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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Sırbistan Balkanlar’da yer almaktadır. Yakın geçmişte Yugoslavya’nın bir 
parçası olan ülke Yugoslavya’nın parçalanmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır. 
Ülkenin Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, 
Karadağ  ve Kosova’ya kara sınırı bulunurken denize kıyısı yoktur.

1994 yılında nüfusunun zirve noktasına ulaşan Sırbistan bu dönemden 
itibaren azalmakta olan bir nüfusa sahiptir ve ülkenin 2020 yılındaki nüfusu 
yaklaşık olarak 7 milyondur. Nüfus artış hızı -%0,534 olan ülke kadın başına 
1,52 doğum ile  doğurganlık oranı en düşük olan ülkeler arasındadır. Nüfusun 
%56’sının şehirlerde, %44’ünün köylerde yaşadığı Sırbistan’daki en büyük 
şehirler Belgrad, Niş ve Novi Sad’dır.3

2 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/serbia#/?affiliations_religion_
id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_
year=2016

3 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/serbia
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Resmi Adı Sırbistan Cumhuriyeti 

Başkenti Belgrad

Dili
Resmî dili Sırpçadır fakat ülkede Boşnakça ve Hırvatça 
gibi diller de konuşulmaktadır.

Dini
Resmî dini yoktur. Nüfusun %91,6’sı Hristiyan, %5’i 
Müslüman, %3,3’ü inançsızdır.2

Nüfus 6.908.224

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

Nüfusun çoğu kendini Sırp olarak tanımlamaktadır fa-
kat Sırbistan’da Boşnaklar ve Hırvatlar gibi diğer Balkan 
halklarından da  küçük topluluklar bulunmaktadır.

Meryem SEZGİN1

Yüzölçümü 87.460 km2

Para Birimi Sırp Dinarı (RSD)

Yönetim Şekli Tek kamaralı parlamenter cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı: Aleksandr Vučić
Başbakan: Ana Brnabić
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Siyasi Yapısı
Sırbistan’ın resmî adı Sırbistan Cumhuriyeti’dir ve başkenti Belgrad’dır. 
Parlamenter demokrasi ile yönetilen Sırbistan’ın parlamentosu Narodna 
Skupština adı verilen bir Millet Meclisi’nden oluşur. 250 sandalyeli bu meclisin 
üyeleri kapalı liste nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilirler.

Sırbistan cumhurbaşkanları ise iki turlu bir sistemle 5 yıllığına seçilirler 
ve seçilebilmeleri için mutlak çoğunluk mecburiyeti bulunmaktadır. İki 
kere seçilme hakkı bulunan cumhurbaşkanlarının olağanüstü hallerde 
parlamentoyu feshetme gibi yetkileri bulunsa da esasında cumhurbaşkanlığı 
törensel bir mahiyete sahiptir. Başbakan ise parlamento tarafından 
seçilir. Halihazırdaki cumhurbaşkanı 2017’de göreve gelen Aleksandr 
Vučić, başbakan ise yine 2017’de göreve gelen Ana Brnabić’dir. Gelecek 
cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sırasıyla 2022 ve 2024’te 
yapılacaktır.

Sırbistan’daki önemli siyasi partiler arasında Sırp İlerleme Partisi (SNS) 
ve Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) bulunur. Ülkedeki siyasi partilerin 
parlamentoya girmek için %5 barajını aşmaları gerekir fakat bu baraj etnik 
azınlıkları temsil eden partiler için söz konusu değildir. 4-5

Yugoslavya döneminde Yugoslavya’nın bir parçası olan Sırbistan, ülkenin 
daha küçük ülkelere bölünmesiyle Sırbistan-Karadağ  Federasyonu isimli 
kısa ömürlü bir federasyonun parçası olmuş, kısa süre sonra Karadağ  
bağımsızlığını ilan etmiştir. Yine federasyon dahilinde ayrı bir entite olmayıp 
Sırbistan toprakları arasında yer alan Kosova ise 2008’de bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Batılı ülkelerin çoğunun Kosova’yı tanımasına karşın Sırbistan halen 
Kosova’yı tanımamıştır.6

Sırbistan, Türkiye kadar olmasa da diğer Balkan ülkeleri gibi uzun zamandır 
AB üyeliği için çaba gösteren ülkelerden biridir. 2009’da üyelik başvurusunda 
bulunan ülke 2014’te katılım müzakerelerini başlatmışsa da Kosova 

problemi sebebiyle süreç oldukça uzamıştır. Bunun yanında Sırbistan’ın 
Çin ve Rusya’yla olan sıkı ilişkileri üyelik sürecini yavaşlatan bir diğer etkeni 
oluşturmaktadır. Her ne kadar Sırp Parlamento Sözcüsü Ivica Dačić “On yıldan 
fazla süredir Avrupa’nın vaatlerini dinleyip durdukları” ifadesiyle ülkenin AB 
üyeliği hakkındaki hoşnutsuzluğunu ifade etse de Sırbistan, Kosova’yla 
aralarındaki gerginliği azaltmak ve dolayısıyla AB üyeliğine hak kazanmak 
için çaba sarf etmektedir.7

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası en son veriler

Sırbistan, pazar güçlerinin oldukça aktif olduğu bir geçiş ekonomisine 
sahiptir. Devletin halen ekonomideki etkinliğini koruduğu ekonomi genel 
olarak yabancı sermaye destekli imalat sektörü ve ihracata dayanır. Diğer 
gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Sırbistan’da da geçen yıllar zarfında  
odak noktası tarım ve sanayiden hizmet sektörüne kaymıştır.9 2020 verilerine 
göre Sırbistan’da GSYİH’nin %51,52’si hizmet sektöründen, %24,81’i sanayi 
sektöründen ve %6,5’i tarım sektöründen karşılanmaktadır.10 Benzer verilerin 
işgücünde de kaydedildiği ülkede işgücünün %57’si hizmet, %27,5’i sanayi ve 
%15,6’sı tarım sektöründe çalışmaktadır.11

4  https://www.electionguide.org/countries/id/242/
5  https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/serbia/political-context
6  https://www.britannica.com/event/Kosovo-conflict
7  https://www.euronews.com/2021/10/05/eu-facing-crisis-of-credibility-in-

western-balkans-as-leaders-meet-for-regional-summit
8  https://www.nbs.rs/en/indeks/
9  T.C. Ticaret Bakanlığı Sırbistan Ülke Profili, sf.5, 2021.
10 https://www.statista.com/statistics/440654/share-of-economic-sectors-in-the-

gdp-in-serbia/
11 https://www.statista.com/statistics/440661/employment-by-economic-sector-

in-serbia/
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GSYİH 53.335 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 7.720 dolar

GSYİH Büyüme Hızı -%0,945

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%0,414

Milli Gelir (Atlas Metodu) 51.274 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı %1,484

Kişi Başı Milli Gelir 7.420 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %2,028

