almanya olduğu görülmektedir. Avrupa’nın kafasındaki te-

mel soru ise Almanya’nın politikalarına ne kadar ve nereye kadar 

güvenileceğidir. Her şeye rağmen Almanya’nın Çin politikasında 

köklü bir değişiklik yaratmak istemediği söylenebilir. Bu bağlamda 

Berlin’in Çin’in insan hakları ihlali iddialarını dile getirmeye devam 

edeceği ve bölgedeki askeri etkinliğiyle ilgili eleştirilerini sürdüreceği 

öngörülebilir. Buna ek olarak Alman şirketlerden Çin’le iş yaparken 

dikkatli olmaları istenecek ve bağımlılığı azaltmaları talep edilece-

ktir.[3]

Buradaki asıl değişiklik, pozitif yönlü olabilir. Yani Almanya, Çin’le di-

yaloğa daha fazla önem verebilir. Bu strateji, Avrupa’nın ilgisini çek-

meye başlamış ve kıta ülkeleri, Pekin’le iletişimi arttırmanın avanta-

jlarını görmeye başlamıştır. Bunun başlangıç noktası ise Almanya 

Şansolyesi Scholz’ün 4 Kasım 2022 tarihli Pekin ziyaretidir. Burada 

Scholz, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yaptığı görüşmeden son-

ra Rusya’nın nükleer tehditlerine karşı çıkılması noktasında hemfikir 

olduklarını söylemiştir. Ayrıca Scholz, Çin’in Ukrayna’daki savaşın 

sona ermesi için Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanabileceğini belirt-

miştir. Çin makamlarına göre Cinping, Scholz’e Avrasya’da nükleer 

silahların kullanılmasına karşı olduğunu dile getirmiştir.[4]

Söz konusu açıklamalardan sonra Batılı güçler, Çin’le iş yapmanın 

avantajlı olabileceğini görmüştür. Bundan yaklaşık on gün sonra 

hem ABD Başkanı Joe Biden hem de Fransa Cumhurbaşkanı Em-

manuel Macron, Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenen G20 Zirve-

si vesilesiyle Cinping’le yaptıkları ikili görüşmelerde, nükleer silahlar 

mevzusuna değinmiştir. Diğer bir ifadeyle Batılı güçler, Almanya’nın 

politikaları sayesinde Çin’in nükleer meselede hassas olduğunun 

farkına varmış ve bu mevzu üzerinden onun üzerine gitmeye 

başlamıştır. Yani mevzubahis aktörler, Çin’i kendi yanlarına çek-

mek suretiyle Rusya’yı uluslararası arenada yalnızlaştırabileceğini 

düşünmüştür. Bu noktada Batı’nın cevap vermesi gereken önemli 

bir soru vardır: Batı’nın gerçek rakibi/düşmanı kimdir? Bu bağlamda 

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını bir an önce sonlandırmak mı; yoksa 

yükselen Çin tehdidini durdurmak mı acil bir politikadır?

Batı, söz konusu sorulara cevap vermekte zorlanmaktadır. Atlan-

tik güçlerine göre Rusya, Ukrayna’daki savaşı kaybetmiştir ve bu 

yüzden gelecek on yıldaki asıl büyük tehdit olan Çin’le ilgilenmek 

gerekmektedir. Dolayısıyla Çin’le diyalogdaki asıl maksat, Rusya’yı 

durdurmak değil; Hint-Pasifik’teki çıkarları korumaktır.

Almanya’nın liderlik ettiği Kıta Avrupası’na göre ise Ukrayna’daki 

savaş sonlanmadan Çin’le yoğun şekilde mücadele etmek müm-

kün görünmemektedir. Hatta Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra 

bile Çin’le ekonomik bağları tamamen ortadan kaldırmak olası 

değildir. Ancak bu bağlar zayıflatılabilir ve bağımlılık azaltılabilir. 

Almanya, bunun daha da ötesine geçerek Çin’le açık bir hesap-

laşmanın ve onu ötekileştirmenin realist bir yaklaşım olmadığını 

görmektedir.

Neticede Batı’nın Çin’e bakış açısında ABD ve Almanya’nın farklı 

noktalarda konumlandıkları görülmektedir. Buna rağmen her iki ak-

tör de birbirlerinden yeni stratejiler öğrenmektedir. Örneğin Scholz, 

Pekin ziyaretinden sonra ABD Başkanı Joe Biden’la telefon görüşm-

esi yaparak ziyaretle ilgili izlenimlerini aktarmıştır. Bunun ardından 

da ABD, Çin’le nükleer silahlar mevzusunu konuşmaya başlamıştır. 

Diğer taraftan Almanya, Çin’e olan ekonomik bağımlılığını azaltmak 

için yeni kanunlar hazırlamaya ve stratejiler geliştirmeye koyulmuş-

tur. Almanya, gelecekte Çin’le kritik teknoloji ve ticaret kalemlerinde 

ilişkiler kurarken daha dikkatli olacağını söylemektedir.[5] Avrupa’nın 

temel görüşü de bu yönde ilerlemektedir. Dolayısıyla Batı’nın Çin’le 

mücadelesinde Almanya, “itici/belirleyici” bir güç haline gelmekte-

dir.
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Bununla birlikte AB, üyelik hedeflerini kullanarak çatışmaların çıkmaması için her iki ülkeye de ceza niteliğinde “sopa” gösterebilir. Örneğin 

AB Dönem Başkanı Çekya, Daimî Temsilciler Komitesi’ne Kosova’ya vize muafiyeti verilmesine ilişkin kararın gündemden kaldırıldığını ilet-

miştir.[6] AB’nin kararının Kosova’nın kuzeyinde yaşanan gerilim sebebiyle alındığı öğrenilmiştir. Bu nedenle de vize muafiyeti ile diyalog 

sürecini ayrı ayrı değerlendiren AB’nin ilk kez diyalog sürecinden etkilenerek karar vermesi, daha fazla sorun çıkarmamaları konusunda 

taraflara verilen bir mesaj niteliği taşımaktadır.

Sonuç olarak Kosova ile Sırbistan’ın 24 Kasım 2022 tarihinde araç plakaları konusunda yaptığı anlaşma, bölgede tırmanan gerilimi 

düşürmüştür. Lakin iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerçekleştirilen diyalog sürecinde anlaşmazlıkların yaşanmaya devam 

edeceği öne sürülebilir.

[1] “Kurti: Every International Support Needed for Agreement within 48 Hours”, N1, https://rs.n1info.com/english/news/kurti-every-interna-

tional-support-needed-for-agreement-within-48-hours/, (Erişim Tarihi: 28.11.2022).

