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AB-Vietnam İlişkileri:
İstikrarlı Ortaklık
Vietnam ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ikili il-

işkiler, 1996 yılında tarafların diplomatik bağlar 

kurmasından bu yana devam etmektedir.

[1] Taraflar arasında ekonomik, ticari ve siya-

si alanlarda resmi anlaşmalar mevcuttur. Bu 

yüzden de Vietnam, Güneydoğu Asya’da AB’nin 

sağlam ve güvenilir bir ortağıdır.[2] Her türlü 

konuda AB’den destek gören Vietnam, sık sık AB 

ülkeleriyle görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bu 

kapsamda 9-16 Aralık 2022 tarihleri arasında 

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Güney-

doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)-AB ilişkilerinin 
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45. yıldönümünü anma zirvesine katılmak ve Lüksemburg, Hollanda ve Belçika’ya resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Avrupa’ya git-

miştir.[3] Ekonomi ve ticaret, görüşmelerde öne çıkan başlıklar olmuştur. Halihazırda Vietnam-AB ilişkilerinin büyük bir bölümünü, ticari 

münasebetler oluşturmaktadır. İkili arasındaki ticari ilişkiler, geçmişten beri hızlı ve etkin bir şekilde gelişmektedir. AB; yıllardır Vietnam 

ürünleri için ikinci en büyük denizaşırı pazar konumundadır ve aynı zamanda Çin, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 

ardından Vietnam’ın dördüncü büyük ticaret ortağıdır.[4] Son zamanlarda, Vietnam’ın AB pazarındaki başlıca ihracat ülkeleri arasında 

Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Belçika ve Polonya yer almaktadır.[5]

30 Haziran 2019 tarihinde Vietnam ile AB arasında imzalanan Vietnam-AB Serbest Ticaret Anlaşması, işbirliği ve kalkınma adına yeni bir 

kilometre taşı niteliğindedir. Aynı zamanda mevzubahis anlaşma, dünyanın ekonomik ve politik durumundaki karmaşık ve öngörüle-

meyen gelişmeler bağlamında Vietnam’ın dünya ekonomisine entegre olma kararlılığını gözler önüne sermektedir.[6] AB, Vietnam’ın 

ekonomik ve ticari serbestleşmesi için uzun zamandır çaba harcamaktadır. Serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Vietnam’a imtiyazlı 

krediler ve hibelerle de destek vermektedir.[7]

10 Aralık 2022 tarihinde Vietnam Başbakanı Chinh, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte’yle bir araya gelmiştir. AB ülkeleri içinde Hollanda, 

Vietnam için özel öneme sahiptir. Aynı zamanda Vietnam’ın Avrupa’daki en büyük ikinci ticaret ortağı ve AB’deki en büyük yatırımcısı 

konumundadır. Vietnam Başbakanı, bu ziyaret kapsamında önemli ekonomik kuruluşlarla da temasta bulunmuş, Vietnam-Hollanda İş 

Forumu’na katılmış ve ikili işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.[8]

Hollanda’nın ardından Lüksemburg’ a giden Vietnam Başbakanı Chinh, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Fernand Etgen’le 

görüşmüştür. Lüksemburg, toplam 2,6 milyar dolar sermayesiyle AB’nin Vietnam’daki en büyük üçüncü yatırımcısı olmasının yanı sıra 

AB-Vietnam Yatırım Koruma Anlaşması’nı onaylayan ilk ülkelerdendir. Buradan da anlaşılacağı üzere Vietnam’la güçlü ekonomik işbirliği 

olan ülkelerden biri de Lüksemburg’dur. Chinh, Lüksemburg Borsası’nı ziyaret ederek iki ülke arasındaki işbirliğine yönelik çeşitli mutabakat 

zaptları imzalamış ve Vietnam-Lüksemburg Ekonomik Forumu’na katılarak taraflar arasındaki iktisadi bağları güçlendirmek için adımlar 

atmıştır.[9]

15 Aralık 2022 tarihinde ise Belçika Prensesi Astrid ve Belçika Senatosu Başkanı Stephanie D’Hose’la bir araya gelen Vietnam Başbakanı 

Chinh, ikili yatırımları ve ticari ortaklıkları güçlendirme konusunda fikir birliğine varmıştır. Akabinde Prenses Astrid, taraflar arasındaki 

kapsamlı işbirliğine önem verdiğini ve bu işbirliğini geliştirmeyi umduğunu vurgulamıştır.[10] Görüşmelerde ele alınan bir diğer konu 

ise barış ve istikrar olmuştur. Vietnam’ın AB’yle ilişkilere önem vermesinin sebepleri arasında Güney Çin Denizi’ne ilişkin ihtilafta AB’nin 

desteğini almak istemesi de yer almaktadır. Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pham Thu Hang’ın 10 Aralık 2022 tarihinde 

yaptığı açıklamada, Vietnam ve AB ülkelerinin denizde barış, istikrar ve yasal düzenin korunmasına aktif ve pratik katkılarda bulunması 

gerektiği belirtilmiştir.[11]

Dünyanın en önemli deniz ticareti güzergahlarından biri olan ve zengin hidrokarbon rezervlerine ev sahipliği yapan Güney Çin Denizi, 

bölge devletlerinin kaynaklar üzerindeki egemenlik iddialarından dolayı savaşa en yakın bölgelerden biri olarak nitelendirilmektedir. Çin 

başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan, Güney Çin Denizi’nde hak iddia etmektedir.[12] Buradaki kaynakların 

Malezya, Filipinler ve Vietnam gibi daha küçük ülkeler için muazzam ekonomik fırsatlar oluşturma ihtimali vardır. Çin’in de bu kaynaklar 

aracılığıyla büyüyen ekonomisini destekleyerek enerji güvenliğini arttırması mümkündür. Devasa petrol rezervleri ve doğalgaz yatakları 

üzerind5e hak iddia eden ülkelerin hükümetleri, bunları tekelleştirmek için rekabet etmektedir.[13]

Güney Çin Denizi’ndeki komşu devletler arasında yaşanan anlaşmazlıklardan doğan bölgedeki barış ve istikrara yönelik tehditler, ul-

uslararası ticareti engelleme potansiyeli taşıdığından dolayı AB’nin endişelenmesine mahal vermektedir.[14] Bu tür sorunlarla yüzleşmek 

istemeyen birlik, bölge devletlerine teşvikler ve yatırımlar sunarak sorunun çözümünde rol oynamaya çalışmaktadır.[15] Vietnam, AB’nin 

ülkesine yatırımlarını sürdürmesini istediğinden ve sorunun patlak verdiği zamanlarda uluslararası hukukun işletilmesinde AB’nin yardımı-

na ihtiyaç duyduğundan dolayı Güney Çin Denizi’ndeki ihtilaflarda AB’den gelecek desteği önemsemektedir. Sonuç olarak Vietnam ile AB 

arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda devam etmekte ve her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bu anlamda Vietnam-AB ilişkileri, Doğu 

ile Batı arasında gelişen istikrarlı ortaklığın somut bir göstergesidir.

[1] Delegation of the European Union to Vietnam, Guide to the EU-Vietnam Trade and Investment Agreements, Hanoi 2019, s. 12.

[2] “The European Union and Vietnam”, European Union External Action, shorturl.at/ijky8, (Erişim Tarihi: 18.12.2022).

[3] “Prime Minister of Vietnam to Meet Swedish Counterpart at EU-ASEAN Summit”, Scand Asia, https://scandasia.com/vietnam-prime-

minister-to-meet-with-swedish-counterpart-at-the-eu-asean-summit/, (Erişim Tarihi: 18.12.2022).

[4] Delegation of the European Union to Vietnam, a.g.e., s. 12.

[5] “Bilateral Relation Between Vietnam and the EU”, General Department of Vietnam Customs, http://evfta.moit.gov.vn/default.aspx-

?page=news&do=detail&category_id=13caec66-a1f8-

4b9c-9066-b25657f4d36d&id=fe64a293-2b69-4c37-b1e0-cdd062451769, (Erişim Tarihi: 18.12.2022).

[6] Aynı yer.

[7] Delegation of the European Union to Vietnam, a.g.e., s. 16.

[8] “PM Starts Official Visit to Netherlands”, Vietnam Net, https://vietnamnet.vn/en/vietnam-news-headlines-december-11-2089854.html, 

(Erişim Tarihi: 18.12.2022).

[9] “Luxembourg Press Highlights Vietnamese PM’s Visit”, Vietnam Net, https://vietnamnet.vn/en/vietnam-news-headlines-decem-

ber-11-2089854.html, (Erişim Tarihi: 18.12.2022).

[10]“PM Pham Minh Chinh Meets Senate President, Princess of Belgium”, Vietnam Plus, https://en.vietnamplus.vn/pm-pham-minh-chinh-

meets-senate-president-princess-of-belgium/245624.vnp, (Erişim Tarihi: 18.12.2022).

[11] “Vietnam Appeals for Cooperation, Contributions to Peace, Stability, Legal Order at Sea”, Vietnam Net, https://vietnamnet.vn/en/viet-

nam-news-headlines-december-11-2089854.html, (Erişim Tarihi: 18.12.2022).

[12] Kübra Çoban Hastunç, “Güney Çin Denizi’nde Avrupa Birliği’nin Dönüştürücü Rolü: Bölgesel Entegrasyon Yoluyla Alternatif Çatışma 

Çözümü Mekanizmaları”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 21(1), 2022, s. 96.

[13] Hastunç, a.g.m., s. 99.

[14] Eva Pejsova, “Introduction: Light At The End Of The Tunnel?”, Sense and Sensibility Addressing the South China Sea Disputes, Eva Pe-

jsova (Ed.), European Union Institute for Security Studies, Paris, 2016, s.6.

[15] Hastunç, a.g.m., s. 102-103.
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Buna rağmen Lukaşenko Hükümeti, Avrupa-Atlantik siyasetinden 

dışlanmayı, Rusya’yla ilişkilerini koparmaya tercih etmiştir.

Ukrayna Savaşı başladığında, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerden 

dolayı Belarus’un savaşa doğrudan katılacağı tahmin edilmektey-

di.[2] Ancak Belarus Cumhurbaşkanı’nın Moskova’ya olan desteği 

halen sürse de Belarus, Ukrayna Savaşı’na resmen dahil olmamıştır. 

Kuşkusuz savaşa katılmanın askeri işbirliğiyle kıyaslandığında çok 

daha farklı neticeleri olacaktır.

Öncelikle, Belarus’un askeri gücünü değerlendirmek gerekmekte-

dir. Askeri gücün rakamlarla ifade edildiği Global Fire Power isim-

li internet sitesindeki endekse göre, 2022 yılında Belarus’un askeri 

gücü, 142 ülke arasında 52. sırada yer almaktadır. Aynı endekste, 

Rusya 2. ve Ukrayna da 22. sıradadır.[3] Çeşitli perspektiflerden 

değerlendirildiğinde, Belarus’un Rusya’ya askeri olarak çok büyük 

bir katkıda bulunamayacağı düşünülmektedir.

Durum böyleyken, şayet Rusya Belarus’u Ukrayna Savaşı’na dahil 

etmek istiyorsa, buradaki amacı Ukrayna’yı kuzeyden kuşatmak; 

yani Belarus’un coğrafi konumunu kullanmak olacaktır. Halihazırda 

Rusya ve Belarus’un sürpriz bir şekilde Belarus’un Ukrayna sınırın-

da askeri tatbikatlara başlaması da buna işaret etmektedir. Bunun 

yanı sıra söz konusu senaryoda Belarus’un insani gücünün de kul-

lanılacağı öngörülmektedir.

Tahmin edileceği gibi Lukaşenko, Belarus’un savaşa sürüklenmesi 

halinde zararlı çıkacağının farkındadır. Bu sebeple Belarus lideri, sık 

sık savaş karşıtı olduğunu ve Ukrayna’daki savaşın bir an önce bit-

mesini arzu ettiğini dile getirmektedir.[4] Belarus’un zaten az olan 

nüfusu, ülkenin savaşa katılması durumunda daha da azalacaktır.

Ayrıca Belarusluların savaşa katılmak istemediği de bilinmektedir. 

Bu sebeple de Belarus’un vereceği böylesi bir karar, 2020 Protes-

toları’nın çok daha ötesinde bir halk tepkisine yol açabilir. Kısacası 

Minsk Hükümeti, Ukrayna Savaşı’na dahil olmanın hem ülke hem de 

kendileri için iyi olmayacağını düşünmektedir.

Öte yandan Belarus’un savaşa dahil edilmesi halinde, ülkenin yal-

nız başına Ukrayna’ya karşı ateş açmayacağı aşikardır. ABD Savaş 

Araştırmaları Enstitüsü’ne (ISW) göre Kremlin, Putin’in Lukaşenko’ya 

Rusya’yla entegrasyon konusunda daha fazla taviz vermesi için 

baskı yapma niyetini gizlemeye çalışmıştır.[5] Dolayısıyla Lukaşen-

ko, her ne kadar on aydır savaştan uzak kalmayı başarsa da Mosk-

ova’nın ısrarları doğrultusunda bunu sürdürebileceği konusunda 

bazı soru işaretleri vardır.

Rus liderin Lukaşenko’yla Minsk’te görüşmesinin ardından Ukray-

na’dan da cevap gecikmemiştir. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir 

Zelenski, başta İngiltere olmak üzere Avrupa liderlerine hitapta bu-

lunarak bu ülkelerden Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların art-

masını talep etmiştir. Ayrıca Ukrayna, son günlerde Rus güçlerin-

in Belarus sınırından sadece 85 mil uzakta bulunan Kiev’i bir kez 

daha ele geçirmeyi veya Batı silahlarını ve Polonya’dan Ukrayna’ya 

yardım akışını engellemeyi amaçlayan yeni bir saldırı hazırlığında 

olabileceği konusunda defalarca uyarmıştır.”[6]

Sonuç olarak Putin’in üç buçuk senenin ardından Belarus Cumhur-

başkanı’nı Minsk’te ziyaret etmesi dikkat çekmiştir. Siyasi analistler, 

Putin’in ziyaretinin Ukrayna Savaşı başladığından beri doğrudan 

savaşa dahil olmayan Belarus’un tavrını değiştirmek amacıyla 

gerçekleştiğini ifade etmiştr. Böyle bir durumda hem Kiev hem 

de Minsk için işlerin seyri değişecektir. Belarus’un savaşa katılması 

durumunda ülkede ayaklanmalar meydana gelebilir. Öte yandan 

Ukrayna’da kuzeyden yeni bir cephe açılacaktır. Bu yüzden de Kiev, 

Avrupalı müttefiklerine ek yardım için çağrıda bulunmaktadır.

[1] Pjotr Sauer, “Putin’s Mission to Minsk Raises Fears He Will Drag 

Belarus into Ukraine War”, The Guardian, https://www.theguard-

ian.com/world/2022/dec/19/belarus-ukraine-war-putin-meets-

lukashenko, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[2] Maria Yeryoma, “Does Belarus’ Military Have The Capacity to 

Attack Ukraine?”, The Kyiv Independent, https://kyivindependent.

com/regional/Does-Belarus-military-have-the-capacity-to-at-

tack-Ukraine, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[3] “2022 Belarus Military Strength”, GFP, https://www.globalfirepow-

er.com/country-military-strength-detail.php?country_id=belarus, 

(Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[4] Artyom Shraibman, “Won’t Get Fooled Again: Is Lukashenko Try-

ing to Distance Himself From Russia?”, Carnegie Endowment for In-

ternational Peace, https://carnegieendowment.org/politika/87140, 

(Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[5] “Russian Offensive Campaign Assessment, December 19”, In-

stitute for the Study of War, https://www.understandingwar.org/

backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-de-

cember-19, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[6] Anatoly Kurmanaev vd., “Putin Visits Belarus, Stirring New Con-

cern on Future of Ukraine War”, The New York Times, https://www.

nytimes.com/2022/12/19/world/europe/belarus-putin-kyiv.html, 

(Erişim Tarihi: 20.12.2022).
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Putin’in Minsk Ziyareti:
Belarus’un Seçimi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19 Aralık 

2022 tarihinde Belarus’u ziyaret etmesi ve bu 

kapsamda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksan-

dr Lukaşenko’yla görüşmesi hem zamanlama 

açısından hem de Ukrayna Savaşı’nın seyri 

bakımından dikkatleri üzerine çekmiştir.

Bilindiği üzere, Belarus Rusya’yla komşu olmanın 

ötesinde çok yakın askeri ve siyasi ilişkilerde bu-

lunmuş ve uluslararası medya tarafından bu 

ülke, Rusya’nın “en yakın müttefiki” olarak değer-

lendirilmiştir. Ancak iki ülke liderinin görüşmeleri, 

özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra hep 

Moskova’nın ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. 19 

Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ziyaretin 

uluslararası kamuoyunun gündemine gelmesi ise 

olağanın aksine, Putin’in Lukaşenko’yla görüşmek 

için Minsk’e gitmesinden kaynaklanmaktadır. 

Nitekim analistler, bu ziyaretin amacının Belarus’uN 

Ukrayna Savaşı’na resmen dahil edilmesi olabi-

leceğini dile getirmektedir.[1]

2020 Protestoları’ndan beri Belarus Cumhurbaşkanı, 

Rusya yanlısı politikalarından ötürü Belaruslular 

tarafından eleştirilmektedir. Ülke içindeki bu ten-

kitlerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan 

sonra Lukaşenko’nun Moskova yönetimini destekle-

mesi, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Dev-

letleri’nin (ABD) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırım-

lara Belarus’u da dahil etmesiyle sonuçlanmıştır. 
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Japonya’nın Yeni Ulusal 
Güvenlik ve Savunma Belgeleri 
Üzerine Bir Okuma
Japonya Hükümeti, 16 Aralık 2022 tarihinde “Ulu-

sal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Stratejisi 

ve Savunma Geliştirme Programı” olmak üzere 

üç yeni savunma ve güvenlik planını  onay-

lamıştır.[1] Böylece Tokyo yönetimi, askeri har-

camalarını ülkenin Gayrısafi Yurtiçi Hasılası’nın 

(GSYİH) %2’sine yükseltme taahhüdünü 

gerçekleştirme yolunda önemli bir adım at-

mıştır.[2] Bu, tarihi bir adım niteliği taşımaktadır. 

Zira İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana pasif bir 

politika takip eden Japonya’nın bir anda böylesi 

yüksek savunma harcamalarına yönelmesi ve 

aktif bir savunma politikasına geçiş yapması, 

Tokyo için bir devrim niteliğindedir. Yayınlanan 

üç belge sırasıyla Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS), 

Ulusal Savunma Stratejisi (NDS) ve Savunma 

Geliştirme Programı’dır (DBP). NSS’de genel iti-

barıyla İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kana-

da, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya, Hindistan, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Güneydoğu Asya ülkeleri yer almıştır.[3] Bu üç 

belgeyle Japonya, yeni bir güvenlik ve savunma stratejisi ve savunma geliştirme planı ortaya koymaktadır. Ulusal Güvenlik Stratejisi kap-

samında Tokyo yönetimi, gelecek on yıl içinde savunma, ekonomi güvenliği, diplomasi, siber güvenlik ve istihbarat gibi alanlarda stratejik 

yenilemeler yapacağını göstermektedir. Orta Vadeli Savunma Programı olarak bilinen DBP ise önümüzdeki beş yıl için toplam savunma 

harcamaları ve büyük ekipman tedarik hacim planları ortaya koymaktadır. DBP belgesinde Japonya’nın savunma harcamalarını, beş yıl 

içinde (2023-2027 arasında) yaklaşık 320 milyar dolara (43 trilyon yen) çıkarması planlanmıştır.[4] Yani 2027 senesine kadar yıllık 80 milyar 

dolara ulaşılacağı düşünülmektedir.

ABD’yle yakın bağları olan Japonya, rakip olarak gördüğü üç ülkeyle sınır komşusudur. Bunlar; Çin, Rusya ve Kuzey Kore’dir. Kuzey Kore, 

Japonya üzerinden balistik füzeler ateşlemesinden sonra önemli bir endişe kaynağı olarak algılanmaktadır. Bu tehdit tanımlaması, bel-

gelere de yansımıştır.

Japonya, Rusya’yı ise “Ukrayna’ya karşı saldırganlığı sebebiyle uluslararası hukuk kurallarını kolayca ihlal eden tehlikeli bir ülke” şeklinde 

nitelendirmektedir.[5] Tokyo yönetimi, Avrupa’ya karşı doğrudan ve açık bir tehdit şeklinde gördüğü Rusya’nın Japonya çevresindeki faal-

iyetlerini ve Çin’le olan işbirliğini güçlü güvenlik kaygısı olarak nitelendirmiştir. Bu bakımdan Rusya, Japonya’nın yakınındaki Kiril Adaları’nda 

hak sahibi olduğunu iddia eden ve buradaki bazı adalara füze sistemleri yerleştiren bir ülke olup; Japonya’ya tehlike arz etmektedir. An-

cak mevcut durumda Ukrayna’da bir savaşın içinde olan Rusya’nın Japonya gibi çok daha büyük ve güçlü bir devletle çatışması beklen-

memektedir. Bu nedenle Tokyo, kendisine önemli doğalgaz ve petrol tedariği sağlayan Rusya’nın bölgedeki en büyük tehdit olmadığına 

inanmaktadır.

Çin ise 2050 yılına kadar dünyanın süper gücü olmayı planlamakta ve her geçen yıl askeri kapasitesini ve savunma harcamalarını artır-

maktadır. Dünyadaki birçok ülkenin ana ticari ortağı olan Çin’in nüfuzunu genişlettiği görülmektedir. Açıklanan üç belgenin en önemli 

ve dikkat çekici kısmı, Japonya’nın yükselen Çin’le nasıl mücadele edeceği hususudur. Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde Çin, Tokyo 

tarafından “en büyük stratejik zorluk” olarak nitelendirilmiştir.

Bahse konu olan durum, Çin’in Japonya açısından bir tehdit olarak düşünülmemesinden ziyade; taraflar arasındaki gerilimin artmaması 

için kullanılan diplomatik bir dil şeklinde yorumlanabilir. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’e karşı ülkenin ulusal strateji bel-

gesinde sert bir üslup kullanılmaması, her iki taraf için de önemlidir. Dolayısıyla Japonya’nın Çin’i bir “zorluk” şeklinde nitelemesine de 

böyle bakılmalıdır. Yine de 2013 yılındaki Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde Çin’in eylem ve tutumları uluslararası toplumla alakalı bir husus 

olarak nitelendirilirken; 2022 senesindeki belgede en büyük stratejik zorluk olarak nitelendirilmesi, Japonya’nın güvenlik politikalarında 

bir değişime gidildiği anlamına gelmektedir. Japonya’nın Çin’i bir tehdit olarak değil de stratejik bir zorluk şeklinde nitelemesinin altında 

başka sebeplerin de bulunduğu söylenebilir. Bunların başında Japonya’da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) koalisyon 

ortaklarından Komeito’nun Çin’le olan güçlü bağları gelmektedir. Soka Gakkai Hareketi olarak bilinen bir grubun üyeleri tarafından kurulan 

bu parti, 1972 yılında Çin’le ilişkilerin normalleştirilmesi için mühim adımlar atmıştır. Partinin bahsi geçen dönemden beri Pekin’le güçlü 

bağlarının olduğu düşünülmesi sebebiyle bu yorum yapılabilir.

Buna ek olarak Japonya’nın mevcut iktidar partisi LDP’nin lideri olan Japonya Başbakanı Fumio Kişida’nın Çin’le istikrarlı ve olumlu ilişkiler 

aramanın önemli olduğunu sıkça dile getirmesi de bir başka sebep olabilir. Zira Kişida yönetiminin Çin’i kışkırtmak istememesi ve mevcut 

ilişkilerin kötüleşmemesi maksadıyla böyle bir dilin kullanılmış olması ihtimal dahilindedir. Üstelik bir ülkenin ulusal güvenlik belgesi gibi 

önemli bir belgesinde başka bir devletin tehdit olarak tanımlanması, kuşkusuz ilgili ülkede hoşnutsuzluklara yol açabilir. Dolayısıyla böylesi 

bir hoşnutsuzluğa  yol açmamak adına daha makul ifadelerin tercih edildiği söylenebilir.

Öte yandan Japonya’nın planlanan karşı saldırı yapabilirliğinin en erken 2026 yılında uygulanacağı düşünülmektedir. Bu sebeple muhte-

melen uzun menzilli Tomahawk füzelerinin konuşlandırılmasının süresi önem kazanacaktır. Bu tür silahların konuşlandırılması, nihai savun-

ma önlemi dışında karşı saldırı kabiliyetini yasaklayan 1956 yılındaki Japon Hükümeti’nin politikasının terk edilmesi demektir. Bu nedenle 

yaşanan politika değişikliği hem bölgenin hem Japonya’nın hem de dünyanın geleceği açısından dikkat çekicidir.
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Batı Balkanların AB’ye 
Üye Olma Serüveni Nasıl 
Sonuçlanır?
15 Aralık 2022 tarihinde Avrupa Birliği (AB) liderleri 

tarafından Bosna Hersek resmi aday olarak ka-

bul edilmiştir.[1] 2016 yılında adaylık başvurusun-

da bulunun Bosna Hersek’in aradan geçen altı 

yıl sonra adaylık başvurusu onaylanmıştır. Bölge 

ülkelerinden Kuzey Makedonya, 2005; Karadağ, 

2010; Sırbistan, 2012 ve Arnavutluk, 2014 yılından 

beri aday ülke statüsündedir. Kosova ise 15 

Aralık 2022 tarihinde henüz kabul edilmeye-

ceğini de belirterek AB’ye adaylık başvurusunda 

bulunmuştur.[2] Ayrıca Kuzey Makedonya ve Ar-

navutluk, 2022; Sırbistan, 2014 ve Karadağ, 2012 

yılında AB’yle üyelik müzakerelerine başlamıştır.