Enflasyon %1,576

Resmi Döviz Kuru 102 Sırp Dinarı ~ 1 ABD Doları8

İşsizlik Oranı %9,01

Genç İşsizlik Oranı %26,65

İşgücü 1.167.119
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Benzer şekilde COVID-19 salgınının damgasını vurduğu 2020’de, diğer 
gelişmekte olan Avrupa ülkelerine (Emerging Europe) nazaran daha az 
etkilenmiş olsa da Sırbistan ekonomisinin gelişimine önemli bir darbe aldığı 
söylenebilir. Ocak 2021’de Sırp hükümeti küçük ve orta boyutlu işletmeler için 
iki milyar Sırp dinarı (17 milyon Euro) tutarındaki finansal desteği onaylamıştır. 
Masraflardaki bu ve benzeri artışlar ile azımsanmayacak gelir açıklarından 
dolayı mali denge bozulmuştur. 2019’da %0,5 olan bütçe açığı 2020’de 
%0,8’e yükselmiştir ve IMF tahminlerine göre bir süre daha yükselecek 
olan bütçe açıkları 2021’de %1,5’i, 2022’de %1,3’ü görecektir. Kamu borcu 
da 2020’de GSYİH’in %58,4’üne kadar yükselmiştir ve 2021’de %59’a kadar 
çıkıp 2022’de %56,4’e düşmesi tahmin edilmektedir. IMF; 2020’de daralan 
Sırbistan’ın büyüme verilerinin de gelecek yıllarda tekrar pozitife döneceğini 
ve  2021 ile 2022’de sırasıyla %5 ile %4,5 oranlarında büyüme göstereceğini 
tahmin etmektedir.12

Sırbistan ekonomisinin öncelikle müdahale edilmesi gereken problemleri 
arasında ekonomide yapısal reformlara duyulan ihtiyaç, yüksek işsizlik 
oranı ve yeni iş alanları oluşturulması, enflasyon, yüksek kamu harcamaları, 
borçlanma, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi ve IMF programının tekrar 
yürürlüğe konması bulunmaktadır.13

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Sırbistan’ın ana ihracat kalemleri makineler, plastik, kauçuk ve demiryolu 
harici araçlardır. Ana ihracat ortakları ise Almanya, İtalya, Bosna Hersek, 
Romanya ve Rusya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Sırbistan’ın ana ithalat kalemleri makineler, mineral yakıtlar, plastik ve 
demiryolu harici araçlardır. Ana ithalat ortakları ise Almanya, Çin, İtalya, Rusya 
ve Macaristan’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Türkiye-Sırbistan İlişkileri 
Eski bir Osmanlı toprağı olan Sırbistan’ın Türkiye ile olan ilişkileri, son yıllarda hiç 
olmadığı kadar iyi bir düzeye ulaşmıştır. İlişkilerin stratejik ortaklık seviyesine 
yükseltilmesi ile beraber iki ülke arasında sınır ortaklığı bulunmasa da Türkiye 
ve Sırbistan birbirini “komşu” olarak gördüklerini ifade etmektedirler.14

Son dönemde çalkantılı günler geçiren Balkanlar’da siyasi bir güç, bir 
arabulucu konumunda ağırlığını hissettirmek isteyen Türkiye bölge ülkeleriyle 
ilişkilerini güçlendirme yolundadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021’de yaptığı 
Balkanlar gezisinde Sırbistan’ı es geçmiş ve bu durum analistlerce Erdoğan’ın 
Sırbistan’a “diplomatik bir ayar verdiği” şeklinde yorumlanmış ise de Türk 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić’i 
ziyaret ederek kendisini Türkiye’ye davet etmiş ve Vučić davete icabet 
etmiştir.

Yine Saraybosna-Belgrad arasında yapılması planlanan Saraybosna-Belgrad 
Otoyol Projesi’nin yapımını Türkiye’nin üstlenmiş olması da Türkiye’nin Afrika 
gibi Balkanlar’da da etki alanını artırma niyetini göz önüne sermektedir. 15

12 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/serbia/economical-
context

13 T.C. Ticaret Bakanlığı, Sırbistan Ülke Profili, sf. 6, 2021.
14 https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-serbia.en.mfa
15 https://balkaninsight.com/2021/11/11/turkeys-pragmatic-policy-in-the-balkans-

has-its-limits/
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 19.157.001 19.557.555 19.384.734

İTHALAT 25.816.931 26.548.364 26.154.982

HACİM 44.973.932 46.105.919 45.539.716

DENGE -6,659,930 -6.990.809 -6.770.248

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 19.557.555 19.384.734

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

2.973.330 3.042.540

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

1.494.026 1.498.305

Plastik ve ürünleri 959.451 1.007.337

Kauçuk ve ürünleri 956.528 891.704

Tren, tramvay yolları ve levazımı dı-
şında araçlar, aksamı ve aksesuarları

956.082 792.025

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 26.548.364 26.154.982

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

2.311.462 2.706.190

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

2.496.620 2.561.936

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

2.745.803 1.927.278

Plastik ve ürünleri 1.482.433 1.502.535

Tren, tramvay yolları ve levazımı
dışında araçlar, aksamı ve
aksesuarları

1.610.494 1.320.733



Ülke Tarihi
Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’nde Osmanlılar tarafından fethedilen 
Sırbistan, beş asıra yakın bir süre Osmanlı toprağı olarak kalmış ve 1878’de 
bağımsızlığını kazanmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Sırp, Hırvat ve 
Sloven Krallığı’nın ismi Yugoslavya Krallığı olarak değiştirilmiş ve daha sonra 
Sırbistan; Slovenya, Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ ile 
birlikte Josip Broz Tito’nun başında bulunduğu Yugoslavya Sosyalist Federal 
Cumhuriyeti’nin içindeki cumhuriyetlerden biri olmuştur.

Tito’nun ölümünden sonra sistemin zayıflaması ile birlikte Yugoslavya 
parçalanmaya başlamış, Sırbistan ve Karadağ haricinde tüm cumhuriyetler 
Yugoslavya’dan ayrılmış ve Bosna Savaşı patlak vermiştir. Federal Yugoslavya 
Cumhuriyeti olarak varlığını sürdüren ülke, 1998’de Kosova’da çıkan isyanla 
tekrar karışmış ve bu isyanın sonucunda Kosova BM koruması altına 
alınmıştır. 2003’te ismini bir kez daha Sırbistan ve Karadağ Birliği olarak 
değiştiren ülke, 2006’da yapılan referandumla Karadağ’ın da ayrılmasıyla 
Sırbistan adını almıştır. Uzun süredir bağımsızlık mücadelesi veren Kosova 
ise 2008’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Her ne kadar Sırbistan Kosova’nın 
bağımsızlığını tanımasa da BM ve AB ile olan ilişkilerinin düzgün tutulabilmesi 
için özellikle son yıllarda Kosova ile ilişkilerini düzeltme yoluna girmiştir.16

Ülkede İslamiyet
Ülkede Osmanlı egemenliğinin sona ermesinin ardından Sırbistan’ın Müslüman 
nüfusu azalmaya başlamıştır. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra, özellikle 
Bosna Savaşı ve Sırp devleti ile Kosova’da Müslüman Arnavutlar arasındaki 
savaşlar sonrasında bu nüfus iyice azalmıştır. Günümüzde Sırbistan’da 
yaklaşık olarak 230 bin Müslüman bulunmaktadır. Müslümanların çoğu 
Bosna, Kosova ve Karadağ sınırındaki Sancak bölgesinde yaşamaktadır. 
Saldırılar veya devlet tarafından gerçekleştirilen yıkımlar sebebiyle başkent 
Belgrad’da bile sadece bir camiye sahip olan Müslümanlar, etnik ve dini 
saldırıların tehlikesi altındadırlar.17

COVID-19
Sırbistan’daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart 2020’de kaydedilmiştir. 16 Ocak 
2022 itibarıyla 1.436.395 vakaya ulaşan ülkede 13.071 kişi COVID-19 sebebiyle 
hayatını kaybetmiştir.18 2022 yılının başı itibarıyla nüfusunun %58,2’sinin aşı 
olduğu Sırbistan,19 COVID-19’un yeni varyantı Omicron sebebiyle zor günler 
geçirmektedir. Cumhurbaşkanı Vučić’in açıklamalarına göre sağlık sistemi 
oldukça ağır bir baskı altındadır20 ve okulların kapatılması gibi  yeni tedbirlerin 
uygulamaya konulması muhtemel görünmektedir.

