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Tatbikat Diplomasisinden
Diyalog Arayışlarına Batı-Kuzey 
Kore İlişkilerinde
Çözümsüzlüğün Nedenleri
Asya-Pasifik Bölgesi, temel olarak ittifaklar ve 

kutuplar üzerinden şekillenen bir politik kon-

jonktüre sahiptir. Bu sebeple de bölge, git gide 

Batılı aktörler ile çok kutupluluk arayışı içerisinde 

olan Çin ve Kuzey Kore gibi devletler arasın-

da yaşanan güç mücadelesinin cereyan et-

tiği bir jeopolitik satranç tahtası halini almak-

tadır. Nitekim her ne kadar diplomasi yollarını 

kapamış bir aktör olarak yalnızca eylemler, sert 

söylemler ve tatbikatlarla nüfuz gösterse de 

Kuzey Kore, söz konusu rekabette önemli bir yer 

tutmaktadır. Zira Batı’nın bölgedeki hamleleri in-

celendiğinde, Pyongyang’ı hesaba katmadan 

yapılan değerlendirmelerin eksik bir okuma ol-

acağı söylenebilir.
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Kuşkusuz Kuzey Kore, büyük bir nükleer güçtür. Son dönemde artan füze denemeleri,[1] nükleer silahlarını ve kapasitelerini arttırma kara-

rı[2] ve kendini bir nükleer güç olarak ilan eden yasayı kabul etmesi[3] gibi gelişmeler nedeniyle Pyongyang yönetimi, bölge devletlerinin 

güvenlik endişeleri azami seviyeye çıkarmaktadır. Bu da Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) liderliğindeki aktörleri müşterek tehdit algısı 

etrafında konsolide etmektedir. Fakat birlikteliği artan ve bölgedeki nüfuzunu güçlendiren ülkelerin eylemleri, söylemleri ve tatbikatları, 

Kuzey Kore’yi caydırmamaktadır. Aksine söz konusu birliktelik, Pyongyang’ın daha proaktif bir dış politika izlemesine ve provoke olmasına 

yol açmaktadır.

Bu noktada incelenebilecek ilk husus, Kuzey Kore’nin ABD ve müttefiklerinin Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki tatbikatlarını, mevcut statükoyu 

“kırmızı çizgiye” doğru yaklaştıran eylemler olarak değerlendirmesidir. Nitekim Pyongyang, Washington ile Seul’un işbirliğinde düzenlenen 

askeri tatbikatlara sert bir söylemle karşı çıkmış, bu faaliyetlerin Asya-Pasifik Bölgesi’ni “dev bir savaş cephaneliğine” dönüştürdüğünü 

iddia etmiştir.[4]

Kuzey Kore hem revizyonist tutumu hem Batı, ABD ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) karşıtlığı hem de yükselen ve büyüyen 

nükleer gücüyle Asya-Pasifik Bölgesi’nin güvenlik mimarisinde önemli bir kırılma yaratabilir. Ancak söz konusu durum, bölge başkentlerini 

genel olarak Batı’ya ve özel anlam da ise ABD’ye yönlendirmektedir.

Pyongyang’da herhangi bir caydırıcılık yaratmayan bu tatbikatlar, Kuzey Kore’nin söylemlerini ve eylemlerini sertleştirmekte; haliyle 

bölgede önü alınamaz bir güvenlik ikilemi meydana gelmektedir. Dahası git gide artan gerilim de devletlerin güvenlik endişelerini der-

inleştirmektedir.

Tüm bu sebeplerden ötürü bölgenin güvenlik denkleminin daha da kırılganlaşacağı ve kısa vadede bahsi geçen tabloda herhangi bir 

düzelme yaşanmayacağı öne sürülebilir.  Aynı zamanda Kuzey Kore’nin tehditvari söylemleri de Batı’da caydırıcılık yaratmamakta ve 

provakatif bir dönüt bulmaktadır.

İncelenecek ikinci husus da ABD’nin nükleer silahlardan arınma konusundaki müzakere fikrini, Kuzey Kore’nin sert bir dille reddetmesidir. 

Bu kapsamda Washington’un Pyongyang’a Covid-19 salgını kapsamında insani yardım önerdiği de bilinmektedir. Ancak Pyongyang 

yönetimi, bu yardım teklifini de geri çevirmiştir. Kuzey Kore, mevzubahis girişimleri “utanmaz bir zaman kazanma girişimi” şeklide nitel-

endirmiştir. Ayrıca Pyongyang, reddetme gerekçesini ABD’nin “düşmanca tavrı ve eylemleri” olarak açıklamıştır. [5] Bu da Kuzey Kore’nin 

diyalog kapısını kapattığı ve meselenin diplomatik yollarla çözülemeyeceği şeklinde yorumlanabilir.

Sonuç olarak Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki güvenlik denkleminin git gide kırılganlaştığı ve bunda da Kuzey Kore’nin belirleyici bir rol oynadığı 

söylenebilir. Batı ise bu güvenliksizleşmenin sonlandırılmasına yönelik çeşitli adımlar atmaktadır. Lakin bu noktada denenen yöntem-

lerden biri olan askeri tatbikatların beklenen caydırıcılığı yaratmadığı ve Pyongyang’ı provoke ettiği açıkça görülmektedir. İkinci seçenek 

olarak değerlendirilen diyalog çağrıları da Kuzey Kore tarafından net bir dille reddedilmektedir. Bu yüzden de bölgedeki güvenlik sorun-

larının devam edeceği ifade edilebilir.

[1] “North Korea: What We Can Expect From Kim Jong-un in 2023”, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-asia-64123657J, (Erişim 

Tarihi: 03.02.2023).

[2] “North Korea Plans to Expand Nuclear Arsenal”, Arms Control Association, https://www.armscontrol.org/act/2023-01/news/north-ko-

rea-plans-expand-nuclear-arsenal, (Erişim Tarihi: 03.02.2023).

[3] “North Korea Declares Itself a Nuclear Weapons State”, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-asia-62845958, (Erişim Tarihi: 

03.02.2023).

[4] “N Korea Says US Drills Pushing Stiuation to “Extreme Red-Line”, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2023/2/2/n-korea-says-

us-drills-pushing-situation-to-extreme-red-line, (Erişim Tarihi: 03.02.2023).

[5] “North Korea Rejects Talks With US, Citing ‘Hostile Policy’, Voice of America News, https://www.voanews.com/a/north-korea-rejects-

talks-with-us-citing-hostile-policy-/6944347.html, (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
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yorumlanabilir. Diğer taraftan mevzubahis seçime katılan adayların ülkenin dış politikası hakkındaki fikirleri, Çekya’nın ilerleyen süreçte 

nasıl bir yön izleyeceği hususunda ipuçları barındırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Babis, seçimlerden hemen önce 

NATO’ya ilişkin ifadeleri yüzünden Polonya ve Baltık ülkelerinin tepkisini çekmiştir. Zira Babis, Rusya’nın Polonya’ya ya da Baltık ülkelerine 

saldırması durumunda, Çekya Ordusu’nu savaşa göndermeyeceğini dile getirmiştir.[3]

Özellikle de bahsi geçen devletlerin hepsinin NATO üyesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda Babis, bir bakıma ittifakın beşinci mad-

desinde öngörülen şartı uygulamayacağını öne sürmüştür. Çünkü söz konusu madde uyarınca bir NATO üyesi devlete yapan saldırı, itti-

fakın bütün üyelerine yapılmış kabul edilmektedir. Anlaşılacağı üzere Babis, Prag’ın takip edeceği dış politika hususunda Atlantik kampıyla 

uyum sergileyebilecek bir imaj çizmemiştir.

Buna karşılık Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Pavel, Çekya’nın NATO ve AB’yle uyum içinde hareket etmesi gerektiğini savunmak-

tadır. Ayrıca Pavel, Ukrayna’ya Rusya’ya karşı mücadelesinde mali yardımının arttırılmasından yanadır. Bununla birlikte Pavel’in Çekya 

Cumhurbaşkanı olmasının ciddi bir değişime yol açabileceği öne sürülebilir. Zira görevi devredecek olan mevcut Cumhurbaşkanı Milos 

Zeman, Çekya’nın Rusya ve Çin yanlısı siyasetler izlemesini isteyen bir isimdi.[4] Dolayısıyla Pavel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkenin 

dış politikasında NATO ve AB’yle ilişkilerin ağırlık kazanabileceği öngörülebilir. Üstelik Pavel’in NATO’da görev yapmış eski bir Çekya Generali 

olması da Prag’ın ittifakla olan uyumunu daha da arttırabilir.  Bu nedenle ilerleyen süreçte Çekya’nın NATO içinde daha aktif politikalar 

izlemeye gayret edeceği söylenebilir.

Öte yandan Pavel’in seçimlerden galip çıkması, AB tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Pavel, Prag’ın Brüksel’le uyumunu daha da 

arttırmasının yanı sıra avronun Çekya para birimi olarak kabul edilmesinden yanadır.[5] Bu yüzden de 2004 senesinde AB’ye katılan Çek-

ya’nın mali anlamda Brüksel’le entegrasyonunu tamamlaması, Pavel’in Cumhurbaşkanlığı sırasında yaşanabilir.

Pavel, Cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra ilk telefon görüşmelerini Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’nin yanı sıra Tayvan 

lideri Tsai Ing-wen’le gerçekleştirmiştir. Pavel’in Ing-wen’le gerçekleştirdiği görüşme oldukça dikkat çekicidir. Zira AB liderleri, geleneksel 

olarak Tayvanlı yetkililerle doğrudan siyasi temastan kaçınmaktadır. Bununla birlikte Pavel, bunu yapan ilk seçilmiş AB üyesi ülke lideri 

olmuştur.[6]

Pavel’in söz konusu hamlesi, ilerleyen süreçte Çekya’nın dış politikada hangi konulara öncelik vereceğini de göstermektedir. Dolayısıyla 

bu durum, “Tek Çin İlkesi”ne bağlı olan Çekya’nın Tayvan hususunda politika değişikliğine gideceğinin habercisi olabilir. Yani Pavel, her ne 

kadar AB yanlısı bir figür olsa da NATO taraftarı kimliğinin daha ağır bastığı iddia edilebilir. Zira NATO içinde ABD ve İngiltere ikilisi, Çin’e karşı 

daha şahin bir siyaset takip edilmesini savunurken; Almanya ve Fransa gibi devletler ise ihtiyatlı bir politika benimsenmesinden yanadır.

Dahası Pavel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde Çekya’nın Ukrayna’ya olan yardımını arttıracağı öngörülebilir. Bu bağlamda Pavel’in NA-

TO’da görev yaptığı düşünüldüğünde, Çekya’nın Ukrayna’ya ağır silah tedarik etmesi mümkündür. Bu nedenle de Prag-Kiev hattındaki 

ilişkilerin ivme kazanacağı söylenebilir.

Sonuç olarak Pavel’in Çekya’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması, halkın Batı’yla olan ilişkilerin yoğunlaşmasını istediğine işaret 

etmektedir. Bu nedenle Pavel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde Çekya’nın AB ve NATO gibi uluslararası örgütlerle uyumunun artması 

beklenmektedir.

[1] “Pro-Western, Retired General Pavel Sweeps Czech Presidential Vote”, Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/czech-retired-

general-aims-beat-tycoon-ex-pm-presidential-race-2023-01-27/, (Erişim Tarihi: 04.02.2023).

[2] Aynı yer.

[3] “Baltic States, Poland Fume at Babis’ ‘Anti-NATO’ Comments”, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/politics/news/baltic-states-

poland-fume-at-babis-anti-nato-comments/, (Erişim Tarihi: 04.02.2023).
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Çekya’daki Cumhurbaşkanlığı 
Seçim Sonuçları Neye İşaret Ediyor?
Eski Doğu Bloku ülkelerinden olan Çekya, Doğu 

Avrupa jeopolitiğinde önem arz eden devletlerin 

başında gelmektedir. Çekya’nın Sovyet Sosyal-

ist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasının 

ardından Batı’yla olan entegrasyonu hızlı bir 

şekilde gelişmiş ve Prag, sırasıyla Kuzey Atlantik 

Antlaşması Örgütü (NATO) ve Avrupa Birliği’ne 

(AB) katılmıştır.  Bu bağlamda 2023 yılının Ocak 

ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 

adayların ülkenin dış politikasına yönelik tutum-

ları bakımından büyük önem arz etmektedir.

Öte yandan Çekya’da Cumhurbaşkanlığı 

makamının görevlerinin ve yetkilerine bakıl-

masında fayda vardır. Çekya’da Cumhur-

başkanlığı, daha ziyade sembolik bir anlam 

taşımaktadır.  Lakin Cumhurbaşkanı, dış politika 

noktasında söz sahibidir.[1] Bir diğer deyişle Çek-

ya’da Cumhurbaşkanı, hükümetin dış politikasına 

etki etme konusunda mühim bir aktördür.

Tüm bunlarla birlikte 27-28 Ocak 2023 tarihlerinde 

Çekya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 

düzenlenmiştir. İki adayın yarıştığı seçimlerde eski 

Başbakan Andrej Babis ile eski Genelkurmay Başkanı 

ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Gen-

erali olan Petr Pavel yarışmıştır. Cumhurbaşkanlığı 

seçimini oyların 58,31’ini alan Pavel kazanmıştır. Ay-

rıca söz konusu seçim, %70,2 ile Çekya tarihindeki 

en yüksek katılımın gerçekleştiği Cumhurbaşkanlığı 

seçimi olmuştur.[2] Dolayısıyla bu durum, seçmen-

lerin değişim istediklerinin bir yansıması olarak 
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İngiltere’nin AUKUS’u 
Genişletme Önerisi
Birleşik Krallık’ta Avam Kamarası Savunma Kom-

itesi Başkanı Tobias Ellwood, AUKUS’un Hindistan 

ve Japonya’yı içerisine alacak şekilde genişletil-

mesi çağrısında bulunmuştur.[1] Bu önerinin 

gerçekleşmesi, Asya-Pasifik’in güvenliğini ve 

bölgesel güç dengelerini kökten değiştirebilir. 

Nitekim son dönemde Batı’nın Asya-Pasifik’teki 

güvenlik faaliyetleri artmakta, bölgede yeni it-

tifaklar ortaya çıkmakta veya bunların kapsamı 

genişlemektedir.

Hindistan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ve Avustralya arasında 2017 yılında resmi-

yet kazanan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu’nun (QUAD), 

günümüzde daha geniş kapsamlı bir kolektif 

savunma örgütüne dönüştürülmesi veya Kuzey At-

lantik Anlaşması Örgütü’yle (NATO) entegrasyonu 

tartışılmaktadır.[2] Bu çerçevede NATO Genel Se-

kreteri Jens Stoltenberg’in yakın geçmişte Güney 

Kore ve Japonya’yla gitmesi ve ayrıca Hindistan’la 

yürütülmesi planlanan stratejik diyalog, NATO’nun 

Asya-Pasifik’e doğru genişletilmesi olarak yorumla-

nabilir.

