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EDITÖRDEN

Kıymetli “Bölgesel Araştırmalar Dergisi (BAD)” okuyucuları,
2020 yılının Mart ayında ülkemizde de görülmeye başlanan Covid-19 pandemisi hem dünya
ekonomisini derinden etkilemiş hem de uluslararası siyasette büyük kırılmalara yol açmıştır.
İnsan sağlığını derinden etkileyen bu pandemi süreci, aynı zamanda günlük yaşantımızda da
büyük değişiklilere neden olmuştur. Akademide online uygulamalar yaygınlaşmış ve çevrimiçi
kaynakların önemi de bir o kadar artmıştır. “Önce İnsan”, “Yeniliçilik” ve “Değişime Açıklık”
ilkeleri doğrultusunda hareket eden BAD, pandemi döneminin getirdiği yeni ihtiyaçlara uygun
olarak hareket etmiş ve yeni sayısında olabildiğince fazla makaleye yer vermeye çalışmıştır.
Bölgesel uzmanlaşmayı teşvik eden yayınlarımız sayesinde geçtiğimiz 4 yıl içerisinde Orta
Asya’dan Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya, Asya-Pasifik’ten Güney ve Güneydoğu Asya’ya
kadar birçok spesifik alanda çok sayıda eser ortaya koyduk. Uluslararası hakemli, açık
erişimli ve tamamen ücretsiz olan dergimiz, bu vizyonu sayesinde alan indekleri konusunda
da önemli başarılara imza attı. AcademicKeys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index
Copernicus, İdeal Online, JIFACTOR, Journal Factor, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK
DERGİPARK olmak üzere toplam 12 alan indeksi tarafından kabul alan dergimizin ayrıca
TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanına yapmış olduğu başvuru da değerlendirme sürecindedir.
Dergimizin kısa süre içerisinde bu başarıya ulaşmasında çok dilli yayın politikasına sahip
olması oldukça etkili olmuştur. Bu doğrultuda geçtiğimiz sayılarda Türkçe dışında İngilizce
Rusça, Arapça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere farklı dillerden olabildiğince
fazla makaleye yer verdik. Aynı şekilde, her sayımızda spesifik alanlara yönelmeye özen
gösterdik. Bu bağlamda, 4. Cilt 2. Sayımızda Orta Asta, Afganistan, Çin, Hazar Denizi,
Rus diasporası, Hindistan ve Sri Lanka gibi konularda Orta, Güney ve Doğu Asya merkezli
makalelere ağırlık verdik. Ayrıca bu sayımıza Çin, Afrika ve Türkiye alanlarında iki makaleyi
de eklemeyi uygun bulduk. Kitap incelemelerinde ise yine bölgeselleşmeye özen göstererek
Mehmet Sait Dilek’in “Sorularla Amerikan Devrimi” adlı kitabının incelemesine ve Kazak
diplomat Bagdad Amrayev’in “Doğu ve Batı” adlı eserinin değerlendirmesine yer verdik.
Dergimizdeki ilk makale, Dr. Öğr. Üyesi Serpil Güdül ve Farida Labıb Raof’un birlikte kaleme
aldıkları “Orta Asya’da Yeni Büyük Oyun’un Anahtarı: Afganistan” adlı çalışmadır. Bu
makalede Orta Asya çalışmak isteyenlerin öncelikle bilmesi gereken “Büyük Oyun” ve “Yeni
Büyük Oyun” kavramları üzerinde durulmuş ve Afganistan’ın neden “Asya’nın kalbi” şeklinde
anıldığı nedenleriyle açıklanmıştır. İkinci olarak, Dr. Aidarbek Amirbek ve Ömirbek Hanayi’nin
müşterek çalışması olan “Ticari-Ekonomik İşbirliği Temelinde Çin-Orta Asya İlişkilerinin
Analizi” başlıklı makaleye yer verdik. Bu eserde özellikle Çin’in borçlandırma stratejisi ve Orta

Asya ülkelerinin Çin’in bu borç tuzağına nasıl düştükleri anlatılmaktadır. Üçüncü sırada ise
Doç. Dr. Umut Kedikli ve Yaşar Çiçek’in “Bölgesel ve Küresel Güçlerin Enerji Politikalarının
Hazar Denizi Uyuşmazlığına ve Çözümüne Yansımaları” adlı eseri yer almaktadır. Bu makale,
Hazar’a kıyıdaş ülkelerin yaşamış oldukları uyuşmazlıkları bölgesel ve küresel boyutuyla
ortaya koymaktadır. Dördüncü olarak, Neslihan Setenay Berkil ve Doç. Dr. Muharrem Ekşi’nin
ortak çalışmaları olan “Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus
Diasporası” adlı makaleye yer verdik. Söz konusu eser hem Rus kamu diplomasisini ortaya
koyması hem de Rus diasporasının bu süreçteki rolünü açıklaması bakımından özgün bir
çalışma niteliğindedir.
Sayımızdaki beşinci makale, Göktuğ Çalışkan ile birlikte kaleme aldığımız “Hindistan Şiiliği
ve İran-Hindistan İlişkilerinde Şiilerin Yeri” adlı çalışmadır. Bu eserle birlikte uluslararası
ilişkiler, dış politika, dini ve kültürel çalışmalar literatürüne önemli bir katkıda bulunduğumuza
inanıyorum. Altınca sırada Ahmet Yiğitalp Tulga’nın “The Effect of Ethnic Participation and
Ethnic Fractionalization on Terrorism in Sri Lanka” adlı çalışmasına yer verdik. İngilizce
kaleme alınan makale, Hint Okyanusu’nda stratejik bir ada ülkesi olan Sri Lanka’da yaşanan
terörizm sorununu etnisite açısından değerlendirmektedir. Yedinci sırada ise Ahmed Abdi
Yusuf ile Prof. Dr. Mustafa Nail Alkan’ın kalem aldıkları “Afrika Boynuzu’nda Politik ve
Ekonomik Bir Güç Olarak Çin Halk Cumhuriyeti” adlı makale yer almaktadır. Bu eser, Çin’in
politik ve ekonomik gücünün ulaştığı sınırları göstermesi açısından önem arz etmektedir.
Son olarak sayımızda, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ile Gökhan Karaman’ın “Apartheid Sonrası
Güney Afrika Cumhuriyeti Dış Politikasında Güney Afrika-Türkiye İlişkileri” adlı makalesine
yer verdik. Böylelikle okuyucularımıza Asya’dan Afrika’ya uzanan spesifik konularda önemli
eserler sunduğumuzu düşünüyorum.
Covid-19 pandemisi bizlere yeni alışkanlıklar kazandırmaya devam ederken, bizler de BAD
ailesi olarak bu yeni düzenin gereksinimlerine uygun bir şekilde sizlere güzel çalışmalar
sunmaya özen gösterdik. Teknolojinin önemini ve bizlere sunduğu avantajları bir kez daha
kavradığımız bugünlerde sizlerin bu ücretsiz kaynaktan olabildiğince faydalanmasını temenni
ediyoruz. Bu sayımıza katkıda bulunan akademisyen ve araştırmacılara, aynı şekilde dergi
yayın ekibine teşekkürü bir borç bilirim. 2021 yılının sağlık, barış ve huzur getirmesini
diliyorum. Mayıs 2021 sayısında görüşmek dileğiyle…