16 https://www.bbc.com/news/world-europe-17913357
17 https://www.reuters.com/article/us-serbia-islam-mosques-idUSKBN1DF1KB
18 https://covid19.rs/homepage-english/
19 https://www.srbija.gov.rs/vest/en/183115/all-epidemic-measures-remain-in-

force.php
20 https://www.bbc.com/news/world-59901547
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Platformun Oluşturulması
İçinde bulunduğumuz günlerde, ABD ve Rusya ile olan ilişkilerin dış 
politikasında önemli ölçüde belirleyici olduğu ve bu bağlamda her iki küresel 
aktörle de hassas ve dengeli ilişkiler kurma çabasında olan Türkiye’nin 
bu çabasının beklenen işlevi yerine getirmediği artık şüphe götürmez bir 
gerçek hâlini almış durumdadır. ABD’yle ilişkilerini -genel geçer politikası 
düşünüldüğünde- kendisi için ideal olan bir seviyede tutmayı başaramayan 
Türkiye, bu durumdan olumsuz etkileneceğini öngörmüş ve neticede etkinlik 
gösterebileceği, Şangay İşbirliği Örgütü gibi alternatif sahalar aramaya 
başlamıştır. Bu anlamda Türkiye, başta Dağlık Karabağ Sorunu olmak üzere 
bölge ülkelerinin pek çok anlaşmazlığına ev sahipliği yapan Kafkas bölgesini 
-diğer bölge ülkelerinde de olduğu gibi- dış politikası için bir yatırım alanı 
olarak görmüştür. Sonuçta bölge ülkeleri arasında -en azından söylemsel 
düzeyde- sorunları birlikte çözme eğilimi meydana gelmiştir. Söz konusu 
eğilimin bir sonucu olarak bölge ülkelerinin oluşturacağı çözüm üretici 6’lı bir 
platformun devreye sokulması gündeme gelmiştir. Esasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılında başbakanlığı döneminde 
“Kafkas İttifakı” adıyla kurulması önerilen2, bir iddiaya göre de daha önce 
İran tarafından önerilen3  ancak hayata geçmeyen bu oluşumun kurulması, 
2020 yılı sonunda İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından Erdoğan’ın 
Azerbaycan’a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 

1 Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi,
osmansezgin2003@gmail.com

gündeme getirilmiştir. Ardından Erdoğan ve İran yetkilileri4, bu teklifi olumlu 
karşıladıklarını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmaların ardından; 6’lı platform/3+3 
bölgesel istişareleri (3+3 ifadesi; Türkiye, Rusya, İran üçlüsü ile birlikte üç 
Güney Kafkasya devletini -Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan- içermektedir.) 
şeklinde meydana getirilen oluşum; ilk toplantısını 10 Aralık günü Moskova’da 
dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirmiştir. Gürcistan’ın 
katılmadığı bu ilk toplantıda bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi için görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.5

Platform ve Üye Ülkeler Amaçlarına Ulaşabilecek mi?
Platformun temel hedefleri arasında “tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin 
pratik konulara odaklanılması” ve “barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla 
atılacak güven artırıcı adımlar bağlamında ticaret, ekonomi, ulaştırma, kültür 
ve insani konulara öncelik verilmesi” sayılmaktadır. Ancak bu hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesinin yolu, hiç şüphesiz üye ülkeler arasındaki siyasi 
ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli problemlerin çözüme kavuşturulmasından 
geçmektedir. Bu aşamanın ise henüz tamamlanmamış olduğu açık bir şekilde 
gözlenmektedir. Öncelikle konuya Türkiye açısından bakılırsa yukarıda da 
ifade edildiği gibi Kafkasya bağlamındaki bu platformla Türkiye, ABD engeline 
takılmaksızın etkinlik gösterebileceği bir alan edinmiş olmaktadır. Dolayısıyla 
İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’yla sahip olduğu belirleyici rolü ve nüfuzunu daha 
somut bir temele oturtarak pekiştirecektir. Aynı şekilde  10 Kasım 2020’de 
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan, bir anlamda saf dışı 
kalmış olduğu ateşkes antlaşmasının ardından ileride imzalanması beklenen 
barış antlaşmasında etkili olma fırsatını elde edebilecektir.

2 https://web.archive.org/web/20080819153520/http://www.stargazete.com/
politika/24-saatte-ittifak-120867.htm

3 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/kafkaslar-icin-33-
modeli-1752660

4 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iranin-ankara-buyukelcisi-ferazmend-
kafkasyada-3-3-mekanizmasina-destek-verdiklerini-vurguladi/2428515

5 https://www.mfa.gov.tr/no_-413_-3-3-bolgesel-istisareleri-hk.tr.mfa
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Bu oluşumun içinde yer almakla Türkiye, Rusya ve İran’a biraz daha yaklaşmış 
olacaktır. Ancak bu yakınlığın bir üçlü ittifakı doğurması beklenmemelidir. 
Zira Rusya’nın Türkiye’ye bakışı, hâlen Türkiye’nin NATO’nun sınırdaki karakolu 
konumunda bulunduğu yönündedir ki mevcut durum da böyledir. Yine 
de Kafkasya bağlamından çıkıldığında genel anlamda bu yakınlaşmanın, 
dikkatleri Suriye’deki gelişmelere çevirmesi muhtemeldir. Son günlerde 
basına düşen; her ne kadar sonradan bazı şartlar altında bunu yapacağını 
açıklasa da Türkiye’nin Rusya’ya Suriye’den ilk fırsatta çekileceği güvencesini 
verdiği iddiasının da bunun bir tezahürü olduğunu söylemek mümkündür.6

Öte yandan bu platformun oluşturulmasının Türkiye’nin Ermenistan’la 
normalleşme planının bir parçasını teşkil ettiği görülmektedir. Bu süreçte 
Türkiye’nin Azerbaycan’la olan müttefikliğini korumak konusunda daha fazla 
çaba sarf etmesi gerekecektir. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, atılan 
adımlarda her zaman Azerbaycan’la birlikte hareket edildiğini vurgulamıştır.7 
Ancak 2008 yılındaki normalleşme temayülünün yerini tekrar karşılıklı 
gerginliğe bırakmış olması anımsanırsa bu normalleşme çabalarının hassas 
bir süreç olduğu ve sonuçsuz kalma ihtimalinin yüksek olduğu, böyle bir 
durumda da içerisindeki iki üye ülkenin aralarının gergin olduğu bir platformun 
etki ve fonksiyonunun azalacağı söylenebilir.

Platform konusunda Gürcistan’ın tutumuna bakıldığında Gürcistan 
yönetiminin ilk başta böyle bir oluşumda yer alınmasının önemli olduğunu 
belirten söylemlerde bulunduğu, ancak daha sonra muhalefetin de etkisiyle 
katılmaktan vazgeçtiği ve kendisine gelen daveti reddettiği görülmektedir.8  
Çünkü Gürcistan, topraklarının yaklaşık %20’sini işgal altında bulunduran 
komşusu Rusya ile herhangi bir uluslararası oluşumda bulunmamayı bir ilke 
olarak kabul ettiğini daha önce de dile getirmiştir. Bunun yanında platforma 
üye ülkelerin genel anlamda ABD ve Batı’ya muhalif bir çizgide bulunması, 
Batı yanlısı Gürcistan’ın böyle bir oluşuma dahil olmaktan imtina etmesine 
neden olmuştur. Sonuç olarak Gürcistan’ın platform dışında kalmayı tercih 
etmesinin hem platformun kapsayıcılığına gölge düşmesine hem de zaten bu 
ülkeler arasında eli en güçlü ülke olan Rusya’nın platformdaki ağırlığının biraz 
daha artmasına yol açtığı söylenebilir.