Tarihler incelendiğinde, coğrafi olarak Avrupa 

kıtasıyla bütünleşik olan Batı Balkan devletlerinin 

ANKASAM ANALİZ
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Japonya, açıkladığı üç belge vesilesiyle yeni bir döneme geçtiğini duyurmuştur. 1956 yılından beri sürdürdüğü pasifist politikadan proaktif 

bir stratejiye geçtiğinin kanıtı niteliğinde olan bu yeni strateji belgelerine göre Japonya, savunma harcamalarını iki kat arttırarak 2027 

yılına kadar her yıl 80 milyar dolarlık bütçe ayırmayı düşünmektedir. Bu da Tokyo’nun güvenliğe verdiği önemi gözler önüne sermektedir.

Sonuç olarak Japonya Hükümeti tarafından açıklanan üç önemli belgenin Japonya’nın ve bölgenin geleceği açısından stratejik ma-

hiyette olduğu ifade edilebilir. Aynı zamanda yayınlanan belgeler, ABD’yle ilişkilerin geliştirilmesini de sağlayabilir. Bu kapsamda son 

dönemde sıklaşan Rusya-Çin tatbikatlarına karşı bir Japonya-ABD tatbikatlarının başlatılması da gündeme gelebilir.

[1] “Japon: la nouvelle stratégie renforcée de défense et de sécurité dévoilée”, RFI, https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20221216-japon-la-

nouvelle-stratégie-renforcée-de-défense-et-de-sécurité-dévoilée, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[2] “Le Japon approuve une révision majeure de sa doctrine de défense face à la Chine”, Le Quotidien, https://lequotidien.lu/monde/

le-japon-approuve-une-revision-majeure-de-sa-doctrine-de-defense-face-a-la-chine/, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[3] “National Defense Strategy 2022”, Japonya Savunma Bakanlığı, https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/strategy/pdf/

strategy_en.pdf, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[4] Alastair Gale-Chieko Tsuneoka, “Japan to Build a More Powerful Military, Citing China as Its No. 1 Menace”, The Wall Street Jour-

nal, https://www.wsj.com/articles/japan-to-build-a-more-powerful-military-citing-china-as-its-no-1-menace-11671177530, (Erişim Tarihi: 

20.12.2022).

[5] “National Defense Strategy…”, a.g.m.
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Mevcut durumun iki taraf arasında işbirliği alanlarını arttıracağı 

aşikardır. Ancak AB’ye tam üye olabilmek için adayların uygulamak 

zorunda olduğu politikaların varlığı göz önüne alındığında; bölge 

ülkelerinin AB üyeliğiyle sonuçlanacak bir süreçle karşılaşması 

henüz beklenmemektedir. Benzer bir şekilde Arnavutluk’un başkenti 

Tiran’da 6 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirve-

si’nin sonuç bildirisinde daha çok karşılıklı bağlılık vurgusunun yapıl-

ması da oldukça dikkat çekmektedir.

Üyeliğin yakın zamanda gerçekleşmeyecek olmasının nedenleri 

incelendiğinde ise öncelikle ülkeden ülkeye farklılık gösterse de 

bölge devletlerinin demokratikleşme açısından yaşadığı sorunlar 

dikkat çekmektedir. Economist Intelligence Unit tarafından yayınla-

nan 2021 Demokrasi Endeksi’nde Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın 

demokrasileri kötüleşerek kusurlu demokrasiler; Sırbistan, Arnavut-

luk ve Bosna Hersek’in hibrit demokrasiler kategorisinde olduğu 

belirtilmiştir.[5]

Halihazırda hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, temel insan 

haklarının ihlali ve yolsuzluk gibi değerleri ihlal ettiği gerekçesiyle 

Macaristan ve Polonya’yla sorun yaşayan AB,[6] çıkarlarına zarar 

verecek bir üçüncü ülkeye doğru sınırlarını genişletmek istemey-

ecektir.

Dahası Yugoslavya’nın dağılmasından beri bölgede devam eden 

etnik temelli çatışmaların varlığı, AB üyeliği açısından engel teşkil 

etmektedir. Çatışmaların yönetimi ve çözümü için ne AB yekpare 

hareket edebilir ne de bölge ülkeleri günümüzde AB üyeliği için 

ilişkilerin normalleştirilmesinde tavizkar davranabilir. AB üyeliğinin 

gerçekleşmesinde aşılması gereken bir adım olan ekonomik krit-

erleri yerine getirmek ise Ukrayna’daki savaş ve bunun sonucunda 

artan enerji ve gıda fiyatlarının ve yükselen enflasyonun etkisiyle 

Batı Balkanlar için her geçen gün zorlaşmaktadır.

Bahsi geçen şartlar altında Batı Balkanların AB’ye üyeliğinin kısa 

vadede gerçekleşemeyeceği varsayımı ve Avrupa güvenliği için 

bölgenin öneminin artmaya devam ettiği gerçeğinden hareke-

tle, AB’nin bölgenin Avrupa’ya ait olduğu duygusunu diri tutması 

gerekecektir. Belki de bu yüzden AB, Fransa Cumhurbaşkanı Emma-

nuel Macron’un projesi olan Avrupa Siyasi Topluluğu çerçevesinde 

Batı Balkanlar’la ilişkilerini geliştirmektedir.

Sonuç olarak Yugoslavya’nın dağılmasıyla Batı Balkan ülkeleri, 

Avrupa perspektifli politikalar benimsemiş ve fiili olarak AB üyesi ol-

mak istemiştir. Birlik ise Batı Balkanları Avrupa’nın bir parçası olarak 

görmektedir. Fakat AB sınırlarının bölgeye doğru genişlemesi, Batı 

Balkanların mevcut kriterleri yerine getirmesi ve bazı üye ülkeler ile 

bölge devletleri arasındaki siyasi sorunların çözülmesine bağlıdır. 

Her ne kadar Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgeye olan ilgiyi arttırmışsa 

da Batı Balkanların AB üyelik serüvenin kısa vadede olumlu sonuçl-

anmayacağı öngörülebilir. Sürecin uzaması ise AB’nin dikkatini çek-

mek isteyen Batı Balkan ülkelerini, bölgede Rusya ve Çin’in varlığına 

daha fazla müsamaha göstermeye yöneltebilir.

[1] “EU Leaders Grant Bosnia EU Candidate Status”, Reuters, https://

www.reuters.com/world/europe/eu-leaders-grant-bosnia-eu-

candidate-status-2022-12-15/, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[2] “Kosovo Formally Applies to Join EU”, Reuters, https://www.reu-

ters.com/world/europe/kosovo-submits-eu-membership-appli-

cation-2022-12-15/, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[3] “HRVP Borrell: A Positive Dynamic for the EU Enlargement Pro-

cess”, European Union External Action, https://www.eeas.europa.

eu/eeas/hrvp-borrell-positive-dynamic-eu-enlargement-pro-

cess_en, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[4]“China’s Strategic Interests in the Western Balkans, European 

Parliament, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/docu-

ment/EPRS_BRI(2022)733558, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[5] “Democracy Index 2021: Less Than Half the World Lives in A 

Democracy”, The Economist Intelligence Unity, https://www.eiu.

com/n/democracy-index-2021-less-than-half-the-world-lives-in-

a-democracy/, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).

[6]“Rule of Law in Poland and Hungary Has Worsened”, Europe-

an Parliament, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20200109IPR69907/rule-of-law-in-poland-and-hungary-

has-worsened, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).
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AB’ye üyelik süreçlerinin uzun soluklu bir serüvene dönüştüğü anlaşılmaktadır. Bu durumun yaşanmasında bölgenin demokrasi, huku-

kun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik kalkınma gibi temel koşulları sağlayamamasının yanı sıra bölgede 

yaşanan etnik ve sınır sorunlarının kördüğüme dönüşmesinin payı büyüktür.

Diğer yandan göç, organize suçlar ve kaçakçılık gibi sayısı arttırılabilecek birçok sebebi öne süren Fransa ve Hollanda gibi bazı üye 

ülkeler, AB’nin daha fazla genişlemesini istemezken; bazı devletlerin de spesifik konular nedeniyle veto hakkı kullanmaları söz konusudur. 

Örneğin Kuzey Makedonya’nın adaylığı, bir dönem isim krizinden dolayı Yunanistan tarafından veto edilmiş; daha sonra katılım müzak-

erelerini başlatacak tüm şartları sağlamasına rağmen Bulgaristan, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının şartlarını yerine getirmediği 

gerekçesiyle Kuzey Makedonya için veto yetkisini kullanmıştır.

Bahse konu olan durum, Batı Balkan ülkeleri nazarında AB’ye karşı güvensizliğin artmasına ve AB üyelik sürecinin durağan ve/veya yavaş 

ilerleyen bir konsepte bürünmesine sebep olmuştur. Ancak son aylarda AB’nin bölgeye olan ilgisinin arttığı; Berlin Süreci’nin yeniden 

canlandırılmaya çalışıldığı dikkat çekmektedir.

Söz konusu hareketlenmede Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Avrupa güvenliğinin ve Batılı değerlerin tehdit altında olması itici güç 

oluşturmuştur. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borell’in “Yeni jeopolitik koşullarda yaşıyoruz ve bu yeni koşul-

larda, ortak değerlerimizi ve uluslararası kurallara dayalı düzeni savunmak için her zamankinden daha fazla bir arada durmaya ihti-

yacımız var.”[3] açıklamasının yanı sıra Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un “Bölgenin istikrarı ve refahı, bir bütün olarak Avrupa’nın istikrarı 

ve refahından ayrılamaz.” ifadesi, jeopolitik kırılmaların yaşandığı günümüzde bölgede “Avrupalılık” ve “Biz” duygusunun diri tutulmak is-

tendiğini göstermektedir. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı’yla Moskova yönetimi, Batı Balkanlardaki Slav topluluklarla ilişkilerini derinleştirmek 

istemiş ve buna bağlı olarak bölgenin rekabet sahasına dönüşme potansiyelini artmıştır.

Rusya’nın bölgede aktif olarak yer alması ve çatışma eğilimi olan etnik grupları kendi çıkarları lehine kullanması, AB güvenliği açısından 

engellenmesi gereken bir durum olarak değerlendirilmektedir. Nitekim AB, Ukrayna Savaşı’nda Rus tehdidine karşı Kiev yönetimini fi-

nansal ve askeri anlamda desteklemesinin yanı sıra Moskova yönetimini hedef alan yaptırımlar uygularken; Bosna Hersek Sırpları ve 

Sırbistan, AB yaptırımlarını kabul etmemiştir. Rusya da Kosova’nın bağımsızlığını tanımamakta ve özellikle de 2022 senesinin Ağustos ayı 

itibarıyla Kosova’nın kuzeyinde eylemlerini arttıran Sırp milliyetçileri desteklemektedir. Karşılıklı destek, Sırbistan’daki Avrupa karşıtlığını 

güçlendirirken; Rusya’yla ilişkileri geliştirmektedir.

Bölgede AB’nin çıkarlarıyla çelişen bir diğer aktör ekonomik ve sistemik rakip olarak tanımlanan Çin’dir. Çin, Kuşak-Yol Projesi kapsamında 

Batı Balkanlarda her geçen gün nüfuzunu arttırmaktadır. AB’nin aksine Çin, iç siyasete karışmayarak ve devlet yardımları, yolsuzluk veya 

iş kanunları gibi bazı hususları görmezden gelerek bölgedeki yatırımlarını genişletmektedir.[4]  AB üyelik sürecinde bölge ülkelerinin zayıf 

yönleri olarak nitelendirilen konuları, Çin’in engel olarak görmemesi, bölgede AB’nin istemeyeceği ilişki ağının gelişmesine yol açmaktadır.

Bu çerçevede AB, Batı Balkan ülkeleriyle ne kadar yakınlaşırsa, bölgeyi Rusya ve Çin’den o kadar korumuş olacağı yaklaşımının doğru 

olduğu yönündeki bir politika anlayışıyla hareket etmeye başlamıştır. Tabi AB Dönem Başkanı Çekya’nın bölgeyle ilişkilerin geliştirilmesine 

önem vermesi, Almanya Hükümeti’nin AB’nin Batı Balkanlara doğru genişlemesi gerektiğini savunması, birliğin Batı Balkanlar politikasını 

etkileyen önemli faktör olmuştur.

Yakınlaşmanın sonucu olarak ilişkilerin iyileşmesine katkı sağlayacak AB-Batı Balkanlar Zirvesi, 2022 yılında iki defa düzenlenmiştir. AB’nin 

Batı Balkanlar’la yakından ilgilenmesi, bölge ülkelerinin müzakere sürecini hızlandırma açısından motivasyonunu arttırmakta ve Avru-

pa’ya ait oldukları duygusunu güçlendirmektedir. Peki AB ile Batı Balkanlar arasında artan yakınlaşma, Batı Balkan ülkelerinin AB’ye üyelik 

hayalini gerçekleştirir mi?
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Özbekistan’ın Dünyaya Yön
Veren Politikası
Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirzi-

yoyev’in liderliğindeki Taşkent yönetimi, “Üçüncü 

Rönesans” dönemini yaşamaktadır. Bu kap-

samda geliştirilen “Yeni Özbekistan” hareketinin 

üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 

merkez ile çevre; yani devlet ile millet arasındaki 

uyumun sağlam temeller üzerine inşa edilme-

sidir. Bu bağlamda devlet otoritesini güçlen-

diren Taşkent, siyasi ve ekonomik konularda 

attığı adımlarla halkın refahını arttırmayı hedef-

lemektedir.

İkinci olarak Özbekistan, bulunduğu coğrafya-

da barışçıl ve yapıcı bir dış politika izlemekte-

dir. Rasyonel temellere oturtulan bölgesel dış 

politika sayesinde ülke, Orta Asya’nın en önemli 

devletlerinden biri olmayı başarmıştır. Özellikle 

de komşularla var olan sorunları barışçıl yön-

temlerle çözen Taşkent yönetimi, Sayın Mirziyo-

yev’in liderliğinde Orta Asya’nın kalkınmasında, 

hayat standardının artmasında ve bir barış 

havzası inşa edilmesinde en önemli güçlerden 

biri olmuştur. Nitekim Taşkent, Orta Asya’daki 

entegrasyon merkezlerinden biri haline gelmiş 

durumdadır.

Diğer taraftan Özbekistan, Afganistan’da da 

pragmatist bir dış politika izleyerek çeşitli zorluk-

lar karşısında inisiyatif alabildiğini tüm dünyaya 

göstermiştir. Bu bağlamda Özbekistan hem çe-

şitli konferanslarla Afganistan’ın dünyaya açılan 

kapısı olmuş hem de Orta ve Güney Asya ara-

sındaki köprülerden biri olarak ön plana çıkmış-

tır.

ANKASAM ANALİZ
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Üçüncü olarak Sayın Mirziyoyev’in liderliğinde “Yeni Özbekistan” inşa 

sürecini yürüten Taşkent, dünyaya açık bir dış politika anlayışını be-

nimsemiştir. Bu süreçte çok vektörlü bir dış politika benimseyen 

ülke, dünyadaki saygınlığını daha da arttırmıştır. Özbekistan’ın dış 

politikada önemli derecede saygınlık kazandığı yapılardan biri de 

uluslararası örgütlerdir. Çünkü Sayın Mirziyoyev’in daha adil, mü-

reffeh ve barışçıl bir dünyanın inşası kapsamında teklif ettiği birçok 

karar, küresel bazda bütün devletlerin desteğini almaktadır. Bu ay-

rıntı, son 30 yıldır ve özellikle de 2016 yılından bu yana Taşkent yöne-

timinin kazandığı saygınlığın bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Özbekistan’ın saygınlığını gösteren en önemli etkenlerden biri 

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yarattığı etkidir. 2020 yılının Eylül 

ayında BM Genel Kurulu’nun 75. Oturumu’nda Sayın Mirziyoyev, 

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) Ulaşılmasının Hızlandı-

rılmasında Parlamentoların Rolünün Güçlendirilmesine Hakkında” 

kararının kabul edilmesini teklif etmiştir.

Sayın Mirziyoyev’in öne sürdüğü ve kabul edilmesini istediği karar, 

kimsenin geride bırakılmadığını garanti altına alarak kapsam-

lı, sürdürülebilir ve tutarlı bir şekilde Covid-19 salgını sonrasındaki 

iyileşmede başarı elde edilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda 

Taşkent, parlamentoların birlik, dayanışma ve çok taraflı işbirliğini 

yeniden taahhüt etmesindeki önemli rolünü vurgulamaktadır.[1]

BM Genel Kurulu da bu konuda devletlere çeşitli çağrılarda bulun-

maktadır. Özellikle de gönüllü ulusal raporların hazırlanması, SKH’yı 

izleme ve inceleme süreçlerinde parlamentoların desteklenmesi, 

gelecekteki faaliyetlere dahil edilmesi, ulusal sahiplenme ve hesap 

verebilirliği sağlamak ana çağrı konularındandır. Amaç, dünyadaki 

ekonomik geri kalmışlığı ve yoksulluğu bitirmektir.

Üstelik söz konusu süreç, sadece parlamentolarla sınırlı değil-

dir. Kadınlar, SKH’ya ulaşma sürecinde en önemli aktörlerden biri 

olarak görülmektedir. Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması noktasında kadınların yasama organlarına ve parla-

mento süreçlerine tam, eşit ve anlamlı katılımının teşvik edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu da daha sağlıklı bir toplum düzenini; dolayı-

sıyla kadın ve erkek eşitliğine dayalı güçlü nüfusun etkili kullanımı-

nı sağlayacaktır. Zira dünyada kadınların rolünün ön plana çıktığı 

toplumların güçlü, üretken ve etkili olduğu bilinmektedir.

Toplumların ve kalkınmanın en önemli unsurlarından biri de genç-

lerdir. Gençlerin parlamento süreçlerine katılımının sağlanması 

acil bir konu olarak görülmektedir. Ülkelerin güçlü bir gelecek inşa 

edebilmesi için gençlerin bilinçli, dünyayı tanıyan ve karar alma 

mekanizmalarında etkili olan bireylere dönüşmesi zaruridir. Bil-

hassa 2015 yılında ilan edilen ve 2030 senesine kadar yoksulluğun 

sona erdirilmesini, gezegenin korunmasını ve tüm insanların barış 

ve refah içinde yaşamasını sağlamayı amaçlayan 2030 Günde-

mi[2] için, gençlik en önemli faktördür. Bu konuda hazırlanan bel-

ge, 80 ülke tarafından kaleme alınmıştır. Bu ülkeler arasında başta 

Orta Asya devletleri olmak üzere Avusturya, Belçika, Almanya, Mısır, 

İspanya, Endonezya, İtalya, Katar, Çin, Kolombiya, Kore Cumhuriye-

ti, Hollanda, Norveç, Pakistan, Portekiz, Rusya, Singapur, Finlandiya, 

Fransa, İsveç ve Japonya gibi devletler yer almaktadır. Söz konusu 

durum Özbekistan’ın saygınlığının sadece Orta Asya ya da Asya 

kıtasıyla sınırlı kalmadığını; Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar ulaş-

tığını gözler önüne sermektedir.

Bu bağlamda karar, dünya siyasetinde ve uluslararası örgütlerde 

büyük ses getirmiştir. Çeşitli BM kuruluşları ve örgütler, kararı mem-

nuniyetle karşılamıştır. Özellikle Sayın Mirziyoyev’in öne sürdüğü 

kararın SKH’ların uygulanma sürecinin hızlandırılması için kritik bir 

yol haritası olacağı vurgulanmaktadır. Belgenin 2023 yılının Eylül 

ayında BM Genel Kurulu’nun 78. Oturumu’nda yapılacak olan SDG 

Zirvesi’ne hazırlanma noktasında da etkili olacağı belirtilmektedir. 

Nitekim 14 Aralık 2022 tarihinde BM Genel Kurulu, Sayın Mirziyoyev’in 

öngörülü, ön alıcı ve yapıcı dış politika anlayışı çerçevesinde teklif 

ettiği kararı oybirliğiyle kabul etmiştir.[3]

Sonuç olarak Sayın Mirziyoyev’in teklifi, Taşkent’in dünya siyasetinde 

ve dış politikasında izlediği temel öncelikleri göstermektedir. Taş-

kent yönetimi, herkesin eşit bir şekilde kalkındığı ve insanlığın refah 

içinde yaşadığı bir dünya amaçlamaktadır. Bu nedenle Özbekis-

tan, belirlenen yol haritasının hızlı, kararlı ve eksiksiz bir şekilde uy-

gulanmasını desteklemektedir. Ayrıca kadınlardan gençlere kadar 

toplumun birçok kesimini sürece dahil ederek güçlü bir toplumsal 

birlik sağlanmasının önemini de ortaya koymaktadır. Dahası Özbe-

kistan, barışçıl ve ortak kalkınmaya önem verdiğini de göstermek-

tedir. Zira bu durum, Özbekistan’dan yükselen rasyonel ve yapıcı 

düşüncenin rekabeti değil; kazan-kazan yaklaşımını benimsediği-

nin göstergesidir. Tüm bunlara ek olarak Özbekistan, Orta Asya ve 

Afganistan’da izlediği yapıcı, barışçıl ve pragmatist politikaya küre-

sel bir boyut kazandırarak bütün insanlığın yararlanabileceği hale 

getirmiştir. Bu nedenle de dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan 

sorunların çözülmesi noktasında Sayın Mirziyoyev’in liderliğindeki 

Yeni Özbekistan’ın yapıcı rolünün ön plana çıktığı söylenebilir.

[1] “UN General Assembly Approves President Mirziyoyev’s Initiative”, Kuz.uz, https://kun.uz/

en/news/2022/12/16/un-general-assembly-approves-president-mirziyoyevs-initiative, 

(Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[2] “The SDGS in Action”, UNDP, https://www.undp.org/sustainable-development-goal-

s?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_

English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAiAhqCd-

BhB0EiwAH8M_Gl3az8kvf6Ls6-OBHfXihHCox9vR5fz1GpgE7eajSWFHrSY0QcllshoCAxYQAvD_

BwE, (Erişim Tarihi: 27.12.2022).

[3] “The UN General Assembly Supported the Initiative of the President of the Republic of 

Uzbekistan”, Yuz.uz, https://yuz.uz/en/news/generalnaya-assambleya-oon-podderjala-i-

nitsiativu-prezidenta-respubliki-uzbekistan, (Erişim Tarihi: 27.12.2022).
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daha fazla anılmaya başlanmıştır. Nitekim kripto para hırsızlığı ve blok zinciri üzerinden casusluk yapıldığı iddiaları bunlardan biridir. Fakat 

Pyongyang üzerinden ortaya çıkan illegal faaliyet iddiaları, yalnızca bununla sınırlı değildir. Zira Kuzey Kore’nin diğer birçok alanda da 

çıkar amaçlı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tahmin edilmektedir.

Nitekim bunlardan birinin yabancı analistleri kandırmak suretiyle onlardan çeşitli raporlar ve analizler alınması şeklinde gerçekleştiği 

söylenmektedir. Bu noktada Kuzey Koreli casusların yetkili kişiler kılığına girerek Batılı analistlerden ve uzmanlardan görüş aldıkları, daha 

sonra da bu görüşleri kendi politik hedefleri doğrultusunda kullandıkları öne sürülmektedir. Zira Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uyruklu 

analist Deniel DePetris, kendisini 38 North isimli bir düşünce kuruluşunun direktörü olan Jenny Town şeklinde tanıtan birinden Kuzey Ko-

re’yle ilgili Batı’nın fikirlerinin ne olduğu ve olası gelişmelerde Asya-Pasifik bölgesindeki reaksiyonun neler olabileceği yönünde bir e-posta 

almış ve ardından yaptığı araştırmalar neticesinde kendisine söz konusu e-postayı ileten kişinin aslında Jenny Town olmadığını an-

lamıştır. Daha sonrasında araştırmalara devam eden üç siber güvenlik araştırmacısına göre, kendini Jenny Town olarak tanıtan kişinin 

aslında Kuzey Koreli bir casus olduğu ortaya çıkmıştır.[1]

Bu noktada Pyongyang’a ilişkin kripto varlık hırsızlığı üzerinden ortaya atılan iddiaların yanında bahse konu ülkenin analiz casusluğu iddi-

aları üzerinden de anılmaya başlanmasının Kuzey Kore’nin küresel konjonktürden tecrit edilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim 

Kuzey Kore, uluslararası sistemden dışlanan bir aktör olmasına ek olarak hem bölgesel hem de küresel düzeyde dikkat çeken ve proaktif 

politikalar izleyen bir aktördür. Zira bu politikalarının hem Batı’da hem de bölgede nasıl karşılık bulduğu oldukça mühimdir.

