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“Yeni Özbekistan” İnşa
Sürecinde Cumhurbaşkanı
Mirziyoyev’in Güçlü Reform 
Adımları
Yeni Dünya Düzeni gerçeğine adapte ola-

mayan ve ona göre kendini yapılandırama-

yan devletlerin yeni uluslararası sistemde var 

olabilmeleri pek mümkün görünmemektedir. 

Dolayısıyla değişen dünya, kendisiyle birlikte 

ülkelerin değişimini de beraberinde getirmek-

tedir. Küreselleşme, bilginin akışını hızlandırdığı 

için toplumların daha eğitimli, bilgili ve bilinçli 

oldukları görülmektedir. Bu bağlamda devletler 

ya toplumlara ayak uyduramayarak zorlu bir 

döneme girecek ya da devlet-millet birlikteliğini 

göz önünde bulundurarak değişimin öncüsü 

olacaktır.

3

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 İİÇİNDEKİLER

Çankaya Mahallesi, Cemal Nadir Sokak, No: 9, 06880, 
Çankaya – Ankara/Türkiye

Tel: +90 312 474 00 46 | Faks: +90 312 474 00 45 E-posta: 
info@ankasam.org

Tasarım-Dizgi: Esra Karadağ

Bu yayının tüm hakları Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’ne 
(ANKASAM) aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak 
gösterilerek yapılacak makul alıntılar dışında  ANKASAM’ın izni olmaksızın 
yayının tümünün veya bir kısmının elektronik veya mekanik (fotokopi, kayıt 
ve bilgi depolama, vd.) yollarla basımı, yayını, çoğaltılması veya dağıtımı 
yapılamaz. Bu çalışmada yer alan görüş ve değerlendirmeler yazarına ait 
olup, kurumsal olarak ANKASAM’ın resmi görüşünü yansıtmaz.

BASINDA ANKASAM
Medya59

DERGİLER
Uluslararası Kriz ve Siyaset  
Araştırmaları Dergisi
Bölgesel Araştırmalar Dergisi

60

ANKASAM BAKIŞ

ANKASAM ANALİZ

ANKASAM BAKIŞ

21 Tayvan’ın Yeni Güvenlik Denklemi: Ne 
Söylüyor? Neden Söylüyor?
Zeki Talustan GÜLTEN

Enerji Krizi Bağlamında Trans-Hazar Doğalgaz 
Boru Hattı
Kenan AĞAZADE

24

16 Çin’in Terör Örgütleriyle Sınavı
Dr. Emrah KAYA

TTP’nin İslamabad Saldırısının İşaret Ettikleri
Şeyma KIZILAY

19

11 Kosova-Sırbistan Gerginliği ve
Bölgesel-Küresel Aktörlerin Etkisi
Veli Can AKKAŞ

Pakistan-TTP Müzakerelerinde Taliban’ın 
Arabuluculuğu Ne Anlama Geliyor?
Dr. Doğacan BAŞARAN

14

06 Japonya’nın Yükselen Güvenlik Politikası
Zeki Talustan GÜLTEN

ABD ve Fransa’nın Çin Stratejileri ve Pekin’in 
Cevabı
Dr. Cenk TAMER

08

26 Kosova-Sırbistan İlişkilerinin Normalleşmesini 
Güçleştiren Bir Etken: Sırbistan Anayasası
Dr. Ditar KABASHİ

Orta Asya-Pakistan Arasında Derinleşen
İlişkiler ve Afganistan’a Yansıması 
Dr. Emrah KAYA

29

32 Kuzey Kore’ye Yönelik Silah Ticareti 
İddiaları Üzerine Bir İnceleme
Zeki Talustan GÜLTEN

35 Rusya’nın BMGK Üyeliğinin Sona Erdirilmesi 
Mümkün mü?
Dr. Sabir ASKEROĞLU

37 Enerji Krizi Bağlamında Almanya’nın LNG 
Hamlesi
Cemal Ege ÖZKAN

40 Çin ile Hindistan Arasındaki Sınır Sorunu 
Neden Çözülemiyor?
Neslihan TOPCU

42 Orta Asya’nın Artan Enerji İhtiyacı ve 
Alternatif Yöntemler
Dr. Emrah KAYA

44 Vatikan’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’na İlişkin 
Tutumu
Cemal Ege ÖZKAN

47 Yeni Teknolojilerin Rusya-Ukrayna
Asimetrik Savaşına Etkileri
Aimoor DANİİAROVA

49  Polonya ABD’nin Avrupa’daki Enerji Merkezi 
Haline mi Geliyor?
Dr. Sabir ASKEROĞLU

51 Afgan Sorunu’nda Diyalog Arayışları ve
Kapsayıcı Hükümet Tartışmaları
Dr. Doğacan BAŞARAN

53 Yunanistan’ın Ukrayna’daki Savaşa 
Yönelik Pozisyonu ve S-300 Meselesi
Cemal Ege ÖZKAN

56 Çin’le Yaşanan Sınır Geriliminin Gölge-
sinde Hindistan’ın Nükleer Çalışmaları
Şeyma KIZILAY

Prof. Dr. Mehmet
Seyfettin EROL

ANKASAM Başkanı

03 “Yeni Özbekistan” İnşa Sürecinde Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Güçlü Reform Adımları
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL



A N K A S A M  B Ü L T E N

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

Söz konusu değişim sürecinin açık bir şekilde yaşandığı kıtalardan biri de Asya’dır. Ancak bazı ülkelerin değişim politikasını ve düşünc-

esini benimsediğini söylemek zordur. Bu nedenle çeşitli ülkelerde toplumsal olaylar meydana gelmektedir. Ancak değişime öncülük 

eden devletler, insani değerler çerçevesinde hızlıca kalkınmakta, yöneten-yönetilen birlikteliğini güçlendirmekte ve çağa uygun hareket 

ederek vatandaşlarına modern dünyanın gerektirdiği bir yönetim tesis etmektedir. Bu noktada ön plana çıkan devletlerden biri de Öz-

bekistan’dır.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in liderlik ettiği “Üçüncü Rönesans”, “Yeni Özbekistan” şiarıyla vücut bulmaktadır. Sayın 

Mirziyoyev’in uzun yıllara dayanan yönetim tecrübesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan “Yeni Özbekistan Hareketi”, temelde modern bir 

toplum ve devlet yönetimi oluşturmayı amaçlamıştır. Bununla birlikte çeşitli politikalarla ve reformlarla sürekli olarak “Yeni Özbekistan”ı 

geliştiren ve kapsayıcılığını arttıran Sayın Mirziyoyev, ortaya koyduğu ideale ulaşmak için yeni bir adım atmıştır.

20 Aralık 2022 tarihinde Sayın Mirziyoyev, benimsediği tarihi misyona uygun bir şekilde Orta Asya ülkeleri arasında bir ilk olarak Özbeki-

stan’da önemli idari reformlar başlatıldığını duyurmuştur. Söz konusu açıklama, aslında çağdaş dünyaya öncü olmak ve ülkenin gelişim 

sürecini daha da hızlandırmak için devlet düzenine ve yönetim sistemine yönelik alınan kararlar silsilenin tamamlayıcı halkalarından 

birinin dünyaya duyurulmasıdır.

“Yeni Özbekistan’da İdari Reformların Uygulanmasına Yönelik Tedbirler Hakkında” başlıklı kararnamenin ve bunun uygulanmasına yönelik 

ilgili kararın kabul edilmesi, uluslararası politikada büyük bir deneyime sahip olan Sayın Mirziyoyev’in iç politikada da modern devlet 

inşasının devam ettirilmesine önem verdiğini gözler önüne sermektedir. Sayın Mirziyoyev’in etkili bir iç politika uygulayarak “halkın men-

faatini ve insan onurunu” önceleyen adımlar attığı ve böylece yüksek sonuçlara ulaşmayı temel hedef olarak benimsediği görülmekte-

dir. Bu kapsamda yönetim erki iyileştirilmekte ve reforme edilmektedir.

Özbekistan’ın 36 milyonluk nüfusunun çağdaş gereksinimlerine uygun sistemli bir kamu yönetimi düzeninin oluşturulması ve hükümete 

bağlı yürütme organı sayısının 61’den 28’e indirilmesi, şüphesiz devlet-millet birlikteliğine olumlu katkı yapacak ve merkez-çevre ilişkilerini 

güçlendirecektir. Ayrıca benzer faaliyetlere ve yönelimlere sahip bakanlıkların konsolidasyonu noktasında 25 olan bakanlık sayısının 21’e 

indirilmesi de idari aygıtın optimizasyonu ve kamu yararı açısından çağın ihtiyaçlarına uygundur. Elbette bunun Özbekistan vatandaşları 

tarafından da olumlu karşılanacağını söylemek mümkündür.

Bir anlamda yüklerinden kurtulmuş, bürokrasiyi sadeleştirmiş ve karar alma mekanizmalarına dinamizm katmış olan devletin kritik kara-

rları hayata geçirme süreci de hızlanacaktır. Bu noktada Başbakan’ın üç olan danışman ve yardımcılarının sayısının ikiye düşürülmesi, 

Başbakan Yardımcılarının devletin idari kararlarını almayacak olması ve bu kişilerin yürütme organlarını yönetememesi, hükümetin 

faaliyetlerinin kalitesini ve uygulanabilirliğini yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

Taşkent’te hayata geçirilen çağdaş ve devrimci idari reformlar, Sayın Mirziyoyev’in ileri görüşlü vizyoner liderliğinin ve iyi düşünülmüş 

politikasının bir sonucudur. “Üçüncü Rönesans”ı başlatan, Yeni Özbekistan’daki hızlı kalkınma sürecine liderlik eden Sayın Mirziyoyev, kap-

samlı reformlar yapmaktadır. Bu reformların devlet yönetimine kazandırdığı dinamizm ve toplum hayatına sunacağı katkı ise yakın 

gelecekte tecrübe edilecektir.

Devlet yönetimi noktasında önemli bir misyon yüklenen ve vizyon belirleyen Sayın Mirziyoyev, 20 Kasım 2022 tarihinde Özbek halkına ve 

Oliy Majlis’e yaptığı konuşmada mühim ayrıntılara vurgu yapmıştır. Ülkedeki gelişim, değişim ve dönüşüm sürecine yön verenin bizzat 

halkın kendisi olduğunu gösterme noktasında “Reformun başlatıcısı toplumdur.”[1] diyen Özbek lider, “İlerleme, ancak çok ve cesurca 

çalışarak elde edilebilir.”[2] sözleriyle daha müreffeh bir Özbekistan ideali için çalışacaklarını ortaya koymuştur.

Ülkede sistematik bir yönetime geçmenin gerektiğinin altını çizen Sayın Mirziyoyev, “Bir bakanın bu alanda net bir stratejik yaklaşımı 

yoksa ve faaliyetleri halkın sorunlarını çözmüyorsa, onun göreve gelmesinin ne faydası var, söyler misiniz?”[3] sorusunu dile getirmiştir. 

Kuşkusuz bu soru, reformların amacını özetler niteliktedir. “Bakanlıkların faaliyetlerinde öncelik; şeffaflık, yasallık, verimlilik ve kalite olacak-

tır.”[4] açıklamasında bulunan Sayın Mirziyoyev’in halkın beklentilerini karşılamaya özen gösteren “çalışkan” bir yapı oluşturmak istediği 

ortadadır.[5]

Sonuç olarak Özbekistan, Mâverâünnehr’in Orta Asya’nın, Türk ve İslam Dünyası’nın ve Asya kıtasının kadim kültürü, tarihi, inancı, medeni-

yeti ve bilinciyle hareket etmektedir. Bu özellikler, Sayın Mirziyoyev’in derin tecrübesi, krizler karşısındaki ön alıcı politikaları, adil yaklaşımı 

ve halkının çıkarı ile insanlık onurunu dikkate alan duruşuyla birleştirildiğinde, ülkenin kalkınması noktasında itici bir özellik kazanmaktadır. 

Özbekistan’da alınan siyasi kararlar ve atılan reform adımları, ülkeye sistematik bir yönetim anlayışı kazandırmak amacıyla yapılmaktadır. 

Bu noktada ise ülke yönetiminin dizaynı, halktan alınan destekle birlikte en üst kademelerde gerçekleştirilmektedir. Bu, halkı devlete uydur-

ma değil; devleti ve yönetimi halkın istediği noktaya getirmektir. Taşkent yönetiminin bu hamleleri, sadece Özbekistan için değil; Özbek-

istan’la birlikte başta Orta Asya olmak üzere tüm bölge ve dünya açısından işbirliğine dayalı barışçıl bir ortamın yaratılması noktasında 

önemlidir. Son yıllarda birçok yetkiyi parlamentoya ve hükümete aktaran Sayın Mirziyoyev, İmam Maturidi’nin “Güvenlerini kazanmak için 

her zaman halkını gözeterek yaşa.”[6] felsefesini devletin en üst kademesinden en alt kısmına kadar uygulama konusunda son derece 

kararlıdır. Özbek halkının desteğiyle de bunda muvaffak olacağı aşikardır.

[1] “Address by the President of the Republic of Uzbekistan H.E. Mr. Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis and the People of Uzbekistan”, Pres-

ident of the Republic of Uzbekistan, https://president.uz/en/lists/view/5774, (Erişim Tarihi: 05.01.2022).

[2] Aynı yer.

[3] Aynı yer.

[4] Aynı yer.

[5] Aynı yer.

[6] Aynı yer.
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Avustralya’nın işbirliği vesilesiyle oluşturulan AUKUS Paktı’na girm-

esi gündeme gelmiş ve Tokyo yönetiminden bu duruma ilişkin 

herhangi olumsuz bir açıklama gelmemiştir.[1] Nitekim AUKUS’un 

bölgedeki Batı ittifakını tescilleyen ve Çin’i derinden etkileyen yapısı 

göz önünde bulundurulduğunda, Japonya’nın yönü çok daha iyi 

anlaşılabilmektedir.

Diğer taraftan Japonya, İtalya ve Birleşik Krallık’la birlikte yeni 

bir savaş uçağı geliştirme kararı almıştır. 9 Aralık 2022 tarihinde 

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, İtalya Başbakanı Giogio Melo-

ni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ortak bir bildiriyle söz konusu 

duyuruyu yapmışlar ve “Programın ABD, Kuzey Atlantik Anlaşması 

Örgütü (NATO), Avrupa, Asya-Pasifik ve küresel çaptaki ortaklarımı-

zla birlikte çalışabilirliği genişletmesi gerektiğini düşünüyoruz.” 

demişlerdir.[2] Bu da Japonya’nın Batı’yla askeri işbirliğini arttırdığını 

göstermektedir.

Aynı zamanda 16 Aralık 2022 tarihinde Fumio Kishida’nın kabine-

sinin yeni ulusal güvenlik belgesinde Çin’i “eşi görülmemiş bir rakip” 

olarak tanımlayacağı söylenmiştir. Bununla beraber mevzubahis 

belgenin Japonya’nın savunma çerçevesinin yükseltilmesinin bir 

örneği olarak kendi hipersonik silahlarını geliştirmek de dahil olmak 

üzere uzun menzilli füzeler elde etme planlarını ortaya koyacağı 

belirtilmiştir.[3] Nitekim bu gelişme de Japonya’nın hem savunma 

geliştirme fikirlerini hem de Batı yönelimini ortaya koymaktadır.

Yine aynı kapsamda okunabilecek ve 16 Aralık 2022 tarihli iki gelişme 

daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Japonya’nın Çin ve Kuzey Ko-

re’nin oluşturduğu tehditleri gerekçe göstererek beş yıl içinde ask-

eri harcamalarını ikiye katlayacağını açıklamasıdır. Nitekim Fumio 

Kishida, Japonya’nın savunma bütçesinin 2027 yılına kadar gayri 

safi yurt içi hasıla’daki (GSYİH) yerinin %2’ye çıkacağını söylemiştir.

[4]

Dahası Japonya, bölgesel gerilimler artarken ve Ukrayna Savaşı 

endişeleri yükseltirken; kendisini Çin’i vurabilecek füzelerle silahl-

andıracak ve sıcak çatışmaya hazır hale getirecek olan 320 milyar 

dolarlık bir askeri yığınak inşa etmeye başlayacağını açıklamıştır.

[5] Bu ise Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra pasi-

fist bir anayasayı kabul etmesinden beri güvenlik stratejisinde 

gerçekleştirdiği en önemi önemli revizyona işaret etmektedir.

Bununla birlikte 18 Aralık 2022 tarihinde Japonya Savunma Bakan 

Yardımcısı Toshiro Ino, Japonya’nın Kuzey Kore’nin faaliyetlerini 

güçlü bir biçimde kınadığını söylemiştir.[6] Aynı zamanda Japon-

ya milletvekilleri, ülke içinde Çin karşıtlarını takip ettiği söylenen ve 

casusluk amacı güttüğü düşünülen iki Çin karakolunun kapatıl-

ması noktasında hükümete baskı yapmaya başlamıştır.[7] Nitekim 

mevzubahis durum, Tokyo yönetimini alarma geçirmiştir. Zira 

bu durum da ülke içerisinde Çin karşıtlığı düşüncesinin bulduğu 

karşılığı göstermesi bakımından oldukça mühimdir.

Öte yandan Japonya, nükleer reaktörlerin ömrünü uzatmak, eskil-

erini değiştirmek ve yenilerini inşa etmek için bir plan kabul etmiş 

ve yeni politika kapsamında mümkün olduğu kadar çok sayıda 

reaktörü yeniden başlatıp eskilerin de çalışma ömrünü 60 yıllık 

sınırın üzerine çıkararak mevcut reaktörlerin kullanımını en üst se-

viyeye ulaştıracağını belirtmiştir.[8] Bu da Tokyo tarafından izlenen 

proaktif politikaları kanıtlar niteliktedir.

Halihazırda Japonya askeri kapasitesini artırma amacıyla rekor 

miktarda bir bütçe açıklamıştır. 23 Aralık 2022 tarihinde Fumio Kishi-

da tarafından onaylanan bütçyle Tokyo, bir sonraki yıl için askeri ve 

savunma harcamalarını 114,4 milyon yen; yani yaklaşık 863 milyar 

dolara çıkaran bir karar almıştır.

Söz konusu bütçenin ülkenin askeri tesisleri, savaş gemileri ve diğer 

gemiler için savunma harcamalarını finanse etmek maksadıy-

la kullanılacağı açıklanmıştır.[9] Bu bütçenin Japonya tarihinin en 

yüksek savunma bütçesi olması dikkat çekicidir.

Nihai olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Çin’in bölgedeki faaliyetleri 

ve Kuzey Kore’nin artan nükleer gücüyle azalmayan balistik füze 

denemelerinin Japonya’nın güvenlik endişelerini oldukça arttırdığı 

ve Tokyo’yu hem Batı’ya yaklaşma konusunda hem de güvenlik ve 

savunma harcamaları hamleleri noktasında çok daha proaktif bir 

yapıya yönelttiği söylenebilir.

Hülasa Batı, ABD ve NATO’nun bölgedeki etkinlikleri, Pekin ile Pyong-

yang’ın yarattığı endişeler ve Batı’nın “Çin tehdidi” söylemi devam 

ettikçe Japonya’nın 2022 yılının sonunda başlattığı mevzubahis 

sürecin 2023 senesinde de aynı şekilde hatta artarak devam ede-

ceği öngörülebilir.

[1] “Japan Joining Aukus: The ‘Logical Choice’, but Would it Be A Full Partner in 

the Alliance?, South China Morning Post, https://www.scmp.com/week-asia/

politics/article/3200963/japan-joining-aukus-logical-choice-would-it-be-

full-partner-alliance, (Erişim tarihi: 26.12.2022).

[2] “Japan, Italy, and the U.K. Are Teaming Up on a Secret New Fighter Jet”, 

Popular Mechanics, https://www.popularmechanics.com/military/weap-

ons/a42218929/japan-italy-uk-new-fighter-jet/, (Erişim Tarihi: 26.12.2022).

[3] “Japan Calls China Unprecedented Challenge in Security Shift”, Ya-

hoo, https://news.yahoo.com/japan-call-china-unprecedented-chal-

lenge-095006630.html, (Erişim Tarihi: 26.12.2022).

[4] “Japan Defence: Chna Threat Prompts Plan to Double Military Spending”, 

BBC News, https://www.bbc.com/news/world-asia-64001554, (Erişim Tarihi: 

26.12.2022).

[5] “Pacifist Japan Unveilse Unprecedented $320bn Military Build-ıp”, Al 

Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2022/12/16/pacifist-japan-un-

veils-unprecedented-320bn-military-build-up, (Erişim Tarihi: 26.12.2022).
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Japonya’nın Yükselen
Güvenlik Politikası
Japonya, her ne kadar coğrafi olarak doğuda 

yer alsa da gerek müttefiklik ilişkileri gerek ide-

olojik konumlanışı gerek işbirliği çerçevesi, gerek 

jeostratejik ve jeoekonomik konumu ve gerek-

se de rekabet konjonktüründeki yeri hasebiyle 

Batılı aktörlerle birlikte hareket eden devlettir. 

Nitekim bu konum, Japonya’nın bölgede Çin ve 

Kuzey Kore’yle rekabet etmesine neden olmak-

tadır. Tüm bunlarla birlikte Japonya, Asya-Pas-

ifik bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

ve Güney Kore ile Kuzey Kore tehlikesine yönelik 

ortaklaşa düzenlenen tatbikatların üçüncü sac 

ayağını oluşturmaktadır. Bu tatbikatların aynı 

zamanda Çin’i çevreleme amacı güttüğüne 

yönelik iddialar da değerlendirildiğinde, To-

kyo’nun dış politika üretim süreci ve güvenlik hede-

fleri bakımından da Batı perspektifine sahip bir ülke 

olduğu çıkarımı yapılabilir.

Tüm bunların yanı sıra Japonya’nın son zamanlarda 

Batı’ya daha da yaklaşmaya, daha proaktif bir dış 

politika izlemeye, kendi güvenliğini ve askeri gücünü 

artırmaya ve savunmasına çok daha fazla önem 

atfeden hamleler yapmaya başladığı söylenebilir. 

Zira Japonya’nın 2022 yılının Kasım ayından itibaren 

gerek Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle gerekse de 

Batılı devletlerle ilişkileri incelendiğinde ve hayata 

geçirdiği güvenlik hamlelerine bakıldığında, bu du-

rum daha iyi anlaşılabilmektedir. Örneğin Japon-

ya’nın Asya-Pasifik bölgesinde ABD, Birleşik Krallık ve 
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ABD ve Fransa’nın Çin
Stratejileri ve Pekin’in Cevabı
Hint-Pasifik’te son dönemde yaşanan gelişme-

lere bakıldığında, Batılı güçler ile Çin arasındaki 

dinamiklerin hızla değiştiği görülecektir. Burada-

ki ilk kırılma, 2022 yılının Ekim ayında Çin Komünist 

Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongre seçimlerinde Çin 

Devlet Başkanı Şi Cinping’in üçüncü dönem 

için yeniden seçilmesidir. Cinping’in Kongre’ye 

sunduğu raporda, 2027 yılına kadar ordunun 

tamamen modernize edilmesi ve 2049 yılında 

büyük Çin Medeniyeti’nin inşa edilmesi hede-

flerini kararlı şekilde vurgulaması ve Tayvan’la 

ilgili barışçıl ya da güç yoluyla birleşme idealini 

yinelemesi, Batı’da ciddi bir endişe yaratmıştır. 

