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Balkanların AB’ye
Entegrasyon Sürecine
Rusya’nın Tepkisi:
Karadağ Örneği
Balkanlarda Batı ile Rusya arasında nüfuz 

mücadelesine sahne olan ülkelerin başında 

Karadağ gelmektedir. 2000’li yılların başında 

Rusya, söz konusu mücadelede avantajlı olarak 

ön plana çıkarken; 2010’lu senelerden itibaren 

sürecin Batı lehine geliştiği görülmektedir.

Bununla birlikte 2006 yılında dağılan Sır-

bistan-Karadağ’ın ardından Karadağ, yönünü 

Batı’ya çevirmiştir. Bu bağlamda Avrupa Birliği 

(AB), 2012 senesinde Karadağ’ın birliğe katılımı-

na ilişkin müzakereleri başlatmıştır. Böylece 

Karadağ’ın AB’yle olan bütünleşme süreci hız 

kazanmıştır. Bu kapsamda Karadağ, 2014 yılın-

da Rusya’nın Kırım’ı uluslararası hukuka aykırı 

bir biçimde ilhak etmesinin ardından Batı 

yaptırımına katılan ülkelerden olmuştur.
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Öte yandan 2016 yılının Ekim ayında Karadağ’daki Batı yanlısı hükümeti devirmeyi amaçlayan Rusya yanlısı askeri darbenin başarısız 

olması,[1] Moskova-Podgoritsa hattındaki münasebetlerde bir dönüm noktası olmuştur. Zira bu darbe girişimi, Karadağ’ın Kuzey Atlantik 

Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üyeliğinin engellemesi için gerçekleşmiştir. Özellikle de 2017 senesinde Podgoritsa’nın NATO’ya üye olması, 

Moskova’nın Balkan ve Adriyatik jeopolitiğinde önem arz eden bu ülkedeki nüfuzunun azalmasına yol açmıştır.

Anlaşılacağı üzere, uzun yıllardır Balkan coğrafyasında bir Rus müttefiki olarak nitelendirilen Karadağ’ın NATO üyeliği, Kremlin için büyük 

bir kayıp olmuştur. Öte yandan Batı’nın Karadağ üzerinde nüfuz elde etme araçlarının AB ve NATO gibi uluslararası kurumlar olduğu ve 

taraflar arasındaki ilişkilerin kurumsal bir çerçevede geliştiği söylenebilir. 

Buna karşılık Rusya’nın Karadağ’a karşı takip ettiği siyasette tarih, kültür ve din kavramlarının ağırlık kazandığı öne sürülebilir. Özellikle 

Karadağ’ın nüfusunun önemli bir bölümünün Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebine mensup olması ve nüfusun üçte birinin etnik Sır-

plardan oluşması, Rusya’nın bahsi geçen ülkedeki etkisini arttırması açısından mühimdir. Dahası Rusya, Karadağ’da bulunan Sırp Or-

todoks Kilisesi vasıtasıyla Panslavizm politikasını da sürdürmektedir. Dolayısıyla Moskova, Potgoritsa’ya yönelik politikasını belirlerken; din 

ve kültür ögelerini ön plana çıkarmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Karadağ’ın jeopolitik konumu, Moskova’nın Podgoritsa’ya atfettiği önemde rol oynayan bir diğer unsurdur.  

Karadağ’ın Adriyatik’e kıyısı olan ülkeler arasında yer alması, Balkan jeopolitiğindeki ehemmiyetini arttırmaktadır. Lakin Podgoritsa’nın 

NATO’ya üye olması, Adriyatik’in bir anlamda “NATO Gölü”ne dönüşmesine yol açmıştır. Bu nedenle Kremlin, en azından Karadağ’da 

ekonomik araçlar vesilesiyle nüfuz kazanmaya çalışmaktadır.

Diğer taraftan Karadağ ile Rusya arasındaki ilişkiler, Podgoritsa’nın NATO’ya katılmasından beri aşamalı bir şekilde gerilemektedir. Buna 

rağmen Rusya, Karadağ’ın mevzubahis örgüte üye olmasının ardından ekonomik yatırımlar yoluyla etkinliğini sürdürmeye çabalamıştır.

Halihazırda Rusya, Karadağ’daki en büyük yabancı yatırımcı konumundadır. 2019 yılı itibarıyla Karadağ’daki Rus yatırımlarının çoğu emlak 

ve turizm sektörleri vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca Moskova’nın yatırımları, Podgoritsa’nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) %26’sına 

eşittir.[2] Bahse konu olan durum, Rusya’nın Karadağ üzerindeki ekonomik etkisini göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. Yani 

son yıllarda Moskova’nın Podgoritsa’ya yönelik politikasında din, kültür ve tarih ögelerinden ziyade; ekonomi ön plana çıkmaktadır.

Tüm bunlara karşın Moskova’nın mevzubahis stratejisi, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından ağır 

bir yara almıştır.  Bilhassa 2022 yılının Nisan ayında Dritan Abazovic’in Karadağ Başbakanı olmasının akabinde Rusya ile Karadağ ar-

asındaki ilişkiler daha da gerilmeye başlamıştır. Çünkü Abazovic Hükümeti göreve geldikten sonra hem ülkenin AB’ye üyelik sürecini 

hızlandıracağını beyan etmiş[3] hem de Brüksel’in Moskova’ya yönelik tüm yaptırımlarına katılacağını açıklamıştır.[4]  

Kısaca özetlemek gerekirse Karadağ, Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılarak dış politika noktasında AB’ye uyum sağlamak istemiştir. 

Bir diğer deyişle Abazovic Hükümeti, Podgoritsa’nın Brüksel’le olan bütünleşme süreci hızlandırmak istemiştir. Bu da Moskova’yla olan 

münasebetlere olumsuz yansımıştır.  

Öte yandan Karadağ, her ne kadar Rusya’ya karşı net bir duruş ortaya koysa da ülkede yaşanan siyasi gerilimler nedeniyle AB’yle olan 

uyum sürecinde birtakım zorluklar yaşamaktadır. Bu kapsamda 2022 senesinin Haziran ayında Avrupa Parlamentosu (AP), Karadağ’ın 

Avrupa entegrasyonuna olan bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirse de Podgoritsa’nın seçim ve yargı reformlarında ve or-

ganize suç ve yolsuzlukla mücadelede aşama kat etmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.[5] Dolayısıyla Karadağ’ın AB’yle olan bütünleşmesi, 

dış politikadan ziyade; iç siyasetteki birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle istenilen seviyede ilerlememektedir.

Hatırlanacağı üzere 2022 yılının Temmuz ayında Podgoritsa, Brüksel’in Moskova’ya karşı uyguladığı yaptırımlara uyum sağlayarak ülk-

edeki bazı Rus vatandaşlarına ait gayrimenkulleri dondurma kararı almıştır.[6] Yani Rusya’nın bahsi geçen savaşla birlikte Balkanlar’da 

önemli ölçüde yatırımları bulunduğu bir ülkedeki ekonomik etkisi de azalmaya başlamıştır.

Bununla birlikte Karadağ’da Dritan Abazovic liderliğindeki hükümetin 2022 senesinin Ağustos ayında güvenoyu alamaması üzerine bir 

siyasi kriz meydana gelmiştir. Bu durumda ise Abazovic’in ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi’yle imzaladığı anlaşma belirleyici rol oynamıştır. 

Dahası 1 Kasım 2022 tarihinde 81 kişiden oluşan Karadağ Parlamentosu’nun 41 oyla Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kısıtlayan bir karar 

alması da AB’nin tepkisine neden olmuştur. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı’nın ülkede hükümetin kurulmasına ilişkin yetkilerini sınır-

landırmaktadır. Bu kararın alınmasında Sırp ve Rus yanlısı olan ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Demokrat Cephe kritik rol oynamıştır.[7]

Tahmin edileceği gibi, Abazovic’in güvenoyu alamamasından ardından ülkede başlayan siyasi istikrarsızlık, Rusya’nın Karadağ üzerindeki 

nüfuzunu arttırabilecek bir neticeye yol açabilir. Bu durum, özellikle de Brüksel’in de tepkisinden de anlaşılacağı gibi Karadağ’ın AB’yle olan 

entegrasyon sürecini sekteye uğratabilir. Zira Karadağ’da son dönemlerde Sırp yanlıların etkisini arttırdıkları görülmektedir.

29 Aralık 2022 tarihinde ise Karadağ’da hükümeti kurma görevi eski Dışişleri Bakanı Moidrag Lekic’e verilmiştir. Lekic, Rus yanlısı Demokrat 

Cephe tarafından desteklenmiştir. Dahası Lekic, parlamento üyesi olarak Karadağ’ın 2017 senesinde NATO’ya katılmasına ve son dönem-

de de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını kınayan kararlara karşı çıkmıştır.[8] Dolayısıyla Lekic tarafından kurulacak bir hükümet, 

Karadağ’ın AB entegrasyonunun yavaşlamasına neden olabilir. Üstelik Lekic’in fikirleri de göz önünde bulundurulduğunda; söz konusu 

durum, Karadağ’ın Rusya’yla olan münasebetlerinin düzelmesine de yol açabilir.

Sonuç olarak Karadağ’da son yıllarda Rus nüfuzunun giderek azaldığı bir süreç yaşanmıştır.  Bu durumda iki noktanın ön plana çıktığı 

söylenebilir. Birincisi, 2017 yılında Karadağ’ın NATO’ya üye olmasıdır. İkincisi ise Rusya’nın 2022 senesinde Ukrayna’yı işgalidir.  Lakin 2022 

yılının Ağustos ayında ülkede başlayan siyasi istikrarsızlık ve Sırp yanlılarının etkinliklerini arttırması, Moskova’nın Podgoritsa’yla olan ilişkil-

erinde yeni bir sürece kapı aralayabilir. 
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temel görevi bulunmaktadır. Birincisi, AB Konseyi ve hazırlık organ-

larındaki toplantıların planlanmak ve buna başkanlık etmektedir. 

İkincisi ise Konseyi’i diğer AB kurumlarıyla olan münasebetlerde 

temsil etmektedir. Yani Başkanlık, Konsey’in başta Avrupa Komi-

syonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) olmak üzere diğer AB kurum-

larıyla ilişkilerini yürütmektedir.[1] 

Anlaşılacağı üzere İsveç, AB içinde son derece önemli bir göreve 

başkanlık etmeye başlamıştır. Özellikle de Avrupa’daki savaş kon-

jonktürü, birlik içerisindeki bazı ülkelerin ekonomik anlamda bo-

calamaları ve enerji noktasında yaşanan sıkıntılar, Stockholm’ün 

önüne bazı sınamalar çıkarmaktadır.

Diğer taraftan 14 Aralık 2022 tarihinde İsveç Başbakanı Ulf Kristers-

son, Stockholm’ün AB Konseyi Dönem Başkanlığı zarfında dört temel 

noktaya odaklanacağını duyurmuştur. Bunlar; güvenlik, rekabetçi-

lik, çevre ve enerji dönüşümü ve demokratik değerler ile hukukun 

üstünlüğünden oluşmaktadır.[2]  

Bununla birlikte İsveç Hükümeti, güvenlik başlığında Kiev’e yöne-

lik ekonomik ve askeri desteğin yanı sıra AB’ye üyelik konusunda 

Ukrayna’nın desteklenmesine öncelik vereceğini de açıklamıştır. 

Ayrıca Stockholm, sınır ötesi organize suçla mücadeleye de dikkat 

çekmiştir. Rekabetçilik maddesinde ise en acil önlem, Ukrayna’daki 

savaşa ve bunun kısa vadeli sonuçlarına ayrılmıştır. Dahası Avru-

pa’nın gücünün, dayanıklılığının ve küresel duruşunun, tek pazar ve 

küresel ticaret fırsatlarıyla yakından bağlantılı olan ekonomik çık-

tıyla ilişkili olduğuna vurgu yapılmıştır. Çevre ve enerji dönüşümü 

başlığında da uzun vadeli enerji piyasası reformu ele alınırken; yük-

sek ve değişken enerji fiyatlarıyla mücadele çabalarının devam 

edeceği belirtilmiştir.[3]

Tahmin edileceği üzere, İsveç’in önündeki en önemli sorun, 

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Avrupa’da yarattığı etkiler olacaktır. Zira 

Stockholm’ün önceliklerinin hemen hemen hepsi, mevzubahis 

savaşla ilişkilidir. Bununla birlikte her ne kadar farklı türde kurum-

lar olsa da İsveç de NATO üyeliği için çabalamaktadır. Bu bakım-

dan hem İsveç hem de Ukrayna çeşitli Batı örgütlerine üye olmaya 

çalışmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Stock-

holm’ün katkıları vesilesiyle Kiev’in AB’yle entegrasyonu konusunda 

kritik gelişmelerin yaşanabileceği öngörülebilir.

Öte yandan dış dinamikler kadar iç dinamikler de İsveç’in AB 

Konseyi Dönem Başkanlığı’nda belirleyici olacaktır. Bu bakımdan 

İsveç’in iç dinamiklerinin üzerinde de durulması gerekmektedir. Ha-

lihazırda İsveç, üç partinin bir araya geldiği bir koalisyon tarafından 

yönetilmektedir. Bu partiler; Ilımlı Muhafazakâr Parti (M), Liberal Parti 

(L) ve Hristiyan Demokrat Partisi’dir (KD). Aşırı sağcı İsveç Demokrat-

lar Partisi (SD) de mevcut hükümete dışarıdan destek vermektedir. 

Bahsi geçen dört partinin işbirliklerinin temeli ise Tidö Anlaşması’na 

dayanmaktadır. Bu bağlamda taraflar, ülkedeki sorunlara yak-

laşımlarının benzer olduğunu ve bunlarla başa çıkılması noktasın-

da müşterek çözümler arayacaklarını deklare etmiştir.[4]

Tüm bunlarla birlikte SD, her ne kadar dışarıdan destek verse de 

mevcut hükümetin siyasetinin şekillenmesinde kritik role sahiptir. 

Göçmen karşıtı kimliğiyle ön plana çıkan SD, aynı zamanda AB’ye 

de muhaliftir. Bu nedenle Batılı analistler, SD’nin İsveç’in AB Konseyi 

Dönem Başkanlığı’nı rehin alabileceğine ilişkin eleştiriler getirmek-

tedir. SD Milletvekili olmasının yanı sıra AP Milletvekili de olanChar-

lie Weimers, göç konusunda herhangi bir zorunlu mekanizma is-

temediklerini belirtmiş ve ülkeye daha fazla sığınmacı gelmesini 

kabul etmeyeceklerini dile getirmiştir. Bunun SD’nin kırmızı çizgisi 

olduğunu öne süren Weimers, söz konusu çizginin aşılmasının İsveç 

Hükümeti adına sonuçları olacağını da ifade etmiştir. Buna ek 

olarak SD Milletvekili, partisinin Ukrayna’nın Rusya’ya karşı mücade-

lesinde herhangi bir soruna yol açmayacağına söz vermiş ve parti 

içinde Kiev’e desteğin yüksek düzeyde olduğunu öne sürmüştür.[5] 

Bu kapsamda SD, İsveç’in AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda Ukray-

na’daki savaştan ziyade; Stockholm’ün göç politikasına etki etmeye 

çalışacaktır. Dolayısıyla İsveç’in iç dinamiklerinin Stockholm’ün Dö-

nem Başkanlığı’nda oldukça önem arz edeceği söylenebilir.

Diğer taraftan İsveç’in AB Büyükelçisi Lars Danielsson’un 9 Ocak 

2023 tarihinde göçün neredeyse her üye devlette seçimleri ka-

zanabileceğiniz veya kaybedebileceğiniz bir konu haline geldiğine 

dikkat çekmiştir. Ayrıca Danielsson, yeni komisyon 2024 senesinde 

göreve başlamadan önce bir göç anlaşması üzerinde uzlaşılması 

gerektiğini de belirtmiştir.[6]

Danielsson’un söz konusu ifadelerinden, düzensiz göçün Stock-

holm’ün AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda önem arz edecek me-

selelerden biri olacağı iddia edilebilir. Çünkü İsveç’in bu kuruma 

başkanlık edecek olması, göç gibi meseleleri daha sık gündeme 

taşımasına olanak sağlayacaktır.

Sonuç olarak İsveç’in AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda öncelik 

vereceğini açıkladığı maddelerin hepsi, Rusya-Ukrayna Savaşı’yla 

ilintilidir. Dolayısıyla Stockholm’ün politikaları da bu savaşa bağlı 

olarak şekillenecektir. Öte yandan İsveç’in düzensiz göçe karşı sert 

tutumu göz önünde bulundurulduğunda, Stockholm’ün bu konuyu 

kendi çıkarları doğrultusunda gündeme taşıyacağı öngörülebilir.

[1] “The Presidency of the Council of the EU”, European Council 

Council of the European Union, https://www.consilium.europa.eu/

en/council-eu/presidency-council-eu/, (Erişim Tarihi: 16.01.2023).

[2] “Priorities”, Swedish Presidency of the Council of the European 

Union, https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/pro-

gramme/priorities/, (Erişim Tarihi: 16.01.2023).
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İsveç’in AB Dönem Başkanlığı Süre-
cinde Politikaları Nasıl Şekillenecek?
2022 yılı, İsveç adına iki önemli gelişmeye sah-

ne olmuştur. Öncelikle Stockholm yönetimi, 24 

Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna 

Savaşı’nın ardından uzun yıllardır askeri ittifaklara 

dahil olmamaya özen gösteren tarafsızlık siya-

setine son vermiştir. Bu bağlamda İsveç, Kuzey 

Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) katılabil-

mek için başvuruda bulunmuştur. İkinci önemli 

gelişme ise 2022 senesinin Eylül ayında İsveç’te 

gerçekleşen genel seçimler sonrasında ülkede 

sağ koalisyonun iktidara gelmesidir.

Öte yandan İsveç, 2023 yılına girerken Avrupa 

Birliği’nde (AB) önemli bir pozisyonun başkan-

lığına gelmiştir. Bu kapsamda Stockholm, 1 Ocak 

2023 tarihinden itibaren AB Konseyi Dönem 

Başkanlığı’nı devralmıştır. Dolayısıyla İsveç’in Dö-

nem Başkanlığı sürecinde yukarıda bahsi geçen 

gelişmelerin yol açtığı dinamiklerin etkili olacağı 

varsayımında bulunulabilir.

Tüm bunlarla birlikte AB Dönem Başkanı’nın 

görevinden ve konseyin yapısından söz etmekte 

fayda vardır.  AB Konseyi Dönem Başkanlığı, her 

altı ayda bir AB’ye üye ülkeler arasında dönüşüm-

lü olarak yürütülmektedir. Söz konusu süre zarfında 

Başkanlık, Konsey’in her düzeyindeki toplantılarına 

başkanlık etmekte ve AB’nin Konsey’deki çalışma-

larının devamlılığın sağlanmasında belirleyici rol 

oynamaktadır. Ayrıca AB Konseyi Dönem Başkanlığı 

için seçim yoktur. Her üye devlet, sırayla bu göre-

vi yürütmektedir. AB Konseyi Dönem Başkanı’nın iki 
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Bosna-Hersek’in AB Serüveni: 
Aday Ülke Statüsü
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın patlak vermesiyle 

birlikte zaten istikrarsız bir bölge olma özelliği 

taşıyan Balkanlar, daha da kırılgan bir yapıya 

bürünmüştür. Özellikle de bölgede var olan et-

nik ve dini boyuttaki donuk çatışmalar ve sorun-

lar, bölgedeki istikrarsızlığın ana nedenlerinden 

biri olurken; yolsuzluklar ve ekonomik sıkıntılar da 

sürdürülebilir bir refah ve istikrar ortamının sağl-

anmasının önünde engel teşkil etmektedir.

Bölge ülkelerinin dış politika önceliklerinden bir 

olan Avrupa Birliği (AB) ve diğer Avrupa-At-

lantik kurumlarıyla olan uyum ve bütünleşme 

süreci, var olan istikrarsızlığın ilacı olarak kabul 

edilmektedir. Ancak gelinen süreçte Hırvatistan 

ve Slovenya dışında diğer Balkan ülkelerinin 

AB’yle olan üyelik süreçlerinin bir hayli uzadığı ve 

taraflar arasında bir uyumsuzluğun yaşandığı 

görülmektedir. Ancak son dönemde AB’nin 

bölgede giderek varlığını arttırdığı ve yeniden 

Balkan ülkeleriyle olan uyum ve bütünleşme 

sürecine öncelik verildiği görülmektedir.

AB’nin bölgeye olan yaklaşımındaki bu 

değişimin arkasında şüphesiz Rusya-Ukrayna 

Savaşı’nın getirdiği riskler yatarken; oluşan bu 

konjonktürde enerji ve güvenlik krizi de belirleyici 

rol oynamıştır. Bu bağlamda son dönemde bölge ülkelerinden Bosna-Hersek’in yıllar sonra AB “aday ülke” statüsü elde etmesi de mühim 

bir gelişmedir. 2003 yılında “potansiyel aday ülke” olarak zikredilen Bosna-Hersek, 2016 senesinde resmen AB’ye üyelik için başvurmuştur. 

Yaklaşık 20 yıllık bir serüvenden sonra “aday ülke” statüsünü elde eden Bosna-Hersek önemli bir gelişmeye imza atmıştır.[1]

Bosna-Hersek’in gelinen aşamada hala aday ülke statüsü bakımından birçok eksiği bulunmaktadır. Bilhassa Dayton Barış Anlaşması’nın 

yarattığı karmaşık siyasi sistem ve bu sistemin müsaade ettiği siyasi tıkanıklık, ülkede yaşanan problemlerin başında gelmektedir. Öte 

yandan devleti oluşturan entitelerden olan Sırp Cumhuriyeti (RS) liderlerinin ayrılıkçı söylemleri ve hükümetteki karar alma süreçlerini 

bloke eden adımları da sürdürülebilir bir istikrarın sağlanmamasındaki en önemli engellerdendir.