BAD Editörü
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

EDITORIAL

Dear readers of the Journal of Regional Studies (JRS),
The Covid-19 pandemic, which started to be seen in our country in March 2020, both deeply
affected the world economy and caused major fractures in international politics. The
pandemic, which deeply affects human health, has also caused great changes in our daily
life. Electronic media has become widespread in the academy and the importance of online
resources has increased as much. JRS, acting in line with the principles of “People First”,
“Innovation” and “Openness to Change”, acted in accordance with the new needs brought by
the pandemic period and tried to include as many articles as possible in its new issue.
Thanks to our publications that encourage regional specialization, we have produced many
works in many specific fields from Central Asia to Europe, Middle East to Africa, AsiaPacific to South and Southeast Asia in the past 4 years. Our ınternational peer reviewed and
completely free journal has achieved significant success in indexes thanks to this vision. The
JRS is scanned by a total of 12 databases: AcademicKeys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor,
DRJI, Index Copernicus, Ideal Online, JIFACTOR, Journal Factor, Research Bible, Sindex and
TUBITAK DERGIPARK. The application we made to TUBITAK ULAKBIM database is also in
the evaluation process.
The fact that our journal has a multilingual publication policy has been very effective in
achieving this success in a short time. In this regard, we have included as many articles
as possible in different languages such as Turkish, English, Russian, Arabic, Persian and
Azerbaijani Turkish. Likewise, we have focused on specific areas in each issue. In this
context, we focalized on Central, South and East Asia-based articles on subjects such as
Central Asia, Afghanistan, China, the Caspian Sea, the Russian diaspora, India and Sri Lanka
in our Volume 4 Issue 2. Also, we found appropriate to add two articles in the issues of
China, Africa and Turkey. In the book reviews, we also paid attention to regionalization and
included the reviews of Mehmet Sait Dilek’s book “American Revolution by Questions” and
the Kazakh diplomat Bagdad Amrayev’s “East and West”.
The first article in our journal, Asst. Prof. Serpil Gudul and Farida Labab Raof’s study titled
“The Key to the New Great Game in Central Asia: Afghanistan”. In this article, the concepts
of “Big Game” and “New Great Game” are emphasized and the reasons why Afghanistan
is called “the heart of Asia” are explained. Secondly, we have included the article titled
“Analysis of China-Central Asia Relations on the Basis of Trade and Economic Cooperation”,
which is the joint work of Dr. Aidarbek Amirbek and Omirbek Hanayi. In this work, especially
China’s debt strategy and how the Central Asian countries fell into this debt trap of China are

explained. In third place, Assoc. Prof. Umut Kedikli and Yaşar Çiçek’s work “The Reflections
of Energy Policies of Regional and Global Powers on the Caspian “Sea” Dispute and Its
Remedy” is included. This article reveals the disputes of the Caspian countries within the
context of regional and global dimension. Fourth, we have included the article “The Russian
Diaspora within the Context of the Instrumentalization of Russia’s Public Diplomacy”, which
is the joint work of Neslihan Setenay Berkil and Assoc. Prof. Muharrem Ekşi. This study is an
original work in terms of both revealing the Russian public diplomacy and explaining the role
of the Russian diaspora in this process.
The fifth article in our issue is “Shia in India and the Place of Shiites in Iran-India Relations”
that we co-authored with Göktuğ Çalışkan. I believe that we have made an important
contribution to international relations, foreign policy, religious and cultural studies literature
with this work. At the sixth place, we featured Ahmet Yiğitalp Tulga’s work “The Effect of
Ethnic Participation and Ethnic Fractionalization on Terrorism in Sri Lanka”. The article
evaluates the terrorism problem in terms of ethnicity in Sri Lanka, a strategic island country
in the Indian Ocean. In seventh place, There is an article titled “People’s Republic of China
as a Political and Economic Power in the Horn of Africa” written by Ahmed Abdi Yusuf and
Prof. Mustafa Nail Alkan. This work is important in terms of showing the limits of China’s
political and economic power. Finally, we included the article titled “Post-Apartheid South
Africa’s Foreign Policy in South Africa-Turkey Relations” by Prof. Mustafa Sıtkı Bilgin and
Gökhan Karaman. In this way, we have presented important works to our readers on specific
subjects ranging from Asia to Africa.
While the Covid-19 pandemic continues to bring us new habits, the JRS have taken care to
offer you good work in accordance with the requirements of this new order. Nowadays, as
we grasp the importance of technology and the advantages it offers us, we hope you will
benefit from this free resource as much as possible. I would like to thank the publication
and editorial board as well as the academicians and researchers who contributed to this
issue. I wish the new year brings health, peace and tranquility. Hope to see you in the May
2021 issue…

JRS Editor
Prof. Mehmet Seyfettin EROL
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ORTA ASYA’DA YENI BÜYÜK OYUN’UN ANAHTARI:
AFGANISTAN*
The Key to the New Great Game in Central Asia: Afghanistan

Serpil GÜDÜL**
Farida LABIB RAOF***
Öz
Afganistan, Orta Asya’da bir koridor niteliği taşıdığı için tarihin farklı dönemlerinde Orta
Asya’yı kontrol altına almak isteyen büyük güçlerin hedefi olmuştur. Uluslararası ilişkiler
literatüründe “Büyük Oyun” olarak adlandırılan bu mücadele, 19. yüzyılın büyük kısmında ve
20. yüzyılın son yirmi yılında Çarlık Rusyası ve Büyük Britanya ile sürdürülmüştür. 11 Eylül
2001 saldırıları ve akabinde Amerika Birleşik Devletleri(ABD)’nin Afganistan’a müdahalesiyle
birlikte oyun alanı ve üssü yine Afganistan ancak oyuncuları farklı olan “Yeni Büyük Oyun”
başlamıştır. Bu sebeple Afganistan’ı Orta Asya’da büyük güçleri dengeleyen bir dengeleyici
aktör olarak nitelendirebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Orta Asya, Güç Dengesi, Yeni Büyük Oyun, Büyük Güçler.

Abstract
The great powers, who wanted to control Central Asia in different phases of history,
attempted to acquire their goals through Afghanistan, being a corridor in the region. This
struggle, called the “Great Game” in international relations literature, initially started with
Czarist Russia and Great Britain and lasted from mid-19th century and covered the last two
decades of 20th century. By America’s intervention to Afghanistan after September 11, 2001
attacks, the New Great Game started in the same field, but with different players. Thus, in
Central Asia Afghanistan can be characterized as a balancing actor that balances great
powers.
Keywords: Afghanistan, Central Asia, Balance of Power, New Great Game, Great Powers.

*

Makale Geliş Tarihi: 01.11.2020

**

Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İkti ̇sadi ̇ ve İdari ̇ Bi ̇li ̇mler Fakültesi ̇,
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ORTA ASYA’DA YENI BÜYÜK OYUN’UN ANAHTARI:
AFGANISTAN

GIRIŞ
“Orta Asya’nın kalbi” olarak nitelendirilen Afganistan, asırlar boyunca
hem bölgesel hem de küresel güçler için stratejik açıdan büyük öneme
sahip olmuştur. Aslında Afganistan için “Orta Asya’nın gözü” tabirinin
kullanılması daha doğru olabilir; çünkü buraya sahip olan güç hem küresel
güçleri hem de bölgesel güçleri gözlemleyebilir ve onları kontrol edebilir.
Bu çalışmada Orta Asya’da, özellikle eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği (SSCB) ülkelerinin petrol ve doğal gaz kaynaklarından yararlanmak
veya onları ele geçirmek ve bölgedeki dengeyi sağlamak amacıyla ABD,
Rusya, Çin, Hindistan, İran ve Pakistan arasında gerçekleşmekte olan
çekişme ele alınacaktır. Yeni Büyük Oyun olarak nitelendirilmekte olan bu
rekabetin ilginç yanı ise klasik Büyük Oyun’da olduğu gibi tekrar Afganistan
Serpil GÜDÜL
Farida LABIB RAOF