Bunun hemen ardından, önce Almanya ve 

daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

ve Fransa liderleri, Cinping’le bir araya gelerek 

kriz alanlarını azaltmaya ve gerginliği hafiflet-

meye çalışmışlardır. Buna karşılık Çin’in izlediği 

Batı’yla diyalog stratejisi, ABD’yi Hint-Pasifik’te 

farklı işbirliği seçeneklerine yöneltmiştir. Bun-

lardan biri de Fransa’dır.  

ABD ve Fransa’nın Çin stratejilerine geçmeden önce Avrupa’daki Çin tartışmalarına ve Fransa’nın konumuna kısaca değinmek gerekme-

ktedir. Öncelikle Fransa, son yıllarda Tayvan’a sık sık parlamento heyetleri gönderen Avrupa devletlerinden biridir. Ayrıca Fransa Cumhur-

başkanı Emmanuel Macron, daha önce Çin’in Litvanya’ya uyguladığı ikincil yaptırımlar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde önlem-

ler alınması için çağrılar yapmıştı. Yine son dönemde Macron, Çin ile AB arasında daha dengeli bir ilişki kurulması çağrısında bulunmuş 

ve geçmişte Çin’e gerçekleştirilen altyapı transferi nedeniyle “stratejik hatalar” yaptıklarını belirtmiştir.[1] Daha açık bir ifadeyle Fransa ve 

diğer AB liderleri, 2020 yılı ve öncesinde Washington’un Pekin konusundaki şahin duruşundan rahatsız olmuş ve Hint-Pasifik’teki Amerikan 

politikalarının peşine takılmaktan uzak durmuşlardır. Ancak Batı’nın Çin teknolojilerine ve yatırımlarına bağımlılığı arttıkça, söz konusu du-

rum değişmiş ve Avrupalı liderler, giderek Amerika’nın Çin stratejine destek vermeye başlamışlardır.[2]

Avrupa’daki Çin tartışmaları sürerken; Fransa ve Almanya arasında bu konuda bir liderlik yarışının olduğu net olarak görülmeye başlan-

mıştır. Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’ün Pekin ziyaretinden sonra kendisi de Çin konusunda bir açılım yapmaya karar vermiştir. 

Yani Fransa, Almanya’nın Çin stratejisinin önüne geçmeyi ve Kıta Avrupası’na bu konuda liderlik etmeyi amaçlamaktadır.

ABD’nin Çin’le görüşmelerini sıklaştırması, bu süreçte Fransa’nın ilgisini çeken bir başka gelişme olmuştur. 2022 senesinin Kasım ayında 

Bali’deki G20 Zirvesi esnasında ABD Başkanı Joe Biden’ın Cinping’le bir araya gelmesinden sonra Macron da Çin lideriyle görüşmüştür. 

Macron, Cinping’le yaptığı görüşmede, daha önce Scholz ve Biden’ın söylediklerini tekrarlamıştır. Bu bağlamda Fransız lider, Ukrayna’daki 

savaşı sona erdirmek ve nükleer savaşı önlemek için Cinping’in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istemiştir.[3] Kısacası Fransa hem 

Almanya’nın hem de ABD’nin Çin siyasetinin peşine takılmaya başlamıştır. Üstelik Fransız lider, önümüzdeki yıl Pekin’i ziyaret edeceğini 

söylemiştir. Bu siyaset, Almanya’yı takip ettiğini göstermektedir.

Fransa’nın Çin stratejisinde ABD’yi takip ettiğini gösteren başka emareler de vardır.  Macron, 1 Aralık 2022 tarihinde Washington’u ziyaret 

ederek ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmıştır. Macron-Biden görüşmesinden sonra yayımlanan ortak açıklamada, Pasifik güçleri olarak 

bölgede işbirliği yapmanın aciliyeti vurgulanmıştır.[4] Nitekim geçtiğimiz yıl AUKUS’un imzalanmasıyla birlikte ABD-Fransa ilişkileri bozul-

muştu. Fransa, Washington Büyükelçisi’ni geri çekmişti. Burada Fransa açısından kırıcı olan husus; ABD’nin bunu önceden haber verme-

mesidir. O dönemde Fransız yetkililer, “arkamızdan bıçaklandık” tarzında açıklamalar yapmışlardır.[5]

Yakın geçmişte ise Biden, bu anlaşmayı önceden Fransa’ya haber vermemekle hata yaptıklarını itiraf etmiştir.[6] Yine 2022 yılının Haz-

iran ayında ABD, yayımladığı Mavi Pasifik Ortaklığı’nda Fransa ve AB’yle işbirliği yapılabileceklerini duyurmuştu. Yani ABD, Hint-Pasifik’te 

Fransa’yla daha fazla işbirliği yapma taraftarıdır.

Söz konusu istek, son dönemde Japonya ve Avustralya’nın Çin’le görüşmeye ağırlık vermesi üzerine daha da artmıştır. ABD’nin Japonya 

ve Avustralya dışında yeni güçlü ortaklara ihtiyacı vardır. Hindistan, denizlerde ABD’yle ortaklığa fazla yanaşmamaktadır. İngiltere’nin 

bölgede kendi çıkarları vardır. Almanya ve İtalya’nın bölgedeki varlıkları zayıftır. Geriye bir tek Fransa kalmaktadır. Lafın kısası, ABD’nin 

Hint-Pasifik’teki ittifaklarını genişletmeye ve bu anlamda Fransa’yla işbirliği yapmaya ihtiyacı vardır.

Bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi Fransa’nın da Çin konusunda bir kafa karışıklığı yaşadığını söyleyebiliriz. Fransa, “Özgür ve Açık Hint-Pa-

sifik” hedefi doğrultusunda ABD’yle işbirliği yapmaktadır. Ancak Çin stratejisinde ondan ayrışmaktadır. Bu görüş farklılığı nedeniyle ABD 

ve İngiltere, Hint-Pasifik’te Fransa’yı dışarıda tutarak Avustralya’yla savunma ortaklığına yönelmiş ve AUKUS’u imzalamışlardır. Fransa, Çin’i 

hedef alan bu savunma ittifakından duyduğu rahatsızlığı dile getirmeye devam etmektedir. Örneğin Macron, 17 Kasım 2022 tarihinde 

yaptığı açıklamada, Avustralya’yı eleştirerek AUKUS’la Çin’i provoke ettiğini ileri sürmüştür.[7] Çünkü Fransa, Hint-Pasifik’te ister Batı’dan 

ister Çin’den gelsin provokatif hamlelere karşıdır ve bu yönüyle Hindistan’a yakındır. Hem Fransa hem de Hindistan, ABD’nin denizlerdeki 

Çin stratejisini takip etmeyen aktörler olarak nitelendirilebilir.

Pekin’in ABD’ye cevabı ise gecikmemiştir. Bu bağlamda Çin, Avrupa’nın görüşlerini değiştirmeye ve onu ABD’den ayırmaya çalışmaktadır. 

Yakın zamanda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna’yla yaptığı görüşmede Paris’i “stratejik özerkliği” nedeni-

yle övmüş ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulunmuştur.[8] Bu bağlamda Çin’in ilişkilerini düzeltmeye çalıştığı bir diğer Batılı aktör, 

Hint-Pasifik’te askeri ve siyasi etkinliği olan Fransa’dır. Washington, Paris’le işbirliği yaparak Hint-Pasifik’teki ittifakını genişletmeye çalışırken; 
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Kosova-Sırbistan Gerginliği
ve Bölgesel-Küresel
Aktörlerin Etkisi
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Avru-

pa’da sosyalist hareketlerin etkisi büyük ölçüde 

kırılmıştır. Yugoslavya da merkezi hükümetin tüm 

direnişine rağmen yıkılmaktan kaçamamıştır. 

Nitekim tarih boyunca bölgedeki Sırp milli-

yetçiliğinin etkisi önemini kaybetmemiştir. 

Bunun yanı sıra Çekler, Boşnaklar, Hırvatlar ve 

Arnavutlar gibi çeşitli milletler bağımsızlığını ka-

zanma mücadelesine girmiştir.

Kosova gerek kurulma aşamasında gerekse de 

kurulduktan sonra çeşitli sorunlar yaşamıştır. Bu 

sorunların temelinde ise bölgenin demografik 

yapısının heterojenliği gelmektedir. Zira ülkedeki 
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Pekin, Washington’un elindeki tüm enstrümanları almak için çabalamaktadır. Bu enstrümanlardan başlıcaları; Japonya, Avustralya ve 

Fransa’dır. Bunlara ek olarak Almanya ve Hindistan’ı da sayabiliriz. ABD’nin müttefiklerini elinden aldığınızda bölgede yalnızlaşacaktır. Pe-

kin’in stratejisi de budur. Bölgede çıkabilecek olası bir kriz veya çatışmada ABD’yi ortada bırakmak.

[1] “France’s Macron: Sale of European Strategic Infrastructure to China Was an Error”, Reuters, https://www.reuters.com/world/franc-

es-macron-sale-european-strategic-infrastructure-china-was-an-error-2022-10-21/, (Erişim Tarihi: 26.12.2022).

[2] “Europe’s Great Catch-Up on China”, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2022/12/20/europes-great-catch-up-on-china/, (Erişim 

Tarihi: 26.12.2022).  

[3] “Macron Says China’s Ability to Pressure Russia Is ‘Extremely Useful’”, Financial Times, https://www.ft.com/content/bf5ec544-02c1-4108-

bce7-0b1def6292a2, (Erişim Tarihi: 26.12.2022). 

[4] “Why France-US Relations Matter for the Pacific”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2022/12/why-france-us-relations-matter-

for-the-pacific/, (Erişim Tarihi: 26.12.2022).   

[5] “‘Stab in the Back’: France Hits Out at Aukus Alliance with Fears It Threatens Indo-Pacific Partnerships”, Independent, https://www.inde-

pendent.co.uk/news/world/europe/france-nuclear-alliance-uk-us-australia-b1921339.html, (Erişim Tarihi: 26.12.2022).  

[6] “Joe Biden Admits US Was ‘Clumsy’ In Orchestrating AUKUS In Meet with Macron”, Republic World, https://www.republicworld.com/

world-news/europe/joe-biden-admits-us-was-clumsy-in-orchestrating-aukus-in-meet-with-macron.html, (Erişim Tarihi: 23.12.2022).

[7] “Emmanuel Macron Accuses Scott Morrison of Provoking ‘Nuclear Confrontation’ With China”, ABC, https://www.abc.net.au/news/2022-

11-17/french-macron-takes-aim-at-morrison-over-submarine-deal/101668172

[8] “China Pushes for Stronger Ties with France Ahead of Possible Macron Visit”, SCMP, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/

article/3203939/china-pushes-stronger-ties-france-ahead-possible-macron-visit, (Erişim Tarihi: 23.12.2022).
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Priştine yönetiminin attığı her adım doğru demek taraflı bir yaklaşım olacaktır. Ancak AB’nin attığı adımlara ve açıklamalara bakılırsa, 

kendini güvende hissetmeyen Sırpları korumaya çalışan Sırbistan Hükümeti’ni haklı gördüğü söylenemez AB’ye göre, Sırbistan ortak 

güvenlik anlayışlarını paylaşmadığı gibi Rusya’ya yönelik yaptırımlara da katılmamaktadır.

Sonuç olarak bölgedeki gerilimin kolay dinmeyeceği açıktır. Ayrıca iki devletin ilişkilerinin normalleşmesinin en azından bir süreliğine rafa 

kaldırıldığı ifade edilebilir. Ancak NATO ve AB’nin attığı adımlar gerginliklerin kolayca büyümesine izin vermeyeceklerini de ortaya koymak-

tadır.

[1] “Kosova’da Plakası Değiştirilen 4 Araç Yakıldı”, TRT Haber, https://www.trthaber.com/haber/dunya/kosovada-plakasi-degistir-

ilen-4-arac-yakildi-720800.html, (Erişim tarihi:16.12.2022).

[2] “Kosova’nın Kuzeyi Hala Abluka Altında, Barikatlarda Gece Barışçıl Geçti”, Online Vijesti 25, https://www.vijesti.me/svijet/balkan/634427/

sjever-kosova-i-dalje-blokiran-noc-na-barikadama-protekla-mirno, (Erişim tarihi: 11.12.2022).

[3] “ABD Elçisi, Washington’un Kosova’daki Sırp Birliklerine Karşı ‘Kategorik’ Olduğunu Söyledi”, Exit News, https://exit.al/en/us-envoy-says-

washington-categorically-against-serb-troops-in-kosovo/,(Erişim tarihi: 14.12.2022).

[4] “Tarihi Adım”: Kosova’nın AB Üyeliği İçin İmzalanan Başvuru”, Online Vijesti 25, https://www.vijesti.me/svijet/balkan/634816/istorijski-ko-

rak-potpisana-prijava-za-clanstvo-kosova-u-eu, (Erişim Tarihi:14.12.2022).

[5] “Kuzey Kosova’da Yerel Seçimler Etnik Gerilimler Nedeniyle Ertelendi”, Republica English, https://english.republika.mk/news/balkans/

local-elections-in-northern-kosovo-postponed-amid-ethnic-tensions/, (Erişim Tarihi:11.12.2022).

[6] “Kosova Polisi Kuzeydeki Varlığını Artırıyor”, Exit News, https://exit.al/en/kosovo-police-increase-presence-in-north/, (Erişim Tari-

hi:09.12.2022).
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Sırp nüfusu ve etkisi ortadadır. Merkezi sistemi güçlendirmeye çalışan hükümet, çeşitli adımlar atsa da birçok engelle karşılaşmıştır. 

Bölgede yaşanan gerginlikler zamanla azalsa da ufak bir kıvılcımın büyümesi oldukça kolaydır.

Son dönemde Kosova’da yaşanan plaka krizi, ülkedeki Sırplar tarafından büyük bir rahatsızlıkla karşılanmış ve halk çeşitli eylemlere 

kalkışmıştır.[1] Gerginliğin azaltılması ve normalleşme sürecine gidilmesi istense de süreç baltalanmaktadır. Zira Sırbistan, Sırp Belediyeler 

Birliği’nin kurulmasını desteklerken; Arnavutlar bunun devleti böleceğini düşünmektedir.

Son günlerde olayların kontrolü zorlaşmaktadır. Özellikle de Kosova Hükümeti’nin attığı adımlar, Sırpları kışkırtmış ve sokağa çıkmalarına 

sebep olmuştur.[2] Hal böyleyken bölgede huzur bozulmuş ve güvenlik endişeleri meydana gelmiştir. Sırbistan’ın yaptığı açıklamalar 

ve attığı adımlar ise gerginliği azaltmamış; bilakis daha da beslemiştir. Ayrıca Belgrad yönetimi, süreci daha sağlıklı kontrol edebilmek 

adına bölgedeki askerlerini çoğaltmak istemiştir.

Avrupalı devletlerin gerek enerji gerekse de egemenlikleri hakkında güvenlik endişesi duydukları bu dönemde içeriden gelecek ve 

geçmişi belki de tekrar yaşatacak bir gerginlik istemediği ortadadır. Özellikle de hegemonik güçlere göz dağı vermek isteyen Rusya’nın 

Ortodokslar üzerindeki dini otoritesi bu kadar önemliyken kimse bunu istemez.

Günümüzde hegemonyası tehlikede olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa’daki etkisini kaybetmekten çekinmektedir. Bunun yanı 

sıra Avrupa Birliği (AB) de önündeki enerji problemlerinin çözümüne odaklamak istemektedir. Ancak söz konusu gerginliği görmezden 

gelmesi oldukça zordur. Çünkü ABD, Sırbistan’ın Kuzey Kosova’ya asker yollamasından rahatsızlığını açıkça dile getirmiştir.[3] AB ise 

Kosova’nın AB üyelik sürecini hızlandırmıştır.[4] Böylelikle AB, söz konusu endişelerin önüne geçmek adına taraflara yönelik politikalarını 

güçlendirmek ve gönüllü egemenlik devriyle Kosova’yı itidale teşvik etmek istemektedir.

Kosova’da gerginliklerin önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler alınmaya çalışılsa da bu önlemler, özellikle de bölgede yaşayan Sırpların 

Sırbistan’dan aldığı cesaret nedeniyle pek başarılı olamamıştır. Olayların asıl tetikleyicilerinden olan Dejan Pantić’in tutuklanmasına 

duyulan öfke ise giderek sembolleşmektedir.  

Kosova’nın Sırbistan’dan bağımsız olduğuna inanmayan bölgedeki Sırplar erken seçimde ısrar etmiştir. Halkın tepkisinden çekinen Koso-

va yönetimi ise yerel seçimleri 18-25 Aralık 2022 tarihinden daha ileri bir tarihe ertelenmiştir.[5] Bu durumda özellikle Sırbistan’ın etkinliğini 

arttırmak ve Kosova’daki Sırpları özerklikten çıkartarak kendisine bağlamak istediği öne sürülebilir.

Sırbistan’ın çeşitli yollara başvurmasına rağmen istediğini başardığı söylenemez. Çünkü bölgedeki yatırımlarını korumak isteyen ve 

Rusya’ya karşı kozlarını kaybetmek istemeyen ABD, bölgede bir kargaşaya müsaade etmeyeceğini göstermiştir.  Zira NATO, Batı Balkanlar 

için kilit faktörlerden biri olan Kosova meselesinin üzerinde durduğunu ısrarla söylemiştir.

Kosova ise olayları yatıştırmak adına çeşitli önlemler almıştır. Bölgedeki gelişmelerin kontrolden çıkmasına engel olmak adına Priştine 

yönetimi, güvenlik güçlerini arttırmıştır.[6]  Bunun yanı sıra gerek NATO gerekse de AB’yle olan münasebetlerini gözden geçirerek yeni 

çözüm yollarına başvurmuştur. Çünkü ekonomik ve askeri anlamda görece güçsüz olan Kosova, yaşanan gerginliklerin arkasındaki 

tehdidin farkındadır.

Ayrıca egemenlik haklarından kolayca vazgeçmeyeceğini uluslararası kamuoyuna göstermektedir. Uluslararası tanınırlığın etkisinin 

farkında olan Kosova, kamu diplomasisini oldukça etkin kullanmaktadır. Özellikle yumuşak güç enstrümanlarından dini diplomasi ve 

insani diplomasiye verdiği önem sayesinde kendi destekçisi kamuoyu oluşturmasına sebep olacaktır.
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Pakistan-TTP Müzakerelerinde 
Taliban’ın Arabuluculuğu
Ne Anlama Geliyor?
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 31 Ağustos 

2021 tarihinde Afganistan’dan çekilmesinin ar-

dından söz konusu ülkede oluşan güç boşluğu, 

terör örgütlerinin hareket alanını genişletmiştir. 

Özellikle de ABD ve müttefiklerinin bıraktığı silah-

ların radikal grupların eline geçmesi, bölgesel 

güvenlik ortamını kırılganlaştırmıştır. Bu süreçten 

etkilenen ülkelerden biri de Pakistan olmuştur. 

Zira İslamabad yönetimi, bilhassa Kuşak-Yol 

Projesi’ni istikrarsızlaştırmak isteyen aktörlerin 

vekaleten kullandıkları terör örgütleri aracılığıyla 

Çin yatırımlarını ve Çinli işçileri hedef aldığı ve 

dolayısıyla Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nu 

(CPEC) uygulanabilir bir proje olmaktan çıkar-

maya çalıştığı saldırılarla yüzleşmektedir. Yani 

terör, bir yandan Pakistan’ın ulusal güvenliğini 

tehdit ederken; diğer taraftan da kalkınmasını 

ve refahını sabote etmektedir. Pakistan’daki te-

rör eylemleriyle adından söz ettiren başlıca ör-

güt ise Tehrik-i Taliban Pakistan’dır (TTP).

TTP, Afganistan’da “İslam Emirliği” kurma iddia-

sında bulunan radikal bir örgüttür. Terör örgütü 

El Kaide’yle yakın bağlarının olduğu bilinen TTP, 

Peştun milliyetçisi bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla 

örgüt, yalnızca Pakistan’da dini radikalleşmeyi 

arttırmamakta; etnik iddialar hasebiyle bölün-

me endişesinin yaşanmasına da yol açmak-

tadır.[1] Bu örgüt karşısında Pakistan Hükümeti, 

ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü sağ-
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lama iddiasıyla kararlı bir şekilde terörle mücadele politikası yü-

rütmektedir.

Bununla birlikte İslamabad yönetimi, terörle mücadele konusunda 

yalnızca askeri yöntemler kullanmamaktadır. Pakistan Hükümeti, 

terörle mücadele araçlarından biri olan müzakere seçeneğine de 

açıktır.

Bu anlamda İslamabad, çatışmaların yaşanmadığı, diyaloğun hâ-

kim olduğu bir ülke tahayyülü doğrultusunda TTP’yle görüşmeler 

gerçekleştirmektedir. Mevzubahis görüşmelerin yansıması olarak 

Pakistan Hükümeti ile TTP arasında Taliban’ın arabuluculuğunda 

2022 yılının Mayıs ayında ateşkes anlaşması imzalanmıştır.

Bahse konu olan anlaşma, bir süreliğine silahların susmasını sağ-

lamışsa da terör örgütü TTP, bu süreci yeni eleman temini ve si-

lah tedariği için kullanmış; daha sonra da belirli bir güce ulaştığı 

düşüncesiyle 2022 senesinin Aralık ayında ateşkes anlaşmasından 

çekildiğini duyurmuştur.

Söz konusu kararın arka planında TTP’nin silah bırakma konusun-

da Pakistan Hükümeti’nden baskı görmesi, örgütün Pakistan Or-

dusu’nun aşiret bölgesi olan Hayber Pahtunhva’dan çekilmesini 

istemesine rağmen İslamabad’ın egemenlik haklarının devri nite-

liğindeki bu talebi kabul etmemesi ve yine terör örgütünün bahsi 

geçen bölge için özerklik talebinde bulunması; fakat bu beklentinin 

de karşılanmamasıdır.

Anlaşılacağı üzere tarafların ateşkese bakış açısı ve istekleri olduk-

ça farklıdır. Pakistan Hükümeti, barışçıl bir düzenin tesisinden ya-

nayken; terör örgütü TTP, ateşkes dönemini saha ve alan hakimiyeti 

noktasında fırsata çevirmeye çalışmıştır. Bu sebeple de 2022 yılının 

Kasım ayından itibaren ateşkes bozulmuş ve TTP’nin sivilleri hedef 

alan saldırıları uluslararası kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Üstelik TTP’nin saldırıları, Pakistan’ın dış politikasına da zarar ver-

miştir. Çünkü İslamabad, ateşkesin bozulmasından dolayı Taliban’ı 

eleştirmeye başlamıştır. Bu durumda TTP’nin Taliban’nı içerisinden 

çıkan gruplar tarafından 2007 yılında kurulmuş olmasının da etkisi 

vardır. Bu süreçte İslamabad-Kabil hattında yaşanan başka ihti-

lafların da etkisiyle Taliban’ın ateşkesin bozulmasına sessiz kalma-

sı, taraflar arasında tansiyonun yükselmesine sebebiyet vermiştir. 

Buna rağmen Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hina Rabbani 

Khar başkanlığındaki bir heyet 30 Kasım 2022 tarihinde Kabil’i zi-

yaret ederek Taliban Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki’yle bir araya 

gelmiştir.[2]

Bahsi geçen ziyaret, Pakistan’ın Ketta bölgesinde üç Pakistan as-

kerinin hayatını kaybettiği TTP saldırısının ardından gerçekleşmiş ve 

bir anlamda İslamabad yönetimi, terörle mücadele araçlarından 

müzakerenin yeniden işletilmesine yeşil ışık yaktığını göstermiştir. 

Dolayısıyla bir kez daha Taliban’ın arabuluculuğu gündeme gel-

miştir.