[2] “Vučić najavio nastavak pregovora s Kosovom, no bez dodatnih detalja”, Al Jazeera Balkans, https://balkans.aljazeera.net/vide-

os/2022/11/22/vucic-najavio-nastavak-pregovora-s-kosovom-no-bez-dodatnih-detalja, (Erişim Tarihi: 28.11.2022).

[3] “Kosovo and Serbia Reach Deal on Licence Plate Dispute-Borrell”, Euronews, https://www.euronews.com/my-europe/2022/11/24/koso-

vo-and-serbia-reach-deal-on-licence-plate-dispute-borrell, (Erişim Tarihi: 28.11.2022).

[4] “Kosovo PM: Agreement on Normalization with Serbia Before Spring 2023”, N1, https://rs.n1info.com/english/news/kosovo-pm-agree-

ment-on-normalization-with-serbia-before-spring-2023/, (Erişim Tarihi: 28.11.2022).

[5] “Vucic, Kosova ile Varılan Anlaşmayı Değerlendirdi”, Balkan News, https://www.balkannews.com.tr/sirbistan/vucic-kosova-ile-vari-

lan-anlasmayi-degerlendirdi-h5074.html, (Erişim Tarihi: 28.11.2022).

[6] “AB’den Kosova’ya Ceza: Vize Muafiyeti Kararı Gündemden Kaldırıldı”, Balkan News, https://www.balkannews.com.tr/kosova/ab-den-

kosova-ya-ceza-vize-muafiyeti-karari-gundemden-kaldirildi-h5061.html, (Erişim Tarihi: 28.11.2022).

41
W W W . A N K A S A M . O R G

Kosova Hükümeti, araç plakalarıyla ilgili üç aşamalı uygulama planının ikinci aşamasını (Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakası olmayan 

araç sahiplerine para cezası verilmesi) ABD’nin talebi üzerine kırk sekiz saatliğine ertelemiştir.  

Priştine Hükümeti’nin ABD’nin talebini kabul etmesiyle Kosova-Sırbistan hattında yoğun bir diplomasi trafiği yaşanmıştır. Zira Kosova 

Başbakanı Albin Kurti “azami çabayı gösteriyoruz ve 48 saat içinde bir anlaşmaya varmak için mümkün olan tüm uluslararası ve yerel 

desteğe ihtiyacımız var” demiştir.[1]

Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ayrıntı vermeden Priştine’yle müzakerelerin devam ettiğini belirtmiştir.[2] 

Öyle ki; iki ülke, 24 Kasım 2022 tarihinde plaka krizindeki gerginliği düşürmek için uzlaşıya varmıştır. Bu anlaşmaya göre Sırbistan, Kosova 

şehirlerini simgeleyen araç plakalarını vermeyi kabul ederken; Kosova da araçlara yeniden ruhsat verilmesini durdurma kararı almıştır.

[3] Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgede krizin tırmanmaması için bir teyakkuz haline geçilmiş ve söz konusu sorunun diyalog yoluyla 

çözülmesi için büyük bir çaba sarf edilmiştir.

Diğer taraftan Kurti, Kosova ve Sırbistan’ın 2023 yılının ilkbaharından önce ilişkileri normalleştirmek için nihai bir anlaşmaya varacağını 

ifade etmiştir.[4] Vucic ise uluslararası aktörlerin görüşmelerde Priştine’den yana olduğunu öne sürmüş ve Kosovalı Sırpların, plaka 

cezalarına ek olarak ikinci şart olan Sırp Belediyeler Birliliği kurulmadan Kosova kurumlarına geri dönmeyeceğini dile getirmiştir.[5]

İki ülke liderinin anlaşma sonrasında yaptığı açıklamalara bakıldığında, tarafların tam manasıyla tatmin olmadığı görülmektedir. Zira 

araç plakaları konusunda uzlaşının sağlanması, AB ve ABD’nin baskısıyla mecburen yapılmış bir anlaşma olarak değerlendirilmektedir. 

Yani iki ülkenin ilişkilerinin normalleştirilmesi için söz konusu anlaşma önemli bir yol açsa da kesin bir uzlaşıya varılması zor görünme-

ktedir. Dolayısıyla mevcut tablo, Priştine ve Belgrad’ın normalleşme süreci için uzun bir yolun kat edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki; Kosova-Sırbistan gerginliğinde AB’nin zayıf bir performans gösterdiği düşünülmektedir. Nitekim aylardır 

üzerinde durulan farklı çözüm önerilerine tarafların olumlu yaklaşmadıkları görülmüş ve müzakerelerden somut bir netice çıkmamıştır. 

Böylelikle AB’nin bu süreçteki rolünü ABD’ye kaptırdığı konuşulmaya başlanmıştır. Zira Washington yönetiminin girişiminin krizin tırman-

maması konusunda sonuç vermiş, iki ülkeyi anlaşmaya götüren girişimle, Kosova’nın kuzeyinde yaşanabilecek protestoların önüne 

geçilmiştir. Nitekim Vucic, Kosovalı Sırp liderlerle görüşerek sakin olmaları gerektiğini söylemiştir. Hiç kuşkusuz bu açıklama, oldukça 

önemli bir gelişme olarak kayda geçmiştir.

Yaşanan gelişmelerden hareketle, iki ülke arasındaki gerginlik, en azından bir süreliğine azalmış gibi görünmektedir. Ancak alınan kara-

rların geçici bir çözüm getirdiği düşünülmektedir. Taraflar, ilişkilerin normalleşmesi için söz verse de birtakım ihtilafların devam ede-

ceği öngörülebilir. Zira Sırbistan, Kosova’dan Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmasını talep ederken; Kosova ise buna sert bir şekilde karşı 

çıkmaktadır. Aslında Belgrad yönetimi, söz konusu birliğin kurulması için önemli bir fırsat yakalamıştır. Çünkü AB ve ABD’nin bu konudaki 

yaklaşımının Sırbistan’la örtüştüğü ve bunun için geçmişte Priştine Hükümeti’ne baskı yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla Belgrad, Koso-

va’nın Sırp Belediyeler Birliği gibi anlaşmadan doğan sorumluluklarını yerine getirmediği konusunda AB ve ABD’den Priştine’ye yönelik 

baskıyı arttırmasını isteyebilir.
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Bu noktada belirtmek gerekir ki enerji temelli hareketlilik, Bakü’yle 

sınırlı kalmamış, özellikle de Kazakistan ve Türkmenistan’ın en-

erji jeopolitiğinde ön plana çıktığı görülmüştür. Nitekim Astana 

yönetimi, Rusya üzerinden ihraç edilen Kazak doğalgazına 

tadilat bahanesiyle uygulanan kesintilerin ardından Bakü-Ti-

flis-Ceydan ve Bakü Supsa Boru Hatları üzerinden Kazak en-

erjisinin satılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Nitekim 

Kazakistan’ın 2023 yılından itibaren mevzubahis boru hatları 

aracılığıyla doğalgaz ihracatı gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

Hatta Sayın Aliyev’in Tiflis ziyaretinde ele alınan meselelerden 

birinin de bu olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan 19 Ekim 2022 tarihinde Romanya merkez-

li Romgaz ve Azerbaycan’ın SOCAR şirketleri, “Karadeniz’de or-

tak bir sıvılaştırılmış doğalgaz projesi (LNG) geliştirme” konu-

sunda niyet beyanını içeren bir mutabakat zaptı imzalamıştır. 