üzerinden yürütülmesidir.
Afganistan’ın jeostratejik açıdan büyük öneme sahip olması, bölgesel
ve küresel güç olma politikası güden güçlü ülkelere stratejik avantajlar
sağlayacak durumda olması anlamını taşımaktadır. Bu durum, ülkenin
sürekli dış müdahalelere uğramasına neden olmuştur. Bu dış müdahaleler
de ülkenin devlet-millet homojenliğinin ve kurumsallaşma sürecinin
önünde önemli bir engel olmuştur.1
Haritaya bakıldığında, Afganistan’ın jeostratejik konumundan kaynaklı
olarak, Afganistan’a hâkim olanın Güney Asya’ya da hâkim olacağı
görülmektedir. Bu bölgeye hâkim olan, Ortadoğu, Orta Asya ve Çin-İran
eksenine müdahale etme imkânı elde etmekte ve dünyaya da egemen
olabilmektedir.2
Dünya siyasetinde, Büyük Oyun’da olduğu gibi, Yeni Büyük Oyun’da da
Afganistan küresel ve bölgesel oyuncuların oyun alanı konumundadır. 11
1 Hüseyin Şeyhanlıoğlu, “18. Yüzyıldan Günümüze Kadar Afganistan’ın Jeostratejik Önemi”, Avrasya EtüdleriT.C. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 14(34), 2008, s. 80.
2 Şeyhanlıoğlu, a.g.m., s. 81.
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Eylül 2001 sonrası ABD’nin koalisyon güçleriyle birlikte “Sonsuz Özgürlük”
adı altında Afganistan’da başlattığı operasyonun üzerinden yaklaşık
yirmi yıl geçmesine rağmen bir sonuca ulaştığı görülmemektedir. Diğer
taraftan, bu süreçte Afganistan’da yapılan kurumsal, askeri ve sosyal
girişimlere rağmen istikrar sağlanamamıştır. Afganistan’da son on dokuz
yıl boyunca gerçekleşen gelişmeler incelendiğinde, ülkenin halâ ekonomik
ve askeri alanlarda dışa bağımlı olması ve Taliban’ın tekrar güçlenmesi
akla şu soruyu getirmektedir: Orta Asya’da rekabet halinde olan küresel
ve bölgesel güçler arasında dengenin korunması için Afganistan
istikrarsızlığa mahkûm mu?
Tüm bu gelişimler doğrultusunda, her ne kadar Orta Asya’da
oyuncalar değişse de “Yeni Büyük Oyun” için oyun alanının aynı; yani
taşıyan Afganistan’a müdahale etmenin kolaylığı, ülkenin jeostratejik
önemiyle birleşince Orta Asya’ya hakimiyetin yolunun Afganistan’dan
geçtiği gerçeğini ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın konusunu da Orta
Asya’ya hakim olma amacına yönelik oynanan Yeni Büyük Oyun’da
Afganistan’ın tampon bir bölge olarak büyük güçler tarafından kullanılması
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda güç ve güç dengesine değinilerek
Yeni Büyük Oyun tanımlaması detaylı olarak yapılacak ve ardından da
Afganistan’ın Yeni Büyük Oyun’daki rolü ortaya konulacaktır.

GÜÇ DENGESI KAVRAMI
Güç dengesi kapsamında Büyük Oyun ve Yeni Büyük Oyun kavramlarının
analiz edilmesi çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Bunun
için de öncelikle güç ve güç dengesi konularına kısaca değinilmesi
gerekmektedir.
Güç, genel olarak gelecekteki bazı amaçları elde edebilmek için bir
araç olarak kullanılır. Uluslararası sistemin anarşik ortamında devletler

December • 2020 • 4 (2) • 13-46

15

Serpil GÜDÜL
Farida LABIB RAOF

Afganistan olduğu gözlemlenmektedir. Çünkü kırılgan devlet niteliği

ORTA ASYA’DA YENI BÜYÜK OYUN’UN ANAHTARI:
AFGANISTAN
bir devletin diğerlerinden daha güçlü olarak sistemde güvenlik tehdidi
oluşturmaması için dengeleme yoluna başvururlar. Çünkü bir devlet
başka bir devlet tarafından dengeleninceye kadar gücünü yayma eğilimi
içinde olduğu varsayılır. Savaşların en önemli nedeni de güç dengesindeki
bozulma, taraflardan birinde veya birkaçında meydana gelen nispi
zayıflıktır. Diğer taraftan güç dengesi mekanizmasının temel işlevi barışın
değil, güç dengesi sisteminin korunmasıdır.3
Tarihsel açıdan güç dengesine bakıldığında, ilkçağlardan itibaren
bilinen ve kullanılan bir kavram olduğu görülmektedir. Yunan sitelerinde
2400 yıl önce uygulanan denge politikalarını Thucydides anlatmıştır.
Kautilya, güç dengesi mekanizmasını ayrıntılı olarak incelemiştir. Eski
Yunan sitelerinin yanı sıra İranlılar, Çinliler, Hintliler ve Bizanslılar denge
Serpil GÜDÜL
Farida LABIB RAOF

politikasından yararlanmışlardır. Güç dengesi terimi de 16. yüzyıldan beri
kullanılmaktadır.4
Güç dengesi, uluslararası ilişkiler çalışmasında en eski ve en temel
kavramlardan biridir. David Hume, güç dengesini bilimsel bir yasa olarak
tanımlamaktadır. Glenn Snyder ise güç dengesini “uluslararası ilişkilerdeki
merkezi teorik kavram” olarak nitelendirmiştir. Güç dengesi, uluslararası
politika literatüründe çok sık kullanılmasına rağmen birçok tartışma ve
farklı yorumlamalara konu olan kavramlardan biridir. Bilindiği üzere anarşik
özelliğe sahip olan uluslararası sistemde sürekli bir çatışma potansiyeli
mevcut olduğundan dolayı güç olgusu büyük bir önem taşır. Aslında güç
göreceli bir kavram olup farklı unsurlardan kaynaklanabilmektedir.5
Güç dengesi kavramı, uluslararası ilişkiler teorisi ve pratiğinde
en önemli fikirlerden biri olsa da aynı zamanda en belirsiz ve karışık

3 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2000, s. 635.
4 Feridun Ergin, Uluslararası Politika Stratejileri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1975,
s. 139.
5 Ergin Güneş, “Günümüz Uluslararası Siyasal Sistemin Yapısı ve Güç Dağılımı”, Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi, 12(23),
Yaz 2012, s. 81.
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olgulardan biridir. Şöyle ki; bazı teorisyenler güç dengesi kavramını
sistemdeki gerçek güç dağılımına atıfta bulunmak için kullanmaktadırlar;
fakat bu kullanımın kafa karıştırıcı olduğu söylenebilir. Zira böyle bir
kullanımın eşit bir denge, uygun bir denge, olumsuz bir denge veya başka
bir güç dağılımı anlamlarına gelebilme ihtimali vardır. Diğer taraftan
güç dengesi teorisyenlerinin çoğu, teori ile ilgili birçok karşıt fikirlere
rağmen hegemonyanın çoklu sistemlerde oluşmadığı varsayımını kabul
etmektedirler; çünkü sistem üzerindeki hegemonyaya ilişkin algılanan
tehdit, sistemdeki diğer devletleri dengelemeye zorlamaktadır.6 Ayrıca,
genişlemeye çalışan devletler sistemdeki diğer devletler tarafından
dengeleme koalisyonu ile caydırılırlar; eğer caydırıcılık başarısız olursa,
engelleyici bir koalisyonla savaşta mağlubiyete uğratılırlar. Her ne kadar
güç dengesi teorisyenleri “devletlerin” dengelenmesinden kaçınarak
sistemdeki güçlü devletlerin oluşturduğuna ilişkin imalarla doludur. Orta
ve küçük devletler de aslında hegemonyaya karşıdır; fakat sadece büyük
ve güçlü devletler sistemde fark yaratacak askeri kapasiteye sahiptir. Zayıf
devletler, sadece marjinal bir etki yaratabileceklerinin farkındadırlar. Bu tür
devletlerin açıkları ve kısa vadeli ufukları göz önünde bulundurulduğunda,
bağlılık durumlarına göre bazen denge oluştururlar bazen de çarpışmaya
neden olabilirler.7
Güç dengesi teorisinin belirsizliğinin bir göstergesi de çağdaş dünyaya
uygulanabilir olmasıdır. 21. yüzyılın başlangıcında ABD’nin tarihsel olarak
eşi görülmemiş gücüne rağmen uluslararası sistemdeki diğer önde gelen
devletler ne savunma ittifakları kurarak ne de kendi ordularının gücünü
arttırma yoluna giderek ABD’ye karşı bir denge sağlama girişiminde
6 Randall L. Schweller, “The Balance of Power in the World Politics”, Oxfor Research Encyclopedias/
Politic,
2016,
https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore9780190228637-e-119, (Erişim Tarihi: 14.08.2020).
7 T.V. Paul, “Introduction: The Enduring Axioms of Balance of Power Theory and Their Contemporary
Relevance”, T.V Paul, James J. Wirtz and Michek Fortmann, der, Balance of Power: Theory and Practice in the
21st Century, Stanford University Press, Stanford, California 2004, s. 3.
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bulundular. Birçok teorisyen için devletlerin bu davranışı çok ilginç olarak
karşılanmıştır. Fareed Zakaria, “Neden kimse Amerika Birleşik Devletleri’ne
karşı yarışmıyor?” diye sormaktadır. John Ikenberry ise, Amerikan gücünün
benzeri görülmemiş yoğunlaşmasına rağmen diğer büyük güçlerin henüz
güç dengesi teorisinin öngördüğü şekilde yanıt vermediğini belirtmektedir.8
Devlet