Tüm bunlara ek olarak ülkedeki siyasi ve ekonomik kurumların kapsayıcılıktan uzak olması ve çoğu devlet kurumunun etnik unsurlara 

dayanarak yönetilmesi ve yolsuzlukla boğuşması, sorunların daha da derinleşmesine sebebiyet vermektedir. Öyle ki; henüz aday ülke 

statüsü verilmesinden birkaç ay önce Avrupa Komisyonu’nun Bosna-Hersek üzerine yayınladığı 2022 yılı raporunda bu problemlere deği-

nilerek Bosna’nın AB’yle olan yolculuğunda gerekli şartları yeteri kadar yerine getirmediği ifade edilmiştir.[2]

Hal böyle olunca söz konusu raporun yayınlamasından kısa bir süre sonra Bosna’ya aday ülke statüsünün verilmesi akıllarda soru işareti 

bırakmıştır. Bu noktada 2022 yılının Aralık ayında alınan “aday ülke” kararının özünde Bosna-Hersek vatandaşlarına yönelik olmadığını; 

aslında siyasi, jeopolitik ve stratejik bir karar olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Bu çerçevede, “aday ülke” statüsü hamlesi incelendiğinde, aslında bölgede yayılan Panslavizmin önüne geçilmek istendiği ifade edile-

bilir.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Balkanlar üzerinde oluşturduğu tehditler ve riskler göz önünde bulundurulduğunda, AB tarafından alınan karar, 

daha anlaşılır hale gelmektedir. Nitekim son dönemde bölgedeki görünürlüğünü ve hareket alanını arttırma çabası içerisine giren AB, 

stratejik bir konuma sahip olan ve ülke içerisinde Rusya’yla yakın ilişkilere sahip olduğu bilinen unsurların mevcudiyetinden ötürü Bos-

na-Hersek’i yanına çekmeye çalışmakta ve bu ülkeden doğacak olası sınamaların önüne geçmeye gayret göstermektedir.

Tabi bu aşamada ülkede son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri görmezden gelmemek gerekmektedir. Zira 2022 yılının Ekim ayında 

düzenlenen genel seçimlerin birçok tartışmalı duruma rağmen demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesi ve elde edilen sonuçların bir 

değişimi işaret etmesi, söz konusu kararın alınmasında etkili olmuştur. Zaten kararın ülkede devam eden hükümet kurma sürecinde bir 

anlaşmaya varılmasıyla aynı zamana denk gelmesi tesadüf değildir.[3] Jasmin Mujanovic’in de ifade ettiği üzere, yaşanan gelişmelerde 

Rusya-Ukrayna Savaşı belirleyici olmuştur.[4]

Öte yandan, ülkedeki siyasilerin tepkilerine bakıldığında, çoğunun bu kararı memnuniyetle karşıladığı görülürken; bazılarının da pek de 

yanlış olmayan eleştiriler getirdikleri görülmektedir. Örneğin 2016 yılında bizzat AB üyeliğine başvuruyu teslim eden Bosnalı Hırvat lider 

Dragan Çoviç, kararın alınmasının uzun sürdüğünü, Bosna’nın bu statüde yıllarca kalabileceğini; ancak hedeflerinin bir an önce üyeliği 

elde etmek olduğunu ifade etmiştir. Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ise kararın birkaç yıl önce alınmış olması durumunda daha iyimser 

olacağını ifade ederken; Rusya-Ukrayna Savaşı’na gönderme yaparak bu kararın var olan adaletsizliğe verilen gecikmeli bir tepki old-

uğunun altını çizmiş ve bu kararı çok da umursamadıklarını ifade etmiştir. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin yeni Boşnak üyesi 

Denis Beçiroviç ise bu kararın tüm Bosna vatandaşları için cesaret verici olduğunu ifade etmiştir.[5]

Bosna-Hersek vatandaşlarının genel olarak bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını; ancak uzayıp giden bu süreçte beklentilerinin çoğunu 

kaybettiklerini söylemek mümkündür. Zira kararın ekonomik ve sosyal anlamda somut getirilerinin olması beklenmemektedir.

Sonuç olarak “aday statüsü” elde eden Bosna-Hersek’te büyük değişimlerin yaşanması beklenmemektedir. Lakin alınan kararla ülkedeki 

siyasi istikrarsızlığın önüne geçilebileceği düşünülmektedir. Kararın arka planında ise Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından AB’nin Balkan-

larda yaşanabilecek istikrarsızlıkları önleme çabası yatmaktadır.
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ABD ve Japonya’nın “Kriz 
Müdahale Gücü” Kurması
Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Amer-

ika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı George W. 

Bush, Yeni Dünya Düzeni’nin kurulduğunu ilan 

ederek adeta dünyadaki hegemonyasını ilan 

etmekteydi. 1980’li senelerden itibaren Çin’in 

liberal politikalara ağırlık vermesi ve 2013 yılında 

Kuşak-Yol Projesi’ni ilan etmesiyle birlikte uzun 

vadede Amerikan hegemonyasına dönük en 

ciddi tehdit ortaya çıkmıştır. Çin’in yükselişini 

durdurmak ve onu sınırlandırmak için Barack 

Obama döneminde Pivot-Asya stratejisi, Don-

ald Trump döneminde ticaret savaşları ve 

Joe Biden yönetiminde ise kriz stratejisi uygul-

anmaya başlanmıştır. Bu anlamda ABD, Çin’in 

içerisinde veya yakın çevresinde yapay olarak 

üretilecek ve ardından körüklenecek krizler-

le onu kendi sınırlarına hapsetmeyi ve küresel 

politikaya olan ilgisini azaltmayı hedeflemiştir.

Çin’in ekonomik olarak zenginleşmesi sonucun-

da askeri gücüne daha fazla yatırım yapması, 

Pekin’in faaliyetlerinin bölgesel bir güvenlik teh-

ANKASAM ANALİZ
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[1] “EU potvrdila kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, čestitke evropskih lidera”, Radio Slobodna Evropa, https://www.slobodnaev-

ropa.org/a/bosna-i-hercegovina-eu-kandidatski-status/32177770.html, (Erişim Tarihi: 04.01.2023).

[2] “Key Findings of the 2022 Report on Bosnia and Herzegovina”, European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/

detail/en/country_22_6093, (Erişim Tarihi: 04.01.2023).

[3] “‘Osmorka’, HDZ BiH i SNSD potpisali ‘historijski’ sporazum”, Al Jazeera Balkans, https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2022/12/15/

osmorka-hdz-bih-i-snsd-potpisali-historijski-sporazum, (Erişim Tarihi: 04.01.2023).

[4] “”Ukrajina učinila više za EU perspektivu BiH nego ijedan domaći političar!””, Slobodna Bosna, https://www.slobodna-bosna.ba/vi-

jest/280581/jasmin_mujanovic_otvoreno_ukrajina_uchinila_vise_za_eu_perspektivu_bih_nego_ijedan_domaci_politichar.html, (Erişim 

Tarihi: 04.01.2023).

[5] “Šta znači kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu?”, Radio Slobodna Evropa, https://www.slobodnaevropa.org/a/bih-uslovi-prepo-

ruka-status-kandidata-eu/32079385.html, (Erişim Tarihi: 04.01.2023).
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önce Ukrayna için kurulan askeri tiyatro, bu kez Tayvan ve ona yakın adalarda çıkabilecek krizler için tesis edilmektedir. ABD’li komutan 

James Bierman, Hint-Pasifik’te müttefik devletlerle kurulan işbirliğinin Avrupa’da Rusya-Ukrayna Savaşı’ndakine benzer olduğuna dikkat 

çekmiştir. Bu hazırlıklar sayesinde Ukrayna’nın başarılı bir savunma verdiğini vurgulamıştır.[6] Öyleyse ABD ve müttefik devletler, bu kez 

Tayvan için hazırlanmaktadır.  

ABD’nin Japonya’yla attığı bu son adımlardan sonra Çin’in tepkisi gecikmemiştir. Buna göre Pekin, Washington’un bölgedeki askeri 

çatışmaları önlemek için ikili istişare mekanizmasını yeniden kurma ve diyaloğu sürdürme teklifini geri çevirmiştir.[7] Öyle ki; 2022 yılının 

son günlerinde bir Çin askeri uçağı, Güney Çin Denizi’nde Amerikan askeri kuvvetlerine ait bir uçağın 10 fit (3 metre) yakınına kadar gelmiş 

ve onu manevralar yapmaya zorlamıştır.[8] Bunun üzerine ABD, krizlerin çatışmaya dönüşmesini engellemek için Çin’le iletişim kanallarını 

açık tutmak maksadıyla girişimlerini arttırmıştır. Çünkü 2023 yılında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da Pekin’i ziyaret etmesi beklen-

mektedir. 2022 senesinin Ağustos ayında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyareti esnasında Çin’in bu uçağı 

düşürebileceği bile iddia edilmişti. Bu yüzden ABD, Blinken’ın Pekin ziyaretinde böyle bir riskten kaçınmak istemektedir. Fakat ABD’nin kriz 

siyasetinin doğal bir sonucu da gerginliğin yükselmesi ve çatışma olasılığının artmasıdır. Washington, Pekin’i sınırlarına hapsetmek için 

bu çatışma olasılığını göze almıştır.

[1] “Basis of Defense Policy”, Japan Ministry of Defense, https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/index.html, (Erişim Tarihi: 13.01.2023).

[2] “Japan Nears Plan For Ammo Storage Network Closer To Taiwan”, Asia Nikkie, https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/

Taiwan-tensions/Japan-nears-plan-for-ammo-storage-network-closer-to-Taiwan, (Erişim Tarihi: 13.01.2023).

[3] “War Game Suggests Chinese Invasion of Taiwan Would Fail At A Huge Cost To US, Chinese and Taiwanese Militaries”, CNN, https://

edition.cnn.com/2023/01/09/politics/taiwan-invasion-war-game-intl-hnk-ml, (Erişim Tarihi: 13.01.2023).

[4] “US To Deploy New Mobile Marine Unit in Japan’s Okinawa: Austin”, Korea Times, https://koreatimes.co.kr/www/nation/2023/01/501_343443.

html, (Erişim Tarihi: 13.01.2023).

[5] “US Bolsters Military Ties with Japan, Philippines over Possible Taiwan Conflict with China”, Taiwan News, https://www.taiwannews.com.

tw/en/news/4776321, (Erişim Tarihi: 13.01.2023).  

[6] Aynı yer.

[7] “China Snubs US Military Outreach Ahead of Expected Blinken Visit”, VOA News, https://www.voanews.com/a/china-snubs-us-military-

outreach-ahead-of-expected-blinken-visit-/6910896.html, (Erişim Tarihi: 13.01.2023). 

[8] “Chinese Jet Came within 10 Feet of U.S. Military Aircraft, U.S. Says”, Reuters, https://www.reuters.com/world/chinese-jet-came-within-

20-feet-us-military-aircraft-us-military-2022-12-29/, (Erişim Tarihi: 13.01.2023).   
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didi olarak algılanmasına yol açmıştır. Bunun yanı sıra Tayvan’la birleşme hedefine ulaşmak için gerekirse güç kullanacağını dile get-

irmesi, ABD ve müttefikleri nezdinde “Çin tehdidinin” yükselmesine yol açmıştır. Böyle bir riski en yakından hisseden müttefiklerden biri de 

Japonya’dır. Çünkü Tayvan yakınlarına kadar uzanan takımadalara sahiptir. Örneğin Nansei/Ryukyu Adaları, Çin’i denizlerden çevrele-

mekte ve onun dünyaya açılmasında engel teşkil etmektedir. Bu yüzden Tayvan’la birlikte Japonya’ya ait adaların da tehlike altında 

olduğu düşünülmektedir.

Tüm bu güvenlik risklerini değerlendiren Tokyo yönetimi, ulusal savunmasını uzak denizlere ve geniş bir hava sahasına (uzaya) doğru 

genişletmeye çalışmaktadır. 2022 yılının Aralık ayında yayımladığı strateji belgesinde Japonya, topraklarına yönelik herhangi bir saldırı 

durumunda karşı saldırı yeteneklerini, füze savunmasını ve ABD’yle ortak savunma yeteneklerini güçlendireceğini vurgulamıştır.[1] Bu 

amaç doğrultusunda krizlere müdahalede koordinasyonunu artırmak maksadıyla iki ülkenin savunma kuvvetleri arasında yürütülen 

müzakereler devam etmektedir. Hem Japonya hem de ABD, bölgedeki birliklerini yeniden düzenlemeye ve güçlendirmeye çalışmaktadır.

İki ülke arasında 1951 yılında imzalanan güvenlik anlaşması gereği ABD, Japonya’nın savunmasını sağlamak maksadıyla askeri birlikler-

ini güneydeki Okinawa Adası’nda konuşlandırmıştır. Bu birlikler, ABD-Hint-Pasifik Komutanlığı içerisinde görev yapmaktadır. Fakat buna 

ek olarak Washington, krizlere müdahalede görevlendirmek üzere yeni bir birleşik komutanlık kurmuştur. Benzer adımları Japonya da 

atmaktadır. Tokyo, tüm askeri komutanlıklarını tek bir merkezden kontrol etmeyi amaçlayan entegre-birleşik bir komutanlık kuracaktır. 

Böylece ABD ve Japonya, kurdukları yeni askeri komutanlıklarla operasyonel hazırlıklarını arttırmayı ve olası bir kriz anındaki müdahale 

yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu komutanlıklar, acil durumlarda, Japon Öz Savunma Kuvvetleri ile Amerikan Kuvvetleri ar-

asındaki hareketleri koordine edecektir.  

Her iki devletin de Tayvan’la ilgili bir savaşa hazırlandığı görülmektedir. Örneğin Japonya’nın Tayvan yakınlarındaki askeri yığınağını 

artırdığı belirtilmektedir.[2] Yaklaşık beş yıl içinde Tokyo ve Washington, Tayvan’da çıkabilecek olası bir işgal girişimine karşı ortak müda-

hale yeteneklerini geliştirmiş olacaktır. Görünen o ki; ne Japonya ne de ABD, mevcut şartlarda patlak verebilecek bir krize-çatışmaya- 

hazırlıklı değildir. Çin, askeri modernizasyonunu 2027 yılına kadar tamamlamayı planlamaktadır. ABD de bu tarihe kadar Tayvan veya 

Japonya üzerinden bir savaşın patlak verebileceğini hesap etmekte ve hazırlıklarını bu tarihe göre yapmaktadır. Zira ABD’deki üniversi-

telerde hazırlanan Çin ve Tayvan’la ilgili son savaş simülasyonlarında 2026 veya 2027 yılları dikkate alınmıştır.[3] Benzer şekilde Japonya, 

ulusal savunma stratejisinin gerçekleşmesi için 2027 senesini nihai hedef olarak belirlemiştir.

Son askeri tatbikatlar sırasında Amerikan Deniz Piyadeleri, ilk kez müttefiklerin komuta noktalarıyla irtibat kurmak (onlara haber vermek) 

yerine ortak taktik koordinasyon merkezleri sayesinde Japon askeri birimlerini de “yedek kuvvet”in bir parçası olarak görevlendirmiştir. 

Yani ABD, artık krize müdahalede Japonya’yı haberdar etmek ve ondan yardım istemek durumunda kalmadan ortak taktik koordinasyon 

merkezini kullanarak Japonya’dan yedek kuvvetler temin edebilecektir. Bu, acil bir kriz anında müttefik devletlere önemli bir zaman ka-

zandıracaktır. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, söz konusu üslerin Japonya’nın savunmasına ve aynı zamanda özgür ve açık Hint-Pa-

sifik’e katkı sağlayacağını duyurmuştur.[4]

ABD, Japonya’yla kurulan kriz müdahale koordinasyon merkezini diğer müttefikleriyle kurmaya başlayabilir. Böylece Tayvan Krizi esnasın-

da ABD, adaya yakın olan birçok müttefik devletin üslerinde konuşlanabilecek ve hızlıca müdahalede bulunabilecektir. Bu, ABD’nin kriz 

stratejisinin birer parçasıdır. Konuya dair açıklamasında ABD Deniz Piyadeleri Müdahale Gücü Komutanı General James Bierman, “Biz 

buna ‘tiyatro’ diyoruz. Japonya’da, Filipinler’de ve başka yerlerde tiyatro kuruyoruz.” demiştir.[5]

Askeri bir terim olan tiyatro, birliklerin “hareket alanını” ifade etmektedir. Bir diğer ifadeyle tiyatro, müttefik devletlerle yapılan savun-

ma-güvenlik işbirlikleri dahil olmak üzere genellikle askeri birliklerin operasyon ve görevlerinin kapsamını (sınırlarını) belirlemektedir. Daha 
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Hazar Merkezli Projelerde
Kazakistan-Azerbaycan-BAE 
Yakınlaşması
24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Uk-

rayna Savaşı’nın küresel ticarete yönelik en 

önemli etkisi, hiç şüphesiz Kuzey Koridoru’nun 

tıkanması olmuştur. Bu kapsamda Doğu ile Ba-

tı’yı Çin-Orta Asya-Hazar Denizi-Kafkasya-Bal-

kanlar-Avrupa rotası üzerinden bağlayan Orta 

Koridor’un ehemmiyetinin arttığını ifade etmek 

mümkündür. Çünkü Orta Koridor, Çin ile Avrupa 

arasındaki en kısa, en maliyetsiz ve en istikrar-

lı güzergahı teşkil etmektedir. Kuşkusuz bu du-

rum, Hazar Denizi’ne kıyıdaş devletlerin jeopolitik 

ve jeoekonomik önemini dde arttırmaktadır. Bu 

nedenle de bölge devletlerinin Hazar merkezli 

projelere ağırlık verdiği ve dolayısıyla kendi ko-

numlarını pekiştirmeye çalıştıkları görülmektedir.

Hazar merkezli işbirliklerinin derinleşmesi nokta-

sında Kazakistan ve Azerbaycan’ın güçlü bir ira-

deye sahip olduğu ifade edilebilir. Bu anlamda 

taraflar arasındaki işbirliğinin ilk somut çıktısının 

18 Ağustos 2022 tarihinde Kazakistan’ın KazMu-

nayGas Yönetim Kurulu Başkanı Magzum Mir-

zagaliyev ile SOCAR Başkanı Rovshan Necef’in 

Bakü’de bir araya gelerek Hazar merkezli altyapı 

projelerini ele alması olduğu söylenebilir.[1] Aynı 

zamanda Mirzagaliyev ile Necef arasındaki gö-

rüşme, Orta Koridor’un yalnızca lojistik boyutun-

da değil; enerji arzı ve güvenliği noktasında da 

ön plana çıktığı anlamını taşımaktadır.

ANKASAM ANALİZ
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İlerleyen süreçte de taraflar arasındaki işbirliği arayışları ivmelene-

rek devam etmiş ve 24 Ağustos 2022 tarihinde Kazakistan Cum-

hurbaşkanı Sayın Kasım-Cömert Tokayev’in Azerbaycan Cumhur-

başkanı Sayın İlham Aliyev’le görüşmek üzere yaptığı Bakü ziyareti 

gerçekleşmiştir.[2] Bu da iki ülkenin enerji ihracatı, doğrudan yaban-

cı yatırım çekme ve bölgesel-bölgeler arası entegrasyon süreçle-

ri bakımından Orta Koridor’a verdikleri ehemmiyeti net bir şekilde 

gözler önüne sermiştir.

2023 yılının Ocak ayı itibarıyla Hazar merkezli işbirliği arayışlarının 

hız kazandığını ve bu arayışlarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 

ön plana çıktığını ifade etmek mümkündür. Nitekim gerek Sayın Ali-

yev’in gerekse de Sayın Tokayev’in BAE’ye gerçekleştirdiği ziyaretler 

bu durumu ortaya koyar niteliktedir.

Bu kapsamda ilk olarak 15 Ocak 2023 tarihinde Sayın Aliyev’in Abu 

Dabi ziyareti gerçekleşmiştir. Ziyaret esnasında “Sürdürülebilir Kal-

kınma Haftası” etkinliğine katılan Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı, 

toplantı esnasında şunları söylemiştir:[3]

“BAE, dünyanın en istikrarlı, gelişmiş ve başarılı ülkelerinden biri hali-

ne geldi. Ve biz, Azerbaycan’daki kardeşleriniz, yaptıklarınızdan ger-

çekten gurur duyuyoruz.”

Ayrıca Sayın Aliyev, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al 

Nahyan’la da bir araya gelmiştir. İki lider arasındaki toplantıda ta-

raflar arasındaki işbirliği fırsatları ele alınmış ve Sayın Aliyev, BAE’li 

mevkidaşını Bakü’ye davet etmiştir.[4] Halihazırda BAE’nin en bilineni 

Masdar şirketinin rüzgar enerji projesi olmak üzere yüz milyonlar-

ca dolarla ifade edilen yatırım projelerinde Azerbaycan’la işbirliği 

yaptığı düşünüldüğünde, Sayın Aliyev’in ziyaretinde ön plana çıkan 

hususun da enerji olduğu söylenebilir. Her ne kadar daha ziyade 

yenilenebilir enerji projelerine atıfta bulunulsa da Hazar merkezli 

projelere BAE’nin katı sağlaması seçeneğinin es geçildiğini iddia et-

mek mümkün değildir. Zira ziyaret trafiği de buna işaret etmektedir.

Nitekim Sayın Aliyev’in ziyaretinin ardından BAE, Kazakistan Cum-

hurbaşkanı Sayın Tokayev’i ağırlamıştır. 16-19 Ocak 2023 tarihlerini 

kapsayan ziyarette Sayın Tokayev şu açıklamada bulunmuştur:[5]

“BAE, Ortadoğu ve Arap Dünyası’nda güvenilir bir stratejik ortağı-

mızdır. Ülkeniz, bağımsızlığının ilk günlerinden beri Kazakistan’ı des-

tekledi. Kazak halkı bunu asla unutmayacak. BAE, başkentimizin 

kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu, gerçek 

dostluğun kanıtıdır.”