Halihazırda Gürcistan’da SOCAR’ın bir petrol aktarma terminali 

işlettiği ve böylece Kulevi Limanı’ndan Bükreş merkezli taşımalar 

gerçekleştirdiği bilinmektedir. Görüldüğü üzer, bu tarz çalışma-

ların geliştirilmesi gündemdedir.[5]

Öte yandan Türkmenistan doğalgazının Avrupa’ya ulaştırılması 

noktasında da başta Bakü olmak üzere bölge, aktif çaba içer-

isindedir. Buna karşılık İran Petrol Bakanı Javad Owji’nin Aşka-

bat’ı ziyaret ederek Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Serdar 

Berdimuhamedov’la görüştüğü de göz ardı edilmemelidir. Bu 

görüşmede doğalgaz borçlarının yapılandırılması ve doğalgaz, 

petrol ve petrol ürünlerinin transferi noktasında takas anlaşma-

ları ele alınmıştır.[6]

Diğer taraftan Rus yatırımcıların da İran’la 4,5 milyar dolarlık yedi 

petrol ve doğalgaz sahasının geliştirilmesi hususunda anlaş-

ma imzaladığı, Owji tarafından açıklanmıştır.[7] Bu durum, ABD 

ve AB yetkililerinin bölge ziyaretleriyle beraber ele alındığında 

bölgedeki rekabetin arttığı ifade edilebilir.

Bu aşamada belirtmek gerekir ki Avrupa’yı olumsuz etkileyen 

enerji krizi, Hazar’a kıyıdaş devletlerin önemini arttırmıştır. Beş 

kıyıdaş devletin ikisinin yaptırımların hedefi olması ise diğer üç 

ülkeyi ön plana çıkarmıştır. Bu çerçevede uzun süredir Avrupa’ya 

uzun süredir enerji ihraç eden Azerbaycan’ın aynı zamanda 

mühim bir güzergah ülkesine dönüştüğü söylenebilir.

Kazakistan’ın Shell’le yaptığı anlaşmalar da dikkat çekicidir. 20 

Kasım 2022 tarihli erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde 

ettiği zaferin ardından Sayın Tokayev’in bu alanda da çok daha 

somut adımlar atacağı öngörülebilir.

da “Serdar” ve “Kepez” olarak adlandırılan doğalgaz yatakları-

na ilişkin Azerbaycan ile Türkmenistan arasındaki anlaşmazlıklar 

giderilerek bölgeye “Dostluk Havzası” denilmeye başlanmıştır.[1] 

Buna ek olarak Kazakistan ile Türkmenistan arasındaki uzlaşı da 

mühim bir gelişme olarak Hazar merkezli işbirliği süreçlerinin hı-

zlanacağını gözler önüne sermiştir.[2] 

Hazar merkezli projelerin önem kazanması son derece normal 

bir gelişmedir. Zira Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya’ya 

uygulanan yaptırımlar, Kuzey-Akım-2 Doğalgaz Boru Hattı’nın 

askıya alınması, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 Doğalgaz Boru 

Hatlarında meydana gelen sabotajlar, Polonya’ya füze düşmesi 

ve Kiev’in Macaristan’a uzanan Dostluk Petrol Boru Hattı’nı kap-

atmasıyla Avrupa’daki enerji krizi derinleşmiş tir. Bu yüzden de 

en güvenilir rota olarak Güney Gaz Koridoru ön plana çıkmıştır. 

Özellikle de Trans-Hazar Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) taşıma 

kapasitesinin arttırılması gündeme gelmiştir.

2022 yılının Nisan ayında Gazprom’un Rus doğalgazına bağım-

lı olan Bulgaristan’a sevkiyatı kesmesinin ardından Yunanistan 

üzerinden Bulgaristan’a doğalgaz aktarılması amacıyla TANAP’a 

eklemlenen boru hattının açılış töreninde konuşan Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in şu sözleri dikkatleri üzerine 

çekmiştir:[3]

“Yunanistan-Bulgaristan Gaz Ara Bağlantı Projesi, Avrupa’nın en-

erji güvenliğini güçlendirmesi ve doğalgaz arzını çeşitlendirme-

sinde kritik bir rol oynayacaktır. Enerji güvenliği her devletin ulusal 

güvenliğinin bir parçasıdır. Uluslararası politikada yaşanan gün-

cel gelişmeler de bunu teyit eder mahiyettedir. Yaklaşık iki yıldır 

Azerbaycan gazı Avrupa pazarlarına ihraç ediliyor ve şimdi Bul-

garistan’a yollanacaktır. Avrupa’nın enerji haritasını değiştiren 

Güney Gaz Koridoru, kıtanın en büyük altyapı projelerinden birid-

ir. Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru’nun öncüsü olmaktan gurur 

duymaktadır.”

Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Balkan ziyaretlerinde 

de artış yaşandığı görülmektedir. Sırbistan başta olmak üzere 

bölge devletlerini ziyaret eden Sayın Aliyev’in temasları, Bal-

kanlara ve Vişegrad ülkelerine uzanması muhtemel doğalgaz 

boru hattı güzergahlarının hayata geçirilmeye çalışıldığına 

işaret etmektedir. Kuşkusuz bu yeni enerji rotaları, Gazprom’a 

olan borçları sebebiyle doğalgaz tedariğinde sıkıntılar yaşayan 

Moldova’yı da rahatlatacaktır. Avusturya Enerji Düzenleyicisi 

“E- Control” Başkanı Wolfgang Urbancic’in Cezayir ve Norveç’le 

birlikte Azerbaycan’ın da alternatif bir Pazar haline geleceğini 

belirttiği açıklamaları da bu girişimler bağlamında göz ardı edil-

memelidir. Zira Azerbaycan, Avrupa’nın enerji krizini aşmasında 

mühim bir merkeze dönüşmektedir.[4]
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Hazar Havzasında Enerji İşbirliği 
Arayışları Bağlamında Kıyıdaş
Devletlerin Değişen Politikaları
Tarih boyunca birçok aktörün mücadele noktası 

olan Hazar Denizi, günümüzde de bu özelliğin-

den hiçbir şey kaybetmemiş; hatta Ukrayna’da-

ki savaştan dolayı Rus doğalgazına uygulanan 

yaptırımlar sonucunda enerji kriziyle yüzleşen 

Avrupa Birliği (AB) ve Balkan ülkeleri için bir ümit 

kaynağı haline getirmiştir. Bilindiği gibi, Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını 

kazanan devletler vesilesiyle Hazar Denizi’ne 

kıyıdaş devlet sayısı beşe yükselmiştir. Bağımsı-

zlıklarının ilk yıllarında teknoloji açısından yetersiz 

olan bu devletler, Batı merkezli enerji şirketleri-

yle yaptıkları işbirlikleri sayesinde Rusya’nın 

bölgedeki tekeline darbe vurmuştur. Ancak 

kıyıdaş devletler arasındaki ihtilaflar ve Batı’nın 

Moskova’yla olan münasebetlerini belirli bir se-

viyede tutma gayreti, bölgedeki değişimi sınır-

landırmıştır.