Platformun Rusya açısından konumu sorgulandığı takdirde Rusya’nın bu 
oluşuma pek ehemmiyet vermediği görülecektir. Rusya’nın Kafkasya’daki 
nüfuz alanını Türkiye ve İran ile paylaşarak bu alanı nispeten küçülteceği 
bu platforma katılmasındaki asıl hedefinin bu iki ülke ile arasında bulunan 
müttefiklik ilişkisini devam ettirmek olduğu yorumunu yapmak mümkündür. 
Aynı şekilde bölgesel anlamda en önemli güncel sorun olan Dağlık Karabağ 
Sorunu’ndaki rolünü sürdürmek isteyen Rusya’nın böyle bir oluşumda yer 
alması ve dahası diğer ülkelere göre olan konumu itibariyle buna ev sahipliği 
yapması kaçınılmazdır. Aslında daha bariz ve öncelikli olarak ifade edilmesi 
gereken bir durum vardır ki o da bu platformun Rusya’nın varlığı ve desteğiyle 
kurulmuş olmasıdır.

3+3’lü veya daha doğrusu 3+2’li platformdan en kârlı çıkacak tarafın 
Ermenistan olduğu ifade edilmektedir. Zira gerek savaştaki yenilgisinden 
gerekse içeride yaşadığı siyasi kargaşadan ötürü zor günler yaşayan 
Ermenistan açısından hem Türkiye ve Azerbaycan’ın hem de Rusya’nın bir 
arada olduğu bu oluşumda yer almak, bölgede yaşadığı sorunlardan daha az 
zararla kurtulmasını mümkün kılabilir. Bu platformun kurulmasıyla eşzamanlı 
olarak Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme aşamasında bulunuyor olması 
da büyük oranda dışa kapalı vaziyette bulunan Ermenistan’ın ekonomik 

anlamda nefes almasını sağlayacaktır. Böyle avantajlar mevcut iken 
Ermenistan’ın alacağı tavır merak konusudur. Türkiye’den toprak talebi ve 
Dağlık Karabağ’da hak iddia etmesi konusunda hem Ermeni halkının hem de 
Ermeni siyasetinin süregelen keskin tutumu bilinmektedir. Ancak Başbakan 
Paşinyan bu oluşuma katılmayı onaylamasıyla kendi iktidarı adına risk alarak 
muhalefet tarafından büyük bir taviz olarak nitelendirilmesi muhtemel bir 
adımda bulunmuştur. Öte yandan Paşinyan yönetiminin Batı’ya yakınlığı 
da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan Ermenistan’ın platformdaki 
konumunun hassas olduğunu belirtmek gerekir. Yine de Azerbaycan’la 
imzalanacak olan barış antlaşması ve Nahcivan ile Azerbaycan arasında 
Zengezur Koridoru’nun oluşturulması hususunda etkili olması beklenen 
bu platformun dışında kalması; Ermenistan’ın dışta bulunan -hatta belki de 
platformun karşısında kabul edilen- bir ülke konumunda olarak söz konusu 
hususlarda elde edebileceği kazanımları yitirmesi anlamına gelecektir. 
Bununla beraber Ermenistan’ın platforma katılmasından sonra Paşinyan 
Dağlık Karabağ konusunda çözüm bulmak için (!) kurulan AGİT Minsk Grubuna 
atıfla; platformda, hâlihazırda mevcut bulunan mekanizmaların üzerinde 
çalıştığı konuların tartışılmayacağını söyleyerek altılı platforma Dağlık 
Karabağ Sorunu’nun çözümünün kapısını kapatmak istemiştir. Paşinyan 
bunda başarılı olduğu takdirde ise Kafkasya’da en çok öne çıkan sorunu göz 
ardı edecek olan platform, bundan sonra herhangi bir anlam ifade etmeyen 
kuru bir ortaklık ilişkisine dönüşecektir.

Platformun kurulmasını gündeme getiren Azerbaycan için bu platformun 
işlevinin bölgedeki kazanımlarını pekiştirmek ve Türkiye ve Rusya ile 
olan müttefiklik ilişkisini güçlendirmek olduğu açıktır. İran’ın ise aslında 
Güney Kafkasya ülkeleriyle ilişkilerini araya üçüncü bir taraf girmeksizin 
ikili düzeyde sürdürmeyi tercih ettiği dile getirilmekteyse de9  bölgedeki 
gelişmelere İran’ın kayıtsız kalması mümkün değildir. Aynı şekilde böylesi 
bir platformla İran’ın ABD’nin yaptırımlarını delme imkânı elde edeceği 
değerlendirmesinde bulunulmaktadır. İran’ın platformdaki asıl rolü ise, 
Zengezur Koridoru’nun açılıp açılmaması konusunda belirgin olacaktır. Zira 
bu koridor açıldığı takdirde daha önce anakaradan kopuk olan Nahcivan 
Özerk Bölgesi ile Azerbaycan arasında ulaşımı sağlayan İran, bu avantajı 
yitirmiş olacaktır. Azerbaycan’la çok da iyi ilişkilere sahip olmaması da İran’ın 
platformdaki yerini etkileyecektir. Neticede İran’ın platformda, bölgede güçlü 
bir nüfuzu bulunmaması itibariyle kısmen pasif durumda olacağını öngörmek 
mümkündür. 

Sonuç olarak 3+3 formatındaki altılı platformun; üyelerinin çıkarlarının 
birbirleriyle çatıştığı, bu sebeple çok da etkili olması beklenmeyen bir 
platform olduğu yorumu yapılabilir. Ancak durumun böyle olup olmayacağını 
zaman gösterecektir.

6 https://islamianaliz.com/haber/8946561/rusya-turkiye-ilk-firsatta-suriyeden-
askerlerini-cekecegini-belirtti

7 https://www.milligazete.com.tr/haber/8853699/cavusogludan-ermenistan-ile-
normallesme-aciklamasi

8 https://tr.sputniknews.com/20211210/rusya-gurcistan-guney-kafkasya-isbirligi-
gorusmesine-daveti-reddetti-1051630660.html

9 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/karabag-zaferinin-birinci-yilinda-guney-kafkasya 
/2415647

Kaynaklar
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3861.html
2) https://avim.org.tr/tr/Yorum/GUNEY-KAFKASYA-DA-KALICI-BARIS-VE-ISTIKRARIN-
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2013 yılından bu yana Çin, Almanya ve Rusya’dan sonra Türkiye’nin üçüncü en 
büyük ihracatçısı oldu. Türkiye Rusya’dan doğal gaz, Almanya’dan teknoloji ve 
sanayi ürünleri ithal etmektedir. Türkiye enerji ve teknolojideki ithalatını bu iki 
ülkeden ağırlık olarak karşılamaktayken Çin’de Türkiye pazarı için önemli bir 
tedarikçi ülkedir.