Buna ek olarak Sayın Tokayev, BAE’nin Kazakistan’a yaklaşık 3 milyar 

dolar yatırım yaptığını ve Kazakistan’ın da BAE’ de 1 milyar doların 

üzerinde yatırımının belirterek 2022 yılında iki ülke arasındaki ticaret 

hacminin 600 milyon doları aştığını dile getirmiştir.[6]

Tahmin edileceği üzere taraflar, karşılıklı çıkarlara öncelik veren ya-

pıcı ve pragmatik bir işbirliği şekli geliştirmiştir. Sayın Tokayev’in ziya-

reti esnasında iş dünyasından önemli isimlerle toplantılar ifa ettiği 

de düşünüldüğünde,[7] Astana’nın beklentisinin doğrudan yabancı 

yatırım çekmek olduğu öne sürülebilir. Elbette bu yatırım alanların-

dan biri de Hazar merkezli projelerdir.

Bu noktada ifade etmek gerekir ki; BAE, Orta Asya ve Kafkasya dev-

letleriyle pragmatik ilişkiler geliştirmeyi önemseyen bir aktördür. El-

bette bu münasebetlerde enerji faktörü belirleyici rol oynamaktadır. 

Çünkü Abu Dabi de tıpkı Astana ve Bakü gibi Hazar merkezli proje-

lerde BAE’li şirketlerin yer almasına dair bir beklenti içerisindedir.

Nitekim hem Sayın Tokayev’in hem de Sayın Aliyev’in Nahyan’la gö-

rüşmelerinde ikili ilişkileri merkeze alan başka konular da masaya 

yatırılmasına rağmen Hazar Denizi’ne kıyıdaş iki devletin liderinin 

peş peşe gerçekleştirdikleri Abu Dabi ziyaretleri, meselenin özünde 

Orta Koridor’u merkeze alan ve bilhassa da enerji boyutu ön plana 

çıkan işbirliği arayışlarının bulunduğuna işaret etmektedir.

Sonuç olarak BAE, geçmişten beri enerji ve ekonomi temelli işbirlik-

leriyle bölgede faaliyet göstermektedir. Karşılıklı saygıya dayanan 

ve tüm tarafların kazanım elde ettiği bu işbirliklerinin en güncel 

başlığını ise Hazar Denizi’ne ilişkin projeler olduğu anlaşılmaktadır. 

Gerek Sayın Aliyev’in gerekse de Sayın Tokayev’in ziyaretlerii üç aktör 

arasında Orta Koridor merkezli enerji projeleri noktasında ciddi ge-

lişmelerin yaşanabileceğinin habercisi olarak yorumlanabilir.

[1] “KazMunayGas Chairman Meets with Azerbaijan’s SOCAR President, Visits 
Batumi Oil Terminal”, Astana Times, https://astanatimes.com/2022/08/kazmu-
naygas-chairman-meets-with-azerbaijans-socar-president-visits-batumi-o-
il-terminal/, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).
[2] ““Состоялась встреча Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева один 
на один”, Vesti, https://vesti.az/politika/sostoyalas-vstreca-ilxama-alieva-i-kas-
ym-zomarta-tokaeva-odin-na-odin-470437, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).
[3] “President Ilham Aliyev: United Arab Emirates Transformed into World’s One 
of most Stable, Developed and Successful Countries”, APA, https://apa.az/en/
official-news/president-ilham-aliyev-united-arab-emirates-transformed-in-
to-worlds-one-of-most-stable-developed-and-successful-countries-393861, 
(Erişim Tarihi: 18.01.2023).
[4] “Aliyev Went to Visit a Friend… to Create “Sustainable Development””, Aze.
Media, https://aze.media/aliyev-went-to-visit-a-friend-to-create-sustainab-
le-development/, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).
[5] “President Tokayev’s Visit to UAE: Focus on Increased Business and In-
vestment Ties”, KazInform, https://www.inform.kz/en/president-tokayev-s-vi-
sit-to-uae-focus-on-increased-business-and-investment-ties_a4024843, (Eri-
şim Tarihi: 18.01.2023).
[6] Aynı yer.
[7] “Kazakh President Arrives in UAE for Official Visit”, Astana Times, https://
astanatimes.com/2023/01/kazakh-president-arrives-in-uae-for-official-visit/, 
(Erişim Tarihi: 18.01.2023).
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görüşmede Muttaki, Moskova’nın Taliban’ın dış politikasında özel bir konuma sahip olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Taliban yönetiminin 

Moskova’daki diplomatik misyonunu genişletmek istediğini de belirtmiştir.[1]

Bilindiği üzere Taliban, hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. Ancak bu durumu diplomatik misyonlar vasıtasıyla aşmaya çalışmaktadır. 

Aynı talep, Hindistan’a da yapılmıştır. Taliban Hindistan yönetimini, Yeni Delhi’de bir diplomatik temsilci görevlendirmesine izin vermesi 

noktasında ikna etmeye çalışmaktadır.[2] Ancak Kabil’deki diplomatik misyonlar terör tehdidi altındayken; ülkelerin kendi topraklarında, 

Taliban’ın diplomatik misyon bulundurmasına sıcak bakmayacakları söylenebilir.

Halihazırda terör örgütü Devlet’ül Irak ve’ş Şam’ın (DEAŞ) sözde Horasan Emirliği (ISKP), Rusya karşıtı propaganda faaliyetlerini arttırmış 

durumdadır. Ayrıca Kabil’deki Rusya ve Pakistan diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar da düzenlenmiştir. Dolayısıyla Moskova, 

DEAŞ’ın kendisini daha fazla hedef almasını istemeyecektir. Diğer taraftan diplomatik temsilcilik açılmasına ya da bunun genişletilmesine 

müsaade edilmesi bir tanıma emaresi olarak da kabul edilebilir. Fakat mevcut konjonktürde hiçbir ülke, buna yanaşmayacaktır.

Öte yandan söz konusu görüşmede Kabulov da kısa süre önce Taliban Dışişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen terör saldırısını 

kınamış ve ülkenin istikrarsızlaştırılmaması gerektiği hususuna değinmiştir. Aynı zamanda Moskova’nın Batı gibi Afganistan’ı eleştirip 

içişlerine müdahale etmek istemediğini ve Afganistan’ın yalnızlaşmasına karşı olduğunu dile getirdiği görülmüştür.[3] Bu ifadeler, Tal-

iban’ın uluslararası alandaki varlığının desteklendiğini ortaya koyması bakımından oldukça mühimdir. Aynı zamanda bu çıkış, Taliban’ın 

Batı’yla ilişkilerini fazla geliştirmemesi gerektiği yönünde bir mesaj da olabilir. Yani Moskova, Taliban’a istediği şekilde davranması halinde 

karşılıklı memnuniyetin sağlanabileceği imasında bulunuyor olabilir. Lakin diplomatik misyonun genişletilmesi konusuna nasıl karşılık ver-

ileceği şimdilik soru işaretidir.

Bununla birlikte Taliban’la geliştirilen diyaloğa rağmen Moskova’nın Taliban’ı tanımayacağı ya da bu yönde bir adım atmayacağı, kur-

duğu ilişki tarzından da anlaşılmaktadır. 2022 yılının Eylül ayında Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi’nde 

Taliban’ın dışlanması da bu durumun bir göstergesi olarak okunabilir.

Taliban açısından bakıldığında ise Rusya, Batı’nın ikamesi olarak görülmektedir. Taliban, taraflar arasında denge kurmaya ve aktörleri 

birbirlerine karşı alternatif olarak kullanmaya yönelik bir yöntem izlemektedir. Batı’yla iletişimin arttırıldığı dönemlerde Rusya’dan, Mosko-

va’yla yakınlık kurulduğu zamanlarda ise Batı’dan taviz koparmaya çalışan bir Taliban realitesi vardır.

Bölgesel düzeyde, güvenlik sorunlarının ve terör tehdidinin Rusya-Taliban iletişimini şekillendiren bir unsur olduğunu söylemek müm-

kündür. Öte yandan Rusya’nın Afganistan’ın ulusal rezervlerinin serbest bırakılmasını istemesi ve bölgedeki güvensizlik sorunundan Batı’yı 

ve Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) sorumlu tutması gibi faktörler, Taliban’ın Moskova’yla bağlarına daha çok dikkat etmesini sağlam-

aktadır.

Ayrıca Rusya, “Moskova Formatı” adı verilen uluslararası toplantılar vasıtasıyla Afganistan Sorunu kapsamında birtakım adımlar atmak-

tadır. 2022 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen son toplantıya Taliban yetkilileri davet edilmemiş ve bu durum, Taliban’a Moskova’yla 

iletişiminin korunmasına dikkat etmesi gerektiğini gösteren önemli bir mesaj olmuştur.

Bu noktada Taliban açısından Rusya’yla yapılan ekonomik anlaşmanın büyük önem taşıdığı söylenebilir. Hatırlanacağı üzere, 2022 se-

nesinin Eylül ayında Rusya’nın, Afganistan’a doğalgaz, petrol ve buğday tedarik edeceği ve konuyla ilgili taraflar arasında anlaşmaya 
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Taliban’ın Diplomatik
Hamleleri ve Moskova Mesaisi
Taliban, 2021 yılının Ağustos ayından beri Af-

ganistan’ı yönetmesine rağmen hiçbir ülke 

tarafından tanınmamıştır. Ancak birçok devletle 

diyalog ve iletişim kurmaktadır. Komşu ülkeler 

ve yakın coğrafyadaki devletler başta olmak 

üzere bütün aktörlerle etkileşimi arttırmak istey-

en Taliban, işbirlikleriyle tanınma ve meşruiyet 

sorununu aşmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda 

Taliban’ın yöneldiği ülkelerden biri de Rusya’dır.

İkinci Taliban döneminde Taliban-Moskova 

hattındaki ilişkiler inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 

Bununla birlikte son zamanlarda Taliban 

kanadından Rusya’ya yönelik yapıcı mesajlar 

verildiği görülmektedir. 12 Ocak 2023 tarihin-

de Taliban Dışişleri Bakanı Emir Han Mutta-

ki, Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir 

Kabulov’la bir görüşme gerçekleştirmiştir. İkili 

ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı 
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Rusya’nın Druzhba’nın
Kullanılmasına Onay
Vermesindeki Amaçları
Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan bu yana Avrupa ile 

Rusya arasındaki ilişkiler kopmuştur. Uygulanan 

yaptırımlar kapsamında Avrupa, Rusya’dan enerji 

alımını durdurmuş ve yeni alternatiflere yönelmiştir. 

Bu süreçte Avrupa’nın yoğunlaştığı coğrafyalar 

Hazar Havzası merkezli olarak Kafkasya ve Orta 

Asya olmuştur. Özellikle de Almanya’dan bölgeye 

üst düzey ziyaretler gerçekleşmiştir.

Orta Asya ile Avrupa arasında geliştirilen ilişkilerde 

Kazakistan, zengin enerji kaynaklarından dolayı 

ana aktörlerden biri olmuştur. Astana yönetimi de 

ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için kurulan il-

işkilere önem vermiş ve Batılı yatırımcıları ülkesine 

davet etmiştir. Diğer taraftan Astana yönetimi, ye-

raltı kaynaklarını Batı’ya aktarabilmenin yollarını 

aramaya da başlamıştır. Bu süreçte Azerbaycan’a 

yönelen Kazakistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı 

üzerinden enerji ihracatına başlamıştır.

Öte yandan çeşitli alternatif güzergahlar geliştirmek 

isteyen Astana yönetimi, Moskova’nın güneye; yani 

Afganistan, Pakistan ve Hindistan’a ulaşma isteğine 

karşı Rus boru hatlarını kullanarak kuzeye; dolayısıy-

la Avrupa’ya ulaşmak istediği mesajını vermiştir. 

Nitekim Astana-Moskova hattındaki görüşmelerin 

ardından taraflar arasında uzlaşı sağlanmıştır.

Bu bağlamda Kazakistan, Almanya’ya enerji gön-

dermeye başlayacaktır. Bu süreçte Avrupa’nın 

yaptırım uygulamadığı Druzhba Boru Hattı kul-

lanılacaktır. Bu çerçevede Kazakistan, 2023 yılının 

Ocak ayında Almanya’ya 20.000 ton petrol gönder-

meyi planlarken; bahsi geçen miktarın yıl sonuna 
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varıldığı duyurulmuştur. Mevzubahis anlaşma, Taliban’ın bilinen ilk büyük ekonomik anlaşması olması bakımından mühimdir.[4] Taliban 

bunu “tanınma yolunda bir adım daha” şeklinde yorumlamıştır. Taliban’ın diplomatik misyon konusundaki talebinin de bu gibi adımlarla 

şekillendiğini ifade etmek mümkündür. Taliban açısından Rusya’yı önemli kılan bir unsur da enerjidir.

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, Moskova’nın Taliban tarafından önemli bir partner olarak görüldüğü söylenebilir. 

Ukrayna’daki savaş sebebiyle izole olan Rusya da kaynaklarını Asya’ya yönlendirme stratejisiyle hareket etmektedir. Bu yüzden de 

Kremlin, her ne kadar savaşla meşgul olsa da Afganistan Sorunu kapsamında da belirleyici rol oynamaya gayret etmekte ve Taliban’ın 

izole edilmiş bir aktör olma durumunu da bu anlamda kullanmaktadır.

Son tahlilde uluslararası alanda izole haldeki iki aktör olan Moskova ve Taliban, birbirlerini tartarak ve denge unsuru olarak kullanarak 

hareket etmektedir. Taliban’ın Orta Asya ülkeleriyle, Batı’yla ve ABD’yle iletişiminde Rusya faktörünün mühim bir etkiye sahip olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte Taliban da Batı-Rusya dengesini gözeten bir strateji yürütmeye çalışmaktadır. Ayrıca görünürlüğünü de 

arttırmak istemektedir. Rusya ve Hindistan’a yapılan diplomatik misyon talepleri de bu bağlamda önem arz etmektedir. Ancak bu kon-

uda sonuç alması, pek de mümkün gözükmemektedir.

[1] “Russia Place is Special in Afghanistan’s Foreign Policy: Muttaqi”, Bakhtar News, https://bakhtarnews.af/en/russia-place-is-spe-

cial-in-afghanistans-foreign-policy-muttaqi/, (Erişim Tarihi: 13.01.2023).

[2] “Taliban Wants to Send Envoy to Delhi, Boost Ties Between India, Afghanistan”, First Post, https://www.firstpost.com/world/taliban-

wants-to-send-envoy-to-delhi-boost-ties-between-india-afghanistan-11972332.html, (Erişim Tarihi: 13.01.2023).

[3] “Russia Place…”, a.g.m.
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Astana-Abu Dabi
Hattında Güçlü İşbirliği 
Arayışları
Kazakistan, Orta Asya ülkeleri içerisinde re-

form süreçleriyle ön plana çıkan bir devlet-

tir. Bu reformların en önemli amacı ise Kazak 

halkına müreffeh bir gelecek yaratmaktır. Bu 

kapsamda liberalleşme adımları atan Astana 

yönetimi, doğrudan yabancı yatırım çekm-

eye de büyük önem vermektedir. Buna karşılık 

Körfez ülkeleri ise Orta Asya’ya yönelik yatırım-

lar yapmakta ve bölge ülkeleriyle geliştirdikleri 

münasebetler çerçevesinde mühim ekonomik 

kazanımlar elde etmektedir. Dolayısıyla Körfez 

ülkeleri ile Orta Asya cumhuriyetleri arasında-

ki ilişkilere bakıldığında, karşılıklı saygıya day-

alı, kazan-kazan mantığı üzerinden şekillenen 

pragmatik işbirliklerinin geliştiği görülmektedir. 

Kazakistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkiler-

inin doğasında da her iki tarafın da çıkarlarına 

uygun bir işbirliği modeli yatmaktadır. Bu ned-

ANKASAM ANALİZ
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kadar en az 1,5 milyon tona ve gerekirse 7 milyon tona çıkarılması 

kararlaştırılmıştır. Almanya’nın savaş öncesi dönemde Rusya’dan 

20 milyon ton petrol ithal ettiği düşünüldüğünde, Kazakistan’ın 

göndereceği miktar Almanya’yı enerji krizinden kurtarmasa da söz 

konusu ülkeye nefes aldıracak düzeydedir.[1]

Bu noktada Rusya’nın neden Kazak petrolünün Druzhba üzerinden 

gönderilmesine onay verdiği ehemmiyet arz eden bir sorudur. Zira 

Batı ile Rusya arasındaki münasebetler, tarihin en düşük seviyeler-

indedir. Ayrıca ortada önemli bir güvenlik ikilemi bulunmaktadır. 

Taraflar, askeri kapasitelerini arttırma noktasında güçlü bir irade 

ortaya koymaktadır. Bu yüzden de tarafların birbirlerine nefes 

aldıracak bir gelişmeye onay vermek istemedikleri söylenebilir. 

Fakat Moskova’nın farklı planlarının ve hedeflerinin bulunduğu da 

aşikardır.

Kremlin yönetimi, Druzhba Boru Hattı’na yönelik onayla birlikte 

Avrupa’nın enerji konusunda hala Rusya’ya ihtiyaç duyduğu me-

sajını vermektedir. Batı’ya karşı enerjiyi bir koz haline getiren Rusya, 

günümüzde uyguladığı politikalarla enerji üzerinden bir blok inşa 

etmeye çalışmaktadır. Bazı ülkeler, ulusal çıkarları ve bağımsız 

dış politikaları kapsamında Rusya’nın kurmak istediği bloka sıcak 

yaklaşmamaktadır. Rusya ise çeşitli enerji güzergahları üzerinden 

hala etkili bir aktör olmaya devam ettiğini göstermeyi amaçlam-

aktadır. Zira Orta Asya’dan gönderilen bir enerjinin güvenli ro-

talardan ve görece düşük maliyetle geçtiği düşünüldüğünde, 

Rusya’nın Druzhba aracılığıyla birtakım mesajlar vermeye çalıştığı 

anlaşılmaktadır.

Bununla Rusya, enerji üzerinden bir blok inşa etmek istese de 

yakın coğrafyasındaki ülkelerden bile net bir cevap alamamak-

tadır. Bunun en önemli örneklerinden Kazakistan ve Özbekistan’a 

sunulan “gaz birliği” teklifidir. Kazakistan, net bir yanıt vermemiş 

ve Özbekistan ise birliğe karşı olduklarını açıklamıştır. Bu durum 

karşısında Rusya, Kazakistan’ı ikna edebilmek için Druzhba’nın kul-

lanılmasına onay vermiş olabilir.

Halihazırda Rusya, en ucuz ve en az risk taşıyan güzergahlar 

aracılığıyla başta Hindistan ve Çin olmak üzere çeşitli pazarlara 

ulaşmak istemektedir. Bilhassa Hindistan, son dönemde Rusya’nın 

en önemli müşterilerinden birine dönüşmüştür. Çin’e zat-

en Kazakistan üzerinden enerji gönderilmektedir. Ancak bunun 

sürdürülebilir olması mühimdir. Bu noktada Moskova yöneti-

mi, meseleye kazan-kazan politikası üzerinden yaklaşarak Ka-

zakistan’ın Almanya’ya ihracat konusunda Rus boru hatlarını kull-

anmasına onay vermiş gözükmektedir.

Diğer taraftan Rusya’nın Ukrayna’daki savaş nedeniyle jeopolitik 

önemi azalmıştır. Özellikle de Kuzey Koridoru’nun kapanması, Orta 

Koridor gibi hatların önem kazanmasına yol açmıştır. Dolayısıyla 

Rusya’nın Druzhba Boru Hattı üzerinden kazanımlarını arttırmaya 

ve kaybettiği jeopolitik önemini bertaraf etmeye çalıştığı söylene-

bilir. Ayrıca Moskova, Druzhba üzerinden Avrupa’ya enerji hatlarının 

ve koridorların yaptırımlar kapsamına alınmaması gerektiği ve 

bunun Avrupa’nın lehine olduğu mesajını vermeyi amaçlamak-

tadır.

Rusya’nın hedeflerinden biri de post-Sovyet coğrafyada başta 

olmak üzere dünya siyasetindeki etkisini arttırmaktır. Rusya-Ukray-

na Savaşı’nın başlaması ve Rus Ordusu’nun sahada ciddi kayıplar 

vermesi, söz konusu ülkenin siyasi, askeri ve ekonomik kapasi-

tesinin düşünüldüğü kadar yüksek olmadığını göstermiştir. Yani 

Rusya, Druzhba üzerinden etkisini sürdürme arayışı içerisindedir, 

denilebilir.

Tüm bunların yanı sıra Rusya, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü 

(NATO) içerisinde çeşitli çatlak sesler çıkarmaya çalışmaktadır. 

Buna aday olabilecek en önemli devletlerden biri de Avrupa’nın 

Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) daha bağımsız hareket et-

mesi gerektiğini savunan Almanya’dır. Zira Almanya ile hem ABD 

hem de ABD’ye yakın politikalar benimseyen Polonya gibi Avrupalı 

aktörler arasında mühim bir rekabet vardır. Berlin yönetiminin he-

deflediği politikaları hayata geçirebilmesi ve Washington karşısın-

da elinin güçlü olabilmesi için enerji konusunda daha bağımsız 

hareket edebilmesi gerekmektedir. Bunun farkında olan Rusya, 

Kazak petrolü üzerinden Almanya’ya daha bağımsız hareket ede-

bileceği ortamı sunmaya çalışmaktadır.

Sonuç olarak Rusya, son derece zorlu bir süreçten geçmektedir. 

Ancak geliştirdiği çeşitli politikalarla gücünü ve nüfuzunu sürdür-

menin yollarını aramaktadır. Bu noktada Moskova, elindeki kozları 

etkin birer araç olarak kullanmaya özen göstermektedir. Bunun 

son örneklerinden biri de Druzhba Boru Hattı üzerinden Kazak 

petrolünün Almanya’ya ihraç edilmesidir. Moskova, benimsediği 

bu politikayla bilhassa enerji jeopolitiğindeki etkisini sürdürmeyi 

hedeflediğini göstermektedir. Ayrıca enerji hatlarına uygulanan 

yaptırımların Avrupa’ya zarar verdiğini kanıtlamaya çalışmaktadır. 

Bu yüzden de Rusya, ekonomisini, nüfuzunu ve gücünü korumaya 

çalışırken; Batı içindeki ayrışmaları derinleştirecek adımlar atmak-

tadır.