Öte yandan 2020 yılından sonra ortaya çı-

kan konjonktür, yeni denklemlerin gelişmesine 

kapı aralamıştır. Zira bir yandan İkinci Kara-

bağ Savaşı sonrasında Hazar merkezli projeler 

daha uygulanabilir hale gelmiş; diğer taraftan 
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ile Rusya’nın yükselişinin engellenemeyeceğini ifade etmektedir.

[3] Zira hem Çin’in hem de Rusya’nın birçok jeopolitik fay hattına 

sınırdaş olmasından dolayı aktörler, birçok tartışmada birbirler-

ine daha çok ihtiyaç duymaya başlamıştır. Örneğin ABD, Tayvan 

Politika Yasası çalışmalarını sürdürürken; Çin, Tayvan Meselesi’nin 

temel kırmızı çizgisi olduğunu dile getirmektedir.[4]

Öte yandan Rusya cephesinde ise Ukrayna Savaşı’nın sey-

ir değiştirmeye başlamasıyla Avrupa, Ukrayna’ya destek nok-

tasındaki kararlılığını arttırmıştır. Bu bağlamda Rusya bir yandan 

Ukrayna karşısında gerilemeye başlarken; diğer taraftan da 

Ukrayna’ya yardımları sürekli hale gelen Avrupa, daha önce de 

bahsedildiği üzere, Rus gazına yönelik tavan fiyatı açıklamaya 

hazırlanmaktadır. 5 Aralık 2022 tarihinden önce yapılması bekle-

nen açıklamanın Moskova açısından birçok yönden yıpratıcı etkisi 

olacağı da aşikardır.

Ayrıca Rusya ve Çin’in içerisinde bulunduğu durum, siyasi fay hat-

larına olan sınırları ve kimi siyasi tartışmaların içerisinde olmaları 

açısından incelendiğinde, iki devletin de birbirine olan bağlılıkları 

için haklı sebeplerinin bulunduğu söylenebilir. Uluslararası sis-

temde yalnızlaştırılmaya çalışılan iki devletin de birçok noktada 

kendisine dost ve müttefik devlet aradığı düşünüldüğünde hem 

Çin’in hem de Rusya’nın uluslararası sistemin mevcut koşulların-

da birbirlerini sürekli olarak destekleyecekleri söylenebilir. Ancak iki 

ülkenin de örtük bir nüfuz mücadelesi ve yer yer çatışan ekonomik 

ve siyasi çıkarları vardır.

Tüm bunlara ek olarak Çin-Rusya-Kuzey Kore hattındaki dayanış-

ma artarken; G-20 Liderler Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Şi Cin-

ping, birçok Batılı devlet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirmiştir. 

14 Kasım 2022 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden’la yapılan görüşme 

ise diğer görüşmelerden ayrılmaktadır. Biden-Cinping görüşme-

sinin akabinde 23 Kasım 2022 tarihinde ABD Savunma Bakanı Lloyd 

Austin ile Çin Savunma Bakanı Wei Fanghe, ASEAN+ Savunma 

Bakanları Zirvesi’nin oturum aralarında ABD tarafının isteğiyle bir 

görüşme gerçekleştirmişlerdir.[5] İki toplantının konusu neredeyse 

aynı olmakla birlikte bu görüşmelerde ABD’nin Çin tarafına olum-

lu yaklaşma çabaları dikkat çekmiştir. Söz konusu durum, Wash-

ington yönetiminin Moskova’nın müttefikini kendi yanına çekme 

çabası olarak yorumlanabilir.  Bu anlamda tarafların kontrollü iki 

kutupluluk şeklinde neticelendirilebilecek bir arayışa yöneldikleri 

iddiası gündeme gelmiştir.[6]

Bu bağlamda ABD, Rusya ve Kuzey Kore’nin küresel ölçekteki teh-

ditlerine karşı koyabilmek amacıyla Rusya-Çin-Kuzey Kore ittifakın-

da çatlaklar oluşturmak ve eğer başarabilirse Pekin’i bu iki devletin 

hareket alanlarının sınırlandırılmasında kullanmak istemektedir.

Diğer taraftan Çin ise mevzubahis yakınlaşma çabalarının kendisi 

açısından ne şekilde kullanılabileceğini hesaplamaktadır. Nitekim 

14 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen Biden-Cinping görüşmesinin 

ardından China Daily’de yayınlanan bir haberde, ABD’nin yakınlaş-

ma çabaları açısından Çin’in somut adımlar beklediği belirtilmiştir.

[7] Dolayısıyla Pekin, örtük bir rekabet yaşadığı Moskova karşısında 

elini güçlendirmek ve Washington’dan bazı tavizler koparabilmek 

amacıyla bu yakınlaşma çabalarına kapıyı kapatmaktan imtina 

etmektedir.

Anlaşılacağı üzere Rusya, AB ve ABD’nin hamleleriyle uğraşırken; 

Çin, özellikle de enerji alanında Rusya’nın zor durumunu fırsata 

çevirmek istemektedir. Nitekim Çin ve Katar, 21 Kasım 2022 tari-

hinde yirmi yedi yıllık bir enerji anlaşması imzalamıştır.[8] Özellikle 

de “Sibirya’nın Gücü” gibi bir boru hattının bölgedeki varlığına 

rağmen Pekin’in Doha’yla böyle bir anlaşma imzalaması, Rusya’ya 

karşı sessiz rekabetinde bütün fırsatları değerlendireceğine işaret 

etmektedir.