Nitekim 17 Aralık 2022 tarihinde TTP heyetinin Kabil’de Taliban yet-

kilileriyle görüştüğü[3] ve daha sonra da 20 Aralık 2022 tarihinde 

Pakistan temsilcileri ile TTP yetkililerinin Kandahar’da düşük seviyeli 

bir toplantıda bir araya geldikleri görülmüştür.[4]

Bu durum, Taliban-Pakistan hattında yaşanan sınır çatışmaları da 

dahil olmak üzere birtakım gerginliklere rağmen tarafların bölge-

sel güvenlik noktasında işbirliği yapan makul bir anlayışla hareket 

ettiğini göstermektedir. Bu yüzden Taliban’ın arabuluculuğu, hem 

Pakistan’da barışçıl bir düzenin teşkil edilmesine katkı sağlayabi-

lir hem de Taliban’ın İslamabad’la ilişkilerde yaşanan konjonktürel 

sorunları aşmasına kapı aralayabilir. Daha da önemlisi bu arabu-

luculuk süreci vesilesiyle Taliban, tüm dünyaya barışçıl bir aktör ol-

duğu mesajını verme imkanı elde edebilir.

Bununla beraber müzakere sürecinin başarılı bir biçimde netice-

lendirilmesi, Taliban’ın çabalarına rağmen hiç kolay değildir. Çünkü 

TTP radikal bir örgüttür ve talepleri, Pakistan’ın egemenliğinin ih-

lali niteliğindedir. Dolayısıyla terör örgütünün geri adım atmadığı 

her senaryo, bir noktada çatışma zeminine dönüş demektir. Zaten 

Kandadar’daki görüşmeden de somut bir sonuç çıkmamış ve aka-

binde Pakistan Ordusu, terörle mücadele operasyonlarını hızlandı-

rarak bu konudaki kararlılığını net bir şekilde gözler önüne sermiştir. 

23 Aralık 2022 tarihinde ise terör örgütü TTP, İslamabad’da intihar 

saldırısı düzenlemiştir. Bu da ateşkese ulaşmanın kolay olmadığını 

göstermektedir.

Bu noktada Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawel Butto Zerdari’nin 21 Ara-

lık 2022 tarihinde yaptığı TTP’yle mücadele konusunda Taliban’la 

işbirliği ihtiyacı vurgulu konuşması hatırlanmalıdır.[5] Bu anlamda 

Pakistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin terörle mücadele sürecinde Ta-

liban’ın oynayabileceği arabuluculuk rolünü hatırlatmış ve müza-

kere masasına dönüşün ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Üstelik bu 

açıklamayı ABD’de yapmıştır. Bu da İslamabad’ın Taliban’ın bölge-

sel barış inşasında üstlenebileceği role verdiği desteği göstermesi-

nin yanı sıra Batı’nın Taliban’a yönelik önyargılı yaklaşımının kırılması 

noktasında da Pakistan’ın inisiyatif alabileceğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak Pakistan, TTP’yle mücadele noktasında kararlı bir du-

ruş ortaya koyarken; bir terörle mücadele yöntemi olarak müza-

kere süreçlerine de kapıyı kapatmamaktadır. Bu kapsamda TTP’yle 

terör örgütüyle yürütülecek müzakerelerde Taliban’ın arabuluculu-

ğunun önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Fakat Pakistan Hükümeti’nin 

beklentileri ile terör örgütü TTP’nin talepleri arasındaki farklılık yürü-

tülmeye başlanan sürecin kırılganlığını ortaya koymaktadır.
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Afrika bulunmaktadır. Öncelikle Güney Asya’da Çin yatırımları ve projeleri önemli saldırılara maruz kalmaktadır. Son saldırılardan biri de 

Afganistan’da yaşanmıştır. Terör örgütü Devletü’l Irak ve’ş Şam’ın (DEAŞ) sözde Horasan Emirliği (ISKP), 12 Aralık 2022 tarihinde Kabil’de Çin 

uyrukluların kaldığı bir otele saldırmıştır.[1]

Otel saldırısı sonrasında Çin, vatandaşlarının Afganistan’dan ayrılmasını istemiştir. Saldırının yarattığı korku ve tehdit hem Afganistan’ı 

hem de Çin’i doğrudan olumsuz etkilemiştir. Zira saldırıların doğrudan Çin’e ve yatırımlarına tehdit oluşturduğu söylenebilir. Çünkü 

saldırının gerçekleştirildiği yer, Çinli diplomatların ve iş insanlarının rağbet ettiği popüler bir oteldir.[2]

Bahse konu olan durum, Çin yatırımlarının ve projelerinin gerçekleştirilmesi sürecini de olumsuz etkileyecektir. Ayrıca saldırı, sadece Çin’i 

değil; diğer devletleri ve şirketleri de endişelendirmektedir. Bu noktada saldırının amacının Afganistan’daki sorunların kalıcı hale gelmesi 

ve derinleşmesi olduğu görülmektedir. Özellikle de ISKP gibi terör örgütleri bağlamında düşünüldüğünde mevzubahis örgütler, krizleri ve 

sorunları manipüle ederek yeni militanlar devşirmeye çalışmaktadır.

Diğer taraftan Güney Asya’da Çin yatırımlarını en çok tehdit eden gruplardan biri de ayrılıkçı Beluç örgütlerdir. Farklı dönemlerde 

Çin yatırımlarına ve Çin uyruklulara saldıran ayrılıkçı örgütlerin amacı, Pakistan’daki yatırımları engellemektir. 2022 yılının Ekim ayında 

gerçekleştirilen bir saldırının ardından terör örgütleri, Çin’i Pakistan’ı terk etmedikleri sürece daha fazla hedef alacakları konusunda te-

hdit eden bir video yayınlamıştır. 60 milyar dolardan fazla bir yatırımı barındıran Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında 

bakıldığında bu proje hem Pakistan’ın ekonomik kalkınmasında hem de altyapısının geliştirilmesinde önem arz etmektedir.[3] Ancak 

güçlü ve ekonomik sorunları olmayan bir Pakistan, terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmasında engel teşkil edeceği için bu örgütler, Çin 

gibi ülkelerin yatırımlarını hedef almaktadır.

Çin, terör konusunda en önemli sorunlardan birini de Afrika’da yaşamaktadır. Özellikle terör örgütü Eş-Şebab, Çin’in yatırımlarına ve Çin 

uyruklulara çeşitli saldırılar düzenlemektedir. Eş-Şebab’ın terör örgütü El-Kaide’yle olan bağı,[4] örgütü Kenya[5] ve Somali’de[6] önemli bir 

tehdide dönüştürmektedir. Örgütün saldırılarına karşı Pekin yönetimi, bölgedeki devletlere askeri teçhizat göndermektedir.[7]

Çin’in Kuşak-Yol Projesi kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlar noktasında karşılaştığı en mühim problem terörizmdir. Bu durum jeopolitik 

problemlere yol açsa da bununla sınırlı değildir. Zira saldırılar, Çin uyrukluların güvenliğini tehdit etmektedir.

Öte yandan Pekin yönetimi, güvenliği sağlamak için devletlerden asker konuşlandırma, diplomatik misyonlarının korumasını arttırma ve 

özel güvenlik şirketleriyle anlaşma gibi çeşitli taleplerde de bulunmaktadır.[8]

Sonuç olarak Çin’in gerçekleştirdiği yatırımlar, terör örgütlerinin hedefindedir. Yatırımlarına gerçekleştirilen saldırılara cevaben Pekin, 

işbirliği yaptığı aktörlere çeşitli yardımlar göndermektedir. Ancak bunun bir noktada yetersiz kaldığı söylenebilir.

[1] Mohammad Yunus Yawar, “China ‘Shocked’ at Kabul Hotel Attack That Injured Its Five Citizens”, Reuters, https://www.reuters.com/world/

asia-pacific/five-chinese-citizens-badly-injured-kabul-attack-businessman-says-2022-12-13/, (Erişim Tarihi: 21.12.2022).

[2] Eltaf Najafizada, “ISIS Bomb Targets Chinese Diplomats, Executives in Afghanistan”, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/ar-

ticles/2022-12-13/isis-bomb-targets-chinese-diplomats-executives-in-afghanistan?leadSource=uverify%20wall, (Erişim Tarihi: 21.12.2022).
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Çin’in Terör Örgütleriyle 
Sınavı
2013 yılında küresel ticaret rotalarını kontrol etme 

hedefi doğrultusunda Kuşak-Yol Projesi’nin te-

mellerini atan Çin, dünyanın çeşitli bölgeleri 

ve ülkeleriyle ilişkiler kurmuştur. Kazan-kazan 

yaklaşımı ve karşılıklı saygı çerçevesinde il-

erleyen Çin merkezli proje, devletler için ekono-

mik kalkınma ve altyapı iyileştirme noktasında 

önemli girişimlerde bulunmuştur. Bu süreçte 

Çin, mühim bir sosyal ve ekonomik nüfuz alanı 

oluştururken; farklı tehditlerle de yüz yüze 

gelmiştir. Bu aşamada Çin için Kuşak-Yol Pro-

jesi’nin temel önceliklerden biri yatırımların ve 

koridorların güvenliği olmuştur. Söz konusu du-

rum, son zamanlarda yaşanan gelişmelerde de 

kendini net bir şekilde göstermektedir.

Çin’in Kuşak-Yol Projesi kapsamında ilişkilerini 

geliştirdiği bölgeler arasında Güney Asya ve 
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TTP’nin İslamabad 
Saldırısının İşaret Ettikleri
Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), Pakistan’ın Afgani-

stan sınırında bulunan Pakistan yönetimine muhalif 

olan militan grupların şemsiye organizasyonu olar-

ak bilinmektedir.  Özellikle son yıllardaki saldırılarıy-

la dikkat çeken grup, İslamabad yönetiminin 

karşılaştığı güvenlik sorunları arasında önemli bir 

yer teşkil etmektedir. TTP ve İslamabad yönetimi 

arasında 2022 yılının Haziran ayında başlayan at-

eşkes süreci, aynı yılın Kasım ayında TTP tarafından 

bozulmuş ve örgüt yeniden saldırılara başlamıştır.

24 Aralık 2022 tarihinde İslamabad’da meydana 

gelen intihar saldırısı, Şahbaz Şerif yönetimindeki 

ülkenin TTP sorunuyla karşı karşıya kalmaya de-

vam edeceğinin önemli bir göstergesidir. Bir ask-

erin hayatını kaybettiği iki askerin ise yaraland-

ığı saldırıyı TTP üstlenmiştir.[1] Ülkenin başkentinde 

gerçekleşen intihar saldırısı; TTP’nin ateşkes sürecini 

lehine olacak şekilde değerlendirdiğini göstermesi 

bakımından mühimdir. Aynı zamanda grubun uzun 

yıllardır başkentte gerçekleştirdiği ilk saldırı olması 

bakımından büyük önem taşımaktadır.

14 Aralık 2007 tarihinde kurulan TTP, İslamabad’ın 

FATA olarak bilinen Federal Olarak Yönetilen Kabile 

Bölgeleri ile Hayber Paktunhva eyaletindeki nü-

fuzuna engel olmak istemektedir. Örgütün oluşum 

yıllarındaki amaçları arasında Pakistan genelinde 

şeriatın uygulanması, İslami bir halifeliğin kurulması 

ve Koalisyon birliklerinin Afganistan’dan çıkması yer 

almaktaydı.[2]

2018 yılı itibarıyla terör örgütü TTP içinde saldırı yön-

teminde değişime gidildği gözlenmiştir. Wali Me-

hsud’un liderliği sırasında sivillere yönelik saldırılar 

azaltılmış, daha çok hükümete ve orduya yönelik 

saldırılara odaklanılmıştır.2020 yılında TTP, 14 ölümle 

sonuçlanan ve sivilleri hedef alan 16 saldırıyı üstlen-

miştir. 10 Temmuz 2018 tarihinde Peşaver’deki seçim 

kampanyası toplantısına düzenlenen ve araların-
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[3] By Asif Shahzad-Syed Raza Hassan, “Alarmed by suicide attack, China and Pakistan Work Together on Probe”, Reuters, https://www.

reuters.com/world/asia-pacific/alarmed-by-suicide-attack-china-pakistan-join-hands-probe-2022-10-31/, (Erişim Tarihi: 21.12.2022).

[4] Riccardo Valle-Lucas Webber, “The Historical Evolution of al-Qaeda’s Positions on China”, Hudson Institute, https://www.hudson.org/

national-security-defense/the-historical-evolution-of-al-qaeda-s-positions-on-china, (Erişim Tarihi: 21.12.2022).

[5] Eric Olander, “Al-Shabaab Militants Attack Chinese Construction Site in Kenya”, China Global South Project, https://chinaglobalsouth.

com/2020/02/10/al-shabaab-militants-attack-chinese-construction-site-in-kenya/, (Erişim Tarihi: 21.12.2022).

[6] “Chinese National Among 5 Killed in Attack near Somalia Border”, Arab News, https://www.arabnews.com/node/2041351/world, 

(Erişim Tarihi: 21.12.2022).

[7] Joe Saballa, “China Donates Military Equipment to Somalia”, The Defense Post, https://www.thedefensepost.com/2022/03/21/chi-

na-military-equipment-somalia/, (Erişim Tarihi: 21.12.2022).

[8] LI Nan, “Major Security Challenges to China’s Belt and Road Initiative”, East Asian Policy, 11(2), 2019, s. 95-103.

18

Şeyma KIZILAY



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

Tayvan’ın Yeni Güvenlik
Denklemi: Ne Söylüyor?
Neden Söylüyor?
2 Ağustos 2022 tarihinde Amerika Birleşik Dev-

letleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy 

Pelosi Tayvan’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz 

konusu ziyaretin ardından Çin oldukça sert ve 

proaktif bir Tayvan politikası izlemeye başlamış 

ve ada çevresinde birçok tatbikat düzenlen-

miştir. Bu da Asya-Pasifik bölgesindeki gerili-

mi üst seviyeye çıkarmıştır. Pekin’in arttırmaya 

başladığı tehlike hasebiyle ABD ve Kuzey At-

lantik Anlaşması Örgütü (NATO) de Tayvan’a 

destek söylemlerinde bulunmuştur. Bu yüzden 

de Batı’nın Tayvan’la kurduğu ilişkiler hız kazan-

mıştır.

Tüm bu gelişmeler ise Tayvan’ın işine gelmiştir. 

Zira ziyaretin ardından birçok Batılı devlet yö-

neticisi, Tayvan’a gitmeye ve adaya destek 

söylemlerinde bulunmaya devam etmiştir. Aynı 
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da 23 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan 2020 yılının Nisan 

ayına kadar olan döneme kadar grup tarafından üstlenilen ve 

gerçekleştirilen çift haneli bir ölümlü intihar saldırısı olmamıştır.[3]

Pakistan Barış Araştırmaları Enstitüsü’ne (PIPS) göre, 2021 yılında 

Pakistan’da 207 terör saldırısı gerçekleşmiştir. Saldırılarda 2020 yılı-

na göre %42’lik artış yaşanmış ve bunlar 335 can kaybıyla sonuçl-

anmıştır.  PIPS, yalnızca TTP’nin 87 saldırıdan sorumlu olduğunu ve 

2021 yılında bir önceki yıla kıyasla %84’lük bir artış yaşanarak, 282 

saldırı gerçekleştirildiğini belirtmiştir.

Söz konusu saldırılarda 500’den fazla kolluk kuvvetinin hayatını 

kaybettiği ifade edilmiştir.[4] 2020 yılında üstlenilen saldırı sayısı ise 

149’dur. Örgüt tarafından yapılan bir açıklamada ise 2022 yılının 

Ocak ayında 42 saldırı düzenlendiği ve askerler ve polisler de dahil 

olmak üzere 48 güvenlik mensubunun öldürüldüğü iddia edilm-

iştir.[5]

2020 senesinden itibaren saldırılarda güvenlik güçlerini daha fa-

zla hedef alan bir TTP söz konusudur. Bununla bağlantılı olarak 

çatışma ve operasyonlar da şekillenecektir. İlerleyen dönemlerde 

TTP-İslamabad çatışmalarıyla daha fazla karşılaşılabilir.

Gerçekleşen son saldırının niteliği de birtakım mesajlar ve ayrıntılar 

içermektedir. TTP geçmişte de Pakistan’da intihar saldırıları düzen-

lemiştir.  Ancak uzun yıllardır ilk kez ülkenin başkentinde güvenlik 

güçlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirmiştir. Ülkenin başkentinde 

yaşanan bu hadise, TTP’yi yeni saldırılar için daha cesur kılacaktır. 

Aynı zamanda İslamabad yönetiminin baskı altına alınmasına etki 

edeceği de söylenebilir.

Ateşkes süreci, TTP’ye toparlanmak ve yeni saldırılar düzenlemek 

için güç toplama imkanı sağlamış gibidir. Ateşkes sürecinde İs-

lamabad’ın anlaşmanın bir parçası olarak TTP unsurlarının Af-

ganistan’dan Pakistan’a dönmesine izin vermiş olabileceğine 

dair yorumlar yapılmaktadır. Örgütün ateşkesten tek taraflı olarak 

çekilmesi silah bırakmayı aslında hiç düşünmediğini de göster-

en bir faktör olarak görülmektedir.[6] Dolayısıyla bu saldırılara da 

ateşkes sürecinin zemin hazırlamış olma ihtimali değerlendirm-

eye değerdir. Bölgesel gelişmeler doğrultusunda hareket edilerek 

saldırıların ivmesinin belirlendiği de söylenebilir.

Ateşkesin TTP tarafından askıya alınmasının ardından grubun Pa-

kistan Hükümeti üzerindeki baskıları yeniden artmaya başlamıştır. 

Ülke güvenliği kapsamında daha fazla önlemin alınacağı ve karşı 

operasyonların yapılacağı süreçlere yeniden girildiği söylenebilir. 

Özellikle Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in izleyeceği yöntemin 

de önem taşıdığını söylemek mümkündür. Bu bakımdan karşı 

operasyonların ne yönde ilerleyeceği mühimdir.

Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Pakistan’ın 

terörle mücadelesinde İslamabad yönetimine destek verileceği 

yönündeki açıklamalarının öne çıkması da dikkate değerdir. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 

“ABD’nin, yeniden dirilen TTP ile uğraşırken Pakistan’a yardım etm-

eye hazır olduğunu” belirtmiştir.[7] 2022 yılının Aralık ayı başların-

da yapılan bir açıklamayla da Washington’un TTP’yi “Özel Olarak 

Belirlenmiş Küresel Teröristler” listesine eklediği duyurulmuştur.[8] 

Bu destek gösterilerinden hareketle, Pakistan yönetiminin TTP ile 

mücadelesinde ABD etkisinin artacağı ve operasyonların da bu 

minvalde düzenleneceği yorumu yapılabilir.

TTP ile mücadele konusunda ABD-Pakistan hattında yaşanacak 

gelişmeler, Taliban’ın olaya bakışını da şekillendirecektir. Nitekim 

ateşkes sürecinde arabulucu rolü oynayan Taliban’ın bu konuya 

nasıl karşılık vereceği de önem taşımaktadır. TTP-İslamabad 

gelişmelerinin sınır aşan boyuta gelmesi de Kabil’in tutumunu et-

kileyecektir.
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zamanda Tayvan’ın Batı ve özellikle de ABD’yle olan ticari ve askeri ilişkileri de ilerlemiştir. Nitekim 3 Ekim 2022 tarihinde ABD, Tayvan’a 1,1 

milyar dolar değerinde silah satışı kararını onaylamıştır. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, söz konusu anlaşmanın “Tayvan’ın güvenliği 

için gerekli” olduğunu söylemiş ve Pekin’i Tayvan’a karşı askeri, diplomatik ve ekonomik baskısını durdurmaya çağırmıştır.[1]

Mevzubahis konjonktürün ve Çin’in adaya karşı agresif tutumunun Tayvan için bir avantaj yarattığı söylenebilir. Nitekim Pekin’in Tai-

pei üzerindeki baskısı arttıkça, Batı’nın da Taipei’yle geliştirdiği ilişkiler hız kazanmaktadır. Zira burada bir kazan-kazan ilişkisinden bah-

sedilebilir. Batı ittifakı Tayvan’ı Çin’i baskılama ve çevreleme politikası noktasında kullanmaktadır. Bu ise Tayvan’a ekonomik çıkarlar ve 

güvenlik desteği noktasında geri dönmektedir. Üstelik bu durumun ilerleyen süreçte Tayvan’a resmi tanınma statüsü noktasında bir 

kapı aralaması da ihtimal dahilindedir.

Bu çerçevede Tayvan’ın mevcut konjonktür içerisinde ulusal güvenliğini ve çıkarlarını nasıl gözettiği ve bunları içsel kaynaklarla nasıl 

sağlayabileceği konusu, Taipei’nin jeopolitik ve jeostratejik çıkarlarını üst seviyeye çıkarabilmesi noktasında oldukça mühimdir. Bu nokta 

Tayvan Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Eski Başkanı Emekli Tuğamiral Kung Chia-cheng, Tayvan’ın Pekin’i vurabilecek, 

Tayvan Boğazı’ndaki askeri dengeyi değiştirebilecek ve potansiyel olarak gelecekteki bir Çin işgalini caydırabilecek gizli süpersonik 

füzelere sahip olduğunu belirtmiştir.[2] Söz konusu açıklama iki farklı şekilde okunabilir.

Öncelikle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nihai hedefinin Çin ile Tayvan’ın birleşimini sağlayan başkan olarak tarihe geçmek olduğu 

yönündeki iddialardır. Bu nedenle Çin’in ilerleyen süreçte Tayvan üzerindeki baskısını artırması beklenebilir. Bu da Tayvan’ın güvenlik 

endişelerini arttırmakta ve haliyle Tayvan, savunma ve askeri gücünü yükseltmektedir.

Öte yandan Batı’nın, ABD’nin ve NATO’nun olası bir sıcak çatışma anında Tayvan’a ciddi bir destek verip vermeyecekleri meçhuldür. 

Bu noktada Ukrayna Savaşı’nın hala devam ettiği düşünüldüğünde, Batı’nın yeni bir çatışma istemeyeceği öngörülebilir. Bu da Tay-

van’ı kendi kendine yetebilen bir devlet olmak için uğraşmaya sevk etmektedir. Nitekim Çin’in Tayvan’la birleşme noktalarının artacağı 

öngörüsü düşünüldüğünde, bunun Tayvan için bir ihtiyaç olduğu ifade edilebilir.

Bu bağlamda değerlendirilmeye muhtaç bir diğer ehemmiyetli husus ise Tayvan’ın söz konusu açıklamalar vesilesiyle ne mesaj vermek 

istediğidir. Çünkü gerek Batı’nın Tayvan üzerinden hayata geçirdiği hamleler gerekse de Tayvan’ın Çin karşıtı proaktif politikaları Pekin 

yönetimini Tayvan üzerinde daha baskıcı bir hale getirmektedir. Çin’in baskısı arttıkça, Batı’nın da hem bölgedeki Çin karşıtı faaliyetleri 

hem de Tayvan’la kurduğu ilişkiler gelişmektedir. Taipei’nin de mevzubahis açıklamalarla bunu amaçladığı düşünülebilir. Dolayısıyla 

ada yönetimi, Çin’e karşı tehditvari söylemler kullanarak Pekin’i daha da agresifleştirmeyi; haliyle Batı’nın hem Çin karşıtı faaliyetlerini 

hem de kendisiyle kurduğu ilişkileri derinleştirmesini hedefliyor olabilir.