ABD’nin Çin’i çevreleme stratejisine hizmet ettiği düşünülen bir diğer oluşum da AUKUS’tur. İngiltere ve ABD’nin Avustralya’ya nükleer 

denizaltı teknolojisi ihraç etmesini öngören bu platform, QUAD’tan farklı olarak bir savunma-güvenlik ittifakı şeklinde anılmaktadır. Uzun 

süredir Japonya’nın da AUKUS’a katılabileceği tartışılmaktadır. Fakat bugüne kadar hem ABD hem de İngiltere, Japonya’nın bu işbirliğine 

katılacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştır.[3] Bu yüzden de Londra’dan AUKUS’un genişletilmesi yönünde bir önerinin gelmesi dikkat 

çekicidir.

Halihazırda İngiltere, yakın zamana kadar nükleer denizaltı teknolojisini Japonya ve Hindistan’a vermeye istekli olmamıştır. Londra’nın 

iradesinin yanı sıra Tokyo ve Yeni Delhi’nin bu yönde bir talebinin olup olmadığına da bakılmalıdır. Daha açık bir deyişle, Japonya ve 

Hindistan’ın nükleer denizaltı üretimindeki son gelişmeleri ve bu anlamda ABD ve İngiltere’den yardım isteyip istemedikleri de dikkate 

alınmalıdır. Zira bu önerinin Tokyo ve Yeni Delhi nezdinde hiçbir karşılığı da olmayabilir. Nitekim geçmişte Japonya, AUKUS’a katılacağı 

yönündeki iddiaları yalanlamıştır.[4]

Hindistan açısından bakıldığında ise eğer bundan çok daha önceleri olsaydı Yeni Delhi, AUKUS’a katılmaya sıcak bakabilirdi. Ancak bu 

alanda Rusya’yla işbirliği yapmaktadır. Moskova ise Yeni Delhi’nin kritik-hassas nükleer teknoloji alanında Batı’yla işbirliği yapmasına karşı 

çıkmaktadır.[5] Hindistan, birkaç nedenden ötürü AUKUS’a katılmaya karşı çıkabilir. Birincisi, yukarıda belirtildiği gibi Rusya’nın itirazıdır. 

Örneğin Moskova, 2017 yılında bir İngiliz heyetinin Hindistan’da kiralık olarak görev yapan Rus nükleer denizaltını incelemesine tepki göster-

miştir.[6]

İkincisi Hindistan, AUKUS’un imzalandığı 2021 yılına kadar Batılı güçlerden bu yönde yardım talep etmiş; fakat ABD ve İngiltere, söz konusu 

teknolojiyi Hindistan’a değil, Avustralya’ya sağlamıştır. Bunun üzerine Hindistan, nükleer denizaltı alanında Fransa’yla işbirliği arayışına 

yönelmiştir. Yakın zamanda ise iki ülke arasında ortak denizaltı üretimi konusunda işbirliğine varılmıştır.[7]

Üçüncüsü ise Hindistan, nükleer denizaltı üretiminde yerli savunma sanayini desteklemeyi tercih etmektedir ve yabancı savunma şir-

ketlerinin payını azaltmaya dönük çalışmalar yürütmektedir.

Dördüncü olarak Yeni Delhi yönetimi, AUKUS’un Çin’i doğrudan hedef alan bir savunma ittifakı olduğunu düşünerek buna katılmaktan ve 

dolayısıyla bölgedeki askeri gerilimi tırmandırmaktan uzak durabilir.

İngiltere’nin AUKUS’u genişletme önerisinde bulunmasını bölgesel ve küresel konjonktürden bağımsız değerlendirmek doğru olmayacak-

tır. Öncelikle belirtmek gerekir ki; Batı Dünyası’nın Çin’e karşı mücadelesi derinleşmektedir. Bahse konu olan durum, Asya-Pasifik’te ABD ile 

İngiltere arasındaki uyumun artmasına ve ittifaklar yoluyla işbirliğini derinleştirmelerine imkan vermektedir. Nitekim İngiltere’nin bugüne 

kadar neden QUAD içerisinde yer almadığı da önemli bir sorudur. Aynı zamanda bu, ABD ve İngiltere’nin Asya-Pasifik’teki farklılaşan 

çıkarlarının göstergesidir. Fakat şimdi İngiltere, bu uyumsuzluğu kapatmak için harekete geçmiş gözükmektedir. Bazı analistler, AUKUS’un 

Hindistan ve Japonya’ya doğru genişletilmesini, İngiltere’nin QUAD’a katılma çabası olarak da yorumlamaktadır.[8] Çünkü bu iki aktör 

(Hindistan ve Japonya), aynı zamanda QUAD’ın parçasıdır.  

İngiltere, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi, Asya-Pasifik’te de savunma ittifakları kurma arzusundadır. QUAD ise bölgenin özgür ve açık hale 

getirilmesi için üye devletler arasında deniz seyrüsefer ve hava sahası güvenliği, ortak tatbikatlar yapılması, korsanlıkla mücadele ve 

statükonun korunması gibi alanlarda işbirliğini öngörmektedir. Bu yönüyle QUAD, bir savunma ittifakı olmaktan ziyade; bölgesel güvenliğe 

katkıda bulunmayı amaçlayan ortak bir platform konumundadır. Dolayısıyla İngiltere, son girişimleriyle birlikte QUAD’ın kolektif savun-

ma-güvenlik örgütüne dönüşmesine katkıda bulunabilir.

İngiltere, şayet Hindistan ve Japonya’yı “Çin karşıtı” bir bölgesel oluşuma, örneğin AUKUS’a dahil etmeyi başarabilirse; bu, doğal olarak 

Asya’da NATO benzeri ittifakların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Bölgede “Çin karşıtı” ittifakların kurulması, esasında Washington yöne-
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Krizler Karşısında Fırsat Arayışları: 
İberya’da Güçlü İşbirliği Dönemi
Mevcut uluslararası konjonktürde Avrupa kıtası, 

çok boyutlu ve mütemadiyen devam eden kri-

zlerle mücadele vermektedir. Enerji meselesi, 

göçmen sorunu, ekonomik kriz ve çevre prob-

lemleri gibi krizleri içeren bu istikrarsızlık ortamı, 

bölgesel ve küresel nedenlerden kaynaklan-

maktadır. Fakat söz konusu krizlerin kaynağı ne 

olursa olsun Avrupa, bu sorunlardan en fazla 

etkilenen bölgeler arasında yer almaktadır. 

Buna rağmen her kriz, birtakım fırsatları da 

barındırmaktadır. İberya da bu fırsatları değer-

lendirmek için atakta bulunmuştur.

Bilindiği gibi Sosyalist Parti Genel Sekreteri 

António Costa, 2015 yılında Portekiz’de iktidara 

gelmiştir. Sosyalist İşçi Partisi Genel Sekret-

eri Pedro Sánchez ise 2018 senesinde İspanya 

Başbakanı olmuştur. Sánchez’in göreve geld-

iği tarihten beri taraflar, işbirliğine ve dayanış-

maya dayalı ilişkiler yürütmüştür. Bunda ide-

olojik yakınlık belirleyici rol oynamıştır. Bilhassa 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından 

savaşın getirdiği kriz ortamında taraflar ar-

asındaki münasebetler genişlemiş ve derin-

leşmiştir. 
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timinin stratejisidir. Ancak Londra, bu stratejide kullanışlı bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Çünkü bilhassa Hindistan, Çin’in karşısında 

konumlanmak istememektedir. ABD ise Hindistan’ı bu konuda ikna edememektedir.

Washington’a kıyasla Londra’nın Yeni Delhi’yle arası daha iyidir. Her şeyden önce eski sömürgesidir ve ona istediklerini kabul ettirmesi 

daha kolay olabilir. Diğer taratan ABD’nin de Japonya’yla olumlu münasebetleri vardır. Dolayısıyla bölgesel bir savunma ittifakı kurma 

yolunda İngiltere, Hindistan’la işbirliğini yoğunlaştırırken; ABD de Japonya’yı ikna etmeye yönelebilir.

Sonuç olarak Asya-Pasifik’teki ittifakların genişletilmesi, ABD’nin Çin’i çevreleme stratejisinin bir parçasıdır.  Bu yüzden de İngiltere’nin son 

teklifi, ABD’nin çıkarlarıyla son derece uyumludur. Bu nedenle ilerleyen süreçte Hindistan, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Kanada, Yeni 

Zelanda ve Fransa gibi aktörlerin bölgedeki ittifaklar çemberini genişletmeye devam edeceğini öne sürmek mümkündür. Öte yandan 

İngiltere’nin önerisinin henüz hükümete ait olmadığını ve Avam Kamarası’nda gündeme getirildiğini tekraren vurgulamak gerekir. Fakat 

Londra’nın yakın gelecekte Asya-Pasifik’teki kutuplaştırıcı siyasetine hız vereceği iddia edilebilir.

[1] “UK’s House of Commons Defence Panel Calls for Expansion of AUKUS To Include India, Japan”, The Print, https://theprint.in/defence/

uks-house-of-commons-defence-panel-calls-for-expansion-of-aukus-to-include-india-japan/1341460/, (Erişim Tarihi: 30.01.2023).                                               

[2] “NAIPTO-Toward a Eurasian, Transoceanic Multilateral Collective Defense Alliance”, Hudson, https://www.hudson.org/foreign-policy/

naipto-toward-a-eurasian-transoceanic-multilateral-collective-defense-alliance, (Erişim Tarihi: 04.01.2023).

[3] “US Denies Inviting Japan to Join Aukus Security Alliance”, SCMP, https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3174185/us-de-

nies-inviting-japan-join-aukus-security-alliance, (Erişim Tarihi: 30.01.2023).                                                     

[4] “Japan Denies Report of Invite to Join AUKUS To Develop Hypersonic Weapons”, The Week, https://www.theweek.in/news/

world/2022/04/13/japan-denies-report-of-invite-to-join-aukus-to-develop-hypersonic-weapons.html, (Erişim Tarihi: 30.01.2023).                                                      

[5] “British Team, Not the Americans, Visited India’s Russian Nuclear Submarine”, The Print, https://theprint.in/defence/british-eam-visit-

ed-indian-nuclear-submarine/15766/, (Erişim Tarihi: 11.01.2023).                   

[6] Aynı yer.

[7] “India-France to Join Hands in Fighter and Submarine Design and Manufacturing”, Hindustan Times, https://www.hindustantimes.

com/india-news/indiafrance-to-join-hands-in-fighter-and-submarine-design-and-manufacturing-101672890137294.html, (Erişim Tari-

hi: 11.01.2023).                             

[8] @MartijnRasser, “UK Asks To Join Quad”, Twitter, https://twitter.com/MartijnRasser/status/1619355392437362691?s=20&t=98F9P6uwD-

7FSnYrbt1HXdA, (Erişim Tarihi: 30.01.2023).
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İspanya ve Portekiz, mevcut fırsatları değerlendirerek yeni açılımlar yoluyla atağa geçmiştir. İspanya’nın 2023 yılının ikinci devresinde AB 

Konseyi Başkanlığı görevini üstlenmesi de bu açılımlar kapsamında büyük önem arz etmektedir. Zira bu başkanlık, mevcut faaliyetlerin ve 

girişimlerin hangi doğrultuda evrileceği hususunda belirleyici rol oynayacaktır.

[1] “España y Portugal acuerdan con Bruselas limitar el precio del gas: este es el tope”, Ondacero, https://www.ondacero.es/noticias/

economia/espana-portugal-acuerdan-bruselas-limitar-precio-gas-este-precio-tope_202204266267efcdd593ed0001a991fb.html, 

(Erişim Tarihi: 26.04.2022).

[2] “España y Portugal alcanzan un acuerdo con Bruselas para limitar el precio del gas y abaratar el recibo de la luz “, Rtve.es, https://

www.rtve.es/noticias/20220426/espana-portugal-acuerdo-precio-gas-luz/2340000.shtml, (Erişim Tarihi: 26.04.2022).

[3] “Sánchez, contento con la entrada de Alemania en el H2Med: “Refuerza su dimensión paneuropea”, El Periódico de la Energía, https://

elperiodicodelaenergia.com/sanchez-contento-con-la-entrada-de-alemania-en-el-h2med-refuerza-su-dimension-paneuropea/, 

(Erişim Tarihi: 22.01.2023).

[4] “La Península Ibérica evita la crisis energética y liderará la transición de Europa, según Rystad”, Pv Maganize, https://www.pv-mag-

azine.es/2022/10/28/la-peninsula-iberica-evita-la-crisis-energetica-y-liderara-la-transicion-de-europa-segun-rystad/, (Erişim Tarihi: 

28.10.2022).

[5] “Variación del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) en los países de la Unión Europea en diciembre de 2022”, Statista, 

https://es.statista.com/estadisticas/495544/tasa-de-inflacion-interanual-en-los-paises-de-la-ue/, (Erişim Tarihi: 24.01.2023).

[6] “España y Portugal aprueban una Estrategia de turismo transfronterizo con la sostenibilidad como eje central”, Mincotur, https://

www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/España-Portugal-estrategia-turismo-transfronterizo.aspx-

#:~:text=España%20y%20Portugal%20acuerdan%20una,territorio%20fronterizo%20más%20antiguo%20y), (Erişim Tarihi: 04.11.2022).

[7] “2022 ha sido el mejor año de la historia del turismo en Portugal”, Tourinews, https://www.tourinews.es/destinos-turismo/portugal-nu-

no-fazenda-mejor-2022-turismo-historia-fitur-tap-frontera-espana_4473004_102.html, (Erişim Tarihi: 23.01.2023).

[8] “España y Portugal acuerdan reforzar la cooperación para hacer frente a las situaciones de sequía en las cuencas hidrográ-

ficas compartidas”, Miteco, https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/españa-y-portugal-acuerdan-reforzar-la-co-

operación-para-hacer-frente-a-las-situaciones-de-sequía-en-las-cuencas-hidrográficas-compartidas/tcm:30-549433#:~:tex-

t=España%20y%20Portugal%20han%20acordado,ha%20afectado%20a%20ambos%20países, (Erişim Tarihi: 15.12.2022).

[9]  “El mapa de los refugiados de la guerra de Ucrania: más de 7,9 millones de personas han abandonado el país”, Rtve,es, https://www.

rtve.es/noticias/20230105/mapa-refugiados-guerra-ucrania/2297260.shtml, (Erişim Tarihi: 05.01.2023).