Neticede 2022 yılının Şubat ayından itibaren gelişen Rusya-Çin 

ilişkileri, bir noktada Çin ve Rusya tarafından “sınırsız ittifak” olar-

ak adlandırılmışsa da her iki ülkenin de diğerinin nüfuz alanında 

çıkarları bulunmaktadır. Örneğin Rusya’nın kendi yakın çevresi 

olarak gördüğü Orta Asya coğrafyası, Çin’in Kuşak-Yol Projesi’nin 

güzergahında bulunmaktadır. Dahası Pekin yönetimi, bölgeye 

birçok yatırım yaparak Orta Asya devletleriyle ilişkilerini geliştirme-

ktedir. Bu da Rusya’yı rahatsız etmektedir. Bu bağlamda Washing-

ton’un Çin’i Rusya ve Kuzey Kore’nin sınırlandırılmasında kullanmak 

istemesinin yanı sıra Pekin’in de ABD’yi ve diğer ülkeleri kullanarak 

Rusya’yla ilişkilerinde avantaj elde etmeye çalıştığı söylenebil-

ir. Bu nedenle Çin’in Rusya’nın içerisinde bulunduğu zor duruma 

rağmen Katar’la enerji anlaşması imzalamasının nedeninin elini 

güçlendirmeye çalışmasından kaynaklandığı ifade edilebilir.
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Rusya-Çin İlişkileri: Zoraki 
Birliktelik mi?
Rusya-Ukrayna Savaşı belirsizlikler içerisinde 

devam ederken; Avrupa Birliği’nin (AB) Rus 

petrolüne tavan fiyat uygulamasını 5 Aralık 

2022 tarihinde başlayacak olan Rus petrolüne 

yönelik ambargo öncesinde açıklaması beklen-

mektedir.[1] AB, tavan fiyat uygulamasıyla birlikte 

Rusya’ya uyguladığı yaptırımların gücünü daha 

da arttırarak Moskova yönetimini cezalandır-

mayı ve savaşı Rusya açısından sürdürülebilir 

olmaktan çıkarılmayı amaçlamaktadır. Kremlin 

ise bu duruma çare olarak bir taraftan müttefik 

gördüğü devletlerle ilişkilerini geliştirirken; diğer 

taraftan da petrolünü ihraç edeceği ülkeleri 

çeşitlendirmeye çalışmaktadır.

Çin ve Kuzey Kore, bu süreç içerisinde Rusya’yla 

ilişkileri derinleştirmiştir.  Nitekim taraflar, 

doğrudan veya dolaylı yollarla birbirlerini 

destekleyen müttefikler haline gelmiştir. Bu or-

tamda Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) lid-

erliğindeki Batılı devletler ise Kuzey Kore’nin 19 

Kasım 2022 tarihinde kıtalararası balistik füze 

denemesi gerçekleştirmesi nedeniyle Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) kınama 

kararı alınması amacıyla oylama başlatmış; an-

cak BMGK’nin iki daimî üyesi olan Rusya ve Çin’in 

muhalefeti nedeniyle oylamadan kınama kara-

rı çıkmamıştır.[2] Her iki devlet de Pyongyang 

yönetiminin bu eylemlerinin ABD’nin kışkırtmaları 

sebebiyle meydana geldiğine vurgu yapmıştır.

Ayrıca Rusya ve Çin’in üst düzey yetkilileri, 

gerçekleştirdikleri görüşmelerde ABD karşısında 

derinleşen ilişkilerine vurgu yapmakta ve Çin 
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Tacikistan-Çin Askeri İşbirliği

Orta Asya, son dönemde küresel aktörlerin il-

gisini her zamankinden daha fazla cezbeden 

bir coğrafya haline gelmiştir. Her ne kadar ul-

uslararası basında Batı’nın bölgeye yönelik 

açılımına yoğun bir şekilde yer verilse de bir 

Asya ülkesi olarak Çin’in de bölge devletleri-

yle olan münasebetlerini geliştirme ve der-

inleştirme eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Örneğin 22 Kasım 2022 tarihinde Tacikistan ve 

Çin, iki yılda bir ortak terörle mücadele tatbikatı 

düzenleme kararı almıştır.[1] Oysa Çin, genellikle 

diğer devletlerle münasebetlerinde ekonomik 

bağlar kurmaktadır. Ancak bu yaklaşımda da 

bir değişim gözlemlenmekte ve Pekin yöneti-

minin askeri faaliyetleri gündeme gelmektedir. 

Nitekim Duşanbe-Pekin hattındaki askeri işbirliği 

de bunun göstergesidir.
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Esasen iki ülke arasında askeri tatbikatlar düzenlenmesi yeni bir hadise değildir. Daha önce 2006, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında da ortak 

tatbikatlar yapılmıştır.[2] 2015 senesinde Tacikistan ve Çin özel harekat kuvvetleri, Duşanbe dışındaki bir dağ eğitim merkezinde ortak 

terörle mücadele tatbikatı icra etmiştir. Söz konusu tatbikat, özel harekat kuvvetlerinin denizaşırı ülkelerde gerçekleştirdiği ilk müşterek 

eğitim tatbikatı olmuştur.[3] 2016 yılında ise yaklaşık 10 bin kişilik bir ortak kuvvet, Dağlık-Badahşan bölgesinde tatbikat düzenlemiştir. Aynı 

yıl Çin, Tacikistan, Pakistan ve Afganistan’ın katılımıyla “Terörle Mücadelede Dörtlü İşbirliği ve Koordinasyon Mekanizması” da oluşturul-

muştur.[4] 2019 senesinde ise “İşbirliği-2019” adlı bir askeri tatbikat yapılırken; Pekin ve Duşanbe, terörle mücadeledeki ortaklıklarını der-

inleştirmiştir. Tatbikatta her iki taraftan da 12’şer bin asker hazır bulunmuştur.[5]

Yapılması planlanan yeni tatbikatları farklı kılan nokta ise bu manevralarda daha sistematik bir yolun izlenecek olmasıdır. Aynı za-

manda bir anlaşma temelinde icra edilecek olması hasebiyle daha resmi bir nitelik taşıyacağı da ifade edilebilir. Buna ek olarak Tac-

ikistan’a askeri ekipman ve teçhizat desteğinin sağlanacak olması, taraflar arasındaki işbirliğini bir üst seviyeye taşıyabilir.

Çin’in Orta Asya’da etkin güçlerden biri olmak istediği bilinmektedir. Bu hedef doğrultusunda bölge başkentleriyle ortaklıklarını geliştirm-

eye çabalayan Pekin yönetimi, daha çok ekonomik ve ticari sektörlerde yoğunlaşan bir yol takip etmekteydi. Lakin Çin’in çabalarının 

bununla sınırlı kalmadığı açıktır. Zira Pekin, askeri işbirliği noktasında da adımlar atmaktadır. Dolayısıyla bu hamleler, Çin’in bölgedeki 

askeri nüfuzunun artmasını beraberinde getirebilir.