Sonuç olarak Tayvan, Çin’e karşı gizli silahlar vurgusu üzerinden ciddi bir askeri tehditte bulunmuştur. Tayvan’ın gerçekten söz konusu 

tehdidi hayata geçirebilecek askeri kapasitesinin olup olmamasının ötesinde mevzubahis söylemin sebeplerinin stratejik analizinin 

yapılması çok daha önemlidir. Nitekim burada değerlendirilmiş iki husus bağlamında ilk olarak Tayvan’ın Batı’dan alması muhtemel 

desteğin garanti olmaması hasebiyle “kendi başının çaresine bakma” stratejisi güdüyor olabileceği ve ikinci olarak da Taipei’nin Çin’i 

provoke ederek Batı’dan elde ettiği çıkarlar ile Batı’nın Çin’e uygulayacağı baskıyı azami ulaştırmak istiyor olabileceği tespitleri yapılmıştır.

[1] “USApproves $1.1 Bn Taiwan Arms Sale, Angering China”, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62775544, (Erişim 

Tarihi: 24.12.2022).

[2] “Taiwan’s Hidden Missiles Can Hit Bijing, Shanghai”, Asia Times, https://asiatimes.com/2022/12/taiwans-hidden-missiles-can-hit-bei-

jing-shanghai/, (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
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Enerji Krizi Bağlamında 
Trans-Hazar Doğalgaz Boru 
Hattı

tik Doğalgaz Boru Hattı’na (TAP) eklemlenmesi ihtiyacının daha yüksek sesle tartışılmasına kapı aralamıştır. Nitekim uygulanan yaptırımlar 

sebebiyle Rus doğalgazından oluşan boşluğu Avrupa piyasasında doldurabilecek en makul formülün de Azerbaycan ve Türkmenistan 

doğalgazları olduğu düşünülmektedir.

İkinci olarak Batı, Rusya’nın post-Sovyet alandaki nüfuzunu kırma arzusu içerisindedir. Bu da Azerbaycan ve Türkmenistan’ın jeopolitik 

önemini arttırmaktadır. Her ne kadar Moskova yönetimi, Bakü ve Aşkabat’ı kaybetmemek adına birtakım adımlar atacak olsa da Batılı 

aktörlerin çeşitli projeler vesilesiyle Azerbaycan ve Türkmenistan’ı derin işbirliği geliştirdiği aktörler arasına katmak istediği söylenebilir.

Dolayısıyla Avrupa, enerji tedarikçilerini çeşitlendirme noktasında elde edeceği başarıyı, jeopolitik olarak da Rusya’nın sınırlandırılmasıyla 

taçlandırabileceğini düşünmektedir. Bu yüzden de AB, Hazar merkezli projelere büyük ehemmiyet atfetmektedir.

Üstelik mevzubahis projelerin Avrupa’nın enerji krizini aşmasının yanı sıra enflasyonla mücadelesini de kolaylaştıracaktır. Dahası bu duru-

mun Avrupa güvenliğine ve demokrasisine de katkı sağlayacağı öngörülebilir. Çünkü Rusya’ya olan bağımlılığı sonlandırma çabaları, fa-

kirleşen Avrupa halklarında aşırı sağ düşüncelerin güç kazanmasına yol açmaktadır. Yani Azerbaycan ve Türkmenistan’la enerji alanında 

yapılacak işbirliğinin Avrupa’nın değerler anlamında durduğu noktayı korumasına da katkı sağlayacağı öne sürülebilir.

Sonuç olarak Rusya-Ukrayna Savaşı, Batı’yı Rus doğalgazına alternatif arayışlarına yönlendirmiş; fakat henüz bu konuda kalıcı bir çözüm 

üretilememiştir. Gelinen noktada Batı’nın ilgisini Hazar merkezli projelere yönlendirdiği görülmektedir. Bu yüzden de Trans-Hazar Doğal-

gaz Boru Hattı’nın bir kez daha gündeme geldiği görülmektedir. Bu proje ise Rusya’nın yalnızca enerji anlamında elini zayıflatmayacak; 

aynı zamanda AB’ye Azerbaycan ve Türkmenistan’la işbirliğini geliştirme imkanı sunacaktır. Dolayısıyla Moskova yönetiminin post-Sovyet 

alandaki etkisini sınırlandıracaktır. Dahası bu çözüm, Avrupa demokrasisinin ve değerlerinin korunması noktasında aşırı sağı sınırlandıra-

cak bir çözüm olarak da yorumlanabilir.

2022 yılının son aylarında Trans-Hazar Doğalgaz 

Boru Hattı’nın inşasına yönelik çalışmaların arttığı 

görülmektedir. Bu anlamda Azerbaycan ve Türk-

menistan’ın ciddi bir irade ortaya koyduklarından 

bahsedilebilir.

Aslında bu konu, 2000’li yıllara dayanan bir mevzu 

olsa da özellikle de 2010’lu yıllarda Rus devletine 

ait enerji devi Gazprom’un muhalefeti sebebi-

yle nihayete erdirilememiştir. Fakat Rusya-Ukray-

na Savaşı’nın ardından Batılı yatırımcıların Hazar 

merkezli projelere ilgisi artmıştır.

Söz konusu durumun çeşitli nedenleri vardır. İlk 

olarak Avrupa Birliği’nin (AB) yeşil enerji konusun-

daki taahhütlerine rağmen AB’nin enerji krizini 

aşabilmek maksadıyla Orta Asya’nın kaynaklarına 

yönelmesidir. Bu da Türkmen doğalgazının Azer-

baycan merkezli Trans-Anadolu Doğalgaz Boru 

Hattı (TANAP) ve bunun devamı olan Trans-Adriya-
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Kosova-Sırbistan İlişkilerinin 
Normalleşmesini Güçleştiren 
Bir Etken:
Sırbistan Anayasası
Kosova ile Sırbistan arasında çözüme ka-

vuşturulması beklenen çeşitli konular vardır. 

Kuşkusuz Sırbistan’ın Kosova’nın bağımsızlığını 

kabul etmemesi esas sorunu teşkil etmekte-

dir. Brüksel Müzakereleri’nde bile Kosova Cum-

huriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti terimlerinden 

kaçınılmaktadır ve bunun yerine “Kosova-Sır-

bistan” veya “Priştina-Belgrad”gibi hukuki ol-

maktan ziyade; coğrafi mahiyeti bulunan ka-

vramlar kullanılmaktadır. Zira Avrupa Birliği (AB), 

Kosova’nın devlet statüsüne karşı tarafsız bir 

duruş sergilemedeki kararlığını sürdürmektedir.
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Sırbistan Anayasası’nda “Kosova” Vurgusu

Hatırlanacağı üzere, 21 Mayıs 2006 tarihinde Karadağ’da yapılan bağımsızlık referandumunda Karadağ halkının %55’i bağımsızlık lehine 

oy kullanmıştır ve böylece Karadağ, resmen Sırbistan-Karadağ Birliği’nden ayrılıp bağımsızlığına kavuşmuştur.[1] Bunun akabinde 30 Eylül 

2006 tarihinde Sırbistan’da, yeni Anayasa Ulusal Meclis’te kabul edilip; 28-29 Ekim tarihlerinde halkoyuna sunulmuştur ve halkın %53’ünün 

desteğiyle kabul edilmiştir. Nihai olarak yeni Anayasa, 8 Kasım 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.[2] Haliyle Karadağ’ın bağımsızlığıyla 

birlikte Sırbistan-Karadağ Birliği dağılmıştır ve böylece iki ülke yeni anayasalar yapmışlardır.

2006 yılında hazırlanan Sırbistan Anayasası, “Başlangıç” bölümünden itibaren anayasa metnindeki çeşitli maddelerde Kosova’yı zikret-

mektedir. Tüm bu anayasal hükümlerinin müşterek noktası, Kosova’yı Sırbistan’ın ayrılmaz bir parçası olarak vurgulamasıdır. Anayasa’nın 

“Başlangıç” bölümü, Kosova ve Metohiya Eyaleti’nin Sırbistan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve Sırbistan bünyesinde geniş bir 

özerklik statüsüne sahip olduğunu belirtmektedir.[3]

Sırbistan Anayasası uyarınca Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi’nin yanı sıra ülkede Voyvodina Özerk Bölgesi de bulunmaktadır. Ancak 

Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi’nin özerkliğinin Anayasa değişikliği için öngörülen usullere uygun olarak kabul edilecek özel bir kanunla 

düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.[4]

Yine Sırbistan Cumhurbaşkanı göreve başlarken, Ulusal Meclis önünde “Bütün çabamla; Kosova ve Metohiya’nın parçası olduğu Sırbistan 

Cumhuriyeti topraklarının egemenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma…” diye başlamak suretiyle yemin etmektedir.[5] Özetle Sırbistan 

Anayasası, Kosova’yı Sırbistan’ın “ayrılmaz parçası” olarak tanımlamaktadır. Sorunun asli kaynağı da budur.

Kosova Anayasası’nda “Komşuluk” Vurgusu

2008 Kosova Anayasası’nın “Başlangıç” bölümünde Kosova’nın tüm komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği oluşturarak bölgenin 

ve Avrupa’nın istikrarına katkıda bulunacağına yönelik inancı vurgulamaktadır.[6]

Görüldüğü üzere Kosova Anayasası’nın yaklaşımı, uzlaşmacı ve barışçıl bir dile dayanmaktadır. Burada Sırbistan başta olmak üzere diğer 

komşular kastedilmektedir. Böylece Balkan coğrafyasındaki gergin ilişkilerin aşılması ve yeni bir sayfa açılması amacı güdülmüştür. Buna 

ek olarak Anayasa’nın 1. maddesinin 3. fıkrası; Kosova Cumhuriyeti’nin herhangi bir devlete veya herhangi bir devletin parçasına karşı 

toprak iddiasında bulunmayacağını ve hiçbir devletle birleşmeye çalışmayacağını ifade etmektedir. Bunun anlamı Kosova’nın Arnavut-

luk’la ya da Sırbistan’ın güneyindeki Arnavut çoğunluğa sahip üç ilçeyle birleşmeyi planlamadığıdır.

Çözüm Arayışlarının İzinde 

Kosova ile Sırbistan arasındaki sorunların nihayete ermesi için iki ülkede de sağlam iradenin oluşması gerekmektedir. Bu da iktidar ile 

muhalefet kanatlarının aynı duruş ve kararlılığı göstermesini gerektirmektedir. Lakin Kosova’da bu durum pek kolay değildir. Ancak ABD 

başta olmak üzere Batı’nın güçlü devletlerinin araya girmesiyle ortak bir siyasi irade oluşturulabilir.

Dr. Ditar
KABASHİ
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Sırbistan siyaset sahnesine bakıldığı zaman göze çarpan ilk manzara ise Ulusal Meclis’te muhalefetin neredeyse hiç olmamasıdır. 

Gerçekten de iktidar koalisyonu, nitelikli çoğunluğa sahiptir. Ancak Sırbistan’da siyaset, sadece siyasi partilerden ibaret değildir. Sırp Or-

todoks Kilisesi de siyaset sahnesinde kilit rol oynamaktadır. Dolayısıyla “siyasi iktidar-kilise” örtülü ittifakında Kosova konusunda uzlaşının 

olmadığı takdirde herhangi bir çözüm mümkün değildir. Kaldı ki; Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Alexander Vučić liderliğindeki iktidar ile 

Kilise, Kosova’nın bağımsız bir devlet olarak kabul edilemeyeceği hususunda hemfikirdir. 

Siyasi boyutunun yanı sıra olayın hukuki kapsamı da önem arz etmektedir. Bir devletin varlığını kabul etmek her ne kadar bir siyasi 

iradeyle ortaya konulsa da bu iradenin bir “hukuki işlem” vesilesiyle hayat bulması gerekmektedir. Öyle ki; birbirine kastı olmayan iki ülke 

arasında tanınma münasebeti bir hükümet kararıyla kurulmaktadır.[7] Yani bir devletin hükümeti olağan veya olağanüstü bir kabine 

toplantısıyla diğer bir devletin varlığını kabul etme kararını alabilir. Ancak iki ülke arasında sorunlar varsa, durum farklılaşmaktadır. Koso-

va-Sırbistan ilişkilerinin çözümü de siyasi iradeden ibaret değildir ve hukuki boyutunun ön plana çıktığı bir süreç söz konusudur.

Bir taraftan Brüksel Müzakereleri ağır adımlarla da olsa ilerlerken; diğer taraftan Batı Balkanların Avrupa’yla bütünleşmesinde mühim rol 

oynayan Berlin Süreci devam etmektedir. Lakin bu ortamda Sırbistan’ın Kosova’yı kendi özerk bölgesi olarak Anayasa’da tanımlamayı 

sürdürmesi, taraflar arasındaki meselelerin çözülmesini engellemektedir.

Sırbistan Anayasası, Kosova’nın özerk bölge olarak tarif edilmesi yoluyla Sırp devletinin bütün kurumlarına Kosova’yı bağımsız komşu 

bir ülke olarak kabul etmeme yükümlülüğünü getirmektedir. Bunun neticesinde iki ülkenin kalıcı barışı ve komşuluk ilişkilerini kurma 

ve sürdürme eğilimi ortadan kalkmaktadır. Çünkü hiçbir siyasi anlaşma, Anayasa’ya aykırılık teşkil edemez. Bundan dolayı Sırbistan 

Anayasası değişmedikçe, müzakereler vasıtasıyla kalıcı çözümlere ulaşılamaz. En fazla, konjonktüre uygun birtakım diplomatik veya 

teknik neticeler alınabilir.[8]

[1] “Independence of Montenegro”, Britannica, https://www.britannica.com/place/Montenegro/Independence, (Erişim Tarihi: 13.12.2022).

[2]  “Constitution of Serbia”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Serbia, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

[3] Sırbistan Anayasası için bkz. Palament¸http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/Constitution_%20of_Serbia_pdf.pdf, (Erişim 

Tarihi: 15.12.2022).

[4] Sırbistan Anayasası’nın 182/2. maddesi.

[5] Sırbistan Anayasası’nın 114/3. maddesi.

[6] Kosova Anayasası için bkz. Gkz.rks, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[7] Zejnullah Gruda, E drejta ndërkombëtare publike, Furkan ISM, Shkup 2009, s. 83.

[8] Ditar Kabashi, “Qasja penguese e Kushtetutës së Serbisë për bashkëpunim me Kosovën”, Revista Shenja, Shenja, https://shenja.tv/
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Orta Asya-Pakistan
Arasında Derinleşen İlişkiler 
ve Afganistan’a Yansıması
Orta Asya devletleri izledikleri çok yönlü-vektörlü 

dış politikaları sayesinde bölgesel ve küresel 

güçlerle ilişkilerini çeşitli konularda kazan-kazan 

yaklaşımı çerçevesinde geliştirdikleri görülmek-

tedir. Batı Dünyası, Çin ve Rusya, bu noktada ön 

plana çıkan aktörlerdir. Lakin Güney Asya dev-

letleri, Orta Asya’ya yakın olmasına rağmen il-

işkiler; coğrafi zorluklar, bölgeye yabancı müda-

halesi ve güvenlik sorunları nedeniyle sınırlı 

kalmıştır.

Olumsuz faktörlere rağmen son birkaç yıldır, 

Orta ve Güney Asya devletleri arasında çeşit-

li yakınlaşma adımları atılmaktadır. Zira Orta 

Asya devletleri farklı özelliklere ve kimliklere sa-

hip olduğu için Güney Asya’da farklı aktörlerle 

ortak bağ kurması kolaylaşmaktadır. Örneğin 

Müslüman bir nüfusa sahip olmaları nedeniyle 

dini hassasiyeti yüksek olan Pakistan’ı; laik yöne-

tim anlayışları sayesinde Hindistan’ı etkileme-

ktedir. Bununla birlikte Orta Asya devletlerinin 

ANKASAM ANALİZ

Dr. Emrah KAYA
ANKASAM

Orta Asya Uzmanı
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barışçıl ve yapıcı dış politikaları, bütün devletler nazarında önem arz etmektedir. Orta Asya yönetimleri, Güney Asya devletleriyle ilişkiler 

geliştirirken ön plana çıkan aktörlerden biri Pakistan’dır. Zira Astana, Aşkabat, Bişkek, Duşanbe ve Taşkent, İslamabad’la son dönemde 

önemli temaslar gerçekleştirmiş ve ilişkiler kurmuştur. Öncelikle Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik 

Zhumangarin, 22 Aralık 2022 tarihinde İslamabad’ı ziyaret etmiştir.

Ziyaret sırasında taraflar arasında Kazakistan’a mal tedarik edilmesine ilişkin altı muhtıra da dahil olmak üzere dokuz belge imzalanmıştır. 

Ayrıca ticari, ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel işbirliği, Pakistan’ın lojistik şirketi olan National Logistic Cell’in (NLC) Afganistan üzerin-

den karayoluyla Kazakistan’a geçişi ve Kazakistan’ın SCAT Havayolları’nın Pakistan’a düzenli uçuşlar başlatması konuları ele alınmıştır.[1] 

Ayrıca Zhumangarin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya gelerek Trans-Afgan Ulaştırma Koridoru’nun inşa sürecine katılmayı 

görüşmüştür.[2] Şerif, toplantıya dair yaptığı açıklamada kurulacak olan kara ve demiryolunun sadece ticari birlikteliği sağlamayacağını; 

aynı zamanda bölgede barış ve refahı da tesis edeceğini vurgulamıştır.[3]

Bişkek yönetimi de İslamabad’la ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir reaksiyon almaktadır. Pakistan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Sardar Azhar 

Tariq Khan, 2022 yılının Ocak ayında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin bölgesel ve küresel 

düzeydeki ticari entegrasyon için mühim olduğunu vurgulamıştır.[4] Kırgızistan, ilişkilerin güçlendirilmesi için Pakistan’la coğrafi bir bağ 

kurulmasını savunmakta ve Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Hattı’nın Pakistan’a kadar uzatılması gerektiğini dile getirmektedir.[5] 

Zira Pakistan’la kurulacak ilişki hem Kırgızistan’a hem de Orta Asya’ya denizlere ulaşma noktasında önemli bir imkan yaratacaktır. Ayrıca 

devletler arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Pakistan’ın Lahor kentinde bir Kırgızistan Ticaret Evi açılmıştır.[6]

Bu noktada dikkat çeken ayrıntı ise Kazakistan ve Kırgızistan’ın Taliban’la ilk kez resmi heyetler üzerinden temas kurmasıdır.[7] Temaslar 

sürecinde çeşitli konular ele alınsa da zamanlaması itibarıyla Astana ve Bişkek yönetimlerinin temel amacının Güney Asya’ya ve deni-

zlere açılma sürecinde Afganistan’ın yok sayılmaması ve Trans-Afgan Ulaştırma Koridoru’nun inşasının önündeki olası engellerin ortadan 

kaldırılmasıdır.

Özbekistan ise Pakistan’la oluşturulmak istenen Trans-Afgan Ulaştırma Koridoru’nun ana mimarlarından ve destekçilerinden biridir. Bu 

amaçla çeşitli görüşmeler gerçekleştirmektedir. Zira 2023 yılında söz konusu hattın finansmanı için çeşitli temaslar gerçekleştirecektir. 

Kısa süre önce de Taşkent-İslamabad hattında yeni anlaşmalara imza atılmıştır. Bu kapsamda Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Dış 

Ticaret ve Yatırım Bakanı Khodjaev Jamshid Abdukhakimovich ile Pakistan Ticaret Bakanı Naveed Qamar, dokuz mutabakat zaptı im-

zalamıştır. Atılan imzaların amacı, ikili işbirliği yapılması ve ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştırlmasıdır. Ayrıca taraflar 2023 yılının Şubat 

ayından itibaren Pakistan-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşmasını (PTA) uygulamaya karar vermiştir.[8]

Taraflar, Pakistanlı ve Özbek nakliyecilerin karşılaştığı sorunları gidermek için de Taliban’la görüşme konusunda anlaşmıştır. Taşkent ve İs-

lamabad, Taliban’a sunulacak olan ortak gündemi belirledikten sonra Özbek ve Pakistanlı yetkililer, muhtemelen 2023 yılının Ocak ayında 

Kabil’i ziyaret edecektir.[9]

Tacikistan, son dönemde Pakistan’la yakınlaşan devletler arasındadır. Bu noktada Pakistan’a yapılan en üst düzey ziyaret de söz konusu 

ülkeden gerçekleştirilmiştir. 14-15 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen ziyaret sırasında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Şerif 

arasında çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. Tacikistan’la olan ilişkilere büyük önem verdiğini belirten Şerif, tüm bölgenin kalkınması ve re-

fahı için enerji kaynakları açısından zengin Orta Asya bölgesiyle enerji, demiryolu ve karayolu bağlantısı kurulmasını istediğini söylemiştir. 

Rahman ise güvenlik alanındaki işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmiş ve aşırılık, terörizm ve radikalizm gibi güncel sorunlarla 

beraber mücadele etmeyi önermiştir.[10]

Türkmenistan ile Pakistan ilişkilerine bakıldığında da enerji merkezli gelişmeler dikkat çekmektedir. Pakistan’ın Petrolden Sorumlu Devlet 

Bakanı Musadık Mesud Maliki, Aşkabat’ı ziyaret etmiştir. Bu TAPI ve TAP gibi projeler ele alınmıştır.[11] 11 Kasım 2022 tarihinde Türkmenistan’ın 

Pakistan Büyükelçisi Atacan Mövlamov ise yaptığı bir açıklamada Türkmenistan’ın Pakistan’ın enerji ihtiyacını karşılayabileceğini vurgu-

lamıştır.[12]
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Sonuç olarak, Orta Asya devletleri ile Pakistan arasındaki ilişkiler ekonomi, gıda, enerji ve güvenlik gibi konular üzerinden çok yönlü ve çok 

boyutlu bir şekilde güçlendirilmektedir. İlişkilerin hız kazanması ve daha da güçlenmesi için Trans-Afgan Ulaştırma Koridoru’nun hayata 

geçirilmesi kritik önem arz etmektedir. Özbekistan’ın başrolü oynadığı bu sürece Kazakistan ve Kırgızistan da katılmaktadır. Böylece Pa-

kistan, koridor üzerinden kuzeye; yani Orta Asya açılma imkanı kazanırken, Orta Asya devletleri de denizlere ulaşabilecektir. Bu noktada 

taraflar arasında kurulacak olan koridor, Afganistan’ı hem bölgesel işbirliklerine dahil edecek hem de ülkedeki krizlerin çözülme sürecine 

önemli bir katkı sunacaktır. Böylece taraflar arasında tesis edilen ilişkiler ulusal, bölgesel ve bölgeler arası kazanımları azami seviyeye 

çıkaracaktır.

[1] “Pakistan, Kazakhstan Agree to Enhance Cooperation at Intergovernmental Commission in Islamabad”, The Astana Times, https://

astanatimes.com/2022/12/pakistan-kazakhstan-agree-to-enhance-cooperation-at-intergovernmental-commission-in-islamabad/, 

(Erişim Tarihi: 28.12.2022).

[2] “Kazakhstan, Pakistan, Discussing Trans-Uzbek-Afghan Railway Routes to Arabian Sea”, Silk Road Briefing, https://www.silkroad-

briefing.com/news/2022/12/26/kazakhstan-pakistan-discussing-trans-uzbek-afghan-railway-routes-to-arabian-sea/, (Erişim Tarihi: 

28.12.2022).

[3] “Road, Railway Linkage with CARs to Promote Peace: PM”, Pakistan Observer, https://pakobserver.net/road-railway-linkage-with-

cars-to-promote-peace-pm/, (Erişim Tarihi: 28.12.2022).

[4] “Pakistan Seeks Better Economic Ties with Kyrgyzstan”, The Express Tribune, https://tribune.com.pk/story/2340142/pakistan-seeks-bet-

ter-economic-ties-with-kyrgyzstan, (Erişim Tarihi: 28.12.2022).