hedeflerinin

hiyerarşisinde

hegemonyadan

kaçınma

önceliği göz önüne alındığında, güç dengesi teorisyenleri devletlerin
benimseyebileceği bir dizi strateji önermektedir. Bu bağlamda dengeleme
ile ilgili iki tür ayrımda bulunmaktadırlar: Dış dengeleme ve iç dengeleme.
Dış dengeleme, öncelikle muhtemel bir saldırıya karşı koalisyonlara engel
olarak ittifakların oluşturulmasıdır; ancak aynı zamanda bu durum, güç
kaynaklarının yeniden dağıtılması ve gerekirse güç tehditleri, müdahale ve
Serpil GÜDÜL
Farida LABIB RAOF

hatta savaş için bölgesel bedeller ve bölünmeleri de içerir. İç dengeleme,
askeri yeteneklerin ve askeri gücün, ekonomik ve endüstriyel temeller
dâhilinde yapılandırılmasıdır. Bu araçların her birinin hangi koşullar altında
ve hangi kombinasyonda kullanıldığını tam olarak belirlemek için birkaç
girişim olmuşsa da güç dengesi teorisinin çoğu versiyonunda ittifakların
merkezi bir rol oynadığı açıktır.9
Modern devletlerin var olduğu uluslararası ilişkilerde bugüne kadar
uygulanagelen dengeleme sistemleri analiz edildiğinde, genel kabul görür
tarih olan 1648’den 1945 yılına kadarki dönemde klasik güç dengesi
sisteminin

hâkim

olduğu

görülmektedir.

Ulus-devletlerin

oluşmaya

başladığı, modern uluslararası sistemin başlangıcı olan Westphalia
Antlaşması’nın tarihi olan 1648 milat olarak kabul görmektedir. Klasik
güç dengesi sistemi, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar devam
etmiştir. Klasik güç dengesi sisteminin önemli bir unsuru olan dengenin
dengeleyicisi rolünü İngiltere üstlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın sona
8 Jack S. Levy, “What Do Great Powers Balance Againt and When?” T.V Paul, James J. Wirtz and Michek
Fortmann, der., Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century, Stanford University Press, Stanford,
California 2004, s. 30.
9 Levy, a.g.m., s. 35.
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ermesinden sonra ortaya çıkan yeni güç dengesi iki kutuplu (çift kutuplu)
sistemdir. ABD liderliğindeki Batı Bloku ile SSCB liderliğindeki Doğu
Bloku çerçevesinde yapılanan iki kutuplu sistem, 1991 yılında SSCB’nin
dağılmasıyla birlikte sona ermiştir.10 1991’den 11 Eylül 2001 tarihine
kadar yaşanılan bir geçiş ve hazırlık döneminden sonra ABD’nin süper
güç olduğu tek kutuplu sistem uluslararası ilişkiler sistemine hakimiyet
kurmuştur. Günümüzde ise tek kutuplu sistemden çok kutuplu sisteme
geçiş arayışları ve sancıları güçlenerek devam etmektedir. ABD’nin
küresel sistemin en güçlü ve hegemonik ülkesi olarak durmasına rağmen
kapitalizmin küreselleşmesi sonucu çok kutuplu sistem arayışlarına
geçilmiştir.11

“Büyük Oyun” terimi, ilk defa 1842’de İngiliz Yüzbaşı Arthur Conolly
tarafından kullanılmıştır. Daha sonra bu terimi 1907’de İngiliz yazar
Runyard Kipling, Nobel ödülü alan kitabında kullanarak yaygınlaşmasını
sağlamıştır. Büyük Oyun nitelemesi, 19. yüzyılda Orta Asya’ya doğru
genişleyen Rus Çarlığı ile Hindistan’da varlığını sürdürmeye çalışan
İngilizler arasında geçen rekabeti, bugün ise Özbekistan, Türkmenistan,
Tacikistan, Afganistan ve Pakistan toprakları üzerinde Çin ve İran’ı da
kapsayacak biçimde ABD ve diğer bölgesel ve küresel güçler arasında
yaşanan rekabeti anlatmak için kullanılmaktadır.12
Büyük Oyun, 19. yüzyılın ilk yarısında Çarlık Rusyası ve Büyük Britanya
imparatorlukları arasında hegemonya ve güç mücadelesi olarak uzun
süre devam etmiştir. İlk başta iki büyük güç arasında bir nüfuz ve toprak
10 Klasik Güç Dengesi ve İki Kutuplu Sistem hakkında detaylı bilgi almak için bkz: Sönmezoğlu, a.g.e., s. 654697.
11 Ulaş Taştekin vd., “İlhan Uzgel ile Söyleşi-ABD, Merkezî ve Düzenleyici Olmaya Devam Edecektir”, Ulaş
Taştekin-Cenk Ağcabay, der., Dünya Yeniden Şekillenirken-2: Siyaset, İktisat, Teknoloji, Emek, NotaBene Yayınları,
İstanbul 2019, s. 35.
12 Ahmad K. Han, “Büyük Oyun”, NTV-MSNBC, http://arsiv.ntv.com.tr/news/122311.asp#BODY, (Erişim Tarihi:
15.08.2020).
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mücadelesi olarak başlatılmış ve bu süreçte Afganistan her iki sömürgeci
güç tarafından da stratejik konumundan dolayı tampon bölge olarak
kullanılmıştır.13 Büyük Oyun, 19. yüzyıldan bu yana stratejik bölgelerin
büyük güçler arasındaki rekabeti ve o bölgeyi paylaşma mücadelesini
ifade etmek için kullanılan kavramdır. Daha somut olarak ifade edilmesi
gerekiyorsa, Büyük Oyun; 19. yüzyılda Avrupa’da yükselişe geçen iki
imparatorluk olan Çarlık Rusyası ve Büyük Britanya’nın düşmanca
rekabetlerini tanımlamak için ortaya atılan bir kavramdır. Bu dönemde
İran’ın çöküşte olan imparatorluğu da gelişmelere bağlı olarak zaman
zaman Rusya, zaman zaman da Britanya tarafında yer alarak Büyük
Oyun’da küçük bir rol oynamıştır. Kızıl Ordu’nun Afganistan’a girişi, Büyük
Oyun’un ikinci evresini başlatmış ve böylece tampon bölge konumundaki
Afganistan’a geçişiyle Rusya, rakipleri arasında bir adım öne geçmiştir.14
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İkinci Dünya Savaşı’nın 1945 yılında bitmesiyle birlikte, dünya çapında
iki yeni süper güç olan SSCB ve ABD arasında Soğuk Savaş adı altında
dünyayı Kuzey ve Güney kutbuna bölen yeni bir oyun başlamıştır. Soğuk
Savaş döneminde (1945-1991), Asya kıtasındaki ülkeler ile Afrika ve
Güney Amerika gibi üçüncü dünya ülkeleri iki egemen gücün dolaylı
olarak savaştıkları alanlardı. Bir yandan ABD, anti-Komünist rejimleri
desteklemekte; diğer yandan ise SSCB, faklı ülkelerdeki solcuları
desteklemekteydi. İki kutuplu dünya sistemi döneminde iki egemen gücün
çekişmeleri sırasında Afganistan, bu mücadeleden en çok etkilenen
ülkelerden biri olmuştur. Nihayetinde 1979 yılında SSCB’nin ülkeye
doğrudan müdahalesi ve işgali gerçekleşmiş ve böylece Soğuk Savaş’ın
ikinci evresine (1979-1985) girilmiştir.15

13 Aynı yer.
14 Younkyoo Kim-Fabio Indeo, “The New Great Game in Central Asia Post 2014: The US ‘New Silk Road’
Strategy and Sino-Russian Rivalry”, Communist and Post-Communist Studies, 46(2), s. 276.
15 Mohammad Qasım Urfani, “Afganistan Üzerindeki Egemen Güçlerin Rekabet Gölgesi”, BBC, https://www.
bbc.com/persian/afghanistan-43951168, (Erişim Tarihi: 07.08.2020).
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Bu süreçte ABD ve müttefikleri, Afganistan’da bulunan Ruslara karşı
mücahitleri desteklemiş ve sonuç olarak 1979 yılında SSCB’nin ülkede
yenilgiye uğrayarak ülkeden çıkmasını sağlamış ve böylece ABD, Vietnam
yenilgisinin intikamını Ruslardan Afganistan topraklarında almıştır. Daha
sonra ABD, kendisi 2001 yılında “sonsuz özgürlük” adı altında Afganistan’a
müdahale etmiş ve oradaki Taliban rejimine son vermiştir. Ancak aradan
yirmi yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen vadettiği barışı getirememesinin
yanı sıra Taliban’ın güçlenmesi ve istikrarsızlıkların artması, ABD’nin bu
konuda fazla yok kat edemediğini göstermektedir. Bu süreçte Rusya’nın
da sessiz kaldığı söylenemez; zira Taliban ile irtibat halinde olduklarını
kendileri de itiraf etmişlerdir.16
Sürece Orta Asya’nın önemi açısından bakılacak olursa, bu gelişmelerin
sonrası dönemde aşamalı olarak “terör yuvası”na dönüşen Afganistan
üzerinde Orta Asya ve Güney Asya’yı hedef alan planlarını yavaş yavaş
uygulamaya koymuştur. ABD aynı zamanda Rusya ve Çin’i çevrelemek,
zayıflatmak ve onların projelerinin gerçekleşmesini engellemek amacıyla
bölgedeki kriz alanlarına nüfuz etmiş durumdadır.17 Böylece 11 Eylül 2001
olaylarıyla birlikte ABD ve Koalisyon güçlerinin Afganistan’a müdahalesi,
Büyük Oyun’da yeni bir sayfa açmıştır.18