[10] “Portugal é o segundo país da UE que acolhe mais crianças e jovens refugiados da Grécia”, Portugal.gov, https://www.portugal.gov.

pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=portugal-e-o-segundo-pais-da-ue-que-acolhe-mais-criancas-e-jovens-refugiados-da-grecia, 

(Erişim Tarihi: 13.10.2022).
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Madrid ile Lizbon arasında savaşın yarattığı kriz ortamında yapılmış ilk işbirliği, tarafların yükselen enerji fiyatlarını kontrol altına alabilmek 

için Avrupa Komisyonu’na eşgüdümlü itirazlarda bulunmasıdır. İspanya ve Portekiz, genellikle itirazlarında elektrik üretimi için kullandıkları 

yenilenebilir kaynaklara işaret etmişlerdir. Bunun yanı sıra bu iki hükümet; tarihsel, kültürel ve ekonomik boyutlarda derin ikili ve bölgesel 

ilişkileri bulunan Kuzey Afrika ülkelerinden, özellikle de Cezayir’den enerji ithal etmektedir. İspanya ve Portekiz’in elinde bulunan bu imkân, 

bahse konu olan ülkeleri diğer Avrupa devletlerine kıyasla enerji konusunda daha özerk kılmıştır. Böylece taraflar, yükselen gaz fiyatlarının 

elektrik piyasası üzerindeki etkisini yumuşatabilmek adına elektrik tedarikinde bir tavan fiyatı koyabilmelerine imkân tanınmasını talep et-

mişlerdir. Avrupa Komisyonu (AK) da bu talebi 2022 yılının Nisan ayında kabul etmiştir.[1] AK’nin talebi kabul ettiği tarihten itibaren İspanya 

ve Portekiz, diğer Avrupa ülkelerinden ortalama iki kat daha ucuz elektrik hizmeti vermeye başlamıştır.[2]

İspanya ve Portekiz’in 2022 yılının Ekim ayında Fransa’yla bir araya gelerek Barcelona Anlaşması’nı imzalaması, taraflar arasındaki işbirliği 

sürecini devam ettirmiştir. Barcelona Anlaşması, İspanya ve Portekiz’in jeopolitik avantajı sayesinde Akdeniz’den elde ettiği yeşil hidrojeni, 

Marsilya’ya ihraç etmesinin önünü açmıştır.

Bu anlaşma kapsamında ele alınan H2Med Yeşil Hidrojen Boru Hattı Projesi’ne geçtiğimiz günlerde Almanya da katılmış, projenin tarafları 

tarafından AK nezdinde yürütülen çalışmalar sonucunda proje, “ortak menfaat” kapsamına alınmıştır. Ortak menfaat kapsamında pro-

jenin masraflarının yarısının Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla finanse edilmesine karar verilmiştir.[3]

Almanya’nın katılımıyla birlikte projenin kapsamı genişlemiş, İspanya ve Portekiz’e Avrupa’nın enerji tedarikinde lider konuma yükselme 

fırsatı doğmuştur. Böylece İspanya ve Portekiz, Avrupa Komisyonu nezdinde kabul ettirdiği kararla “İberya İstisnası” yaratıp diğer Avrupa 

ülkelerinden enerji sektöründe görece özerklik kazanırken; H2Med Projesi’yle de diğer Avrupa ülkelerini kendilerine bağımlı hale getirmiştir.

H2Med Projesi, iki ülke için de sadece enerji sektöründe ilerleme anlamı taşımamaktadır. Yeşil hidrojen kaynaklı enerji, AB’nin yenilenebilir 

enerjiye kademeli geçiş mevzuatıyla uyuşmaktadır. İberya’nın kullandığı enerjinin %79’u, hem mevcut durumdaki yenilenebilir enerji kul-

lanımıyla hem de bu projenin etkisiyle, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklı olacaktır.[4] Bu da Madrid ve Lizbon’un yenilenebilir 

enerjiye geçiş sürecine önderlik etmesi demektir.

Bu iki hükümet, enerji açılımlarında yakaladığı işbirliği ivmesini turizm sektöründe de sürdürmüştür. Uzun süredir hükümetlerin izlediği de-

flasyon politikası, Avrupa’da yükselen enflasyonun bu ülkeleri etkilemesinin önüne geçmiş ve İspanya, 2022 yılında Avrupa’da en düşük 

enflasyon oranına sahip ülke olmuştur. Portekiz ise Avrupa ortalamasının altında kalarak 11. sırada yer almıştır.[5]

Ülkeler, bu politikalarını İberya’yı rekabetçi ve sürdürülebilir turizm destinasyonlarından biri haline getirme amacıyla 2022 yılının Kasım 

ayında imzaladıkları “2022-2024 Sınır Ötesi Turizm Stratejisi”yle pekiştirmiştir.[6] İspanya Covid-19 salgını öncesindeki turist sayısını yakala-

ma yolunda hız kazanırken; Portekiz de 2022 yılında kendi tarihindeki en fazla turiste ev sahipliği yapmıştır.[7] Böylece İspanya ve Portekiz, 

Avrupa’da gittikçe yükselen enflasyona karşı yürüttükleri politikanın meyvelerini toplamıştır.

Taraflar hem enerji hem de turizm sektöründe işbirliğini sürdürürken; enerji tedariki hedeflerini kapsayan “sürdürülebilirlik” hususunda da 

adımlar atılmıştır. Nitekim 2022 yılının Aralık ayında, İspanya ile Portekiz arasında ortak akarsu havzalarındaki kuraklığın önüne geçmek 

maksadıyla işbirliğini güçlendirme yönünde bir anlaşma imzalanmıştır.[8]

Öte yandan AB’nin içerisinde bulunduğu güncel krizlere yönelik tek tek açılım yapan Madrid ve Lizbon, mülteci krizinde de aktif bir rol 

oynamıştır. İspanya, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından itibaren 164 bin Ukraynalı sığınmacıyı kabul etmiş, Avrupa’da en fazla 

Ukraynalı göçmen nüfusuna sahip 5. ülke konumuna yükselmiştir[9]. Portekiz ise ağırlıklı olarak Yunanistan’da bulunan Ortadoğu menşeili 

göçmenler arasından en fazla çocuk göçmen kabul eden 2. Avrupa ülkesi olmuştur.[10] 
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ABD’nin Filipinler ve
Japonya’daki Yeni Askeri 
Üsleri
10 Ocak 2023 tarihinde Amerika Birleşik Devlet-

leri (ABD) Deniz Piyadeleri Komutanı General 

James Bierman, “Japonya’da, Filipinler’de ve 

başka yerlerde askeri harekat alanımızı genişle-

tecek tesisler kuruyoruz.” açıklamasında bulun-

muştur.[1] Bu sözler, ABD’nin Tayvan’daki olası bir 

çatışmaya hazırlık yapmak için Asya-Pasifik’teki 

askeri kapasitesini ve yeteneklerini geliştirmeye 

devam ettiği göstermiştir. Daha yakın zamanda 

Amerikan ve Japon orduları, Pasifik’teki komuta 

yapılarını entegre etmeye başlamış ve birleşik 

operasyonların kapsamını genişletmiştir. 2 Şu-

bat 2023 tarihinde ise ABD’li yetkililer, Filipinler’de 

dört ilave askeri üssün kurulması hususunda 

Manila yönetimiyle anlaşmaya varıldığını du-

yurmuştur.[2] Tayvan yakınlarında kurulması 

beklenen bu yeni askeri üsler sayesinde ABD’nin 

Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresinde Çin’in 

faaliyetlerini daha kolay izleyebileceği tahmin 

edilmektedir.

Filipinler’de kurulması planlanan bu yeni üsler, 

ABD’nin Çin’i çevreleme stratejisin bir parçasıdır. 

ABD’nin Pasifik’te Guam dışında kendi toprağı 

bulunmamaktadır. Bu yüzden Çin’i çevreleme 

stratejisi doğrultusunda ABD, Batı Pasifik’te do-

nanma gemilerini, askerlerini ve savaş uçak-

larını konuşlandırması için devletlerle anlaşma 

yapmak durumundadır. Japonya, Güney Kore 

ve Avustralya’daki üslerini güçlendirmeye de-

vam eden Washington yönetimi, aynı zamanda 

Filipinler, Singapur ve Tayland’la askeri işbirliğini 
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geliştirmeye de hız vermiştir. Kısaca özetlemek gerekirse, ABD’nin 

Pasifik’te İngiltere’den kiraladığı ve askeri üsse dönüştürdüğü Die-

go Gargia Adası’nın yanı sıra Guam’da bir üssü ve güvenlik-sa-

vunma anlaşmaları imzaladığı Japonya, Güney Kore, Filipinler, 

Tayland ve Avustralya’da da askeri üsleri bulunmaktadır.[3]

Halihazırda Washington, güvenlik anlaşması kapsamında Filipin-

ler’deki beş üsse sınırlı bir erişime sahiptir. Yapılan son anlaşma-

larla birlikte Washington yönetimi, ülkede dört yeni üsse daha 

erişim sağlayacaktır. Bu yeni üslerin nerede olduğu açıklanma-

mıştır. Muhtemelen Çin’e karşı koymak için Tayvan yakınlarındaki 

Luzon’da olabileceği konuşulmaktadır. Bu yeni üslerin Filipinler’deki 

insani ve iklimle ilgili felaketler ve diğer ortak zorluklara daha hızlı 

yanıt verebilmek amacıyla kurulduğu belirtilmektedir.

“Diğer zorluklar” ifadesi ise üstü kapalı olarak “Çin tehdidine” gön-

derme yapıyor olabilir. Böylece Tayvan Krizi esnasında ABD, adaya 

yakın olan birçok üste konuşlanabilecek ve hızlıca müdahalede 

bulunabilecektir. Çünkü Filipinler dışında en yakın Amerikan üssü 

Japonya’nın Okinawa Adası’nda bulunmaktadır. Çin’in Tayvan’a 

saldırması halinde ABD’nin yardıma gelmesinin zaman alacağı 

ve Çin’in bir “oldubittiyle” adayı ele geçireceği düşünülmektedir. 

Washington, bunu önlemek için hem Tayvan yakınlarındaki üsleri-

nin sayısını arttırmakta hem de Japonya ve Filipinler gibi müttefik-

leriyle ortak kriz müdahale yeteneklerini geliştirmektedir.

Pasifik ülkelerindeki askeri üslerin en temel amacı, ABD’nin deniz 

gücü projeksiyonunu ilerletmek ve Çin’i kontrol altında tutmak-

tır. Gerek ABD gerekse de Japonya, Çin’in Tayvan’daki iddiaları-

na karşı koymak maksadıyla askeri üslerini revize etmektedir. Bu 

anlamda bilhassa deniz üslerinin sayısının arttırılması amaçlan-

maktadır. Filipinler’de sadece hava üslerini kullanan ABD’nin bu 

ülkede deniz üssüne erişmesine halen izin verilmemektedir.Fakat 

Washington’un Manila yakınlarındaki donanma üssüne geri dön-

meye hazırlandığı iddia edilmektedir.[4] ABD, bunun karşılığında 

Filipinler’e askeri teçhizat yardımında bulunmayı teklif etmiştir.[5] 

Eğer donanma gemilerini de Filipinler’e yanaştırabilirse ABD, Tay-

van stratejisinde önemli bir avantaj elde etmiş olacaktır. Buna ek 

olarak Washington yönetimi, Guam’da 70 yıl aradan sonra deniz 

piyadelerini görevlendirmeye başlamıştır. Bu konuşlandırmanın 

maliyetini ise kısmen Japonya ödeyecektir.[6]

2022 yılının Kasım ayından itibaren hız kazanan ABD ile Japonya 

arasındaki askeri işbirliğinin, krizlere ortak müdahaleye kadar ge-

nişletildiği söylenebilir. İki ülke hem Tayvan yakınlarındaki Japon 

adalarında askeri üslerini geliştirmekte hem de krizlere müdaha-

lede koordinasyonu artırmaya çalışmaktadır. Bunun sebebi, Çin’in 

Tayvan’daki artan iddialarının Japon adaları için de büyük bir teh-

like arz etmesidir.

Aslında Çin, Tayvan’la ilgili bir kriz çıksa bile Japon adalarını hedef 

almaktan kaçınacaktır. Ancak ABD, savaş anında Tayvan’a yardım 

edebilmek için yakınlardaki bu Japon adalarını kullanmayı arzula-

maktadır. Söz konusu adalar; Ryukpu Takımadaları ve bu adalar 

dizinden biri olan, Çin ve Japonya’nın hak iddia ettiği tartışmalı 

Senkaku/Diaoyu Adası’dır.

Çin, eğer Tayvan’ı ele geçirirse, devamında Japonya’nın bu ada-

larını da almak için harekete geçebilir.Bu yüzden de Batı’nın sa-

vunduğu tez şudur: Şayet kurallara dayalı uluslararası düzeni 

bozan Rusya ve Çin gibi güçler, bu eylemlerinden dolayı ceza-

landırılmazlarsa, yakın gelecekte yeni bölgelerin işgal edilmesine 

kapı aralanacaktır. Çin, Tayvan’ı işgal ederse ve bu eylem cezasız 

kalırsa, bu durumdan cesaret alıp Japonya’nın adalarını da işgal 

edebilir. Böylece kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak im-

kânsız hale gelir ve Üçüncü Dünya Savaşı’na kapı aralanır.

Japonya, söz konusu tehlikeyi gördüğü için ABD’nin bu adalardaki 

askeri varlığını arttırmasını istemektedir. Fakat daha güçlü bir ABD 

koruması, Çin’i caydırmak için yeterli olmayabilir. Bu yüzden de 

ilerleyen dönemde ABD ve Japonya, kolektif savunma örgütlerinin 

kurulmasını dile getirmeye başlayabilir.

ABD, Asya-Pasifik’teki müttefikleriyle askeri işbirliğini arttırmak su-

retiyle Çin’i çevreleme stratejisine hız vermiştir. Tayvan’a en yakın 

adalar Japonya ve Filipinler’e aittir. Bu yüzden de Washington’un 

önceliği de bu ülkelerdir. Bu işbirliklerinin bölgedeki diğer mütte-

fik devletlere doğru yayıldığı da görülmektedir. 2022 yılının Aralık 

ayında Avustralya, ülkedeki Amerikan askerlerinin sayısının arttı-

rılmasını ve yeni savunma sanayi üssünün kurulmasını kabul et-

miştir. Ayrıca Japonya da Avustralya’daki bu Amerikan üssünde 

konuşlanmaya davet edilmiştir.[7]

Sonuç olarakABD’nin tüm bu adımları, Çin tarafından bir provo-

kasyon olarak görülmektedir. İki büyük güç, önümüzdeki beş yıl 

içerisinde Tayvan üzerinden hesaplaşmanın hazırlıklarını yap-

maktadır. Washington, söz konusu çatışmanın risklerini azaltmak 

ve maliyetleri müttefikler arasında dağıtmak için çeşitli önlemler 

almaya devam edecektir.

[1] “US Bolsters Military Ties with Japan, Philippines over Possible Ta-

iwan Conflict with China”, Taiwan News, https://www.taiwannews.
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[3] “2 Maps That Show the US’ Strategy in Asia-Pacific”, Maul-
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Ayrıca Lavrov; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan gruba katılmak için birçok ülkenin resmi talepte bulunduğunu 

ifade etmiştir. Cezayir’in adaylığı konusunda ise şu ifadeleri kullanmıştır: [1]

“İlk adım olarak grubumuza yeni üyelerin kabulü için kriterler, parametreler ve koşullar üzerinde anlaşacağız. Cezayir, tüm nitelikleriyle 

adaylar arasında liderlerden biridir.”