[5] “‘China-Central Asia Rail Project Should be Extended to Peshawar’”, The Express Tribune, https://tribune.com.pk/story/2391931/china-

central-asia-rail-project-should-be-extended-to-peshawar, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[6] “Trade House of Kyrgyzstan Opened in Pakistan”, Kabar, http://en.kabar.kg/news/trade-house-of-kyrgyzstan-opened-in-pakistan/, 

(Erişim Tarihi: 28.12.2022).

[7] Bruce Pannier, “Kazakhstan, Kyrgyzstan Open Channels with the Taliban”, RFE/RL, https://www.rferl.org/a/kazakhstan-kyrgyzstan-tali-

ban/31487601.html, (Erişim Tarihi: 28.12.2022).

[8] “Nine MoUs signed with Uzbekistan”, Dawn, https://www.dawn.com/news/1728431/nine-mous-signed-with-uzbekistan, (Erişim Tarihi: 

28.12.2022).

[9] “Road, Railway Linkage…”, a.g.m.

[10] “Pakistan Aspires to ‘Establish Energy, Road Links with Central Asia’”, International The News, https://www.thenews.com.pk/lat-

est/1020032-pakistan-aspires-to-establish-energy-road-links-with-central-asia, (Erişim Tarihi: 28.12.2022).

[11] “Turkmen President, Pakistan’s Petroleum Minister Discuss Construction of TAPI Pipeline”, Business Turkmenistan, https://business.com.

tm/post/9183/prezident-turkmenistana-i-ministr-nefti-pakistana-obsudili-stroitelstvo-gazoprovoda-tapi, (Erişim Tarihi: 28.12.2022).

[12] “Turkmenistan Offers Assistance in Meeting Growing Energy Needs of Pakistan”, Business Turkmenistan, https://business.com.tm/

post/9419/turkmenistan-pakistan%C4%B1n-elektrik-enerjisi-ve-do%C4%9Falgaz-talebini-karsh%C4%B1layabilir, (Erişim Tarihi: 28.12.2022).
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Kuzey Kore’ye Yönelik Silah
Ticareti İddiaları Üzerine Bir
İnceleme
Kuzey Kore gerek küresel sistemden izole edil-

mesi gerekse de Batı, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’ne 

(NATO) karşı bir tutum benimsemesi nedeniyle 

uluslararası konjonktürde büyük ölçüde yalnı-

zlaşmıştır. Bu da Kuzey Kore’nin isminin çok sık il-

legal aktivitelerle anılmasına neden olmaktadır. 

Pyongyang’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Mosk-

ova’ya gizli bir şekilde silah sağladığı iddiaları, 

Kuzey Kore’nin adının geçtiği tartışmalı aktivite-

lerin başında gelmektedir.

Diğer yandan 22 Aralık 2022 tarihinde Beyaz 

Saray, Kuzey Kore’ye dair bir açıklama yapmıştır. 

Açıklamada özel bir Rus özel askeri şirketi olan 

Wagner Grubu’nun Ukrayna’da savaşan Rus 

ANKASAM ANALİZ
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askerlerine gönderilmek üzere Kuzey Kore’den silah satın aldığı vurgulanmıştır. ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John 

Kirby, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD istihbarat yetkililerinin Kuzey Kore’nin roket ve füzeler içeren ilk silah sevkiyatını 2022 senesinin 

Kasım ayında tamamladığını belirlediklerini söylemiştir.[1]

Nitekim Kuzey Kore, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) kalan silah ve mühimmat sistemlerinin yeni ve güncel versiyon-

larını üretmektedir. Bununla birlikte Pyongyang hem nükleer silahların hem de Uzun Menzilli Kıtalararası Balistik Füzelerin (ICBM) üretimi 

noktasında ciddi bir kapasiteye sahiptir. Bu durumun da Kuzey Kore’yi silah tedariği bağlamında Rusya açısından çekici hale getirdiği 

düşünülebilir.

Tüm bunların yanı sıra Pyongyang ile Moskova’nın politik anlamda da yakın bir ilişki içinde bulunduğu söylenebilir. Zira bu yakınlık da söz 

konusu iddiaları güçlendirir niteliktedir. Her iki ülke de halihazırda hem Batı merkezli sisteme karşı çıkmaları hem de uluslararası toplum 

tarafından ötekileştirilmeleri hasebiyle dış politika üretimi noktasında birbirlerine yakın tutum sergilemektedir. Mevzubahis yakınlığın 

oluşmasında iki devletin de yaptırımlar yoluyla izole edilmeye çalışılmaları da yine önemli bir etkendir.

Söz konusu iddiaların ortaya atılmasının ardından Rus iş insanı Evgeny Prigojin, Kirby’nin Pyongyang tarafından Wagner’e silah tedarik 

edildiği şeklindeki açıklamalarını “spekülasyon” olarak nitelendirmiştir. Prigojin, Kuzey Kore’nin uzun süredir Rusya’ya herhangi bir silah 

teslimatı gerçekleştirmediğini ifade etmiştir.[2]

Bu noktada Prigojin’in açıklamalarından ilk olarak, “uzun süredir” söyleminden dolayı Pyongyang’ın geçmiş dönemlerde Moskova’ya silah 

tedarik ettiği sonucu çıkarılabilir. Nitekim geçmişte de Rusya’nın Kuzey Kore ve İran’dan silah aldığı yönündeki iddialar, güçlü bir şekilde 

gündeme gelmiş; fakat taraflar, söz konusu iddiaları yalanlamıştır. Ancak 2022 yılının Kasım ayında yaptığı açıklamada İran Dışişleri 

Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Tahran’ın Moskova’ya savaştan önce insansız hava araçları verdiklerini kabul etmiştir.[3] Nitekim bu 

da mevzubahis iddiaların hedefi olan ve yine bu iddiaları yalanlayan bir diğer devlet olan Kuzey Kore’nin de Rusya’ya silah tedarik ettiği 

şeklindeki iddiaları güçlendirir niteliktedir. Dolayısıyla Prigojin’in açıklamaları, itiraf olarak değerlendirilebilir.

Söz konusu durumun hem Rusya hem de Kuzey Kore üzerindeki baskının artmasını beraberinde getireceği söylenebilir. Çünkü Kuzey Kore, 

özellikle Batılı devletler tarafından düşmanlaştırıldığı ve önemli bir nükleer tehdit olarak algılandığı için Rusya’ya uygulanan yaptırım-

ların sertleşmesi söz konusu olabilir. Diğer yandan ABD’de Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Moskova’ya destek veren ülkelerin savaş 

kapsamında tarafını seçtiğine dair bir söylem geliştirilmiştir. Bu nedenle Ukrayna’daki gelişmeler sebebiyle Kuzey Kore üzerindeki baskı 

artabilir. Özellikle de Wagner gibi Batılı devletler tarafından önemli ölçüde tartışılan bir gruba sağlanan silah desteğinin Pyongyang’ın 

tecrit edilmesine yönelik süreci sertleştireceği tahmin edilebilir.

Sonuç olarak Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nda sahada birçok sorunla karşı karşıya olduğu ve bu sorunların gün geçtikçe arttığı bilinmekte-

dir. Zira Kuzey Kore’de hem gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri hem de yarattığı nükleer tehdit sebebiyle küresel ve bölgesel güven-

liği tehdit eden bir aktör konumundadır. Pyongyang’ın bu durumundan mütevellit Asya-Pasifik bölgesi üzerinde ABD, Japonya ve Güney 

Kore ortaklığında çeşitli tatbikatlar gerçekleşmektedir. Bununla birlikte Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 

kendisine uygulanan yaptırım baskısını da yine Rusya ve Çin sayesinde aşabilmektedir. Bu sebeple de tarafların hem küresel hem de 

bölgesel zorluklar karşısında işbirliği içerisinde oldukları ve bu işbirliğini daha da ilerleteceği öngörülebilir. Bu yüzden de Kuzey Kore ile 

Rusya arasında gizli bir silah tedariğinin bulunduğu yönündeki iddialarının gündeme gelmesi doğaldır.

[1] “White House: Russia’s Wagner Received Arms From North Korea”, AP News, https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-north-korea-e6a068d-

91bc9828ecadfb67c929a4162, (Erişim Tarihi: 28.12.2022).

[2] “Пригожин отверг заявления США о поставках оружия КНДР для ЧВК “Вагнер”, TACC, https://tass.ru/politika/16671043, (Erişim Tarihi: 28.12.2022)

[3] “Iran Admits Providing Drones to Russia but Denies Involvement in Ukraine”, Politico, https://www.politico.eu/article/iran-russia-drone-war-ukraine-hos-

sein-amirabdollahian/, (Erişim Tarihi: 28.12.2022).
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Rusya’nın BMGK Üyeliğinin Sona 
Erdirilmesi Mümkün mü?
24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukray-

na Savaşı devam ederken Kiev yönetimi, 26 

Aralık 2022 tarihinde Rusya’nın Birleşmiş Milletler 

(BM) Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) çıkarılması 

konusunu resmen gündeme getirmiştir. Konuy-

la ilgili olarak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın re-

smi sayfasında şu ifade yer almıştır:[1]

“Ukrayna; BM üye ülkelerini Rusya’nın BM’de 

kalmasının meşruiyeti noktasında BM Şartı’nı 

yenilemeye, Rusya’yı BMGK’nın daimî üyesi 

statüsünden mahrum etmeye ve ülkeyi BM’den 

tamamen çıkarmaya çağırıyor.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Dışişleri 

Bakanı Dmitri Kuleba, Batı’nın barış ve güven-

liğini tehdit etmemesi için Rusya’nın ge-

leceğinin tartışılması gerektiğini belirtmiştir.[2] 

Ukrayna’nın bu açıklamasının ardından Beyaz 

Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, “Rusya’nın 

BMGK üyeliğini askıya almanın bir yolu olsaydı, 

bunu hemen ele alırdık. Ne yazık ki; BM’nin kural-

larını değiştirmek için imkânımız yok.”demiştir.

[3] Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise 

Rusya’nın tamamen örgütten çıkartılması değil, 

en azından Rusya’nın BMGK üyeliğinin askıya 

alınması konusunda bir mekanizmanın geliştiril-

mesi gerektiğini söylemiştir.[4]

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Verşinin, 

BM hükümlerini değiştirmek için kararın BMGK’nın 

tüm daimî üyeleri de dahil olmak üzere katılım-
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Enerji Krizi Bağlamında
Almanya’nın LNG Hamlesi

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukray-

na Savaşı’nın en çok etkilediği bölge, Kıta Avru-

pası olmuştur. Zira savaş, mevzubahis bölgede 

yaşanmaktadır. Bununla birlikte Avrupa’daki pek 

çok ülkenin Rus doğalgazına bağımlı olması, bu 

ülkeleri bir ikilem içine sokmuştur. Bahse konu 

olan ülkelerden biri de Almanya’dır. Bu doğrul-

tuda Almanya, enerji güvenliğini sağlayabilmek 

adına alternatif arayışlara yönelmiştir. Bu kap-

samda Berlin yönetimi, sıvılaştırılmış doğalgaz 

(LNG) seçeneğini gündeme almıştır.

Öte yandan LNG’nin nasıl bir süreçle 

taşındığından bahsetmek gerekmektedir. 

Bilindiği üzere, boru hattıyla taşınması müm-

kün olmayan durumlarda doğalgaz, gemilerle 
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cı devletlerin üçte ikisi tarafından alınması gerektiğini belirterek 

Rusya’ya karşı böyle bir girişimin gerçekleştirilemeyeceğini dile ge-

tirmiştir.

Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Birinci Başkan 

Yardımcısı Oleksiy Çepa da Ukrayna’nın Rusya’yı BMGK’dan çıkarma 

çağrısına BM’nin kulak asmayacağından emin olduğunu, Rusya’nın 

üyeliğinin dünya barışı için önem arz ettiğini, bu üyeliğe son verilm-

esinin ise dünya kurallarına göre değil; Amerika Birleşik Devletleri’nin 

(ABD) çıkarlarına göre olacağını ve uluslararası çatışmalara yol 

açacağını vurgulamıştır.[5]

BM ve onun en üst organı olan BMGK bazı amaçlar doğrultusun-

da kurulmuş ve 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarına göre şekillenmiştir. 

BMGK’nın ana hedefi, bir daha dünya savaşlarının yaşanmasının 

önlenmesidir. Ayrıca devletlerin savaşmaması da öngörülmüştür. 

Nitekim BM Şartı’yla savaş yasaklanmıştır.

Kuvvet kullanmanın uluslararası hukuka uygun olabilmesi BM 

Şartı’yla iki duruma bağlanmıştır. Bunlar meşru müdafaa ve 

BMGK’nın kararına dayanan olaylardır. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya 

müdahalesi ne meşru müdafaaya ne de BMGK kararına dayanar-

ak yapılmıştır. Öyleyse Rusya, üyesi olduğu BM Şartı’nı çiğnemiş ve 

BMGK’nın korumakla mükellef olduğu uluslararası barış ve güven-

lik ortamını ihlal etmiştir. Bu nedenle Kiev’e göre, Rusya’nın BMGK 

üyeliği sorgulanmalı ve üyeliğine son verilmelidir.

Diğer taraftan ABD’nin Irak’ı işgali de benzer bir şekilde uluslarar-

ası hukuka aykırıdır. Ancak ABD’nin BMGK üyeliği sorgulanmazken; 

Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’nın üyeliği sonlandırılmaya 

çalışılmaktadır. Üstelik bu fikir, sadece Ukrayna’da değil; ABD ve 

Avrupa’da da değerlendirilmektedir.

Rusya’nın BMGK üyeliğine son verilmesine dair görüşün ve isteğin 

çeşitli nedenleri vardır. Birincisi, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik yak-

laşımıyla ilgilidir. Ukrayna, işgal nedeniyle doğal olarak Rusya’ya en 

üst seviyede baskı uygulanması gerektiğini isteyecektir.

İkincisi, Rusya’nın üyesi olmadığı bir BMGK’da Moskova yönetimi 

aleyhine karar alınması kolaylaşacak ve veto engeli ortadan kalka-

caktır. Bu da hem Ukrayna’yı hem de Rusya’yı cezalandırmak istey-

en ülkelerin istediği bir durumdur.

Üçüncüsü, Batı ülkelerine göre Rusya zayıflayan bir güçtür ve büyük 

güç olma vasfını yitirmektedir. Bunun yerine yükselen güçlerin 

BMGK üyesi yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Söz konusu devletler arasında öncellikle Almanya ve Japonya ön 

plana çıkmaktadır. Bu konuda Hindistan ve Brezilya’nın da isimleri 

geçmektedir.

Dördüncüsü de Rusya’nın nükleer silahları kullanacağına dair teh-

ditleridir. Çünkü Rusya, bir BMGK üyesi olarak uluslararası barış ve 

güvenliği korumakla ve nükleer silahların yayılmasını ve kullanıl-

masını önlemekle sorumlu olmasına rağmen Ukrayna’da nükleer 

silah kullanabileceğini dile getirerek bölgesel ve küresel güvenlik 

ortamını kırılganlaştırmıştır.

Tüm bunlara rağmen Ukrayna’nın talebiyle Rusya’nın BMGK 

üyeliğine son verilmesine ve Batılı devletlerin isteği üzerine Alman-

ya ve Japonya’nın üye yapılmasına dair önerilerde iki önemli sorun 

ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, BMGK’nın olası üyeleriyle beraber 

bu örgütün karar vericilerinin Çin dışında tamamen ABD ve müt-

tefiklerinden oluşacak olmasıdır. Yani küresel sorunlarla ilgili meşru 

karar verme mekanizması Batı ülkelerine veya G7 üyelerine devre-

dilmiş olacaktır. Böylesi bir senaryoda ise ABD ve genel anlamda 

Batı’yla ilişkilerinde sorunlar yaşayan aktörlerin BM’ye olan güvensi-

zlik daha da artacaktır.

İkinci sorun ise Rusya’nın BMGK üyeliğine son verilmesi halinde BM 

kurallarıyla kendisini bağlı kılmayan ve nükleer silahlara sahip olan 

Rusya’nın davranışlarının nasıl sınırlandırılacağıyla ilişkili problemdir. 

Sonuç olarak Ukrayna’nın talebi, BMGK üyesi bir Rusya ile BMGK üy-

esi olmayan bir Rusya’nın uluslararası güvenliğe etkilerini tartışma-

ya açmaktadır. Ukrayna ise Rusya’nın cezalandırılması için BMGK 

üyeliğinin sonlandırılmasını ve BM’den çıkarılmasını talep etmekte-

dir.

[1] “Заява МЗС України щодо нелегітимності перебування Російської 

Федерації в Раді Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй у цілому”, 

mfa.gov.ua, https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-nelegit-

imnosti-perebuvannya-rosijskoyi-federaciyi-v-radi-bezpeki-oon-ta-organ-

izaciyi-obyednanih-nacij-u-cilomu, (Erişim Tarihi: 29.12.2022).

[2] “Украина поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН,-

Кулеба”, Focus, https://focus.ua/politics/542427-ukraina-podnimet-vo-

pros-ob-isklyuchenii-rossii-iz-sovbeza-oon-kuleba, (Erişim Tarihi: 29.12.2022).

[3] “«Имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза 

ООН? У Украины есть ответ»”, Gazeta.Ru, https://www.gazeta.ru/poli-

tics/2022/12/26/16000615.shtml, (Erişim Tarihi: 29.12.2022).

[4] Aynı yer.

[5] “В России предупредили о последствиях исключения страны из 

Совбеза ООН”, Lenta.Ru, https://lenta.ru/news/2022/12/26/unsecuritycoun-

cil/, (Erişim Tarihi: 29.12.2022).
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Öte yandan Almanya’nın ABD’den LNG ihraç edeceğine de vurgu yapılmalıdır. Washington, LNG ithalatı noktasında dünyanın önde gelen 

ülkelerindendir. Bu yüzden de ABD’nin bir bakıma hedefine ulaştığı söylenebilir. Zira ABD’nin Avrupa’daki temel hedefi, Alman-Rus yakın-

laşmasının önüne geçebilmektir. Berlin ile Moskova arasındaki bu yakınlaşma da enerjinin oynadığı rol göz önünde bulundurulduğunda, 

bunun Washington için ne kadar büyük bir kazanım olduğu daha net anlaşılabilir.  

Sonuç olarak Ukrayna’daki savaş, Almanya’nın izlediği enerji politikasında bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Böylelikle Berlin yönetimi, Mosk-

ova’dan ucuz doğalgaz ihraç etmek yerine, LNG seçeneğini gündemine almıştır. Lakin LNG, Almanya’nın Rusya’dan boru hattı vesilesiyle 

ihraç ettiği doğalgazın yalnızca küçük bir bölümünü karşılayacaktır. Bu nedenle bahsi geçen savaşın yarattığı koşulların Almanya’yı ülk-

ede LNG terminalleri inşa etmeye yönelttiği iddia edilebilir.

[1] “LNG Process”, Saint John LNG, https://www.saintjohnlng.com/lng-process, (Erişim Tarihi: 28.12.2022).

[2] “Germany’s First LNG Terminal is Open for Business”, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/energy/news/germanys-first-lng-

terminal-is-open-for-business/, (Erişim Tarihi: 28.12.2022).

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

germany-builds-new-gas-terminals-to-succeed-russian-pipelines, (Erişim Tarihi: 29.12.2022).
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taşınmaktadır. Doğalgazın sıvılaştırılmış hâli olan LNG; berrak, renksiz, kokusuz ve temiz yanan bir yakıttır. -162°C’ye kadar soğutularak sıvı 

duruma geçen LNG, bu süreç sonunda 600 kat küçülmektedir. Böylece depolanması ve taşınması daha kolay ve güvenli hâle gelmek-

tedir.[1] Bu noktada LNG’nin daha ziyade; boru hatlarının ulaşamadığı durumlarda ön plana çıktığı söylenebilir.

Tüm bunlarla birlikte Almanya’nın bahsi geçen savaş öncesi Rusya’ya yönelik politikasından söz etmekte fayda vardır. Çünkü Berlin, 

başta doğalgaz olmak üzere enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümünü Moskova’dan karşılayan bir siyaset takip etmiştir. Bilhassa Doğu 

ile Batı Almanya’nın birleşmesi ve Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Moskova-Berlin hattındaki ilişkiler, Ukrayna’daki savaşa kadar 

son derece sıcak bir şekilde ilerlemiştir. Bunda Almanya’daki karar alıcıların izledikleri siyaset de etkili olmuştur. İki ülke arasındaki ortak-

lığın temelini de enerji işbirliği oluşturmuştur.

Özellikle de 1998-2005 seneleri arasında Almanya Şansölyesi olarak görev yapan Gerhard Schröder döneminde Berlin yönetimi, ülk-

enin enerji politikasını Moskova’ya eklemleyecek bir dizi projenin hayata geçirilmesi yönünde bir politika takip etmiştir. Bu bağlamda 

Schröder döneminde başlayan ve Rus doğalgazını Baltıklar vesilesiyle Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım-1 boru hattı, Angela Merkel’in 

Şansölyeliği sırasında 2011 yılında aktif hale gelmiştir. Dahası Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere gibi ülkelerin baskısı-

na rağmen Rusya’yla Kuzey Akım-2 Boru Hattı Projesi’ni dahi iptal etmemiştir. Lakin Moskova’nın Kiev’e yönelik müdahalesinin ardından 

Berlin, bahsi geçen projeyi durdurmuştur.

Dolayısıyla söz konusu savaş, Almanya’nın Rusya’dan boru hatları vasıtasıyla ucuz enerji ithal etme siyasetinin iflası olmuştur. Bu kap-

samda Almanya, LNG’ye yönelmiştir. LNG, boru hattından aktarılan doğalgaza kıyasla çok daha maliyetli bir seçenektir. Avrupa Birliği 

(AB) ülkeleri arasında ekonomik anlamda en gelişmiş ülke olan Almanya’nın LNG’ye mevzubahis savaşa kadar ilgi göstermemesinin 

tek nedeni ekonomik gerekçelerden kaynaklanmamaktadır. Bunun her şeyden önce “jeopolitik” bir tercih olduğu iddia edilebilir. Berlin, 

Moskova’yla sıcak ilişkilerinden ötürü bu seçeneği savaş başlayana kadar gündemine almamıştır.

Diğer taraftan 17 Aralık 2022 tarihinde Scholz, ülkenin kuzeyinde yer alan liman kenti Wilhelmshaven’da Almanya’nın ilk LNG terminalinin 

açılışını yapmıştır. Söz konusu açılışta Almanya Ekonomi Bakanı ve Şansölye Yardımcısı Robert Habeck, “Bugün Almanya’da arz güven-

liğinin sağlanması adına çok önemli bir adım atıyoruz.” ifadesini kullanmıştır. Dahası Habeck, yeni LNG terminalin hayata geçmesiyle Al-

manya’nın gerekirse birkaç ay içinde neler başarabileceğini gösterdiğini belirtmiştir. Bunları yanı sıra Scholz ise Almanya’ya doğalgazın 

büyük bir bölümünün Norveç, ABD ve Körfez ülkelerinden geleceğine dikkat çekmiştir.[2]

Anlaşılacağı üzere, Almanya’da yeni LNG terminalinin açılması hem Almanya’nın dış siyasetinde hem de enerji politikasında yeni bir 

dönemin başlangıcının habercisidir. Zira ülkelerin izlediği dış politikalar, enerji bağlamındaki siyasetlerine de yön vermektedir. Dolayısıyla 

Berlin için bir dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek bu terminalin açılışıyla Almanya’nın artık boru hattı seçeneğini kısa ve orta vad-

ede gündemine almayacağı söylenebilir.