Konuya ilişkin değerlendirilmeye muhtaç bir diğer husus ise Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerinin ve nükleer testlerinin bölgesel 

güvenliği tehdit ederek müttefiki Çin üzerinde rahatsızlık yaratma ihtimalinin bulunmasıdır.

Bahsedildiği üzere, yakın zamanda yeni bir nükleer deneme yapacağı düşünülen Kuzey Kore için bu olasılığın ehemmiyet arz ettiği 

söylenebilir. Çünkü Pyongyang ve Pekin, dış politika üretimi ve Batı hegemonyasına rekabet etme emelleri doğrultusunda her ne ka-

dar jeoekonomik olmasa da jeopolitik ve jeostratejik açıdan müttefiktir. Fakat Kuzey Kore’nin bölgesel güvenlik konusunda oluşturduğu 

endişeler, Çin’le işbirliğine zarar verebilir.

Buna ek olarak küresel sistem içerisinde yer almayan Pyongyang için Pekin’le kurduğu ittifak ve iki ülkenin birbirine yakın dış politika çizgileri 

büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple Kuzey Kore’nin kısa vadede mevzubahis birlikteliğe zarar vermek istemeyeceği öngörülebilir. Bu 

nedenle Pyongyang hem halihazırda gerçekleştirdiği eylemlerin hem de yakın zamanda gerçekleştirmesi muhtemel yeni nükleer dene-

melerin Pekin üzerinde nasıl bir etki yaratacağını yakından takip edecektir. Bu durum, casusluk iddiaları açısından da geçerlidir.

Hülasa Kuzey Kore’nin bir yandan siber saldırılarla nükleer faaliyetlerini fonlamaya çalıştığı; diğer taraftan da casusluk yöntemleriyle attığı 

ve atmayı düşündüğü adımların hem müttefikleri hem de hasımları tarafından nasıl karşılanacağını öğrenmeye çabaladığı söylenebilir. 

Ayrıca Pyongyang yönetiminin ulaşacağı veriler vesilesiyle yapmayı planladığı askeri operasyonların Pekin tarafından nasıl karşılan-

acağını öğrenmeye çalıştığı öne sürülebilir.

[1] “North Korean Cyber Spies Deploy New Tactic: Tricking Foreign Experts Into Writing Research for Them”, The Aashi Shimbun, https://www.

asahi.com/ajw/articles/14791681, (Erişim Tarihi: 17.12.2022).
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Kuzey Kore’ye Yönelik Analiz
Casusluğu İddiaları

Kuzey Kore, son dönemde hem balistik füze 

denemelerini hem de askeri faaliyetlerini art-

tırmıştır. Üstelik Pyongyang’ın füze denemelerin-

in yanı sıra nükleer testleri de hız kazanmıştır. Bu 

endişeler de Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik 

kaygılarını ve dolayısıyla güvenlik ikilemini derin-

leştirmektedir.

Söz konusu ülkenin yarattığı nükleer tehdit, 

ülkenin uluslararası sistemden izole edilmesi 

şeklinde karşılık bulmuştur. Zira Pyongyang’ın 

faaliyetlerinin devam etmesi de bu sorunun 

çözülmesini zorlaştırmaktadır. Haliyle küresel 

konjonktürden bir nevi tecrit edilmiş olan Kuzey 

Kore’nin adı, yasadışı faaliyetlerle git gide çok 

ANKASAM ANALİZ
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Zelenski’nin ABD Ziyareti: 
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda 
Nasıl Bir Gelecek?
2022 yılının Aralık ayı, 24 Şubat 2022 tarihinde 

başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın geleceğine 

ilişkin kritik diplomatik gelişmelerin yaşanmasına 

tanıklık etmiştir. Zira 19 Aralık 2022 tarihinde Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’un başkenti 

Minsk’i ziyaret ederek Belarus Cumhurbaşkanı Alex-

ander Lukaşenko’yla bir araya gelmiş ve bu ziyaret, 

Rusya’nın Belarus’u bir cephe ülkesine dönüştürmek 

istediği şeklinde yorumlanmıştır.[1] Esasen bu 

yöndeki iddialar sık sık gündeme gelmektedir. Çünkü 

Moskova yönetimi, savaşın mevcut durumda iste-

diği gibi gitmediğini düşünmekte ve bu yüzden de 

Ukrayna Ordusu’nu iki cephede savaşacağı yeni bir 

gerçeklikle yüzleştirmek istemektedir. Minsk ise buna 

istekli görünmemektedir. Lakin Belarus’un Rusya’nın 

taleplerine ne kadar direnebileceği belirsizdir.

Bu ortamda Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir 

Zelenski ise 21 Aralık 2022 tarihinde Amerika Birleşik 

Devletleri’ni (ABD) ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyare-

tin gündeme gelmesinin ardından Kremlin Sözcüsü 

Dmitri Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya silah tedariki-

ni sürdürmesinin çatışmanın “derinleşmesine” yol 

açacağını öne sürmüş ve böylelikle ziyarete tepki 

göstermiştir.[2] Mevzubahis tepkiye bakıldığında, 

Rusya’nın Zelenski’nin ABD ziyaretinden rahatsızlık 

duyduğu ifade edilebilir.

Bu noktada Zelenski’nin ziyaretinin dört amacının bu-

lunduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, Belarus’u cephe 

ülkesine dönüştürecek bir senaryoda hem kuzeyde 

hem de güneyde savaşmak durumunda kalacak 

olan Ukrayna’ya yönelik askeri, mali ve insani yardım 

akışının sürekliliğinin sağlanmasıdır. Zira Ukrayna’nın 

ANKASAM ANALİZ
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Rusya’nın Kripto Varlıklara
İlişkin Politikasında Yaşanan
Dalgalanma
Rusya, kripto varlıklar ve blok zinciri teknolojisi 

konusunda farklı tutumlar sergilemiştir. Önce-

likle Moskova yönetimi, kripto varlıkların yasal bir 

ödeme aracı olarak kabul edilmemesi gerek-

tiğini savunmuş; 2017 ve 2018 yıllarında kripto 

varlıkların yatırımcı kitlesindeki ciddi artış ise il-

gili varlıkların ilk kez ana akım medyanın gün-

demine gelmesine sebep olmuştur. Nitekim bu 

nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 

2018 yılının Ocak ayında açıklama yaparak il-

gili varlıkların düzenlenmesine ilişkin inisiyatifin 

Rusya Merkez Bankası’nda olduğunu belirtmiştir.

[1] Buna ek olarak Putin, ilgili varlıkların herhangi 

bir fiziki varlığa dayanmıyor olması hasebiyle 

bir değer saklama aracı olamayacağını be-

lirtmiştir. Yine de ilgili varlıkların finansal işlem-

ler gerçekleştirme konusunda çeşitli faydalara 

sahip olduğunu, söz konusu varlıkların devlet 

ANKASAM ANALİZ
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savaşta elde edeceği başarı, Batı’nın vereceği desteğe bağlıdır.

İkincisi ise daha çok askeri bağlamda ülkenin savunma kapasi-

tesiyle ilgilidir. Çünkü Ukrayna’nın savaşın başından itibaren karşı 

karşıya kaldığı en mühim sorun hava savunma sistemleri nok-

tasındaki eksikliktir. Zaten bu nedenle de Zelenski, ABD Başkanı Joe 

Biden’ın açıkladığı 2 milyar dolarlık yardım paketinde yer alan Pa-

triot hava savunma sistemlerinin kendileri için kritik bir öneme sa-

hip olduğunu dile getirmiştir.[3] Kiev yönetimi, bu eksikliğin gideril-

mesi gerektiğine inanmaktadır.

Üçüncü olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Rusya’nın sınırlandırıl-

masına ilişkin çeşitli taleplerde bulunmayı amaçladığı ifade edile-

bilir. Bu kapsamda Moskova’ya yönelik baskının arttırılmasını ta-

lep eden Zelenski, ülkesini Batılı bir aktör olarak konumlandığını 

ve savaştan sonra da bu durumun devam edeceğini ima 

ederek Biden’ın küresel güç mücadelesini ele alırken; “Demokra-

siler-Otokrasiler” ayrımı üzerinden ortaya koyduğu perspek-

tife hitap edercesine, “Paranız sadaka değil, küresel güvenlik ve 

demokrasiye yapılan bir yatırımdır.” demiştir.[4]

Ziyaretin dördüncü amacının ise Rusya’ya meydan okumak 

ve Ukrayna halkına moral vermek olduğu öne sürülebilir. Çünkü 

Zelenski, net bir biçimde Kiev’in yalnız olmadığı mesajını vermiştir. 

Nitekim Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın ABD Kongresi’ne hitap ettiği 

konuşmada “Ukrayna, asla teslim olmayacak.” demesi de bundan 

kaynaklanmıştır.[5] Yani Zelesnki, bir yandan iç cepheyi kenetlemek; 

diğer taraftan da Rusya’ya “Yenilmeyeceğiz.” demek istemiştir.

Öte yandan Zelenski’yi ağırlayan Washington yönetiminin de 

bu misafirperverliğine ilişkin iki amacı vardır. İlk olarak ABD, 

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın uzamasından yanadır. Savaşın uzaması 

ise Ukrayna’nın askeri kapasitesinin arttırılmasıyla mümkün olmak-

tadır. Yapılan yardımların nedeni de budur.

Bu anlamda Biden yönetimi, Ukrayna’ya yönelik desteklerle Kiev’in 

savunma kapasitesini arttıracak adımlar atmaktadır. Böylece ABD, 

Rusya’ya ilişkin tehdit algısının Kıta Avrupası’nın genelinde canlı 

kalmasını sağlamakta ve bu da ABD’nin liderliğindeki güvenlik it-

tifakı olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ndeki (NATO) dayanış-

ma kültürünü kuvvetlendirmektedir. Kuşkusuz bu durum, ABD’nin 

küresel hegemonyasının Avrupa sac ayağının sağlama alınması 

manasını taşımaktadır. Zaten Biden da Zelenski’yle düzenlediği 

ortak basın toplantısında “Putin, NATO’yu zayıflatacağını düşündü 

ama bunun yerine NATO’yu daha da güçlendirdi.”[6] diyerek 

savaşın Washington yönetiminin küresel çıkarlarına ulaşmasını 

kolaylaştırdığını dile getirmiştir.

ABD’nin ikinci amacının ise Zelenski’ye verilen destek vesilesiyle 

Afganistan’da kaybedilen imajın düzeltilmesi olduğu söylenebilir. 

Yani ABD’nin 2021 yılının Ağustos ayında Afganistan’dan çekilirken; 

operasyon döneminde kendisiyle işbirliği yapan Afgan muhata-

plarını mağdur ettiği ve dolayısıyla müttefiklerine sahip çıkmadığı 

yönündeki olumsuz algıyı, Ukrayna’ya verilen destek aracılığıyla 

ortadan kaldırmaya çalıştığı ve müttefikleri nezdinde güven ta-

zelemeye çabaladığı ifade edilebilir.

Sonuç olarak Rusya’nın Belarus üzerinden Ukrayna’yı iki cephe-

li bir savaşa sürüklemek istediği bir dönemde Zelenski, ABD’yi zi-

yaret ederek hem Moskova yönetimine hem de kendi halkına yal-

nız olmadıkları mesajını vermiştir. Ziyarette yapılan açıklamalara 

bakıldığında, ABD’nin Ukrayna’ya olan desteğinin süreceği ve Kiev 

yönetimine yapılan yardımların demokrasilerin desteklenmesi gibi 

değerler üzerinden ön plana çıkarılacağı öngörülebilir. Washing-

ton yönetiminin bu destek vesilesiyle hem savaşın uzamasını hem 

de müttefiklerinin güvenini kazanmayı amaçladığı iddia edilebilir. 

Kiev’in önceliğini ise ülkenin hava savunması başta olmak üzere 

askeri yardımlarda devamlılığın sağlanması oluşturmaktadır.

[1] Pjotr Sauer, “Putin’s Mission to Minsk Raises Fears He Will Drag 

Belarus into Ukraine War”, The Guardian, https://www.theguardi-

an.com/world/2022/dec/19/belarus-ukraine-war-putin-meets-

lukashenko, (Erişim Tarihi: 22.12.2022).

[2] “Zelenski’nin ABD ziyaretine Kremlin’den İlk Tepki!”, Hürriyet, 

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/zelenskinin-abd-ziyare-

tine-kremlinden-ilk-tepki-42191141, (Erişim Tarihi: 23.12.2022).

[3] “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD’de”, NTV, https://www.

ntv.com.tr/galeri/dunya/ukrayna-devlet-baskani-zelenski-abd-

de,d2tkNwoFJ0mVH-sASIU-bg/FA4Om2baIUii_EeSS-gJWA, (Erişim 

Tarihi: 23.12.2022).

[4] Aynı yer.

[5] Aynı yer.

[6] “Remarks by President Biden and President Volodymyr Zelen-

skyy of Ukraine in Joint Press Conference”, U. S. Embassy in 

Ukraine, https://ua.usembassy.gov/remarks-by-president-bid-

en-and-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine-in-joint-pres

s-conference/, (Erişim Tarihi: 23.12.2022).
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miktarı az da olsa “merkeziyetsiz” finans protokollerinden likidite sağlaması, (3) “Çifte harcama” sorununu çözecek şekilde SWIFT’e alter-

natif bir uluslararası ödeme sistemi arayışı ve kurma çabası (4) Rus vatandaşlarının, Rus devletinin finansal özgürlüğü kısıtlayıcı politikaları 

sebebiyle kripto varlıklara adapte olmasından dolayı konuyla ilgili kamuoyunda hassasiyet oluşmasıdır.

Sonuç olarak süreç boyunca Kremlin, kripto varlıklar ve blok zinciri teknolojisi konusunda dalgalı bir tutum seyretmiştir. Rusya Merkez 

Bankası ise açıkça “kamuya açık” blok zincirlerin kripto varlıklarının kısıtlanması gerektiğini ve kapalı ekonomi politikası uyarınca fiziki 

varlıkların dağıtık veri tutma teknolojileri altyapısında “tokenize” edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Rusya’da yoğunlaşan kripto varlık maden-

cilik sektörü, ülkedeki son yasal düzenlemeler uyarınca bir mali “ihracat kalemine” dönüşmüştür. Rusya Merkez Bankası’nın geliştirmekte 

olduğu “dijital ruble”nin, ülkenin kripto varlıklara ve dağıtık veri tutma teknolojilerine ilişkin politikasıyla doğrudan bir ilişkisi bulunmamak-

tadır.

[1] “Putin Says Legislative Regulation of Cryptocurrency Market May Be Needed”, TASS, https://tass.com/economy/984740, (Erişim Tarihi: 23.12.2022).

[2] “UN to Send Displaced Ukrainians USDC to Convert into Local Currencies”, Fortune, https://fortune.com/crypto/2022/12/15/un-crypto-aid-ukrainian-refu-

gees-stablecoin-usdc-stellar/, (Erişim Tarihi: 23.12.2022).

[3] Lubomir Tassev, “Bank of Russia to Test International Crypto Payments With Companies”, News Bitcoin, https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-to-test-in-

ternational-crypto-payments-with-companies/, (Erişim Tarihi: 23.12.2022).

[4] “ЦБ и Минфин договорились разрешить трансграничные расчеты в криптовалютах”, Kommersant, https://www.kommersant.ru/doc/5572328, (Erişim 

Tarihi: 23.12.2022).

[5] “Yapay Zeka Konferansı”, Kremlin, http://en.kremlin.ru/events/president/news/69927, (Erişim Tarihi: 23.12.2022).
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Rusya, dağıtık veri tutma teknolojilerine dış ticaretinde kulla-

nabileceği bir “açık kapı” ödeme aracı olarak yaklaşmaktadır. 

Kremlin, ilgili varlıkların vatandaşlar tarafından bir yatırım aracı 

olarak kullanılmasını desteklememektedir. Rusya Merkez Bankası, 

dağıtık veri tutma tabanlı bir alternatif uluslararası ödeme 

standardı oluşturmak için çalışmalara başladığını açıklamıştır.[3] 

Yine Rusya Merkez Bankası, “dost” ülkelerle yapılan ticarette tüm 

dijital varlık kullanımlarının mümkün kılınabileceğini açıklamıştır. 

Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası, Moskova yöne-

timinin sert mali izolasyona tabi tutulmasından beri yaşanılan 

fikir ayrılığının ardından uluslararası ödemelerde kripto varlıkların 

kullanımı konusunda uzlaşmıştır.[4] Bahsedilen uluslararası 

ödeme standardına Putin doğrudan destek vermektedir.[5] Rus 

lider, mevcut uluslararası ödeme sistemlerini “tekelci” olmakla 

suçlamaktadır.

Diğer taraftan her ne kadar Rusya, dağıtık veri tutma teknolojisi 

tabanlı bir alternatif uluslararası ödeme sistemi kurmaya ve kul-

lanmaya çabalasa da ABD başta olmak üzere NATO üyesi ülke-

lerin Rusya’yla işlem gerçekleştiren veya gerçekleştirme potan-

siyeli yüksek olan firmalara ve kurumlara baskı uygulaması ya 

da ilgili kurum ve kuruluşları doğrudan yaptırıma tabi tutması 

sebebiyle Rus kurumlarının hedeflediği kripto varlık tabanlı alter-

natif uluslararası ödeme standardının ne kadar başarılı olacağı 

şüphelidir.

Rusya’nın geliştirmekte olduğu merkez bankası dijital parası “di-

jital ruble” de hem kullanım amacı hem de kullanılan teknoloji 

bakımından bu yazıda bahsedilen kripto varlıklardan ve dağıtık 

veri tutma teknolojilerinden farklı ve bağımsızdır.

Çeşitli dönemlerde kripto varlıklara ilişkin faaliyetlerin Rusya’da 

yasaklanacağına dair yetkililerce söylemlerde bulunulsa da 

Moskova’nın tüm kripto varlık faaliyetlerini ülke içinde yasaklay-

abilmesi çeşitli nedenlerden dolayı mümkün gözükmemektedir. 

Bu faktörler sırasıyla; (1) Rusya’nın ucuz elektriğe erişimi mümkün 

kılmasında kripto varlık madencilik sektöründen istifade etmesi, 

(2) Moskova’nın tabi tutulduğu ağır mali izolasyon sonucunda 

tarafından yasaklanmasının bir anlam ifade etmeyeceğini, ilgili 

varlıklara ilişkin risklerin yatırımcılar tarafından alınması gerek-

tiğini dile getirmiştir.

Rusya’nın kripto varlıklara ilişkin tutumundaki kırılma noktası, 

Ukrayna’yı işgali üzerine Batı ülkelerince mali izolasyona tabi 

tutulması olmuştur. Bu aşamadan sonra alternatif uluslara-

rası ödeme sistemleri ve likidite kanalları arayan Rus yetkililer, 

kripto varlıklara ilişkin daha sık ve olumlu açıklamalar yapmaya 

başlamıştır. Nitekim Rusya Devlet Duması’nda da kripto varlıklara 

ilişkin çalışmalar hızlanmıştır. Mli izolasyonun bir diğer sonucu da 

yaptırımlara maruz kalmak istemeyen birçok kripto varlık kul-

lanıcısının mevcut kripto varlık hizmet sağlayıcılarından hizmet 

almayı bırakıp “merkeziyetsiz” ve “sansürsüz” finans protokollerini 

kullanmaya başlaması olmuştur.

Rusya’nın “onaya gerek olmadan” serbestçe işlem yapılabilen 

dağıtık veri tutma ağlarının kullanımının mevcut konjonktürde 

savunulması, iki yanı keskin bıçak gibidir. İlgili ağlar, bir yandan 

Rusya’nın tabi tutulduğu mali izolasyona karşı bir uluslarar-

ası ödeme yolu oluştururken; diğer taraftan da işgal altında-

ki Ukrayna’nın kolay ve verimli şekilde finansal destek almasını 

sağlamaktadır. Nitekim Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Ukray-

na’ya insani yardım gönderilirken de “stabil” kripto varlıklar kul-

lanılmıştır.[2]

Rusya Merkez Bankası, ülke içerisinde faaliyet gösteren kripto 

varlık madencilerinin madenledikleri kripto varlıkları, iç piyasa-

da satmasının yasaklanmasını desteklemektedir. Zira ilgili krip-

to varlıkların iç piyasada satılması, ülkedeki parasal likiditenin 

aslında yabancı olan firmalara kaymasına sebep olacak; bu 

da Rusya’nın parasal egemenliğine büyük olmasa da dolaylı 

şekilde olumsuz yansıyacaktır. Nitekim 2022 yılının Kasım ayın-

da Rusya Devlet Duması tarafından yürürlüğe konulan kanun 

değişiklikleriyle beraber, kripto varlıkların sadece “ulusal” aracı 

firmalar veya kurumlarca gerçekleştirilebilmesi gündeme 

gelmiştir.
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Rishi Sunak’ın Arnavut 
Göçmenleri Engelleme Planı

bakıldığında İngiltere Hükümeti, halihazırda Arnavutların Manş 

Denizi’ni geçen insanların yaklaşık %60’ını oluşturduğuna dikkat 

çekmektedir. Bu rakam, 2021 senesine göre 100 kat daha fazla ol-

ması bakımından da çarpıcıdır.[1] Bunların yanı sıra son yıllarda 

Arnavutların mali olarak yaşadıkları sıkıntılar, dışa göçü arttırmıştır. 

Bu bağlamda Arnavutların en çok göç etmeye çalıştıkları ülke 

olarak İngiltere ön plana çıkmaktadır. 

Tahmin edileceği üzere bu durum, Arnavutluk’tan gerçekleşen 

göçleri, İngiltere’nin göç politikasındaki bir numaralı sorunu haline 

getirmiştir. Öyle ki; 31 Ekim 2022 tarihinde İngiltere İçişleri Bakanı 

Suella Braverman, Manş Kanalı vasıtasıyla gerçekleşen küçük 

tekne geçişlerini ülkenin güney kıyılarının işgali olarak nitelendirmiş 

ve “yasadışı göçün” kontrolden çıktığını öne sürmüştür.[2]

Braverman’dan önce selefi Priti Patel de düzensiz göç konusunda 

Arnavutları hedef alan ifadelerde bulunmuştur. Dolayısıyla İngiliz 

bürokrasisinin en üst noktalarında bulunan bakanların bu tarz 

açıklamalarda bulunmaları, taraflar arasındaki tansiyonu art-

tırmıştır.

Diğer taraftan Braverman’ın bahse konu olan ifadelerine Arnavut-

luk Başbakanı Edi Rama sert tepki göstermiştir. Rama, Braverman’ı 

yabancı düşmanlığını körüklemekle suçlamış ve Londra’nın göç 

hususunda yaşadığı sıkıntılar için Arnavutluk’u suçlamasının bir 

delilik olduğunu söyleyerek mevzubahis durumun İngiltere’nin izl-

ediği başarısız siyasetle ilgili olduğunu belirtmiştir.[3] Görüleceği 

üzere, iki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefikinin ar-

ası düzensiz göç sebebiyle açılmıştır.

Tüm bunlarla birlikte 4 Aralık 2022 tarihinde İngiltere Göç Bakanı 

Robert Jenrick, Arnavutların gözle görülür derecede güvenli bir ülk-

eden geldikleri için İngiltere’ye sığınma talebinde bulunmalarının 

yasaklanmasını talep etmiştir.[4] İngiliz Bakanın bu açıklamaları, 

Londra’nın soruna atfettiği önemi göstermesi bakımından dikkat 

çekicidir. Bu noktada İngiltere Hükümeti’nin temel amacının Ar-

navut göçmenlerin sayısını asgari seviyeye indirgemek olduğu 

öne sürülebilir.

Anlaşılacağı gibi, Londra’nın göç politikasında Arnavut göçmenler 

“odak noktasını” oluşturmaktadır. Bu kapsamda ekonomik sorun-

larla boğuşan Londra yönetiminin Arnavut göçmenler üzerinden 

dikkatleri başka noktaya çekmeye çalıştığı iddia edilebilir. Ayrıca 

Sunak Hükümeti, söz konusu sorun karşısında Muhafazakar millet-

vekillerinin de yoğun baskısı altında kalmıştır. Zira son zamanlarda 

İngiltere’deki göç olgusunun Arnavutlar üzerinden gelişmesi, parti 

içinde tepkilere yol açmıştır. Sunak’ın Arnavut göçmenlere ilişkin 

planını bu çerçevede değerlendirmek mümkündür.

Son dönemlerde İngiltere ile Arnavutluk ar-

asındaki ilişkilerin gerildiği görülmektedir. Bunun 

temel sebebi ise Manş Kanalı vesilesiyle Arnavut 

göçmenlerin İngiltere’ye yasadışı şekilde girişler 

gerçekleştirmesidir. Özellikle İngiltere’ye yönelik 

düzensiz göçün yarısından fazlasının Arnavut-

lardan oluşması, Londra’nın konu üzerine eğilm-

esine sebebiyet vermektedir. Ayrıca İngiltere’deki 

Muhafazakar Hükümet’in düzensiz göçe karşı sert 

politikasının bulunması da taraflar arasındaki ger-

ilimi tırmandırmaktadır.