2013’ten 2020’ye kadar Çin’in Türkiye’ye ihracatı 163,3 milyar dolar iken aynı 
dönemde Türkiye’nin Çin’e ihracatı sadece 23,3 milyar dolar olmuştur. Cari 
açık yılda yaklaşık 17 milyar dolar ile Çin lehinedir. Çin dünyanın en büyük 
ihracatçısı olan ülke konumundadır. Türkiye, Çin’in ihracat yaptığı ülkeler 
listesinde 16. sırada yer alıyor. 

Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalatın çoğunu cep telefonları, elektronik ürünler, 
endüstriyel makineler ve tekstil oluşturuyor. Türkiye’nin Çin’e yaptığı başlıca 
ihracat ise mermer, krom ve bakır gibi hammaddelerdir. Çin hammadde 
konusunda bağımlı olan bir ülkedir. Bu nedenle son yıllarda zengin yeraltı 
kaynaklarına sahip Afrika ülkeleri ile de yakın ilişkiler kurmakta ve bu 
ülkelerdeki yer altı kaynaklarının çıkarılması konusunda ihaleler almaktadır.

Çin’in “Kuşak Yol” girişimi, Asya ülkeleri ile Avrupa ülkelerini eski İpek Yolu 
güzergahları boyunca birbirine bağlamayı amaçlamakta ve bu amaçla Çin, 
kurmak istediği bu ticari ağın üzerinde bulunan ülkelere yatırım yapmaktadır. 
1 Sakarya Üniversitesi-Uluslararası ilişkiler

Türkiye’de bu hattın üzerinde olan bir ülkedir 
ve Çin ile Türkiye bu amaçla ikili anlaşmalar 
imzalamıştır. Bu anlaşmanın amacı Çin ile 
Türkiye arasındaki sermaye akışını artırmak, 
çıkabilecek anlaşmazlıkları başarıyla çözmek 
ve istikrarlı bir yatırım ortamı sağlamaktır. 
Bu amaçla Çin, Türkiye’ye şimdiden 18,7 
milyar dolar yatırım yapmıştır. Çin’in kendi 
ticaret ağını kurabilmek için ülkelere yaptığı 
yatırımlar kısa vadede bu ülkeler için avantaj 
olarak görülebilir. Ancak uzun vadede Çin’e 
bağımlı olma ve bu ülkelerin tek bir tedarikçi 
ülkeye mecbur kalması gibi durumların 
oluşması halinde bu tamamen bir dezavantaja 
dönüşecektir.

Türkiye’nin mevcut durumu göz önüne 
alındığında ithalata bağımlı bir ülkedir. Bu 
durum Çin’in dikkatini çekmekte ve bu 
durumu fırsata dönüştürmek istemektedir. 
Pekin, Türkiye’nin “Kuşak Yol” girişiminin 
hayati bir parçası olmasını sağlamak için bu 
fırsatı değerlendirmektedir. Bir Çinli lojistik 
şirketi yakın zamanda Kumport Terminal’in 
yüzde 48’ini 940 milyon dolara satın aldı. 
Marmara Denizi’nin kuzeybatı kıyısında yer 

alan Kumport, Türkiye’nin üçüncü büyük konteyner terminalidir ve Avrupa ile 
stratejik bir bağlantıya sahiptir.

Şu anda Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 1000 Çinli şirket var. Ağırlıklı 
olarak lojistik, elektronik, enerji, turizm, finans ve gayrimenkul sektörlerinde 
faaliyetlerini sürdürmekte ve işlerini genişletmektedirler. Kuşak Yol projesinin 
başlatılmasından sonra bu şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri artmıştır. Çinli 
şirketler yaptıkları ticarette veya kurdukları ilişkilerde tamamen bağımsız 
bir aktör gibi hareket etmemektedirler. Bu şirketler üzerinde Çin devletinin 
kontrolü vardır. Şirketler Çin’in politikalarına aykırı bir ilişki veya girişimde 
bulunmaları mümkün değildir.

Çin, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çok yönlü politikalar 
uygulamaktadır. Turizm açısından bakıldığında, Çin, 2018 yılını “Türkiye 
Turizm Yılı” ilan etmesi ile Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısındaki artışta 
önemli katkı sağlamıştır. Bunun bir sonucu olarak, Türkiye’de 2018 yılında Çinli 
turist sayısı neredeyse yüzde 60 artmış ve ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 
400.000’e ulaşmıştır.

Yararlanılan Kaynaklar
• Yiling Huang, “Research on Chinese Energy Investment in Turkey under the Silk 

Road Strategy”, Earth and Environmental Science, 2017.
• George Marshall Lerner, “China to the Rescue in Turkey?” Erişim Tarihi: 23.12.2021. 

https://thediplomat.com/2020/07/china-to-the-rescue-in-turkey/ 
• “China aims to double investments in Turkey to $6 billion by 2021”, Erişim 

Tarihi:23.12.2021. 
• https://www.dailysabah.com/economy/2019/03/28/china-aims-to-double-

investments-in-turkey-to-6-billion-by-2021 
• “China’s Economic Influence in Turkey: Manifestations and Calculations”, Erişim 

Tarihi:23.12.2021. https://epc.ae/details/featured/chinas-economic-influence-in-
turkey-manifestations-and-calculations
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Yılın son günlerinde tüm dünya Ukrayna’ya odaklanmışken yeni yılın ilk haberi 
Kazakistan’dan geldi. Yeni yılda uygulamaya konulan sıvılaştırılmış petrol 
gazı (LPG) fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren protestocular Kazakistan’ın 
batısında Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau kasabalarında 
protestolara başladılar. Polisin biber gazı kullanarak göstericileri dağıtmaya 
çalışması işe yaramadı. Bir kaç gün içinde gösteriler büyüdü ve tüm ülkeye 
yayıldı. Özellikle ülkenin diğer ucunda, Almata’da şiddet olaylarına dönüştü ve 
gösteriler kontrolden çıktı.

Aralık 2011 yılında Zhanaozen’de meydana gelen gösterileri polis sert 
biçimde bastırmış ve 14 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Daha iyi yaşam 
şartları talep eden göstericilerin akıbeti kötü olmuştu. O günden bugüne 
belli ki Kazakistan’da işler daha iyiye gitmedi. Yeni yıla Korona gibi pek çok 
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

derin problemlerle giren dünya bir anda Hazar Denizi kıyısında patlak veren 
gösterilere odaklandı. Kazakistan 2022 yılının bir önceki yıla göre daha 
derin problemlerle geçeceğinin habercisiydi. Pandemi kapatmalarını ülke 
kapatmalarıyla karıştıran rejimler, virüsten korunsun diye maske zorunluluğu 
getirdiği insanlara kurşun sıkmakta bir beis görmüyordu. Asker ve polislerin 
insan olduğunu unutan haber bültenleri ölüleri sayarken bedenleri ikiye 
ayırıyordu. Halbuki ölen tüm insanlar Kazakistan’ın has evlatlarıydı. Son 
verilere göre 2 Ocakta başlayan olaylarda 160’dan fazla insan öldü ve 
yüzlercesi yaralandı.