ORTA ASYA BÖLGESI’NIN JEOPOLITIK ÖNEMI
Jeopolitik yaklaşımlar “klasik” ve “modern” olarak ikiye ayrılsa da ifade
edilişi açısından “Emperyalist”, “Soğuk Savaş”, “Yeni Dünya Düzeni” ve
“Çevre jeopolitiği” olarak farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Klasik

16 Aynı yer.
17 Mermet Seyfettin Erol, “Afganistan’da ‘Büyük Oyun’ Yeniden Kurulurken ‘Hibrit İttifaklar’”, Milli Gazete,
https://www.milligazete.com.tr/makale/1523432/prof-dr-m-seyfettinerol/afganistanda-buyuk-oyun-yenidenkurulurken-hibrit-ittifaklar, (Erişim Tarihi: 14.08.2020).
18 Amir Tahiri, “Çin’in ‘Büyük Oyun’a müdahil olması Afganistan Açısından Durumu Daha da Karmaşıklaştıracak”,
Independent (Farsi), https://www.independentpersian.com, (Erişim Tarihi: 06.08.2020).
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sürpriz olmadığını söylemek mümkündür. Çünkü ABD, Soğuk Savaş
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dönem jeopolitik teorisyenlerinden Halford Mackinder’in “Kara Hâkimiyet
(Kalpgâh) Teorisi”, Nicolas J. George Kennan’ın “Çevreleme”, Yeni Dünya
Düzeni jeopolitik anlayışının “Medeniyetler Çatışması” gibi yaklaşımları,
Afganistan’ın doğrudan önemini sergileyen jeopolitik yaklaşımlardır.
Bunların yanı sıra Zbigniew Brzezinski’nin “Büyük Satranç Tahtası”
yaklaşımı Afganistan’ı birincil aktör olarak ele almasa da oluşturduğu
varsayımlar bu ülkenin etrafında gerçekleşmektedir. Tüm bunların yanı sıra
Afganistan’ı bir Rus politik bilimcisinin geliştirdiği “Avrasyacılık”19 ve Çin’in
ortaya attığı “Bir Kuşak Bir Yol” yaklaşımlarıyla ve enerji jeopolitiğiyle ilgili
değerlendirmelerden de ayrı tutmak doğru olmayacaktır.20
Orta Asya, SSCB’nin 1991 yılında dağılmasıyla ortaya çıkan jeopolitik
bölgelerden biridir. Uluslararası ilişkiler açısından Orta Asya, SSCB’nin
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dağılmasıyla

bağımsızlıklarını

kazanan

Özbekistan,

Kazakistan,

Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan devletlerinin bulunduğu coğrafyayı
tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle
birlikte büyük güçlerin Orta Asya bölgesine olan ilgisinde büyük artış
gözlemlenmiştir. Ayrıca, SSCB’nin dağılmasıyla bölgede oluşan güç
boşluğu nedeniyle küresel güç olma eğilimindeki ülkeler bu bölgeye nüfuz
etmeyi dış politikalarının önceliği haline getirmişlerdir.21 Dahası Orta Asya,
bugün dünya üzerinde Batı ve Doğu’nun menfaatlerinin çatıştığı nadir
coğrafyalardan biridir. Fakat Orta Asya devletleri kuruluşlarından itibaren
istikrarlı ve işleyen bölgesel bir işbirliği geliştirememişlerdir.22
19 Aslında Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Batı Dünyası’na yönelmiş ve ilk aşamada eski
Sovyet coğrafyasında bağımsızlığını kazanan aktörleri ihmal etmiştir. Ancak Putin’in liderliğindeki Rusya, Dugin
tarafından temellendirilen Avrasyacı görüşleri ön plana çıkarmıştır. Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. Mehmet
Seyfettin Erol, “Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya Jeopolitiği ve Türk Avrasya’sı”, Küresel Güç Mücadelesinde
Avrasya’nın değişen Jeopolitiği Yeni Büyük Oyun, Mehmet Seyfettin Erol, der., Barış Platin Kitabevi, Ankara 2009,
s. 9.
20 Kubilayhan Erman, “Jeopolitik Teoriler ve Afganistan”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), Yaz
2017, s. 399.
21 Fırat Purtaş, Orta Asya ile Güney Asya Arasında Modern İpek Yolu Projesi: Afganistan, Pakistan ve Hindistan’ın
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri Raporu, Murat Yılmaz, der., Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası TürkKazak Üniversitesi, İnceleme-Araştırma Dizisi, no. 6, Ankara-Türkistan 2011, s. 270.
22 Nazokat A. Kasymova, “Orta Asya’nın Jeopolitik Konumu ve Oluşturulmak İstenen Bölgesel Güvenlik
Sistemi”, Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları, Türk Dünyası, https://www.altayli.net/orta-asyanin-jeopolitikkonumu-ve-olusturulmak-istenen-bolgesel-guvenlik-sistemi.html, (Erişim Tarihi: 10.09.2020).
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Orta Asya, konumu itibarıyla eski İpek Yolu’nun merkezinde
olmasından dolayı hem bölgesel hem de küresel ticaret açısından büyük
bir öneme sahiptir. Ayrıca Orta Asya, geçmişte olduğu gibi günümüzde
de Doğu ile Batı arasında bir köprü niteliği taşımaktadır. Diğer taraftan
kendi başlarına yeterince güçlü olmayan ve politik istikrarsızlık tehlikesiyle
karşı karşıya olan ülkelerden oluşan bölge, güçlü devletlerin odak noktası
haline gelmiştir. Bölgedeki geçiş yolları ve kaynaklar üzerinde hakimiyet
kurmak isteyen büyük güçler, aynı zamanda güvenlik kaygılarından dolayı
da bölgeye özel bir önem vermiştir. Bu nedenle bölge, tarih boyunca
jeopolitik öneminden dolayı küresel güç olma isteğindeki devletlerin ilgi
odağı olmuştur.23
Orta Asya bölgesi her ne kadar karasal iklim ve geniş bozkır alanlara
kaynaklarına sahiptir. Doğal gaz, petrol ve kömür rezervleri bakımından
dünyanın sayılı bölgelerinden olduğu belirtilmektedir. Özellikle Kazakistan
ve Türkmenistan, Hazar Denizi’nde kıyıya sahip olmalarından ötürü
ciddi büyüklükte petrol ve doğal gaz rezervlerini barındırmaktadırlar.24
Dünya Enerji Konseyi’nin 2011 verilerine göre Kazakistan, Türkmenistan,
Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın toplam petrol rezervi 2.261 milyar
ton, doğal gaz rezervi 31 bin milyon ton, kömür rezervi 17.265 bin milyon
tondur. Bu ülkelerdeki rezervler dünya rezervleriyle karşılaştırıldıklarında
yaklaşık 233 milyar ton petrol, 219 bin mtoe doğal gaz ve 560 bin milyon
ton kömür bulunduğu görülmektedir. Rakamlara bakıldığında, bölgenin
enerji kaynakları bakımından dünyada önemli bir konuma sahip olduğu
görülmektedir.25