İngiltere’de Muhafazakar Parti, ana muhalefetteki 

İşçi Partisi’nin aksine düzensiz göç konusunda sert 

Bu bağlamda Sunak, 13 Aralık 2022 tarihinde Arnavut göçmenlerin 

2023 yılının sonuna kadar sınır dışı edilmesini öngören beş mad-

delik planını açıklamıştır. Plana göre, Arnavutlardan gelen tale-

pleri işlemek için 400 uzmandan oluşan özel bir birim kurulacaktır. 

Bunun yanı sıra İngiltere sınır görevlilerinin de Tiran’la yapılacak 

yeni bir anlaşma kapsamında Arnavutluk’ta konuşlanması plan-

lanmaktadır.[5]

Beş maddelik plan incelendiğinde, ilk olarak askeriye, sivil güçler ve 

istihbaratı içerecek yeni, birleşik bir küçük gemi komutası oluşturu-

lacağı belirtilmiştir. İkincisi, düzensiz göçmenlerin banka hesabı 

açması yasaklanacaktır. Üçüncüsü, sığınmacılar artık otellerde 

değil; yurtlarda ve askeri depolarda barınacaktır. Dördüncüsü ise 

sığınma vakalarıyla ilgilenen çalışanların Arnavutluk’un güvenli bir 

ülke olduğunu anlamaları sağlanacaktır.  Son olarak 2023 sene-

sinin başında Londra, İngiltere’ye yasadışı yollardan gelen kişiler-

in ülkede sığınma talebinde bulunamayacaklarını garanti altına 

alacak yasalar çıkaracaktır.[6]

Görüleceği üzere, Arnavut göçmenlerin 2022 yılı itibarıyla İngil-

tere’ye giriş yapan en büyük topluluk olmaları, Londra’nın özel 

tedbirler almasına yol açmıştır. Sunak’ın mevzubahis planı da 

bunun yansımasıdır. Üstelik Sunak’ın planının taraflar arasındaki 

gerginliği daha da arttırması muhtemeldir.

Sonuç olarak İngiltere ile Arnavutluk arasındaki münasebetlerin 

“göç” bağlamında daha da gerilebileceği söylenebilir. Londra 

yönetiminin genelde düzensiz göçmenlere ve özelde de Arnavut 

göçmenlere karşı sert tutumunu değiştirmesi beklenilmemelidir. 

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, Londra’nın 

Manş Kanalı vesilesiyle ülkeye giriş yapan Arnavut göçmenlerin 

sayısını asgari seviyeye indirmeyi hedefleyeceği öngörülebilir.

[1] Flora Thompson, “Majority of Migrants Crossing Channel 

are Albanian-Reports”, The Independent, https://www.inde-

pendent.co.uk/news/uk/priti-patel-channel-isu-albania-bor-

der-force-b2151836.html, (Erişim Tarihi:19.12.2022).

[2] “UK Minister Under Fire for Calling Migrants an Invasion”, Associ-

ated Press, https://apnews.com/article/british-politics-immigra-

tion-migration-europe-english-channel-6f72588f2685a1154b3e-

ca633fe3ef66, (Erişim Tarihi:19.12.2022).

[3] “Albania’s PM Says Britain is Becoming a ‘Madhouse’ as the 

country’s Prince Leka Brands MPs ‘Purely Xenophobic’ After Suel-

la Braverman Blamed Albanians for Rise in Number of Migrant 

Channel Crossings”, Daily Mail, https://www.dailymail.co.uk/news/

article-11383587/Albanian-leader-puts-fast-track-removal-mi-

grants-jeopardy-accuses-UK-bias.html, (Erişim Tarihi:19.12.2022).

önlemlerle ön plana çıkmaktadır. Muhafazakar 

Parti’nin söz konusu politikasının Boris Johnson, Liz 

Truss ve Rishi Sunak fark etmeksizin bir süreklilik 

içinde olduğu söylenebilir. Üç Başbakan da genel-

de düzensiz göç, özelde ise Arnavut göçmen-

ler noktasında ortak bir yaklaşım benimsemiştir. 

Tüm bunlarla birlikte Sunak’ın adı geçen diğer iki 

Başbakana kıyasla etnik İngiliz olmaması, kendis-

ini kabul ettirebilmek için düzensiz göç konusunda 

daha sert politikalar izlemesine yol açmaktadır.

Öte yandan Manş Kanalı vesilesiyle İngiltere’ye 

giriş yapanların çoğunluğunu Arnavut köken-

li göçmenler oluşturmaktadır. İstatiksel verilere 
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Patriot Sistemlerinin 
Rusya-Ukrayna Savaşı’na 
Olası Etkisi
21 Aralık 2022 tarihinde Ukrayna Cumhur-

başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya 

2022 yılının Şubat ayında başlattığı işgalin ar-

dından ilk yurt dışı ziyaretini Washington’a 

gerçekleştirmiştir. Aynı gün Amerika Birleşik Dev-

letleri (ABD), Ukrayna’ya yönelik askeri yardım 

paketi açıklamıştır. Söz konusu paketle birlikte 

Washington tarafından Kiev’e sağlanan toplam 

askeri yardım miktarı 21,9 milyar dolara ulaşa-

caktır.[1]

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blink-

en Ukrayna’ya ilk kez Patriot hava savunma sis-

temleri vereceklerini belirttiği 1,8 milyar dolarlık 
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yeni askeri yardım paketi hakkında şunları söylemiştir:[2] “Kiev’in kendini savunmaya devam edebilmesi ve zamanı geldiğinde müzakere 

masasında en avantajlı konumda olabilmesi için Ukrayna’yı elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. Bu savaşı bugün an-

cak Rusya bitirebilir. Bitirene kadar biz Ukrayna’nın yanında duracağız.”

Savaşın başından itibaren Ukrayna, Stringer füzelerinden gelişmiş ısı ve radar güdümlü sistemlere kadar çok sayıda Batı menşeili hava 

savunma sistemi satın almıştır. Bu silahlarla Ukrayna’nın savunma kapasitesinin arttırılması amaçlanmıştır. Patiotlar ise yeni bir aşamadır. 

Zira son birkaç aydır Ukraynalı yetkililer, ABD’den Patriot talebinde bulunmaktadır. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı Washington yönetimi 

ve müttefikleri, bu isteğe olumlu yanıt vermemişti. Bu sistemlerin en önemli avantajı, savaşa hazır hale getirilme hızı ve aynı anda birkaç 

yeri hedef alabilmesidir.

Patriotlar, yalnızca uçakları ve seyir füzelerini değil; aynı zamanda balistik füzeleri de düşürme yeteneğine sahiptir. Üstelik balistik füzeler, 

savaşın başından beri Ukrayna’nın hava savunması anlamında yaşadığı en büyük sorunu oluşturmaktadır. Bu anlamda Patriot sistem-

lerinin 20 km yüksekliğe kadar mesafede balistik füzeleri vurma yeteneğinin bulunması,[3] Kiev’in savunma kapasitesinin arttırılmasını 

sağlayacaktır. Böylece Patriotlar, S-300’lerin yerini alacaktır.

Bunun yanı sıra akıllara şu soru gelmektedir:Ukrayna uzun zamandan beri defalarca Patriot sistemlerinin kendisine tahsis edilmesini 

istemiş olmasına rağmen ABD, bu sistemleri niçin şimdi vermektedir? Bunun nedenlerinden biri ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Rus 

Ordusu’nun kaybetmesi veya kazanmasından ziyade; yıpranmasını istemesidir. Bu anlamda Ukrayna’nın Patriot sistemlerini edinmesi, 

savaşın uzamasına ve Rusya’nın beklediği galibiyete ulaşmasının zorlaşmasına yol açacaktır.

Aslında Ukrayna, savaş başlamadan önce çok güçlü bir hava savunma sistemine sahipti. Ancak zaman içerisinde S-300’lerin ve bunlar 

için üretilen füzelerin sayıları azalmıştır. Ukrayna, yeni S-300’ler üretemediği gibi satın alacak ülke de bulamamış ve bu yüzden de ciddi 

sorunlarla yüzleşmiştir. Zaten bu nedenle ABD Savunma Bakanlığı, Patiotların Ukrayna’nın hava savunması noktasında yaşadığı tüm so-

runlarını çözecek bir “gümüş mermi” olduğuna inanmaktadır. Bu anlamda Patriotların ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı NASAMS hava savun-

ma sistemleri; Hawk hava savunma sistemi füzeleri ve Stringer füzeleri dâhil olmak üzere önceki hava savunma kapasitesini tamamlay-

acağı düşünülmektedir.[4]

Anlaşılacağı üzere, Ukrayna’ya Patriot tedarikinin Rus Ordusu’nun eylemlerini zorlaştıracağına inanılmaktadır. Bu nedenle Kremlin, Beyaz 

Saray’ın kararından rahatsızlık duymuştur. Nitekim Moskova, bu kararı bir provokasyon ve ABD’nin Ukrayna’daki askeri müdahalesini 

genişletmesi şeklinde yorumlamıştır.

Hatırlanacağı üzere 2022 yılının Kasım ayında Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Batı’yı Patriot konusunda 

uyararak “Böylesi bir durumda NATO personeli ve Patriot sistemleri ordumuzun meşru hedefi haline gelecektir. demişti.[5] 15 Aralık 2022 

tarihinde de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Patriotların çatışmaların tırmanmasına yol açacağını belirtmiştir.[6]

Halihazırda Ukrayna’ya bir batarya “Patriot” hava savunma sistemlerinin verilmesi öngörülmektedir. Bu sürecin birkaç ayı bulabileceği 

ifade edilmektedir. Sistemleri kullanacak olan Ukraynalı askeri personelin eğitiminin ise Almanya’da yapılması planlanmaktadır. Ukrayna 

Savunma Bakanı’na göre, Ukraynalı askerler kısa süre içerisinde sistemleri kullanabilecek duruma gelecektir.

Dr. Sabir
ASKEROĞLU

ANKASAM
Avrasya Uzmanı
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Sonuç olarak Patriotların Ukrayna’ya verilmesine kadar geçecek süreçte savaşın seyrinin nasıl ilerleyeceğini söylemek zor olsa da 

Ukrayna’nın Patriotları tedarik etmesinin akabinde sahadaki dengenin Kiev yönetiminin lehine işleyeceği öne sürülebilir.

[1] “США передают Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд с системой Patriot”, TASS, https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panora-

ma/16656543, (Erişim Tarihi: 22.12.2022).

[2] Aynı yer.

[3] “Что такое системы ПВО “Пэтриот”, которые США собираются передать Украине?”, Delfi, https://www.delfi.lt/ru/abroad/global/chto-takoe-siste-

my-pvo-petriot-kotorye-ssha-sobirayutsya-peredat-ukraine.d?id=92088337, (Erişim Tarihi: 22.12.2022).

[4] “В Пентагоне допустили месяцы подготовки ВСУ к использованию ЗРК Patriot”, VTB, https://www.rbc.ru/politics/22/12/2022/63a3720f9a794730b-

e60cdb4?from=article_body, (Erişim Tarihi: 22.12.2022).

[5] “Песков назвал ненадежными сообщения о поставках Украине ЗРК Patriot”, Kommersant, https://www.kommersant.ru/doc/5721200, (Erişim Tarihi: 

23.12.2022).

[6] “Война в Украине. Как комплекс “Пэтриот” облегчит жизнь Киеву и испортит настроение в Москве”, BBC News, https://www.bbc.com/russian/fea-

tures-64050662, (Erişim Tarihi: 22.12.2022).
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Kırgızistan’ın Koridorlarda 
Merkez Olma ve Denizlere 
Açılma Politikası
Kırgızistan, Orta Asya’nın coğrafi açıdan küçük 

ama jeopolitik olarak önemli bir ülkesidir. Zira 

bir yandan Çin’le komşu olan Kırgızistan; diğer 

taraftan Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’la 

ortak sınırlara sahiptir. Buna ek olarak söz konu-

su ülke, Güney Asya’ya yakın bir coğrafyada 

bulunmaktadır. Bu bağlamda Bişkek yönetimi, 

Avrasya coğrafyasında son dönemde yaşanan 

gelişmelerden faydalanmaya ve jeopolitik 

konumunu avantaja çevirmeye çalışmaktadır. 

Bişkek’in önem verdiği konulardan biri de den-

izlere ulaşmaktır.

Kırgızistan, diğer Orta Asya devletleri gibi den-

ize kıyısı olmayan bir devlettir. Dünya ticaretinin 

büyük bir kısmının denizlerde gerçekleştirildiği 

düşünüldüğünde bu hem Bişkek hem de diğer 

Orta Asya başkentleri için olumsuz bir durum 

arz etmektedir. Bunun karşısında ise devletlerin 

çeşitli ilişkiler geliştirerek ve anlaşmalar yaparak 

ANKASAM ANALİZ
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bu sorunu çözmeye çalıştığı görülmektedir. Örneğin Taşkent yönetimi, İslamabad’la anlaşarak Pakistan limanları üzerinden denizlere 

ulaşmayı planlamaktadır.

Kırgızistan da son dönemlerde iki temel politika belirlemiştir. Öncelikle Kuşak-Yol Projesi kapsamında Çin’in Batı’ya açılan kapısı olmak 

istemektedir. Bu amaçla 4,5 milyar dolara mal olması planlanan yaklaşık 454 km uzunluğundaki Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryo-

lu Hattı’nın inşa süreci için anlaşma imzalanmış ve fizibilite çalışmaları başlamıştır. 2023 yılının Haziran ayında bitirilecek olan fizibilite 

çalışmasının ardından demiryolunun inşa sürecine geçilmesi planlanmaktadır.[1] Söz konusu rota sayesinde Kırgızistan, bütün potansi-

yelini kullanabilecek ve Kazakistan’la birlikte Çin’in Batı’ya açılan kapılarından biri haline gelecektir.

İkinci olarak Bişkek, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Hattı’nın Peşaver’e kadar uzamasını istemektedir. Kırgızistan’ın Pakistan Büyükelçi-

si Ulanbek Totuiaev, Pakistan’la ticari ilişkileri geliştirmek için hattın Afganistan üzerinden Peşaver’e uzatılması gerektiğini dile getirmiştir.[2] 

Bu sayede Kırgızistan, başta denizlere ulaşabilecek ve doğu-batı yönlü koridorların yanı sıra kuzey-güney hattında da etkili bir merkeze 

dönüşecektir. Bununla birlikte Kırgızistan, Afganistan ile Pakistan pazarına ulaşabilme imkânı da kazanacaktır.

Kırgızistan’ın amaçlarından biri de Çin’in Afganistan ve Pakistan’a ulaşması konusunda yeni bir alternatif olarak kendisini sunmasıdır. 

Böylelikle Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Hattı daha aktif bir şekilde kullanılacak, ülkenin jeopolitik önemi artacak ve kazanımları 

azami seviyeye yükseltilecektir. Ayrıca Pakistan’a ulaşan Kırgızistan, denizlere de açılmış olacaktır.

Totuiaev’in yaptığı açıklama, iki açıdan ehemmiyet arz etmektedir. Bunlardan ilki, Özbekistan’ın Pakistan’la birlikte anlaşarak Tirmiz-Mezar-ı 

Şerif-Kabil-Peşaver güzergahlı Trans-Afgan Ulaştırma Koridoru’nu hayata geçirmek istemesidir. Son dönemlerde 765 kilometrelik demiry-

olu hattının inşası için Taşkent yönetiminin 2023 yılında yabancı yatırımcılarla görüşmelere başlayacağı iddiası gündeme gelmiştir. 

Beş yıl sürmesi planlanan projenin 4,6 milyar dolara mal olacağı tahmin edilmektedir.[3] Taşkent yönetiminin projeye dair adım atma 

sürecinde Totuiaev’in yaptığı açıklama, Bişkek yönetiminin Orta Asya’yı en kısa güzergahtan denizlere ulaştıracak olan projenin dışında 

kalmak istemediğini ortaya koymuştur.

İkinci olarak Kırgızistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait AD Ports Group arasında 15 Aralık 2022 tarihinde önemli bir anlaşma imzal-

anmıştır. Anlaşmaya göre, Kırgızistan’a BAE’ye ait olan Khalifa Economic Zone Abu Dhabi (KEZAD) serbest ticaret bölgesinde 300.000 

metrekareden büyük; yani yaklaşık 32 hektarlık bir alan ayrılmıştır. Tahsis edilen sahada Kırgızistan, gümrük bölgesi oluşturabilecek ve 

lojistik merkezi kurabilecektir.[4] Anlaşmaya dair açıklama yapan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kırgızistan’ın deni-

zlere erişim elde ettiğini vurgulamıştır.[5]

Söz konusu anlaşma vesilesiyle Bişkek yönetiminin Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Hattı ile Trans-Afgan Ulaştırma Koridoru’nu 

birleştirmek istemesinin nedeni daha iyi anlaşılmaktadır. Zira BAE’yle anlaşan ve denizlere açılma imkânı elde eden Kırgızistan, Peşaver’e 

ulaşma sürecinde etkin bir rol oynayarak kazanımlarını arttırmaya çalışmaktadır. Denizlere ulaşma noktasında edilgen bir politika izleme-

si durumunda, Kırgızistan hem Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu’ndan hem BAE’yle yaptığı anlaşmadan hem de Pakistan pazarından 

azami verimi elde edemeyecektir. Bu da Bişkek’i daha etkin bir strateji yürütmeye itmektedir.

Sonuç olarak Avrasya’da önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin en mühim sacayaklarından biri Orta Asya ve Kuşak-Yol Projesi 

çerçevesinde şekillenmektedir. Kırgızistan da bu süreçte izlediği çok yönlü-vektörlü dış politikayla bölgesel projelere katılmak ve jeopolitik 

konumunun sağladığı avantajlardan yararlanmak istemektedir. Bölge devletleri, çeşitli insiyatifler almakta ve projeler geliştirmektedir. Bu 
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projelere dahil olmak Bişkek’in koridorlar açısından bir merkez olmasını hem de denizlere açılmasını sağlayacaktır. Kırgızistan’ın BAE’yle 

yaptığı anlaşma da buna büyük bir önem verdiğini göstermektedir. Kuşkusuz Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu’nun ve Trans-Afgan 

Ulaştırma Koridoru’nun tamamlanması ve birleştirilmesi, Bişkek’e siyasi, ekonomik ve jeopolitik kazanımlar sağlayacaktır.

[1] Navbahor Imamova, “Despite Skepticism, China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway Deal Chugs Forward”, Voice of America, https://www.voanews.com/a/

despite-skepticism-china-kyrgyzstan-uzbekistan-railway-deal-chugs-forward/6775799.html, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

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

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

[3] “Uzbekistan to Start Talks with Investors for Trans-Afghanistan Railway Line”, AMU, https://amu.tv/en/28680/, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[4] “Кыргызстан получает доступ к морю — Акылбек Жапаров заявил о подписании исторического соглашения”, Economist, https://economist.kg/

novosti/2022/12/15/kyrgyzstan-poluchaet-dostup-k-morju-akylbek-zhaparov-zayavil-o-podpisanii-istoricheskogo-soglasheniya/, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[5] Tatyana Kudryavtseva, “Kyrgyzstan Signs Agreements with Two Arab Companies”, 24 KG, https://24.kg/english/253501__Kyrgyzstan_signs_agreements_

with_two_Arab_companies/, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).
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Yeni Delhi’de Afganistan Toplantısı: 
Hindistan’ı Orta Asya Devletlerine 
Yakınlaştıran Faktörler
Taliban’ın 2021 yılının Ağustos ayında Afgani-

stan’a egemen olması, Yeni Delhi yönetiminde 

rahatsızlık yaratmıştır. Nitekim Hindistan’ın 

komşusu ve aynı zamanda rakibi olan Paki-

stan da Afganistan’daki gelişmelerden en çok 

kaybeden aktörün Hindistan olacağını düşün-

müştür. Bu yüzden de Hindistan, söz konu-

su dönemde Kabil Büyükelçiliği’ni kapatmış 

ve diplomatlarını geri çağırmıştır. Ancak son 

dönemde Hindistan’ın Afganistan politikasında 
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bir değişim yaşandığı görülmektedir. Zira Yeni Delhi yönetimi, bir yandan Afganistan konulu toplantılara katılmakta; diğer taraftan da 

Hindistan’ın merkezinde yer aldığı yeni bir süreç başlatmaya çalışmaktadır.

Halihazırda Hindistan, Orta Asya ülkelerinin ve Afganistan’ın dahil olduğu kapsayıcı bir format arayışı içerisindedir. Nitekim Yeni Delhi, 

bu amaç doğrultusunda 6 Aralık 2022 tarihinde Orta Asya devletlerinin ulusal güvenlik danışmanlarını ağırlamıştır. Yapılan toplantıya 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın ulusal güvenlik danışmanları katılım sağlarken; Türkmenistan’ı ise Yeni Delhi Büyükelçisi 

temsil etmiştir.[1]

Toplantının açılışı esnasında yaptığı konuşmada Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, Afganistan’daki terör faaliyetlerinin 

kaygı verici olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin terör örgütlerine yardım etmekten kaçınması gerektiğini ifade etmiştir. Gerek 

Doval gerekse de diğer katılımcılar, Afganistan’daki terör örgütlerinin faaliyetlerine, uyuşturucu kaçakçılığına ve radikalleşmeye dikkat 

çekmiştir. Özbekistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Viktor Mahmudov ise Taşkent’in Afgan Sorunu’na ilişkin genel yaklaşımını da yansıtacak 

biçimde Afganistan’ın yalnızlaştırılmasının bölgedeki sorunları derinleştireceğini vurgulamıştır.[2]

Yaşanan gelişmeler, Yeni Delhi’nin Afganistan konusunda Orta Asya devletleriyle birlikte hareket etmeye çalıştığına işaret etmektedir. 

Bunun çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle Hindistan, Afganistan konusunda Orta Asya devletleriyle müşterek endişelere sahiptir. Bilindiği 

üzere Taliban’ın Afganistan’da iktidar olmasının ardından radikal terör örgütlerinin faaliyetleri, bölgesel güvenlik noktasında kaygılara yol 

açmıştır. Orta Asya devletlerinin bu konudaki endişeleri ile Hindistan’ın çekinceleri örtüşmektedir.[3]

Hindistan’ı Orta Asya devletleriyle yakınlaştıran tek husus terörizm değildir. Aynı zamanda aktörler, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının 

artma ihtimaline karşı da beraber hareket etmeye çalışmaktadır. Her ne kadar Taliban, Afganistan’da afyon ekimini ve ticaretini yas-

akladığını duyurmuşsa da bu sorunun önüne geçememektedir. Dahası ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecinde bıraktığı silahların 

ayrılıkçı yapıların eline geçme olasılığı da aktörleri kaygılandırmaktadır. Bu da kolektif bir yaklaşım ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Hindistan ile bölge devletlerinin üzerinde hemfikir olduğu bir başka konu da Afganistan’da uluslararası toplum tarafından tanınan bir 

devletin kurulması meselesidir. Nitekim hiçbir devlet tarafından resmen tanınmayan Taliban’ın bu durumu, Afganistan’a yapılan yardım-

ları ve yatırımları olumsuz etkilemektedir. Ülkedeki ekonomik sorunların derinleşmesi ise göç sorununu beraberinde getirebilir. Böylesi bir 

durum ise yalnızca Orta Asya ülkelerini değil; aynı zamanda Hindistan’ı da olumsuz etkileyecektir.

Halihazırda Hindistan; Orta Asya devletleriyle ekonomi ve enerji alanlarındaki ilişkilerini geliştirmek istemektedir. Nitekim Pekin yönetimi, 

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) üzerinden Orta Asya’ya açılmaya çalışırken; Yeni Delhi de İran üzerinden Çabahar Limanı ve-

silesiyle CPEC’i dengelemeye çalışmaktadır.[4] Afganistan da burada Hindistan-Orta Asya işbirliğinin bir alanı haline gelebilir.

Sonuç olarak Taliban yönetimi, bölge devletlerine yönelik herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığını belirtse de Yeni Delhi’de bir araya 

gelen aktörler, Afganistan’dan tehdit algıladıklarını dile getirerek, bu tehdide karşı Afganistan’ı da içine alan bölgesel işbirliği içinde 

mücadele edilmesi ihtiyacını vurgulamıştır. Ancak mesele bundan ibaret değildir. Çünkü Afganistan, Hindistan-Orta Asya işbirliğinin 

gelişiminde kritik rol oynayan konu başlıklarından yalnızca bir tanesidir.