Kazakistan’daki olayların nedeni ve sonuçları henüz netleşmedi. Dış güçlere 
yaslı söylemlerin iç güçlerin işi olduğunu unutmadan, Kazakistan’daki olaylara 
bir anda dahil olan Rusya’nın protestoculardan ve Kazakistan liderlerinden 
rol kapması açıklanmaya muhtaçtır ve değerlidir. Burada Kazakistan’daki 
olayların sebepleri ve sonuçları değil, bu olaylara müdahale şekliyle Rusya’nın 
dış politika yaklaşımı değerlendirilmiştir. Eminim Kazakistan’ı analiz edecek 
pek çok uzman, tatmin edici çalışmalar sunacaklardır. Zira ülkemizde 
üzerinde en çok akademik çalışma yapılan Eski Sovyet ülkelerinden biri de 
Kazakistan’dır.
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Uzmanların Gözünden Olaylar ve Rusya’nın Rolü
The Moscow Times’dan Aleksander Gabuev ve Temur Umarov2

“Kazakistan’daki karışıklık Nazarbayev döneminin bitişini haber vermektedir” 
başlığıyla yayınladıkları makalede Kazakistan’ın “ilerlemeci otokrasi” olarak 
tanımladıkları yönetim modelinin iflas ettiğini söylemektedirler. Halbuki bu 
model Moskova tarafından da desteklenmişti. Nihayetinde Kazakistan’da 
Nursultan Nazarbayev dönemi kapandı.

Gabuev ve Umarov’a göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, somut 
hiç bir kanıt yokken olayları terör ve haydutlara bağlayıp, nihayetinde olanları 
dış güçlerin bir oyunu olarak sunması Kazakistan’da yeni bir dönemi başlattı. 
Geriye bir tek dış güçlerin içerdeki işbirlikçilerini bulmak kaldı. Bu süreçte 
esas müttefik Rusya’ydı ve kazanan Tokayev oldu. Ancak terör söylemi Rusya 
öncülüğünde Kollektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün3 asker göndermesine 
imkan sağlasa da çok büyük riskler içermekteydi. Yükselen Kazakistan 
milliyetçiliği, Tokayev’e karşı grupların KGAÖ güçleriyle çatışma ihtimali, 
şimdiden Tokayev’in Rusya’daki Kazakistan diasporası tarafından yapılan 
suçlamaların temelini oluşturuyor. Tokayev’in güvenmediği devlet güvenlik 
yapılarındaki moralsizlik de bunlara eklenmelidir. Fakat tüm kontrolü kaybetme 
riskine karşılık yukarıdaki olumsuzluklar göze alınabilir. Bu olayda mutlak 
kazanan Tokayev ve Moskova’dır. Özellikle Moskova bir taşla birden çok kuş 
vurdu.4

İlk olarak Moskova Kazakistan’da kendisine yakın bir rejim kurdu. İkincisi 
Kırgızistan ve Yukarı Karabağ’da bozulan KGAÖ’nün itibarını kazandırdı. Son 
olarak Merkezi Asya’da Rusya’dan başka dış müdahaleci garatör ülke olmadığı 
tescillendi. Ne ABD ne de Çin Merkezi Asya’da güvenilir garantör ülke değildir. 
Rusya bu anlamda tektir.

Dr. Timofey Bordachev “Komşular ve Krizler: Rusya İçin Yeni Zorluklar”5

başlıklı yazısında Kazakistan olaylarına da değinerek Rusya’nın müdahaleci 
politikasındaki ana unsurları analiz ediyor. Bordachev Rusya için komşularının 
bağımsızlığının öneminden bahsediyor ve komşuların bağımsızlıklarını 
sürdürmeleri Rusya için bir sorumluluktur diyor. Son Kazakistan örneği 
gösterdi ki Estonya’dan Kazakistan’a Rusya’nın komşu ülkeleri hem iç hem de 
dış müdahale ve olaylara karşı ölümcül duruma düşebilirler.

Rusya, komşularıyla paylaştığı ortak jeostratejik uzayda, eskiden olduğu gibi 
tam kontrol hatasından kaçınarak, yeni dünya düzeninde mevcut deneyimlerini 
kullanmalıdır. Bu deneyimler komşularının bağımsızlıklarını koruma üzerine 
olmalıdır ve Rusya komşularının bağımsızlıklarına muhtaçtır. Fakat bir başka 
komşusunun Ukrayna veya Kazakistan gibi bağımsızlığını kaybetme riskini 
yaşama garantisi yoktur. Öyleyse Rusya eski stratejisi olan “güvenliği sağlamak 
için sürekli genişleme” politikasına dönmek istemiyorsa komşularının 
bağımsızlıklarını kaybetmelerini kader gibi görme lüksü olamaz.

Dr. Dimitry Trenin ise farklı bir bakış açısı sunuyor. “Rusya Kazakistan’da Kumar 
Oynuyor”6  başlıklı yazısında Kazakistan’ın tüm dünyayla giriştiği çok yönlü 
siyasi ve ekonomik ilişkileri Rusya için can sıkıcı olmasına rağmen, yönetici 
elitlerin Moskova ile özel bir ilişkiler geliştirebildiğini söylüyor. Bu durum Belarus 
için de aynıdır deniliyor. Yükselen Kazakistan miliyetçiliğine ve Kazakistan’da 
yaşayan 3.9 milyon etnik Rusun ayrımcılığa uğramasına rağmen Rusya’nın 
müdahalesi esasında daha büyük bir endişenin ürünüdür. Tokayev de tıpkı 
Aleksander Lukaşenko gibi Rusya hayranı değil. Ancak bu rejimlerin yıkılması 
İslami radikallerin gelmesi de dahil öngörülemez kaosa sebep olabilir.

Trenin’e göre Kazakistan’ın öngörülemez duruma düşme ihtimaline rağmen 
KGAÖ’nün askeri müdahalesi çok büyük riskler taşımaktadır. Askeri müdahale 
süresinin uzaması yerelden bir düşmanlıkla veya dirençle karşılaşabilir. 
Bu durum politik durumu etkileyecektir. Ancak başarılı olma halinde Minsk 
(Belarus) ve Erivan (Ermenistan) gibi Nur-Sultan’da (Kazakistan) müttefik bir 
başkente dönüşebilir.

Gabiyev, Umarov, Bordachev ve Trenin’in aksine Polonyalı akademisyen Dr. 
Tomasz Kamusella, Rusya’nın bölgeye emperyal politikalar doğrultusunda 
yaklaştığını iddia ediyor. “Yalan Konuşma: Kazakistan’da Rusun Otokrasiye 
Yardımı”7  başlıklı yazısında Rusya’nın Rusça konuşan ve/veya etnik Rusları 
dikkate alan (etnolingustik) yeni emperyal (neoimperial) stratejisi ile 
Kazakistan’a müdahale ettiğini söylüyor. Bu yeni stratejinin adı Rus Dünyası’dır 
(Ruskii Mir).

Kamusella, Russia Today News gazetesinin ve Rusya devletine ait olan Rossiya 
Sevonya (Rusya’da Bugün) haber ajansının genel yayın yönetmeni Margarita 
Simonyan’ın tweet’ini8  dikkate sunuyor. Simonyan tweet’inde Kazakistan’ın 
2014 Kırım ilhakını resmen tanımalı, Kazak dilinde Kiril alfabesine geri 
dönülmeli, Rusça Kazakistan’ın ikinci resmi dili olmalı ve sadece Rusça 
dilinde olan okulların açılmasına izin verilmeli diyor. Daha sonra Simonyan 
demokrasi ve insan hakları savunucusu muhaliflerin -Kremlin terimiyle “nazi” 
veya “faşist”- sınır dışı edilmesini veya tutuklanmasını talep ediyor.