[1] Almaz Kumenov, “Kazakhstan to Send Oil to Germany via Russian 

Pipeline”, Eurasianet, https://eurasianet.org/kazakhstan-to-send-

oil-to-germany-via-russian-pipeline, (Erişim Tarihi: 19.01.2022).
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 Taraflar, kültürel alışverişin derinleştirilmesinin yanı sıra turizm, spor, eğitim, bilim ve sağlık alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesinin halk-

ların yakınlaşması, aralarındaki karşılıklı anlayışın derinleştirilmesi, kültürlerin karşılıklı zenginleşmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda 

mutabakata vardı.”

Mevzubahis açıklamadan da anlaşılacağı üzere Kazakistan-BAE münasebetleri, çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu ilişkilerin itici di-

namiğinin ticari ilişkiler olduğu açıktır. Fakat taraflar, kültür, eğitim, spor, bilim ve sağlık gibi alanlar vesilesiyle halklar arasındaki etkileşi-

mi arttırmayı ve gönül bağlarını güçlendirmeyi de arzulamaktadır. Tüm bu hususlar ise Astana-Abu Dabi hattındaki münasebetlerin 

gelişme ve derinleşme eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak Sayın Tokayev, 16-19 Ocak 2023 tarihlerinde Abu Dabi’yi ziyaret ederek “Sürdürülebilir Kalkınma Haftası” etkinliğine katılmış 

ve BAE’li mevkidaşı Nahyan’la bir araya gelmiştir. İki liderin görüşmesi, taraflar arasında dokuz mutabakat zaptının imzalanmasıyla net-

icelenmiş ve bu da iki ülkenin de ilişkileri geliştirme noktasındaki kararlılığını gözler önüne sermiştir. Bu ilişkilerde ekonominin itici güç 

olduğu söylenebilir. Çünkü Kazakistan yatırım, BAE ise pazar arayışı içerisindedir. Dolayısıyla taraflar arasında karşılıklı çıkarları önceleyen 

pragmatik bir ilişki söz konusudur. Lakin ikili münasebetler, ekonomik işbirliğiyle sınırlı değildir. Zira gerek Astana gerekse de Abu Dabi; 

eğitim, bilim, kültür vb. alanlarda da etkileşimi güçlendirmek ve dolayısıyla yalnızca devletler değil; halklar arasında da köprü kurmak 

istemektedir.

[1] “Kazakh President Arrives in UAE for Official Visit”, Astana Times, https://astanatimes.com/2023/01/kazakh-president-ar-

rives-in-uae-for-official-visit/, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[2] “President Tokayev’s Visit to UAE: Focus on Increased Business and Investment Ties”, KazInform, https://www.inform.kz/en/president-

tokayev-s-visit-to-uae-focus-on-increased-business-and-investment-ties_a4024843, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[3] “UAE and Kazakh Presidents Discuss Bilateral Relations”, WAM, http://wam.ae/en/details/1395303119943, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[4] “President Tokayev’s Visit…”, a.g.m.

[5] “President of Kazakhstan Visits UAE-Nine Documents Signed-Joint Statement Issued”, New Central Asia, https://www.newscentralasia.

net/2023/01/18/president-of-kazakhstan-visits-uae-nine-documents-signed-joint-statement-issued/, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[6] Aynı yer.
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enle de Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Cömert Tokayev’in 16-19 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği Abu Dabi ziyareti 

incelenmeye değerdir.[1]

“Sürdürülebilir Kalkınma Haftası” kapsamında BAE Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan’ın konuğu olarak Abu Dabi’ye gid-

en Sayın Tokayev, önce mevzubahis etkinliğe katılmış ve daha sonra da BAE’li mevkidaşıyla bir araya gelmiştir. Son derece yapıcı bir 

atmosferde gerçekleşen liderler arasındaki görüşmede Sayın Tokayev, Kazakistan’ın BAE pazarına organik tarım ürünleri üretmeye ve 

tedarik etmeye hazır ve istekli olduğunu söylemiştir. Ayrıca Sayın Tokayev, BAE firmalarını gıda endüstrisi başta olmak üzere ülkesine 

yatırım yapmaya davet etmiştir.[2]

Nahyan ise 30 yılı aşkın bir süredir devam eden güçlü BAE-Kazakistan ilişkilerinin 1992 senesinde iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 

kurulmasından bu yana karşılıklı anlayış üzerine inşa edilmesi nedeniyle güçlendiğini söyleyerek taraflar arasında uzun vadeli stratejik 

ortaklık kurmak amacıyla 2021 yılının Ekim ayında imzalanan anlaşmanın enerji başta olmak üzere ticaret, uzay vb. alanlarda büyük 

fırsatlar sunduğunu dile getirmiştir.[3]

Anlaşılacağı üzere, iki ülke de ekonomik işbirliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda liderler arasındaki görüşmede 2022 senesinde 

ikili ilişkilerdeki ticaret hacminin 600 milyon dolara ulaştığı vurgulanmış ve bu rakamın 1 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi be-

nimsenmiştir.[4] Tüm bunların yanı sıra Astana-Abu hattındaki münasebetlerin geliştirilmesi maksadıyla taraflar arasında dokuz farklı 

mutabakat zaptı imzalanmıştır. İmzalanan belgeler şunlardır:[5]

Stratejik Yatırım Projelerine İlişkin Ortak Deklarasyon

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı ile BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı

Kazakistan Enerji Bakanlığı ile Kazakistan Yatırım Geliştirme Fonu ve BAE’li Masdar Şirketi Arasında İlkeler Anlaşması

KIDF ile Masdar Firması Arasında İşbirliği Anlaşması

Kazakistan ve Abu Dabi Limanlarının Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Arasında Karşılıklı Mutabakat Zaptı

Kazakistan’dan KasMunaiGas ile Abu Dabi Limanları Arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması

Kazakistan Sağlık Bakanlığı ile BAE Sağlık ve Önleme Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat ve İşbirliği Muhtırası

Kazakistan Kamu Yönetimi Akademisi ile BAE Anwar Gargash Diplomatik Akademisi Arasında Karşılıklı Mutabakat Zaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Arşivi ile BAE Milli Kütüphanesi ve Arşivleri Arasında Anlaşma

Yukarıdaki anlaşmalara bakıldığında, tarafların stratejik ortaklık düzeyinde işbirliği geliştirme noktasında kararlı olduğu söylenebilir. Ay-

rıca Masdar firmasının ön plana çıkması, Kazakistan’da yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin yürütülecek projelerde BAE’li firmaların ön 

plana çıkacağına işaret etmektedir. KasMunaiGas ve Abu Dabi Limanları arasındaki işbirliği ve altyapı projeleri ise enerji noktasında 

bilhassa altyapı yatırımlarında Hazar Denizi de dahil olmak üzere BAE’li firmaların yer alacağının habercisi olarak yorumlanabilir. Liderler 

arasındaki görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiride ise şu ifadeler yer almıştır:[6]

“İki ülke arasındaki verimli ekonomik ortaklığın önemini yeniden teyit eden taraflar, ikili ekonomik işbirliğini ulusal çıkarlar doğrultusunda 

daha da derinleştirme niyetlerini ifade ettiler. Özellikle de yenilenebilir enerji, gıda güvenliği, tarım, madencilik, ulaştırma ve lojistik sek-

törleri, inşaat ve uluslararası finans merkezleri arasındaki işbirliği gibi gelecek vadeden alanlar ele alındı…
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Güney Kore’nin Hint-Pasifik 
Strateji Belgesi’nde Kuzey Pasifik 
Bölgesi’nin Yeri

ve müreffeh bir Hint-Pasifik stratejisi çerçevesinde ilk olarak ken-

di merkez-çevre ilişkisini ve kendi güvenlik algılarını ön plana koy-

duğunu göstermektedir.

Belgede karşılıklı fayda temelinde bölge devletleriyle olan ikili ve 

çok taraflı anlaşmaların derinleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Buradan hareketle Güney Kore’nin bölgede tehdit olarak algıladığı 

Kuzey Kore ve Çin gibi devletlerle aslında tek başına başa çıkabilme 

kapasitesinin olmadığı düşünülebilir. Halihazırda Seul, Kuzey Kore’nin 

nükleer gücünün bölgenin güvenlik çerçevesini kırılganlaştırması 

hasebiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya’yla düzenle-

diği askeri tatbikatlara büyük ehemmiyet atfetmektedir.

Bununla birlikte Seul’un diğer başkentlerle olan ikili ilişkilerin geliştiril-

mesi gerektiğini dile getirmesi gerek bölgesel güvenliğin gerekse 

de karşılıklı bağımlılığın inşa edilerek hem çatışma ortamının yu-

muşaması hem de olası çatışmaların önüne geçilmesi amacını 

güttüğü söylenebilir. Bunun yanı sıra kolektif çaba vurgusunun 

yapılması, Batı’nın, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nün (NATO) ve 

özellikle de ABD’nin Hint-Pasifik bölgesindeki ittifakını genişletmek 

istediği ve Seul’un buna olumlu yaklaştığı şeklinde okunabilir.

Aynı zamanda Güney Kore, söz konusu belgede ABD’yle olan müt-

tefiklik ilişkilerinin güçlendirileceği vurgusunu yapmıştır. Zaten her iki 

aktör de bölge üzerinde “ortak düşman” ve ortak amaçlar düzlemi 

üzerinden dış politika üretim süreçlerinde güçlü bir diyalog yürüt-

mektedir. Fakat Güney Kore, mevzubahis işbirliğinin daha da der-

inleştirilmesine dönük bir irade ortaya koymaktadır. Bu da Seul’un 

bölgesel güvenlik çerçevesinde Batı’nın desteğine ihtiyacı olduğu 

şeklinde yorumlanabilir.

ABD’yle müttefikliğin geliştirilmesi yönünde ciddi bir irade ortaya 

konan Güney Kore, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü 

gibi ortak değerleri ön plana çıkarmaktadır. Mevzubahis durum ve 

belirtilen değerler de Güney Kore’nin halihazırda benimsediği Batı 

perspektifini güçlendirir niteliktedir.

Tüm bunlara ek olarak ABD’yle kurulan müttefikliğin temelinde “lib-

eral demokrasi” kavramının yer aldığı da belgede açıkça dile getiril-

mektedir. Nitekim Soğuk Savaş sonrası ABD ve NATO önderliğindeki 

yeni dünya düzeninin Batı’nın “liberal demokrasi” çerçevesinde 

kurulduğu bilinmektedir. Bu da Güney Kore’nin hem ideolojik hem 

de jeopolitik olarak Batılı değerler çerçevesinden konumlandığı an-

lamına gelmektedir. Bu aşamada Güney Kore’nin temel gayesinin 

demokrasi ve insan hakları gibi değerler üzerinden Kuzey Kore kay-

naklı tehditlere karşı Batı’nın desteğini almak olduğu ifade edilebilir.

Öte yandan belgede ABD’yle ittifakın önemli bir ayağını da teknolo-

ji üretimi, ekonomi ve tedarik zincirlerindeki konumların oluştur-

duğunun altı çizilmiştir. Ayrıca yine ABD ve Japonya’yla oluşturulan 

birlikteliğin yalnıza Kuzey Kore tehlikesinden kaynaklanmadığı ve 

başka birçok birliktelik alanlarını da kapsadığı söylenmiştir. Seul’un 

bahse konu olan açıklamalar aracılığıyla mevzubahis ittifakın 

kalıcılığını sağlamaya çabaladığı öne sürülebilir.

Belgenin son kısmında ise Japonya’yla da ortak değerler bağlamın-

da geliştirilen işbirliğinin derinleştirileceği belirtilmiştir. Ayrıca Çin’le 

karşılıklılık bağlamında ve uluslararası hukuk kurallarına uygunluk 

çerçevesinde daha olgun ilişkilerin tesis edileceği söylenmiştir. Tüm 

bunlara ek olarak Kanada, Moğolistan ve diğer ülkelerle de yine 

karşılıklı çıkara dayalı işbirliklerinin geliştirileceğine değinilmiştir.

Bu noktada Japonya’nın isminin zikredilmesi ve işbirliğinin geliştir-

ileceği vurgusunun yapılması, Seul’un Tokyo’nun artan savunma 

harcamalarının bölgesel ittifaka zarar vermesini engelleme çabası 

olduğu iddia edilebilir. Bununla birlikte Kanada ve Moğolistan gibi 

ülkelerin isminin geçirilmesi de Güney Kore’nin hiçbir aktörü es 

geçmek istemediği ve bölgesel ve küresel refah hedefleri doğrul-

tusunda tüm devletlere önem verdiği şeklinde değerlendirilebil-

ir. Diğer taraftan Çin’e yönelik uluslararası hukuk vurgusu oldukça 

önemlidir. Lakin Çin’le ilişkilerin olgunlaştırılacağı da dile getirilmiştir. 

Buradan hareketle Güney Kore’nin Çin’le diyalog kanallarını açık 

tutmaya çabalayacağı öne sürülebilir.

Sonuç olarak Seul yönetimi, yayınladığı strateji belgesinde Kuzey 

Pasifik Bölgesi’ne özel önem atfetmiştir. Bu önemin de Güney Ko-

re’nin hissettiği tehlikelerin bu bölgede yer almasından kaynak-

landığı ifade edilebilir.

[1] “Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific Re-

gion”, Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, https://www.

mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20221228060752073.pdf&rs=/

viewer/result/202212, (Erişim Tarihi: 08.01.2023)

Güney Kore’nin Asya-Pasifik Strateji Belgesi, 28 

Aralık 2022 tarihinde “Özgür, Huzurlu ve Müreffeh 

Hint-Pasifik Bölgesi” ismiyle Güney Kore Dışişleri 

Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.[1]  Belge, to-

plam 4 bölüm ve 43 sayfadan oluşmaktadır. Söz 

konusu belge, genel itibarıyla Güney Kore’nin 

Hint-Pasifik stratejisini, bölgedeki mevcut duru-

munu, tehdit algılamalarını, aktörlerle olan ikili il-

işkilerini, politik tutumunu, hedeflerini, öngörülerini, 

tespitlerini, ittifaklarını ve jeopolitik ve jeoekono-

mik perspektifini göstermesi açısından oldukça 

önemlidir. Nitekim belgenin “Vizyon, İşbirliği İlkeleri 

ve Bölgesel Kapsam” başlıklı ikinci bölümünün 

son kısmında bölge bazlı stratejiler ele alınmıştır. 

Bu noktada ilk olarak Kuzey Pasifik bölgesi üzerin-

den yapılan değerlendirme hem Güney Kore’nin 

bölgesel tutumu hem de bölgenin genel çerçev-

esi açısından önem arz etmektedir.

Belgenin Kuzey Pasifik üzerinden yaptığı inceleme, 

Güney Kore’nin de coğrafi olarak söz konusu 

bölgede yer aldığı ve bu sebeple Kuzey Pasifik’in 

Seul yönetimi için kayda değer bir öneme haiz 

olduğu çıkarımıyla başlamaktadır.

Bu noktada Güney Kore’nin belgede bu bölgeye 

diğer bölgelerden daha fazla vurgu yapması, 

genel olarak Seul Hükümeti’nin özgür, huzurlu 
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Moldova’nın AB’ye
Entegrasyon Sürecine 
Rusya’nın Tepkisi
Doğu Avrupa’da yer alan Moldova, eski Doğu 

Bloku ülkelerindendir. Batısında Romanya, 

doğusunda Ukrayna bulunan Moldova, bölge 

jeopolitiği açısından büyük önem teşkil etmek-

tedir. Söz konusu durum, Batı ile Rusya arasında 

Moldova üzerine bir nüfuz mücadelesi yaşan-

masına yol açmaktadır.

Bu bağlamda Moskova’nın Kişinev’e karşı hangi 

enstrümanları kullandığından söz etmekte 

fayda vardır. Moldova nüfusunun büyük kısmı 

Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensuptur. 

Ayrıca Moskova Patrikhanesi’ne bağlı ve Moldo-

va’daki iki Ortodoks kilisesinden biri olan Moldo-

va Metropolitliği, ülkedeki en büyük kilisedir. Ülk-

edeki diğer Ortodoks kilisesi ise Rumen Ortodoks 

Kilisesi’ne bağlı Basarabya Metropolitliği’dir. 
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Lakin Moldova’daki Ortodoksların %85’inin Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Moldova Metropolitliği’ne mensup olduğu iddia edilmektedir.[1] 

Dolayısıyla Ortodoksluk, Moskova’nın Kişinev üzerindeki etkisinin sürmesini sağlayan unsurlardandır.

Üstelik iki devlet arasındaki “Transdinyester Sorunu”, ilişkilerin geleceğinin şekillenmesinde mühim bir rol oynamaktadır. Moldova-Ukrayna 

sınırında yer alan Transdinyester, 1992 senesinde Moldova’dan tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiştir. Lakin Kşinev yönetimi, bu ayrılık 

talebini kabul etmemektedir.

Bu bağlamda mevzubahis bölge, Rusya destekli ayrılıkçı yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Dahası Moldova’nın büyük oranda Rus doğal-

gazına bağımlı olması, Moskova’nın Kişinev üzerinde kullandığı bir başka enstrüman olmuştur. Zira Moldova, Rus gazına ve ayrılıkçı bölge 

Transdinyester’den sağlanan elektriğe bağımlığıdır. Bu da Transdinyester’in Moskova için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çünkü Rusya, bahsi geçen bölge vesilesiyle Moldova’ya karşı hem askeri baskı yapabilmekte hem de enerji silahını kullanabilmektedir. Bir 

diğer ifadeyle Ortodoksluk, enerji ve Transdinyester Sorunu, Moskova’nın Kişinev üzerindeki nüfuzunu arttırmasında belirleyici rol oynam-

aktadır.

Ayrıca ayrılıkçı Tiraspol yönetimi, uzun zamandır Transdinyester’in Rus olduğunu ve bir gün resmen tanınacağını açıkça belirtmiştir. 1992 

yılından beri Transdinyester’deki 1.500 Rus askerinin varlığı, Moskova’nın söz konusu bölgedeki konumunun güçlenmesine yol açmıştır. Bu 

birliklerin iki bileşenden oluştuğunu öne sürmek mümkündür. Bunlar, otuz yıldır bölgede bulunan “barışı koruma birliği” ve Ukrayna sınırına 

2 km uzaklıkta olan Transdinyester’in Cobasna köyündeki Sovyet dönemi mühimmat deposunu koruyan Rus birlikleridir.[2]

Yaklaşık 1.500 Rus askeri tarafından korunduğu söylenen Cobasna’nın Avrupa’nın en büyük cephaneliğine ev sahipliği yaptığı iddia edil-

mektedir. Halihazırda bu cephanelikte %57’si kullanılamaz ya da taşınamaz yaklaşık 20.000 ton silah ve mühimmat depolanmaktadır. 

Transdinyester yönetimi ve “Rus barış gücü” tarafından kontrol edilen bölgeye erişim ise kesinlikle yasaktır.[3] Dolayısıyla Rusya’nın Trans-

dinyester’deki askeri varlığı hem Moldova hem de Doğu Avrupa jeopolitiğindeki etkisini arttırması bakımından son derece mühimdir. 

Ayrıca Moskova, bahse konu olan bölge vesilesiyle Kiev’i de doğrudan tehdit edebilme olanağına sahiptir.

Özellikle de 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, Moldova’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma isteğini arttırmıştır. Zira 

Moldova, uzun seneler boyunca ülkede Rus ve Batı yanlısı hükümetlerin mücadelesine sahne olmuştur. Bu bakımdan Moldova’nın AB 

üyeliği için resmi başvuruyu savaşın başlamasının ardından yapması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanabilir. Çünkü Moldova’nın 

bahsi geçen savaş neticesinde Rusya’dan algıladığı tehdidin boyutu artmıştır. Bu bakımdan Kişinev yönetimi, bir anlamda Batılı uluslara-

rası örgütlerle bağını güçlendirmeye yönelik bir siyaset takip etmeye başlamıştır. Dolayısıyla savaşla birlikte Moldova üzerindeki güç mü-

cadelesinin AB lehine geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda Moldova, 3 Mart 2022 tarihinde AB üyeliğine başvurmuştur. 

AB ise 23 Haziran 2022 tarihinde Moldova’nın yanı sıra Ukrayna’ya da “aday ülke” statüsü vermiştir.[4]  

Anlaşılacağı üzere, Moldova’nın birliğe katılım sürecinde bahsi geçen savaş adeta bir domino etkisi yaratmıştır. Zira Moldova, Ukray-

na’daki savaş başlayana kadar AB’ye yönelik adım atmaktan imtina etmiştir. Bunda Kişinev’in Moskova’ya olan enerji bağımlılığı da 

mühim bir rol oynamıştır. Lakin savaşla birlikte Avrupa’daki konjonktür değişmiş ve Moldova, Rusya’dan algıladığı tehdidin de etkisiyle 

AB’yle bütünleşme yoluna gitmiştir.  Bilhassa AB’nin Ukrayna ile Moldova’ya adaylık statüsünü aynı tarihte vermesi bir bakıma Rusya’ya 

mesaj olmuştur.
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Öte yandan AB’nin mevzubahis kararına Rusya’nın tepkisi de sert olmuştur. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 24 Haziran 

2022 tarihinde Moldova’ya AB adaylık statüsü verilmesinin olumsuz sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştur. Ayrıca Zaharova, söz 

konusu kararın Rusya’nın çevrelenmesi çerçevesinde alındığını öne sürmüştür.[5]

Bununla birlikte 22 Temmuz 2022 tarihinde Transdinyester yönetiminin Dışişleri Bakanı Vitaly Ignatyev, Trandinyester’in bağımsızlığının ve 

Rusya’yla olası birleşmenin sağlanması hususunda kararlı olduğunu dile getirmiş ve Moldova’nın AB’ye “aday ülke” olmasının her türlü 

işbirliği olasılığını sona erdirdiğini belirtmiştir.[6]

Bu kapsamda Moldova’nın AB süreciyle birlikte Moskova-Kişinev hattındaki ilişkilerin gerildiği görülmektedir. Lakin farklı türde kurumlar 

olsa da Moldova’nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üyeliği düşünmediğinin de altının çizilmesi gerekmektedir. Bu bakım-

dan Moldova, Batı’yla olan entegrasyonunu AB üzerinden gerçekleştirmek istemektedir.