Ahmad Khan
DAWLATYAR

ANKASAM
AF-PAK Uzmanı
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Kosova-Sırbistan Hattında 
Yaşanan Arnavut-Sırp Sorunu 
Neden Derinleşmektedir?
11 Aralık 2022 tarihinde Sırbistan Cumhurbaşkanı 

Alexander Vucic Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-

seyi’nin (BMGK) 1244 sayılı kararına atıf yaparak 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Koso-

va Görev Gücü’nden (KFOR) Sırp askerinin ve 

polisinin Kosova’nın kuzeyine gönderilmesine 

izin vermelerini talep edeceğini açıklamıştır.[1] 

Nitekim 16 Aralık 2022 tarihinde Sırbistan Savun-

ma Bakanı Milos Vuceviç, KFOR’dan 1000 kadar 

Sırp askeri personelinin Kosova’ya dönmesine 

izin vermesini resmen talep ettiğinibelirtmiştir.[2]

Her ne kadar Washington tarafından bu talep 

reddedilmiş olsa da Kosova’nın kuzeyinde son 

zamanlarda artan anlaşmazlıklar ve akabinde 

Vucic’in böyle bir talepte bulunması, Avrupa 

kıtasında ikinci savaşın Balkanlarda Sırplar ile 

Arnavutlar arasında başlayacağı yönünde 

endişelerin atmasına sebep olmuştur.

Kosova-Sırbistan hattındaki gerilimin arka planı, 

Arnavutların Sırp yönetimine bağımlı olmak is-

tememesine dayanmaktadır. Etnik olarak Ar-

navutların çoğunlukta olduğu Kosova, Batı’nın 

desteğini de alarak 2008 yılında Sırbistan’dan 

ayrılmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Ancak Sır-

bistan tarafından bu ayrılma kabullenilmemiştir. 

Böylece Balkanları istikrarsızlaştıran Kosova-Sır-

bistan Sorunu başlamıştır.  Söz konusu sorunun 

gelişimi ise etnik grup ile devlet arasındaki ilişki, 

akraba devletin varlığı, dış aktörlerle bağlar 

olmak üzere üç parametre doğrultusunda 

şekillenmektedir. Kosova, Sırbistan tarafından 

tanınmamasının yanı sıra Kosovalı Sırpların da 
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(Erişim Tarihi: 07.12.2022).

 :Azadiradio, https://da.azadiradio.com/a/32164271.html, (Erişim Tarihi ,”تسا هدننک نارگن ناتسناغفا رد یتسیرورت یاه هکبش تیلاعف همادا :دنه“ [2]

07.12.2022).
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Çin’in Balkanlarda Artan Etkisi 
Üzerine

Çin’in Batı Balkanlardaki varlığı uzun yıllardır 

ekonomik boyutta tezahür etmiş ve bu süreçte 

Pekin yönetiminin bölgedeki etkisi sınırlı düzeyde 

kalmıştır. Ancak Çin, son on yılda bölgede önemli 

bir aktör olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. El-

bette bu durum, Avrupa Birliği’ni (AB) harekete 

geçiren önemli jeopolitik konuların başında 

gelmektedir. Zira Pekin, küresel etkisini arttır-

mak maksadıyla birçok bölgede olduğu gibi 

Batı Balkanlarda da altyapı, medya ve enerji 

gibi çeşitli sektörlerde kilit oyuncu konumuna 

yükselmektedir. Bunun yanı sıra Çin’in bazı Batı 

Balkan ülkelerinde kurumlar arası ilişkilerinin ve 

ekonomik nüfuzunun da geliştiği görünmekte-

dir. Ayrıca Pekin; eğitim ve kültür yoluyla da yu-

muşak gücünü arttırmaktadır.

ANKASAM ANALİZ
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ayrılma ve Sırbistan’la birleşme eğilimiyle karşı karşıyadır. Çünkü 

Arnavutların çoğunluğu oluşturduğu devlette Sırplar, azınlık konu-

munda kalmaktadır. Bu bağlamda Kosovalı Sırplar, ulusal kim-

liklerinden taviz vermek istemediklerini dile getirmektedir. Özellikle 

de Kosova’nın kuzeyindeki Kuzey Mitroviça’da toplanan Sırp azınlık, 

Kosova Hükümeti’nin kurallarını uygulamama ve devlet otoritesini 

kabul etmeme yönünde ısrarcı davranmaktadır.

Nitekim son zamanlarda yaşanan gerginliğin başlangıcını Sırp 

plakalarını ve kimliklerini teslim ederek Kosova’ya ait ulusal kimlik 

ve plakaların alınması kararı oluşturmuştur. Priştine yönetiminin bu 

talebi Sırplara karşı bir savaş olarak değerlendirilmiş ve protes-

tolar başlamıştır. Akabinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in 

gözaltına alınmasıyla Sırp direnişinin merkezi haline gelen Kuzey 

Mitroviça’da toplanan Kosovalı Sırpların milliyetçi duyguları perçin-

lenmiş ve devlet otoritesini kabul etmekten uzaklaşmışlardır.

Dahası son yaşanan gösterilerde Kosovalı Sırpların devletin otor-

itesine zarar vermeye çalıştıkları görülmüştür. Kosovalı yetkililerin 

geçişini engellemek için Leposaviç, Zubin Potok ve Zveçan Kasaba 

sınırlarında kurdukları barikatlar ile kuzeyde Kosova’nın kontrolü zor-

laşmaktadır. Aynı zamanda devletin kurallarına itaat eden Kosovalı 

Sırpları caydırmaya yönelik birtakım girişimler de gerçekleşmekte-

dir.Örneğin Sırpların çoğunlukta olduğu Zubin Potok’te Sırp kökenli 

vatandaşa ait bir araç, Kosova plakasına sahip olduğu için radikal 

gruplar tarafından yakılmıştır.[3] Dolayısıyla 2022 yılının Ağustos 

ayından itibaren yaşanan gelişmeler, Sırpların entegre edilmesini 

ve Kosova’nın bütünlüğünün sağlanmasını zorlaştırmaktadır.

Kosova-Sırbistan hattının dış aktörlerin etkisine açık hassas bir 

bölge olması da ilişkilerin geleceğini etkilemektedir. Bilindiği gibi, 

bölgede nüfuz oluşturmak isteyen ABD, Avrupa güvenliği açısından 

Kosova’nın bağımsız olması gerektiği tezini savunmuştur. Bu sayede 

ABD, AB’yle birlikte hareket ederek Kosova’nın bağımsızlığında etkin 

rol üstlenmiştir. Her ne kadar AB, Kosova’nın bağımsızlığını tanı-

ma konusunda bölünmüş olsa da günümüzde EULEX, KFOR’la bir-

likte Kosova’da devlet inşasını sağlamaya çalışmaktadır. Batı’dan 

sağlanan bu destek; ekonomi, siyasi, sosyal alanlarda Kosovalıları 

AB’ye ve NATO’ya yakınlaştırmaktadır.

Rusya ise Batı karşısında Sırbistan’la birlikte hareket ederek Koso-

va’nın bağımsızlığını tanımamaktadır. Esasen Rusya yalnızca Sır-

bistan’daki Sırpları değil; tarihi, dini, kültürel bağlarla yakınlık kur-

duğu bölgenin tamamında Slav milliyetçilerini desteklemektedir. 

Bu bağlamda Kosovalı Sırpların da ayrılıkçı duygularını körükleyerek 

Slav milliyetçiliğini güçlendirmektedir. Aynı zamanda Kosova’nın 

bağımsızlığını NATO desteğiyle kazanmasından dolayı Sırbistan’ın 

Batı karşıtlığını da pekiştirmek istemektedir. Bu sayede Moskova, sa-

dece Balkanlarda değil; Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarını Sırbistan’ın 

uygulamaması örneğinde olduğu gibi uluslararası camiada da 

Belgrad’ın desteğini almaktadır.

Plaka ve kimlik kriziyle başlayan ve derinleşmeye devam eden 

Kosova-Sırbistan gerginliğine dış aktörlerin yaklaşımı bu ilişki ağı 

doğrultusunda olmuştur. Moskova yönetimi; Priştine’yi, Brüksel’i ve 

Washington’u Sırp nüfusu ve Sırp sosyal kurumlarını Kosova’dan 

sınır dışı etme girişiminde bulunmakla suçlamakta ve uluslararası 

toplumu bölgedeki Sırpların haklarını da gözetmesi gerektiği nok-

tasında uyarmaktadır.

Dahası Batı’nın Rusya’ya karşı yeni bir cephe açmak ve Rusya’yı te-

hdit etmek için Sırbistan ile Kosova arasında bir iç savaş başlatma-

ya çalıştığını iddia etmektedir.[4] Batı ise bölgesel ve küresel çıkar-

ları açısından Sırbistan ve Kosova arasında bir etnik çatışmanın 

yaşanmasını istememekte ve itidalli davranarak Kosovalı Sırplar 

üzerinde etkisi olan Sırbistan aracılığıyla Rusya’nın bölgede ak-

tif olmasını engellemeye çalışmaktadır. Bu sebeple Batı, taraflar 

arasında diyalogun sağlanması gerektiğini vurgulamakta ve 

KFOR’un varlığının hem Kosovalı Sırpların haklarının korunması hem 

de Kosova’ya Sırp güçlerinin girmesinin engellenmesi açısından 

önemli olduğunu belirtmektedir.[5] Ayrıca Rusya’nın Balkanlarda 

sorun çıkartarak Batı’nın dikkatini Ukrayna’dan uzaklaştırmak iste-

diği de iddia edilmektedir.[6]

Anlaşılacağı üzere, Batı Balkanlarda çatışma potansiyeli her daim 

yüksek olan Arnavut-Sırp gerginliği, sorunda aktif olarak yer alan 

dış aktörler arasındaki mücadeleden de etkilenmektedir. Bu has-

sasiyetin varlığı ve bölgeyle birden fazla aktörün bağının bulun-

ması sebebiyle Balkanlarda olası bir savaşın etkisi son derece 

yıkıcı olacaktır. Fakat Ukrayna Savaşı’nın sosyal, siyasi ve  ekono-

mik yansımalarının yaşandığı günümüzde özellikle  de Avrupalıların 

kıtada yeni bir savaşın başlamasına müsaade etmeyeceği 

düşünülmektedir. Lakin savaş ihtimalinin düşük olarak değerlendi-

rilmesi çatışma halinin sona ereceği anlamına gelmemektedir. 

Bilhassa Sırbistan’daki aşırı sağcı grup Halkın Devriyeleri’nin Koso-

va’nın Kuzeyinde daha fazla varlığını hissettireceği öngörülmekte-

dir.

Sonuç olarak 2008 yılında Kosova’nın bağımsızlığını ilan etme-

si, Arnavut-Sırp etnik sorununu çözmemiş; aksine yeni bir boyut 

kazandırmıştır. Bu tarihten itibaren Kosova’nın tanınma ve ay-

rılıkçı Sırplarla mücadelesi başlamıştır. Sırbistan’ın Rusya ile birlikte 

Kosovalı Sırpları desteklemesi ise ülkenin kuzeyindeki milliyetçiler-

in radikalleşmesi için uygun zemini oluşturmaktadır. Sırbistan’ın 

doğrudan Kosova’ya karşı saldırgan politika uygulaması ise so-

runda aktif olarak yer alan NATO ve AB’nin varlığıyla önlenmektedir. 

Taraflardan anlaşılacağı üzere Arnavut-Sırp sorunu, etnik bir sorun 

olmasının ötesinde çıkarları birbiriyle çatışan aktörlerin etnisite üze-

rinden güç mücadelesine dönüşme potansiyelini de içerisinde 

barındırmaktadır. Bu bağlamda çatışmada normalleşmenin sağl-

anması için Arnavut-Sırp anlaşmasından önce dış aktörlerin ikna 

olması gerekecek gibi gözükmektedir.

Göktuğ
ÇALIŞKAN
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Bosna-Hersek’te ise durum biraz farklıdır. 1990’lı yıllardaki bağımsızlık aşaması ve sonrasında büyük acılar yaşayan ülkeye Çin’in yatırımları 

memnuniyet vermiştir. AB’ye üyelik anlamında bir rotanın tam anlamıyla Avrupa tarafınca oluşturulmaması da Çin’in etkisini arttırmasına 

imkan vermiştir. Taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi, ülkedeki Çin etkisini de arttırmıştır. Buna verilecek örneklerden biri, 2010 

yılı ve sonrasında Çin’in ülkenin enerji sektöründeki varlığını artırmasıdır. Bir diğer örnek ise iki ayrı şehirde Konfüçyüs Enstitüsü kurulması 

ve eğitim alanında işbirliği yapılmasıdır. 

Arnavutluk ise Çin’in bölgedeki ilişkilerinin görece daha zayıf olduğu bir ülkedir. Oysa söz konusu ülke, Soğuk Savaş döneminde Çin’le 

derin işbirliğine sahipti. Ancak Arnavutluk’ta halkın komünizmden dolayı yoksul hale gelmesi nedeniyle Tiran yönetimi, yeni yatırımcılar ve 

ortaklar aramaya başlamıştır. Çin de her ne kadar Arnavutluk’la ekonomik anlamda mühim bir işbirliğine sahipse de stratejik ve jeopolitik 

çıkarları gereği Tiran yönetimi, Batı ülkelerine ve özellikle de ABD’ye yakınlaşmıştır. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üyeliğin 

ardından daha da sağlamlaşan Batı’daki yerini kaybetmek istemeyen Arnavutluk, bu nedenle Çin’e karşı dengeli bir politika uygulam-

aktadır.

Kuzey Makedonya da bölgede Çin’le işbirliği içerisinde olan ülkelerden biridir. Bu noktada Kuşak-Yol Projesi’nin Avrupa’ya ulaşan güney 

rotası üzerinde stratejik bir konumda bulunan Kuzey Makedonya’nın bu özelliğini Çin’le ilişkilerde avantaja çevirme fırsatı ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle iki ülke arasındaki münasebetler gelişmektedir. Bu da Kuzey Makedonya’nın Çin’den daha fazla yatırım ve ticari ilgi görmeye 

hazır olduğuna işaret etmektedir.

Diğer taraftan Çin’in sadece Batı Balkanlarda değil; dünya genelinde ekonomik anlamda ayak izi olmayan birkaç ülkeden biri ise Koso-

va’dır. Kosova’nın 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesine Çin’den kınama gelmesi ve müttefiki Sırbistan için önemli bir husus olması, 

ilişkilerin gelişmesinin önünde büyük bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Priştine yönetiminin Batı yanlısı tutumundan ötürü 

Pekin’le ilişkilerini geliştirmesi beklenmemektedir.

Sonuç olarak Çin’in Batı Balkanlarda artan etkisi, AB’nin çıkarlarını hem olumlu hem de olumsuz etkilemektedir. Olumsuz durumlardan 

yukarıda bahsedilmiştir. Şüphesiz Batı Balkanlarda AB’ye üye olmayan söz konusu devletlerin üyeliğe kabul edilebilmeleri için uygun bir 

altyapının tam anlamıyla yoktur. Bu nedenle Çin’in bu ülkelerde altyapıya yatırım yapması ve bölge ülkelerine çeşitli projeler için kredi 

vermesi AB açısından olumlu görülebilir. Ayrıca bu ülkelerin AB’ye girmeleri de Çin için umut verici olabilir. Çünkü söz konusu ülkelerin AB’ye 

üye olmaları, Çin’in Avrupa’daki nüfuzunu daha da arttırmasına kapı aralayabilir.

[1] Anne Poncelet, “La Bosnie-Herzégovine reçoit le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne”, RTBF, https://www.rtbf.

be/article/la-bosnie-herzegovine-recoit-le-statut-de-pays-candidat-a-l-adhesion-a-l-union-europeenne-11123700, (Erişim Tarihi: 

18.12.2022).
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Öte yandan Batı Balkan devletlerinin AB üyelik süreçlerinin duraksaması ve diğer Avrupa ülkeleriyle kalkınma düzeylerinin aynı olmaması, 

söz konusu ülkelerde Çin’in etkisinin artmasını kolaylaştırmaktadır. 

Bölge ülkeleri, ekonomik ve politik olarak birçok sorunla baş etmeye çalışmakta, Avrupa pazarlarına erişimde sıkıntılar yaşamakta, göç 

meselesiyle yüzleşmekte, iç sorunlarla karşılaşmakta ve yetersiz yatırım problemini aşmaya çalışmaktadır. Ayrıca AB’nin üyelik konusun-

da Batı Balkan devletlerine karşı olumsuz tutumu, Çin ve benzeri ülkelere alan açmaktadır.

Çin, Batı Balkan ülkeleriyle bir yandan ikili olarak; diğer taraftan da Doğu ve Orta Avrupa ülkeleriyle oluşturduğu 16+1 çerçevesinde 

münasebetlerini ilerletmektedir. Çin, bu noktada ilişkilerini diplomatik yollarla geliştirmeyi tercih etse de bölge ülkelerinde faaliyet 

gösteren sivil toplum kuruluşları, yerel yapılar ve devlet dışı kurumlarla da iletişim kurmaktadır.

Bahse konu olan durum ise esasında Çin’e yerele ve bölge insanına etki etme noktasında olanak sağlamaktadır. Lakin Çin’in artan 

nüfuzu, AB’yi harekete geçirmektedir. Zira Çin’in etkisinin artması nedeniyle Pekin’in çıkarları ile Avrupa’nın stratejik, güvenlik ve ekonomik 

çıkarları çatışmaktadır.

Kısa ve uzun vadede Çin’in küresel etkisinin artma ihtimali, AB’yi Batı Balkanlar bölgesine yönlendirmektedir. Bosna-Hersek’e adaylık 

statüsü verilmesi, buna örnek gösterilebilir.[1] Bu tarz hadiselerin ilerleyen dönemlerde daha sık gözlemlenebileceğini öngörmek müm-

kündür.

Çin’in bölgedeki ülkelerde farklı politikaları ve ilişkileri vardır. Kimiyle ileri derecede ekonomik ve politik ilişkiler bulunurken; kimi devletlerle 

ekonomik, kimisiyle de stratejik ilişkiler vardır. Ayrıca Çin, faaliyette bulunduğu ülkelerde akademi, araştırma merkezleri, özel şirketler ba-

zında güçlü ilişkiler kurmaktadır. Bu da Pekin’in Batı Balkanlara olan ilgisini gözler önüne sermektedir.

Halihazırda Ukrayna’da devam eden savaş ise Çin-Batı Balkanlar ilişkilerini derinden etkilemektedir. Çünkü savaş hem Rusya’ya uy-

gulanan yaptırımlar hem de Rusya’dan kaynaklı olarak artan tehlikeden dolayı bölgesel dinamikleri etkileme potansiyeline sahiptir. 

Dolayısıyla AB ülkeleri, buradaki devletleri kendi yanına çekmek için üyelik ve adaylık konularını daha sık gündeme getirecektir. Bilindiği 

üzere, AB’ye üyelik konusunda bölge ülkeleri ile birlik arasındaki ilişkiler on yıla yakın süredir ilerlememektedir. Fakat Ukrayna Savaşı ve Çin 

ile Rusya’nın bölgede artan çıkarları, AB’yi harekete geçirmektedir.

Çin’in Batı Balkanlar’daki en önemli müttefiki Sırbistan’dır. On yıla yakın süredir AB’ye üyelik konusunda Avrupa’dan net bir adım gelmem-

esi, Belgrad’ı Pekin ve Moskova’ya yakınlaştırsa da Sırbistan, denge kalma politikası yürütmektedir. Ancak bu durumu sürdürmek il-

erleyen dönemde zorlaşabilir. Zira Rusya’yla ilişkiler, Batı ülkeleriyle bağların zayıflamasına yol açmaktadır. Bu yüzden Sırbistan’ı tercih 

yapmaya zorlayacak bir süreç cereyan edebilir.

Bilindiği gibi Sırbistan, AB’yle müzakerelere devam ederken; Çin’le ekonomik, politik ve toplumsal ilişkileri sürdürmeye ve genişletmeye 

devam etmiştir. Sırbistan’da Çin tarafından yapılan önemli altyapı projeleriyle başlayan bu ilişkilerin geliştirilmesi çeşitli alanlardaki 

bağlarla sürmektedir. Çinli şirketler çelik, lastik üretimi, enerji ve yenilebilir enerji gibi birçok alanda söz konusu ülkede faaliyette bulun-

maktadır. Çin’in en önemli şirketlerinden Huawei, ülkede ciddi bir araştırma erişimine sahiptir. Çin’in ülkedeki en büyük kültür merkezini 

açması da ikili işbirliğinin ulaştığı seviyenin göstergesi olarak kabul edilebilir.
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aynı savaşta müttefik olan ülkeler (İngiltere ve Sovyetler Birliği-

Çin) bugün birbirlerine düşman olabilmektedir. Zira devletlerin 

tarihten bu yana hep bir “ötekiye”; yani bir düşmana ihtiyaçları 

olmuştur. Bu sayede ulusal kimliklerini pekiştirmiş, moral olarak 

güçlenmiş ve toplumsal açıdan kenetlenmişlerdir.

Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin kurulmasından ve devletler-

in egemen eşitliğine dayalı statükonun oluşturulmasından bu 

yana İngiltere, önce hayatta kalabilmek adına Kıta Avrupası’yla 

işbirliğine yönelirken; son yıllarda küresel çıkarlarını gerçekleştire-

bilmek amacıyla “yeni ötekiler” oluşturmaya başlamıştır.

BREXIT kararıyla Kıta Avrupası’ndan koparak daha bağımsız bir 

dış politikaya yönelmiş ve daha sonra Rusya ve Çin’i ötekileştir-

erek Küresel Britanya idealini canlandırmaya koyulmuştur. 

Çin’in resmi açıdan “öteki” olarak ilan edilmesi yakın geçmişte 

gerçekleşmiştir. 2021 yılının Mart ayında İngiliz Hükümeti’nin 

yayımladığı “Rekabet Çağında Küresel Britanya” başlıklı rapor-

da, “Çin’in yükselen gücü ve artan uluslararası girişimleri” ifad-

esi kullanılmış ve böylece Çin, hedef olarak gösterilmiştir.[3] Bu-

radaki önemli soru şudur: 2015 yılında ikili ilişkilerde “Altın Çağ”ın 

inşasından bahsedilirken; 2021 senesinde Çin, nasıl “öteki” haline 

geldi?

2013 yılında Çin’in Kuşak-Yol Projesi’ni ilan etmesi ve bunu fi-

nanse etmek için kurulan bankaların verdiği yüksek miktarlı 

krediler sebebiyle 2016 yılına kadar Asya’dan ve Avrupa’dan pro-

jeye katılan çok sayıda devlet olmuştur. İngiltere de “Çin Rüyas-

ı”na kapılan bir diğer Batılı güç olmuştur. Bunun üzerinden çok 

geçmeden 2017 yılında ABD’de Donald Trump’ın göreve gelmesi, 

Çin’le ticaret savaşlarının başlaması ve Çin teknoloji firması Hu-

wai’nin 5G ağlarından yasaklanması gibi gelişmeler, İngiltere’nin 

de benzer adımları izlemesine yol açmıştı. Bir yandan Çinli te-

knoloji firmalarının casusluk için kullanıldığı iddiaları ve diğer 

yandan Çin’in Güney Çin Denizi’nde artan askeri faaliyetleri, Lon-

dra’nın Pekin’e karşı tavır almasına yol açan faktörler olmuştur.

Buradaki en büyük kırılma ise Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalede 

bulunmuştur. İngiltere, aynı Kıta Avrupası’nın taşıdığı endişeler 

gibi, Çin’in de benzer adımları Tayvan için atabileceğini düşün-

mektedir. Hatta İngiltere Eski Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna’da 

düşülen hatayı tekrarlamamak için tüm Avrupa’nın Tayvan’a 

şimdiden destek vermesini ateşli bir şekilde savunmuştur. 

Böylece İngiltere’nin Çin siyaseti, ABD’ninkiyle aynılaşmıştır. Bunun 

sonucunda uluslararası sistemde gayri resmi bir Anglosakson 

ittifakı ve karşısında Rusya-Çin ekseni ortaya çıkmıştır. Kıta Avru-

pası ise ikisinin arasında kalmıştır.

yasetinde ABD’den ayrışabileceği yorumları yapılmıştır. Ancak 

göreve geldiğinde Sunak hem İngiliz devlet aklı (istihbarat ve 

güvenlik kurumlarının baskısı ve geleneksel dış politika çıkarları) 

hem de dış faktörler (ABD’nin baskısı) nedeniyle bu duruşunu 

değiştirmek zorunda kalmıştır.

Başka bir ifadeyle Başbakan, İngiltere’nin dış politikadaki çıkar-

larına uyum sağlamıştır. Her şeye rağmen Sunak, Çin’in küresel 

ilişkilerdeki rolünün kabul edilmesi gerektiğini savunmakta, Soğuk 

Savaş retoriğinden uzak kalınmasını ve Pekin’le angajmanın (di-

yaloğun) her zaman sürdürülmesi gerektiğini ileri sürmektedir.[2] 

Fakat aynı zamanda Sunak, partideki radikal kesimlerden, bazı 

devlet kurumlarından ve ABD’den gelen baskılar sonucunda 

Çin’e karşı daha mücadeleci bir duruş sergilemeye çalışmak-

tadır.