Kamusella Sevonya’nın konuştuğu değil konuşturulduğunu düşünüyor. 
Çünkü söylemlerin Rusya’nın yeni emperyal yaklaşımının bir parçası olduğunu 
iddia ediyor. Rusya resmi olarak otuzdan fazla dili bölgelerinde resmi dil 
olarak kabul etse de tüm kurumlarda Rusça’nın kullanılması ve bilinmesi 
zorunluluğu gerçektir. 2004 yılı Rusya Anayasa Mahkemesi Tataristan’ın 
Latin alfabesi kullanma talebini yasa dışı olarak kabul etti. 2002 yılı Rusya 
Meclisi Duma kararı bunu yasalaştırmıştı. Yani Rusya tüm kurumlarıyla 
yeni emperyalist emeller peşindedir. Yeni emperyalist arzuların en büyük 
göstergesi ise Rusçadır.

Değerlendirme
Gubaev ve Umarov’un analizinde Kazakistan olaylarında kazananın Tokayev 
olduğu iddiası gerçekçidir. Tokayev Nazarbayev vesayetinden kurtularak 
yönetimi tamamen kontrolü altına almıştır. Ancak zaferinin ilanıyla birlikte 
halkına, iktidarı için Kazakistan’a dış güçleri ülkesine çağırabilen lider 
olma mesajını vermiştir. Bugünkü elitlerin Rusya ile olan güçlü bağları 
Tokayev’i şimdilik hoş görebilir. Ancak yeni milliyetçi jenerasyon bu günleri 
unutmayacaktır. Ayrıca ülkeye gelen yabancı unsurların kendi güvenlik

2 https://www.themoscowtimes.com/2022/01/11/turmoil-in-kazakhstan-heralds-the-
end-of-the-nazarbayev-era-a76005.

3 Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)-
Collective Security Treaty Organization (CSTO)- Kollektif Güvenlik Antlaşması
Örgütü (KGAÖ): Temelleri 1992 yılında atılan ve 2002 yılınd nihai şeklini alan örgüt. 
Örgüt kurallarına göre örgüte üye ülkeler başka bir askeri örgüte üye olamazlar
ve üye ülkelerine yapılan bir saldırı tüm üye ülkelere yapılmış gibi değerlendirilir. 
Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Ermenistan 
örgüte iye ülkelerdir.

4 Moscow, for its part, will have killed several birds with one stone.
5 https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/neighbours-

and-crises-new-challenges-for-russia/.
6 https://carnegiemoscow.org/commentary/86141.
7 https://wachtyrz.eu/speaking-in-a-forked-tongue-russian-help-for-autocracy-in-

kazakhstan/.
8 https://twitter.com/M_Simonyan/status/1478813205933789186.
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güçlerine mi yoksa halka karşı mı olduğu net değildir. Gelecekte Tokayev’in 
karşısına bu olay daima çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki siyaset biliminde 
bürokrasi siyasal bir yapı olarak değerlendirilir. Bürokrasi yabancı unsurların 
ülkeye davetini bir yere not etmiştir. Tokayev’in başka seçeneği var mıydı 
bilinmez ancak mutlak bir zafer kazandığı iddia edilemez.

Rusya kendi kamuoyu açısından büyük bir zafer kazanmış gibi görünüyor. 
Merkezi Asya’nın ve bölgenin tek savunucusu olma iddiası ve görüntüsü 
şüphesiz her Rusun göğsünü kabartmıştır. Sovyet sonrası derin hayal 
kırıklığı yaşayan özellikle kırk yaş üstü Ruslar Putin’le ve Rus Ordusu’yla 
gurur duymuşlardır. Gubaev ve Umarov’un iddia ettiği Kazakistan’da 
Rusya’ya yakın yönetimin kurulması, KGAÖ’nün Yukarı Karabağ’da kaybolan 
itibarının kazanılması ve Merkezi Asya’nın biricik garantörünün Rusya olması 
yadsınamaz gerçeklerdir. Rusya Trenin’in iddia ettiği gibi bir kumar oynadı 
ve kumarı kazandı. Dostoyevski Kumarbaz romanında Aleksey İvanoviç’in 
hayatındaki başarısızlıklarla kumar tutkusunun beraber yürüdüğünü anlatır. 
Rusya kumar oynadı, kazandı ancak bu kazanç Rusya için bir kaç olumsuz 
durumu ortaya çıkaracaktır.

Askeri müdahale potansiyeli Rusya’nın komşularını tedirgin edecek ve onların 
farklı angajmanlara yönelmelerine sebep olacaktır. Rusya askeri müdahalesini 
halktan yana değil tercih ettiği elitlerden yana kullanmaktadır. Bu nedenle 
dip dalga nefreti körüklemekte ve müdahale ettiği ülkelerde milliyetçiliği 
artırmaktadır. En önemlisi ise uluslararası alanda NATO ve Batı merkezli askeri 
ve siyasi oluşumların eksikliğinde Rusya’nın kolaylıkla müdahaleci olacağı 
ortaya çıkmıştır. Beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilen9 NATO yeniden ve 
güçlü şekilde Ukrayna ve diğer bölgelerde varlığını göstermeye başlamıştır. 
Rusya’nın Kazakistan müdahalesi Batıyı silkelemiştir.

Bordachev Rusya’nın komşularının bağımsızlığına atıf yapıyor ve bağımsız 
komşuların Rusya için öneminden bahsediyor. Bu komşuların Rusya’nın 
müdahalesine açık veya Rusya’ya bağımlı olması bağımsızlık konusunda 
nereye tekabul ettiği net değil. Ancak Rusya, komşu ülkelerin bağımsızlıklarını 
bir felsefe, bir ontolojik durum değil, Rusya’nın güvenliğinin bir parçası olarak 
görüyor. Buna rağmen Bordachev Rusya’nın Kazakistan müdahalesindeki 
başarısını övüyor. Hatta Rusya ve komşularına güvenlik uzayı öneriyor.

Rus dış politikasının belki de en problemli tarafı güvenlik merkezli yaklaşımıdır. 
Gerçekte Rusya komşu ülkelere ekonomik, sosyal, kültürel vs. bir model 
önerememektedir. Sadece askeri güç kullanarak ve güvenlikçi bakışla hayatın 
devam edemeyeceğini en iyi bilen Rus politika yapıcılarıdır. İnsanlık tarihinin 
gördüğü belki de en büyük askeri kapasitesine rağmen SSCB’nin dağılması, 
sadece askeri yapılar ve müdahalelerle bir devletin yaşayamayacağının en 
iyi ispatıdır.

Trenin’in iddia ettiği gibi Rusya Kazakistan’da bir kumar oynamıştır. Bu 
kumarın riskleri, kumarı “Rus ruletine” benzetmiştir. Bu kez mermi patlamadı. 
Çünkü Kazakistan’da KGAÖ’ye yapılacak bir saldırı tüm planları bozabilirdi. Bu 
risk hala mevcuttur. Barış gücü olarak bulunan askerlerin sivillere veya kamu 
güvenliği görevlilerine ateş açması Rusya için yeni bir Afganistan demektir. 
Böylesi bir çatışmada Rusya bugüne kadar kazandığı Belarus, Yukarı Karabağ, 
Karadeniz, Suriye, Kırım, Ukrayna, Libya, Gürcistan vd. sahalarda bir anda 
kaybedebilirdi. Şüphesiz kontrollü bir çatışma olurdu ancak Kazakistan’da 
yara almış ve dağılmış KGAÖ Rusya’ya ciro edilecekti. Bu durumda Rusya çok 
şeyi veya herşeyi kaybedebilirdi.