23 Aydın Aydın, “Küresel Mücadele Politikaları: Orta Asya’da Rusya, ABD ve Çin”, Süleyman Demirel Üniversitesi
Vizyoner Dergisi, 6(13), Yaz 2015, s. 2.
24 Asem Hekimoğlu, “Uluslararası Dengeler Bağlamında Orta Asya’daki Enerji Politikaları”, Bölgesel ve Küresel
Politikalarda Orta Asya, Savaş Kafkasyalı, der., Ahmet Yesevi Üniversitesi, İnceleme-Araştırma Dizisi, no. 10,
Ankara-Türkistan, Kış 2012, s. 270.
25 Aydın, a.g.m., s. 2.
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sahip olsa da bölge küçümsenmeyecek kadar yeraltı zenginlikleri ve enerji
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Bölgedeki krizler veya devlet istikrarına yönelik terörizm, aşırılık ve
yaygın uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehditler, dış müdahale çağrılarını haklı
çıkarmaktadır. 2014 yılından bu yana ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi
konuşulurken; Çin ve Rusya’nın bölgedeki rekabeti görünür duruma
gelmeye başlamıştır.26 Çin’in artan gücü, Rusya için olmasa da Orta
Asya devletleri için olumlu değerlendirilmemektedir. Çin, siyasi reform
konusunda agnostiktir. Batı yardımını ve yatırımını karakterize eden yardım
ve siyasi reform arasındaki bağlantıdan kaçınmaktadır. ABD’nin bölgede
hâlâ oynayacağı önemli bir rol bulunmaktadır.27 Orta Asya’daki etkin bir
ABD varlığı, Rusya ve Çin arasındaki stratejik özerkliğin belirleyicisidir.
Neticede bölge, Hazar petrolü için oynanan oyunlarda önemli paydaş,
Çin’in enerji güvenliğinde bir kapı, suç aktiviteleri ve Afganistan’daki aşırı
dincilik akımı için ise bir geçit alanı olarak değerlendirilmektedir.28
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AFGANISTAN’IN ORTA ASYA’DAKI
STRATEJIK ÖNEMI
Tarihin farklı dönemlerinde egemen güçlerin odak noktası olan Afganistan,
İbn Haldun’un “Coğrafya Kaderdir” yaklaşımını doğrulayan ülkelerden
biridir. Bu ülke, klasik jeopolitik teorilerin yanı sıra Soğuk Savaş dönemi
ve sonrasında ortaya atılan jeokültürel ve jeoekonomik yaklaşımlarda yer
almaktadır. Ayrıca Afganistan, tarihsel açıdan Türkistan, Çin, Hindistan ve
İran gibi büyük güç merkezleri arasında ve zengin bir medeniyetin içinde
yer almaktadır. Afganistan, denize çıkışı olmadığından dolayı coğrafi
açıdan “kıta içi devlet” olarak nitelendirilebilmektedir. Her ne kadar Ön
Asya bölgesinde yer alıyor olsa da Güney Türkistan bölümünden dolayı

26 Indeo, a.g.m., s. 284
27 Sergei Gretsky, “Astana and Tashkent Spearhead Move to a New Security Architecture for Central Asia”,
Central Asia and Caucasus Analyst, 2012, https://www.cacianalyst.org/publications/analyticalarticles/
item/12624-analytical-articles-caci-analyst-2012-12-12-art-12624.html, (Erişim Tarihi: 10.09.2020).
28 Tamara Makarenko, “Orta Asya: Güç, Siyaset ve Ekonominin Çatıştığı Yer”, NATO Review, 2010, https://
www.nato.int/docu/review/tr/articles/2010/03/30/orta-asya-guec-siyaset-ve-ekonominin-catistigi-yer/index.
html, (Erişim Tarihi: 10.09.2020).
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İç Asya ve Orta Asya ve keza güneydoğu bölümü itibarıyla Hindistan Alt
Kıtası ile bağlantılıdır.29
Afganistan, denize kıyısı bulunmayan kuzeyinde Türkmenistan,
Özbekistan ve Tacikistan; kuzeydoğu ucunda Çin; doğusunda ve
güneyinde Pakistan; batısında İran’la komşu olan bir Orta Asya ülkesidir.
Ülkenin kuzeydoğusu ile güneybatısı arasında uzanan Hindukuş Dağları
ülkeyi kuzey ve güney olarak ikiye ayırmaktadır. Afganistan doğal gaz,
petrol, kömür, bakır, kromit, talk, barit, sülfür, maden damarı, çinko, demir
cevheri, tuz ve değerli taşlar açısından doğal zenginliklere sahip bir ülkedir.
Ayrıca Afganistan’ın dünyanın en büyük lityum rezervine sahip olduğu öne
sürülmektedir. Tüm bunlara rağmen ekonomik açıdan yetersiz olduğu için
Afganistan’ın söz konusu kaynakları işletmeye ve maliyetini karşılamaya

Afganistan’ın konumu açısından önem arz etmesinin bir sebebi de
tarihteki büyük uygarlıkların buluştuğu bir coğrafyada yer almasıdır.
Ayrıca bu ülke, tarihi boyunca birçok ordu ve medeniyetin gelip geçtiği
bir coğrafyada bulunmuştur. Büyük İskender’den Cengiz Han’a, Babür’den
Nadir Şah’a kadar birçok fatih bu topraklar üzerinden Hindistan’a
inmiştir.31 Afganistan’ın günümüz sınırları içerisinde bir ülke olarak
ortaya çıkmasından önce ve 1747 yılında Ahmed Şah Dürrani tarafından
ilk Afgan devletinin kurulmasından sonra birçok egemen gücün, tarihin
farklı dönemlerinde Afganistan’a hâkim olmak istemesi ülkenin stratejik
konumundan kaynaklanmaktadır. Afganistan hem Asya’nın kalbi hem
de Hindistan’ın sıcak sularına ulaşmak isteyen egemen güçler için
geçilmesi gereken en önemli güzergâh niteliğindedir. Konu ile ilgili olarak
Afganistan’ın diğer bir önemi de tarihi “İpek Yolu” üzerinde yer almasıdır.
Uzun yıllar boyunca Afganistan, Avrupa ile Çin-Hindistan arasında doğu-

29 Erman, a.g.m., s. 398.
30 Mervenur Lüleci Karadere, Afganistan: Asya’daki Stratejik Çıkmaz, Rapor, İNSAMER, 2015, s. 2-3.
31 Mehmet Yegin vd., “Afganistan’ın Geleceği Var mı?”, Analist, 2(17), Yaz 2012, s. 18.
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imkânı yoktur.30
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batı hattında, Asya’da ise kuzey-güney hattında ticaret ve kültür yollarının
kesiştiği bir kavşak niteliği taşımaktadır.32 Özet olarak Afganistan, “Batı
Asya ile Orta Doğu” ve “Orta Asya ile Basra Körfezi ve Hint Okyanusu”
arasında stratejik bir konumda yer almaktadır.33 Bu nedenle Pers
İmparatoru Büyük Dara (M.Ö. 500), Büyük İskender (M.Ö. 320) ve
Timur’dan (M.S. 1400) başlayarak günümüze kadar gelen büyük güç
çatışmaların birçoğunun yolu Afganistan’da kesişmektedir.34
İran vasıtasıyla Ortadoğu’nun Türkmenistan ve Özbekistan vasıtasıyla
Orta Asya’nın zengin enerji kaynaklarına komşu olan Afganistan, adı geçen
bölgeleri Pakistan ve Hindistan üzerinden Hint Okyanusu’na bağlayan
bir köprü özelliği taşımaktadır. Ayrıca, belirtilen enerji üretici bölgelerle
dünyanın en büyük enerji tüketicileri sayılan Çin ve Hindistan arasında
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da anahtar bir konuma sahip olan Afganistan, boru hatlarının üzerinden
geçtiği bir kilit ülke olmaya aday gösterilen bir yerdir. Eğer bir gün
karayolları ve demiryolları İran ve Ortadoğu’yu Kuzeydoğu Asya’nın enerji
tüketicisi devleriyle buluşturacaksa, bu hatlar mutlaka Afganistan’dan
geçecektir. Bu durum ise Afganistan’ı stratejik açıdan vazgeçilmez bir ülke
olmasını sağlayacaktır.35