Çin’in Orta Asya ülkelerine yönelik silah ihracatında son yıllarda yaşanan artış da dikkat çekicidir. Çünkü Çin’in son beş yıldır bölgenin 

silah ihtiyacının %18’ini karşıladığı bilinmektedir.[6] Tacikistan özelinde de askeri teçhizat sağlama ve işbirliğini geliştirme adımları atıl-

maktadır. 2016 yılının Ekim ayında taraflar, 11 sınır karakolu inşa etme konusunda anlaşmıştır.[7] 2018 senesinde ise “China Ordnance 

Industry Group Corporation Limited” isimli Çinli şirket, Tacikistan’ın sınır güvenliğini sağlamasına katkıda bulunmak maksadıyla zırhlı 

devriye araçları tahsis etmiştir.[8]

Çin etkisinin artmasının yanı sıra Tacikistan’ın Rusya’yla olan güçlü askeri bağları da göz ardı edilemeyecek mahiyettedir. Ülkenin 

askeri teşkilatının yapısı, Rusya’nınkiyle benzerlik arz etmektedir. Aynı zamanda Rusya’nın yurt dışındaki en büyük askeri üssü de Tac-

ikistan’dadır. Dolayısıyla Çin’in askeri ilişkilerde artan rolü, Pekin ve Moskova arasındaki rekabeti derinleştirebilir.

Çin’in Tacikistan’la olan askeri işbirliğini geliştirmesinde, güvenlik endişelerinin ve bölgesel politikaların da etkisi vardır. Tacikistan, Talib-

an yönetimindeki Afganistan’la  ortak bir sınırı (Vahan Koridoru)paylaştığı için Çin açısından stratejik öneme sahip bir ülkedir. Şüphesiz 

bu durum, ülkeyi Çin’in batı sınırındaki güvenliğinin önemli bir bileşeni haline getirmektedir.[9] Sınır karakollarının kurulması da bunun 

yansımasıdır. Dahası 2017 senesinde Çin’in Tacikistan’da bir askeri üs kurmaya çalıştığı iddiaları da gündeme gelmiştir.

2021 yılında ise Çin’in Tacikistan’daki askeri varlığı yeniden gündeme gelmiştir. Bu bağlamda Pekin’in sınırda bir paramiliter üssün inşası 

için Duşanbe’ye yaklaşık 8,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği iddia edilmiştir.[10] Çin’in Tacikistan’daki askeri faaliyetlerinin daha çok 

Afganistan yakınlarındaki Dağlık Badahşan bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Nitekim söz konusu bölgede askeri garnizonların 

inşa edildiği yönündeki haberler basına yansımıştır.[11]

Pekin’in özelde Tacikistan’la ve genelde ise Orta Asya ülkeleriyle askeri işbirliklerini geliştirmesindeki temel etkenlerden biri; Kuşak-Yol 

Projesi’nin güvenliğini sağlamaktır. Bu yüzden iktisadi ilişkiler, zamanla güvenlik eksenine kaymaktadır. Bu nedenle son yıllarda Çin’in 

bölge ülkelerine yönelik silah ihracatında ve askeri altyapının geliştirilmesine dönük çalışmalarında artış görülmektedir. Tatbikatlar nok-

tasında da benzer bir durum söz konusudur. Bu ise Pekin’in yatırımlarını ve koridorları koruma arzusuyla yakından ilişkilidir.

Bilindiği gibi Afganistan merkezli gelişmeler, bölgesel güvenlik ortamını kırılganlaştırmıştır. Nitekim yerel grupların istikrarsızlaştırıcı faal-

iyetlerinin yanı sıra terör örgütü Devlet’ül Irak ve’ş Şam (DEAŞ) saldırıları da arttırmıştır. Anlaşılacağı üzere hem Tacikistan hem de Çin, 
Şeyma KIZILAY
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Karabağ’da Barış-Çatışma 
İkilemi: Ermenistan Ne
İstiyor?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbay-

can’la yürütülen müzakere süreçlerine Fransa’yı 

dahil etmeye dönük bir çaba içerisinde olsa da 

bu durumun normalleşme sürecini zedelediğini 

ifade etmek mümkündür. Dahası Paşinyan’ın 

çabaları, barış arayışları noktasında Avrupa 

Birliği’nin (AB) saygın tutumunu da itibarsızlaştır-

maktadır.

Rusya’ya rağmen Ermenistan’ın müzakere 

süreçlerini baltalama girişimi, en temelde 

Moskova’yı sınırlandırmayı amaçlamaktadır. 

Çünkü Paşinyan, Batı yanlısı bir aktör olarak ön 

plana çıkmaktadır ve siyasi hedeflerinin başın-

da Ermenistan’ın Rusya’ya olan bağımlılığının 

giderilmesi yer almaktadır. Fransa ise bölgedeki 

tek arabulucu aktör haline gelmeye çalışmakta 
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mevzubahis tehditlerden kaygı duymaktadır. Bu çerçevede Pekin, terörle mücadele hedefi doğrultusunda Tacikistan başta olmak üzere 

Orta Asya cumhuriyetleriyle olan askeri işbirliklerini geliştirmeye odaklanmaktadır.Bu bağlamda Pekin, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 

terörle mücadele yapısı aracılığıyla bölge başkentleriyle münasebetlerini derinleştirmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte Çin’in askeri ve 

ticari işbirliğini geliştirmek için Orta Asya devletleriyle yeni anlaşmalar imzalamak istediği de söylenebilir.

Sonuç olarak Çin, özelde Tacikistan ve genelde ise Orta Asya ülkeleriyle askeri işbirliğini geliştirmeye öncelik vermektedir. Burada Pekin’in 

iki temel hedefi vardır. Bunlardan ilki; ulusal güvenliktir. İkincisi ise Orta Asya’daki nüfuzunu arttırmaktır. Bu amacın Çin-Rusya rekabetini 

hızlandırması olasıdır. Zaten mevcut durumda Çin, ŞİÖ ve terörle mücadele temelinde hareket ederken; Rusya ise Kollektif Güvenlik An-

laşması Örgütü (KGAÖ) vesilesiyle nüfuzunu kurumsallaştırmaya çalışmaktadır. Moskova’nın Pekin’le beraber üye olarak yer aldığı ŞİÖ’yü 

kullanmak yerine KGAÖ üzerinden çalışmalar yapması, Rusya ile Çin arasındaki ayrışmanın delili olarak değerlendirilebilir. 

[1] “Tajikistan-China Agree to Conduct Joint Counter Terrorism Drills at Least Once every Two Years”, Asia Plus, https://asiaplustj.info/

en/news/tajikistan/security/20221122/tajikistan-china-agree-to-conduct-joint-counter-terrorism-drills-at-least-once-every-two-years, 

(Erişim Tarihi: 24.11.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “In Russia’s Shadow: China’s Rising Security Presence in Central Asia”, Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/

media/uploads/documents/KI_200519_cable%2052_v1.pdf, (Erişim Tarihi: 24.11.2022).