Kamusella’nın iddia ettiği yeni emperyalist duygularla hareket eden Rusya 
kimsenin kulak ardı ettiği bir durum değildir. Ancak sadece bu gerekçeyle 
Rusya’nın Kazakistan’a müdahale ettiği doğru bir yaklaşım olmaz. Rusya 
gittiği her yerde tarih boyunca Rusçayı yayma politikası gütmüştür. SSCB 
tüm karakteriyle bir Rus devletiydi ve herkes Rusça konuşurdu. Bugün 
de Rusya’nın olduğu her yerde Rusça konuşulur ve Kiril alfabesi kullanılır. 
Tokayev’e yardıma karşılık Rusya’nın mutlaka siyasi talepleri olacaktır. Bu 
talepler şüphesiz Rusya’nın menfaatlerini içerecektir.

Kazakistan’daki durum henüz netleşmedi. Ancak Rusya’nın askeri 
müdahalesindeki amacın net olduğu düşünülmektedir. Rus politika yapıcıları 
askeri ve dış politika geleneği olan her ülke gibi macera peşinde koşmuyor. 
Rusya’nın Kazakistan müdahalesinde neyi amaç edindiği ve nelerin kazanılıp 
nelerin kaybedildiği değerlendirilmeye çalışıldı. Olayın sıcaklığı sonuçları 
görmeyi zorlaştırıyor. Ancak konu üzerine çalışan akademisyenleri dinlemek 
bizlere dün olduğu gibi bugün de önemli fikirler vermektedir.

9 NATO’nun 70. Kuruluş yıl dönümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 
kullandığı ifade. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Macron’a cevaben
“önce sen beyin ölümünü bir kontrol ettir” diye cevap vermiştir.



Hırvatistan: Ukrayna-Rusya Savaşırsa NATO’daki Askerlerimizi Çekeceğiz
ABD ve NATO’dan güvenlik garantisi isteyen Rusya, askeri ittifakı bölmeye 
devam ediyor. Önceki gün NATO üyesi İspanya hükümetinin koalisyon ortağı 
NATO’dan ayrılmayı istemişti. Bugün de NATO üyesi Hırvatistan’dan ayrılık 
sinyali geldi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Zagreb’de “Kras” isimli fabrika 
ziyareti sırasında kendisine yöneltilen “Ukrayna ile Rusya arasında bir 
savaş çıkarsa Hırvatistan’ın rolü ne olur?” sorusuna, “Bu durumun gerçek 
bir suçlusu yok ancak kimin zarar göreceği çok net bir şekilde ortada. Bu 
nedenle Hırvatistan ve Hırvat ordusu böyle bir savaşa katılmayacak” dedi.
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İşgalci İsrail Güçleri Kudüs’te Filistinlilere Ait Bir Evi Yıktı
Tepkilere kulak asmayan terör devleti, kara kışta da Filistinlilerin evlerini 
yıkmaya devam ediyor. Kudüs’ün Zeytindağı bölgesine gelen işgalci İsrail 
güçleri, Filistinli Kerame ailesine ait 200 metrekarelik evi “ruhsatsız olduğu” 
gerekçesiyle yıktı.

Yıkımı öncesinde işgal güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanırken, 
ev sahibi Muhammed Kerame, Zeytindağı’nın Et-Tur Mahallesi’ndeki 200 
metrekarelik evini 8 yıl önce inşa ettiğini ve 15 kişiden oluşan ailesiyle burada 
yaşadığını belirterek, kış ortasında evsiz kaldığını söyledi.

Paşinyan’dan Türkiye İle İlgili Sürpriz Açıklama
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katıldığı bir yayında, Ermenistan’ın 
büyük olasılıkla Türkiye’deki Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını 
söyledi.

Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için bir formatın 
oluşturulduğunu, özel temsilcilerin ilk toplantısını gerçekleştirdiğini 
belirterek “Bence bu dinamik korunursa, Ermenistan’ın bu foruma katılma 
davetini kabul etmesi çok muhtemel. Elbette her şey o andaki duruma bağlı, 
ancak en azından ilk toplantıdan sonra, bu ihtimal artıyor. Ermenistan daveti 
kabul edecek, çünkü bir süreç başladı ve bu fırsatı kaçırmak mantıksız olur” 
dedi.

Rus ve Çin’den Gözdağı: Umman Denizi’nde Ortak Tatbikat Yaptılar
Ukrayna krizi nedeniyle ABD ve NATO ile gerilim yaşayan Rusya, yakın 
müttefi ki Çin’le beraber gövde gösterisi yaptı. Rusya ve Çin donanmalarının 
ortak tatbikatı Batı’ya mesaj olarak algılandı. 

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tatbikat sırasında denizciler, 
ele geçirilmiş bir geminin kurtarılması senaryosu üstünden çalışmalar 
yaptı” ifadesine yer verildi. Taktik manevralar gerçekleştiren iki ülke savaş 
gemilerinin, senaryoya göre ele geçirilen gemide inceleme yaptığı aktarıldı.
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Sırbistan Eski Cumhurbaşkanı Tadic’ten Srebrenitsa İtirafı!
Boris Tadic, “Nova S” kanalında katıldığı programda, “Srebrenitsa’da soykırım 
yaşandı diyemem. Eğer eski bir Cumhurbaşkanı olmasaydım, tavrım farklı 
olabilirdi.” dedi.

Bosna Hersek, Lahey’de Sırbistan aleyhindeki davadan vazgeçmediği 
sürece Srebrenitsa’da işlenen suçları “soykırım” olarak ifade edemeyeceğini 
belirten Tadic, “Srebrenitsa soykırımını tanımış olsaydım Sırbistan, Bosna 
Hersek’e yüz milyarlar tutarında tazminat öderdi.” itirafında bulundu.

İspanya’da NATO Krizi: 9 Parti Hükümetin İttifaktan Ayrılmasını İstedi
Ukrayna krizi nedeniyle Rusya ile ABD ve NATO arasında kriz sürerken, NATO 
üyesi İspanya’da iç siyaset karıştı. Olası Ukrayna-Rusya savaşında Kiev’den 
yana tavır alacak olan İspanya muhalefeti hükümetin NATO’dan ayrılmasını 
istedi.

Koalisyon ortağı Unidas Podemos ve sekiz diğer sol parti ortak bir manifesto 
yayınlayarak, İspanya’nın NATO’nun Karadeniz ve Bulgaristan’daki görev 
gücüne katılmasına karşı çıktı. 9 sol parti ayrıca Başbakan Pedro Sanchez’i 
İspanya’nın NATO üyeliğini sonlandırmaya çağırdı

Kazakistan Karanlığa Gömüldü! Orta Asya Genelinde Elektrik Kesildi
Doğal gaz zammı nedeniyle yıl başında şiddetli çatışmaların yaşandığı 
Kazakistan’da bu kez elektrik kesintileri başladı. Kazakistan’ın Almatı şehri 
başta olmak üzere güney illerinde elektrikler tamamen kesildi.

Üretim Durdu
Dünden beri kesik olan elektriklerin tekrar verilmesi için çalışma başlatıldığı 
duyurulurken ülkede banka, fabrika, alışveriş merkezleri ve birçok alanda 
üretimin durduğu açıklandı.

Burkina Faso’da Ordu Yönetime El Koydu
Burkina Faso’da dün askerlerin Askeri tesisleri ele geçirdiği açıklanmıştı. 
Darbe, askerlerin kışlalarını ele geçirmesi ve başkentte silah seslerinin 
duyulmasından bir gün sonra yaşandı. Pazar günü isyan eden askerler, 
komutanların görevden alınmasını ve ordu için daha fazla kaynak ayrılmasını 
talep etmişti.

Askerler tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore, 
görevinden ayrıldı. Devlet televizyonunda açıklama yapan bir subay, 
hükümetin ve parlamentonun feshedildiğini duyurdu.