Cezayir, BRICS’e katılmak için 2022 yılının Kasım ayında başvuruda bulunmuştur.[2] Afrika’nın en büyük doğalgaz ithalatçısı konumunda 

olan ülke, yalnızca BRICS üyeliğiyle değil; Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik tutumuyla da dikkat çekmektedir. Ülke, Rusya’ya karşı yaptırım-

lara katılmamaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler’de (BM) 2022 yılının Mart ayında, savaşı kınayan kararın oylamasında çekimser kalmıştır. 

Daha sonra da BM’de tarafsız bir duruş sergilemiştir.[3]

Rusya, Cezayir’in ana silah tedarikçisi ve stratejik ortağı konumundadır. Cezayir, sadece 2021 yılında Rusya’dan toplam 7 milyar dolar 

değerinde silah almıştır. Bu kapsamda ülke, Sukhoi 57 de dahil olmak üzere gelişmiş Rus savaş uçaklarını satın almıştır. Bu alışveriş Cezay-

ir’i dünyadaki 3. büyük Rus silah alıcısı haline getirmiştir.[4] 2022 yılının Mayıs ayında da Lavrov, Cezayir’e bir ziyarette bulunmuştur. Böylece 

iki ülke arasındaki yakınlaşma daha da artmıştır.

BRICS’e yakın duruşuyla ve üyelik başvurusuyla dikkat çeken Cezayir, Çin’le de altyapı ve enerji alanlarında Kuşak-Yol Projesi kapsamında-

ki girişimleri genişletmek için anlaşmalar imzalamıştır.[5] Aynı zamanda ülkedeki Fransız etkisinin yerini Çin nüfuzunun aldığı söylenebilir. 

Nitekim 2022 yılının Kasım ayında Pekin ile Cezayir arasında 2022-2026 dönemi için İkinci Beş Yıllık Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması 

imzalanmıştır.[6] 

Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) gerek Çin’le olan küresel mücadelesi gerekse de Rusya’ya karşı tutumu konusunda Cezay-

ir’le politikası uyuşmamaktadır. Söz konusu durum, ABD’nin karşı hamlelerini de beraberinde getirmiştir. Örneğin 30 Eylül 2022 tarihinde 

ABD Kongresi’nin 27 üyesi, Rus silahlarının satın alınmasına ilişkin Cezayir Hükümeti’ne yaptırım uygulanması için “acil” eylem çağrısında 

bulunmuştur.

Bu kapsamda CAATSA yaptırımlarının işletilmesi önerisi gündeme gelmiştir.[7] ABD’li politikacıların bu konu üzerindeki görüş birlikleri de dik-

kat çekicidir. Bu durum, Amerikan dış politikasında Cezayir’in mevcut tutumunun ve jeopolitik öneminin taşıdığı ehemmiyeti göstermesi 

bakımından oldukça mühimdir.

Rusya’nın ABD’nin bu hamlesine cevabı ise yine Lavrov’un söylemlerinde yer bulmuştur. 1 Şubat 2023 tarihinde Lavrov, ABD’nin Cezayir’i 

Rusya karşıtı yaptırımlara katılmadığı için “cezalandırmaya” çalıştığını; fakat yanlış bir yolda olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Cezayirlilere her-

hangi bir diktede bulunulamayacağını dile getirmiştir.[8] Bu bağlamda Cezayir’in ABD-Rusya mücadelesinin yeni bir aşamasını oluştur-

duğu söylenebilir.

Öte yandan Cezayir, Batılı ülkelerle enerji anlaşmaları da yapmaktadır. Bu durum, bahse konu ülkenin Ukrayna Savaşı’na yönelik tarafsız 

bir tutum tercih etmesini de açıklamaktadır. Enerji krizi yaşayan Batı, Cezayir’le ortaklığını arttırmaya çabalamakta ve bunun için çeşitli 

adımlar atmaktadır. Cezayir de bu fırsatı değerlendirmek ve sahip olduğu önemli arttırmak istemektedir. Dolayısıyla ülke, Batılı aktörlerle 

enerji anlaşmaları imzalamaktadır. Rusya’nın bu durumdan hoşnut olmadığı söylenebilir. Ancak büyük bir silah alıcısı olması ve önemli 

bağlara sahip olması, Moskova’nın Cezayir’e karşı tutumunun görece yumuşak kalmasını sağlamaktadır. Bu noktada Cezayir’in rekabet 

sahası olmanın yanı sıra jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik kapasitesini fırsata çevirme amacını güttüğü ifade edilebilir. Bu yüzden de 

Cezayir’in dengeli bir tavır sergilemeye çalıştığı öne sürülebilir.

17
W W W . A N K A S A M . O R G

A N K A S A M  B Ü L T E N

Enerji Krizi Denkleminin 
Vazgeçilmez Aktörü
Cezayir mi?
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yol açtığı enerji krizi, 

devletleri farklı arayışlara yönlendirmiştir. Birçok 

hükümet, işbirliği dinamiklerini ve ortaklıklarını 

çeşitlendirme yoluna gitmiştir. Bu süreçte bazı 

ülkelerin ve bölgelerin de uluslararası önemi ve 

görünürlüğü artmıştır. Orta Asya coğrafyasının 

küresel siyasetteki yükselişi, bu duruma örnek 

teşkil etmektedir. Diğer taraftan Kuzey Afri-

ka’da da Cezayir’e yönelik algıların farklılaştığı 

ve ülke üzerindeki rekabetin yeni boyutlara 

eriştiği görülmektedir. Ülke, Avrupa’nın önemli 

gaz tedarikçilerindedir. Dolayısıyla enerji kriziyle 

ehemmiyeti de artmıştır. Ancak Cezayir, son 

zamanlarda dış politika kararlarıyla da öne çık-

maktadır.

Bu konuda dikkat çeken son gelişme, Rusya 

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 1 Şubat 2023 

tarihinde Cezayir’in BRICS’e katılmak için önde 

gelen adaylardan biri olduğunu belirtmesidir. 

ANKASAM ANALİZ
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Bulgaristan-Kuzey Makedon-
ya Hattında Artan Gerilim
Son zamanlarda iki Balkan ülkesi olan Kuzey Maked-

onya ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerde gerilimin 

arttığı görülmektedir. Aslında 2022 yılının Haziran 

ayında Sofya yönetiminin Üsküp’ün Avrupa Birliği’yle 

(AB) müzakerelere başlaması yönündeki vetosunu 

kaldırmasından sonra, taraflar arasındaki ilişkilerde 

kısmi bir iyileşme olmuştur.  Bu bağlamda 2022 

senesinin Haziran ayından 2023 yılının Ocak ayına 

kadar Kuzey Makedonya ile Bulgaristan arasındaki 

münasebetler nispeten iyi bir şekilde ilerlemiştir. An-

cak son dönemde bu durum değişmektedir.

Taraflar arasındaki sorunların temeli; tarih, dil ve 

kimlik konularındaki anlaşmazlıklara dayanmak-

tadır. Bulgaristan, Makedoncanın Bulgar lehçesi 

olduğunu ve Makedon halkının köklerinin de Bulgar 

olduğunu iddia etmektedir. Sofya yönetimi, bir bakı-

ma Yunanistan’ın Kuzey Makedonya’ya Kuzey Atlan-

tik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üyelik sürecinde 

çıkardığı engellerin benzerini AB üyelik sürecinde 

çıkarmaktadır. İki ülke arasındaki bu sorunlar devam 

ederken; AB üyesi olan Bulgaristan, Kuzey Maked-

onya’nın birliğe üyeliği sürecinde bazı tavizler elde 

etmeye çalışmıştır.

Tüm bunlarla birlikte Sofya, Kuzey Makedonya’ya 

yönelik vetosunu kaldırarak bu ülkenin üyeliğine 

yeşil ışık yakmış olsa da bu gelişme, Üsküp’te mu-

halefetin ve halkın şiddetli tepkisine yol açmıştır. 

Kuzey Makedonya’nın hem muhalefetten hem de 

halktan bu kadar tepki alan bir kararı onaylamak 

istemesinin altında yatan nedenler, muhtemelen 

hükümetin AB’nin mali yardımlarından yararlanmak 

istemesi ve NATO üyeliğinin ardından Batı’yla ente-

grasyonun tamamlanması düşüncesidir.  

Diğer taraftan 19 Ocak 2023 tarihinde kendisini 

Bulgar olarak nitelendiren ve bazı Makedonların 

provokatif olarak gördüğü Bulgar Kültür Kulüpler-

inden birinin çalışanı olan Hristijan Pendikov, Kuzey 

Makedonya’nın Ohri kentinde saldırıya uğramıştır. 

Bu saldırı, iki ülke arasındaki münasebetlerin gerilm-

ANKASAM ANALİZ
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20 Aralık 2022 tarihinde, Cezayir’in devlete ait petrol şirketi 

Sonatrach ile Alman gaz şirketi VNG AG, Kuzey Afrika ülkesindeki 

ilk yeşil hidrojen santralinin inşası için bir mutabakat zaptı im-

zalamıştır. Cezayir, projeyle yeni ve yenilenebilir enerjiler alanın-

da Almanya’nın deneyiminden faydalanmayı amaçlamaktadır.

[9] Ayrıca 22 Aralık 2022 tarihinde Cezayir Cumhurbaşkanı Ab-

delmadjid Tebboune, ülkesinin Avrupa’ya yedek elektrik kapasi-

tesini teklif ettiğini ve İtalya’ya doğru 270 km’lik bir deniz altı boru 

hattı planladığını duyurmuştur.[10]

Bununla birlikte Cezayirli Sonatrach şirketi ile İtalyan Enerji şirketi 

Eni arasında bir anlaşma yapılmıştır. Buna göre Cezayir, 2024 yılı-

na kadar Roma’ya 9 milyar metreküp doğalgaz ihraç edecektir.

[11] Diğer yandan ülkenin 2022 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen 

ABD-Afrika Liderler Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı yerine Başbakan 

düzeyinde katılım göstermesi de bahsedilen dengeli tutumun 

bir yansıması olarak okunabilir. Kuşkusuz bu katılım, Washing-

ton’a yönelik bir mesaj olarak yorumlanabilir.[12]

Gelinen aşamada Cezayir, bir yandan Avrupalı ülkelerle en-

erji anlaşmalarını geliştirerek uluslararası etkisini arttırmakta; 

diğer taraftan da Rusya’yla münasebetlerini ilerletmektedir. 

Çin’le olan bağları da ABD-Çin rekabeti kapsamında ehemmi-

yet arz etmektedir. Ancak BRICS kararı, ülkeyi Rusya-Çin ikilisine 

biraz daha yaklaştırmıştır. Avrupa’da tüketilen tüm doğalgazın 

%11’ini[13] karşılar hale gelen Cezayir’in Batı-Rusya rekabetinde, 

her geçen gün daha kritik bir aktöre dönüştüğü açıktır.

Rus enerjisine alternatif üretme konusunda bir çaba içerisinde 

olan Batı ve ABD için Cezayir, önemli bir bileşendir. Bu konum, ülk-

eye Washington karşısında bir avantaj sağlamaktadır. Dolayısıy-

la Cezayir, bu durumu Washington’dan birtakım taleplerde 

bulunarak kullanmak isteyebilir. Bu da ABD’nin bölgeye yönelik 

politikasını şekillendirici bir etki oluşturabilir. Ancak BRICS üyeliği 

sürecine girilmesi ve Rusya’yla yapılan silah anlaşmaları sonu-

cunda Washington’un Cezayir’e karşı yaptırım kartına başvur-

ması da söz konusu olabilir.
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https://www.usip.org/publications/2023/01/newly-assertive-al-

geria-seizes-opportunity, (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
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Siyasi Krizlerin 
Gölgesinde Karadağ
Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte Balkanlar’daki 

dengelerin de sarsıldığı görülmektedir. Üstelik 

aktive olmaya hazır donmuş çatışma bölge-

leri varlığını korumaktadır. Bölge devletlerinin 

kırılganlığı, dikkatleri Ukrayna’dan başka yöne 

çekmek isteyen Rusya’nın çıkarlarına uygundur. 

Bu bağlamda bölgenin Rusya ile Batı arasında 

bir rekabet oyun sahası haline geldiği söylene-

bilir. Zira Balkanlar’daki kırılgan yapı, Avrupa’nın 

güvenliği için de tehdit oluşturmaktadır. Bu 

nedenle Avrupa Birliği (AB), Balkanlar politikası-

na ağırlık vermektedir. Ancak AB’nin politikaları 

da Rusya ve Batı arasında yaşanan anlaşma-

zlıkları derinleştirmektedir. Buna karşılık Rusya, 

Sırp nüfuslu bölgelerde istikrarı bozacak adım-

ları ya desteklemekte ya da teşvik etmektedir.

ANKASAM ANALİZ
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esine yol açmıştır. Söz konusu saldırının ardından Pendikov, aldığı 

ciddi beyin hasarı neticesinde Bulgar Hükümeti’ne ait bir uçakla 

Sofya’ya nakledilmiştir. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov 

ise Sofya’nın Kuzey Makedonya’daki Bulgarların haklarının korun-

masından vazgeçmeyeceğini vurgulamıştır.[1]

Buna karşılık 23 Ocak 2023 tarihinde Kuzey Makedonya Cumhur-

başkanı Stevo Pendarovski, ülkesinin Güvenlik Konseyi’ni toplamış 

ve ardından hükümetten, Kuzey Makedonya’ya karşı faaliyet 

yürüttüğünü ve Rus İstihbarat Servisleriyle bağlantılı olduğunu 

söylediği birkaç Bulgar vatandaşının ülkeye girişini yasaklamasını 

isteyeceğini ifade etmiştir.[2]

Bu bakımdan Kuzey Makedonya’nın Bulgaristan’la olan gerilime 

ilişkin tutumu dikkate değerdir. Üsküp, Sofya’yla olan ilişkilerin-

in üçüncü taraflar vasıtasıyla bozulduğunu öne sürmektedir. Bu 

nedenle Avrupa’daki savaş konjonktürü de göz önünde bulun-

durulduğunda, Kuzey Makedonya’nın Rus karşıtlığından faydalan-

mak istediği ileri sürülebilir. Öte yandan Bulgaristan, 25 Ocak 2023 

tarihinde Üsküp Büyükelçisini ülkeye geri çağırmıştır. Milkov, Kuzey 

Makedonya’da değişim işaretleri görülene kadar bu durumun de-

vam edeceğini belirtmiştir. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar 

Osmani ise Bulgaristan’ın söz konusu hamlesini orantısız olarak 

nitelendirmiştir. Üstelik Osmani, Sofya’nın kararının ülkenin 2023 

yılının Nisan ayında seçimlere gitmesiyle bağlantılı olduğunu da 

iddia etmiştir.[3]

Anlaşılacağı üzere Bulgaristan, Kuzey Makedonya’daki Bulgar Kültür 

Kulüplerinin ülkede rahat bir şekilde faaliyet göstermesi konusuna 

önem vermektedir. Bu bakımdan Sofya ile Üsküp arasındaki ilişkil-

erin şekillenmesinde Kuzey Makedonya’daki Bulgar azınlığın varlığı 

mühimdir. Ayrıca Bulgaristan’ın seçim atmosferine girecek olması 

da bu konunun daha sık yer alabileceğine işaret etmektedir.