[4] “Sino-Tajik Exercises: The Latest Chinese Encroachment Into Russia’s ‘Sphere of Influence’”, The Jamestown Foundation, https://james-

town.org/program/sino-tajik-exercises-the-latest-chinese-encroachment-into-russias-sphere-of-influence/, (Erişim Tarihi: 24.11.2022).

[5] “China and Tajikistan Kicks off Joint Counter-Terrorism Exercise”, China Military Online, http://eng.chinamil.com.cn/view/2019-08/12/

content_9587478.htm, (Erişim Tarihi: 24.11.2022).

[6] “China’s New Military Posture in Central Asia”, Nesa Center, https://nesa-center.org/chinas_new_military_posture_in_central_asia/, 

(Erişim Tarihi: 24.11.2022).

[7] “China in Central Asia: Building Border Posts in Tajikistan”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2016/09/china-in-central-asia-

building-border-posts-in-tajikistan/, (Erişim Tarihi: 24.11.2022).

[8] “In Russia’s Shadow…”, a.g.m.

[9] “China’s New Military…”, a.g.m.

[10] Catherina Putz, “China’s Security Infrastructure Continues to Grow in Tajikistan”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2021/10/chi-

nas-security-infrastructure-continues-to-grow-in-tajikistan/, (Erişim Tarihi: 24.11.2022).

[11] “Tajikistan Agrees with China to Hold Anti-Terrorism Exercises Every Two Years”, Nova News, https://www.agenzianova.com/en/news/

tajikistan-agrees-with-china-to-hold-anti-terrorism-drills-every-two-years/, (Erişim Tarihi: 24.11.2022).
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Kazakistan-Fransa
İlişkilerinde Yeni Açılımlar
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-

Cömert Tokayev, Fransa Cumhurbaşkanı Em-

manuel Macron’un daveti üzerine 29-30 Kasım 

2022 tarihlerinde Fransa’yı ziyaret etmiştir. Bu 

ziyaret, Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın yeniden 

seçilmesinin ardından Avrupa’ya yaptığı ilk re-

smi ziyaret olması bakımından sembolik öneme 

sahiptir.

Kazakistan ile Fransa arasında diploma-

tik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünde 

Cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki siya-

si, ticari ve ekonomik işbirliğini memnuniyetle 

karşıladıklarını belirtmiş ve taraflar arasında 11 

Haziran 2008 tarihinde imzalanan “Stratejik Or-

taklık Anlaşması”nın geçerliliğini hatırlatarak her 

düzeyde güvene dayalı ilişkiler geliştirmek iste-

diklerini dile getirmiştir.

Kazakistan, Fransa’nın Orta Asya’daki en önemli 

ekonomik ortağıdır ve Fransa, Kazakistan ekono-

misinin önde gelen yatırımcılarındandır. Taraflar 

arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, aktif bir 

şekilde gelişmekte ve enerji alanında ortak pro-

jelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Görüşme sırasında Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron, öncelikle Sayın Tokayev’i 

ANKASAM ANALİZ

51

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

ve Moskova’nın barış anlaşması konusundaki çabalarının yetersiz olduğunu kanıtlamak istemektedir. Diğer taraftan belirtmek gerekir 

ki; mevcut jeopolitik durum, Azerbaycan’a ciddi avantajlar sağlamaktadır. Zira Batı’nın iki düşmanı/ötekisi Rusya ve İran, Ermenistan’ın 

müttefiki gibi hareket ederken; Fransa’nın eylemleri de AB’nin yapıcı çabalarını sekteye uğratmaktadır. Bu ise mevcut statükonun ko-

runması anlamına gelmektedir.

Öte yandan ABD, Karabağ Ermenilerine kültürel veya farklı bir statü verilmesini savunmaktadır. Bu ise ABD’yi de arabuluculuktan uzak 

Ermenistan’ı destekleyen tarafgir bir noktaya savurmaktadır. Zira Washington yönetimi, Karabağ’a yeni bir statü kazandırarak bölgede 

etkin bir güç olma arzusu içerisindedir.

Gelinen noktada ABD, Rusya ve Fransa’nın Ermenistan’ı destekleyen yaklaşımı, barış sürecini baltalamaktadır. Bu da tarafların uzlaşma 

olasılığını zorlaştırmaktadır. Tüm bu tablo ise yeniden askeri çatışma riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla Ermeni-

stan’ın barış görüşmelerinde beklenen adımları atmaması halinde, Azerbaycan Ordusu’nun operasyon seçeneğini gündeme alması 

şaşırtıcı olmayacaktır. Esasen sürecin Azerbaycan’ın çıkarına olması da bundan kaynaklanmaktadır. Çünkü Bakü yönetimi, işgal al-

tındaki diğer bölgeleri de kurtarmaya dönük ciddi bir iradeye sahiptir.

Ayrıca Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 23-23 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif 

Güvenlik Konseyi Toplantısı’na da değinilmelidir. Zira söz konusu toplantı, üye devletlerin Moskova yönetimine olan yaklaşımlarını net bir 

şekilde gözler önüne sermiştir. Nitekim Paşinyan, Kremlin yönetimi aleyhine açıklamalarda bulunmuş, KGAÖ’nün faydasız olduğunu dile 

getirmiş ve örgütten ayrılmayı tartışmaya açmıştır.[1]

Üstelik Paşinyan, 2022 yılının Ekim ayında düzenlenen olağanüstü toplantıda da örgütten ayrılabilecekleri yönünde mesajlar vermiş-

ti.[2] Bu nedenle de Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Paşinyan’a tepki göstermişti.[3] Buna rağmen Paşinyan’ın 22-23 

Kasım 2022 tarihlerinde de aynı noktada konumlanması dikkatlerden kaçmamıştır. Erivan bir yandan Batı’ya açılırken; diğer taraftan da 

Rusya’nın üzerindeki baskıyı arttırmak suretiyle Karabağ konusundaki yalnızlığını aşmaya çalışmaktadır.

Sonuç olarak Paşinyan, KGAÖ içerisinde kaotik bir durum yaratmak istemekte ve böylece Brüksel ve Soçi Anlaşmalarını ihlal etmesi 

nedeniyle oluşan baskıyı savuşturarak Karabağ Sorunu’nda taraf olan bir aktör olmasına rağmen Fransa’yı arabuluculuk süreçlerinin 

merkezine çekmeye çalışmaktadır. Bu da Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde barış arayışlarından uzaklaşılması anlamına gelmektedir. 

Zaten süreç, çatışma dinamiklerinin hiç olmadığı kadar yakın hale geldiğini gözler önüne sermektedir.

[1] “Пашинян не подписал декларацию ОДКБ: недоумение Лукашенко”, Mignews, https://mignews.com/news/politic/pashinyan-ne-podpisal-deklaraci-

yu-odkb-nedoumenie-lukashenko-popalo-na-video.html, (Erişim Tarihi: 29.11.2022).