AFGANISTAN’IN DOĞAL KAYNAKLARI
Afganistan, komşuları Tacikistan ve Kırgızistan gibi hidroelektrik potansiyeli
yüksek olan bir ülkedir; çünkü yüksek ve sarp vadilerinden hızla dökülen
akarsuları ülkeyi elektrik ihracı için elverişli kılmaktadır. Fakat ekonomik
anlamda bu imkânları enerjiye dönüştürme ve ihraç edebilme gücüne
sahip olmadığından dolayı komşu ülkelerden elektrik ithal etmektedir.
Ülkedeki diğer bir önemli enerji kaynağı da petrol ve doğal gaz rezervleridir.
32 Kubilayhan Erman, “Ahmed Şah Dürrani Öncesinde Afganistan Tarihinde Türkler ve Diğer Kavimler”, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2013, 53(2), s. 480.
33 Nilüfer Karacasulu, Bölgesel Güvenlik Analizi: Afganistan, Beta Yayınları, İstanbul 2011, s. 35.
34 Şeyhanlıoğlu, a.g.m., s. 63.
35 Yegin vd., a.g.m., s. 27.
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Afganistan’da henüz keşfi yapılmamış 3,6 ile 36,5 trilyon kübik kadem
doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir.36 Ayrıca Amerika Jeoloji
Etütlerine göre ülkede, 3,6 milyar varil petrol ve 1.325 milyon varil sıvı
doğal gaz kaynağının bulunduğu da varsayılmaktadır. Eğer bu varsayım
ispatlanırsa, Afganistan Orta Asya’da Türkmenistan ile hemen hemen eşit
enerjiye sahip bir ülke konumuna gelebilecektir. Ülkenin bir başka enerji
potansiyeli de sahip olduğu sıra dağlarıdır; çünkü bu dağların arasında
uzanan vadiler, doğa dostu rüzgâr enerjisi açısından eşsiz bir değere
sahiptir. Tüm bunların yanı sıra Afganistan’ın sarp arazilerinin altında 1-3
trilyon dolar değerinde başta demir, lityum, krom, kömür, bakır ve altın
olmak üzere birçok maden yatağı bulunmaktadır. Zümrüt, lacivert ve daha
nice değerli taşlar, cevherler ve mermer de ülkenin küçümsenmeyecek
maden kaynakları arasında yer almaktadır.37

Afganistan yaklaşık 55 farklı etnik grubun bir arada yaşadığı, kendine
özgü heterojen bir yapıya sahiptir. Bir ülkedeki farklı bölge ve milliyetleri
tek bir düzen altında toplamak ve onları bu düzen altında birlikte olmaya
ve bu birliğe sadık kalmaya inandırmak her ülke için en zor ve aynı
zamanda en önemli meselelerdendir. Afganistan’da çok sayıda etnik
çeşitlilik mevcuttur. Bu nedenle ülkede hem etnik yapı hem de dil ve inanç
bakımından birçok çatışma ve gerginlik bulunmaktadır. Bu durum, ülkenin
ulusal birliğini tehdit etmektedir. Afganistan’da yaşamakta olan etnik
grupların her biri çok büyük kültürlerden gelmekte olup; biri diğerine boyun
eğmeyi hiçbir zaman kabul etmemektedir.38

36 Erman, 2017, s. 412.
37 Yegin vd., a.g.m., s. 26-27.
38 Mohsin Janparwar, “Hamgara-i wa Wagaray-i Dar Afghanistan/Afganistan’da Yakınsama ve Iraksama
Unsurları”, Amuzish Joghrafya Dergisi, 24(3), Tehran 2010, s. 38.
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Ülkenin etnik çeşitliliğe sahip olması, bölgeye hâkim olmak isteyen
süper güçlerin Afganistan’ı tampon bölge olarak kullanması için büyük
avantaj sağlamaktadır. Şöyle ki burada yaşayan ve sayı olarak birbirine
yakın olan etnik grupların birbirlerine karşı kışkırtmayı çok kolay kılmaktadır
ve bu politika, asırlar boyunca büyük güçler tarafından izlenen bir politika
olmuştur. Büyük güçlerin Afganistan’a üs kurma çabalarına bakıldığında,
biri iktidardaki hükümeti desteklerken; diğeri de hükümet karşıtı diğer
etnik grupları desteklemiştir.39
Her şeye rağmen, söz konusu etnik gruplar arasında birleştirici
unsurları bularak aralarındaki bağı ve ülkedeki milli birliği güçlendirmek
imkânsız değildir. Afganistan için birleştirici unsurların en başında İslam
dini gelmektedir; çünkü ülke nüfusunun %98’i Müslümandır. Diğer taraftan
Serpil GÜDÜL
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Fars dili de birleştirici bir unsur rolünü oynayabilir. Şöyle ki Farsça veya
Darice dili ülkede yaşayan etnik grupların neredeyse tamamı tarafından
anlaşılmaktadır. Bu diller, çok eski zamanlardan beri konuşulduğu için
yadırganmamaktadır. Üçüncü olarak ülkenin milli sembollerini ya tüm etnik
grupları temsil ve tatmin eden türden ya da tamamen tarafsız ve hiçbir
özel etnik gruba hitap etmeyen türden seçmek gerekmektedir. Böylelikle
ülkedeki birlik ve beraberlik duygusunu artırmak mümkün olabilecektir.40

BÜYÜK GÜÇLERIN AFGANISTAN ÜZERINDEN
PLANLADIKLARI YENI BÜYÜK OYUN
Geçmişteki Büyük Oyun ve günümüzdeki Yeni Büyük Oyun’un uygulama
alanı olan Orta Asya, her iki dönemde de büyük jeopolitik öneme sahip bir
bölge olarak haritada yer almıştır. Ancak bölgenin her iki dönemde de farklı
jeopolitik önem arz ettiği görülmektedir. Hem bu farklı jeopolitik öneme

39 Esmatullah Surosh, “Afganistan’ın Etnik Gruplar Arasındaki Çatışmaların Temel Nedenlerinin Analizi”,
KAFKASSAM,
https://kafkassam.com/afganistanin-etnik-gruplar-arasindaki-catismalarin-temel-nedenlerininanaliz.html, (Erişim Tarihi: 13.09.2020).
40 Aynı yer.
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hem de siyasi tarihteki konjonktürel değişim ve gelişimlere bağlı olarak
oyuncular şeklinde adlandırılan büyük güçler de değişiklik göstererek
bölgede yer almaktadır.
Bazı düşünürler, Orta Asya’nın bugünkü jeopolitiği ile 19. yüzyılda
“Büyük Oyun’un” oynandığı dönem arasında niteliksel farklılık bulunduğunu
öne sürmektedirler. Daha önce 19. yüzyılda oynan Büyük Oyun’da İngiltere,
Rusya’nın Hindistan’a, Rusya ise İngiltere’nin Orta Asya’ya nüfuz etmesini
engellemeye çalışmıştır. Bahsi geçen dönemde Afganistan, tampon
bölge özelliği taşımakta, sömürgecilik ve askeri güvenlik bakımından
önem arz etmekteydi. Fakat günümüzde oynanan “Yeni Büyük Oyun’da”
ise büyük güçler Orta Asya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurarak işbirliği
çerçevesinde bölgenin petrol ve doğal gaz rezervleri üzerinde etkili olmaya
(low politics) unsurunun ağırlık kazandığı öne sürülmektedir.41 Buna örnek
olarak da büyük güçlerin ortak işbirliği amacı olan “Yeni İpek Yolu” projesi
gösterilebilir. Çünkü bu projenin temel stratejisi “Kuzey Dağıtım Ağını”
geliştirmektir, bu da dönemin üç büyük gücünün Orta Asya’da yetkin
olabilmek için sadece askeri gücün değil; ekonomik alt yapı yatırımları ve
ticaretin geliştirilmesinin daha fazla önem arz ettiğinin farkına vardıkları
anlamına gelmektedir.42
20. yüzyıldan itibaren Orta Asya bölgesinin stratejik ve jeopolitik önemi
dünyadaki güç dengesi sistemi doğrultusunda değişiklik göstermeye
başlamıştır. Bölge, 20. yüzyılda Soğuk Savaş nedeniyle SSCB liderliğindeki
Doğu Bloku’nun siyasi ve ekonomik hâkimiyeti altındaydı. 21. yüzyılda güç
dengesinin iki kutuplu sistemden tek kutuplu sisteme geçiş yapmasıyla ve
kapitalist sistemin lideri ABD’nin dünyada tek süper güç olarak sistemde
hakimiyet kurmaya başlamasıyla, bölgenin jeopolitiği sahip olduğu enerji