Diğer taraftan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, 29 Aralık 2022 tarihinde ülkesinin 2030 senesine kadar AB üyeliğini gerçekleştirmek 

istediğini dile getirmiştir.[7] Avrupa’daki savaş konjonktürü göz önünde bulundurulduğunda, Brüksel’in Moldova’nın birliğe üyelik sürecini 

hızlandırabileceği öngörülebilir. Böylece AB hem birliğin Doğu Avrupa’ya yönelik genişlemesi konusunda mühim bir adım atacak hem 

de bu vesileyle Kişinev’e ülkede gerçekleşmesini istediği reformları uygulatmaya çalışacaktır.

Sonuç olarak Batı ile Rusya arasında Moldova üzerindeki güç mücadelesinin devam edeceği öngörülebilir. Moldova, Ukrayna’nın aksine 

NATO üyeliğini gündeme getirmeden AB üzerinden Batı’yla entegrasyonunu sağlamak istemektedir. Kişinev, izlediği bu politikayla Mosk-

ova’dan kendisine gelebilecek tepkileri azaltmak istemektedir.

[1] “Moldova’s Orthodox Churches Quietly Divided”, Religion Watch, https://www.religionwatch.com/moldovas-orthodox-churches-qui-

etly-divided/, (Erişim Tarihi: 14.01.2023).

[2] “Ukraine War Risks Repercussions for Transnistria”, Carnegie Endowment for International Peace, https://carnegieendowment.org/

politika/87986, (Erişim Tarihi: 14.01.2023).

[3] “The Largest Illegal Arms Depot in Eastern Europe”, Arnika, https://www.arnika.org/en/hotspots/moldova/the-largest-illegal-arms-

depot-in-eastern-europe, (Erişim Tarihi: 14.01.2023).

[4] “Moldova”, European Council Council of the European Union, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/moldova/, 

(Erişim Tarihi: 14.01.2023).

[5] “Russia says EU candidate Status for Ukraine, Moldova Will Have Negative Consequences”, Reuters, https://www.reuters.com/world/

europe/russia-eu-candidate-status-ukraine-moldova-will-have-negative-consequences-2022-06-24/, (Erişim Tarihi: 14.01.2023).

[6] “Transnistria’s FM: Integration with Russia Remains Possible”, Associated Press, https://apnews.com/article/russia-ukraine-mos-

cow-peacekeeping-forces-european-union-0f1967d2b0952b010336dad08fbd3f56, (Erişim Tarihi: 14.01.2023).
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Japonya’nın G7
Ziyaretlerinden Kazanımları
2023 yılının Mayıs ayında Hiroşima’da 

gerçekleşecek olan Yediler Grubu (G7) Zirve-

si’nin Dönem Başkanlığı’nı Japonya’nın yapacak 

olmasından dolayı Japonya Başbakanı Fum-

iyo Kishida, G7 üye ülkelerinin liderleriyle bir 

araya gelmiştir. 9-13 Ocak tarihleri arasında 

gerçekleşen gezi kapsamında Kishida, Avru-

pa’da Fransa, İtalya ve İngiltere’yi; Kuzey Ameri-

ka’da ise Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ni 

(ABD) ziyaret etmiştir. Kishida, görüşmelerden 

Tokyo adına birçok kazanımla ayrılmıştır.

Japonya’nın elde ettiği kazanımlardan ilki, 

güvenlik alanında olmuştur. Öncellikle Fransa 
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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir araya gelen Kishida, güvenlik cephesinde işbirliğini arttırmak ve diplomatik ve savunma şefleri 

arasında “2+2” güvenlik görüşmeleri yapmak için anlaşmıştır.[1]

Benzer şekilde Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Japonya’yla savun-

ma alanındaki işbirliklerini genişletme konusunda fikir birliğine varmıştır. Son yıllarda Japonya, Asya-Pasifik Bölgesi’nde Çin ve Kuzey Kore 

merkezli tehdit algılarından dolayı güvenlik önlemlerini arttırmaya yönelmiştir. İç politikada savunma harcamalarını arttıran ve ordusunu 

modernleştirmeye yönelen Japonya, dış politikada ise savunma alanındaki ortaklarını genişleterek uluslararası desteği arkasına almaya 

çalışmaktadır.

Güvenlik önlemleri kapsamında Japonya ve ABD’nin uzaya yönelik bir işbirliği gerçekleştirme yönündeki uzlaşısı da yine Tokyo yönetiminin 

masadan kazançla ayrıldığı bir konudur. Uzay sektöründe uzun bir geçmişe sahip olmayan Japonya, bu alanda daha tecrübeli olan ve 

21. yüzyılda uzay devi olarak kabul edilen ABD’yle yıllardır yakın temas içinde olmuştur. Japonya’nın ABD’yle günümüze kadar yürüttüğü 

uzay çalışmaları, bilimsel araştırmalar başta olmak üzere uzayın sivil amaçlarla kullanılmasına yönelik ilerlemiştir. Ancak son görüşmede 

taraflar arasında güvenlik tabanlı bir uzay anlaşmasının yapılması, Japonya’nın bugüne kadar takip ettiği sivil uzay politikasından bölge-

sel güvenlik endişeleri yüzünden ayrıldığının bir ifadesidir.

Güvenliğin yanı sıra Kishida, görüşmeler esnasında Ukrayna için destek toplayarak insan haklarına ve uluslararası hukuka verdiği değeri 

gözler önüne sermiş ve böylelikle uluslararası kamuoyunun hoşgörüsünü kazanmayı başarmıştır. Kishida; G7 ortaklarına, Ukrayna’yı işgal 

etmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik katı yaptırımların güçlendirileceğini ve Ukrayna’ya olan güçlü desteğin kararlılıkla devam ettirileceğini 

iletmiştir.[2] Ayrıca Kishida’nın “Doğu Asya, sıradaki Ukrayna olabilir.”[3] sözleri; Japonya’nın tehdit algısının yüksekliğine işaret etmektedir.

Kishida’nın kazanımla ayrıldığı bir başka alan, enerji güvenliğidir. Japonya’nın enerji görünümü incelendiğinde, enerji tüketiminde %31,7 ile 

sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) ilk sırada geldiği görülmektedir. Hatta 2022 yılında Japonya, dünyanın en büyük LNG ithalatçısı olarak kendi 

tarihinde bir ilke imza atmıştır. Japonya’nın LNG ithalatında ise yaklaşık %10 gibi bir oranla Rusya ilk sırada gelmektedir.[4] LNG alımında 

Rusya’ya oldukça bağımlı olan Japonya, farklı enerji ortaklıkları kurarak bu bağımlılığı azaltmak ve enerji güvenliğini sağlama almak iste-

mektedir. Bu hususta Kishida, ABD ve Kanada’dan LNG konusunda Japonya’ya yardımcı olmalarını istemiştir. ABD ve Kanada’dan gelecek 

olan LNG’nin ve temiz enerjiye yönelik işbirliklerinin Japonya’nın enerji güvenliğinde önemli bir rol oynayacağını belirtmiştir.[5]

Japonya Başbakanı Kishida’nın ziyaretler çerçevesinde ekonomi ve ticaret alanında da kazanımlar elde ettiği görülmektedir. Özellikle de 

ABD ve Kanada, Japonya’yla ekonomik bağları güçlendirmek adına isteklerini dile getirmiştir. Kanada Başbakanı Trudeau, 2023 yılında 

heyetler arasında karşılıklı ziyaretler yapılacağını duyurmuştur.[6] ABD ise Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ve Çin’le teknoloji ticaretinin oluştur-

duğu sıkıntılardan dolayı küresel tedarik zincirinin güvenli bir şekilde sürdürülmesinin zorluğuna dikkat çekerek böylesi bir dönemde 

ABD-Japonya yakın ekonomik ilişkilerinin önemine vurgu yapmıştır. [7] Dünyanın en büyük 3. ekonomisi olan Japonya, küresel zorlukların 

yaşandığı bir dönemde dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ile ekonomik ve ticari bağlarının güçlenmesini ekonomik güvenliğinin 

devamlığı ve ülkesinin kalkınmasının sürdürülebilirliği için önemsemektedir.

Sonuç olarak Japonya, G7 Dönem Başkanlığı’nı G7 ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için bir fırsat olarak görmektedir. Bu noktada güvenlik 

temelli işbirliklerini ön plana çıkarsa da Tokyo’nun amacının müttefikleriyle ilişkilerini çok boyutlu bir şekilde geliştirmek olduğu ifade edile-

bilir.
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Moskova-Taliban Hattında Yeni
Dönem mi Başlıyor?
11 Eylül 2001 tarihli terör saldırılarının ardından 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) “Sonsuz 

Özgürlük Operasyonu” çerçevesinde Afgan-

istan’a müdahale etmesi nedeniyle Taliban, 

Rusya’dan yardım istemiş; fakat Moskova, Talib-

an’ın talebini geri çevirmiştir. Hatta ilk aşamada 

Rusya, Amerikan müdahalesini desteklemiştir. 

Fakat ABD’nin Taliban’ı devirdikten sonra Af-

ganistan’dan çekilmemesi ve bilhassa 2014 se-

nesinde terör örgütü Devletü’l Irak ve’ş Şam’ın 

(DEAŞ) Afganistan’ın kuzeyinde faaliyette bu-

lunarak Rusya’ya yönelik tehdit oluşturmaya 

başlaması, Moskova yönetimini Taliban’la ilişki 

kurmaya yönlendirmiştir.

Nitekim 2021 yılının Ağustos ayında Afgani-

stan’dan ikinci Taliban döneminin başlamasın-

da Rusya’nın desteğinin belirleyici rol oynadığı 

ifade edilebilir. Bu süreçte Rusya, ikinci Taliban 

dönemini memnuniyetle karşılamış ve Kabil 

Büyükelçiliği’ni açık tutarak olumlu mesajlar ver-

miştir.
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Söz konusu durumun etkisiyle Rusya ile Taliban, ilk aşamada iyi ilişkiler geliştirmiştir. Bu bağlamda Rusya, Taliban diplomatlarını akred-

ite etmiş ve Afganistan’ın Moskova Büyükelçiliği’ni Taliban’a devretmiştir. Uluslararası toplum nezdinde de Kremlin yönetimi, Taliban 

tarafından memnuniyetle karşılanacak mesajlar vermiştir. Örneğin Rusya, ABD’nin Afganistan’ın ulusal rezervlerini serbest bırakması 

gerektiğini dile getirmekte ve Taliban’ın uluslararası toplumdan izole edilmemesini savunmaktadır. Dahası Rusya, 2021 yılında düzen-

lenen Moskova Formatı’na Taliban’ı davet ederek Taliban’ın diğer aktörlerle diyalog kurmasında da köprü rolü oynamaya çalışmıştır.

Tüm bunlara rağmen terör örgütü El Kaide’nin lideri Eymen El-Zevahiri’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen hava operasyonu 

vesilesiyle etkisiz hale getirilmesinin akabinde meydana gelen gelişmeler Moskova’yı rahatsız etmiştir. Öncelikle Zevahiri’nin öldürülm-

esi hadisesi, ABD’nin Afganistan’da istihbari ve operasyonel anlamda hale çok güçlü olduğu düşüncesini yaratmıştır. Buna ek olarak 

Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği önünde DEAŞ tarafından düzenlenen intihar saldırısında iki Rus diplomatın hayatını kaybetmesi ve Taliban’ın 

bölge devletlerine danışmadan ABD ve Batılı müttefikleriyle ilişki kurma çabaları da Rusya’da memnuniyetsizlik yaratmıştır. Özellikle de 

Taliban yetkililerinin Doha ve Abu Dabi’de ABD’li yetkililerle temaslarda bulunması Moskova’nın Taliban’a yaklaşımını olumsuz etkilemiştir.

Söz konusu gelişmeler, Rus karar alıcılarda ABD’nin Taliban’a Afganistan’ı teslim etmesinin bir oyun olduğu kanaatini güçlendirmiş ve 

Washington yönetiminin Orta Asya üzerinden Rusya’yı istikrarsızlaştıracak gelişmeler planladığı düşüncesini kuvvetlendirmiştir. Bu yüzden 

de Moskova yönetiminden gelen açıklamalar, Taliban’ı tenkit eden cümleler barındırmış ve Rusya, 2022 yılında düzenlenen Moskova For-

matı toplantısına Taliban yetkililerini davet etmemiştir.

ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ve Taliban arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde Rusya’nın Afganistan Temsilcisi Zamir Ka-

bulov’un Afganistan ziyareti gerçekleşmiştir. Taliban Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki’yle görüşen Kabulov’a söz konusu toplantıda 

Muttaki, Rusya’nın Taliban’ın dış politikasında özel bir konuma sahip olduğunu belirtmiş ve Taliban’ın Moskova’daki diplomatik varlığını 

güçlendirmek istediğini belirtmiştir. Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Taliban’ın Rusya’dan buğday ve doğalgaz 

ithalatı gibi konuların ele alındığı açıklanmıştır. Ayrıca Kabulov, Taliban Dışişleri Bakanlığı önünde meydana gelen saldırıyı kınayarak bir-

takım aktörlerin Afganistan’ı güvensizleştirmek istediğini ifade etmiştir.

Anlaşılacağı üzere Muttaki, Taliban’ın Batı’yla ilişkilerini onarmasının zor olduğu gerçeğinden hareketle, Rusya ve Çin gibi bölge devletler-

ine odaklanılacağı mesajını vermiştir. Zira Batı’nın beklediği şartları Taliban’ın karşılaması kolay değildir.

Öte yandan Kabulov, Rusya’nın beklentilerini net bir şekilde Taliban Dışişleri Bakanı’na iletmiştir. Burada dikkat çeken husus ise Rus 

diplomatın Afganistan’ın iç meselelerine karışmayacakları beyanında bulunmasıdır. Kabulov’a göre Rusya’nın önceliği, Batılı aktörlerin 

Afganistan’a dönmesinin önlenmesidir. Dolayısıyla Kremlin için Taliban’ın yönetim tarzı, Afganistan’ın iç meselesidir ve kendilerini ilg-

ilendirmemektedir. Lakin Taliban’ın zayıflamaması önem arz etmektedir. Zaten doğalgaz ve buğday tedariki de Taliban’ın zayıflamasının 

engellenmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu malzemelerin tedarik edilmesi vesilesiyle Afganistan’da iç meşruiyet tartışmalarının 

giderilmesi ve halkın yaşam standardının bir nebze de olsa arttırılması amaçlanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Kabulov, Rusya’nın ul-

uslarlarası platformlarda Taliban’ı destekleyeceği mesajını vermiştir.

Sonuç olarak Muttaki ile Kabulov arasındaki görüşme, taraflar arasında yeni bir dönemin başlangıcına kapı aralamıştır. Zira Taliban, 

Batı’yla olan yakınlaşmasından istediği neticeleri elde edememiş ve yeniden bölgeye yönelmiştir. Rusya ise önceliğinin ABD ve mütte-

fiklerinin Afganistan’daki etkisinin sınırlandırılması olduğunu ortaya koymuştur.

Ahmad Khan
DAWLATYAR

ANKASAM
AF-PAK Uzmanı
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Güney Kore’nin Hint-Pasifik Strate-
ji Belgesi’nde Güneydoğu Asya ve 
ASEAN’ın Yeri
Güney Kore tarafından 2022 senesinin sonunda 

yayınlanması beklenen ve ülkenin bölgeye ilişkin 

stratejisini göstermesi açısından önem arz eden 

strateji belgesi, 28 Aralık 2022 tarihinde “Özgür, 

Huzurlu ve Müreffeh Hint-Pasifik Bölgesi” ismiyle 

yayınlanmıştır.[1] Güney Kore Dışişleri Bakan-

lığı’nın resmi sitesinde yayınlanan mevzubahis 

belge, toplam 4 bölüm ve 43 sayfadan oluş-

maktadır. Belge, Seul’un bölgeye yönelik strate-

jisini, güvenlik çerçevesini, müttefiklik ilişkilerini, 

konjonktürel perspektifini, amaçlarını, tespitlerini, 

öngörülerini, jeoekonomik ve jeopolitik bakışını 

ve dış politikaya dair genel algısını yansıtması 

açısından önem arz etmektedir.

Nitekim belgenin “Vizyon, İşbirliği İlkeleri ve 

Bölgesel Kapsam” başlıklı ikinci bölümünün son 

kısmında bölgesel bazlı stratejiler ele alınmıştır. 

Bu noktada Güneydoğu Asya Bölgesi ve Gün-

eydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üzerinden 

yapılan değerlendirme, söz konusu bölgenin 

önemli bir ekonomik örgütünü de içine alan 

kapsamıyla hem Güney Kore’nin tutumu hem 

de bölgenin genel çerçevesi açısından in-

celenmeye değerdir.

Belgenin ilgili bölümü, ASEAN’ın hem 176.5 milyar 

dolarlık payıyla Güney Kore’nin en büyük ikinci 

ticaret ortağı hem de 10 milyar dolarlık payıy-

la en büyük ikinci yatırım yeri olmasının vurgu-
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Almanya’nın Denge Politikası:
Çin ve Japonya

Japonya Hükümeti’nden bir kaynağın aktardığı-

na göreAlmanya Şansölyesi Olaf Scholz, 2023 

yılının Mart ayında Tokyo’yu ziyaret etmeyi plan-

lamaktadır.[1] Bakanların da katılacağı heyetler 

arası görüşmelerde, enerji ve gıda krizinden 

ekonomiye ve küresel gelişmelere kadar bir dizi 

meselenin ele alınması beklenmektedir. 2022 

senesinin Kasım ayında Scholz’un Pekin’e yaptığı 

ziyaretten sonra bu kez Tokyo’ya ziyarette bu-

lunmayı planlaması, Almanya’nın dış politikada 

bir ikilem içerisinde olduğunu ve denge siyaseti 

izlediğini ortaya koymaktadır.

Berlin yönetiminin Çin meselesinde bir fikir 

birliğine varamadığı ve bu yüzden de politi-

ka geliştirmekte zorlandığı iddia edilmektedir. 

Berlin’in Pekin’e bakış açısındaki bu belirsizlik, 

Almanya-Japonya ilişkilerini de olumsuz etkile-
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lanmasıyla başlamaktadır. Bunun ardından yıllık olarak 10 milyon 

Güney Kore vatandaşının ASEAN ülkelerini ziyaret ettiği ve ASEAN’ın 

Seul’un en büyük kalkınma işbirliği ortaklarından olduğu belirtilmiştir.

Bu noktada ASEAN’ın bölge için önemli bir ekonomik aktör olduğu 

söylenebilir. Nitekim Güney Kore’nin ASEAN’ın adını hem başlıkta 

hem de giriş kısmında detaylı bir şekilde geçirmesi, Seul’un bölgesel 

refah ve barış kapsamında ekonomik çıkarlara ve karşılıklı bağım-

lılığa atfettiği ehemmiyeti göstermektedir. Bunun yanı sıra “karşılıklı 

bağımlılığın” Batı temelli bir söylem olması hasebiyle Seul’un bölge-

sel istikrar kapsamında yine Batı çerçevesinden bir yaklaşım serg-

ilediği ifade edilebilir.

İlerleyen kısımda ise Güney Kore’nin ASEAN’ı bölgesel barışın sağl-

anması ve refahın tesis edilmesi noktasında kilit bir aktör olarak 

gördüğü söylenmiş ve akabinde her iki aktör tarafından bölgesel 

düzeyde sorumlulukların paylaşılacağı ve stratejik açıdan hem ti-

careti hem de sosyo-ekonomik faktörleri içeren kapsamlı bir işbirliği 

kurulacağı belirtilmiştir. Bu da Güney Kore’nin ASEAN içerisindeki 

diğer ülkelere ikili işbirliklerini geliştirmek isteyebileceği ve bölge-

sel refah ve barış kapsamında söz konusu ülkeleri de Batı merkezli 

işbirliklerine yönlendirebileceği şeklinde okunabilir. Dolayısıyla Seul, 

Pekin ve Pyongyang’a karşı müttefiklerini arttırma arzusu içerisinde 

gözükmektedir. Zira Güney Kore, diğer bölgesel aktörlerin de güven-

lik bağlamında sorumluluk almaları gerektiğini düşünmektedir.

Bu bağlamda ilerleyen kısımda bahsedilen ve hemen hemen her 

ülkenin adının geçirilmeye çalışıldığı yerler de bir üst paragraftaki 

tespiti doğrular niteliktedir. Zira Endonezya’yla “Özel Stratejik İşbirliği”, 

Vietnam’la “Kapsamlı Stratejik Ortaklık” ve Tayland’la “Stratejik Or-

taklık” anlaşmaları yapılmasının planlandığı ve Kamboçya, Myan-

mar, Laos, Brunei, Malezya, Filipinler, Singapur, ve Timor-Leste’yle 

yine özgür, huzurlu ve müreffeh bir Hint-Pasifik Bölgesi için ikili an-

laşmaların imzalanması yoluyla karşılıklı bağların güçlendirileceği 

vurgulanmıştır. Bu belgede her ülkenin isminin geçirilmeye çalışıl-

ması, Güney Kore’nin hiçbir aktörü es geçmek istemediği ve bölge-

sel ve küresel refah hedefi doğrultusunda tüm devletlere önem 

verdiği anlamını taşımaktadır.

Daha sonra da ASEAN’ın Hint-Pasifik Bölgesi’ndeki yerine yöne-

lik belirlenen stratejiden bahsedilmiştir. “Hint-Pasifik’te ASEAN’nı 

Görünümü (AOIP)” olarak adlandırılan stratejiye göre, bölgedeki 

işbirliğinin açıklık, şeffaflık ve kapsayıcılık bağlamında teşvik edilm-

esinde ASEAN’ın kilitbir role sahip olması beklenmektedir. Buradan 

hareketle ASEAN’ın Hint-Pasifik ve Güney Asya Bölgeleri’nde barışı, 

özgürlüğü ve refahı sağlamak için kararlılıkla mücadele ede-

ceğinin altı çizilmiştir. Bu noktada Güney Kore’nin söz konusu hede-

fler doğrultusunda hem AOIP stratejisini hem de ASEAN’ın merkez-

iliğini destekleyeceğine değinilmiştir. Mevzubahis durum, ASEAN’ın 

Vietnam Savaşı’ndan kaynaklanan komünist genişlemeye karşı 

Batılı değerler çerçevesinde kurulmuş olması hasebiyle Seul’un 

Batı temelli işbirliği arayışlarını gösterir niteliktedir. İlerleyen kısım-

da Güney Kore’nin kendi güçlü yanları ile ASEAN’ın ihtiyaçlarını har-

monize ederek örgütle karşılıklı ve sağlam temellere dayanan bir 

işbirliğinin inşa edileceği söylenmiştir. Nitekim söz konusu işbirliğinin 

dijitalleşmeye, iklim değişimine, çevreye ve sağlığa odaklanacağı-

na vurgu yapılmıştır.