26 Ocak 2023 tarihinde ise Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ru-

men Radev, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Ol-

iver Varhelyi’yle bir görüşme gerçekleştirmiştir. Radev, AB’yi Kuzey 

Makedonya’daki Bulgarların haklarının korunmasının ve güven-

liklerinin sağlamasının garanti altına alınması için adım atmaya 

çağırmıştır.[4] Dahası Radev, Pendikov’a yönelik saldırının bir ne-

fret suçu olduğuna dikkat çekmiş ve bunun Kuzey Makedonya’da 

Bulgarlara ve Bulgar olan her şeye karşı nefret aşılamaya yönelik 

yıllardır süren politikadan kaynaklandığını ileri sürmüştür.[5]

Bulgaristan, Radev’in ifadelerinden anlaşılabileceği gibi, Kuzey 

Makedonya’yla olan münasebetlerinde AB faktörünü yeniden 

devreye alacaktır. Böylece Sofya yönetimi, tıpkı geçmişte old-

uğu gibi Brüksel’i Üsküp’le olan sorunları noktasında bir baskı un-

suru olarak kullanacaktır. Ayrıca son zamanlarda Bulgaristan ile 

Kuzey Makedonya arasında gerginlik yaratan bir diğer konu da 

tarihsel mirasa ilişkindir. Üsküp yönetimi, 4 Şubat 2023 tarihinde 

en büyük kahramanı olarak nitelendirdiği Goce Delcev’in doğu-

munun 151. yıldönümünde yapılacak etkinliklerde ülkedeki güven-

liğini arttırılmasını emretmiştir. Zira Delcev’i hem Bulgarlar hem de 

Makedonlar sahiplenmektedir.[6] Dolayısıyla Bulgaristan ile Kuzey 

Makedonya arasındaki tarihsel sorunlar, ilişkilerin şekillenmesinde 

rol oynamaya devam edecektir.

Kısaca özetlemek gerekirse; Bulgaristan, Kuzey Makedonya’ya 

yönelik vetosunu kaldırdıktan sonra, ikili ilişkilerde kısmi bir iyileşme 

olsa da bazı temel sorunlar devam etmektedir. Sofya, Üsküp’ten 

Bulgar Kültür Kulüplerinin ülkedeki varlığını güvence altına almasını 

talep etmektedir.  Dolayısıyla Bulgaristan, Kuzey Makedonya’nın 

Bulgar azınlığa ilişkin politikasından rahatsızdır.

Neticede Kuzey Makedonya, söz konusu sorun karşısında Bulgar 

makamlarını memnun edecek adımlar atmadığı takdirde, ilerley-

en süreçte AB üyeliği noktasında yeniden sıkıntılarla karşılaşabilir. 

Bu kapsamda Sofya, Üsküp’e karşı veto kartını tekrardan kullana-

bilir. Bununla birlikte taraflar arasındaki münasebetlere bir süre 

daha Kuzey Makedonya’daki “Bulgar Kültür Kulüplerinin” varlığı 

probleminin yön vereceği söylenebilir.

[1] “Bulgaria, North Macedonia Condemn Ethnic-Related Violence”, 

Associated Press, https://apnews.com/article/politics-europe-

an-union-northmacedonia-bulgaria-sofia-b503ae09a10b909d-

fd9ef9bcf6d376b3, (Erişim Tarihi: (28.01.2023).

[2] “North Macedonia Says Bulgaria Recall ‘Disproportionate’ As 

Balkan Tensions Bubble Over”, Radio Free Europe Radio Liberty, 

https://www.rferl.org/a/north-macedonia-bulgaria-recall-bal-

kan-tensions/32241269.html, (Erişim Tarihi: 28.01.2023).

[3] Aynı yer.

[4] “President Radev: EU Should Guarantee the Security and Rights 

of Bulgarians in North Macedonia”, Bulgarian National Radio, https://

bnr.bg/en/post/101770500/president-radev-eu-should-guaran-

tee-the-security-and-rights-of-bulgarians-in-north-macedonia, 

(Erişim Tarihi: 28.01.2023).

[5] “Rumen Radev: Hristiyan Pendikov Case is a Hate Cime”, Bul-

garian National Radio, https://bnr.bg/en/post/101771111, (Erişim Tar-

ihi: 28.01.2023).

[6] “Hero’s Memorial Day Further Inflames North Macedonia-Bulgar-

ia Relations”, Balkan Insight, https://balkaninsight.com/2023/01/25/

heros-memorial-day-further-inflames-north-macedonia-bul-

garia-relations/, (Erişim Tarihi: 28.01.2023).
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ABD’nin ilerleyen süreçte Karadağ üzerinde daha fazla baskı kuracağı öngörülebilir. Çünkü Rusya ile Batı arasındaki rekabette Karadağ 

zayıf halka olarak görülmeye başlanmıştır.

Tüm bunlara ek olarak 2023 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi beklenmektedir.[9] Henüz adayların net 

olarak bilinmediği bu seçimlerin zorlu geçeceği söylenebilir. 2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Cukanoviç’in 

tekrar aday olma ihtimali üzerinde durulmaktadır.

Yaklaşık 30 yıldır Karadağ siyasetini şekillendiren Cukanoviç’in yeniden aday olması, seçimlerin daha rekabetçi bir ortamda gerçekleşme-

sine yol açabilir. Zira bazı kesimlere göre, ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan ancak Cukanoviç’in gitmesiyle çıkılabileceğine inanılmak-

tadır. Dolayısıyla hala yeni bir hükümetin kurulmadığı Karadağ’ın tansiyonu yüksek bir Cumhurbaşkanlığı seçim süreci geçireceği ifade 

edilebilir. Bu da ülkedeki siyasi krizin daha da derinleşmesine yol açabilir.

Sonuç olarak Karadağ’ın krizlerle mücadele edemeyişi, Batılı aktörler ve bölge devletleri tarafından endişeyle izlenmektedir. Zira bölgedeki 

konjonktür de göz önünde bulundurulduğunda, Karadağ’daki krizin bir kelebek etkisi yaratması mümkündür. Bu durumun bölgedeki diğer 

donmuş çatışmaları gün yüzüne çıkarması da olasılık dahilindedir. Mevcut krizlerin giderek derinleştiği Karadağ’da ABD ve AB gibi aktörl-

erin baskılarını ve girişimlerini arttıracakları öne sürülebilir.

[1] “Dukanović: Srpska i Ruska Crkva Su Alat u Rukama Putinove politike”, Al Jazeera Balkans, https://balkans.aljazeera.net/news/bal-

kan/2022/9/2/dukanovic-spc-i-rpc-su-alat-u-rukama-putinove-politike, (Erişim Tarihi 27.01.2023).

[2] Thomas O Falk, “What Is Behind Montenegro‘s Political Instability?”, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2022/8/29/whats-be-

hind-montenegros-political-instability, (Erişim Tarihi 27.01.2023).

[3] “Novi Protesti u Podgorici, Traže Se Vanredni izbori”, Al Jazeera Balkans, https://balkans.aljazeera.net/videos/2022/11/17/novi-pro-

test-u-podgorici-traze-se-vanredni-izbori, (Erişim Tarihi 27.01.2023).

[4] “Đukanović: EU Mediators To Resolve Political Crisis In Montenegro”, European Western Balkans, https://europeanwesternbalkans.

com/2022/12/16/dukanovic-eu-mediators-to-resolve-political-crisis-in-montenegro/, (Erişim Tarihi 27.01.2023).

[5] “EU Statement On Latest Political Developments in Montenegro at the Committee of Ministers of the Council of Europe, 11 January 

2023”, Delegation of the European Union to the Council of Europe, https://www.eeas.europa.eu/delegations/council-europe/eu-state-

ment-latest-political-developments-montenegro-committee_en?s=51, (Erişim Tarihi 27.01.2023).

[6] “Tanja Fajon Poručila Vlastima U Crnoj Gori: Bez Ustavnog suda nema pravičnih izbora”, Tanjug, https://www.tanjug.rs/region/politi-

ka/10086/tanja-fajon-porucila-vlastima-u-crnoj-gori-bez-ustavnog-suda-nema-pravicnih-izbora/vest, (Erişim Tarihi 27.01.2023).

[7] “EU Upozorava Na Moguću Blokadu Crne Gore”, Al Jazeera Balkans, https://balkans.aljazeera.net/videos/2023/1/26/eu-upozorava-na-

mogucu-blokadu-crne-gore, (Erişim Tarihi 27.01.2023).

[8] “Escobar: Teške Posljedice Ako Crna Gora Ne Riješi Političku Krizu”, Al Jazeera Balkans, https://balkans.aljazeera.net/news/bal-

kan/2023/1/22/escobar-upozorava-na-posljedice-ako-crna-gora-ne-rijesi-duboku-politicku-krizu, (Erişim Tarihi 27.01.2023).

[9] Crna Gora i Politika: Predsednički İzbori Zakazani Za 19. Mart”, Danas, https://www.danas.rs/bbc-news-serbian/crna-gora-i-politi-

ka-predsednicki-izbori-zakazani-za-19-mart/, (Erişim Tarihi 27.01.2023).
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Son dönemde krizlerle anılan Karadağ da bu nüfuz mücadelesine tanıklık eden ülkelerden biridir. Nitekim Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü (NATO) üyesi olan Karadağ, AB’yle de yakınlaşmaktadır. Söz konusu durum ise Moskova’yı rahatsız etmektedir. Karadağ’daki kri-

zlerin derinleşmesi, Moskova’nın çıkarlarına uymaktadır. Bilhassa 2022 yılında Sırp Ortodoks Kilisesi ile Karadağ Hükümeti arasında Temel 

Sözleşme’nin imzalanmasıyla bir kriz atmosferine sürüklenen ülkede Rusya merkezli siber saldırıların gerçekleştiği iddiası, bu anlamda 

dikkat çekici bir hal almaktadır. Bunun yanı sıra dezenformasyon çalışmalarıyla da ülkedeki istikrara zarar verilmek istendiği hususu da 

gündemdeki yerini korumaktadır.[1]

Bilindiği gibi, 2022 yılında imzalanan Temel Sözleşme neticesinde Dritan Abazoviç Hükümeti düşmüştür ve henüz yeni bir hükümet 

kurulamamıştır. Bu durum, mevcut krizin daha da derinleşmesine yol açmıştır. Öte yandan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç 

üzerinden yeni bir bunalım daha yaşanmaktadır. Mevzubahis bunalım, Karadağ’ın içinde bulunduğu vaziyeti daha da vahim bir hale 

getirmektedir.[2]

2022 yılının Eylül ayında Sırp kökenli partilerin Cukanovic’e Miograd Lekiç ismini ileterek hükümet kurma görevinin Lekic’e verilmesini ta-

lep etmiştir. Ancak Cukanovic, bu teklifi reddetmiştir. Cukanoviç, reddin anayasaya uygun olduğunu belirttikten sonra tepkiler artarak 

devam etmiştir. Zira bu gelişmeden sonra başta Sırp yanlısı partilerin girişimiyle Cukanoviç’in hükümet kurma sürecindeki yetkilerini 

kısıtlayan bir anayasa değişikliği gündeme gelmiştir.[3]

Her ne kadar Cukanoviç, ilk etapta söz konusu değişikliği reddederek geri gönderse de bu değişikliği onaylamak durumunda kalmıştır. 

Yaşanan bu gelişme sonrasında ülkede eylemler düzenlenirken başkent sokakları adeta bir savaş alanına dönüştürmüştür. Bu kap-

samda Karadağ siyasetinin bir çıkmaza girdiği değerlendirmeleri gündeme gelmiştir. Bahse konu olan durumu AB’ye taşıyan Cukano-

viç’e AB’den önemli destek verildiği görülürken; yapılan açıklamalar, anayasadaki bu düzenlemeyi eleştirir niteliktedir.[4]

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada bu gelişmenin ülkede bir anayasal kriz başlattığı ifade edilirken; bu değişikliğin Venedik Kom-

isyonu’nun kararlarına aykırı olduğunun altı çizilmiştir. Ayrıca Karadağ’daki reform sürecine verilen desteğin devam ettirileceği de ifade 

edilmiştir. Fakat daha da önemlisi, yapılan açıklamada yaşanan krizin Karadağ’ın AB entegrasyon sürecini baltaladığı ifade edilmiştir.

[5] Bu durum, kısa bir süre öncesine kadar AB üyeliğine en yakın ülke olarak değerlendirilen Karadağ için endişe verici bir gelişmedir.

Bunun yanı sıra Karadağ Anayasa Mahkemesi’nin eksik olan üyelerinin seçilmesi işlemleri tamamlanmamıştır. Bahsi geçen durum, ülk-

edeki kurumların işlevsiz hale geldiğini ve karar alma mekanizmalardaki tıkanıklığı gözler önüne sermektedir. Bilhassa ülkedeki anayasal 

süreçleri yakından takip eden AB, bu durumu kabul edilemez bir gelişme olarak nitelendirmiştir. Öyle ki; Slovenya Dışişleri Bakanı Tanya 

Fayon, bu konu hakkında uyarıda dahi bulunmuştur. [6] Öte yandan AB’den yapılan bir açıklamaya göre mevcut krizler, Karadağ’ın 

siyasi ve ekonomik engeller oluşturabilir.[7]

Bu bağlamda Temel Sözleşme’nin imzalanmasıyla başlayan sürecin bir domino etkisi yaratarak ülkede yeni krizlere kapı araladığı 

söylenebilir. Tüm bu yaşananlardan Avrupa-Atlantik kurumları ve bölgedeki aktif Batılı aktörlerin rahatsız olduğu açıktır. Zira tıpkı Bos-

na-Hersek gibi Karadağ da bugün gelinen noktada Balkanlar’ın yumuşak karnı olarak değerlendirilmektedir.  AB-Kosova-Sırbistan hat-

tındaki gerilimin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini düşünmektedir. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de gelişmeleri endişeyle 

karşılamaktadır.

AB’nin mevzubahis açıklamaları sonrasında Kosova’nın üyelik sürecinin askıya alınma ihtimali de gündeme gelmiştir. Bir yandan diğer 

bölge ülkelerinin bütünleşme sürecine hız veren AB; diğer taraftan da bölgedeki krizleri yönetmeye çalışmaktadır. Şüphesiz ki krizler, 

yaşanan bu rekabet ortamında AB’nin işini zorlaştırmaktadır.

ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ise Karadağ’da aylardır devam eden bu krizin sona ermemesi halinde “ağır sonuçların” 

ortaya çıkacağını ifade etmiştir.[8] Son dönemde bölgedeki görünürlüğünü arttırarak kendine bir hareket alanı oluşturmaya çalışan 
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Rusya Karşıtı İttifakın Romanya 
Ekonomisine Yansıması

Bu kapsamda Romanya, Rusya’nın gerçekleştirdiği adımları demokrasiye yönelik bir darbe olarak nitelendirmektedir. Bu bağlamda söz 

konusu adımları engellemek ve kamuoyu yaratmak isteyen Bükreş yönetimi, çeşitli adımlar atmaktadır. Bu yüzden de Romanya’nın çeşitli 

devletlerle olan münasebetlerini arttıracağını ifade etmek mümkündür. Zaten Romanya’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılması da 

bir noktada ilişkileri geliştirme çabasının çıktısıdır.

Öte yandan Romanya ekonomisi de Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan bilhassa enerji alanında olumsuz etkilenmiştir. Ülke, bu konuda çeşitli 

adımlar atsa da enerjisini nötrlemeyi başarabilmiş değildir. Bu nedenle Bükreş yönetimi, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’yle (ABD) 

ilişkilerini geliştirerek ekonomik kazanım elde etmek istemektedir.  Nitekim Avrupa Komisyonu da Romanya ekonomisini Avrupa’nın en hızlı 

büyüyen ekonomileri arasında göstermektedir.[3] Bu da Bükreş’in çeşitli çabalarının iktisadi kazanıma dönüşeceğine işaret etmektedir.

Bu anlamda Romanya, Avrupa fonlarından yeşil enerji projelerine ve hatta hidroelektrik enerji santrali projelerine yönelerek enerji krizinin 

olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflemektedir.[4] Tüm bu gelişmeler ise Bükreş yönetiminin ekonomisini canlandırma konusunda bir mu-

vaffakiyet sağlayabileceğine işaret etmektedir. Yani Romanya, önemli yatırımlara ev sahipliği yapabilir.

Sonuç olarak Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra bir NATO üyesi olan Romanya’nın ittifak nezdindeki ehemmiyeti artmıştır. Romanya’ya 

hem AB hem de NATO tarafından ciddi bir destek verilmektedir. Dolayısıyla tehdit algılaması güncellenen Bükreş’in müttefiklik ilişkileri de 

gelişmiştir. Bu durumun ilerleyen süreçte Romanya’nın ekonomik işbirliklerine yansıyacağı ifade edilebilir.

[1] “Romanya Savunma Bakanlığı 150 Adet Daha Piranha 5 Zırhlı Personel Taşıyıcı Satın Alacak”, Romania Insider, https://www.romania-in-

sider.com/romanian-ministry-defense-piranha-armored-vehicles-purchase/, (Erişim Tarihi: 13.02.2023).

[2] “Cumhurbaşkanı Iohannis: Romanya, Dış Tehditlere Karşı Moldova’nın Yanında Yer Alıyor”, Romania Insider, https://www.romania-insid-

er.com/romania-stands-moldova-against-foreign-threats, (Erişim Tarihi: 16.02.2023).

[3] “Ak Kış Tahmini Romanya’yı Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Ekonomileri Arasında Gösteriyor”, Romania Insider, https://www.romania-insid-

er.com/ec-winter-forecast-romania-fast-growing-economy, (Erişim Tarihi: 14.02.2023).

[4] “Güney Romanya’daki 1.5GW PV Parkında Önümüzdeki Baharda Başlayacak”, Romania Insider, https://www.romania-insider.com/

works-major-pv-park-southern-romania-spring-2024, (Erişim tarihi: 13.02.2023).

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki 

birçok devlet, ulusal güvenliklerine ilişkin tehdit al-

gılamalarını ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle de 

devletler, çeşitli önlemler almıştır. Özellikle de Avru-

pa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 

(NATO), tahdit algılayan aktörlerin kaygılarını gider-

meye dönük bazı adımlar atmıştır. Bu kapsamda 

Rusya’nın eylemlerinden endişe duyan ülkelerden 

biri de Romanya’dır.

Bu tehdit algılamasından mütevellit Romanya, 

savunma harcamalarını arttırmıştır.[1]  Zira Bükreş 

yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı kazanması 

halinde ciddi problemlerle yüzleşmek durumunda 

kalabileceği kanaatindedir. Zira savaşın ardından 

Balkan coğrafyasındaki Batı-Rusya rekabeti art-

mıştır. Bu nüfuz mücadelesinde ise Rusya’yı sınır-

landıracak aktörlerin başında NATO gelmektedir. 

NATO açısından ise Rusya’ya yönelik çevreleme 

politikası bağlamında Romanya’nın konumu old-

ukça mühimdir. Bu sebeple de Romanya ile NATO 

arasındaki askeri işbirliği ve ortak tatbikatlar de-

vam etmektedir. Yani Bükreş, caydırıcılığını arttır-

mak istemektedir.

Önemli bir NATO üyesi olan Romanya, Ukrayna’ya 

çeşitli yardımlarda bulunmakta ve Kiev’i destekle-

mektedir. Buna ek olarak Romanya, Moldova’nın 

yanında konumlanmaya özen göstermektedir. 

Zira Kişinev’de Bükreş’le bağlanma noktasında ci-

ddi bir eğilim vardır. Moskova yönetimi ise Moldo-

va’nın ayrılıkçı bölgesi olan Transdinyester’e yüksek 

düzeyde ilgi göstermektedir. Bu yüzden de Bükreş, 

Kişinev’in yanında konumlanmaya özen göster-

mektedir.[2]
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Ukrayna’nın AB Yolculuğu
24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukray-

na Savaşı’nda bir yıl geride kalmak üzereyken; 

savaş sonrası döneme ilişkin meseleler, Ukray-

na’nın diplomasi gündemini meşgul etmekte-

dir. Son dönemde Ukrayna’ya yapılan mühim-

mat destekleriyle beraber Avrupa Birliği (AB) ve 

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) üyesi 

ülkelerin yöneticileri, desteklerini sınır hattında 

da gösterebilmek adına Ukrayna’ya çeşitli zi-

yaretlerde bulunmaktadır. Bu da söz konusu 

ülkenin AB ve NATO üyeliğine ilişkin tartışmaları 

yeniden ön plana çıkarmaktadır.

Nitekim İngiltere Eski Başbakanı Boris John-

son’la başlayan ziyaretler trafiği, Danimarka 

Başbakanı Mette Frederiksen ve AB Komisyonu 
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Başkanı Ursula Von Der Leyen’in Kiev ziyaretiyle devam etmiştir.[1]  Savaş sürecinde AB ülkelerinin yaptıkları yardımlar, Ukrayna halkı 

tarafından minnetle karşılanmaktadır. Bu süreçte AB üyeliği için kolları sıvayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ise Kopenhag 

Kriterleri’ni karşılamak için çaba sarf etmektedir. Leyen’le olan görüşmesinde üyelik süreci için yeşil ışık yandığını gören Zelenski, sürecin 

ılımlı bir şekilde tamamlanmasına dönük bir beklenti içerisinde olsa da Leyen, herhangi bir hızlandırma olmadan sürecin devam ede-

ceğini vurgulamıştır.[2]

AB üyeliği isteyen ülkelerin Kopenhag Kriterleri’ni karşılamak durumunda olması ise savaş sürecinde Ukrayna için kolay olmayacaktır. Her 

ne kadar bu sürecin devamlılığını sağlamak için yapılan diplomatik ziyaretler ve teşvikler sürse de Kiev’in kat etmesi gereken yol da az 

değildir. Zelenski ise lider figürünü koruma, siyasi pozisyonunu güçlendirme ve AB’nin beklentisini karşılayabilecek politikaları uygulama 

konusunda kararlı görünmektedir. Bu kararlılığı, henüz yakın dönemde başlattığı yolsuzluk araştırmasından da anlamak mümkündür. 

AB’nin kriterlerine uyabilmek için sistemi reforme etmeye çabalayan Zelenski, yozlaşmış kurumların yeniden yapılandırılmasını hedefle-

mektedir.[3] 

Kısacası AB üyeliği bağlamında Ukrayna’nın yapmaya çalıştığı şey, müttefiklerin desteğini kaybetmeyecek biçimde savaşı fırsata çev-

irmektir. Çünkü konjonktür itibarıyla Batı, Kiev’in yanındadır. Bu nedenle de Zelenski yönetimi, diplomatik temasların yoğunlaşmasını savaş 

sonrasında oluşacak ortam için bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Ukrayna’nın AB ülkelerine karşı sorumluluğunu, cephe hattında 

verdiği öne sürülebilir. AB ve NATO vasıtasıyla ulaşan yardımlar, Avrupa’yı Rusya tehdidinden uzaklaştırmaktadır.

Öte yandan savaşın başladığı ilk günden itibaren enerji krizi ve mülteciler sorunu, AB ülkelerini tehdit etmektedir. Sınır güvenliğine konu-

suna büyük hassasiyet gösteren AB, sürecin en az zararla atlatılmasını arzulamaktadır. Bu konuda Batı, Ukrayna’ya ilişkin bazı beklentilere 

sahiptir. Bununla birlikte Almanya gibi başlıca AB ekonomisinin dinamosu olan ülkelerin Rus enerjisine bağımlılığı, Kiev’in önündeki en 

önemli zorluk olarak nitelendirilebilir.

Tüm bunların yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silah kullanımına ilişkin tehditleri ve Ukrayna’nın AB sınırına olan 

yakınlığı, bu ülkenin aynı zamanda AB’nin çıkarları için de cephede mücadele ettiği anlamına gelmektedir. Zaten gerek askeri yardımların 

gerekse de Leyen’in Ukrayna’nın üyeliğine yeşil ışık yakmasının nedeni budur.

Bu ziyaretler vesilesiyle Kiev yönetimi uluslararası kamuoyuna bilgi aktarma fırsatı elde ederken; müttefiklerinin sayısını da arttırmaktadır. 

Benzer bir şekilde Zelenski’nin yurtdışı ziyaretleri de aynı amacı hizmet etmektedir. Ancak üyelik sürecinin hızlı işlemesi gerektiğini düşü-

nen Ukrayna’ya diğer üyelerden ve adaylardan tepkiler de gelmektedir.[4] Zaten bunun yansıması olarak 3 Şubat 2023 tarihinde Leyen 

sürecin hızlandırılmayacağı noktasında bilgilendirmede bulunmuştur. Çünkü Ukrayna iki yılda AB üyeliğine ulaşacaklarına dair bir hedef 

belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Fakat geçmiş üyelik süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun çok da mümkün 

görünmediği ortadadır.

Üyelik sürecine ilişkin kriterlerin sağlanması, aday devletin iç tüzüklerinin incelenmesi, devlet denkliklerinin ve ekonomik dengenin sağlan-

ması gibi birçok faaliyeti içermektedir. Genişleme ve açılım süreçleri de AB tarafından belirlenmekte ve tüm aday ülkelerin çalışmaları 

doğrultusunda düzenlenmektedir. Örneğin 2004 yılında AB’ye katılan Çekya, Estonya ve Macaristan gibi ülkeler, 1998 yılında başlayan 

altı yıllık süreç sonucunda üyelik kabulü almışlardır. Bu nedenle de ülkeler, AB heyetini uyarmış ve gereğinin bildirilmesini tavsiye etmiştir.

Mahmut Melih
BOSTANCI
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AB’nin üyelik koşulları incelendiğinde ise toprak bütünlüğü olmayan ve savaşta olan bir ülkenin üyelik sürecine dahil edilmesi de 

tartışmalı bir meseledir. AB’nin kriterleri doğrultusunda Balkan ülkelerinde uyguladığı ve vurguladığı “iyi komşuluk ilişkileri” şartı da Ukray-

na’yı bu kapsamda aday ülke konumundan çıkarabilir. Ukrayna’nın bu süreçte yolsuzluk mücadelesi gibi çabaları da savaş koşulları 

nedeniyle zayıf kalmaktadır.

Sabit ve düzenli bir ekonomi, barışçıl diplomasi ve düzenli sosyal hayat kriterleri, halihazırda devam eden savaş sebebiyle Ukrayna’nın 

sağlayabileceği bir üyelik koşulu değildir.[5] Ukrayna’yı tampon konumuna sokarak Rusya tehlikesini uzaklaştırmaya çalışan AB’nin 

Ukrayna’nın üyeliğiyle Rusya’ya sınırdaş olacağı da bir gerçektir.

Sonuç olarak, savaş tüm hızıyla devam ederken; AB ve NATO üyeliği konusundaki diplomasisini sürdüren Ukrayna, AB’ye üyelik için 

karşılanması gereken Kopenhag Kriterleri doğrultusunda birtakım adımlar atmaktadır. Savaş, ikinci yılına girmek üzereyken; birliğe katıl-

ma yolunda bu düzenlemelerin yapılması, Zelenski’nin krizin en iyi şekilde değerlendirilmesine yönelik isteğini de yansıtmaktadır. Fakat 

ülkenin savaşta olması hasebiyle üyeliğin pek mümkün olmayacağını da belirtmek gerekmektedir. Zaten Leyen de sürecin hızlandırıl-

mayacağını açıkça ifade etmiştir.

[1] “EU Pledges to Double Military Aid Programme for Ukraine”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2023/feb/02/eu-

pledges-to-double-military-aid-programme-for-ukraine, (Erişim Tarihi: 04.02.2023).

[2] “Ukraine EU Membership: No Short Cuts on Joining, Officials Warn Ahead of Summit”, BBC, https://www.bbc.com/news/world-eu-

rope-64492102, (Erişim Tarihi: 04.02.2023).

[3] “Ukraine’s Fight Against Corruption Isn’t New. It’s Still Trying”, NPR, https://www.npr.org/2023/01/27/1151326940/ukraine-anti-corrup-

tion-efforts, (Erişim Tarihi: 04.02.2023).

[4] “Ukraine EU membership: No short Cuts on Joining, Officials Warn Ahead of Summit”, BBC, https://www.bbc.com/news/world-eu-

rope-64492102, (Erişim Tarihi: 04.02.2023).

[5] “Conditions for Membership”, European Comission, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/condi-

tions-membership_en, (Erişim Tarihi: 04.02.2023).
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NATO ve Yeni Büyük Oyun’un 
Temel Rekabet Alanı Olarak 
Asya-Pasifik
Asya-Pasifik Bölgesi’nin siyasi konjonktürü, temel 

olarak ittifaklar ve tatbikatlar üzerinden şekil-

lenmektedir. Nitekim Asya-Pasifik, günümüzdeki 

uluslararası sistemin kurucusu olan Batı ve 

bölgesel müttefikleri ile Çin ve Kuzey Kore gibi 

uluslararası düzene meydan okuyan devletler 

arasında bir rekabet alanına dönmüştür. Zira 

söz konusu bölge, küresel jeopolitik kırılmaların 

gerçekleşeceği saha olarak görülmektedir. Bu 

da başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) olmak 

üzere Batı’nın bölgeye olan ilgisinin artmasına 

ANKASAM ANALİZ

Zeki Talustan
GÜLTEN

ANKASAM Asya-Pasifik
Araştırma Asistanı
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yol açmaktadır. Bunun önemli sebeplerinden biri de yükselişi engellenemeyen Çin’in bu bölgede yer almasıdır. Dolayısıyla Washington, 

Pekin’e karşı verdiği küresel mücadele bağlamında bölgesel çapta da Çin’i çevrelemeye çalışmaktadır.

Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 29 Ocak-1 Şubat 2023 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya’ya gerçekleştird-

iği ziyaretler oldukça mühimdir.[1] Nitekim NATO’nun her iki devletle de diyalogunu güçlendirmek istediği ve Asya-Pasifik’teki nüfuzunu 

arttırmaya çalıştığı söylenebilir. Zira Batı merkezli bir savunma örgütü olan NATO, mevzubahis bölgede Çin ve Kuzey Kore’ye yönelik baskıyı 

arttırmak istemektedir. Bu durumun önemli bir diğer sebebi de Kuzey Kore’nin nükleer güç olarak ön plana çıkmasıdır. Pyongyang, ken-

disini nükleer bir güç olarak ilan eden yasayı[2] geçirdikten sonra hem balistik füze hem de nükleer denemelerini artırmıştır. Bu yüzden de 

Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere bölge devletlerinin tehdit algılamaları pekişmiştir.

Söz konusu durumun bir diğer nedeni ise Çin ve Çin’in artan küresel jeopolitik ve jeoekonomik gücüdür. Bu kapsamda NATO, bölgedeki et-

kinliğini artırarak olası bir krizde Tayvan’a destekte bulunacağı mesajını vermektedir. Tayvan’a verilen mesaj, aynı zamanda Rusya-Ukray-

na Savaşı üzerinden Moskova’ya da iletilmektedir. Çünkü Batı, Tayvan ve Ukrayna meselelerinde bir yakınlık görmektedir. Bu bağlamda 

öne çıkan nokta, aslında Batı’nın bu krizleri algılayış biçimidir. Zira Batı’nın gözünde Ukrayna Savaşı’nda Moskova’ya vurulacak bir darbe, 

Pekin’i de Taipei’ye saldırma noktasında caydıracaktır.

Tüm bunların yanı sıra Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nın sebebi olarak NATO’nun genişlemesini ve sınırlarına yaklaşmasını gerekçe göster-

mesi de aynı çerçevede ele alınabilir. Böylesi bir okumada da Stoltenberg’in mevzubahis ziyaretleri yine Tayvan üzerinden Çin’e verilen 

bir mesaj olarak yorumlanabilir.

Öte yandan Asya-Pasifik Bölgesi’nde Batı’nın nüfuzunun artmasının Çin ve Kuzey Kore’yi daha da provoke edeceği tahmin edilebilir. Da-

hası Batı da bunu amaçlıyor ve Çin’i bir tercih yapmaya zorluyor olabilir. Nitekim NATO’nun artan nüfuzunun Rusya’yı olduğu gibi Çin’i de 

provoke etmesi ve Tayvan müdahalesi konusunda harekete geçirmesi halinde Pekin’in “saldırgan” bir aktör olarak gösterilmesine yönelik 

bir çalışma yürütülebilir.

Diğer taraftan Çin, bu baskıya karşı hamle yapmaması durumunda hem küresel çapta prestij kaybına uğrayacak hem de Batı hegem-

onyası tarafından inşa edilen uluslararası düzene meydan okuyan diğer revizyonist aktörlerin gözünde güvenilirliği azalacaktır.

Stoltenberg’in ziyaretleriyle birlikte NATO’nun Japonya’nın artan silahlanma ve güvenlik hamlelerini kontrol altında tutmak istediği de öne 

sürülebilir. Zira Batı, Tokyo’nun yeni bir tehdit olmasındansa, kendi kontrolünde proaktif bir dış politika yürütmesini istiyor olabilir. Dahası 

ilerleyen dönemlerde NATO’nun Güney Kore ve Japonya dışında da bölge üzerinde yeni ittifaklar kurmayı hedeflediği çıkarımı yapılabilir. 

Washington’un Pekin’i çevreleme stratejisine hız verdiği dikkate alındığında, mevzubahis çıkarım güçlenmektedir.

Ayrıca Washington, Seul ve Tokyo’nun ortaklığında askeri tatbikatlar da düzenlenmektedir. Söz konusu ziyaretlerin ardından da bölgede 

NATO, Güney Kore ve Japonya üçgeninde istikrarlı bir koordinasyonun oluşması, ilerleyen süreçte Güney Kore ve Japonya’nın NATO üye-

liklerinin veya bölgesel NATO’ların kapısını açabilir.

Öte yandan bu ziyaretler, Ukrayna Savaşı’na rağmen NATO’nun kısa vadede niteliksel de olsa genişleme stratejisine devam edeceği şek-

linde okunabilir. Bu çerçevede NATO’nun bölgeye tekrar ilgi gösterebilmek için Güney Çin Denizi, Tayvan ve bölgenin nükleer silahlardan 

arındırılması konularını gündeme getirebileceği öne sürülebilir.

31
W W W . A N K A S A M . O R G

30

A N K A S A M  B Ü L T E N

Sonuç olarak Asya-Pasifik bölgesi, küresel jeopolitik rekabetin satranç tahtası haline gelmiştir. NATO’nun bölgeye olan ilgisindeki artış 

da bundan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda bölgedeki gerilimin kısa vadede azalmayacağı ve Batılı aktörlerin bölgeye olan ilgisinin 

devam edeceği öngörülebilir. Bu ziyaretlerin Çin ve Kuzey Kore gibi devletleri daha fazla provoke etmesi ise kaçınılmaz gözükmektedir.

[1] “Update: NATO Secretary General to Visit Republic of Korea and Japan”, North Atlantic Treaty Organization, https://www.nato.int/cps/

en/natohq/news_211016.htm#:~:text=NATO%20Secretary%20General%20Jens%20Stoltenberg,Sup%2C%20and%20other%20senior%20of-

ficials., (Erişim Tarihi: 09.02.2023).

[2] “Experts: North Korea’s New Law on Preemptive Use of Nuclear Weapons Puts Regime at Risk”, Voice of America News, https://

www.voanews.com/a/experts-north-korea-s-new-law-on-preemptive-use-of-nuclear-weapons-puts-regime-at-risk/6749962.html, 

(Erişim Tarihi: 15.02.2023).
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Bişkek-Taşkent Hattında Güçlenen
İlişkiler
Bağımsızlıklarını kazandıkları günden itibaren 

Orta Asya devletlerinin birbirleriyle olan ilişkil-

eri çok boyutlu bir şekilde gelişmektedir. Çeşitli 

dönemlerde ivme kaybetse de özellikle son beş 

yıldır, bölgede hızla artan bir entegrasyon süreci 

yaşanmaktadır. Orta Asya devletleri; ikili, bölge-

sel ve uluslararası çerçevede geliştirdikleri ilişkil-

erle hem ulusal kalkınma hem de komşu dev-

letlerin ekonomik gelişim ve istikrar kazanması 

noktasında güçlü bir irade sergilemektedir.

Günümüzde Orta Asya ülkelerinin bölgesel is-

tikrarın ve kalkınmanın sağlanması noktasında 

aşması gereken önemli bir süreç bulunmak-

tadır. Zira devletlerin bu süreci en kısa zaman-

da ve en az maliyetle atlatması, önemli siyasi, 

sosyal ve ekonomik kazanımları beraberinde 

getirmektedir. Bu noktada bölge devletleri ar-

asında sağlanan entegrasyon süreci önem 

taşımaktadır. Çünkü her bir ülkenin yaşadığı 

farklı tecrübelerin, sahip oldukları teknolojilerin 
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ve farklı üretim mekanizmalarının paylaşılmasıyla müşterek üretim sahalarının tesis edilmesi bölgesel kalkınmaya hız kazandıracaktır.

Diğer taraftan ülkeler arasında yaşanan tecrübe, bilgi ve teknoloji paylaşımı, tek merkezli bir üretim yerine Orta Asya’da eşit kalkınmayı 

beraberinde getirecektir. Zira güçlü ve istikrarlı bir Orta Asya, sadece gelişmiş ve refahını sağlamış olan bir devletle değil; bölge dev-

letlerinin aynı anda ve oranda kalkınmasıyla mümkün olacaktır.

Bu anlamda Özbekistan ile Kırgızistan arasında son dönemlerde yapılan anlaşmalar, hayata geçirilmeye çalışılan projeler ve ticaret 

hacminde yaşanan artış, bir model olarak sunulabilir. Bilhassa 2022 yılı, Taşkent-Bişkek hattındaki ekonomik ilişkiler için bir atılım dönemi 

olmuştur. Taraflar arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları geçmiştir. Bu durumda sanayi, enerji, tarım, ulaşım ve diğer sektörlerde uygu-

lanan çeşitli projeler belirleyici rol oynamıştır.[1]

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Hattı Projesi, ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra bağı da güçlendirmiştir. Bölgesel entegrasyonu 

sağlayacak olan söz konusu projenin hayata geçmesiyle birlikte ticaret hacminin artmaya devam edeceği düşünülmektedir. Buna 

ek olarak ülkeler arasında enerjiye yönelik çeşitli anlaşmalar yapılmaktadır. Bunun en son örneği, Kazakistan’ın da dahil olduğu Kam-

bar-Ata-1 Hidroelektrik Santrali’ne yönelik 6 Ocak 2023 tarihli anlaşmadır. 2024-2028 yılları arasında inşasının sürmesi beklenen santralin, 

hayata geçtikten sonra Kırgızistan’daki en büyük hidroelektrik santrali olacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte santralin üç ülkeye elektrik 

sağlayacağı dile getirilmektedir.[2]

Söz konusu santral, uzun yıllar boyunca Bişkek ile Taşkent arasında tartışma konusu olmuştur. Özbekistan, bu santral nedeniyle kendis-

ine daha az su gönderileceğini düşünerek projeye karşı çıkmıştır. Lakin Kırgızistan ile Özbekistan arasında sınırın belirlenmesi ve Andi-

can (Kempir-Abad) Rezervuarı su kaynaklarının yönetilmesine dair imzalanan kararın meclislerde onaylanmasının[3] ardından, ilişkilerin 

daha güçlü bir zemine oturduğu söylenebilir. Andican (Kempir-Abad) Rezervuarı’nda sağlanan anlaşma, Kambar-Ata-1 Hidroelektrik 

Santrali konusundaki uzlaşıyı da kolaylaştırmıştır.

İki devlet arasında son dönemde yaşanan en önemli gelişmelerden biri de Kırgızistan ile Özbekistan’ın ortak otomobil, pikap ve minibüs 

gibi araç üretimine dair aldığı karardır. Kırgızistan’da kurulması planlanan tesiste, ilk aşamada 3.000; ilerleyen süreçlerde de 30.000 araç 

üretilmesi planlanmaktadır.[4]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan’la kurulan ilişkilerin daha da güçlenmesi sürecinde Bişkek’e bir ziyaret 

gerçekleştirmiştir. 26-27 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan ziyaret sırasında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov’un ev sahip-

liğinde taraflar önemli kararlara imza atmıştır. Öncelikle liderler, sınırların belirlemesine yönelik onay belgelerini değiş-tokuş etmiş ve 

ardından Kapsamlı Stratejik Ortaklık Bildirisi’ni imzalamışlardır.[5]

Ziyaret sürecinde ilişkilerin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine dair 24 belge daha imzalanmıştır. Liderler; sanayi, ticaret, enerji, yatırım, 

turizm, kültür, gümrük, eğitim, spor, tarım ve 2023-2025 yıllarına yönelik Stratejik Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Programı imzalamıştır.[6] 

Ala-Archa devlet konutunda konuşan Özbek lider, kurulan bağların ilişkilerde yeni ufuklar açtığını belirtmiş ve Kapsamlı Stratejik Ortaklık 

Bildirgesi’nin temelini oluşturduğunu dile getirmiştir.[7]

Ziyaret sürecinde Kırgızistan ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odaları arasında kuyumculuk, ihracat, ilaç, tarım ve turizm gibi çeşitli 

alanlarda yedi işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştır. Hedef, ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmaktır.[8] Sorunların diyalog yoluyla 

çözülmesine dair ortaya koyulan güçlü irade, en üst seviyede düzenlenen ziyaret, gerçekleştirilen ve hayata geçirilmesi düşünülen yeni 

projeler, Bişkek-Taşkent hattındaki münasebetleri güçlendirmektedir.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sardor Umurzakov, 26 Ocak 2023 tarihinde Bişkek’te düzenlenen Kırgız-Özbek İş Foru-

mu’nda yaptığı konuşmada taraflar arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerini ve kazanımlarını özetlemiştir. Umurzakov, ülkelerin ihtiyaçlarını 
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Bakü-Erivan Hattında Kalıcı 
Barış Arayışları
Ermenistan’ın Karabağ’daki işgali, İkinci Kara-

bağ Savaşı neticesinde imzalanan 9 Kasım 

2020 tarihli Moskova Deklarasyonu’yla sona 

ermişse de bu ateşkesin üzerinden geçen iki 

yılı aşkın süreçte kalıcı barış anlaşması imzala-

namamıştır. Bu durumda ise çeşitli faktörler-

in etkisi vardır. Öncelikle kalıcı barış anlaşması 

noktasında Ermenistan Hükümeti’nin istekli ol-

masına rağmen Ermenistan siyasetine uzun 

yıllar vermiş olan Karabağ Klanı’nın ve Erme-

ni Diasporalarının işgal statükosuna dönüşü 

savunduğu ve çeşitli toplumsal hareketler 

vesilesiyle müzakere süreçlerinde Ermenistan 

Başbakanı Nikol Paşinyan’ı baskı altına almaya 

çalıştığı ifade edilmelidir. Buna ek olarak dönem 

dönem Ermenistan Ordusu’ndaki radikal kes-

imlerin birtakım provokasyonlarda bulunarak 

süreci sabote edecek sınır çatışmalarına yol 

açtığı da hatırlanmaktadır.