İngiltere’nin ve özel anlamda Başbakan Sunak’ın Çin siyasetinde 

yaşadığı ikilemi, Kıta Avrupası’nın Çin’le ilgili görüş ayrılıklarından 

bağımsız değerlendirmek doğru olmayacaktır. Bazı Avrupa 

ülkeleri, Çin teknolojilerine ve yatırımlarına bağımlılığı azaltmaya 

çalışırken; diğer bazıları ise Çin’le işbirliği yapmanın ve diyaloğu 

sürdürmenin önemini vurgulamaktadır. Örneğin Almanya 

Şansölyesi Olaf Scholz’den sonra Fransa Cumhurbaşkanı Em-

manuel Macron da gelecek yıl Pekin’e gitmeyi planlamaktadır. 

Kısacası Avrupa’da Çin’e dair tartışmalar sürerken; İngiltere de 

küresel siyasetteki bu değişimlerden etkilenmektedir.

Sunak, aynı Almanya, Fransa ve ABD liderlerinin yaptığı gibi Cin-

ping’le bir araya gelmek istemiş, lakin bunda başarısız olmuş-

tur. 2022 yılının Kasım ayında İngiltere Başbakanı, G20 Zirvesi’nin 

oturum aralarında Cinping’den randevu talep etmiş; fakat Pekin 

yönetimi, programın sıkışıklığı nedeniyle bu talebi geri çevirmiştir.

Cinping, söz konusu zirvede büyük ülke liderlerinin yanı sıra Mek-

sika, Arjantin, Senegal, Hollanda, Güney Afrika ve Endonezya 

Devlet Başkanlarıyla da görüşmüştür. Buna rağmen Sunak’a 

“program sıkışıklığı” gerekçesiyle randevu vermemiştir. Bu tu-

tum, İngiltere’yi hafife almak, açıkça reddetmek ve eleştirmekle 

eşdeğerdir. Bunun sebebi ise İngiltere Başbakanı’nın Çin siyas-

etinde net bir duruş sergileyememesi ve ABD’yle birlikte blok si-

yasetine yönelmesi olabilir. Yani Sunak, aynı selefi Truss gibi Çin’e 

karşı şahin bir tutum sergilemeye çalışmaktadır ve bu siyaset, 

Pekin’de olumsuz karşılanmaktadır.

İngiltere-Çin gerginliğine yol açan en büyük faktör, uluslararası 

siyasetteki kutuplaşmadır.  Nitekim küresel konjonktür, devletler 

arasındaki ilişkilere de yön vermektedir. Bundan 70 yıl önce İkinci 

Dünya Savaşı’nda birbiriyle savaşmış devletler (ABD ve Japon-

ya), günümüzde müttefik olup savunma ittifakları kurabilirken; 
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İngiltere-Çin İlişkilerinde “Altın 
Çağ”ın Sonu
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2015 yılında Lon-

dra’ya yaptığı ziyaret, ikili ilişkilerde yeni bir “Altın Çağ”ın 

başlangıcı olarak nitelendirilmişti. Henüz başbakanlık 

seçim yarışı devam ederken Rishi Sunak, Çin’le ilişkilerdeki 

bu “Altın Çağ”ın yeniden canlandırabileceğini düşünmek-

teydi. Ancak göreve geldikten sonra Sunak, Çin’le ilgili kişi-

sel görüşlerini “bir İngiliz Hükümeti politikası” olarak hayata 

geçiremeyeceğini fark etmiştir. Böylece Başbakan, Çin’le 

“Altın Çağ”ın sona erdiğini ilan etmiştir.[1] 

İngiltere Başbakanı’nın en fazla eleştirildiği hususlardan 

biri, Çin’le ilişkilerde yeterince sert duruş sergileyememesi 

olmuştur. Hatta seçim yarışında Liz Truss’ın rakibi Sunak’ın 

önüne geçmesinde Çin’e karşı şahin tutumu etkili ol-

muştur. Truss Hükümeti devrilince Sunak, Çin siyas-

etinde daha ihtiyatlı ve dengeli bir politika izlemeye 

çalışmıştır. Bu bağlamdagöreve Sunak, Çin’i “tehdit” 

olarak nitelendirmek yerine “sistemik bir meydan 

okuma” şeklinde kategorize etmiştir. Bundan kısa 

süre sonra ise “Altın Çağ”ın bittiğini söylemiştir.

Söz konusu duruş, pek çok yönden İngiltere’nin aslın-

da Amerika Birleşik Devletleri’yle (ABD) birlikte hareket 

etmek istemesinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü 

Sunak, geçmişte Çin’e karşı iyimserlik içerisinde ol-

muştur. Bu ılımlı yönü sebebiyle İngiltere’nin Çin si-
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kileme potansiyeline sahiptir. Nitekim son dönemde hem Afganistan’da hem de Pakistan’da yaşanan terör saldırıları incelendiğinde de 

ABD’nin amacının bu olabileceği anlaşılmaktadır.

Nitekim ABD’nin çekilmesi esnasında bıraktığı silahların imha edilmemesi veya daha sonraki yönetime kontrollü bir şekilde devredil-

memesi, bölgedeki terör örgütlerinin silahlanmasını kolaylaştırmıştır. Nitekim terör örgütü Devletü’l Irak ve’ş Şam’ın (DEAŞ) sözde Horasan 

Emirliği (ISKP), ABD’nin bıraktığı silahların bir kısmını ele geçirmiştir. Silahlar arasında roketler, makineli tüfekler ve insansız hava araçları 

(İHA) bulunmaktadır.[2] Söz konusu durum, bölgedeki terör örgütlerinin saldırı kapasitelerini arttırdığı anlamına gelmektedir.

Silahları ele geçiren terör örgütlerinden bir diğerinin de terör örgütü Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) olduğu düşünülmektedir. 16 Kasım 

2022 tarihinde Hayber Pahtunhva Eyaleti’ndeki Lakki Marwat bölgesinde bir terör saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda altı Pakistan polisi 

hayatını kaybederken;[3] olaya ilişkin yapılan bir açıklama dikkatleri çekmektedir. 17 Kasım 2022 tarihinde hadiseyi değerlendiren Hayber 

Pakhtunkhwa Polis Genel Müfettişi Moazzam Jah Ansari, ABD’nin çekilirken arkasında bıraktığı silahları alan terör örgütlerinin Pakistan’a 

saldırdığını iddia etmiştir.[4] Ayrıca terör örgütü TTP’nin son dönemde yaptığı bir açıklama da bunu doğrular niteliktedir. Zira örgüt, eller-

inde bulunan silahlar ve mühimmatlarla uzun süre boyunca saldırı düzenleyebileceklerini duyurmuştur.[5]

Diğer yandan terör örgütü ISKP’nin son dönemde Afganistan’daki saldırılarının yoğunluk kazandığı bilinmektedir. 5 Eylül 2022 tarihinde 

Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’ne saldıran ISKP,[6] 2 Aralık 2022 tarihinde de Pakistan’ın Kabil Büyükelçiliği’ni hedef almıştır.[7] Söz konusu terör 

örgütü, 12 Aralık 2022 tarihinde de Kabil’de Çin vatandaşlarının bulunduğu bir otele saldırı düzenlenmiştir.

Bahsi geçen saldırıların en kritik ayrıntısı ise zamanlamasıdır. İslamabad yönetimi ile terör örgütü TTP arasında yürütülen görüşmeler 

sürecinde DEAŞ’ın sözde Pakistan Emirliği (ISPP) de saldırılarını yoğunlaştırmaktadır. Bilindiği üzere ISPP, 2019 yılında ISKP’den ayrılarak Pa-

kistan özelinde kurulmuştur. ISPP ile ISKP, bağları bulunan terör örgütlerdir. Bu nedenle aynı amaca hizmet ettikleri söylenebilir. ISPP, 2022 

yılının Ocak-Kasım ayları arasında 15 saldırı üstlenmiştir. Bu saldırıların sekizi ise 2022 yılının Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşmiştir. Söz 

konusu tarih aralıkları, Pakistan ile TTP arasındaki görüşmelerin gerçekleştiği dönemi kapsamaktadır.[8]

ISPP’nin bu dönemde saldırılarını yoğunlaştırmasının sebebi ise TTP’nin Pakistan yönetimiyle görüşmesinden rahatsız olan teröristleri 

kendi saflarına çekmek istemesidir. Ayrıca ISPP, yeni kurulan bir terör örgütü olduğu için gerçekleştirdiği saldırılar aracılığıyla propaganda 

yapmakta ve bölgedeki huzursuzluktan yararlanmak istemektedir. Son olarak ISPP’nin Pakistan-TTP görüşmelerinde “barış bozucu aktör” 

rolü oynadığı görülmektedir.[9] ISKP ile ISPP’nin arasındaki güçlü bağlar göz önünde bulundurulduğunda, bu örgütün de ABD’nin bıraktığı 

silahları kullandığı iddia edilebilir.

Anlaşılacağı üzere, ABD’nin bıraktığı silahlar, sadece Afganistan’ı değil; Güney Asya’nın genelini etkilemekte ve istikrarsızlıklara sebebi-

yet vermektedir. Nitekim Hindistan Ordusu’ndan Tümgeneral Ajay Chandpuria, Afganistan’da kullanılan Amerikan silahlarının Kontrol 

Hattı’ndan sızmaya çalışan teröristler tarafından kullanıldığını dile getirmiştir. Dolayısıyla söz konusu silahların terör örgütlerinin saldırı 

kapasitesini arttırdığı ifade edilebilir.[10]

Sonuç olarak ABD’nin Afganistan’da bıraktığı silahlar, bölgedeki terör örgütlerinin eline geçmiş ve bu da bölge devletlerinin tehdit al-

gılamalarının derinleşmesine yol açmıştır. Çünkü bu terör örgütleri, bırakılan silahları kullanarak bölgenin istikrarını ve güvenliğini hedef 

almaktadır. Bu noktada ABD’nin çekilme kararının arkasındaki temel planın bölgeyi kaosa sürükleyecek bu güç boşluğunu yaratmak 

olduğu öne sürülebilir.

[1] Jeff Seldin, “Pentagon Downplays $7B in US Military Equipment Left in Afghanistan”, Voice of America, https://www.voanews.com/a/

pentagon-downplays-7-billion-in-us-military-equipment-left-in-afghanistan/6549546.html, (Erişim Tarihi: 19.12.2022).

[2] Nolan Fahrenkopf, “Taliban, Islamic State arm Themselves with Weapons US Left Behind”, The Conversation, https://theconversation.

com/taliban-islamic-state-arm-themselves-with-weapons-us-left-behind-167960, (Erişim Tarihi: 19.12.2022).

[3] “Six Police Killed in Militant Ambush in Northwest Pakistan”, RFE/RL, https://www.rferl.org/a/pakistan-militants-attack-police/32133125.

html, (Erişim Tarihi: 19.12.2022).
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ABD’nin Afganistan’da
Bıraktığı Silahlar ve Terör
Örgütlerinin Bölgede Artan Saldırıları

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Afgani-

stan’dan çekilme sürecinde en çok konuşu-

lan konulardan biri bu kararın neden alındığı 

olmuştur. Bazı uzmanlar, ABD’nin yenildiği için 

çekildiğini savunurken; bazı araştırmacılar ise 

Washington yönetiminin bölgede bir karışıklık ve 

kriz ortamı yaratmak için aniden çekildiğini öne 

sürmüştür. Bu tartışmalar bağlamında bölge-

sel çapta yaşanan gelişmelere bakıldığında, 

özelde Afganistan’da ve genel anlamda ise 

Güney Asya’da belirli bir istikrar sağlansa da 

terör örgütlerinin saldırılarının devam ettiği 

görülmektedir.

ABD’nin çekilmesi sürecinde tartışmaları 

körükleyen en önemli konu ise geri çekilen 

Amerikan Ordusu’nun arkasında yaklaşık 7,1 mil-

yar dolar değerinde silah bırakmasıdır.[1] Zira bu 

silahların çeşitli terör örgütlerinin eline geçmesi 

hem Afganistan’ı hem de bölgeyi olumsuz et-
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Orta Asya’da Terörle Mücadele 
Meselesine BM Perspektifinden 
Bakmak
Uzakdoğu’daki gelişmeler, dünyanın geri kal-

anındaki jeopolitik ortamı da etkilemektedir. 

Sahip olduğu ulusal kapasite nedeniyle Çin’in 

diğer devletlerle ve özellikle de komşularıy-

la kurduğu ilişkiler, bir domino etkisi yaratarak 

küresel siyasete yön vermektedir. Bu bağlamda 

Çin-Japonya ilişkilerindeki son gelişmeler, yal-

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

anlamda Batı Dünyası’nın gündemini ve siya-

setini değiştirebilecek kapasitesidir. Bunun en 

temel sebebi, Japonya’nın her şeyden önce bir 

G7 ülkesi olması ve demokratik yapısı nedeniyle 

Batılı kampın bir parçası şeklinde görülmesidir.

Çin’in Japonya’yla ilişkilerini iyi tutmak için çok 

fazla sebebi vardır. Bunlardan ilki, Batı’nın ken-
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disine karşı olan önyargılı tutumunu kırmayı ve politik düşmanlığını sona erdirmeyi hedeflemesidir. İkincisi; Japonya, Batı’nın bu kut-

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

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

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

siyasi, ekonomik ve askeri çıkarlarını azami seviyeye ulaştırmayı planlamasıdır.

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

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

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

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

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

selesi üzerinde özellikle durulduğu görülmüştür.

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

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

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

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

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

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

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

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

görülebilir.  

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

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

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

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

esnada ikili ilişkilerin düzeltilmesine dair ortak bir deklarasyonun yayımlanmasıdır.

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

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

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

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

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

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

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

Pekin ile Tokyo arasında diplomatik açıdan olumlu bir atmosfer vardır.

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

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

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

eksendeki en kritik halkayı çekerek müttefik devletlerin arasındaki uyumu bozmayı planlamaktadır. Zira Japonya, Çin’le derin tarihsel Şeyma KIZILAY
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Gerasimov’un Askeri
Ataşelere İtirafları, Planları 
ve Mesajları
24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı “özel harekât” 

vesilesiyle Ukrayna’daki amaçlarına kısa süre 

içerisinde ulaşmayı planlayan Moskova yöne-

timi, 300 günü aşkın bir süredir savaşmaktadır. 

Söz konusu savaşın doğası ve coğrafyası, zam-

an içerisinde değişikliğe uğramıştır. Ekonomik 

yaptırımlar, yumuşak güç kullanımı, istihbarat 

ve özellikle bilgi mücadeleleri nedeniyle savaşın 

hibrit savaşa dönüştüğü görülmektedir. Diğer 

bölgesel güçler ile süper güçlerin istihbarat 

servislerinin bilgi paylaşımında bulunması, Kiev 

yönetimine yapılan yardımlar ve Moskova’yı he-

def alan yaptırımlar, Ukrayna Savaşı’nı bir veka-

let savaşına dönüştürmüştür.

Bilindiği üzere, Hibrit savaş stratejisinin başat 

isimlerinden biri Rusya Genelkurmay Başkanı 

Valeriy Gerasimov’dur. Gerasimov Doktrini’ne 

göre, 21. yüzyılda artık savaş ve barış arasında-

ki sınırlar ortadan kalkmış veya belirsizleşmeye 

başlamıştır. Ayrıca Gerasimov, mevzubahis 

doktrinde savaşların resmi olarak savaş ilan 

edilmeden yaşanacağını ve alışılmış konvan-

siyonel savaş yapısının dışına taşacağını if-
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bağları olan bir ülkedir. Bu tanışıklık nedeniyle Tokyo, diğer Amerikan müttefiklerine göre Pekin’i daha iyi ve daha kolay anlamaktadır. Kısa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

karşılıklı bağımlılık ilişkisi, bölgedeki jeopolitik riskleri de azaltmaktadır.

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

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

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

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

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

globaltimes.cn/page/202209/1275187.shtml, (Erişim Tarihi: 16.09.2022).

Aimoor
DANİİAROVA
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Japon Savunma Stratejisi: 
Asya-Pasifik’te Küresel
Dengeye Ayar mı?
16 Aralık 2022 tarihinde Japonya Dışişleri Bakan-

lığı tarafından yapılan açıklamada Japonya Milli 

Güvenlik Kurulu’nca oluşturulan Ulusal Güvenlik 

Stratejisi’nin Bakanlar Kurulu tarafından onay-

landığı deklare edildi.

Uluslararası yapı ve düzenin temel sacayak-

ları ile Japonya’nın mevcut pozisyonuna dair 

betimlemeler ve tespitler yapılan belgede, ul-

uslararası sistemin temellerinden sarsıldığı ve 

yeni bir yol ayrımına girildiği; Japonya’nın ise 

İkinci Dünya Savaş sonrası dönem itibarıyla en 

şiddetli ve karmaşık güvenlik ortamında yer al-

dığı vurguları ön plana çıkmaktadır. Bu mevcut 

tespitler ışığında hukukun üstünlüğüne dayalı, 

özgür ve açık bir uluslararası düzeni sürdür-

menin ve geliştirmenin büyük önem arz ettiği if-

adelerine yer veren belge, Japonya’nın bundan 

sonraki sürece dair tercihlerine ışık tutmaktadır.

Belgenin geneline ana hatlarıyla bakıldığında, 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ittifak ilişkiler-

ini daha da sağlamlaştırmayı stratejik bir adım 

olarak ele alan Tokyo yönetimi, ABD’nin de öteki 

ve(ya) düşman kategorisinde ele aldığı Çin, 

Rusya ve Kuzey Kore’ye aynı perspektiften bak-

maktadır. Bu bağlamda Çin’in en büyük stratejik 

tehdit, Rusya’nın ve Rusya-Çin yakınlaşmasının 
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ade etmiştir. Buna ek olarak Rusya Genelkurmay Başkanı, yeni 

savaşların bilgi savaşı olacağını; ekonomik, politik ve siber alan-

larda da çatışmalar meydana geleceğini vurgulamıştır.

Nitekim Ukrayna’daki savaş da bu hususları barındırmaktadır. Hat-

ta Rusya’nın söz konusu doktrinden yararlanarak Suriye, Gürcistan 

ve Kırım’da başarı elde ettiği söylenebilir. Lakin Rusya-Ukrayna 

Savaşı’nda gelinen noktada ise bu doktrin, Kremlin’in hedefler-

ine ulaşmasına yardımcı olmamaktadır. Bilakis Rusya, sahada 

başarısız bir görüntü sergilemektedir. Bu yüzden de Gerasimov’un 

22 Aralık 2022 tarihinde yabancı askeri ataşelerle bir araya gelm-

esi oldukça mühimdir.i

Bu toplantıda Rusya Genelkurmay Başkanı, temas hattındaki du-

rumun istikrara kavuşması, Ukrayna altyapısına yönelik saldırıların 

sonuçları ve Rus havacılığının eylemleri hakkında konuşmuştur. 

Bunun yanı sıra Batı ülkeleri tarafından Kiev’e silah ve teçhizat-

lar verilmesi hususu da ele alınmıştır. Gerasimov, Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin’in ortaya koyduğu bütün hedefler elde edil-

inceye kadar “özel operasyonun” devam edeceğini söylemiştir.ii

Diğer taraftan Moskova, Kiev’i “terörist yöntemler kullanmakla” ve 

“Zaporijya Nükleer Santrali’ni bombalayarak nükleer terörizm tak-

tiklerine başvurmakla” suçlamıştır. Aynı zamanda ilk defa savaş 

koşullarında kullanılan Kinzhal hipersonik sisteminin “Ukrayna’da 

konuşlandırılan hava savunma sistemlerine göre yüksek verim-

lilik ve hasar görmezlik” gösterdiği vurgulanmıştır. İşlerin yolun-

da gittiği yönünde bir izlenim yaratmak isteyen Gerasimov, Rus 

operasyonel-taktik ve ordu havacılığının günde yaklaşık 150 sorti 

yaptığını ve 11.000’den fazla Ukrayna silah ve teçhizatını imha et-

tiğini belirtmiştir.iii

Gerasimov, “özel harekât” olarak adlandırdıkları Ukrayna’daki 

savaşın hibrit ve vekalet savaşına bürünmesine değinmesinin 

yanı sıra dış yardımlara da konuşmasında yer vermiştir. Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) ve müttefiklerinin, “çatışmayı uzatmak için” 

Ukrayna’ya askeri yardımda bulunduğunu dile getirerek Kiev’e 

yapılan mali yardımların yaklaşık 100 milyar doları bulduğunu if-

ade etmiştir.ivRusya Genelkurmay Başkanı’na göre, operasyonun 

başlangıcından beri Batı, Ukrayna’ya 350’den fazla tank, yaklaşık 

1.000 zırhlı savaş aracı, 700 kadar topçu sistemi, 100 çoklu roket-

atar, 5.300’den fazla taşınabilir hava savunma sistemi ve 130.000 

tanksavar silahı göndermiştir. Ayrıca Batılı ülkeler, Ukrayna’ya 4 

uçak ve 30’dan fazla helikopterin yanı sıra en az 5.000 insansız 

hava aracı tedarik etmiştir.

Diğer taraftan Gerasimov, toplantıda ABD ve Kuzey Atlantik Ant-

laşması Örgütü’nü (NATO) Avrupa ülkelerinin güvenliğine zarar 

verecek şekilde bu devletleri kendi çıkarlarına ulaşmak için bir 

araç olarak kullanmakla suçlamıştır. Ona göre söz konusu ey-

lemler, bir yandan Rusya’yla temas hattı boyunca gerilimi art-

tırmakta; diğer taraftan da güvenlik seviyesini düşürmektedir. Bu 

kapsamda Gerasimov, “NATO, etkisini Avrupa-Atlantik bölgesinin 

ötesine genişletmeye çalışıyor.” demiştir.v Zaten Rusya’nın Ukray-

na’ya savaş açmasının ana gerekçelerinden birinin NATO’nun 

Rusya sınırlarına doğru genişlemesi olduğu bilinmektedir. Karad-

eniz jeopolitiği üzerinden kuşatıldığını düşünen Moskova yönetimi, 

Ukrayna’daki savaşı da söz konusu kuşatmanın aşılması için bir 

gereklilik olarak görmüştür.

Dahası Gerasimov, Karabağ merkezli gelişmelere de dikkat çek-

miştir. Bu kapsamda Rusya Genelkurmay Başkanı, “Batı, Karabağ 

Sorunu’nu çözmek için hayali bir hazırlık yaparak Güney Kaf-

kasya’daki etkisini güçlendirmeye çalışıyor.” demiştir.vi

Gerasimov’un açtığı bir diğer konu, ABD’ye karşı çok kutuplu dün-

ya talebi gibi Çin’le ilgili ifadeler olmuştur. Rusya Genelkurmay 

Başkanı, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesinde, Tayvan’ın bağımsızlığını 

destekleme noktasında Çin’e karşı kışkırtıcı adımlar atarak duru-

mu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirmiştir. Bu bağlamda 

Gerasimov, ABD’ye karşı Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin doğal 

bir tepki olduğunu dile getirmiştir.vii

Gerasimov, gelecekte düzenlenecek askeri tatbikatlardan da 

bahsetmiştir. Bu kapsamda Rusya Genelkurmay Başkanı, “Batı-

2023” ve Belarus’la ortak “Birlik Kalkanı-2023” tatbikatlarının 

düzenleneceğini ve bu tatbikatların müttefik birliklerin katılımıyla 

gerçekleşeceğini duyurmuştur.viii

Dış siyaset ve gelecek hamleleri konusunda açıklayıcı olacak son 

konu, müttefiklik ilişkileridir. Bu çerçevede Gerasimov Savunma 

Bakanlığı’nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Bağımsız Dev-

letler Topluluğu ülkeleriyle ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin geliştiril-

mesini arzuladığını ve Şanghay İşbirliği Örgütü devletlerinin askeri 

birlikleriyle etkileşimde bulunmayı sürdüreceğini belirtmiştir.ix

i ‘Продолжение СВО и западная помощь Киеву.’, TASS, https://tass.ru/

armiya-i-opk/16665549, (Erişim Tarihi: 23.12.2022).

ii Aynı yer.

iii Aynı yer.

iv Aynı yer.

v Aynı yer.

vi Aynı yer.

vii Aynı yer.

viii Aynı yer.

ix Aynı yer.
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güçlü bir endişe nedeni, Kuzey Kore’nin ise yakın ve ciddi bir tehdit 

olarak kategorileştirildiği belgede, stratejik olarak diplomatik ye-

teneklerin ön plana çıkarılacağının altı çizilmiştir.

Diplomatik yetenekleri ilerletmenin veya etkin bir şekilde kullan-

manın ana şartı olarak da güçlendirilmiş savunma mimarisinin 

gerekliliğine işaret edilmiştir. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı son-

rası sadece savunma anlayışıyla hareket eden Japonya’nın ge-

leneksel konseptinden uzaklaştığı ve savunma anlayışını 11 Eylül 

2001 tarihli terör saldırıları sonrası dönemin genel kabulü olan 

önleyici/müdahaleci güvenlik anlayışına evrildiği ifade edilebil-

ir. Böylece Japonya’nın silahlanmaya başlayacağının işareti de 

verilmiştir.

Bu resmi deklarasyon ve metnin ruhu; Japonya’nın İkinci Dünya 

Savaşı sonrası dönem için geleneksel konseptinden uzaklaşarak 

yeni bir vizyonla stratejisini belirlemesi, “Başta Asya-Pasifik olmak 

üzere küresel sistem açısından ne anlama gelmektedir?” ve “Nasıl 

bir gelecek bizleri beklemektedir?” sorularını tartışmaya açmak-

tadır. Bu analizde söz konusu sorular üzerinden değerlendirmel-

erde bulunulmaktadır.