Wilhelmshaven’da açılan LNG terminali, Almanya’nın mevzubahis savaşın ardından inşa etme kararı aldığı beş terminalden biridir. Lakin 

bu beş terminalden elde edilmesi planlanan doğalgaz, Kuzey Akım-1 Doğalgaz Boru Hattı’ndan gelecek doğalgazın %20’sini oluştura-

caktır.[3] Bu durum, Almanya’nın enerji ihtiyacını karşılama noktasında karşılaşacağı zorlukları göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Dolayısıyla Berlin’in LNG’ye yönelmesinin bir tercihten ziyade; zorunluluk olduğu öne sürülebilir.
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olduğu bu algılama sebebiyle iki ülkenin hükümetleri kendilerini 

korumak adına savunmaya yönelmektedir.

Bir başka husus ise tarafların birbirlerinin hassasiyetlerine karşı 

konum almasıdır. Geçmişten beri Pakistan ile Çin’in tarihi dost-

luğu, Yeni Delhi’yi rahatsız etmektedir. Buna paralel olarak Tibetli 

ruhani lider Dalai Lama’nın Hindistan’da ağırlanması ise Çin’i 

rahatsız etmektedir.[7] Çin ve Hindistan’ın bu tür davranışları, 

karşılıklı güveni azaltmakta ve sorunun çözümünde tarafların bir 

araya gelmesinde engel olmaktadır.

İki ülke arasında yıllardır süren sınır anlaşmazlığında ilerleme 

katetmenin tek yolu, müzakerelerdir. Çünkü her iki ülke de bu 

anlaşmazlığı sürdürerek birçok şey kaybetmektedir ve söz konu-

su kayıplar, iki tarafın da çıkarlarına ters düşmektedir.[8] Oysa 

Çin ve Hindistan, dünyanın çok kutuplu hale gelmesi ve yük-

selen güçlerin uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynaması 

gerektiği konusunda hemfikirdir. Ayrıca yine her iki devlet de 

iklim değişikliği, uluslararası ticaret, finans ve diğer ülkelerin iç 

meselelerine karışmama gibi konularda benzer küresel politika 

görüşlerini paylaşmaktadır.[9]

Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde, iki devletin anlaşma-

ya varmasının ticari, ekonomik, sosyal ve uluslararası mese-

lelerde birbirlerine destek olma hususunda fayda sağlayabi-

leceği düşünülmektedir. Ancak karşılıklı önyargılar, sınır sorununu 

çözümsüz bırakmaktadır.

[1] “Çin ile Hindistan Arasındaki Sınır Anlaşmazlığı 50 Yıldır 

Çözülemiyor”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/

cin-ile-hindistan-arasindaki-sinir-anlasmazligi-50-yildir-co-

zulemiyor/2531585#:~:text=%C3%87in%20ile%20Hindistan%20
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Çin’in geçmişte Orta Asya ülkeleriyle olan sınır sorunlarını 

çözdüğü düşünüldüğünde, Hindistan’la yaşanan sınır so-

rununun neden bir türlü çözüme ulaşmadığı akıllarda soru 

işareti yaratmaktadır. Mevzubahis soruna yakından bakıldığında 

ise bu çözümsüzlüğün arkasında birden fazla nedenin yattığı 

görülmektedir.

Taraflar arasındaki rekabet, aktörlerin birbirlerine doğru adım at-

masına engel olmaktadır. Hem Çin hem de Hindistan, bölgede 

temel rakip olarak birbirini görmektedir.[3] Her iki devlet de sa-

hip oldukları büyük nüfusu, geniş sınırları, büyüyen ekonomileri, 

örgütlerde etkin olma çabaları ve karşılaştıkları sorunların ben-

zerliği gibi birçok hususta birbirini andırmaktadır. Zira birbirler-

ine benzer ölçekte olan bu iki ülke arasında hem bölgede hem 

de uluslararası alanda etkinliğini arttırma konusunda var olan 

yarış, geçmişten beri devam etmektedir. Birbirlerine karşı rek-

abet içinde olan ülkelerin de ortak çıkarlar olmadığı sürece, 

uzlaşmacı bir yol izlemesi pek rastlanan bir durum değildir. Bel-

li dönemlerde uzlaşmalar meydana gelse de bu ortam uzun 

süre devam etmemektedir. Tarihe bakıldığında, bunun birçok 

örneğini görmek mümkündür.

Diğer yandan ihtilaflı olan yerlerin sunduğu avantajlardan 

dolayı taraflardan hiçbiri ortaya çıkacak bir çözüm yolunun get-

ireceği faydayı yeterli görmemektedir. Başka bir ifadeyle, çözüm 

yolunun ancak bir tarafın daha memnun olmasına sebebiyet 

vereceği ve diğer tarafın daha az bir fayda elde edeceği şek-

linde bir algı söz konusudur.  Bu yüzden de Çin ve Hindistan, iste-

dikleri yönde bir anlaşmaya varamamaktadır.

Hindistan’ın bir endişesi de sınır anlaşmazlığının çözülmesi du-

rumunda Çin’in sınıra yakın yerlerde ticaretini arttıracağı ve bu 

ticaret neticesinde sınırın ucuz Çin mallarıyla dolacağıdır. Çin’in 

artan etkisinin Hindistan’ın ticaretini ve ekonomik gelişimini bal-

talayacağı yönünde bir korku öne çıkmaktadır. Bundan dolayı 

sınır anlaşmazlığının çözümü hususunda yapılan görüşmelerde, 

Yeni Delhi yönetiminin özellikle üzerinde durduğu meseleler ar-

asında ticaret yer almaktadır.[4]

Ayrıca hem Çin’in hem de Hindistan’ın düzenli olarak savunma-

ya büyük yatırımlar yapması ve sınırda askeri bir hareketliliğin 

olması, tarafların kendilerini daha güvensiz hissetmesine yol 

açmaktadır. Askeri hareketlilik, iki ülke arasında gerilimi arttıran 

faktörlerdendir.[5] Hindistan’da emekli bir korgeneral olan P. R. 

Shankar’a göre, Çin’in başlıca askeri hedefi Hindistan’dır.[6] Bu-

radan da anlaşılacağı üzere Hindistan, Çin’in kendisini tehdit 

olarak algıladığı düşünürken; benzer şekilde Yeni Delhi de Pe-

kin’in kendini tehdit gördüğü düşünmektedir. Tarafların sahip 
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Çin ile Hindistan Arasındaki Sınır 
Sorunu Neden Çözülemiyor?
Yarım asrı aşkın bir süredir devam eden Çin ile Hindis-

tan arasındaki sınır sorunu, zaman geçtikçe tarafların 

yumuşamasına ve sorunu çözmek adına bir araya 

gelmesine sebep olmaktan ziyade; her geçen gün tan-

siyonun daha da artmasına yol açmaktadır. İhtilaflı sınır 

ve bölgeler üzerinde çözüme ulaşılamaması hasebiyle 

Çin-Hindistan sınırı, halen resmi bir şekilde çizilememiştir. 

Her iki ülkenin sınır sorununu bir türlü çözememesinden 

ötürü bölge; barışın, istikrarın ve sürdürülebilir ilişkilerin 

olduğu bir ortamdan uzaklaşmaktadır.

Çin ve Hindistan arasında ilk sınır çatışması, 1962 yılında 

meydana gelmiştir. Ardından 1967 ve 1975 senelerinde 

taraflar arasında tekrar çatışmalar yaşanmıştır.

[1] 1980’li yıllardan sonra da sınır sorunun çözülm-

esi adına Çin ile Hindistan arasında görüşmeler 

başlamış ve bu görüşmeler, beraberinde ekonomi 

ve ticaret gibi diğer alanlarda da yakınlaşmaları 

getirmiştir. Ancak her ne kadar iki devlet arasında 

çeşitli toplantılar gerçekleşse de sınır sorunu bir türlü 

çözüme kavuşturulamamıştır.[2] Fakat müzakereler-

in gerçekleştiği süreç boyunca sınırda herhangi bir 

çatışma yaşanmamıştır. Lakin 2013 yılı ve ertesinde 

tüm bu olumlu hava dağılmıştır. Ardından da taraflar 

arasında sınır çatışmaları yeniden yaşanmaya 

başlamıştır.
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iği, enerji güvenliği konusunda mühim bir imkân sunmaktadır. Ancak bazı bölgedeki su ve enerji kaynakları dengesiz ve düzenli erişim 

imkânı kısıtlıdır. Üstelik potansiyeller de istenilen düzeyde kullanılamamaktadır. Ayrıca bölgedeki sistemler ve altyapılar oldukça eskidir. Bu 

nedenle bölgede bilhassa kış aylarında enerji sıkıntısı yaşanabilmektedir.[1]

Enerji noktasında çeşitli sorunlar yaşayan ülkeler arasında Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan ön plana çıkmaktadır. Bu devletler, enerji 

sorununu aşabilmek için uluslararası, bölgesel ve ulusal kapsamda üç temel strateji izlemektedir. Kırgızistan, 2022 yılının Aralık ayında 

Japonya’yla Karakol bölgesine bir hidroelektrik santrali inşa edilmesi konusunda anlaşma imzalamıştır.[2] Tacikistan ise Almanya’yı ülk-

edeki hidroelektrik yatırımı için davet etmektedir.[3] Özbekistan da Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin’le ülkenin muhtelif yerlerine 

güneş enerjisi santralleri inşa etme konusunda anlaşmıştır.[4]

Bölgesel çapta bakıldığında ise Özbekistan Enerji Bakanlığı ile Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada 

Türkmen gazından elektrik üreten Özbekistan’ın bunun bir kısmını Kırgızistan’a göndereceği duyurulmuştur.[5] Diğer taraftan Özbekistan 

ile Kazakistan, 2023 yılında 300.000 ton petrol ve petrol ürünü ticareti konusunda anlaşmıştır.[6] Bu anlaşmalar ve ticaretler, enerji ihti-

yaçlarını giderme noktasında ülkelerin birbirlerini tamamlayıcı rol üstlendiğini göstermektedir.

Son olarak Orta Asya devletlerinin önemli bir kısmı, enerji ihracatçısı ülkelerdir. Bu noktada TAPI, TAP ve CASA 1000 gibi projelerin hayata 

geçirilmesi için çalışıldığı ve Kazakistan’ın Avrupa’ya; Türkmenistan ile Özbekistan’ın da Çin’e enerji ihraç ettiği bilinmektedir. Ancak söz 

konusu ihracat, ülkelerin artan iç talepleri nedeniyle kısıtlanmaktadır. Hatta ulusal bazda Özbekistan, iç talebi karşılamak için enerji ithal 

etme yoluna gitmekte ve bu durumu “Kışın doğalgaz ithal ederek iç ihtiyaçlarımızı karşılıyor, yazın ise aldığımız gazı iade etmek için ihraç 

ediyoruz.” diyerek özetlemektedir.[7] Ayrıca Özbekistan ile Kazakistan’ın nükleer santral inşa ederek enerji sorununu büyük ölçüde gider-

meye çalıştığı bilinmektedir.

Neticede Orta Asya, önemli bir enerji merkezi olmasına rağmen özellikle kış aylarında birtakım sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bunun 

en önemli nedeni de Sovyetler Birliği döneminden kalan sistemlerin ve teknolojinin kullanılması, altyapının yenilenme sürecinde olması 

ve bölgede her geçen gün artan nüfus ve üretim kapasitesidir. Bu noktada Orta Asya devletleri uluslararası, bölgesel ve ulusal çapta 

aldıkları kararlarla enerji krizlerini çözmeye ve halklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Bölgedeki enerji konusundaki temel ay-

rıntılardan biri de Orta Asya devletlerinin her geçen gün daha fazla yenilenebilir enerjiye yönelmesidir. Zira bu sayede devletler; gelirlerini 

arttırmaya, yeşil ekonomiye geçişi sağlamaya ve enerjiyi sürekli olarak ihraç edebilir bir ürün haline getirmeye çalışmaktadır.
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Orta Asya’nın Artan Enerji İhtiyacı ve 
Alternatif Yöntemler
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından dünyada en 

çok konuşulan konulardan biri enerji oluşmuştur. 

Zira Rusya’ya uygulanan Batı merkezli yaptırım-

lar neticesinde taraflar arasındaki enerji ticareti 

asgari seviyeye düşmüştür. Avrupa Birliği (AB), 

yaptırımlar çerçevesinde Rus petrolüne tavan 

fiyat uygulama kararı almıştır. Bunun üzerine 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB’nin al-

dığı kararı uygulayacak ülkelere petrol ve petrol 

ürünün satışını yasaklayan bir karara imza at-

mıştır.

Taraflar arasındaki rekabet sertleşirken; AB, 

çeşitli alternatiflere yönelmiştir. Bu kapsamda 

bazı ülkelerle anlaşmalar imzalamış, nükleer 

santrallerini kapatmayı durdurmuş ve yenilene-

bilir enerjiye yoğunlaşmıştır. Avrupa’nın bu kap-

samda ilişkilerini geliştirdiği bölgelerden biri de 

Orta Asya’dır. Çünkü Orta Asya’da önemli enerji 

kaynakları bulunmaktadır. Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 2022 yılında yayın-

ladığı verilere göre, Orta Asya’daki enerji rezerv-

leri ve yenilenebilir enerji potansiyeli Tablo 1’deki 

gibidir.

Orta Asya ülkelerinden Kazakistan, Özbekistan 

ve Türkmenistan petrol, doğalgaz ve kömür 

rezervleri açısından zengindir. Örneğin Türk-

menistan, doğalgaz konusunda dünyada 

dördüncü ülkedir. Kırgızistan ile Tacikistan ise 

zengin hidroelektrik potansiyeline sahiptir. Böl-

genin sahip olduğu enerji kaynaklarının çeşitlil-
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Vatikan’ın Rusya-Ukrayna 
Savaşı’na İlişkin Tutumu
Vatikan, siyasi bir güç olmasının yanı sıra Ka-

toliklik mezhebinin yönetim merkezidir. Papa, 

Katolik mezhebine bağlı bütün Hristiyanların ru-

hani lideridir. Dolayısıyla Papa Francis, bu inan-

ca mensup milyonlara derinden etki edebilme 

kabiliyetine sahiptir. Bu bağlamda Ukrayna 

Hükümeti, Papa’nın desteğini alabilmenin son 

derece mühim olduğunu düşünmektedir.

Üstelik Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Doğu Avrupa 

ekseninde geliştiği ve bu coğrafyanın ciddi bir 

Katolik nüfusa ev sahipliği yaptığı göz önünde 

bulundurulduğunda, Kiev’in niçin Vatikan’ın 

desteğinden faydalanmayı arzuladığı daha 

iyi anlaşılabilir. Zira Polonya, Çekya, Macaristan 

ve Hırvatistan gibi Doğu Avrupa jeopolitiğinde 

önem arz eden ülkelerin vatandaşlarının 

çoğunluğu Katolik mezhebine mensuptur.
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Vatikan’ın 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin tutumu, söz konusu süreçten itibaren tartışma konusu 

olmuştur. Özellikle de Papa’nın Rusya’yı direkt hedef almayan tutumu hem Ukrayna’nın hem de Batı’daki diğer çevrelerin tepkisine yol 

açmıştır. Her ne kadar Papa, savaşı defalarca kınamış olsa da Rusya’yla müzakerelere kapıyı açık bıraktığı için bazı çevrelerce eleştir-

ilere maruz kalmıştır. Örneğin 17 Nisan 2022 tarihinde Papa, mevzubahis savaşı kınamış ve çatışmanın acımasız ve anlamsız olduğuna 

dikkat çekmiştir. Fakat Papa’nın konuşmasında Moskova’nın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adını anmaktan imtina ettiği 

görülmüştür.[1]

Dolayısıyla bundan ötürü Vatikan’ın bahsi geçen savaş noktasında arabulucu rolü oynamaya çalıştığı ve bu yüzden de bir bakıma 

denge politikası yürütmeye çaba gösterdiği öne sürülebilir. Lakin Vatikan’ın söz konusu siyaseti, her iki tarafı da memnun etmekten old-

ukça uzaktır. Hem Moskova hem de Kiev, Vatikan’ın politikalarını sıkça eleştirmiştir. Bu bağlamda Vatikan’ın savaşın gidişatı konusunda 

siyasi ve dini gücünü etkin kullanmaktan uzak olduğu ileri sürülebilir.

Öte yandan 14 Haziran 2022 tarihinde Papa Francis, La Civilta Cattolica’ya verdiği bir röportajda Ukrayna’daki savaş hakkındaki görüşler-

ini şu şekilde paylaşmıştır:[2]

“Gördüğümüz şey, bu savaşın genellikle Ruslar tarafından kullanılan ve genellikle paralı askeri birlikler tarafından gerçekleştirilen vahşet 

ve gaddarlıktır. Gerçekte Ruslar; Çeçenleri, Suriyelileri, paralı askerleri cepheye göndermeyi tercih ediyorlar… Bu noktada birisi bana 

şöyle diyebilir: Ama sen Putin yanlısısın! Hayır, değilim. Böyle bir şey söylemek basit ve hatalı olur. Karmaşık bir durumu, çok karmaşık 

olan kökleri ve kişisel çıkarları göz önünde bulundurmadan, iyi adamlar ve kötü adamlar arasında bir ayrıma dönüştürmeye karşıyım.”

Papa’nın bahse konu olan ifadelerinde en dikkat çekici noktalardan biri Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaş hakkında Hristiyan ol-

mayan etnik unsurlara vurgu yapmasıdır. Dolayısıyla Papa’nın bu ifadeleri bilinçli olarak tercih ettiği öne sürülebilir. Çünkü Vatikan, farklı 

mezheplere mensup olsalar da savaşı, Hristiyanlar arasında bir çatışma olarak görmektedir. Bu durumda Vatikan’ın Ortodoksluğun 

mühim merkezlerinden olan Rusya’yla karşı karşıya gelmek istememesi de etkili olmuş olabilir. Ayrıca Papa, kendisine savaşın başından 

beri yöneltilen eleştirilere yanıt vermiş ve bir bakıma çatışmanın siyah ve beyaz olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekmiştir.

Diğer yandan bazı Vatikan uzmanları ise bahsi geçen savaşın Vatikan’ın 2013 yılında Papa Francis’in göreve başlamasından beri 

Rusya’ya yönelik izlediği çok boyutlu dış politikanın sonu anlamına geldiğine dikkat çekmiştir. Papa’nın savaşın ilk haftalarında daha 

ziyade eşit mesafeli kaldığı; ancak ilerleyen süreçle birlikte Rusya’ya karşı sesinin tonunu yükselttiği ifade edilmiştir.[3]

Bu bağlamda Papa’nın göreve başlamasından beri Rusya’ya yönelik politikasının denge unsuruna dayandığı öne sürülebilir. Zira Papa, 

bilhassa Moskova’nın dünyada müdahil olduğu çatışmalar noktasında eleştirel bir söylem geliştirmekten kaçınmıştır. Lakin mevzubahis 

savaş, bir anlamda bu siyasetin sonu anlamına gelmiştir.

Tüm bunlarla birlikte Vatikan, savaş konusunda arabuluculuk faaliyetleri yürütmeye çalışsa da bu siyasetinin tarafları memnun et-

mediği söylenebilir. Hatırlanacağı üzere Papa, 24 Ağustos 2022 tarihinde Kiev’in sert eleştirisine maruz kalmıştır. Bunun temel sebebi, Pa-

pa’nın Ukrayna’nın bağımsızlık gününe denk gelen bu tarihte Putin’e yakın olduğu iddia edilen Alexander Dugin’in kızı Marya Dugina’nın 

ölümüne atıfta bulunarak pek çok masumun bu savaşın bedelini ödediğine vurgu yapmasıdır. Kiev, Papa’nın söz konusu açıklamaları-

na büyük tepki göstermiş ve Ukrayna’nın Vatikan Büyükelçisi Andriy Yurash, saldırgan ve kurbanın aynı kategoriye konulmaması gerek-

tiğini dile getirmiştir. Üstelik Vatikan’ın Kiev Büyükelçisi de Papa’nın bu ifadelerinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır.[4]

Görüleceği üzere Kiev, Vatikan’ın bahsi geçen savaşa ilişkin pozisyonu noktasında memnun değildir. Bilhassa Ukrayna’nın bağımsızlık 

gününde Papa’nın böyle bir açıklamada bulunması, Kiev’i son derece rahatsız etmiştir. Ukrayna yönetiminin Vatikan’ın takip etmeye 

çalıştığı denge politikasından hoşnut olmadığı göze çarpmaktadır. Kiev, Papa’dan daha somut bir destek beklemekte ve Doğu Avru-

pa’nın Katolik nüfusu üzerindeki nüfuzunu Ukrayna için kullanmasını istemektedir.
Cemal Ege
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Yeni Teknolojilerin 
Rusya-Ukrayna Asimetrik 
Savaşına Etkileri
Rusya, 2022 yılında uluslararası ilişkilerin gün-

demini, kuramlarını ve güvenlik paradigmalarını 

değiştirecek bir hamlede bulunarak Ukray-

na’yı işgal etmiştir. Rusya-Ukrayna Savaşı hem 

statükoyu hem de geleneksel konvansiyonel 

savaşı sorgulatan bir sürece yol açmıştır. Söz 

konusu savaşa asimetrik, vekalet ve hibrit savaş 

gibi özellikler atfedilmektedir.

Asimetrik savaş olmasının sebebi, askeri te-

knoloji ve asker sayısı bakımından Ukrayna’nın 

Rusya’yla kıyaslanamayacak derecede güçlü 

olmasıdır. Belirtmek gerekir ki küresel siyasi 

konjonktür, uluslararası toplumun desteği, bil-

gi savaşındaki başarı ve meşru savunma gibi 

unsurlar Ukrayna’ya askeri, ekonomik, siyasi 

anlamda ciddi bir destek sağlamaktadır. Hat-

ta ünlü “Davut ve Goliath” karakterlerine ben-

zeterek; güçsüz ama haklının kazanacağı me-

sajı verilmektedir.

Aynı şekilde yukarıda sözü edilen yardımları 

sağlayan ama sahada savaşmayan küresel 

ve bölgesel aktörlerin katılımıyla Rusya-Ukrayna 
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Öte yandan Papa, 28 Kasım 2022 tarihinde Ukrayna’daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Papa, Moskova’yla olan münaseb-

etlerde diplomasinin önemine dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra Francis, çatışmayı sona erdirmek ve Kiev’i desteklemek için yaptığı kişisel 

çabaları hatırlatarak daha savaşın ikinci gününde; yani 25 Şubat 2022 tarihinde Roma’daki Rusya Büyükelçiliği’ne yaptığı ziyaretten ve 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’yle gerçekleştirdiği iki telefon görüşmesinden bahsetmiştir. Dahası Papa, her iki taraftaki savaş 

esirlerini serbest bırakmaya yönelik müdahalelerinden söz etmiş ve hem Kiev’i hem de Moskova’yı ziyaret etmek istediğini vurgulamıştır. 

Bununla birlikte Putin’in adından açıkça bahsetmenin gerekli olmadığı konusunda da ısrar etmiştir.[5]

Anlaşılabileceği gibi Papa, söz konusu savaşın çözülmesi noktasında; ancak diplomasinin etkili olabileceğini düşünmektedir. Bu bağlam-

da taraflar arasında arabuluculuk faaliyetleri yürütmeye devam etmektedir. Buna karşılık Putin’in adını direkt olarak anmaması, Ukray-

na’nın tepkisine yol açmaktadır.

Diğer taraftan Papa’nın bahsi geçen tarihte yaptığı açıklamadaki bazı noktalar, Moskova’nın da sert tepki göstermesine neden olmuştur. 