Bu noktada bölgede güvenlik kapsamının değişmeye başladığı 

bir dönemde ASEAN’la yapılacak işbirliğinin yalnızca Kore Yarıma-

dası’nın ve Güney Çin Denizi’nin  sahip olduğu geleneksel güvenlik 

çerçevesi bağlamında ele alınmayacağı; aynı zamanda ekono-

mik güvenlik, deniz güvenliği ve diğer oluşması muhtemel güvenlik 

endişeleri bağlamında hayata geçirileceği belirtilmiştir.

Bölgeyle ilgili bölümün son kısmında ise ASEAN ile Güney Kore ar-

asında karşılıklı ve sağlam temellere dayanan işbirliğinin yanı sıra 

ASEAN’ın içindeki devletlerle de ikili ilişkilerin genişletileceği dile 

getirilmiştir. Bu işbirliklerinin yıllarca hem siyasi hem de ekonomik 

açıdan devam ettiği söylenmiş ve söz konusu ilişkilerin daha ileri 

seviylere taşınarak insanlar arası kültürel alışverişlerle dayanışma 

temelinde yeni bir boyuta geçirileceği vurgulanmıştır.

Söz konusu durumun Seul’un ve ASEAN’ın Hint-Pasifik’teki ortak he-

deflerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla Güney Ko-

re’nin yumuşak güç vurgusu yaptığı ve bölgede hissettiği konvan-

siyonel ve nükleer tehditleri dile getirirken; kendisinin böyle bir tehdit 

oluşturmayacağına dikkat çektiği söylenebilir. Zira işbirliklerinin, itti-

fakların ve yalnızca çıkar temelli dahi olsa kurulacak diyalogların 

yumuşak güç, kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi çabalarıyla 

kurulmaya çalışılacağı mesajının verilmeye çalışıldığı öne sürülebil-

ir. Bunun da Seul’un hem bir güven verme hem de cazibe noktası 

haline gelme hedefi güttüğüne işaret etmektedir.

Sonuç olarak belgenin “Güneydoğu Asya ve ASEAN” başlıklı kısmın-

da Güneydoğu Asya’dan çok ASEAN’a yönelik stratejiler ortaya 

konulmuştur. Nitekim Güney Kore, ASEAN üzerinden kolektif çaba 

vurgusu yapmış ve bölgesel stratejisinin alt metninde her aktörün 

sorumluluğu paylaşması gerektiği mesajını vermiştir. Bahse konu 

olan durum, Batı’nın Hint-Pasifik bölgesindeki ittifakını genişletmek 

istediği şeklinde de okunabilir. Bununla birlikte mevzubahis belge, 

Seul’un çok taraflılığı desteklediğini gösterir niteliktedir. Haliyle bu 

kısımda da yine Batı temelli ve Çin’in bölgesel hegemonyasına 

meydan okuyan bir yaklaşımın sergilendiğini ifade etmek müm-

kündür.

[1] “Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific Re-

gion”, Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, https://www.

mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20221228060752073.pdf&rs=/

viewer/result/202212, (Erişim Tarihi: 08.01.2023)
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Tahmin edileceği gibi Scholz, söz konusu ziyarette Japonya’yla yaşanan görüş ayrılıklarını azaltmaya çalışacaktır. Berlin’in asıl amacı, 

dünyada yeni krizlerin çıkmasını önlemektir. Bu doğrultuda Almanya hem Çin hem de Japonya’yla görüşerek tarafları barış ve diyaloğa 

davet etmektedir. Pekin’in endişesi ise Almanya’nın kutuplaşma siyasetine dönmek suretiyle diğer Batılı güçlere katılmasıdır.[5] Buna 

karşılık Japonya, Almanya’nın Çin konusundaki uyumsuzluğu nedeniyle G7 içerisinde bir çatlağın oluşmasından kaygı duymaktadır.

Sonuç olarak küresel sistemdeki kutuplaşma devam ederken Almanya, denge siyaseti izleyerek söz konusu gerilimi azaltmaya çabalam-

aktadır. Bu sayede Berlin yönetimi, ekonomik güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır. Zira Çin, Almanya’nın son yedi yıldır en büyük ticaret 

ortağıdır. Japonya da Almanya’nın Asya’daki en büyük ikinci ticari partneridir. Ayrıca Almanya, dünyanın en büyük otomobil üreticiler-

indendir ve bu konumunu sürdürmek için Tayvan, Çin ve Japonya’da üretilen çiplere önemli ölçüde bağımlıdır. Aslında bu bağımlılıklar, 

tüm dünya için geçerlidir. Bu anlamda Ukrayna’dan ders alan Almanya, kendisini ekonomik yönden aşağı çekecek yeni bir krizi önlemek 

gayesiyle elinden geleni yapacak gibi gözükmektedir.

[1] “German Leader Scholz Plans to Visit Japan in March”, Japan Today, https://japantoday.com/category/politics/german-leader-

scholz-plans-to-visit-japan-in-march, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[2] “Germany Will Not Arm Taiwan, Senior Lawmaker Says”, US News, https://www.usnews.com/news/world/articles/2023-01-11/germany-

will-not-arm-taiwan-senior-lawmaker-says, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[3] “Germany’s Scholz Tells China: Any Change in Taiwan’s Status Quo Must Be Peaceful”, US News, https://www.usnews.com/news/world/

articles/2022-11-04/germanys-scholz-tells-china-any-change-in-taiwans-status-quo-must-be-peaceful, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[4] “Almanya Savunma Bakanı Lambrecht İstifasını Sundu”, DW, https://www.dw.com/tr/almanya-savunma-bakan%C4%B1-lambrecht-is-

tifas%C4%B1n%C4%B1-sundu/a-64403342, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[5] “Germany’s İdeology-Driven China Policy Not in Interests of Either Side: Chinese Ambassador”, Global Times, https://www.globaltimes.

cn/page/202301/1283496.shtml, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).
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mektedir. Zira Tokyo, 2023 senesinde G7 ülkelerini Çin’le mücadele konusunda kendi etrafında kenetlemeye çalışmaktadır. Fakat blok 

üyeleri arasında Almanya’nın duruşu diğer aktörlerden farklılaşmaktadır. Bir yandan Scholz, Çin’le işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu ve di-

yaloğu sürdüreceklerini belirtirken; diğer taraftan da Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman şirketlerin Çin’le ekonomik ilişkilerini sınırlandıra-

cak yeni bir strateji belgesi hazırlamaktadır.

Almanya, Çin’le mücadele konusunda bilhassa Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Japonya gibi aktörlere daha fazla destek 

vereceğine işaret eden adımlar atmaktadır. Fakat aynı zamanda Çin’le yaşanan sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini, 

bunun Ukrayna’daki gibi askeri bir mesele olmadığını; bilakis ekonomik bir anlaşmazlık olduğunu dile getirmektedir.[2] Kısacası Berlin 

yönetimi, Pekin’in uluslararası düzene yönelik artan iddialarının ekonomik bir sorun teşkil ettiğini ve özellikle Tayvan Sorunu’nun askeri 

yollarla çözülmesinin yanlış olduğunu savunmaktadır.[3]

Bunları söylerken Almanya, Ukrayna’daki savaşı göz önünde bulundurmaktadır. Bilindiği gibi Berlin, Ukrayna’ya olan askeri desteğini çek-

meyi tartışmaktadır. ABD ve İngiltere ise bu desteğini sürdürmesi için Almanya’ya baskı yapmaktadır. Berlin ise kendisine hem Ukrayna 

hem de Çin meselesinde çıkış yolu aramaktadır. G7 ülkeleri, Almanya’ya bu konuda tek bir çıkış yolu tanımaktadır: O da Çin’le düşman 

olmaktır. 2022 yılının Kasım ayında Çin’le kurduğu son temaslardan sonra ABD’nin Almanya’ya olan baskısı artmış ve Berlin’i politika 

değiştirmeye zorlamıştır.  

Çin siyasetinde söz konusu belirsizlik sürerken G7 Dönem Başkanlığı’nın Japonya’ya geçmesi, Almanya’nın politikalarını gözden geçirm-

esi açısından önemli bir fırsat olmuştur. Çünkü son dönemde Tokyo hem Ukrayna hem Çin konusunda radikal çıkışlar yapmaktadır. 

Berlin ise bu sorunların çözümüne daha barışçıl yaklaşmaktadır.  

Karşılaştırma yapmak gerekirse Almanya, G7 üyelerini sakin kalmaya davet ederken; Japonya, tam aksine bu ülkeleri proaktif olmaya 

çağırmaktadır. Dolayısıyla Almanya, eğer Çin’le ilgili bir krizin çıkmasını engellemek istiyorsa, öncelikle Japonya’yı sakinleştirmesi gereke-

cektir. Çünkü Tokyo, G7 Dönem Başkanlığı’nı bu amaç doğrultusunda kullanmayı planlamaktadır. Berlin ise bu tehlikeyi gördüğü için 

Japonya’yla diyaloğunu arttırmaya çalışmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, göreve geldikten sonra Scholz, Asya’daki ilk ziyaretini Çin’e değil; Japonya’ya yapmıştı. Bu adım, Almanya’nın 

Çin’den vazgeçtiği ve bundan sonra Japonya’ya yakınlaşacağı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak çok geçmeden Scholz, Japonya’nın 

Çin’in alternatifi olamayacağını görmüş ve Pekin’le işbirliğine devam etme kararı almıştır. Son aylardaScholz’un Pekin’le olan temaslarını 

gördükten sonra Tokyo, Berlin’le arasına mesafe koymaya başlamıştır. Hatta Japonya Başbakanı Fumio Kişida, G7 ülkelerini ziyaret et-

mek için Avrupa turuna çıkarken Almanya’yı es geçmiştir. Kişida, bunun sebebi olarak da programların çakışmasını göstermiştir. Fakat 

istenilseydi Kişida ve Scholz arasında bir görüşme ayarlanabilirdi. Muhtemelen Kişida, Almanya’yı ziyaret etmek için uygun bir plan 

yapamamış veya yapmak istememiştir.

Bu geçen süre zarfında her ne yaşandıysa bu sefer Scholz’un Tokyo’ya gitmeyi planladığı açıklanmıştır.  Görünen o ki; Almanya ve özel-

likle Scholz, Çin’le mücadele etmesi noktasında ABD’nin yoğun baskısı altındadır. Aynı durum, Rusya-Ukrayna Savaşı için de geçerlidir.

Ukrayna’ya daha fazla silah yardımında bulunmayacaklarını açıklayan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, yakın zamanda 

istifasını açıklamıştır.[4] Muhtemelen Scholz, ABD’den gelen yoğun baskılar sonucunda Savunma Bakanı’nın istifasını istemiştir.

Benzer bir şekilde Almanya, artık Çin’le mücadele hususunda yeni bir strateji hazırlamaktadır ve Scholz, G7 ülkeleriyle daha fazla uyum 

sağlamak için Tokyo’ya ziyarette bulunmaya hazırlanmaktadır. Görünen o ki; ABD, Almanya’nın G7’ye daha fazla destek vermesini iste-

mektedir. Dolayısıyla Scholz’un Tokyo ziyaretinde Washingotn’dan gelen baskıların etkili olduğu öne sürülebilir. Almanya, her ne kadar 

ABD’nin Çin siyasetinden kendisini ayrıştırmaya çalışsa da bunda başarılı olamamaktadır.
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çekilmesidir. Çünkü NATO, eğer Rusya’yla bir savaşa sürüklenirse, 

bundan en büyük zararı ABD değil; Kıta Avrupası ve özellikle de 

Almanya görecektir. Bu yüzden de Almanya ve ABD, Avrupa’nın 

güvenliğini konusunda bir pazarlık içerisindedir. Fakat Washing-

ton’un Berlin’e karşı kullanabileceği elinde birçok mesele vardır.

ABD, bu üstünlüğünü Pasifik siyasetinde güçlü bir şekilde hisset-

tirmektedir. Örneğin Almanya’nın Asya-Pasifik’e olan artan ilgisi, 

Washington için mühim bir avantajdır. ABD’nin desteği olmadan 

Almanya, bölgede etkinlik kurmakta zorlanacaktır. Daha da 

önemlisi Washington yönetimi, bu üstünlüğü Berlin’in aleyhine 

kullanabilir ve Tayvan’da çıkarabileceği bir krizle Almanya ekon-

omisine bir darbe daha vurabilir. Nitekim Scholz’un Pekin ziyareti, 

ABD’den büyük tepki çekmiştir. Bu gelişmeden sonra Alman-

ya’nın ABD’ye ihanet ettiği ve Amerikan çıkarlarına zarar verdiği 

iddia edilmiştir. Örneğin Amerikalı Gazeteci ve Dış Politika Uzmanı 

Tom Rogan, “Pekin’de Vals yapan Alman Olaf Scholz, ABD’yi aptal 

yerine koyuyor” başlıklı bir analiz yazmıştır.[2] Söz konusu ana-

lizde Rogan, Almanya’nın Amerika’nın (NATO) koruması altında 

özgürce hareket edemeyeceğini ve Washington’un Berlin’in “bu 

ihanetini” görmezden gelmemesi gerektiğini belirtmiştir. Hatta 

Rogan, Berlin’e ders vermek için Amerikan askerlerinin Alman-

ya’dan Polonya’ya veya Baltık ülkelerine taşınması önerisinde 

bulunmuştur.

Gerçekten de ABD’nin elindeki enstrümanlar, sadece Pasifik’le 

sınırlı değildir. Washington, Avrupa’nın güvenliğine verdiği bu 

desteği, elinde bir maşa olarak kullanmaktadır. Daha açık bir 

ifadeyle ABD, Almanya’yı Ukrayna’da istediklerini yapmaması 

halinde, Avrupa’nın güvenliğine verdiği desteği geri çekmekle 

tehdit etmektedir. Daha büyük tehdit ise Pasifik’te Tayvan Kri-

zi’nin patlak vermesidir. Çünkü Almanya, Çin ekonomisiyle der-

inden entegre olmuştur. Ayrıca Tayvan, büyük Alman teknoloji 

şirketlerinin ihtiyaç duyduğu kritik çip üretiminde dünyanın ilk 

sırasındadır. Aynı zamanda bu bağımlılıklar, Berlin’in Washing-

ton karşısındaki zafiyetini oluşturmaktadır. Bu yüzden de Scholz 

yönetimi, Ukrayna’daki savaşta kendisinden istenilenleri yapmak 

durumundadır.

Sonuç olarak ABD, dünyadaki krizleri kendi kontrolü altında tu-

tarak bunları müttefik devletler üzerinde bir baskı aracı olar-

ak kullanmaya çalışmaktadır. Ukrayna ve Tayvan, söz konusu 

meselelerin başında gelmektedir. Her iki sorun da Almanya’nın 

“zayıf karnını” oluşturmaktadır. Çünkü Berlin, uzun yıllar boyun-

ca ekonomi ve enerji gibi kalemlerde Moskova ve Pekin’le ciddi 

ortaklıklar geliştirmiş ve bu ülkelerle karşılıklı bağımlılık ilişkisi içer-

isine girmiştir. Almanya’nın bu zincirlerden kurtulması kısa vad-

ede mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle de Almanya’nın bir 

süreliğine daha ABD’nin peşinden gitmek zorunda kalacağı öne 

sürülebilir. 

mayacaklarını belirtmektedir. ABD, özellikle de Donald Trump 

döneminde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) daha 

fazla destek vermesi karşılığında Avrupalı üyelerin savunma 

harcamalarını bütçelerinin en az %2 seviyesine getirmelerini is-

temişti. Yani ABD, Avrupa’yı korumanın maliyetini yalnızca ken-

disinin üstlenemeyeceğini ve Avrupa’nın da kendi savunmasını 

güçlendirmesinin şart olduğunu söylemişti. Hatta bu süreçte 

Washington yönetimi, Almanya’daki askerlerinin sayısını azalt-

maya başlamıştı. 2022 yılının Şubat ayında Ukrayna’da savaşın 

patlak vermesiyle birlikte Almanya’daki Amerikan askerilerinin 

sayısı yeniden arttırılmıştır.

Ukrayna’daki savaş, Almanya’nın askerî açıdan ABD’ye olan ih-

tiyacını artırmıştır. Fakat bir noktadan sonra Berlin, Ukrayna’da 

bir açmazın içerisine düştüğünü fark etmiş ve zaten istek-

sizce gerçekleştirdiği Kiev’e olan silah desteğini azaltmaya 

başlamıştır. Bu yönüyle Almanya, Batı’nın Rusya’ya karşı oluştur-

duğu bu savaş koalisyonundan ayrışmaya başlamıştır. Hatırlat-

mak gerekirse Scholz, 2022 yılının Aralık ayında Foreign Affairs 

dergisine yazdığı bir makalede, dünyanın Soğuk Savaş tarzı 

“bloklara” bölünmekten kaçınması gerektiğini söylemiştir.[1]

ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Almanya’ya yaptığı baskıların 

benzeri, Pasifik ve Çin politikalarında da görülmektedir. Nitekim 

Scholz Hükümeti, Ukrayna’daki savaşın bitmesini istediği kadar 

Tayvan’da yeni bir krizin patlak vermesinden de endişe duy-

maktadır. Örneğin Scholz, 2022 senesinin Kasım ayında Pekin’e 

yaptığı ziyaret esnasında bloklaşma tehlikesinden bahsetmiş 

ve çok kutupluluğa olan desteğini yinelemişti. Böylece Berlin, 

açık bir şekilde Washington’un Pasifik’teki “kutuplaştırıcı” poli-

tikalarının peşine takılmayacağını mesajını vermişti. ABD’nin 

NATO üzerinden Rusya ve Çin’le hesaplaşmaya girdiğini ve 

bunun Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte bir tırmanma yarışına 

dönüştüğünü gören Almanya, içerisine sürüklendiği girdaptan 

çıkmaya çalışmaktadır. Ukrayna ve Çin gibi meseleler nedeniyle 

Almanya-ABD ilişkilerine soğuk bir atmosfer hakimdir.

Ukrayna’ya askeri yardımların geleceğini masaya yatırmak üzere 

Alman ve ABD’li yetkililer arasında yapılan görüşmeler hız ka-

zanmıştır. Bu bağlamda Başbakan Scholz, ABD Başkanı Joe Bid-

en’la telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve taraflar, Ukrayna’ya 

yapılacak desteğin yakından koordine edilmesi konusunda 

mutabık kalmıştır. Ukrayna’ya tank desteği vermenin karşılığında 

Almanya’nın ABD’ye bazı şartlar koşması, aslında önemli bir çıkış 

ve meydan okuma sayılabilir. Zira Berlin, artık Washington’un her 

istediğini yapmak zorunda olmadığını, kendisinden savaşması 

istendiğinde savaşmayacağını ve böyle bir talebin dünyayı 

kutuplaştıracağını ilan etmektedir. Berlin’in asıl endişesi, Ukray-

na’ya sağlanan silahlar nedeniyle NATO müttefiklerinin Rusya’yla 

doğrudan çatışmaya girmesi ve tüm Avrupa’nın savaşın içine 
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Almanya’nın “Ukrayna Açmazı” ve 
ABD’yle Gerilen İlişkiler
Almanya’nın Ukrayna’ya “Leopard 2” tanklarını gönder-

mesi için tek şartı vardır. O da Amerika Birleşik Devletleri’nin 

(ABD) de aynı şekilde kendi tanklarını göndermeyi kabul 

etmesidir. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna’ya 

daha fazla silah desteğinde bulunma kararının müttefik 

devletler arasında işbirliği içerisinde alınmasını gerektiğini 

savunmaktadır. Aynı görüşte olan Almanya Savunma 

Bakanı Christine Lambrecht, üzerindeki baskılar nedeni-

yle istifa etmek zorunda kalmıştır. Onun yerine gelen Boris 

Pistorius’un Scholz’un çizgisinden ayrılmayacağı tahmin 

edilmektedir.

Scholz Hükümeti, Ukrayna’yı “gerekli görüldüğü müd-

detçe” destekleyeceğini belirtmektedir. Zira Berlin, 

savaşın başından beri Ukrayna’ya asker teçhizat 

sağlamakta isteksiz davranmaktadır. Schozl’un koal-

isyon ortakları ise zaman kaybetmeden Ukrayna’ya 

‘Leopard 2’ tipi Alman tanklarının gönderilmesini is-

temekte ve bu konuda Pistorius ve Scholz’e baskı 

yapmaktadırlar. Scholz ve onun gibi düşünen Sosyal 

Demokrat Parti üyeleri, Almanya’nın elinde yeterince 

“Leopard 2” tankının bulunmadığını ve stoklarını bu 

savaş için harcayarak ulusal güvenliğini riske at-
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işkin stratejisinin, ülkenin inşa etmeyi planladığı savunma mimarisi açısından da ipuçları barındırdığı söylenebilir. Belgenin Afrika Kıyısı ve 

Hint Okyanusu bölümünde ilk olarak Hint Okyanusu’nun ve Afrika’nın Güney Kore’nin stratejik ortakları olduğu söylenmiştir. Bu bağlamda 

Seul’un karşılıklı fayda ve işbirliği temelinde Afrika’nın doğu sahillerindeki ülkelerle işbirliğini güçlendireceğinden bahsedilmiştir. Nitekim bu 

noktada söz konusu müttefikliğin gelecek temelli bir çerçeveye sahip olacağı vurgusu yapılmıştır.