Dört tanesi ana ada olmak üzere yaklaşık 7.000 adadan oluşan 

ve bundan ötürü zaruri olarak denizci bir devlet olan Japonya, 

gelişmiş endüstrisi ve teknolojisine rağmen yeraltı zenginliklerin-

den mahrum bir ülkedir. Sanayisini sürdürülebilir kılma noktasın-

da hidrokarbon kaynaklar ve maden ithalatına mecbur kalan 

Japonya açısından bir diğer ciddi mesele ise demografidir. 2022 

verilerine göre, 124 milyonluk bir nüfusa sahip olan Japonya’da 

0-14 yaş arası grubun genel nüfusa oranı %12,49 iken; toplam nü-

fusun %29,18’i, 65 yaş üstü gruptan oluşmaktadır. Hatta 50 yaş 

üstü grup, genel nüfusun neredeyse yarısına tekabül etmektedir. 

Bu göstergeler yaşlanma probleminin işaret fişekleridir.

Yukarıdaki verilere bakıldığında, bir yandan adacıklardan oluşan 

yani coğrafi sınırlılıkları olan; diğer taraftan sınırlı coğrafyada en 

fazla ihtiyaç duyduğu yeraltı zenginliklerinden mahrum kalan 

Japonya, kısa vadeli gelecekte iş gücünden de yoksun bir hal 

alacaktır. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde gerek Asya-Pasifik’teki 

emperyalist veya yayılmacı girişimleri gerekse küresel düzeydeki 

revizyonist hamleleri tecrübeyle sabit olan Japonya açısından 

son açıklanan ulusal güvenlik stratejisi, sadece küresel sistemdeki 

devinimler ve aktörlerin konumlarıyla açıklanacak bir durum ol-

manın ötesinde bir gereksinim gibi durmaktadır.

Özellikle demografik veriler üzerinden hareket edildiğinde gerek 

dünya genelinde gerekse Japonya özelinde ciddi gerilimlerin 

yaşanacağına dair bir eğilim olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin 

2050 yılına kadar dünyanın gelişmişlik skalasında ilk 60 sırada yer 

alan ve dünya nüfusunun %44’ünü oluşturan ülkelerin nüfusların-

da önemli oranda azalma beklenmektedir. Aynı durum, Japonya 

için de geçerlidir. Dünya Bankası ve çeşitli uluslararası uzmanlık 

kuruluşlarına göre, Japonya’nın nüfusu 2040’lı yıllarda %25’lik bir 

azalma yaşayacaktır. Diğerleriyle mukayese edildiğinde, gelişmiş 

ülkeler arasında demografik krizi en fazla yaşayacak ülkenin 

Japonya olacağı tahmin edilmektedir.

Bir yandan beklenen demografik çöküntü diğer yandan da 

coğrafi korku, Japonya’nın güvenlik doktrinini ve pratiklerini be-

lirleyecek iki en önemli unsurdur. Bu noktada 30.000 yıllık bir tari-

hsel serüvene sahip olduğu iddia edilen Japon adalarının sürekli 

işgallerle yüzleşmesi ve son işgalci ABD’nin resmi olarak bu ülk-

eden çıkışının 1952 yılı olduğu göz önüne alındığında, bahse konu 

korkunun yersiz olduğunu iddia etmek mümkün değildir.

Siyaset ve toplum bilimleri üzerine çalışmalar yapan uzmanların 

kahir ekseriyetinin mutabık kaldıkları üzere, coğrafi ve demografik 

sorunların ekonomik ve politik krizleri beraberinde getireceği 

gerçeğiyle birlikte yukarıdaki veriler de dikkate alındığında, Japon 

karar alıcıların coğrafya gibi sabit unsurlara müdahale edemey-

eceğini; ancak değişken unsurlara yönelik adımlar atacağını 

öngörmek bir kehanet değildir. Bu ise nüfusun doğum süreciyle 

doğal bir artışını sağlamanın mümkün olmadığı ve devletin ül-

kesinin sınırlı bir sahada olmasından ötürü göçe tahammülünün 

söz konusu olmayacağı Japonya için revizyonist ve yayılmacı bir 

dış politika seçeneğini rasyonel bir tercih haline getirmektedir.

Dolayısıyla son dönemde Asya-Pasifik’te ABD hegemonyasına 

meydan okumanın Çin’den gerçekleştiğini iddia eden uzmanların 

aksine; Çin’in iç yapısal sorunları ve temel dinamiklerinden ötürü 

küresel lider olamayacağını iddia etmek ve Asya Pasifik’te küresel 

eğilimi etkileyecek bir devlet aranmaktaysa bunun Japonya ol-

acağını öne sürmek çok da gerçekliğe aykırı değildir. Bu noktada 

esas soru, Japonya’nın “ABD ile birlikte mi; yoksa ABD’ye rağmen 

mi” bu stratejik atılımı gerçekleştireceğidir. Gerek ulusal güven-

lik stratejisi gerekse mevcut uluslararası şartlar üzerinden analiz 

edildiğinde, Japonya’nın ABD ile müttefiklik ruhuna uygun bir şekil-

de küresel eğilimlere uzanmaya çalışacağı görülmektedir. Fakat 

unutulmaması gereken nokta, siyasi tarihin kalıcı ve sonsuz hiçbir 

ittifakı not etmediği gibi hegemonun kuvvetlendirdiği aktörlerin 

bir müddet sonra hegemonyayı reddetmeye başladığıdır.
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Kırgızistan’ın Bilgi Güvenliğini 
Arttırma Çabaları ve Rusya
Bilgi ve bilgi ortamının güvenliği, devletler-

in ulusal güvenliğini doğrudan ve aktif şekilde 

olarak etkileyen bir faktördür. Ulusal, bölgesel 

ve uluslararası güvenliğin temel bileşeni olan 

bilgi güvenliği, devletlerarası düzeyde en çok 

tartışılan konulardan biri olarak ön plana çık-

maktadır. Günümüzde bilgi güvenliğinin sağl-

anmasına ve bu alandaki yeni sorun ve te-

hditlerle mücadele edilmesine büyük önem 

verilmektedir. Aynı zamanda kritik ulusal alt-

yapılara yönelik saldırılar da giderek daha 

karmaşık hale gelmektedir. Zira bilgi ve iletişim 

teknolojileri; fikirlerin yayılması ve insan hak ve 

özgürlüklerini ihlal eden sınır ötesi suçların işlen-

mesi maksadıyla her geçen gün daha fazla 

kullanılmaktadır. İki kutuplu dünya sisteminin 

çökmesiyle birlikte, güvenlik ve istikrarın yeni 

araçlarla sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Orta Asya devletleri, bağımsızlıklarından bu 

yana ulusal güvenliklerine yönelik çeşitli te-

hditlerle karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan biri 

olan bilgi güvenliği, ekoloji, enerji ve uluslararası 

güvenliğin diğer yönlerini geride bırakmış, ulusal 

güvenliğin bir parçası haline gelmiştir.

Kırgızistan, 1991 yılında dünya arenasına 

bağımsız bir aktör olarak çıkmıştır. Bağımsızlık 

dönemi boyunca bilgi politikasının temel stan-

dartları çeşitli düzenlemelerle yasal çerçevede 

belirlenmiştir. Bu durum, özellikle de Kırgızistan 

Anayasası, 2 Temmuz 1992 tarihli Kitle İletişim 

Araçları, 5 Aralık 1997 tarihli Bilgiye Erişimin Ga-

rantileri ve Özgürlüğü, 28 Aralık 2006 tarihli 

213 sayılı Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler 

Tarafından Tutulan Bilgiye Erişim, 2 Haziran 2008 

tarihli 106 sayılı Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 
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Afgan Sorunu’na İlişkin 
Çözüm Arayışlarında
Hindistan
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve müttefiklerinin 

Afganistan’da bulunduğu dönemde söz konu-

su ülkedeki etkinliğini arttıran bölgesel aktörlerin 

başında Hindistan gelmiştir. Hatta Afganistan 

Parlamentosu olarak kullanılan bina da Hindis-

tan tarafından inşa edilmiştir. Bu süreçte Yeni 

Delhi yönetimi, Afganistan’ı Orta Asya’ya açılan 

bir kapı olarak görmesi sebebiyle etkin bir kamu 

diplomasisi yürütmüştür. Dahası Hindistan’ın 

yardım faaliyetleri ve yatırımları, Afgan halkının 

da takdirini kazanmıştır. Lakin 2021 yılının Ağustos 

ayında “Taliban 2.0” olarak da adlandırılan ikin-

ci Taliban döneminin başlamasının ardından 

Hindistan, ülkedeki büyükelçiliğini kapatmış ve 

Taliban yönetimine mesafeli yaklaşmıştır.
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uluslararası kuruluşlarla çok taraflı olarak işbirliği yürütmektedir. 

Bu doğrultuda uluslararası bilgi güvenliği alanındaki etkileşim, 

Kırgızistan’ın üye olduğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve 

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye devletleri ar-

asındaki işbirliğinin öncelikli alanlarındandır. Nitekim uluslararası 

kuruluşlar kapsamında ortak bir kavramsal çerçeve oluşturmak 

ve bilimsel yaklaşımlar ile pratik bilgi güvenliği sağlama alan-

larını bir araya getirmek için sistematik çalışmalar yürütülmek-

tedir. 9 Aralık 2022 tarihinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın 

Sadır Caparov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslar-

arası bilgi güvenliği alanında işbirliğine ilişkin ortak bir açıklama 

yapmıştır. Açıklamada, modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın korunması hedefleriyle 

bağdaşmayan amaçlar için giderek daha fazla kullanıldığı ve 

bu nedenle söz konusu teknolojilerin hukuka aykırı bir şekilde uy-

gulanmasının vatandaşlar, toplum ve devlet için giderek daha 

fazla tehdit oluşturduğu ifade edilmiştir.vi

Taraflar, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sınır ötesi niteliğini göz 

önünde bulundurarak, bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik 

ulusal tedbirlerin ikili, çok taraflı, bölgesel ve küresel düzeylerde 

konsolide eylemlerle tamamlanması gerektiğine inandığını; zira 

bilgi güvenliğine yönelik zorluklara ve tehditlere etkili bir yanıt 

verilmesinin tüm uluslararası toplumun ortak çabalarını gerek-

tirdiğini belirtmektedir. Anlaşma, bilgi güvenliğini sağlamak 

maksadıyla ortak mekanizmalar geliştirmeyi amaçlamakta ve 

çeşitli bilgi güvenliği durumlarını kontrol etmek ve etkilemek için 

birleşik mekanizmalar kurulmasını öngörmektedir.

Aslında bu belge, 25 Şubat 2021 tarihinde Rusya’nın başkenti 

Moskova’da imzalanmış ve Cogorku Keneş tarafından aynı yılın 

Kasım ayında onaylanmıştır. Belgenin 1. maddesinin 6. paragrafı-

na göre, uluslararası bilgi güvenliğine yönelik temel tehditlerin 

listesi arasında, “taraf devletlerin sosyo-politik ve sosyo-ekono-

mik sistemlerine, manevi, ahlaki ve kültürel çevrelerine zararlı 

bilgilerin yayılması ifadesi yer almaktadır. Bu da tarafların bilgi 

güvenliği konusuna önem verdiğini göstermektedir.

Sonuç olarak hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, küresel 

ölçekte hayati öneme sahip bir olgu olarak devlet faaliyetlerinin 

tüm alanlarına nüfuz etmiş ve hükümet ile sivil toplum arasında-

ki etkileşim için mühim bir araç haline gelmiştir. Bilgi güvenliğini 

sağlamaya yönelik tedbirler hem ikili ve çok taraflı düzeylerde 

hem de bölgesel ve küresel düzeylerde birleştirilmiş eylem-

lerle tamamlanmaktadır. Rusya’yla yapılan işbirliği de Kırgı-

zistan’ın bilgi güvenliğini sağlama mekanizmasını iyileştirmeyi 

amaçlayan kapsamlı önlemlerin bir parçasıdır. Çünkü Bişkek 

yönetimi, bilgi güvenliğinin sağlanmasını uzun vadeli stratejik 

hedeflerinin mühim bir sac ayağı olarak değerlendirmektedir.

gibi kanunlarla oluşturulmuştur.i Ancak kanunların metinsel 

analizi, hiçbirinin “bilgi güvenliği” kavramını tanımlamadığını 

göstermektedir. Bilgi güvenliğinin tanımı, bileşenleri, unsurları 

ve uygulama mekanizmalarındaki birçok teorik eksiklik nedeni-

yle ek bir yasal çerçevenin benimsenmesi zaruri hale gelmiştir. 

Bu bağlamda 12 Haziran 2012 tarihinde Ulusal Güvenlik Konsep-

ti kabul edilmiştir.ii Söz konusu belge, bilgi güvenliğini sağlama 

konularını içeren ve iç ve dış tehditlerini tanımlayan bir metindir.

Buna ek olarak bilgi güvenliği yöntemlerini iyileştirmek, bilgi 

güvenliğine yönelik tehditleri değerlendirmek ve bilgi alanında 

etkili bir karşı koyma sistemi oluşturmak amacıyla 3 Mayıs 2019 

tarihinde 2019-2023 Kırgızistan Bilgi Güvenliği Konsepti onay-

lanmıştır.iii Bu konseptte, bilgi güvenliğinin ulusal güvenliğin 

bileşenlerinden olduğu belirtilmektedir. Ayrıca söz konusu ülk-

enin bilgi ortamındaki ulusal çıkarlarının, yaşamsal temellerinin 

ve değerler sisteminin korunmasının sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanması ve bireylerin, toplumun ve devletin korunması için 

önemli bir ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.

Kırgızistan’ın gelişiminin mevcut aşaması, bilgi güvenliği üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda bilgi ilişkilerinin artan 

rolü, kamu makamlarının ve sivil toplum kuruluşlarının bilginin 

yaratılması, dönüştürülmesi ve tüketilmesiyle ilgili faaliyetlerin-

in kilit bileşenidir. Halihazırda Kırgızistan’ın dijital dönüşümüne 

yönelik proje ve programlar devlet düzeyinde aşamalı olar-

ak uygulanmaktadır.iv Küresel medya ve iletişim mekanizma-

larının dünyanın çeşitli ülkelerindeki ekonomik, siyasi ve sosyal 

durumun gelişimi üzerindeki rolü ve etkisi giderek artmaktadır. 

Son yıllarda farklı ekonomik ve siyasi ortamlara sahip ülkelerde 

meydana gelen köklü değişiklikler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımı da dahil olmak üzere kitleleri yönetmek için yeni te-

knolojilerin bu süreçlerdeki kilit rolüne işaret etmektedir. Bunlar; 

internet siteleri, sosyal ağlar ve mobil uygulamalardır.

İnternetin Kırgızistan nüfusu tarafından yaygın kullanımı, dev-

letin çıkarlarına zarar verecek şekilde iç siyasi durum üzerinde 

kasıtlı etki yaratmak için kullanılmasına da kapı aralamaktadır. 

Kırgızistan’ın 31 Ekim 2018 tarihli ve 221 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’yle onaylanan 2018-2040 Ulusal Kalkınma Strateji-

si’ne göre devlet, bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi sistemlerinin 

siber güvenliğini sağlamak ve siber tehditlere ve siber olaylara 

müdahale etmek için bir sistem oluşturmak ve her türlü aşırılık 

ve terörizmi önlemek maksadıyla kritik bilgi güvenliği alanlarına 

odaklanacaktır.v

Bununla birlikte bilişim teknolojileri uygulama alanı sınır ötesi 

bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle bilgi güvenliğini sağlamaya 

yönelik ulusal tedbirler hem ikili ve çok taraflı hem de bölge-

sel ve küresel düzeylerde birleştirilmiş eylemlerle tamamlan-

maktadır. Bu bağlamda Bişkek hem diğer devletlerle ikili hem 

A N K A S A M  B Ü L T E N

Dr. Doğacan
BAŞARAN
ANKASAM

AF-PAK Uzmanı
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Tüm bunlara ek olarak Hindistan’ın Afganistan’daki yapıcı rolü, Taliban-Pakistan ilişkileriyle beraber ele alındığında, Afgan Sorunu’ndaki 

sürecin yalnızca söz konusu ülkeyle sınırlı kalmayacağı ve bölgesel işbirliği arayışlarına kapı aralayabileceği de söylenebilir. Yani Afgani-

stan, Pakistan ile Hindistan arasında yürütülecek normalleşme süreçleri bakımından da mühim bir işbirliği zemini teşkil edebilir.

Sonuç olarak Yeni Delhi’nin Afganistan politikasında 2022 yılının Ağustos ayında Kabil Büyükelçiliği’nin aktive edilmesiyle başlayan yeni 

süreç, Hindistan’ın söz konusu ülkedeki projelerine ağırlık vermesiyle kalkınmaya hizmet edecek ve bununla da sınırlı kalmayarak Afgan 

Sorunu’nun çözümüne katkıda bulunacak gelişmelere gebe görünmektedir. Üstelik Afganistan merkezli olarak atılacak adımların bölge-

sel sorunlar karşısında; bilhassa Hindistan-Pakistan ilişkilerinde yapıcı bir rol oynayacağı öngörülebilir. Yani Afganistan, Yeni Delhi ile 

İslamabad arasındaki rekabetin değil; işbirliğinin sembolü haline gelebilir. Zaten Modi’nin Trans-Afgan Koridoru’na dair açıklamaları da 

buna işaret etmektedir.

i “Team of Indian Diplomats Reached Embassy in Afghanistan EAM Jaishankar”, The Week¸ https://www.theweek.in/wire-updates/nation-

al/2022/08/12/mds25-ka-jaishankar-afghanistan.html, (Erişim Tarihi: 02.12.2022).

ii “India May Restart 20 Projects in Afghanistan”, News Drum, https://newsdrum.in/international/india-may-restart-20-projects-in-af-

ghanistan, (Erişim Tarihi: 02.12.2022).

iii Aynı yer.

Yeni Delhi’nin mevzubahis yaklaşımının temelinde ise ulusal güvenliğine ilişkin endişeleri yer almıştır. Bu kapsamda Hindistan, iki temel 

kaygı hissetmiştir. Bunlardan ilki, Afganistan’da faaliyet gösteren radikal gruplarla ilişkilidir. Yeni Delhi, bu grupların hareket serbestisi elde 

edeceğini düşünmüş ve radikalleşmenin Keşmir Bölgesi başta olmak üzere Hindistan Müslümanlarına sirayet etmesinden çekinmiştir. 

Bu nedenle de Taliban’ı uluslararası toplumdan izole etmeyi amaçlayan bir yaklaşım benimsemiştir.

İkinci etken ise Taliban’ın Pakistan’la olan yakın münasebetleridir. İslamabad yönetimiyle Keşmir Sorunu hasebiyle ihtilaf yaşayan Yeni 

Delhi, Pakistan’ın Afganistan üzerinden stratejik derinlik elde edeceğini düşünmüştür. Bu da Hindistan’ın Taliban’a olan yaklaşımını et-

kilemiştir.

Tüm bu kaygılara rağmen Hindistan, Afgan Sorunu’nun barışçıl yollarla çözülmesi maksadıyla diplomatik çabalarını sürdürmüş ve 

uluslararası platformlarda çatışmayı değil; diyalogu esas alan bir yaklaşımın geliştirilmesine dönük mesajlar vermiştir. Bu işbirliğini 

merkeze alan yapıcı tutum, Yeni Delhi’nin Afganistan politikasında da birtakım değişikliklerin yaşanmasını beraberinde getirmiştir. El-

bette söz konusu farklılaşmada Taliban iktidarında geçen bir yılı aşkın sürede radikalleşme ve terör bağlamında Hindistan’ın korkularını 

teyit edecek gelişmelerin yaşanmaması da etkili olmuştur.

Bu kapsamda 12 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamada Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Afganistan 

Büyükelçiliği’nin faaliyetlerine başladığını ve Büyükelçi dışındaki 12 diplomatın Kabil’e ulaşarak görevine başladığını duyurmuştur.i 

Dolayısıyla Yeni Delhi yönetimi, Taliban’ı tanımamasına rağmen işbirliğini merkeze alan yapıcı bir yaklaşım geliştirmiş ve diplomasiye 

önem verdiğini gözler önüne sermiştir. Daha sonra da Hindistan’ın Afganistan’a yönelik insani yardım faaliyetleri artarken; söz konusu 

ülkenin uluslararası toplumdan izole olmasını önleyecek işbirliği projelerine yaptığı vurgular ön plana çıkmıştır. Özellikle de Hindis-

tan Başbakanı Narendra Modi’nin 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Özbekistan’ın kadim şehri Semerkant’ta düzenlenen Şanghay İşbirliği 

Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi esnasında Trans-Afgan Koridoru’na dikkat çekmesi, Yeni Delhi’nin istikrarlı bir Afganistan için çalışacağını ve 

işbirliğini merkeze alan projelere ağırlık verdiğini göstermiştir.

Anlaşılacağı üzere Hindistan, Afgan Sorunu’nun tüm devletlerin çıkarlarına hizmet edecek karşılıklı işbirliğini arttıracak projelerle aşıla-

bileceği kanaatinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu da Hindistan’ın bölgesel güvenlik, işbirliği, refah ve kalkınmaya öncelik verdiğini 

göstermiştir.

Gelinen noktada ise Hindistan, Afganistan’ın kalkınmasına yönelik çalışmalarına hız vermiş gözükmektedir. Çünkü Taliban yönetimi, 

Hindistan’ın Afganistan’da geçmiş yıllarda başladığı; fakat yarım kalan 20 projesini yeniden başlatmaya hazırlandığını açıklamıştır.ii 

Açıklamada, “Hintli işadamları, başta ‘Yeni Kabil Şehri Projesi’ olmak üzere konut sektörüne yatırım yapabilirler.”iii cümlesinin yer alması 

ise projelerin geçmiş girişimlerle sınırlı kalmayacağına işaret etmesi bakımından oldukça önemlidir. Dolayısıyla Hindistan’ın Afgani-

stan’ın kalkınması ve iktisadi sorunlarını aşması noktasında yatırımlar ve projeler aracılığıyla kilit rol oynayabileceğini öne sürmek müm-

kündür.

Üstelik Hindistan’ın Afganistan’daki yapıcı rolünün yatırımlarla da sınırlı kalmayacağı anlaşılmaktadır. Zira Hindistan, Taliban’ı resmen 

tanıma yönünde bir hamlede bulunmasa dahi Taliban’la geliştireceği de facto ilişkiler vesilesiyle Taliban’ın uluslararası toplumla iletişi-

minin sağlanmasında köprü rolü oynayabilecek potansiyele sahip olduğu mesajını vermektedir. Çünkü bir yandan ABD’nin “Özgür ve 

Açık Hint-Pasifik Stratejisi”ndeki mühim bir partneri ve QUAD üyesi olan Hindistan, diğer taraftan da ŞİÖ içerisinde Çin ve Rusya’yla birlikte 

yer alan kilit bir aktördür. Özellikle de Rusya’yla stratejik ilişkilere sahiptir.
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Sınır sorunları konusunda yaşanan gelişmeler, tarafların karşılıklı politikalarını şekillendirmesi bakımından belirleyici niteliğe sahiptir. 

Nitekim 18 Aralık 2022 tarihinde İslamabad yönetimi, sorunların görüşülmesi için Afganistan’a bir heyet göndermiştir. Bununla birlikte iki 

ülke arasındaki sınır kapılarının kapatılması, terör örgütü Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) ile İslamabad arasında yaşanan gelişmeler ve 

mevcut yönetime karşı erken seçim çağrılarında bulunan eski Başbakan İmran Han’ın çalışmaları, Afganistan-Pakistan sınır meselesine 

de yansımaktadır.

Sınır anlaşmazlıkları, Afganistan ve Pakistan yönetimlerini karşı karşıya getirmekte ve taraflar arasındaki ilişkiler, bu sebeple gergin seyret-

mektedir. Yaşanan son çatışmalar nedeniyle iki ülke arasındaki Çaman Sınır Kapısı kapatılmış; ancak kısa süre sonra yeniden açılmıştır. 

Daha önce de benzer çatışmalar hasebiyle Çaman-Spin-Boldak sınırı kapatılmıştı. Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan Eyaleti’nin 

başkenti Ketta’nın yaklaşık 120 km (74 mil) kuzeybatısında yer alan Çaman Sınır Kapısı, iki ülke arasındaki en işlek geçiş noktalarından biri 

olma özelliğine sahiptir.[3] Uzun süre kapalı tutulamaması da sınır kapısının yoğunluğunu ve önemini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda 

bu gelişmenin sorunların çözümüne ilişkin girişimlere bir örnek oluşturduğu da söylenebilir.