Papa, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Çeçen ve Buryat üyelerinin Ukrayna’da etnik Rus askerlerinden daha fazla zulüm yaptığına işaret etmiştir. 

Ayrıca mevzubahis etnik grupların Rus geleneğinden olmadığını öne sürmüştür.[6]  Buna Moskova’nın sert tepki göstermesi üzerine Rusya 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15 Aralık 2022 tarihinde Vatikan’ın Rusya’dan özür dilediğini ifade etmiş ve Moskova’nın artık 

konuyu kapanmış olarak gördüğünü belirtmiştir.[7]

Görüleceği üzere Papa, savaşın başından itibaren Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaş konusunda Rus ve Hristiyan olmayan etnik 

yapılara dikkat çekmektedir. Çünkü Çeçenler, Müslüman ve Buryatlar ise Budisttir. Bu bağlamda Papa; Ruslar, Ortodoksluk mezhebine 

mensup olsalar da Rusya’nın Hristiyan kimliğine önem vermektedir. Dolayısıyla bu durum, Vatikan’ın Moskova’ya yönelik yaklaşımın şekil-

lenmesinde rol oynamaktadır.

Sonuç olarak Vatikan, savaşın başından itibaren Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk faaliyetleri yürütmeye çalışmaktadır. Fakat 

Papa, bir dereceye kadar taraflar arasında denge siyaseti ve diplomatik faaliyetler yürütmeye çalışsa da Ukrayna ve Rusya’nın Vatikan’ın 

mevzubahis politikasından pek de memnun olmadığı görülmektedir.

[1] “Pope Condemns War in Ukraine but Doesn’t Name Putin”, Politico, https://www.politico.eu/article/ukraine-war-pope-francis-con-

demns-vladimir-putin/, (Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[2] “Pope: War Cannot be Reduced to Distinction Between Good Guys and Bad Guys”, Vatican News, https://www.vaticannews.va/en/

pope/news/2022-06/pope-francis-ukraine-war-interview-civilta-cattolica.html, (Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[3]  Eleonora Vasques, “How Russia’s invasion of Ukraine Ended Vatican’s Multilateral Foreign Policy”, Euractiv, https://www.euractiv.com/

section/politics/interview/how-russias-invasion-of-ukraine-ended-vatican-citys-multilateral-foreign-policy/, (Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[4] “Vatican Seeks to Clarify Pope’s Stance on Ukraine”, Voice of America, https://www.voanews.com/a/vatican-seeks-to-clarify-pope-s-

stance-on-ukraine-/6722503.html, (Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[5] “Pope: Polarization is not Catholic, Dialogue is the Only Way”, Vatican News https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-11/pope-

polarization-is-not-catholic-dialogue-is-the-only-way.html, (Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[6] “Racist Interview with Pope Francis Causes Fury in Russia”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/nov/29/inter-

view-pope-francis-fury-russia, (Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[7] “Moscow Says Vatican Apologised Over Pope’s Comments About ‘Cruel’ Russian Ethnic Minorities”, Reuters, https://www.reuters.

com/world/europe/moscow-says-vatican-apologised-over-popes-comments-about-cruel-russian-ethnic-2022-12-15/, (Erişim Tarihi: 

27.12.2022).
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 Polonya ABD’nin Avrupa’daki 
Enerji Merkezi Haline mi
Geliyor?
27 Eylül 2022 tarihinde Norveç gazını Kuzey Den-

izi’nden Polonya’ya taşıyan Baltık Doğalgaz Boru 

Hattı açılmıştır. Son zamanlarda Polonya’nın 

Almanya yerine Avrupa’nın yeni gaz merke-

zi olma niyetinin bulunduğu görülmektedir. 

Ukrayna’yı atlayarak Rus gazının transit akışlarını 

devralmaya yönelik bir dizi başarısız girişimin 

ardından Polonya hem bir geçiş ülkesi hem de 

yeniden sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) bilhas-

sa Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) Orta ve 

Doğu Avrupa ülkelerine tedariki için bir dağıtım 

merkezi haline gelmeye çalışmaktadır.

Polonya’nın bu tür girişimleri, 26 Eylül 2022 tar-

ihinde Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz 

boru hatlarında meydana gelen bir dizi patla-

ma ve Norveç gazını Kuzey Denizi’nden Polon-

ya’ya taşıyan Baltık Boru Hattı’nın 27 Eylül 2022 

tarihinde açılmasıyla birlikte aciliyet kazanma-

ya başlamıştır. Daha geçmişe bakıldığında 2019 

yılında ABD’nin Polonya Büyükelçisi Georgette 

Mosbacher, Washington yönetiminin Polonya’yı 

Amerikan LNG’sinin Avrupa’daki ihracat merkezi 

haline getirmeyi planladığını açıklamıştır.[1]

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte Rusya’nın da 

Avrupa enerji piyasasından dışlanmasının ar-

dından Avrupa’da iki önemli gelişme meydana 

gelmiştir. Bunlar; Almanya’ya alternatif olarak 

Polonya’nın dağıtım merkezi haline gelmesi ve 
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Savaşı, vekalet savaşına dönüşmüştür. Aslında Ukrayna’nın Avru-

pa Birliği (AB) üyeliği ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 

genişlemesi konularını hatırlarsak; bir vekalet savaşından da 

bahsedilebilir.

Bir diğer yönüyle de Rusya-Ukrayna Savaşı, hibrit savaş örneği 

olarak ön plana çıkmaktadır. Hibrit savaşın en önemli unsur-

larından biri, yumuşak güç olup; savaşın barışçıl aşamasına yu-

muşak gücün uygulanması denilebilir. Her iki hükümet de bilg-

ilendirme, propaganda ve dezenformasyondan etkin biçimde 

yararlanmaktadır. Hibrit savaşta konvansiyonel silahlarla beraber 

diplomatik veya ekonomik baskı, renkli devrimler, terörizm, siber 

saldırılar ve casusluk gibi araçlara başvurulmaktadır.

Söz konusu araçlardan da göründüğü gibi, en önemli bileşen yeni 

teknolojilerin kullanımıdır. Ukrayna Savaşı’nda bunun kullanımı; Elon 

Musk’ın SpaceX ve Starlink aracılığıyla internet erişimine desteği, 

Tesla Powerwall yedek pilleri, gelişmiş jeneratörler ve lityum piller-

in kullanımı yoluyla bulut veri depolama servislerinde saklanması 

şeklinde cereyan etmiştir. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital 

Dönüşüm Bakanı Mihail Fedorov’a göre, bu süreçte gelişen te-

knoloji ve personel, ülkeyi ileri dönemde teknolojik açıdan süper 

güç konumuna getirebilir. Bunu kanıtlar nitelikte olabilecek örnek 

ise savaşın yapıldığı bölgenin haritasını gerçek zamanlı olarak 

değiştiren Delta Programı’nın Ukraynalılar tarafından bağımsız 

olarak geliştirilmesidir.[1]

Bununla birlikte asimetrik savaşta Ukrayna’ya çatışmada üstünlük 

sağlayan bir diğer büyük destekçi, Amerikan şirketi Palantir’dir. Zira 

2022 yılının Eylül ayında gerçekleşen Harkov Oblastı patlamaları; 

Amerikan silahları ve Pentagon’la çalışan Palantir’in istihbarat 

bilgileri sayesinde gerçekleşmiştir.[2] Şirket, kullanıcıların nesneleri 

gerçek zamanlı olarak bulmasına yardımcı olan MetaConstella-

tion ürününü geliştirmiştir. Buna göre, bir MetaConstellation kul-

lanıcısı, bir yapay zeka sistemi vesilesiyle alanlar üzerinde uçan 

uydulardan radyo sinyalleri, kızılötesi ışık görüntüleri ve hava 

fotoğrafları gibi verileri talep etme yeteneğine sahiptir.[3] Bu 

ürün, Rus Ordusu’nun mevzilerine roket, top ya da insansız hava 

araçlarıyla nişan alıp saldırabilmektedir.

Bununla birlikte veriler sisteme girilip insansız hava araçlarının 

saldırıları hakkında rapor verdiğinde program, verilen hasarı da 

hesaplayabilmektedir. Görüldüğü üzere, “Sihirbazların savaşı” 

olarak adlandırılan dijital askeri harekat kilit öneme sahiptir. 

Bunun sayesinde daha önce sözü edilen asimetrik bir çatışma 

olmaktadır. Nitekim Mihail Fedorov, “Palantir’le daha fazla işbirliği 

oluşturmak, ordumuzu güçlendirmemize ve düşmanı mümkün 

olan en kısa sürede yenmemize yardımcı olacak.” demiştir.[4]

Aynı sistemin yardımıyla Ukrayna askerleri, Rus birliklerinin ner-

eye hareket ettiğini takip edebilmiş ve iyi derecede isabet alarak 

saldırılar düzenleyebilmiştir. Bu sistem İzyum, Harkov ve Kiev yakın-

larındaki kurtarma operasyonlarında faydalı olmuştır. Ayrıca Her-

son bölgesinin kurtarılmasını sağlamıştır.

Yabancı devletlerin ve büyük şirketlerin savaşın seyrini değiştire-

cek katkıları, caydırıcılık etkisi nedeniyle olumlu bir etkendir. Zira 

Rusya, Ukrayna’ya “özel askeri harekat” başlattığında, bu kadar 

direnç, kayıp ve zincirleme sorunlarla karşılaşacağını ummamıştı. 

Nitekim Rusya-Ukrayna Savaşı hem kullanılan askeri teknoloji 

bakımından geleceğin savaşlarını hem de uzun siper çatışma-

larıyla geçmişteki en kanlı muharebelerini anımsatmaktadır.

Hem Rusya’nın “Putin’in siyasi varoluşsal” savaşında galibiyet 

olarak nitelendirebileceği bir şey elde etmekten vazgeçmeye-

ceği hem de diplomatik, ekonomik ve askeri destek sayesinde 

taviz vermeyeceği söylenebilir. Bu da savaşın uzayacağı anlamı-

na gelmektedir. Dolayısıyla bu asimetrik, hibrit ve vekalet savaşı, 

sadece mevcut teknolojilerin sınanması için iyi bir deney tahtası 

olmakla kalmayacak; aynı zamanda ileri askeri teknolojilerin 

gelişmesi için de gerekçe oluşturacaktır.

[1] “Украинскую инновационную программу для военных Delta 

презентовали в НАТО”, ZN.UA, https://zn.ua/technologies/na-zakry-

tom-meroprijatii-nato-predstavili-ukrainskuju-prohrammu-delta.html, 

(Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[2] “Американская Palantir принимает участие в военных действиях на 

Украине-СМИ”, D-Russia, https://d-russia.ru/amerikanskaja-palantir-prin-

imaet-uchastie-v-voennyh-dejstvijah-na-ukraine-smi.html, (Erişim Tarihi: 

27.12.2022).

[3] Aynı yer.

[4] “Американская Palantir Technologies готова открыть офис в Украине 

и начать совместные разработки с украинскими специалистами”, 

ITC, https://itc.ua/news/amerikanskaya-palantir-technologies-gotova-ot-

kryt-ofis-v-ukraine-i-nachat-sovmestnye-razrabotki-s-ukrainskimi-speczial-

istami/, (Erişim Tarihi: 27.12.2022).
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Rus enerji kaynaklarının yerini Amerikan LNG’sinin almasıdır. Rusya, 

Avrupa’ya yılda yaklaşık 240 milyar metreküp doğalgazı sağlam-

aktaydı. 2022 yılının Ekim ayının başında Rusya’nın Avrupa’ya 

yaptığı doğalgaz ihracat hacmi, 2021 yılına göre %88 azalmıştır. 

Zira Avrupa Birliği (AB), ABD gibi ülkelerden LNG ithalatını artırmıştır.

[2]

Buna karşılık Berlin yönetimi, tamamen faaliyete geçmesi duru-

munda Almanya’nın gaz talebinin üçte birini karşılayabilecek 6,7 

milyar dolarlık bir LNG terminali inşa edecektir. Bunun üzerine al-

ternatif kaynaklardan ithal edilen LNG’nin AB için Rusya’dan gel-

en tüm doğalgaz tedariklerini olmasa da çoğunun yerini alabi-

leceğine dair düşünceler güçlenmeye başlamıştır.[3]

Polonya da uzun zamandır Almanya’ya gelen Baltık Doğalgaz 

Boru Hatlarıyla Almanya’nın Rusya’dan aldığı doğalgaz miktarını 

artırarak “Avrupa’nın gaz merkezi” haline geldiğini; ancak bu ned-

enle Moskova’nın karşısında zayıf düştüğünü savunmaktaydı. 

ABD’nin hedefi ise Berlin’in Moskova’ya olan “doğalgaz bağım-

lılığına” son vermek ve “doğalgaz dağıtım” rolünü Berlin’den alıp 

Varşova’ya devretmektir. Zira enerji konusunda Rusya’ya yakın-

laşan Almanya’nın bu şekilde cezalandırılacağı söylenebilir.

Rusya, Almanya ve enerji açısından bakıldığında, ABD ve Polon-

ya’nın çıkarları örtüşmektedir. Washington’un Avrupa’daki enerji 

pazarındaki rekabetçi yerini korumak ve hatta önemli bir ak-

tör haline gelmek için Avrupa’daki rakibini devre dışı bırakması 

gerekmekteydi. Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin ardından 

bunun için koşullar uygun hale gelmiştir.

Diğer yandan ABD, Rusya’nın Avrupa pazarındaki yerini almak için 

bir girişim başlatmıştır. Nitekim 29 Kasım 2022 tarihinde Amerikan 

petrol ve gaz şirketi ConocoPhillips (COP) ile Katar devlet petrol 

ve gaz şirketi Qatar Energy, Almanya’ya uzun vadeli sözleşmel-

er temelinde yılda 2 milyon ton LNG tedarik etmek için anlaşma 

imzalamıştır. Bu yaklaşık 2,7 milyar metreküp boru hattı gazına 

karşılık gelmektedir.[4] ABD hem kendi enerji kaynaklarını Avru-

pa’ya sunarak hem de Ortadoğu ülkeleriyle işbirliği yaparak Avru-

pa pazarındaki etkisini arttırmaktadır.

ABD, Avrupa’ya yönelik çifte strateji izlemektedir. Washington 

yönetimi, Avrupa’da “enerji gücü” haline gelirken; Varşova’yı da 

öne çıkararak Polonya’yı Almanya’yla rekabet edebilir hale get-

irecektir.

Bu durumda ise Polonya, ABD’ye bağımlı hale gelecektir. Zira 

Varşova’nın Washington’la geliştirdiği ilişkiler, geçmiş yıllarda 

Varşova’nın Berlin’i eleştirdiği Rusya-Almanya ilişkilerine benzer bir 

boyut kazanacaktır. Bu politika, Londra tarafından da desteklen-

mektedir. AB’den ayrılan İngiltere’nin Almanya-Fransa eksenli bir 

Kıta Avrupası’yla rekabetinde Polonya’yla işbirliği yapması mu-

htemeldir.

Söz konusu gelişmeler ve devletler arasında kurulan bağlar, Avru-

pa’nın içi dengeleri olduğu gibi Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair 

yürütülen politikaları da etkileyecektir. ABD, bu konuda daha dik-

katli bir politika yürütüp güvenlik alanında kendisini gösterirken; 

enerji alanında Washington yönetiminin Varşova lehine bir tutum 

benimsemesi beklenmektedir.

Bilindiği gibi Varşova yönetimi, Berlin-Moskova hattında ener-

ji üzerine oluşan stratejik ortaklıktan son derece rahatsızdı. Pol-

onya’nın endişeleri, Rusya’nın Avrupa dışına itilmesinden sonra 

önemli ölçüde aşılmıştır. Zira bu süreçte ABD’nin Avrupa politikası, 

Polonya’nın çıkarları doğrultusunda şekillenmiştir. Gelinen aşam-

ada ise Polonya’nın ikinci hedefi, Almanya’yla ilgilidir. Varşova, 

Berlin’le rekabet halindedir.

Neticede Batı Dünyası içinde Washington-Londra-Varşova ekseni 

oluşmaktadır. Polonya’nın Avrupa’nın enerji merkezi haline gelm-

esi ise Almanya’ya karşı yürütülen rekabette kritik bir rol oynaya-

caktır.

[1] “Главный хаб Европы: что США обещают Польше”, Gazeta.Ru, 

https://www.gazeta.ru/business/2019/02/22/12200983.shtml, (Erişim Tarihi: 

27.12.2022).

[2] “Analysis: U.S. LNG Exports to Europe on Track to Surpass Biden Promise”, 

Reuters, https://www.reuters.com/business/energy/us-lng-exports-europe-

track-surpass-biden-promise-2022-07-26/, (Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[3] “What LNG Can and Can’t Do to Replace Europe’s Imports of Russian 

Gas”, The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/business/

energy/what-lng-can-and-cant-do-to-replace-europes-imports-of-rus-

sian-gas/2022/08/26/b21d8a56-2536-11ed-a72f-1e7149072fbc_story.html, 

(Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[4] “Катар подписал соглашение о многолетних поставках СПГ в 

Германию”, Kommersant, https://www.kommersant.ru/doc/5694245, 

(Erişim Tarihi: 27.12.2022).
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Afgan Sorunu’nda Diyalog Arayışları 
ve Kapsayıcı Hükümet Tartışmaları
15 Ağustos 2021 tarihinde Kabil’i kontrolü altına 

alan ve Penşir Vadisi’ne de egemen olduk-

tan sonra Afganistan’ın tamamında hâkimiyet 

sağlayan Taliban, 7 Eylül 2021 tarihinde “Geçici 

Afganistan Hükümeti”ni kurduğunu duyurmuş-

tur. Lakin 2023 senesine gelinmesine rağmen 

henüz Taliban yönetimini tanıyan bir devlet ya 

da uluslararası örgüt bulunmamaktadır. Her 

ne kadar çeşitli devletler Afganistan’daki insani 

krizin derinleşmesini önlemek maksadıyla ülk-

eye yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürse 

ve yatırımlar bağlamında Taliban’la de facto il-

işkiler gelişse de resmen tanıma noktasında so-

mut bir adım atılmamaktadır. Üstelik Taliban’ın 

tanınma sorununu kısa vadede aşabileceği 

yönünde bir emare de gözlemlenmemektedir.

Taliban’ın tanınması hususunda uluslararası 

toplumun birtakım beklentileri vardır. Bu beklen-

tilerin en temelde üç madde halinde ifade edil-

mesi mümkündür. Bunlardan ilki, Afganistan’ın 

terör örgütleri için güvenli bir liman haline 

gelmesinin önlenmesi ve Taliban’ın terörle mü-

cadele etmesidir. Bu anlamda Taliban’ın terör 

örgütü Devletü’l Irak ve’ş Şam’ın (DEAŞ) sözde 

Horasan Emirliği’yle (ISKP) mücadele hususun-

da çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiği bilinme-

ktedir. Lakin DEAŞ’ın başta Hazaralar ve yabancı 

diplomatik misyonlar olmak üzere çeşitli hede-

flere yönelik saldırıları devam etmektedir. Bu an-

lamda ISKP’nin bölgesel güvenlik ortamını tehdit 

ettiğini ifade etmek mümkündür.

Bununla birlikte bölge devletlerinin Taliban’la 

de facto ilişkiler geliştirdiği göz önünde bulun-

durulduğunda, DEAŞ’la mücadelede Taliban’ın 

makul bir partner olarak görüldüğü öne sürüle-

bilir. Lakin Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 
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Yunanistan’ın Ukrayna’daki 
Savaşa Yönelik Pozisyonu ve 
S-300 Meselesi
24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukray-

na Savaşı’nın ardından Rusya’nın ilişkilerinin en 

çok bozulduğu ülkelerden biri de Yunanistan 

olmuştur. Atina yönetimi, Moskova’nın Kiev’e 

yönelik müdahalesine son derece sert tepki 

göstermiştir. Nihayetinde Rusya, Yunanistan’ı 

dost olmayan ülke olarak ilan etmiştir.

Söz konusu iki ülkenin tarihi, dini ve kültürel 

münasebetleri göz önünde bulundurulduğun-

da bu durum, Moskova için Avrupa jeop-

olitiğinde bir başka büyük kayıp olarak nitel-

endirilebilir. Zira Yunanistan, Kuzey Atlantik 

Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi olup da Mosk-

ova’dan silah alımına devam eden sayılı dev-

letlerden biri olmuştur. Bu anlamda Atina, ittifak 
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kapsayıcı hükümetin kurulabilmesi için Taliban’a yönelik baskının 

arttırılması için yapılan çağrı niteliğindedir. Ancak bundan iba-

ret değildir. Zira Karzai, her fırsatta diyalog çağrısı yapmaktadır. 

Bu da Taliban’a karşı silahlı mücadele yürüten Penşir Hareketi’ne 

yapılan bir uyarı olarak nitelendirilebilir. Yani Karzai, ülkede yeni 

çatışmaların yaşanmasındansa diyalog masasına dönülmesi 

talebini dillendirmektedir. Elbette söz konusu durum, Karzai’nin 

Kabil’in devredilmesi esnasında üstlendiği arabuluculuk rolünü 

bir kez daha üstlenmek ve kendi siyasi konumunu pekiştirmek 

istediği şeklinde de yorumlanabilir.

Bu noktada “Kapsayıcı hükümetten ve tüm kimlik durumlarının 

temsil edilmesinden kastedilen nedir?” sorusunu tartışmaya 

açmak gerekmektedir. Aynı şekilde “Etnik temsile dayalı sistem-

ler açısından gösterilebilecek başarılı bir örnek var mı?” sorusu 

da değerlendirmeye alınmalıdır. Zira kağıt üzerinde son derece 

demokratik duran ve ahenkli bir yönetim vadeden etnik kimliğe 

dayalı temsil iddiası, sanılanın aksine pratikte etnik ve mezhep-

sel çelişkilerin ve çekişmelerin artmasına sebebiyet vermekte-

dir. Irak ve Lübnan’da sık sık yaşanan hükümet krizleri de bunun 

somut göstergeleridir. Esasen Afganistan’daki sorun, uluslaşma 

problemidir. Zaten Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek 

Temsilcisi Joseph Borrell’in 2021 yılının Ağustos ayında “Afgani-

stan’da ulus devlet inşasında başarısız olduk.”[2] demesi de söz 

konusu durumun itirafı niteliğindedir.

Diğer taraftan “Nasıl bir etnik temsil?” sorusu da federasyon 

tartışmalarına kapı aralamaktadır. Zaten 2022 yılının Kasım 

ayında da Afganistan’da devrik rejimde görev alan ve halihazır-

da Taliban’a karşı arayışları dillendiren pek çok siyasetçi, Afgan 

Sorunu’nun çözümü hususunda federasyon önerisinde bulun-

muştur. Bu öneri de orta ve uzun vadede ülkenin bölünmesine 

giden sürece kapı aralayabilir. Dolayısıyla ustalıkla hazırlanacak 

bir anayasal model olmaksızın federasyon seçeneğinin sağlıklı 

ve barışçıl bir düzene kapı aralamasını beklemek fazlasıyla iyim-

ser ama gerçeklikten kopuk bir yaklaşım olacaktır.

Sonuç olarak Afganistan’ı 2021 yılının Ağustos ayından beri Tali-

ban yönetmektedir. Ancak Taliban yönetiminin tanınma sorunu 

henüz çözülememiştir. Üstelik Taliban’a yönelik baskı da her 

geçen gün daha da artmaktadır. Bu da Afganistan’a yöne-

lik yardımların ve yatırımların sürekliliğini sıkıntıya sokmaktadır. 