Ayrıca Paşinyan yönetimi de süreç içerisinde 

sahadaki yenilgiye rağmen müzakere masasın-

da azami kazanım elde edeceği ya da bir diğer 

ifadeyle kayıplarını asgari seviyeye indireceği 

bir anlaşma imzalama arzusu içerisindedir. Bu 

her devletin kendi ulusal çıkarlarına ulaşmak 

maksadıyla yapacağı bir manevra olsa da 

Erivan’ın söz konusu manevra esnasında or-

taya koyduğu duruş, arabuluculuk sürecinin ul-

uslararasılaşmasına sebebiyet verecek çağrılar 

barındırmakta ve bu da yürütülen süreçleri zor-

laştırmaktadır. Zira İkinci Karabağ Savaşı’nı sona 

erdiren ateşkes anlaşması, Rusya’nın arabuluc-

uluğunda imzalanmış olmasına rağmen zam-
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birbirinden tedarik edebildiğini vurgulayarak endüstriyel işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunmuştur. Ayrıca Özbekistan’daki üretim 

tesislerini Kırgızistan’da da kurabileceklerini belirten Umurzakov; teknoloji, proje ve finans sektörlerinde işbirliğine hazır olduklarını dile ge-

tirmiştir.[9]

Sonuç olarak genelde ise Orta Asya başkentlerinin; özelde Bişkek ve Taşkent yönetimlerinin, önce sorunları aştıkları ve ardından da 

kazan-kazan yaklaşımıyla politika belirledikleri görülmektedir. İki devlet arasında kurulan işbirliği ortamı, Orta Asya’da hayata geçirilm-

eye çalışılan entegrasyon ve kalkınma politikasının bir özeti olarak okunabilir. İkili ve bölgesel ilişkilerde sorunların çözülemez olmadığını 

gösteren liderler, uluslararası boyutta da önemli bir yol haritası ortaya koymaktadır. Özbekistan’daki tesislerin Kırgızistan’da da inşa edile-

bileceğine dair verilen mesajlar, devletler arasındaki güvenin bir göstergesidir. Bununla birlikte, Taşkent yönetiminin müreffeh, istikrarlı ve 

barışçıl bir Orta Asya için tecrübe ve teknoloji paylaşımına açık olduğunu da ifade etmek mümkündür. Özbekistan’ın söz konusu tutumu, 

Kırgızistan’ın istikrarlı bir biçimde gelişmesine hız kazandırırken, ikili ilişkilere de dinamizm katacaktır.
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın 
Macaristan Ziyareti ve Güçlenen 
İkili İlişkiler
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov, 

12-14 Şubat 2023 tarihleri arasında Macaristan’a 

resmi ziyaret düzenlemiştir. Ziyaretin te-

mel içeriğini ekonomik işbirliği, Rusya-Ukray-

na Savaşı, Avrupa Birliği (AB) ve Kırgızistan ile 

Orta Asya arasındaki ilişkiler oluşturmuştur. 

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve 

Başbakan Viktor Orban’la görüşen Kırgız liderin 

ziyaretinin taşıdığı ana mesaj, taraflar arasında-

ki derin siyasi ilişkilerin daha güçlü ekonomik ve 

ticari bağların kurulmasına imkan tanıdığıydı.[1]

Ziyaret sürecinde Kırgız liderin ele aldığı 

ana konuların arasında devletler arasındaki 

münasebetlerin daha üst seviyeye çıkarılması, 

aradaki bağların güçlendirilmesi ve doğrudan 

hava bağlantısının kurulmasıydı. Devletler ar-

asındaki stratejik ortaklığın üst seviyelere yük-
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an içerisinde arabuluculuk rolünü kazanmak isteyen Batılı aktörl-

erin sürece müdahil olmaya çalıştıkları görülmüştür. Bahse konu 

olan durumu açmak gerekirse, savaşın ardından bölgede esen 

normalleşme rüzgarlarının ortaya koyduğu temel realite, bölge-

sel sorunların bölge devletleri tarafından çözülmesi hassasiyeti 

çerçevesinde şekillenmiş ve “Altılı İşbirliği Platformu” önerisi gün-

deme gelmiştir. Fakat zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ve Fransa’nın arabuluculuk diplomasisini işlettiği bir ortam 

oluşmuştur. Ayrıca Fransa, bir Fransız olan Avrupa Konseyi Başkanı 

Charles Michel aracılığıyla da birtakım girişimlerde bulunmuştur. Bu 

da Karabağ Sorunu’na bölge dışı aktörlerin dahil olmasını beraber-

inde getirmiştir.

Sürece müdahil olan aktör sayısının artması ise her devletin kendi 

çıkarlarına öncelik vermesine yol açmış ve bu da zaten çeşitli zor-

lukları barındıran müzakere süreçlerinin çok daha çetrefilli bir hal 

almasına neden olmuştur.

Farklı adreslerde defalarca bir araya gelen Paşinyan ile Azer-

baycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev arasındaki görüşme-

lerin genellikle üç hususta tıkandığı görülmüştür. Bunlardan ilki, 

taraflar arasındaki sınırın belirlenmesidir. Bu noktada Azerbaycan’ın 

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve dolayısıyla uluslararası hukuk 

tarafından tanınan sınırlarından taviz vermediği ifade edilebilir. 

Esasen bu konuda Paşinyan yönetiminin de Azerbaycan’ın meş-

ru sınırlarını tanımaya hazır olduğu yönünde bazı mesajlar verdiği 

bilinmektedir. Lakin genellikle bu meselede ilerleme kat edilecek 

dönemlerde sınır çatışmasına yol açan provokasyonlar üzerinden 

süreç sabote edilmek istenmiştir.

İkinci meselenin ise Zengezur Koridoru’nun açılması olduğu söylen-

ebilir. Azerbaycan, bu koridor vesilesiyle Nahçıvan bağlantısını teşkil 

edecek olmasının yanı sıra Türk Dünyası ülkeleri arasındaki kesintisiz 

kara bağlantısını sağlayacak ve bunun çok daha ötesinde Çin-Or-

ta Asya-Kafkasya-Avrupa bağlantısında istikrarlı bir güzergah or-

taya koyacaktır. Bu da Orta Koridor’un güçlendirilmesi demektir. 

Dolayısıyla Azerbaycan, bu koridorun açılması hususunda Moskova 

Deklarasyonu’na atıfla önemli bir beklenti içerisindedir. Zira koridor, 

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü pekiştirecek, Türk Dünyası ente-

grasyon süreçlerinde üstlendiği köprü rolünü güçlendirecek ve ko-

ridorlar bağlamında lojistik ve enerji boyutuyla ülkenin jeopolitik ve 

jeoekonomik ehemmiyetine katkı yapacaktır. Bu nedenle Zengezur 

Koridoru mevzusu Bakü açısından oldukça önemlidir.

Aslında söz konusu koridor, Ermenistan’ın da çıkarlarına uygun-

dur. Bu vesileyle Erivan, Paşinyan’ın Ermeni halkına olan en büyük 

vaadini gerçekleştirerek Batı’yla sağlıklı ilişkiler kurabileceği hareket 

alanına kavuşarak izole olmuşluk durumunu aşabilir. Fakat buna 

rağmen Zengezur Koridoru noktasında Erivan’ın önünde birtakım 

zorluklar bulunmaktadır. Yine bu konuda da Paşinyan, muhalefetin 

baskısıyla karşı karşıyadır. Üçüncü mesele ise Karabağ’daki Erme-

nilerin durumudur. Bu konuda Erivan, Karabağ Ermenilerinin dini, 

kültürel vb. konularda çeşitli haklarının bulunduğunu dile getirme-

ktedir. Buna karşılık Bakü ise Karabağ’ın Azerbaycan toprağı old-

uğunu dile getirmekte, zaten tüm ülkede yaşayan insanlara gerekli 

hak ve özgürlüklerin sağlandığını belirtmekte ve bu meseleyi kendi 

iç meselesi olarak ele almaktadır.

Mevzubahis ihtilaflar süreci zorlaştırırken; son dönemde Laçın Ko-

ridoru ekseninde de bazı tartışmalar yaşanmaktadır. Azerbaycanlı 

aktivistlerin bölgedeki sorunlara dikkat çekmesine karşılık Ermeni-

stan, Karabağ Ermenilerinin izole edildiğini öne sürerek Bakü yöne-

timini eleştirmekte ve uluslararası toplumu etkilemeye dönük bir 

çalışma yürütmektedir.

Tüm bu gelişmelere rağmen Bakü-Erivan hattındaki barış 

arayışlarının devam ettiği görülmektedir. Nitekim Ermenistan 

Başbakanı Paşinyan,15 Şubat 2023 tarihinde barış anlaşması 

taslağını Azerbaycan’a ilettiklerini açıklamıştır. Ayrıca Paşinyan, 

taslağın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Topluluğu (AGİT) Minsk Üçlüsü’ne 

de gönderildiğini belirtmiştir.[1] Bu gelişme, Erivan’ın müzakere süre-

cine tüm zorluklara rağmen kapıları kapatmadığını göstermesi 

hasebiyle oldukça mühimdir. Ancak taslakta Karabağ Ermeniler-

ine ilişkin ifadelerin yer alması, birtakım taleplerin Bakü tarafından 

reddedileceğini ortaya koymaktadır. Buna rağmen müzakere süre-

cinin işlemesi değerlidir.

Diğer taraftan teklifin AGİT Minsk Üçlüsü’ne gönderilmesi de sürece 

arabuluculuk noktasında ABD ve Fransa’nın dahil edilmek is-

tendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Zira üçlü, Karabağ’ın 

işgalinin ardından yürütülen barış süreçleri için kurulmuş; fakat 

meselenin diplomatik yollarla çözülmesi noktasında bir muvaffa-

kiyet elde etmemiştir. Rusya, ABD ve Fransa’dan oluşan bu grubun 

başarısızlığı nedeniyle Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kuv-

vet kullanarak kurtarmak durumunda kalmıştır. Bu yüzden de bu 

misyonunun arabuluculuk sürecinde de çözüm odaklı bir diploma-

si yürüteceği hususunda Bakü’de ciddi bir güvensizlik vardır. Nitekim 

çeşitli platformlarda Azerbaycanlı yetkililer, Minsk Üçlüsü’nün arab-

uluculuğunun kabul edilmeyeceğini dile getirmektedir. Özellikle de 

Bakü-Paris hattındaki gerilim düşünüldüğünde, Erivan’ın Fransa’yı 

sürece dahil etme çabasının barış görüşmelerini zorlaştıracağı 

öngörülebilir.

Sonuç olarak İkinci Karabağ Savaşı’nın üzerinden geçen iki yılı aşkın 

süreçte Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşması 

imzalanamamıştır. Diğer taraftan Paşinyan yönetiminin Bakü’ye 

barış anlaşması taslağı konusundaki teklifini iletmesi ve Bakü yöne-

timinin yapıcı tutumu, tüm zorluklara rağmen müzakere sürecinin 

işlemeye devam edeceğini göstermesi bakımından umut verici bir 

gelişme olarak yorumlanabilir.
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seltilmesine hazır olduklarını vurgulayan Sayın Caparov, çeşitli seviyelerde görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sayın Caparov’un Orban’la 

görüşmesi sırasında ekonomi, kültür, insani işbirliğinin güçlendirilmesi, bankacılık sektörü ve hidroelektrik konuları konuşulmuştur. Ayrıca 

Kırgız lider, Macaristan Başbakanı’na Kırgızistan’a davet etmiştir.[2]

İki milletin arasındaki tarihsel bağlara dikkat çeken Orban, Kırgızistan’ın Macarların ana yurdu olduğunu söylemiştir.[3] Orban, Avrupa 

ile Orta Asya arasındaki ilişkilerin hızlandırılması amacıyla bürokrasinin azaltılması gerektiğini de dile getirmiştir. Bu bağlamda Orta 

Asya’nın hem dünyanın hem de Avrupa’nın güvenliği ve ekonomisi için stratejik öneme sahip merkezlerden biri olduğunu vurgulamıştır.

[4]

Ziyaret sırasında Sayın Caparov, Novak’la da bir görüşme gerçekleştirmiştir. Novak, ilişkilere ve ziyarete dair önemli açıklamalarda bu-

lunmuştur. Macar lider, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulamıştır. Ayrıca Novak, Macaristan’ın 

Batı Dünyası içinde olmasına rağmen Orta Asya’nın da dahil olduğu Doğu Dünyası’yla da yakın ilişkilere önem verdiğini belirtmiştir.[5] 

İki lider, stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin ortak deklarasyonu da imzalamıştır. Deklarasyonda ön plana çıkan 

başlıklar ise iki ülkenin siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki aktif etkileşimi; stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve genişletil-

mesi niyeti; ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğidir.[6] Bunun yanı sıra hukuk, adli tıp, ulusal arşivler ve eğitimi kapsayan yedi 

anlaşma da imzalanmıştır.[7]

Görüşmeler sürecinde taraflar arasında güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli konular ele alınmıştır. Ukrayna’daki savaşın bir an önce 

barışla sona ermesi temennisini dile getiren taraflar arasında turizm, tarım, su yönetimi ve eğitim konular da ele alınmıştır. Kırgızistan 

ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki yakınlaşmayı desteklediklerini açıklayan Novak, en kısa zamanda güçlendirilmiş işbirliği ve ortaklık an-

laşmasının imzalanması çağrısında bulunmuş ve Budapeşte yönetiminin bu sürece gerekli desteği verdiğini açıklamıştır.[8] Özellikle de 

Avrupa’nın geçirdiği bu zor dönemde Orta Asya’ya ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştır. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise 

Novak, iki devlet arasındaki stratejik ortaklıkları yenilediklerini duyurmuştur.[9]

Görüşmelere dair ön plana çıkan konular arasında ekonomik işbirliğini teşvik etmek için tasarlanmış ortak bir kalkınma fonu da bulun-

maktadır.[10] Bu durum, Bişkek-Budapeşte hattında gelişme ve güçlenme potansiyeline sahip olan ilişkilere istikrar kazandırılmasının ve 

daha bağımsız çerçevede hareket edilmesinin amaçlandığını göstermektedir. Özellikle de iki devletin ortaklığında gerçekleştirilecek 

projeler gerek Kırgızistan-Macaristan gerekse de Orta Asya-AB ilişkilerine dinamizm kazandıracaktır.

Ziyaret esnasında çeşitli seviyelerde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Örneğin Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjarto ile 

Kırgız mevkidaşı Jeenbek Kulubaev bir araya gelmiş ve ilişkilerin ilerletilmesi maksadıyla çalıştıklarını belirtmişlerdir.[11] Diğer taraftan 

Macaristan Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nagy, Macaristan-Kırgız Kalkınma Fonu üyeleri, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan-

ları ve Kırgızistan ve Macaristan’ın yaklaşık yüz büyük şirketinden katılımcılar, Macar-Kırgız İş Forumu’na katılmıştır. 50 milyon dolarlık kayıtlı 

sermayesi olan Macar-Kırgız Kalkınma Fonu kapsamında 26 milyon dolarlık özel projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.[12]

Sonuç olarak Kırgızistan ile Macaristan arasındaki ilişkiler güçlenmektedir. Tarafların ortaya koydukları irade, iki devlet arasındaki bağların 

güçlenmesini sağlarken; Bişkek-Budapeşte hattı, Orta Asya ile AB arasında da önemli bir köprüye dönüşme potansiyeli taşımaktadır. 

Zira Türk Devletleri Teşkilatı’nın yarattığı etki de düşünüldüğünde, ilişkilerin orta vadede önemli bir ivme kazanacağı öne sürülebilir. Or-

ban’ın tarihsel bağlara yaptığı atıf, kazan-kazan temelli yaklaşımın yanı sıra önemli bir motivasyon kaynağı da olacaktır.

[1] “Hungary and Kyrgyzstan to Join Forces Against Terrorism”, Hungray Today, https://hungarytoday.hu/hungary-and-kyrgyzstan-to-

join-forces-against-terrorism/, (Erişim Tarihi: 16.02.2023).
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