Taliban-Pakistan ilişkilerinin uyumlu ve olumlu seyretmesi, taraflar kadar bölge dengeleri açısından da mühimdir. Dolayısıyla her iki yöne-

tim de sorunların çok fazla büyümemesinden yanadır. Sınır kapısının kısa süre içinde açılması ve Pakistan’ın mollalardan oluşan bir heyeti 

sınır çatışmalarını görüşmek üzere Afganistan’a göndermesi de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Görülmektedir ki; Taliban’ın dini tandanslı bir yapıda olması, Pakistan’ı din adamlarından oluşan bir heyet göndermeye yönlendirmiştir. 

Böylece uzlaşma noktasında bir ilerleme sağlanacağı düşünülmüştür. İslamabad’ın çözüm bulma amacında olduğu ve Taliban’la uzlaş-

maya çalıştığı söylenebilir.

 Afganistan’ın Pakistan’la olan bu anlaşmazlığı, Hindistan’ı da daha aktif bir tutum sergilemeye yönlendirmektedir. İslamabad da bunun 

farkındalığıyla Taliban’la uzlaşma çabası içerisindedir. Zira sınır ihtilafı, taraflar arasında farklı anlaşmazlıklara sebebiyet vermekedir.

Söz konusu zorluklardan biri de terör örgütü TTP ile İslamabad arasındaki ateşkes tartışmalarında görülmektedir. TTP’nin ateşkesi bozması 

ve saldırılara dönmesi sınır meselesine etki etmektedir. Dolayısıyla durum, Taliban-İslamabad münasebetlerine de yansımaktadır. So-

runla ilgili görüşme yapmak için Afganistan’a ziyaretler gerçekleştirilmiş; ancak sonuç alınamamıştır. Yapılan son görüşmeler sonrasın-

da ise Taliban’ın arabuluculuğunda müzakerelerin yeniden başladığı gündemde yer almaktadır. Hayber Pahtunhva Valisi’nin Sözcüsü 

Muhammed Ali Saif, Bannu bölgesindeki terörle mücadele polis merkezine düzenlenen saldırının ardından müzakerelerin 19 Aralık 2022 

tarihinde yeniden başladığını bildirmiştir.[4] Sınır gerilimleriyle TTP-İslamabad müzakerelerinin paralel seyrettiği görülmektedir.

Diğer taraftan Pakistan’da şiddet olaylarının son zamanlarda arttığı görülmektedir. Örneğin Belucistan eyaletinde hareketlilikler gözlem-

lenmektedir. Ayrıca Hayber Pahtunhva bölgesinde şiddet eğiliminin arttığı söylenebilir. Kısa süre önce Bargai Polis Karakolu’na yönelik bir 

saldırı meydana gelmiştir. Aynı zamanda yeniden bir müzakere sürecinden söz edilse de TTP’nin faaliyetleri artmıştır. Bahse konu olan 

durum, ülkedeki güvenlik algısına yönelik endişelere sebebiyet vermektedir.

Ülkede kış aylarında saldırıların ve terör faaliyetlerinin daha da artacağına dair tahminler vardır. Özellikle de batı sınırlarının güçlendirilm-

esi gerektiğinin ve bu bölgedeki saldırıların artabileceğinin üzerinde durulmaktadır.[5] Nitekim ülkenin her geçen gün daha ciddi güvenlik 

sorunları içerisine girdiği görülmektedir.

Ülkede şiddet eğiliminin arttığı göz önünde bulundurulduğunda saldırıların devamının geleceğini söylemek mümkündür. Diğer yandan 

terör örgütü Devlet’ül Irak ve’ş Şam’ın sözde Horasan Emirliği’nin (ISKP) Taliban’a ve iletişim kurduğu aktörlere bakıldığında, Pakistan’daki 

saldırılarını yoğunlaştırması beklenebilir. Yaşanan karmaşa sırasında Belucistan bölgesinde de hareketlilikler meydana gelebilir. Bilinen 

belli başlı bölgeler dışında farklı yerlerden de saldırı ya da şiddet haberleri alınabilir. Dolayısıyla Afganistan’la yaşanan sınır sorunlarının 

Pakistan iç siyasetinden ulusal güvenliğe kadar birçok alana etki ettiği ifade edilebilir. Hindistan-Pakistan rekabeti ve Yeni Delhi’nin Afgan-

istan politikası da bu gelişme dinamiğinden etkilenmektedir.

Afganistan-Pakistan Sınır
Anlaşmazlıklarında Son 
Gelişmeler
Geçmişte İngilizler tarafından belirlenmiş olan 

Durand Sınır Hattı, uzun yıllardır Afganistan ile 

Pakistan arasında ihtilafa neden olmaktadır. 

Peştunları bölen sınır hattı üzerine iki ülke arasın-

da anlaşma sağlanamamaktadır. Bu sebeple 

zaman zaman çatışmalar meydana gelmek-

tedir. Bununla birlikte Taliban, Pakistan’ın ulusal 

güvenliğe yönelik tehditleri gerekçe göstererek 

sınırda tel örme faaliyetlerinde bulunmasına da 

tepki göstermektedir. Dolayısıyla sınır sorunları, 

ilişkilerin gerilmesine ve şiddet olaylarının yaş-

anmasına yol açmaktadır.

11 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen çatış-

ma da bunlardan biridir. Yedi kişinin hayatını 

kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı çatışmalar, 

Afganistan-Pakistan sınır sorunlarının geldiği 

noktayı gözler önüne sermiştir.[1] 15 Aralık 2022 

tarihinde de Pakistan’daki yetkililer, Taliban 

güçlerinin sivil hedeflere yönelik yeni bir sınır 

ötesi topçu bombardımanında bulunduğunu 

duyurmuştur.[2] Çaman Sınır Kapısı yakınlarında 

ateş açılması, sınır kapısındaki faaliyetleri ve ti-

careti olumsuz etkilemiştir.
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Seul’un Pyongyang’dan
Algıladığı Tehdit ve
Güvenlik Arayışları
2022 yılı, Kuzey Kore’nin kuruluşunun 74. yılı ol-

makla birlikte ülkenin uluslararası arenada 

en yüksek tehdit seviyesine ulaştığı sene olar-

ak kayda geçmiştir. Nitekim 2022 senesinde 

Pyongyang, nükleer gücünü hiç olmadığı kadar 

artırmış, onlarca kısa ve uzun menzilli kıtalararası 

balistik füze denemesi gerçekleştirmiştir. Dahası 

kendini nükleer güç olarak ilan eden yasayı ka-

bul etmiş ve hem Asya-Pasifik bölgesinde hem 

de küresel çapta güvenlik endişeleriyle nükleer 

kaygıların en üst seviyeye çıkmasına neden ol-

muştur. Nitekim söz konusu durum da Amerika 

Birleşik Devletleri’nin (ABD) öncülüğündeki Batı 

ittifakını birçok önlem almak ve Kuzey Kore’yi 

caydırmaya yönelik hamleler yapmak zorun-

da bırakmıştır. Bu minvalde bölge üzerinde ABD, 

Güney Kore ve Japonya işbirliğinde birtakım 

tatbikatlar düzenlenmiş, birçok sert söylemde 

bulunulmuş ve Pyongyang defalarca kınan-

mıştır.

Tüm bu gelişmeler ise Kuzey Kore’yi daha fazla 

provoke etmekten başka bir sonuç vermemiş; 

kısacası Batı’nın politikaları etkisiz kalmıştır. 

Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi (BMGK) içerisinde de Kuzey Kore’nin 

nükleer faaliyetlerine karşı yaptırım kararları 
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Tüm bu etkiler, tarafların da farkında olduğu faktörlerdir. Bu sebeple sınır sorunlarının çözümü konusunda diyalog ve istişare yolunun 

tercih edileceği belirtilmiştir. Bu yüzden de taraflar, 20 Aralık 2022 tarihinde sorunların diyaloglar ve ikili temaslarla çözümü konusunda 

anlaştıklarını duyurmuştur.[6]

Netice itibarıyla Afganistan-Pakistan sınır çatışmalarının taraflar arasındaki birçok mesele üzerinde etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Ancak her iki taraf da büyük olumsuzluklardan kaçınmakta ve çözüm yolları aramaktadır. Pakistan’ın Afganistan’a heyet göndermesi 

ve Taliban’ın TTP ile İslamabad arasında arabulucu rolünü devam ettirme niyeti, karşılıklı olarak gerilimin tırmanmasından kaçınıldığına 

işaret etmektedir. Her iki yönetimin de iç politikada karşı karşıya olduğu sorunlar, sınır anlaşmazlıkları konusunda daha ılımlı bir tutum 

içerisinde hareket etmelerini sağlamaktadır. Ancak bu durum, sınır sorunlarının kolayca çözülebileceği anlamına gelmemektedir. Zira 

sınırda yaşanan çatışmalar tarafların rutinine dönüşmüştür.

[1] “Fresh Border Clashes Between Pakistan, Afghanistan’s Taliban”, VOA News, https://www.voanews.com/a/fresh-border-clashes-between-pakistan-afghan-

istan-s-taliban-/6878079.html, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[2] “Fresh Border Clashes Between Pakistan, Afghanistan’s Taliban”, Voa News, https://www.voanews.com/a/fresh-border-clashes-between-pakistan-afghani-

stan-s-taliban-/6878079.html, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[3] “Pakistan-Afghanistan Border Reopens After deadly Firing”, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2022/12/13/pakistan-afghanistan-border-cross-

ing-reopens-after-deadly-firing, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

.Azadi Radio, https://da.azadiradio ,”دش هتفرگرس زا ناغفا نابلاط تطاسو هب یناتسکاپ نابلاط کیرحت و ناتسکاپ یودرا تارکاذم“ [4]

com/a/32183827.html, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[5] “Pakistan May Witness Rise in Terror Attacks from Western Frontiers During Winters”, The Print, https://theprint.in/world/pakistan-may-witness-rise-in-

terror-attacks-from-western-frontiers-during-winters/1272268/, (Erişim Tarihi: 20.12.2022).

[6] “Pakistan, Afghanistan Agree to Resolve Border Issues”, Geo, https://www.geo.tv/latest/459854-pak-afghan-authorities-agree-to-amicably-resolve-bor-

der-issues, (Erişim Tarihi: 21.12.2022).
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Bulgaristan’ın Rusya-Ukrayna 
Savaşı’na İlişkin Değişen
Güvenlik Paradigması
Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu dünya sis-

temi çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ile Sovyetler Birliği arasında çok boyutlu 

bir rekabet süreci yaşanmıştır. Bu dönemde 

Afrika da iki devlet ve blok arasındaki önemli 

rekabet alanlarından biri olmuştur. Özellikle de 

Sovyetler Birliği hem ideolojik söylemleri hem de 

Afrika ülkelerine verdiği destek sayesinde kıta-

da önemli bir nüfuz elde etmiştir. Buna karşılık 

ABD’nin de kıtada çeşitli faaliyetlerde bulun-

duğu ve önemli ilişkiler kurduğu bilinmektedir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Afrika 

ülkeleri, ABD’yle münasebetlerini güçlendirmeye 

devam etmiştir. Ancak Asya’da yükselişe geçen 

Çin, Afrika için yeni bir alternatif olarak ortaya 

çıkmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise Rusya’da 

Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte yeni 

bir aşamaya geçilmiştir. Zira Putin liderliğindeki 

Rusya, tekrardan toparlanmaya ve güçlen-

meye çalışırken; Afrika gibi coğrafyalarda ise 

Sovyetler Birliği’nden kalan mirası kullanmaya 

yönelik bir politika izlemiştir.

Böylesi bir ortamda Rusya hem ikili ilişkiler ku-

rarak hem de Afrika Zirveleri vesilesiyle çok 

boyutlu olarak bölgedeki etkisini ve faaliyetlerini 

arttırmıştır. Hatta Rusya, Çin’le bölgesel bazda 

uyuşan çıkarlarını Afrika’da da sürdürmüştür. 

Bunun neticesinde ise Rusya ve Çin, Batılı aktörl-

erin Afrika’da kurduğu nüfuzu sarsmıştır. Buna 

örnek olarak, bir dönem Fransa’yla yakın ilişkil-
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alınmaya çalışılmış; fakat bu kararlar, Çin ve Rusya’nın vetolarıy-

la karşılaşmıştır. Hülasa ABD ve bölge üzerinde ABD öncülüğünde 

kurulan Batı temelli Güney Kore-Japonya ittifakı bir türlü istediğini 

alamamıştır.

Mevzubahis hadiselerden hareketle, Kuzey Kore’nin yarattığı tehdi-

din en azından yakın zaman içerisinde düşmeyeceği; hatta 2023 

yılı itibarıyla 2022 senesindeki tehdit düzeyini geride bırakacağı 

tespiti yapılabilir. Nitekim güncel gelişmeler bu tespiti yapabilmek 

için önemli örnekler sunmaktadır.

İlk olarak 16 Aralık 2022 tarihinde Kuzey Kore Devleti Resmi Haber 

Ajansı KCNA ülkenin yeni bir stratejik silah geliştirme aşamasın-

da olduğunu, söz konusu silahın “yüksek itmeli katı yakıtlı” bir mo-

tor olduğunu ve bu motorun Kim Jong Un’un gözetiminde ve 

Kuzey Kore’nin Sohae Uydu Fırlatma Sahası!nda yapılan bir testle 

denendiğini bildirmiştir. Aynı zamanda mevzubahis test vesilesiyle 

Pyongyang’ın nükleer füze programlarını hızlandıracağı belirtilm-

iştir.[1]

Daha sonra 18 Aralık 2022 tarihinde Güney Kore Genelkurmay 

Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Tongchang-ri bölgesinden ateşlenen 

iki orta menzilli balistik füze tespit edildiğini söylemiştir. Yapılan 

açıklamada, füzelerin yüksek bir yörüngede ateşlendikleri ve yak-

laşık 500 kilometre (km) uçtukları belirtilerek, Güney Kore ve ABD 

istihbaratının “Kuzey Kore’nin füze geliştirmesiyle ilgili son eğilimleri 

dikkate alarak” fırlatmayı analiz ettiği dile getirilmektedir.[2]

Ardından 19 Aralık 2022 tarihinde KCNA, Kuzey Kore’nin bir “casus 

uydu” geliştirmeyi hedeflediği ve bu minvalde söz konusu sürecin 

değerlendirilerek önemli bir test gerçekleştirildiği söylenmiştir. Yine 

aynı haberde her şeyin yolunda gitmesi halinde söz konusu uy-

dunun 2023 yılının Nisan ayında tamamlanmasının amaçlandığı 

vurgulanmıştır.[3]

Anlaşılacağı üzere Pyongyang, denemelerinde nicelik bazında 

hiçbir azalışa gitmemekte; aynı zamanda denemelerinin niteliğini 

de arttırmaktadır. Üstelik ülke, “casus uydu” ve “yüksek itmeli katı 

yakıtlı motor” gibi yeni cihazlar tasarlamaktadır. Nitekim tüm bun-

lar da 2023 yılının Kuzey Kore açısından 2022 senesine kıyasla çok 

daha proaktif geçeceği konusunda fikir vermektedir.

Gerek coğrafi koşullar gerekse de jeostratejik konjonktür hasebiyle 

bazı devletler Kuzey Kore’nin yarattığı tehlikeyi çok daha yakından 

hissetmektedir. Bu da tehlikeyi diğer paydaşlarına kıyasla daha 

yakından hisseden devletleri ve özellikle de bu devletlerin başında 

gelen Güney Kore’yi, ittifaklar ve tatbikatlar yoluyla caydıramadığı 

Kuzey Kore noktasında yeni arayışlara itmiştir.

Nitekim Seul, Pekin’den Pyongyang’ı nükleer silahlardan arındırma 

ve müzakerelere geri döndürme çabalarını arttırmasını istemiş 

ve Kuzey Kore’nin diyaloğa geri dönmesinin “ortak çıkarları” nok-

tasında önemli bir gelişme olacağını söylemiştir. Bahse konu talep, 

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi 

arasındaki çevrimiçi bir görüşmede dile getirilmiştir.[4] Bu noktada 

bölgede Batı temelli bir ittifak içerisinde bulunan Güney Kore’nin 

ABD ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) yerine Çin’den ta-

lepte bulunması oldukça dikkat çekicidir.

Bunun yanında medyaya verdiği bir demeçte Güney Kore Savun-

ma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) Bakanı Eom Dong-hwan, Kuzey 

Kore tehditlerine karşı yerli savaş silahları, savunma ve gözetleme 

sistemleri geliştirdiklerini söylemiştir. Ayrıca Eom; Kill Chain önley-

ici saldırı mekanizması, Kore Hava ve Füze Savunması (KAMD) ve 

Kore Büyük Ceza ve Misilleme sistemlerinden (KMPR) oluşan yerli üç 

eksenli savunma sisteminin hızla önem arz ettiğini dile getirmiştir.

[5] Bu da yine Güney Kore’nin “kendi başının çaresine bakma” 

amacında olduğu anlamını taşımaktadır.

Aynı zamanda Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Uluslara-

rası Atom Enerjisi Kurumu’ndan (UAEK) Kuzey Kore’nin nükleer silahl-

ardan arındırılmasına yardım etmesini istemiş ve Pyongyang’ın 

nükleer ve füze programlarıyla ilgili endişelerini dile getirmiştir.[6]

Tahmin edileceği gibi Güney Kore, Pyongyang’ın eylemlerinden 

rahatsızlık duyan ülkelerin başında gelmektedir. Zira Seul, gerek 

bölgede Washington ve Tokyo’yla kurduğu ittifakı gerekse de 

BMGK’yı yok sayarak Çin ve UAEK’ten yardım istemekte ve kendi 

askeri kapasitesini arttırmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak Seul, 

Pyongyang’dan algıladığı tehdit hasebiyle kendi ulusal güvenliğini 

sağlamaya odaklanmış ve ulusal çıkarlarını ABD ve Batı’yla olan 

ilişkilerinin üzerinde bir noktaya konumlandırmış gözükmektedir.

[1] “North Korea Says It Tested “High-Thrust Solid-Fuel Motor”, Al 

Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2022/12/16/north-ko-

rea-says-it-tested-high-thrust-solid-fuel-motor, (Erişim Tarihi: 

23.12.2022).

[2] “North Korea Fires 2 Ballistic Missiles: Seoul’s Military”, Channel 

News Asia, https://www.channelnewsasia.com/asia/north-ko-

rea-fires-2-ballistic-missiles-seouls-military-3152991, (Erişim Tarihi: 

23.12.2022).

[3] “North Korea Confirms “Important” Spy Satellite Test for April 

Launch”, Channel News Asia, https://www.channelnewsasia.com/

asia/north-korea-confirms-important-spy-satellite-test-april-

launch-3153841,(Erişim Tarihi: 23.12.2022).
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düzenlenen askeri tatbikatlara cevap olarak Birleşmiş Milletler’de 

(BM) Moskova aleyhindeki oylamalara katılmayan Fas’ın farklı bir 

tutum sergilemeye başladığı söylenebilir.

Bilindiği üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından bu yana 

herhangi bir Afrika devleti, Ukrayna Ordusu’na destek gönder-

memiştir. Lakin ABD’nin devreye girmesi ve Fas yönetimini ikna 

etmesi üzerine Rabat’ın Kiev’e destek gönderme kararı aldığı id-

dia edilmektedir. Eğer iddia doğruysa, alınan karar ve atılacak 

olan adım, bir Afrika ülkesinden Ukrayna Ordusu’na gönderi-

lecek ilk yardım olarak önem kazanmaktadır. Bunun halihazır-

da dikkat çekmesinin nedeni, artan Cezayir-Rusya yakınlaşması 

sürecinde Fas’ın Ukrayna’ya yardım gönderecek olmasıdır.[5]

Söz konusu iddialara bakıldığında Fas, Ukrayna Ordusu’na T-72 

tanklarının yedek parçalarını gönderecektir. Yardımların “büyük 

bir gizlilik” içinde ABD’nin ikna etmesi sayesinde gönderilmesi 

kararlaştırılmıştır. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı’na mesafeli yak-

laşan Rabat’ın tarafını seçtiği ve Washington’la uyumlu hareket 

ettiği görülmektedir.[6]

Sonuç olarak Cezayir ile Fas’ın arasında yaşanan bölgesel 

rekabetin küresel boyutu da bulunmaktadır. Bu nedenle dev-

letler, sadece birbirlerini değil; rakip olarak gördükleri devletleri 

destekleyen aktörleri de hedef almaktadır. Bu bağlamda Fas, 

sadece Cezayir’i değil; Ukrayna’nın verdiği mücadeleye yardım 

ederek Cezayir’i destekleyen Rusya’yı da yıpratmaya çalış-

maktadır. Eğer iddialar doğruysa, Cezayir-Fas hattındaki so-

runun büyüyeceğini ve rekabetin derinleşeceğini söylemek 

mümkündür. Rabat’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair tutumunu 

değiştirmesi, Rabat-Moskova hattındaki tansiyonun yükselm-

esine ve Cezayir-Moskova ilişkisinin derinleşmesine yol aça-

caktır. Bu noktada küresel güçlerin benimseyeceği tutumun 

etkisi de önem taşımaktadır. Kısacası Fas-Cezayir ilişkilerindeki 

tansiyonun yükselmesi ve sürece ABD ile Rusya’nın dahil olması, 

Ukrayna’nın bir kazanımı olarak yorumlanabilir.

[1] Alba Sanz, “Russia and Algeria to Conduct Military Exercises 

on the Border with Morocco”, Atalayar, https://atalayar.com/en/

content/russia-and-algeria-conduct-military-exercises-bor-

der-morocco, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

[2] Abdessalam Sakia, “Algeria-Russia: Historic, Strategic Rela-

tions Between Two Powers”, https://www.echoroukonline.com/

algeria-russia-historic-strategic-relations-between-two-pow-

ers, (Erişim Tarihi: 14.12.2022).

ere sahip olan Orta Afrika Cumhuriyeti ile Mali’nin günümüzdeki 

konumlanışı gösterilebilir. Zira bu iki devlet de Rusya’ya oldukça 

yakındır.

Öte yandan Afrika ülkelerinden Cezayir de Rusya’yla güçlü ilişkil-

ere sahiptir. Cezayir, savunma sanayisi açısından Moskova’nın 

en önemli müşterilerindendir. Hatta Afrika ve Arap Dünyası 

açısından bakıldığında Cezayir, Rusya’nın birinci müşterisi olar-

ak ön plana çıkmaktadır. Cezayir ile Rusya arasındaki münase-

betler, sadece silah ticareti boyutuyla sınırlı değildir. Ayrıca 

taraflar, Fas sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikatlar da 

gerçekleştirmektedir.[1] Üstelik Cezayir, BRICS’e katılmak istediğini 

de açıklamıştır. Bu durum, Cezayir-Rusya ilişkilerine çok boyut-

lu bir özellik kazandırırken; Cezayir yönetiminin isteği, Moskova 

tarafından olumlu karşılanmıştır.[2] Mevzubahis gelişmeler, söz 

konusu ülkenin dış politikasındaki yönelimi net şekilde gözler 

önüne sermektedir.

Diğer taraftan Afrika’da hâlâ Batı’yla güçlü ilişkileri bulunan 

yönetimler bulunmaktadır. Bunun örneklerinden biri de Fas’tır. 

Rabat, Washington’la önemli ilişkileri bulunan bir aktördür. Hatta 

önceki ABD Başkanı Donald Trump, Fas’ın İbrahim Anlaşmaları 

kapsamında İsrail’le ilişki kurması durumunda, Batı Sahra’daki 

egemenliğini tanıyacağını açıklamıştı. Rabat’ın Tel Aviv’le ilişki 

kurmasının ardından ABD, Fas’ın Batı Sahra üzerindeki egemen-

liğini tanımıştır.[3]

Fas ile Cezayir arasında çeşitli bölgesel sorunlar ve rekabet yaş-

anmaktadır. Öncelikle taraflar arasında Fransız sömürgeciliğin-

den kalan bazı ihtilaflar bulunmaktadır. Bunun en önemli örneği, 

Batı Sahra’nın egemenliği konusudur. Cezayir yönetimi, bu 

süreçte Fas’a karşı Polisario Cephesi’ni desteklemektedir. Buna 

karşılık Fas, Cezayir’den ayrılmak isteyen Kabili halkını destekle-

mektedir.[4]

Anlaşılacağı üzere Cezayir ile Fas arasındaki rekabet, bu ülkelerin 

dış politikalarını da etkilemektedir. Fas, ABD’yle ilişkilerini güçlendi-

rirken; Cezayir ise Rusya’yla olan bağlarını derinleştirmektedir. Bu 

durum, bölgesel bir sorunun ya da rekabetin, küresel bir özellik 

kazanmasına da yol açmaktadır. Zira buna dair en son gelişme, 

Fas’ın Ukrayna Ordusu’nu destekleyeceğine dair iddialardır.

Tüm bunlarla birlikte Rusya’nın Afrika’da önemli bir etkisi vardır. 

Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra, Moskova’nın kıtadaki 

nüfuzu ve kıta devletlerinin ekonomik kayba uğramamak iste-

memesi nedeniyle Afrika ülkelerinin yaklaşık yarısının tarafsız bir 

tutum takındıkları ve mesafeli yaklaştıkları görülmektedir. Ancak 

Cezayir-Rusya hattında gelişen ilişkiler, artan silah ticareti ve 
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