Bir anlamda uluslararası toplum, Taliban’ı değil; Afgan halkını 

cezalandırmaktadır. Zira her geçen gün ülkedeki ekonomik so-

runlar derinleşmekte ve refah seviyesi azalmaktadır. Bu ortam-

da Afgan Sorunu’nun çözümü çerçevesinde getirilen temel 

öneri ise “kapsayıcı hükümet” söylemi üzerinden şekillenmekte-

dir. Lakin etnik temsile dayalı bir düzen, kimlik temelli ayrışmayı 

daha da derinleştirerek ülkeyi bölünmeye götürecek yeni bir iç 

savaşa kapı aralayabilir.

1 Ağustos 2022 tarihinde terör örgütü El Kaide’nin lideri Eymen 

El-Zevahiri’yi Kabil’in Şir Pur isimli diplomatik bölgesinde düzenle-

diği bir insansız hava aracı saldırısıyla öldürdüğünü duyurması, 

Taliban’ın El Kaide’yle ilişkisi konusunu gündeme getirmiş ve ul-

uslararası toplumun Taliban’a yönelik eleştirileri sertleşmiştir.

İkinci talep ise başta kadın hakları olmak üzere insan hakları 

konusunda ilerleme kat edilmesidir. Taliban yönetimi ise bir şeri-

at düzeni teşkil ettiklerini ve İslami ölçütler çerçevesinde kadın-

ların haklarına saygı duyduklarını belirtmektedir. Fakat bu kon-

uda kadınların eğitim hakkına yönelik kısıtlamaların uluslararası 

toplumun Taliban’a bakışını etkilediği ifade edilebilir.

Üçüncü beklenti ise Afganistan’da tüm kimlik gruplarının temsil 

edileceği bir hükümetin kurulmasıdır. Zira Taliban, Peştun milli-

yetçisi bir örgüttür. Nitekim ülkede eski rejimler döneminde de 

yaşanan Peştun hegemonyasının sürdüğü söylenebilir. Peştun 

hegemonyasına karşı gerek muhalif gruplar gerekse de ul-

uslararası toplum kapsayıcı bir hükümetin kurulması çağrısın-

da bulunmaktadır. Buna karşılık Taliban yönetimi ise kurdukları 

hükümetin zaten kapsayıcı olduğunu dile getirmektedir.

Son dönemde Afgan Sorunu bağlamında yapılan diyalog 

çağrıları artarken; ön plana çıkan hususun da kapsayıcı 

hükümet meselesi olduğu görülmektedir. Özellikle de 2022 yılının 

Aralık ayında bu meselenin gündemdeki yeri daha da artmıştır.

Nitekim 29 Aralık 2022 tarihinde Afganistan Eski Cumhurbaşkanı 

Hamid Karzai, Taliban’ın kapsayıcı bir hükümet kurmasına ilişkin 

süreç başlatması gerektiğini dile getirmiş ve Afganlar arası 

görüşmelerin başlatılmasının tüm tarafların çıkarına olduğunu 

iddia etmiştir.[1] Karzai’nin açıklamalarının ehemmiyet arz ettiğini 

söylemek mümkündür. Zira Karzai’nin Taliban’ın Kabil kapılarına 

geldiğinde şehrin yönetiminin devredilmesi sürecinin sağlıklı bir 

biçimde gerçekleştirilmesi için inisiyatif aldığı ve bir anlamda 

Afganistan Ulusal Uzlaşı Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’la 

birlikte geçiş döneminde kilit rol üstlendiği bilinmektedir.  Bu 

yüzden de Karzai, her ne kadar devrik rejimin Cumhurbaşkan-

larından olsa da belirli bir ağırlığa sahiptir. Zaten bu sebeple 

Karzai, devrik Cumhurbaşkanı Eşref Gani gibi Afganistan’dan 

kaçmamış ve ülkede kalmayı seçmiştir. Bununla birlikte n 2022 

yılının Kasım ayında yaşanan temel tartışmalardan biri de Tali-

ban’ın Karzai’nin yurtdışına çıkmasına izin vermemesi olmuştur.

Taliban’ı böylesi bir yaklaşıma iten husus ise Karzai’nin işgal 

dönemindeki ilk Cumhurbaşkanı olması ve bu nedenle Batılı 

diplomatlar ve siyasetçilerle mühim ilişkilerinin bulunmasıdır. 

Bu yüzden de Taliban, Karzai’nin yurtdışından vereceği mesa-

jların Batı’nın baskısını arttırabileceğini düşünmüştür. Öyle de ol-

muştur. Çünkü Karzai’nin bahsi geçen açıklamaları, bir noktada 
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Bu kapsamda Yunanistan, Almanya’yla uyguladığı modelin bir benzerini de ABD’yle hayata geçirmek istemektedir. Atina, Berlin’le yaptığı 

anlaşmada olduğu gibi Washington’la da gerçekleştirmek istediği anlaşma noktasında değiş-tokuş modelini gündeme getirmeye çalış-

maktadır. Lakin Yunanistan’ın Patriot almadan, S-300’leri Ukrayna’ya gönderme ihtimali son derece zayıftır. Zira Yunanistan, henüz Ukray-

na’ya karşılıksız bir şekilde silah yardımı yapmamıştır. 

Diğer taraftan Yunanistan Savunma Bakanı, 21 Aralık 2022 tarihinde Atina’nın Washington’dan Patriotlar konusunda resmi bir teklif al-

madığını dile getirmiştir. Bunun yanı sıra Panagiotopoulos, S-300’leri Kiev’e göndermenin hiç de basit bir mesele olmadığını ve ken-

di güvenliklerini zayıflatma gibi bir niyetlerinin bulunmadığını ifade etmiştir.[4] Bu noktada Atina’nın siyasetinin bekle-gör anlayışına 

dayandığı ileri sürülebilir. Üstelik S-300’ler, halihazırda Yunanistan tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu sis-

tem, Atina’nın güvenlik politikasında son derece önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan Yunanistan’ın ABD’den bir teklif ya da güvence 

almayı beklediği öngörülebilir.  

Diğer taraftan Yunanistan’ın S-300 konusunu gündeme getirmesi, Rusya’nın sert tepkisine yol açmıştır. 28 Aralık 2022 tarihinde Rusya 

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Atina’nın S-300 hususundaki niyetini değerlendirdiğini belirtmiştir. Lavrov, iki ülke arasındaki 

anlaşma uyarınca Yunanistan’ın Rusya’nın rızası olmadan bu sistemleri transfer etme hakkına sahip olmadığını dile getirmiştir.  Atina’ya 

bu konuyu aktardıklarını ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı, Yunan yetkililerin Moskova’ya kendi taahhütlerine dikkat ettiklerini söylediklerini 

belirtmiştir.[5] Anlaşılacağı gibi Moskova, Atina’nın Kiev’e S-300 göndereceği olası bir senaryoya sessiz kalmayacaktır. Yunanistan’ın ise bu 

konuda ABD’nin ve Rusya’nın tepkilerini ölçerek zemin yokladığı öne sürülebilir.  

Sonuç olarak bahsi geçen savaş, Moskova ile Atina arasındaki ilişkilerin tarihteki en düşük seviyeye düşmesine yol açmıştır. Yunanistan, 

Ukrayna’yı söylem bazında desteklemenin yanı sıra ağır silahlar vasıtasıyla da desteklemiştir. Tüm bunlara rağmen Atina, Ukrayna’daki 

savaş boyunca daha çok kendi güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir siyaset yürütmüştür. Almanya örneği, bunun en somut delill-

erindendir. Bunun yanı sıra S-300’lerin Patriot’lar karşılığında gündeme getirilmesi de Atina’nın politikasını ortaya koyması bakımından 

oldukça mühimdir.

[1] “Greece to Send 40 of Its Soviet Tanks to Support Ukraine, Greek City Times, https://greekcitytimes.com/2022/09/17/greece-soviet-

tanks-ukraine/, (Erişim Tarihi: 30.12.2022).

[2] “Defense Minister Rejects Shipment of Military Vehicles to Ukraine Creates Gap in Greece’s Security”, Ekathimerini, https://www.eka-

thimerini.com/news/1195688/def-minister-rejects-shipment-of-military-vehicles-to-ukraine-creates-gap-in-greeces-security/, (Erişim 

Tarihi: 30.12.2022).

[3] “Greece is Ready to Transfer S-300 to Ukraine if the US deploys Patriot Air Defense Systems in Crete”, Greek City Times, https://greek-

citytimes.com/2022/12/17/greece-is-ready-to-transfer-s-300-to-ukraine-if-the-us-deploys-patriot-air-defense-systems-in-crete/, 

(Erişim Tarihi: 30.12.2022).

[4] “Greece did not Receive Formal Proposal from US on Swap of S-300 with Patriot: Defense Chief”, AA, https://www.aa.com.tr/en/europe/

greece-did-not-receive-formal-proposal-from-us-on-swap-of-s-300-with-patriot-defense-chief/2770759, (Erişim Tarihi: 30.12.2022).

[5] “Greece can’t Supply S-300 Systems Without Russia’s Approval: Lavrov”, TRT World, https://www.trtworld.com/europe/greece-can-t-

supply-s-300-systems-without-russia-s-approval-lavrov-63987, (Erişim Tarihi: 30.12.2022).

içinde Moskova’yla denge politikası yürütmeye çalışan bir siyaset takip etmiştir. Lakin bahsi geçen savaş, Atina’nın bu politikasının sona 

ermesine sebebiyet vermiştir.

Tüm bunlarla birlikte Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında Rusya’ya doğalgaz konusunda en bağımlı ülkelerden biri olarak 

dikkat çekmiştir. Bu durum, Atina’nın savaş boyunca Moskova’ya yönelik politikasının şekillenmesinde mühim bir rol oynamıştır. Yunani-

stan, bu bağımlılığın kendi zayıf karnını oluşturduğunu bildiği için halihazırda kendisini enerji hususunda transit nokta olarak tanımlayan 

bir siyaset yürütmekte ve çeşitli enerji projelerini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Buna 2022 yılının Ekim ayında faaliyete geçen ve 

Azerbaycan doğalgazının aktarımını sağlayan Yunanistan-Bulgaristan Doğalgaz Ara Bağlantısı örnek verilebilir.

Öte yandan Yunanistan, savaş sırasında Ukrayna’ya silah yardımında bulunan ülkelerden olmuştur. Bu doğrultuda 16 Eylül 2022 tarihin-

de Berlin ve Atina, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Alman mevkidaşı Christine Lambrecht arasında gerçekleşen 

görüşmenin ardından Ukrayna’ya zırhlı araç sevkiyatını kolaylaştırma konusunda anlaşmıştır. Söz konusu anlaşmayla Yunanistan, 

Ukrayna’ya 40 Sovyet BMP-1 tankı göndermeyi kabul etmiştir ve bunun karşılığında Almanya’dan bir o kadar Marder tipi tank alacaktır.[1]

Diğer taraftan bu yardım, Yunanistan iç siyasetinde tartışmalara neden olmuştur. Ülkenin ana muhalefetinde bulunan Radikal Sol Koal-

isyon (SYRIZA), Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis’i mevzubahis anlaşma sebebiyle eleştirmiştir. SYRIZA milletvekilleri, anlaşmanın 

ülkenin güvenliğini tehdit edebileceğine dikkat çekmiştir. Buna karşılık 14 Ekim 2022 tarihinde Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Pa-

nagiotopoulos, Berlin’le yapılan anlaşmanın Atina’nın güvenliğinde herhangi bir eksiklik yaratmayacağını ifade etmiştir.[2]

Görüleceği üzere, Yunanistan’da hükümet ve ana muhalefet, Ukrayna’ya yönelik silah yardımı hususunda farklı noktalarda konumlan-

maktadır. SYRIZA, daha itidalli bir politika uygulanmasını savunurken; Miçotakis’in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi (ND) ise tam tersi 

bir siyaset izlemektedir.

Mevzubahis anlaşma incelendiğinde, Atina’nın Kiev’e yönelik askeri yardımının “koşulsuz” bir yardım olmadığı göze çarpmaktadır. 

Yunanistan, Ukrayna’ya askeri yardım yapmayı; ancak vereceği silahların muadillerini Almanya’dan alma şartıyla kabul etmiştir. Üste-

lik Yunanistan’ın Ukrayna’ya yaptığı silah yardımları, Yunan Ordusu tarafından bir anlamda elden çıkarılmak istenen türde silahlardır. 

Yunanistan, BMP-1 tanklarından da görüleceği gibi, oldukça eski ağır silahları envanterinden çıkaracak ve Almanya’dan daha kaliteli 

tanklar alacaktır. Dolayısıyla söz konusu anlaşmanın Yunanistan’ın lehine olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Öte yandan Atina’nın Kiev’e yönelik silah yardımı, S-300 Hava Savunma Sistemi vesilesiyle ikinci kez gündeme gelmiştir. Bu kapsamda 

17 Aralık 2022 tarihinde Yunan medyasına Panagiotopoulos’un şu sözleri yansımıştır:[3]

“Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Girit’e bir Patriot sistemi kurarsa ve entegre edildikten sonra hava savunma sistemine bağlanırsa o 

zaman S300’ler kaldırılabilir. Aynı prosedür, Ukrayna’ya göndermek isteyebilecekleri diğer Rus yapımı hava savunma sistemleri için de 

geçerli.”

Bu bağlamda Yunanistan Savunma Bakanı’nın ifadelerinden anlaşılabileceği üzere Atina, S300’leri Washington’la bir pazarlık unsuru 

olarak kullanmak istemektedir. Dolayısıyla Yunanistan’ın bu konuyu Ukrayna’nın güvenliğinden ziyade; kendi güvenliği adına gündeme 

getirmiştir.

Ayrıca son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırılarını arttırması, Batı’da Kiev’e hava savunma sistemi gönderilmesi 

fikrini daha da perçinlemiştir. Ukrayna’nın Batı’nın savunma sistemlerine ihtiyacı olduğu kadar Rus teknolojisiyle üretilmiş sistemlere de 

ihtiyacı vardır. Yunanistan, eski Rus hava savunma sistemlerine ev sahipliği yaptığından dolayı kendisini ön plana çıkarmaya çalışmak-

tadır. Dolayısıyla Atina’nın bu durumdan kendi adına faydalanmak istediği görülmektedir.
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1962 yılında iki ülke arasında savaşın yaşanmasına neden olan sınır gerilimleri, 2017 senesinde yine çatışmaya dönüşmüştür. Çin’in 

tartışmalı bir platodan bir sınır yolunu uzatmaya çalışmasının ardından bölgede çatışma meydana gelmiştir.[3] Ancak esas olarak 2020 

yılında yaşanan çatışma, yeni bir savaş riskini gündeme getirmiştir. Son 45 yılın en ölümcül çatışmaları arasında yer alan 2020 çatışması 

sonrasında iki ülkenin askeri faaliyetleri ve nükleer çalışmaları daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Tarafların giriştiği her askeri tatbikat 

ve sınır güvenliğini etkileyecek kapasitedeki her çalışma; karşı tarafa yönelik bir mesaj olması hasebiyle mühimdir.

2020 yılındaki çatışma sonrasında 2021 senesinin Ocak ayında da Sikkim bölgesinde bir çatışma yaşanmış, daha sonra aynı yılın Eylül 

ayında Çin, Hindistan’ı birliklerine ateş etmekle suçlamıştır. 2022 yılının Haziran ayında ise Yeni Delhi, Çin’i bölgede üs ve gözlem kulesi inşa 

etmekle suçlamış ve gerilim yine çatışmayla sonuçlanmıştır. 15 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen çatışma ise Hindistan’ın doğusun-

daki Arunaçal Pradeş eyaletinin Tawang bölgesinde yaşanmıştır. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, çatışmanın Çin birliklerinin 

“Hindistan topraklarına girmesiyle” ve Yangtse bölgesi yakınlarındaki tartışmalı sınır boyunca “tek taraflı olarak statükoyu değiştirmeye 

çalışmasıyla” başladığını öne sürmüştür.[4]

İki ülke arasında gerginlikler sürerken; Hindistan, uzun menzilli nükleer kapasiteli füze testi gerçekleştirmiştir. Söz konusu testin Pekin’e yöne-

lik bir güç gösterisi niteliği taşıdığı söylenebilir. Ancak Hindistan yetkililerince testin daha önce planlandığına dair açıklama yapılmıştır. 

Ayrıca testin yapılacağının önceden duyurulduğu da belirtilmiştir. Dolayısıyla Yeni Delhi’nin bu adımı, savunma kapasitesini geliştirme 

yolundaki rutin bir basamaktır. Bu süreçte sınır geriliminin yaşanması ise ilginç bir tesadüf olmuştur.[5]

Nükleer programını 1940’lı yıllarda başlatan Hindistan, ilk resmi Nükleer Doktrini’ni 2003 yılında duyurmuştur. Yeni Delhi, söz konusu dok-

trinde nükleer çalışmaların amaçlarını sıralamıştır. Buna göre; güvenilir bir asgari caydırıcılık elde edilmesi, Hindistan topraklarına veya 

herhangi bir yerdeki Hint kuvvetlerine yapılacak bir nükleer saldırıya misilleme olarak bu silahların kullanılması ve nükleer silaha sahip 

olmayan devletlere karşı nükleer silahların kullanılmaması hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütülmekte 

ve dönem dönem testler gerçekleştirilmektedir.[6]

1998 yılının Mayıs ayında ülke, nükleer enerjiyi askeri amaçlar için kullanma kapasitesini gösteren bir dizi nükleer test gerçekleştirmiştir. Bu 

testin ardından “İlk Kullanmama Doktrini”ni ilan eden Hindistan, nükleer gücü ilk kullanan taraf olmayacağını taahhüt etmiştir.[7]

Test kapsamında Agni V isimli nükleer kapasiteli balistik füzenin ilk denemesi 2012 yılında yapılmıştır. Agni V, Hindistan’ın Çin’e karşı nükleer 

caydırıcılığını güçlendirme girişimlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Yeni Delhi, “ateş” anlamına gelen ve “Agni” adı verilen kıtalar-

arası bir balistik füze ailesi geliştirmiştir.[8] Agni füzeleri, uzun menzilli, nükleer kapasiteli, karadan karaya balistik füzelerdir. Geçmiş yıllarda 

da serinin önceki versiyonları test edilmiştir.

Daha önceki son Agni V testi ise 2021 yılının Ekim ayında yapılmıştır. Füzenin menzili yaklaşık 5.000 km’dir. Aynı zamanda Pekin de dahil 

olmak üzere Çin anakarasındaki çoğu şehre ulaşabilecek kapasitede olduğu bilinmektedir.[9] Yapılan açıklamalarda; füze üzerindeki yeni 

teknolojileri ve ekipmanı doğrulamak amacıyla yapılan testin, füzenin eskisinden daha uzaktaki hedefleri vurabildiğini kanıtladığı belir-

tilmiştir.[10] Aynı zamanda Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda da başarılı testin “asgari caydırıcılık” politikasına 

uygun olduğu ifade edilmiştir. 2021 yılının Haziran ayında da Agni sınıfı füzelerin gelişmiş bir çeşidi olan yeni nesil nükleer kapasiteli balistik 

füze Agni P başarıyla test edilmiştir.[11]

Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından işletilen Agni V füze denemesi, Odisha açıklarındaki Abdul Kalam Adası’ndan gerçekleştirilmiştir. 

Üç kademeli katı yakıtlı motor kullanan nükleer yetenekli füze, Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu tarafından geliştirilmiştir. Ag-

ni-6’nın da 8000 kilometreden başlayan çok daha uzun menzilli geliştirme aşamasında olduğu ve Çoklu Bağımsız Hedeflenebilir Yeniden 

Giriş Aracı taşıma kabiliyetinin bulunduğu dile getirilmektedir.[12]

Görünen o ki; Hindistan, bu seriyi ilerletmeye devam edecektir. Nitekim Stockholm merkezli savunma düşünce kuruluşu SIPRI de 2022 

yılının Haziran ayında yaptığı açıklamada, Hindistan’ın 2022 yılının Ocak ayı itibarıyla 160 nükleer savaş başlığının bulunduğunu ve nükleer 

cephaneliğini genişletme yolunda ilerlediğini iddia etmiştir.[13]

Çin’le Yaşanan Sınır
Geriliminin Gölgesinde
Hindistan’ın Nükleer Çalışmaları
Çin-Hindistan sınır sorunları, yıllardır devam 

etmekte ve inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. 

Tam bir şekilde tanımlanmamış olan 3.440 km 

uzunluğundaki Fiili Kontrol Hattı (LAC), iki ülke 

güvenlik güçlerinin sık sık karşıya gelmesine 

neden olmaktadır. Askeri düzeyde görüşmeler 

yapılmasına rağmen zaman zaman çatışma-

lar yaşanmakta ve gerilim tırmanmaktadır. Son 

otuz yıldaki görüşmeler ise sınır anlaşmazlıklarını 

çözmede başarısız olmuştur. Kontrol hattındaki 

nehirlerin, göllerin ve kar tepelerinin varlığı, hat-

tın değişkenliğine etki etmektedir.[1]

15 Aralık 2022 tarihinde Çin-Hindistan sınırında 

gerilim yine yükselmiş, güvenlik güçleri arasında 

taşlı ve sopalı bir çatışma meydana gelmiştir.[2] 

Bu gerilimin ortasında Hindistan’ın bir füze testi 

gerçekleştirmesi ise dikkatleri farklı bir noktaya 

çekmiştir. Bu minvalde Yeni Delhi’nin nükleer 

kapasitesinin ve füze testlerinin gelişimi konusu 

önem taşımaktadır.

Hindistan’ın nükleer gelişiminde ve faaliyetler-

inde, Çin’le yaşadığı sınır gerilimlerinin tetikleyici 

bir etki oluşturduğunu söylemek mümkündür. 
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Halihazırda Hindistan’ın nükleer kapasiteli sekiz farklı sistem kullandığı tahmin edilmektedir. Bunlar; iki uçak, dört kara tabanlı balistik 

füze ve iki deniz tabanlı balistik füzeden oluşmaktadır. 138 ile 213 nükleer savaş başlığı için yeterli olan yaklaşık 700 kilogram silah sınıfı 

plütonyum ürettiği tahmin edilmektedir. Ülke mevcut kapasitesini arttırmak, sistemlerini tamamlamak ya da onların yerine geçecek 

yeni sistemeler oluşturmak için çalışmalarda bulunmaktadır. Yeni Delhi, bu kapsamda geliştirdiği en az dört yeni silah sistemiyle nükleer 

cephaneliğini modernize etmeye devam etmektedir.[14]

Bununla birlikte söz konusu füzelere savaş başlığı üretmek için ek plütonyum gerekecektir. Hindistan’ın bu kapsamda birkaç yeni 

plütonyum üretim tesisi inşa ettiği ifade edilmektedir. Kalpakkam yakınlarındaki Indira Gandhi Atom Araştırmaları Merkezi’nde yapım 

aşamasında olan, 500 megavatlık Prototip Hızlı Yetiştirme Reaktörü’nün (PFBR) Hindistan’ın plütonyum üretim kapasitesini daha da 

arttıracağı düşünülmektedir.[15]

Sonuç olarak Yeni Delhi’nin nükleer kapasitesini arttırma yolunda önemli adımlar attığı görülmektedir. Füze testleri ve modernizasyon 

çalışmaları, yeni nesil teknolojik imkanlarla şekillendirilmektedir. Söz konusu çalışmaların ülkenin mevcut sınır sorunları açısından caydırıcı 

etki oluşturmasının beklendiği söylenebilir. Bu kapsamda Hindistan’ın üretim ve kapasite bakımından nükleer kapasitesini geliştirme 

faaliyetlerini sürdüreceği öngörülebilir.
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