[2] Sabir Askeroğlu, “Армяно-российская напряженность и Кавказ в контексте ОДКБ”, ANKASAM, shorturl.at/aboE2, (Erişim Tarihi: 01.12.2022).

[3] Aynı yer.
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yükseköğretim kurumlarının listesinin genişletilmesi yoluyla 

öğrenci hareketliliğinin arttırılması desteklenmiştir.  

İklim değişikliği tartışmaları bağlamında Kazakistan’da 1.2 GW’lık 

kapasiteye sahip rüzgâr enerjisi santrali inşa edilmesine yöne-

lik büyük ölçekli bir projenin hayata geçirilmesi ihtiyacına dikkat 

çekilmiştir. Bu proje, iklim değişikliğiyle mücadelede ikili işbirliğin 

güçlendirilmesini simgelemektedir.

Sayın Tokayev’in Fransa’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonu-

cunda çeşitli belgeler imzalamıştır. Bilindiği üzere Kazakistan, 

Fransa’nın başlıca Uranyum ve ham petrol tedarikçilerindendir. 

İki ülke, nadir toprak elementleri de dâhil olmak üzere kritik ham-

maddeler alanında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık 

kalmıştır.

DahasıKazakistan Enerji Bakanlığı ile Fransa Enerji Bakanlığı ar-

asında atomun barışçıl kullanımında işbirliğine ilişkin memo-

randum ve Kazakistan’da bir nükleer enerji santralinin hayata 

geçirilmesine ilişkin bir protokol imzalanmıştır. Bunlara ek olarak 

yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil hidrojen üretimi, su yönetimi, 

demiryolu taşımacılığı ve tarımsal ticaret alanlarında çeşitli bel-

geler imzalanmıştır.[3]

Mevcut jeopolitik koşullarda Kazakistan, Fransa da dahil olmak 

üzere Batılı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini önemsemektedir. 

Kazakistan, elverişli coğrafi konumu ve Orta Asya’nın önde gelen 

ülkesi olması nedeniyle Avrupa’nın ilgisini çekmektedir. Buna ek 

olarak Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan olumsuz 

etkilenen; ancak Rusya’dan çekilen Avrupalı şirketlerin yatırım 

yapmalarını başarmış olan Kazakistan, AB’yle Genişletilmiş Or-

taklık ve İşbirliği Anlaşması imzalayan ilk Orta Asya devletidir.[4]  

Sonuç olarak bu ziyaret özelde Kazakistan-Fransa ve genel-

de ise Orta Asya-AB işbirliğinin önemini gözler önüne sermiştir. 

Stratejik ortaklık ruhu çerçevesinde ekonomi, yatırım, eğitim, 

sağlık, bilim ve kültür gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirme konu-

sunda mutabık kalan taraflar, bunun aralarındaki stratejik ortak-

lığı güçlendirmek ve ilişkileri daha da ileri bir seviyeye taşımak 

için güçlü bir irade ortaya koymuştur. Bu nedenle de taraflar 

arasındaki münasebetlerin genişlemeye ve derinleşmeye de-

vam edeceği öngörülebilir.

[1] Sabir Askeroğlu, “AB’nin “Orta Asya Açılımı” ve Kazakistan’la İlişkil-

eri”, ANKASAM, https://www.ankasam.org/abnin-orta-asya-acili-

mi-ve-kazakistanla-iliskileri/, (Erişim Tarihi: 01.12.2022).

Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi hasebiyle 

içten tebrik etmiş, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçil-

mez koşulları olan hukukun üstünlüğünü, temel özgürlükleri ve 

sosyal adaletin güçlendirilmesi amacıyla yapılan reformları 

desteklediğini belirtmiştir. Buna ek olarak Macron, Kazakistan 

ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği 

Anlaşması çerçevesinde yakın etkileşimi sürdürmeye hazır old-

uklarını beyan etmiştir. Bu bağlamda liderler, 27 Ekim 2022 tar-

ihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen ilk Orta 

Asya-AB Zirvesi’ne atıfta bulunmuştur.

Taraflar, küresel ve bölgesel düzeyde barış, güvenlik ve istikrarın 

güçlendirilmesine katkıda bulunma yönündeki karşılıklı arzularını 

da teyit etmiştir. Devletlerin egemenliğine ve toprak bütün-

lüğüne saygı da dahil olmak üzere, uluslararası hukuka ve BM 

Şartı’nın temel ilkelerine olan sarsılmaz bağlılıklarını vurgulama-

ları da göz ardı edilmemesi gereken bir detaydır.

Mevcut dünya konjonktürü bağlamında Trans-Hazar uluslara-

rası taşımacılık güzergahının geliştirilmesi ve önemli taşımacılık 

girişimlerinin başlatılması da ciddi bir konu olarak ele alınmıştır. 

Bu doğrultuda Doğu ile Batı ve Güney ile Kuzey arasında bir tür 

“tampon pazar” rolü oynamayı hedefleyen Kazakistan, AB ülke-

lerini koridorların geliştirilmesinde işbirliği yapmaya teşvik etme-

ktedir.[1] Nitekim Sayın Tokayev, AB’nin Küresel Ağ Geçidi Proje-

si’nin uygulanmasına destek vermektedir.

Fransa’nın Orta Asya ülkeleriyle ticaretinin %90’ı Kazakistan 

üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca Fransa, 2005 yılından beri ülke 

ekonomisine yatırım yapan en büyük beş yatırımcı devletten biri 

olmuştur. 2022 yılının ilk dokuz ayında Fransa ile Kazakistan ar-

asındaki ikili ticaret hacmi, 2,5 milyar dolara ulaşmıştır.[2] İki ülk-

enin enerji, madencilik, hafif sanayi, inşaat, havacılık, mühendislik, 

sağlık ve gıda alanlarında ortak projeler yürüttüğü bilinmektedir. 

Halihazırda Kazakistan’da 170’ten fazla Fransız şirketi ve ortak 

girişim faaliyet göstermektedir. Bu rakamın arttırılması gibi bir 

hedef söz konusudur. Nitekim Sayın Tokayev, Fransa ziyareti kap-

samında Fransız iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelmiştir.

Ayrıca görüşme sırasında taraflar, eğitim ve kültür alanlarında 

iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda görüş 

alışverişinde bulunmuş ve uluslararası gündemdeki güncel 

konuları ve Orta Asya’daki temel meseleleri ele almıştır. Buna ek 

olarak 2024 yılında Astana ve Almatı’da iki Fransız okulunun açıl-

ması-geliştirilmesi, Abay-Vern Programı kapsamındaki bursların 

sayısının arttırılması ve “Bolaşak Programı” kapsamındaki Fransız 
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