Bununla birlikte Afrika’nın doğu sahillerinin Afrika ile Ortadoğu arasında stratejik bir kapı görevi gördüğünün altı çizilmiştir. Bu kapsamda 

Güney Kore’nin deniz temelli bir strateji izlemeyi planladığı ve bu bölgelere vereceği önemin de bu çerçevede şekilleneceği tahmin 

edilebilir. Zira kıyıya atfedilen stratejik önemden dolayı bölge üzerindeki nüfuzunun artması durumunda Seul’un Atlantik Okyanusu’ndan 

Pasifik Okyanusu’na kadar geniş bir deniz coğrafyasında nüfuz kazanabileceği çıkarımı yapılabilir.

Daha sonrasında ise Güney Kore’nin 2024 yılında Kore-Afrika Özel Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağı ve bu toplantının Seul’un Afrika ülkeler-

iyle olan bağlarını güçlendireceği belirtilmiştir. Bu çerçevede Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinde yumuşak güç ve zirve diploma-

sisine ağırlık vereceği söylenebilir.

Ardından Güney Kore’nin 2009 yılından beri hem deniz güvenliği hem de terörizmle mücadele bağlamındaki çabalarını yoğunlaştırdığı 

vurgulanmıştır. Zira bu da Güney Kore’nin bahsi geçen bölgeye denizcilik temelli bir perspektifle yaklaştığı çıkarımını doğrular niteliktedir. 

Bunun yanı sıra Seul’un bölge ülkeleriyle deniz güvenliği ve denizcilik temelli işbirliklerini geliştireceği de söylenmiştir.

Aynı zamanda ulusötesi tehditlerde mücadele noktasında da ortak akıl vurgusu yapılmıştır. Burada belgenin genelinde ve diğer bölge-

lerle ilgili kısımlarda da olduğu gibi, Güney Kore’nin belirli problemlerle mücadele etme noktasında sorumluluk paylaşımını ön plana 

çıkardığı ve hemen hemen her aktörün sorumlulukların paylaşımı hususunda görev paylaşımı yapması gerektiği mesajını verdiği öne 

sürülebilir.

Daha sonra da Güney Kore’nin deneyimlerinin bölgenin her ülkesi için ilham olacağı belirtilmiş ve bunların ekonomik ve sosyal kalkınma 

süreçlerinin inşasında kritik rol oynayacağının altı çizilmiştir. Bu kapsamda Seul’un kendini Afrika Kıtası ve Hint Okyanusu ülkeleri için bir 

“ilham kaynağı” olarak konumlandırdığı ileri sürülebilir.

Bununla birlikte Güney Kore’nin bölgenin kalkınma sürecine öncülük eden bir rol oynama hedefinde olduğu söylenebilir. Gerek yatırım-

larla gerek yapılan yardımlarla ve gerekse de ikili işbirliği anlaşmalarıyla ulaşılmaya çalışılan muhtemel liderlik hedefinin ilerleyen süreçte 

Güney Kore’nin bölgesel nüfuzuna katkı sağlayacağı öngörülebilir.

Söz konusu bölgenin incelendiği son kısımda ise Hint Okyanusu’na Kıyıdaş Ülkeler Birliği ve Hint Okyanusu Komisyonu gibi bölgesel 

örgütlerin öneminden bahsedilmiş ve Seul yönetiminin bölgesel stratejisi kapsamında bu örgütlerle işbirliği yapacağı vurgulanmıştır. 

Nitekim bu da Seul’un hem güvenlik hem de ekonomik bakımdan bölgesel aktörler arasında uluslararası örgütlere verdiği önemi gözler 

önüne sermektedir. Çünkü Güney Kore, yalnızca devlet bazlı ilişkilerden bahsetmemekte; aynı zamanda bölgenin kalkınması için de söz 

konusu örgütlere atıfta bulunmaktadır.

Sonuç olarak Güney Kore’nin Afrika Kıtası, Afrika Kıyısı ve Hint Okyanusu Bölgesi’ne her şeyden önce deniz güvenliği bağlamında yaklaştığı 

söylenebilir. Bilhassa bu bölgeler özelinde Seul’un bölgesel kalkınma açısından kendisini lider konumda görmek istediği ve bölge ülkeleri 

nezdinde “ilham kaynağı” bir aktör olarak konumlanmaya çalıştığı ifade edilebilir.

[1] “Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific Region”, Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, https://www.mofa.go.kr/

viewer/skin/doc.html?fn=20221228060752073.pdf&rs=/viewer/result/202212, (Erişim Tarihi: 17.01.2023).

[2] “Countries in Asia-Pacific”, Federal Aviation Administration, https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/apl/interna-

tional_affairs/asia_pacific/countries, (Erişim Tarihi: 17.01.2023).
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Güney Kore Hint-Pasifik Strateji 
Belgesi’nde Afrika Kıyısı ve
Hint Okyanusu’nun Yeri
Güney Kore’nin Asya-Pasifik Bölgesi’ne dair per-

spektifini gösteren strateji belgesi, 28 Aralık 2022 

tarihinde “Özgür, Huzurlu ve Müreffeh Hint-Pas-

ifik Bölgesi” ismiyle Güney Kore Dışişleri Bakan-

lığı’nın resmi sitesinde yayınlanmıştır.[1] Söz 

konusu belge, 4 bölüm içermekte ve toplamda 

43 sayfadan oluşmaktadır. Bahsi geçen bel-

ge, Güney Kore’nin belgede geçen ismiyle de 

Hint-Pasifik Bölgesi’ne dair tespitlerini, güvenlik 

çerçevesini, tehdit algılayışını, konjonktürel tutu-

munu, stratejisini, aktörlere bakış açısını, savun-

ma konseptini ve öngörülerini içermesi hasebi-

yle oldukça mühimdir. Nitekim belgenin “Vizyon, 

İşbirliği İlkeleri ve Bölgesel Kapsam” başlıklı ikinci 

bölümünün son kısmında bölge bazlı stratejiler 

ele alınmıştır.

Bu noktada Afrika Kıyısı ve Hint Okyanusu üzer-

inden yapılan değerlendirme; Afrika Kıtası ve Af-

rika Kıyısı’nın Hint-Pasifik Bölgesi’ne olan coğrafi 

yakınlığı, Hint Okyanusu’nun Pasifik Okyanusu’na 

komşu olması, Hint-Pasifik’teki Bangladeş, En-

donezya, Avustralya’ya ait Christmas Adası ve 

Cocos Adaları, Malezya, Myanmar, Sri Lanka, 

Tayland ve Timor Leste gibi devletlere ev sahip-

liği yapması[2] ve Hint Okyanusu ile Pasifik Ok-

yanusu’nun komşu olması gibi nedenlerle kritik 

öneme haizdir. Zira Güney Kore’nin bu bölgede 

uygulayacağı stratejinin, ülkenin hem bölge-

sel hem de küresel düzeyde dış politika üretim 

sürecinde kayda değer bir rol oynayacağı ileri 

sürülebilir. Aynı zamanda Seul’un bu bölgeye il-
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Almanya’nın Tayvan
Politikası
11 Ocak 2023 tarihinde Taipei ziyareti sırasın-

da yaptığı açıklamada Almanya Parlamen-

to Savunma Komitesi Başkanı ve Şansölye 

Olaf Scholz’un koalisyon ortağı Hür Demokra-

tik Parti’nin (FDP) bir üyesi olan Marie-Agnes 

Strack-Zimmermann, ülkesinin Tayvan’a silah 

sağlamayacağını; çünkü durumun Ukray-

na’nınkinden farklı olduğunu söylemiştir.[1] Bu 

açıklama, Almanya’nın uzun süredir Tayvan Me-

selesi’nde Avrupa’dan farklılaşan politikalarının 

son örneği olmuştur. Tüm Avrupa, Çin’le ekono-

mik ilişkileri sınırlandırma yoluna giderken; Berlin 

yönetiminin Hamburg Limanı’nda Çinli şirketlere 

yeni hisseler vermesi çok fazla eleştirilmiştir. Üs-

telik Scholz’un 2022 yılının Kasım ayında Pekin’e 

gitmesi, Avrupa içerisindeki tartışmaları daha 
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da alevlendirmiştir.

Almanya’nın Çin politikasında Batılı güçlerden keskin bir şekilde ayrıştığı görülmektedir. Burada ekonomik faktörlerin yanı sıra Anglosak-

sonların hegemonya arayışları ve Avrasya’nın buna karşı çıkışı gibi jeopolitik faktörler etkili olmaktadır. Başka bir ifadeyle Almanya, Çin’le 

olan ekonomik bağımlılığı gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-İngiltere ikilisinin Tayvan politikasına karşı çıkmaktadır. 

Çünkü Berlin, yakın geçmişte Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaşananların tekrarlanacağını ileri sürmektedir.[2]

Almanya, 2022 yılında İngiltere ve ABD tarafından Ukrayna’daki savaşın içine çekildiğini düşünmektedir. Nitekim 2022 senesinin yaz ay-

larında Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in yaptıpı “Ukrayna’ya daha fazla silah yardımında bulunmayacağız.” şeklindeki 

açıklama,[3] bir anlamda uyanışın simgesidir. Bir Avrasya ülkesi olarak Almanya, Ukrayna’daki bu krizden kurtulmaya ve Tayvan’da yeni 

bir krizin çıkmasını önlemeye çalışmaktadır. Ukrayna’yı silahlandırmaya karşı çıkan Lambrecht, yakın geçmişte istifasını açıklamıştır.[4] 

Görünen o ki; Berlin Hükümeti hem Rusya-Ukrayna Savaşı’nda hem de Çin-Tayvan Meselesi’nde ABD-İngiltere ikilisinin baskısı altındadır. 

Berlin yönetiminin hedefi, dünyada yeni krizlerin ortaya çıkmasını engellemektir. Bu doğrultuda Scholz, Pekin’e giderek kutuplaşmaya 

karşı olduğunu söylemiş ve çok kutupluluğa vurgu yapmıştır. Almanya, Ukrayna’daki krizden en fazla zarar gören devletlerden biridir. 

Aslında bu, İngiltere ve ABD’nin Almanya’ya karşı savaşıdır ve bundan en büyük zararı Kıta Avrupası, Almanya ve genel anlamda Avra-

sya’daki aktörler görmektedir.

Hatırlatmak gerekirse Berlin, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’yla olan enerji işbirliğini sona erdirmiş ve bundan ekonomik olarak 

büyük zarar görmüştür. Dolayısıyla Berlin, aynı hataya Tayvan ve Çin meselesinde düşmemek için çaba sarf etmektedir. Tayvan’ın 

askeri olarak desteklenmesini savunanlar ise Londra ve Washington’dur. Kıta Avrupası ise Ukrayna’dan sonra bir başka savaşa doğru 

sürüklenmek istememektedir. Almanya’nın Tayvan’ı askeri olarak desteklemekten kaçınmasının sebebi de budur.

Ukrayna, ABD-İngiltere ikilisi için bir prova olmuştur. Tayvan’da ise günümüzde daha büyük bir oyun kurulmaktadır. Nitekim Tayvan’ı ask-

eri olarak güçlendirmek, onu Çin’le karşı karşıya getirecek ve savaş bir noktadan sonra kaçınılmaz hale gelecektir. Almanya, kendisini 

ekonomik olarak çökertmek isteyen aktörlerin bu oyununu gördüğü için Çin ve Tayvan’la barışçıl bir şekilde diyaloğunu sürdürmeye 

çalışmaktadır.

Hatırlatmak gerekirse ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a indiği gün olan 2 Ağustos 2022 tarihinde Çin’in Tayvan’a 

saldırabileceği endişesi hakimdi. Hatta Çin’in Pelosi’nin uçağını vurabileceği bile konuşulmuştu. Savaş ihtimalinin doruk noktaya ulaştığı 

bu süreçte Almanya, gerekirse ABD’ye destek olabileceğini ima ederek Çin’i caydırmaya çalışmıştır.[5] Bu bağlamda Almanya Dışişleri 

Bakanı Annalena Baerbock, “Uluslararası hukukun çiğnendiğini ve daha büyük bir komşunun uluslararası hukuku ihlal ederek küçük 

komşusuna saldırmasını kabul etmiyoruz. Bu elbette Çin için de geçerli.” demiştir.[6] Bu tavır, Tayvan’da bir savaşın çıkmasını engel-

lemeye yöneliktir. Çünküziyaretten bir gün sonra; yani savaş riskinin azalmasıyla birlikte Almanya, Tayvan Boğazı’nda gerilimi azaltma 

çağrısında bulunmuş ve “Tek Çin Prensibi”ne bağlı olduğunu vurgulamıştır.[7]

Almanya, savaşmayı göze alan hangi kutup olursa olsun ona karşı tavır almaktadır. Eğer Çin, saldırganlık yaparsa ABD’nin duruşunu 

destekleyecektir. Ancak ABD ve İngiltere, krizi derinleştirmek isterse, buna karşı da tavır koyacaktır. Fakat Almanya’nın tamamen Çin’i 

desteklediğini söylemek doğru değildir. Zira Pekin’in de “saldırgan” bir politika izlemesine karşıdır. Örneğin Scholz, Pekiz ziyareti esnasın-

da Tayvan’daki statüko değişikliğinin barışçıl yollarla gerçekleşmesi gerektiğini belirtmiştir.[8] Dolayısıyla Almanya, Çin’in Tayvan’a karşı 

askeri güç kullanmasına karşıdır.

Esasen Berlin yönetimi, Moskova ile Pekin arasındaki işbirliği potansiyelinden her zaman fayda sağlamaktadır. Çünkü dünyadaki kutu-

plaşma, ABD-İngiltere ikilisi ile Avrasyalı güçler arasında yaşanmaktadır. Rusya-Çin birlikteliği, her ne kadar Batı hegemonyasına karşı 

gibi görünse de asıl meydan okuma ABD-İngiltere ikilisine yöneliktir. Bu rekabetten en fazla zararı, Avrasyanın bir parçası olan Kıta Avru-

pası görmektedir. Kıta Avrupası’nın hamiliğini ise Almanya yapmaktadır.Dr. Cenk TAMER
ANKASAM
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Bosna Hersek’teki
İstikrarsızlığın Dış
Politikadaki Yansımaları
Yugoslavya çeşitli etnik kimliklerin bir ara-

da yaşadığı kozmopolit bir devlet olmuştur. 

Bağlantısızlar Hareketi’nin öncülerinden olması-

na rağmen Josip Brozz Tito’nun ölümünden 

sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

(SSCB) ülkedeki etkisi büyük oranda artmıştır. 

SSCB, bölgede izlediği pan-Slavizm politikasından 

dolayı Sırplara destek vermekten çekinmemiştir.

Bölgedeki Sırplaştırma politikası ve “Büyük Sır-

bistan” hedefinden hoşnut olmayan milletler-

in bağımsızlık mücadelesi, 1991 yılında SSCB’nin 

dağılmasından sonra kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Bu bağlamda Bosna Hersek de bağımsızlığını ilan 

eden devletlerden biri olmuştur. Ancak çok eski 

tarihlerden beri bölgede etkili olan Sırp milliyetçiliği, buna 

izin vermemiştir. Farklı çıkarlar ve ideolojilerin karşı karşıya 

gelmesinin ardından da savaş başlamıştır.

Yaşanan savaşın sonucunda 1995 yılında NATO müda-

halesi neticesinde Dayton Antlaşması imzalanmıştır. 

Antlaşma, savaşı sona erdirmiş olsa da Bosna Hersek’e 

yeni sorunlar ve işin içinden çıkılması zor bir siyasal sis-

tem bırakmıştır. Ayrıca antlaşmanın yapıldığı ana kadar 

birçok insan da ölmüştür. Bu konuda nihayete erdirilmiş 

yargılamaların yanı sıra hala yargılanmaya devam eden 

suçlar da bulunmaktadır. Günümüzde Bosna Hersek’te 

konuyla ilgili 172 aktif tutuklama kararı alınmıştır.[1] Buradan 

hareketle Avrupa Birliği’nin (AB) demokratikleşme kriter-

lerini önemseyen Bosna Hersek, demokrasiye ve insan 
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Anlaşılacağı üzere Berlin yönetimi, taraflar arasında bir arabulucu aktör gibi konumlanmak istemektedir. Bunu denge politikası olarak 

adlandırmak da mümkündür. 19. yüzyıldaki güç dengesi sistemine adını veren dönemin Alman Şansölyesi Klemens Von Metternich, 

Avrupa’daki statükoyu korumak için savaş gücünü kullanmayı bile göze almıştı. Günümüzde ise Almanya, uluslararası statükoyu barışçıl 

yollarla korumaya çalışmaktadır. Fakat uluslararası düzene yönelik en büyük tehditler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) veto 

yetkisine sahip olan aktörlerden gelmektedir. Almanya, böyle bir güce sahip değildir. Dolayısıyla bu aktörleri caydırabilecek bir güçten de 

yoksundur. Dolayısıyla Berlin yönetimi, Tayvan’ın kaderini değiştirme noktasında fazla etkili olamayacaktır.

Şayet ABD, Avrupa’yı ve özellikle de Almanya’yı yeni bir krizle cezalandırmak isterse, Tayvan’daki savaşla bunu kolaylıkla yapabilir. Alman-

ya’nın bu konuda ABD’yi durdurabilmesinin yolu yoktur. Fakat Berlin’in elindeki en önemli kozu Pekin’dir. Eğer Almanya, Çin’i ikna edebilirse 

birlikte Avrasya’da işbirliği yapabilirler. Buna Rusya’nın da dahil olmasıyla Avrasya’da büyük bir eksen kurulabilir. ABD, bu tehlikeyi görme-

ktedir. Fakat Almanya ve Çin de “ABD’nin kurduğu tuzağı” görmüştür. Bu nedenle de sıra Rusya’yı ikna etmeye gelmiştir. Çin ve Almanya, 

Rusya’yı savaştan caydırmayı başarabilirlerse, bu ABD için büyük bir başarısızlık olur. Fakat işte o zaman ABD, Tayvan’da savaşı körükley-

erek bu aktörleri cezalandırmak isteyecektir. Bu yüzden de dünyanın barış ve güvenliği, büyük oranda Berlin-Pekin-Moskova hattında 

yapılacak işbirliğine bağlı olacaktır.

[1] “Germany Will Not Arm Taiwan, Senior Lawmaker Says”, US News, https://www.usnews.com/news/world/articles/2023-01-11/germany-

will-not-arm-taiwan-senior-lawmaker-says, (Erişim Tarihi: 16.01.2023).

[2] “German Chancellor’s Party Warns of Breakdown in China Ties Over Taiwan”, Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/en/politics/ger-

man-chancellor-s-party-warns-of-breakdown-in-china-ties-over-taiwan/2785526#, (Erişim Tarihi: 16.01.2023).

[3] “Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna’ya Daha Fazla Silah Yardımında Bulunmayacağız”, NTV, https://www.ntv.com.tr/dunya/alman-

ya-savunma-bakani-ukraynaya-daha-fazla-silah-yardiminda-bulunmayacagiz,lDyrZfDzp0mr-zqBfulkHQ, (Erişim Tarihi: 16.01.2023).

[4] “Almanya Savunma Bakanı Lambrecht İstifasını Sundu”, Deutche Welle, https://www.dw.com/tr/almanya-savunma-bakan%C4%B1-lam-

brecht-istifas%C4%B1n%C4%B1-sundu/a-64403342, (Erişim Tarihi: 16.01.2023).

[5] “Germany Promises to Help Taiwan If China Attacks”, Russia Today, https://www.rt.com/news/560079-germany-help-taiwan-china/, 

(Erişim Tarihi: 16.01.2023).

[6] “China Issues Threatening Warning to Germany After Support for US Pelosi’s Visit to Taiwan”, Express, https://www.express.co.uk/

news/world/1649801/china-news-Nancy-pelosi-Taiwan-visit-germany-annalena-baerbock-berlin-ambassador-Beijing, (Erişim Tarihi: 

16.01.2023).

[7] “Germany Calls for De-Escalation in Taiwan Strait”, Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/en/europe/germany-calls-for-de-esca-

lation-in-taiwan-strait/2652753, (Erişim Tarihi: 16.01.2023).

[8] “Germany’s Scholz Tells China: Any Change in Taiwan’s Status Quo Must Be Peaceful”, US News, https://www.usnews.com/news/world/

articles/2022-11-04/germanys-scholz-tells-china-any-change-in-taiwans-status-quo-must-be-peaceful, (Erişim Tarihi: 16.01.2023).
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Arnavutluk-Çin Hattında Güçlü 
İşbirliği Arayışları

Son dönemlerde Tiran ile Pekin arasındaki münase-

betlerin hızla geliştiği görülmektedir. Arnavutluk, 

jeopolitik konumu nedeniyle Balkan coğrafyasında 

önem arz eden bir ülkedir. Özellikle de Balkanlar’ın 

Çin’in gerçekleştirmek istediği Kuşak-Yol Proje-

si’ndeki ehemmiyeti düşünüldüğünde, Pekin’in Ar-

navutluk’ta yapmak istediği atılım daha da önem 

kazanmaktadır. Balkan coğrafyası, halihazırda 

Çin’le bağlantılı olan en az 32 milyar avro değer-

inde 135 projeye ev sahipliği yapmaktadır.[1]

Diğer taraftan Arnavutluk’un Akdeniz, İyon Denizi ve 

Adriyatik’e kıyısının bulunması, ülkeye yönelik ilgiyi 

arttıran bir unsurdur. Bilhassa Arnavutluk’un Adri-

yatik kıyıları, Akdeniz’e açılan bir kapı olarak Güney-

doğu Avrupa’ya Pekin’in önem vermesine yol aç-

maktadır. Dolayısıyla Arnavutluk, Çin’in söz konusu 

projesinin gelişimi açısından kritik öneme sahiptir. 

Bir diğer ifadeyle Tiran, Pekin’in Kuşak-Yol Projesi için 

Avrupa rotalarında potansiyel bir bağlantı noktası 

olarak lanse edilmektedir.

Öte yandan Arnavutluk, Çin’in Orta ve Doğu Avru-

pa ülkeleriyle iş ve yatırım fırsatlarını arttırmayı 

amaçladığı 16+1 platformunun üyesidir. Bu bağlam-

da son dönemlerde Pekin ile Tiran arasındaki ti-

caret hacminin arttığı görülmektedir. Arnavut-

luk’un ithalat alanındaki üçüncü büyük partneri 

ise Çin’dir. Ayrıca Arnavutluk, her ne kadar Kuzey 

Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üye olsa ve 

Avrupa Birliği’ne (AB) katılmak istese de Çin’le olan 

münasebetlerine de önem vermektedir. Dahası 
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haklarına verdiği önemi, insanlığa karşı bir suç işlenmesi halinde 

kendi vatandaşlarını dahi yargılayarak göstermiştir. Son gelişme-

lerle birlikte, Bosna Hersek’in AB’yle ilişkilerinde önemli ilerlemeler 

yaşanmıştır. AB’nin arasında kaldığı “derinleşme” ve “genişleme” 

ikilemini bir kenara bırakarak, olası tehditlere karşı çeşitli önlemler 

aldığı görülmektedir. Hızlı AB genişlemesinin yanında, söz konusu 

süreçte örgütün kriterleri de büyük önem taşımaktadır.

Diğer taraftan Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Bosna Hersek’i 

de tehdit etmesinin ardından kendisine müttefik arayan Bos-

na Hersek’in bu kriterlere verdiği önem açıkça görülmektedir. 

Zira hala yakın geçmişte yaşadığı kayıpları unutamayan Bosna 

Hersek için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve AB’yle iyi ilişkiler kur-

arak siyasi yalnızlıktan kurtulmak can alıcı bir meseledir.

Bu bağlamda çeşitli devletlerle de diplomatik ilişkilerini geliştirmek 

isteyen Bosna Hersek, Norveç’le ikili ilişkilerini geliştirmek için de 

adımlar atmıştır.[2] Küreselleşmeyle beraber geleneksel diplo-

masi de değişmiştir. Artık devletler, sadece hükümetler nezdinde 

iletişim kurmak yerine devletlerin halkla ilişkileri olarak tanımla-

nabilecek kamu diplomasisini etkin bir şekilde kullanmaya yön-

elmiştir.

Devletler hem uluslararası alanda kendilerini tanıtarak hem de 

kendileri lehine kamuoyu oluşturarak attıkları adımların meşrui-

yetini kanıtlama motivasyonuyla hareket etmektedir. Bu kap-

samda çeşitli kamu diplomasisi yolları tercih edilmektedir. Siya-

si istikrarın önemini vurgulayan Bosna Hersek, insani diplomasi 

yoluyla da barış yanlısı bir profil çizmeye çalışmaktadır. Bosna 

Hersek’in Ukrayna’ya 20 ton insani yardım göndermesi, bu duru-

mu kanıtlamaktadır.[3]

1989-1991 yılları arasında SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya, 

görece otokratik bir yapıya bürünmüştür. Tampon bölgelerdeki 

gölge hükümetleri de iki kutuplu düzendeki yarışını bir kenara 

bırakmıştır. Kendi iç meselelerini çözdükten sonra SSCB’den aldığı 

geleneği yaşatmak isteyenRusya, bilhassa Vladimir Putin döne-

minde her ne kadar demokratik mahiyeti tartışılsa da iç politika-

da istikrar sağlayarak dış dünyaya açılmıştır.

Rusya, uluslararası sistemde tekrar boy gösterirken Kuzey Atlantik 

Antlaşması Örgütü (NATO)-Varşova Paktı çekişmesinden sürege-

len SSCB’nin birtakım rollerini de devralmıştır. Rusya’nın komünizmi 

çevrelemeye çalışan kapitalizme karşı birkaç önemli kırmızı çizgi-

si vardır. Bunlardan biri, sınırında bir NATO üyesinin olmamasıdır.

ABD, Karadeniz boyunca yayılmaya devam etmiştir. ABD’nin tek 

kutuplu sistemine çeşitli şekillerde meydan okuyan Putin için 

Ukrayna’nın NATO üyeliğinin gündeme gelmesi kabul edilemez 

bir durum olarak görülmüştür. Böylece Ukrayna Savaşı da kaçınıl-

maz hale gelmiştir. Bu durumda tarihsel mirası yaşatan Rusya ile 

Büyük Sırbistan hayali kuran Sırp milliyetçilerinin ilişkilerinin tekrar 

gündeme gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu yüzden de kendis-

ini hala Sırbistan’ın bir parçası olarak gören Sırp Cumhuriyeti 

tarafından, Putin’e yurtseverlik ve Sırp Cumhuriyeti sevgisi ned-

eniyle Sırp Cumhuriyeti Nişanı verilmiştir.[4]

Uluslararası sistemde yer alan güçlü rakiplerine rahat bir hareket 

alanı vermek istemeyen ABD’nin Ukrayna’ya destek kaçınılmazdır. 

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla beraber ABD’den gerek ekonomik 

gerekse askeri destek alan Ukrayna, Rusya’nın azalan prestijine 

karşı ABD lehine adımlar atmaktadır. Zira söz konusu durum, 

Ukrayna’nın Putin’e ödül verilmesini “teröristin teröriste ödül ver-

mesi” şeklinde yorumlamasına yol açmıştır.[5]

Mevcut durumda Sırbistan’la birleşemeyen Bosna’daki Sırplar, 

farklı bir siyasal yapı olan Sırp Cumhuriyeti’yle kendilerini temsil 

etme hakkı bulmuştur. Ancak nihai amaçlarından vazgeçtikleri 

söylenemez. Rusya’nın Sırplarla ilişkisine bakıldığında Balkan-

lar’dan vazgeçmediği anlaşılmaktadır. Özellikle de Dodik ön-

derliğinde iç politikada siyasi istikrarsızlığın üst noktaya ulaştığı 

söylenilebilir. Bölücü söylemleri ve Moskova’yla yakın ilişkileri-

yle öne çıkan Dodik’in hamleleri, Bosna Hersek’in dış politikasına 

da olumsuz yansımaktadır. ABD, Putin’e verilen Sırp Cumhuriyeti 

Nişanı’ndan hareketle, bu yakın ilişkiden rahatsızlık duyduğunu 

dile getirmiştir.[6]

Liberal sistemin yaygınlaşması ve demokrasinin görece köklü 

hale gelmesiyle, geleneksel kamu yönetimi yerine yönetişim çok 

daha önemli bir hale gelmiştir. Demokrasinin sağlıklı işlemesi, bir 

devletin prestiji için oldukça önemlidir. Prestij, devletin egemenlik 

gibi kurucu unsuru olmasa da devlet olma pratiğini güçlendiren 

ve deklarasyonunu sağlayan tanınma için oldukça önemlidir.

Demokratik değerlerle bütünleşip, yönetişimi tam anlamıy-

la sağlayabilen devletler, bu değerlerini eğitim diplomasisi, dini 

diplomasi, kültür diplomasisi ve insani diplomasi gibi çeşitli yu-

muşak güç enstrümanlarıyla da uluslararası kamuoyuna göster-

mektedir. Bu sayede tanınırlık kazanarak menfaatleri doğrul-

tusunda çeşitli işbirlikleri içerisine girebileceklerdir.

Bosna Hersek, siyasal istikrarsızlık ve Sırp Cumhuriyeti’nin Rusya’ya 

yönelik adımlarından dolayı prestij kaybına uğramıştır. Bu kon-

udaki olumsuzlukları düzeltme gayreti içinde olan Bosna Hersek, 

2014 yılındaki Kırım’ın ilhakı ve 2022 senesindeki Ukrayna Savaşı’yla 

beraber bölgedeki diğer devletler gibi self-determinasyon hak-

kıyla ilgili endişe içerisindedir. Bilhassa Rusya’nın egemen eşitliği 

ilkesini açıkça yok sayması söz konusu kaygıyı haklı çıkarmaktadır.
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Tiran, Pekin’le tarihi bağlarının bulunmasının yanı sıra Çin’in “Tek 

Çin Prensibi”yle de uyum göstermektedir.[2] Dolayısıyla Çin ile Ar-

navutluk arasındaki tarihi bağlar ve Tiran’ın Pekin’in dış politikasına 

uyum sağlaması, iki ülke arasındaki münasebetlerin ivme kazan-

masında mühim bir rol oynamaktadır.

Tüm bunlarla birlikte Çin’in Arnavutluk’taki nüfuzunu arttırabil-

mek için kullandığı enstrümanlardan da söz etmekte fayda 

vardır. Bunun başında ekonomi gelmektedir. Pekin, Tiran’a olan 

yatırımlarını arttırarak Arnavutluk ekonomisini, özellikle hassas 

endüstrilerde kendisine giderek daha fazla bağımlı hale getirm-

eye çalışmakta ve nihayetinde Arnavutluk siyasetindeki etkisini 

genişletmek istemektedir.  Çin’in Arnavutluk’taki nüfuzunu arttır-

mak için kullandığı bir diğer yol, Arnavut toplumundaki imajını 

güçlendirmektedir. Bu kapsamda Pekin, Arnavut toplumuna geniş 

çapta ulaşarak Çin’in ekonomik ve siyasi modelini teşvik etmeyi 

arzulamaktadır.[3]

Anlaşılacağı üzere Çin, Arnavutluk üzerindeki etkisini arttırmak 

amacıyla iki temel araç kullanmaktadır. Bunlar ekonomik yatırım-

lar ve kültürel bağların güçlenmesidir. Pekin’in bu unsurları, Ar-

navutluk’la siyasi ilişkilerinin güçlenmesi noktasında bir araç olar-

ak kullanıldığı ileri sürülebilir.

Öte yandan Arnavutluk’un 27 Aralık 2022 tarihinde Çin’le vizeleri 

kaldırma kararı, iki ülke arasındaki münasebetlerin gelişimi nok-

tasında mühim bir gelişme olmuştur. Bu ise Arnavutluk’u Balkan 

ülkeleri arasında Sırbistan’dan sonra Çin’e vizeyi kaldıran ikinci 

ülke haline getirmiştir. Bilhassa Arnavutluk’un bu hamlesi, AB’yle 

üyelik müzakerelerine başladığı bir dönemde birliğin siyasetine 

ters düşen bir hareket olarak nitelendirilmiştir.[4] Dolayısıyla bu 

gelişmenin Tiran’ın Brüksel’le entegrasyonu sürecinde olumsuz bir 

etki yaratacağı öngörülebilir. Arnavutluk ile Çin’in böyle bir karar 

almasında ekonomik sebeplerin tesir ettiği de öne sürülebilir. Zira 

Çin, Batı Balkan ülkelerindeki bazı hükümetler tarafından ekono-

mik kalkınma noktasında güvenilir bir finansman kaynağı olarak 

görülmektedir.

Bu bağlamda son yıllarda Çin’in Arnavutluk’taki altyapı projeleri 

önem kazanmaktadır. 2016 senesinin Eylül ayında Çinli Geo-Jade 

Petroleum şirketi, Arnavutluk’un en büyük petrol üretim sahası 

olan Patos-Marinza sahasında petrol çıkarma imtiyazı için 384,6 

milyon avro ödeme yapmıştır.[5] Tahmin edileceği üzere, Çin’in 

Arnavutluk’ta gerçekleştirdiği yatırımlar, Tiran’ın Pekin’le olan siyasi 

ilişkilerinin gelişimi açısından oldukça mühimdir.

AyrıcaArnavutluk ve Çin, 17 Ocak 2023 tarihinde vizeleri kaldırma 

konusunda anlaşma imzalamıştır. Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı, 

söz konusu anlaşmanın Çin tarafından önerildiğini ve iki ülkenin 

vatandaşları arasındaki temasları arttırma noktasında olumlu 

bir etkiye sahip olacağını belirtmiştir. Dahası Dışişleri Bakanlığı, bu 

gelişmenin ortak çıkarlara sahip olunan tüm alanlarda ikili ilişkil-

erin güçlendirilmesi konusunda bir teşvik görevi göreceğini ifade 

etmiştir.[6]

Sonuç olarak Arnavutluk, Çin tarafından Kuşak-Yol Projesi 

çerçevesinde önemli bir bileşen olarak görülmektedir. Pekin’in Ti-

ran üzerindeki öncelikli hedefinin ekonomik olarak nüfuzunu arttır-

mak ve daha sonra da ülkenin siyasetindeki etkisini güçlendirmek 

olduğu öne sürülebilir. Lakin Arnavutluk’un NATO üyesi olması ve 

AB’ye de üye olmak istemesi, Çin’in karşısına ciddi bir engel olarak 

çıkmaktadır.  

[1] “China in the Balkans: Controversy and Cost”, Balkan Insight, 

https://balkaninsight.com/2021/12/15/china-in-the-balkans-con-

troversy-and-cost/, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[2] “Albania Is a New Belt and Road Battleground”, Foreign Policy, 

https://foreignpolicy.com/2022/01/24/albania-china-bri-us-eu-

rope-geopolitics/, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[3] “Chinese Influence in Albania”, Center for European Policy 

Analysis, https://cepa.org/comprehensive-reports/chinese-influ-

ence-in-albania/, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

[4] “Albania Backs Scrapping Visas for Chinese in Snub to EU”, 

Balkan Insight, https://balkaninsight.com/2022/12/28/albania-

backs-scrapping-visas-for-chinese-in-snub-to-eu//, (Erişim Tar-

ihi: 18.01.2023).

[5] Aynı yer.

[6] “China, Albania Sign Visa-free Travel Agreement, Albanian 

Daily News, https://albaniandailynews.com/news/albania-chi-

na-sign-agreement-on-visa-waiver-1, (Erişim Tarihi: 18.01.2023).
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Güney Kore Hint-Pasifik Strateji 
Belgesi’nde Güney Asya’nın Yeri
Güney Kore tarafından 2022 yılının sonlarında 

yayınlanması beklenen ve Seul’un Asya-Pasifik 

Bölgesi’ne yönelik stratejisi hakkında kritik öneme 

haiz bilgiler ve fikirler veren strateji belgesi, 28 

Aralık 2022 tarihinde “Özgür, Huzurlu ve Müreffeh 

Hint-Pasifik Bölgesi” ismiyle Güney Kore Dışişleri 

Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanmıştır.[1] 

Söz konusu belge, toplam 43 sayfadan oluş-

makta ve 4 bölüm içermektedir. Bahse konu 

olan belge, Güney Kore’nin Hint-Pasifik Bölge-

si’ne dair jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik 

yaklaşımını yansıtması açısından büyük önem 

arz etmektedir.

Nitekim belgenin “Vizyon, İşbirliği İlkeleri ve 

Bölgesel Kapsam” başlıklı ikinci bölümünün son 

kısmında bölge bazlı stratejiler ele alınmıştır. Bu 

noktada Güney Asya üzerinden yapılan değer-

lendirme, bilhassa çatışma yoğunluğu yüksek 

olan bir coğrafyaya işaret etmesi hasebiyle 

hem Güney Kore’nin güvenlik perspektifi hem 

bölgedeki konjonktürel tutumu hem de Hint-Pa-

sifik Bölgesi’nin geleceği bakımından oldukça 

mühimdir.

Bu bağlamda bahsi geçen belgenin Güney 

Asya başlıklı kısmını değerlendirmeden önce, 

Güney Kore yönetiminin genelde küresel olar-

ak, özelde de Asya-Pasifik Bölgesi üzerinde Batı, 

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) ve 

Amerika Birleşik Devletleri’yle (ABD) güçlü di-

yaloglar geliştirdiği, aynı zamanda söz konusu 

aktörlerle güçlü müttefiklik ilişkileri inşa ettiği ileri 

sürülebilir. Haliyle adı geçen kısım çerçevesinde 

Seul’un bölgesel yorumunun Batı temelli fikir 

üretimi kapsamından çok da uzak olmayacağı 

yorumu yapılabilir. 
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Bu kapsamda mevzubahis belgenin ilgili kısmına bakıldığında, 

Güney Asya başlıklı bölüm ilk olarak bölgenin dünya nüfusunun 

%24’ünden fazlasına ev sahipliği yaptığı, Batı ile Doğu Asya’yı ve 

denizler ile karayı birleştiren önemli yollara sahip olduğu belir-

tilmiştir. Bu sebeple de bölgenin önemli bir büyüme potansiyeline 

sahip olduğundan bahsedilmiştir.

Bu noktada Güney Kore’nin Güney Asya Bölge’siyle daha yakın 

ilişkiler geliştireceği ve bölgedeki kilit partnerlere daha çok destek 

sağlayacağı söylenmiştir. Söz konusu durum, Seul’un Asya-Pasifik 

Bölgesi’nin güvenlik mimarisinde Güney Asya Bölgesi’ne ve bahsi 

geçen bölgedeki aktörlere değer verdiği şeklinde okunabilir. Zira 

Güney Kore’nin hem ulusal hem bölgesel hem de küresel güven-

liği bağlamında Güney Asya Bölgesi’nde müreffeh bir durum te-

sis edilmesini hedeflediği öne sürülebilir.

Bunun yanı sıra ilerleyen kısımda Hindistan’a özel bir yer verilm-

iştir. Nitekim Hindistan, dünyanın en büyük beşinci ekonomisidir.

[2] Bununla birlikte Hindistan’ın hızlı bir şekilde büyüyen ve aynı 

zamanda güçlü bir büyüme potansiyelini de barındıran bir ülke 

olduğu söylenebilir. Zira belgede de Seul’un Yeni Delhi’yle stratejik 

işbirliğini derinleştireceğinden bahsedilmiştir.

Öte yandan Hindistan’ın Güney Kore’yle ortak değerleri paylaştığı 

ve bölgedeki lider ülkelerden biri olduğu vurgulanmıştır. Ortak 

değer vurgusu, Güney Kore’nin Hindistan’la Kuzey Kore ve Çin 

karşıtlığı üzerinden işbirliği yapma amacı güdüyor olabileceği 

şeklinde değerlendirilebilir. Halihazırda Yeni Delhi ile Pekin arasın-

da sınır kaynaklı birçok problem bulunmaktadır. Haliyle Güney 

Kore ile Hindistan’ın ortak güvenlik endişelerine ve çıkarlarına sa-

hip olduğu öne sürülebilir. Bu durumun da Seul için önemli bir 

fırsat yarattığı belirtilebilir.

Daha sonrasında Hindistan’ın dünyanın en büyük ikinci ekonomisi 

olması ve bilişim ile uzay teknolojileri bağlamında sahip olduğu 

teknolojik güç nedeniyle oldukça yüksek bir büyüme potansiyelini 

taşıdığı ifade edilmiştir.

Buna ek olarak Güney Kore’nin de oldukça önemli bir teknolo-

jik güç olduğu ve birçok teknoloji markasına ev sahipliği yaptığı 

bilinmektedir. Bu minvalde bir değerlendirilme yapıldığında 

Seul’un Yeni Delhi’yile teknoloji temelli ortaklık kurma noktasında 

bir atılım yapmayı hedeflediği düşünülebilir. Özellikle de Seul’un 

hem teknoloji üretme potansiyeli hem de Çin’in çip endüstrisi 

üzerinden Batı ve Batı ittifakıyla girdiği küresel teknolojik rekabet 

göz önünde bulundurulduğunda, böylesi bir işbirliğinin her iki ak-

tör için de avantajlı bir durum yaratacağı ileri sürülebilir. Bunun 

yanı sıra söz konusu durum, Pekin’in küresel ve bölgesel teknolojik 

nüfuzunun kısıtlanması noktasında da Seul ve Yeni Delhi’nin işine 

gelebilir.

İlerleyen kısımda Güney Kore’nin Hindistan’la hem dış politika 

üretimi hem de savunma noktasında işbirliğini güçlendireceği 

söylenmiştir. Haliyle Seul’un güvenlik ve ortak değerler bağlamın-

da bir ittifak inşa etmek istediği ifade edilebilir.

Bahse konu olan belgenin Güney Asya bölümünün son kısmında 

ise Güney Kore’nin Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal ve diğer 

Güney Asya ülkeleriyle karşılıklı bağımlılık temelli, ticaret, yatırım ve 

kalkınma desteği üzerinden işbirliklerini geliştireceğinin altı çizilm-

iştir. Önceki kısımda Hindistan’dan özel olarak bahsedilmişken; 

burada kısa da olsa Pakistan’ın adının geçirilmesi genel olarak 

bölge üzerinde Seul’un çok vektörlü bir politika gütme ve hiçbir 

aktörü ihmal etmeme maksadıyla hareket ettiği şeklinde okun-

abilir. Aynı zamanda diğer ülkelerin de adının geçirilmesi, yine 

Güney Kore’nin çok vektörlü politikasının bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir.

Ayrıca Güney Kore’nin üye olduğu bölgesel örgütler olan Hint 

Okyanusu’na Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) ile Güney Asya Bölge-

sel İşbirliği Teşkilatı’ndan (SAARC) bahsedilmiş ve bölgesel işbirliği 

kapsamında bu örgütlere daha çok katkı yapılacağı vurgulan-

mıştır. Nitekim bunun da Güney Kore’nin bölgesel refahın sağlan-

ması sürecinde yalnızca devletlere değil; aynı zamanda örgüt-

lere de verdiği önemi gösterdiği söylenebilir.

Sonuç olarak Seul yönetiminin özgür, huzurlu ve müreffeh bir 

Hint-Pasifik Bölgesi hedefi kapsamında Güney Asya’ya ciddi bir 

rol biçtiği iddia edilebilir. Bu bağlamda özellikle Hindistan vur-

gusunun hem Çin’le rekabet hem de teknolojik ilerleme noktasın-

da büyük öneme haiz olduğu belirtilebilir.

[1] “Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific Re-

gion”, Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, https://www.

mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20221228060752073.pd-

f&rs=/viewer/result/202212, (Erişim Tarihi: 08.01.2023).

[2] “Top Heavy: Countries by Share of the Global Econo-

my”, Vısual Capitalist, https://www.visualcapitalist.com/coun-

tries-by-share-of-global-economy/#:~:text=Just%20five%20

countries%20make%20up,Japan%2C%20India%2C%20and%20

Germany., (Erişim Tarihi: 15.01.2023).
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DERGİPARK veri tabanları tarafından taranan dergimize 

aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) bünyesinde 
faaliyet gösteren ve uluslararası hakemli dergi olan Uluslararası Kriz 
ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index 
Copernicus, İdeal Online, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK 
DERGİPARK veri tabanları tarafından taranan dergimize aşağıdak 
bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

ANKASAM BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ CİLT VI , SAYI II

ULUSLARARASI KRİZ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ CİLT VI , SAYI II