41 Tural Bahadır, “Amerika Birleşik Devletleri, Orta Asya ve ‘Yeni Büyük Oyun’”, Elektronik Siyaset Bilimi
Araştırmaları Dergisi, 5(1), Kış 2014, s. 23.
42 Bahadır, a.g.m., s. 24.
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çalışmaktadır. Tüm bunlardan dolayı mevcut dönemde “alçak politika”
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yatağı kaynakları ve geçiş yolları üzerine yapılandırılmıştır. Sanayileşmenin
hız kazanması ile birlikte 20. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar gelen
ve halâ da varlığını sürdüren enerji ihtiyacı, 21. yüzyılda kapitalizmin
küreselleşmeyle birlikte tüm dünyaya yayılması sonucu artan enerji ihtiyacı
nedeniyle büyük güçlerin gözlerini bölgeye çevirmelerine neden olmuştur.
Bu nedenle de Orta Asya, dünyaya hakim olmak isteyen devletlerin daima
ilgisini çekmiş, SSCB’nin dağılmasıyla birlikte ise büyük güçlerin odak
bölgesi halini almıştır. Zira SSCB’nin dağılmasıyla bölgede oluşan güç
boşluğu, başta süper güç ABD olmak üzere birçok büyük devletin bölgeye
dikkatini çekmesine neden olmuştur. Orta Asya bölgesinin kalbi olarak
bilinen Afganistan ise bahse konu olan bölgeye hâkim olmak, bölgenin
stratejik konumundan ve enerji kaynaklarından yararlanmak isteyen ABD,
Rusya ve Çin gibi büyük güçler için çok önemli bir tampon bölge görevi
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üstlenmiştir.43
ABD, dünyanın üçüncü petrol üreticisi ve dünyanın altıncı doğal gaz
üreticisi olarak dünyanın en büyük enerji üreticisidir. Diğer taraftan ise ABD,
dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi olarak bilinmektedir. Dolayısıyla
Washington yönetimi hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de süper güç olma
özelliğini sürdürmek için enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. ABD’nin
bölgeye olan ilgisi, SSCB’nin dağılmasından sonra artmış ve bölgede etkin
olmaya çalışan Çin ve Rusya, Washington yönetiminin bölgeye nüfuz etme
isteğini tetiklemiştir. Böylece ABD, 11 Eylül 2001 olaylarının ardından
Afganistan’a konuşlanarak, bölgeyi mercek altına almıştır. Dolayısıyla ABD,
Çin ve Rusya’yı çevreleyerek bölgede Afganistan üzerinden adeta bir güç
dengesi oluşmuştur.44
ABD’nin 11 Eylül saldırıları sonrasında Afganistan’a müdahale
etmesi, bölgeye “stratejik cephe” niteliği kazandırmıştır. ABD, başlarda
bölgedeki askeri varlığını geçici olarak görse de zamanla bazı Orta Asya
43 Aydın, a.g.m., s. 3.
44 Aynı yer.
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devletleriyle yaptığı politik ve ekonomik antlaşmalar çerçevesinde yeni ve
daha uzun vadeli politik, ekonomik ve güvenlik ağırlıklı hedefler koymaya
başlamıştır.45
ABD, son yıllarda Afganistan ve dolaysıyla Orta Asya’da güç kullanmak
gibi kısa vadeli çözümlerin aksine uzun vadeli birtakım proje ve planları
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu planlardan ilki; Afgan milli ordusunun
kurulması ve Kırgızistan ve Özbekistan’da bulunan askeri üslerin yasal
yerleşimi tamamlayıncaya kadar teröre karşı savaşın sürdürülmesidir.
ABD’nin diğer planı ise yerel ve yabancı radikal İslami gruplara karşı
kendilerini koruyabilmeleri için hem Afganistan’a hem de komşularına
imkân ve olanakların sağlanmasıdır. ABD’nin bir diğer planı da Afganistan
ekonomisini ve sosyal yapısını geliştirmek ve ülkenin iç egemenliğini
bir köprü oluşturmaktır. Görüldüğü üzere, ABD’nin bölgedeki tüm planları
Afganistan üzerinden yapılmaktadır ve bu da ülkenin ne kadar büyük
öneme sahip olduğunu göstermektedir.46 Fakat tüm bunlara rağmen
Afganistan’ın mevcut güvenlik, ekonomik, kamusal ve kültürel sorunları
bölgeyi de etkilemektedir. Dolaysıyla belirtilen sorunların çözümü,
komşularıyla birlikte bölgesel nitelikli ortak çalışmaları gerektirmektedir.
Diğer taraftan Orta Asya Cumhuriyetleri kendi güvenlikleri için de bölgedeki
işbirliği projelerinde yer almalıdır; çünkü eğer Afganistan izole edilirse,
bölgede kargaşa ve kaos hakim olacaktır.47
Rusya’nın enerji politikaları, dış politikasında daima önemli rol
oynamıştır. Her ne kadar ülkenin iç sorunları bir süreliğine içine
kapanmasını gerektirmiş olsa da tekrardan süper güç olma arzusuyla
önceliği eski SSCB coğrafyasındaki ülkelere vererek, küresel güç olmaya
bölgesel güç olma girişiminden başlamaya koyulmuştur. Eskiden kendi
45 Bahadır, a.g.m., s. 19.
46 “Büyük Orta Asya Projesi ve İkinci “Büyük Oyun”, TASAM, https://tasam.org/trTR/Icerik/241/buyuk_orta_
asya_projesi_ve_ikinci_buyuk_oyun, (Erişim Tarihi: 10.08.2020).
47 Aynı yer.
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güçlendirmek suretiyle Ortadoğu ile Güney ve Doğu Asya arasında ticari
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nüfuz alanı olan Orta Asya, günümüzde Rusya’nın yakın çevre politikalarını
yürüttüğü bir bölgedir.48 Diğer taraftan Moskova’nın Afganistan’daki
Rusya yanlısı unsurlarla bağlarını güçlendireceği ve Taliban’ı gelecekte
iktidara getirmek için çabalayacağı sonucu çıkarılabilir. Yeni Büyük Oyun
kapsamında son yıllarda bölgede ve özellikle de Afganistan üzerinde
gerçekleşen hareketlilikler, Moskova’nın Afganistan’da gelecekte öncü
rol oynamaya yönelik çabalarını pekiştirmesine ve tam kontrol olmasa
da yıllardır aradığı gücü elde etmesine yöneliktir. Bu sonuç, artık ABD
ile uzlaştıkları mutabakatlara güvenemeyeceklerini bilen Özbekistan ve
Kazakistan başta olmak üzere, Orta Asya devletleri için de bir felaket
anlamına gelmektedir.49
Afganistan, Rusya için hem ABD ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü
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(NATO) ile ilişkileri hem de nüfuz alanı olarak gördüğü Orta Asya’nın
istikrarı açısından önem arz etmektedir. Diğer taraftan, ABD ve Rusya
için Afganistan, ilişkilerini geliştirebilecekleri ve işbirliği yapabilecekleri
mükemmel bir alandır. 11 Eylül 2001 sonrası döneme bakıldığında,
Rusya’nın Afganistan meselesine daha çok dolaylı olarak müdahil olmaya
çalıştığı görülmektedir. Şöyle ki; Rusya, 2014 yılına kadar Afganistan’da
faaliyet gösteren International Security Assistance Force’a (ISAF) teçhizat
sağlanması için hem Rus havalimanlarını açmış hem de demiryollarının
kullanılmasına izin vermiştir. Böylece Rusya hem bölgedeki varlığına
meşruiyet kazandırmış hem de Batılı ülkelerle ilişkilerini geliştirmiştir.50
Dev bir ekonomi olarak büyümekte olan Çin’in doğal olarak enerji
ihtiyacı diğer ülkelerden daha fazladır. Bu nedenle küresel bir güç olarak
varlığını sürdürebilmesi için ham madde yatakları onun için hayatı önem

48 İlyas Kamalov, Rusya’nın Orta Asya Politikaları (Rapor), Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Murat
Yılmaz, der., İnceleme ve Araştırma Dizisi, Yayın no: 2, Ankara 2011, s. 62.
49 Stephen Blank, “Wither Afghanistan? The Great Game Takes a New Turn”, The Centeral Asia-Caucasus
Analyst, 2019, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13556-wither-afghanistan?the-great-game-takes-a-new-turn.html, (Erişim Tarihi: 16.08.2020).
50 Habibe Özdal, “Moskova Penceresinden Afganistan ve Ötesi”, Analist, 2(17), Yaz 2012, s. 33.
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taşımaktadır. Siyasi açıdan değerlendirildiğinde Çin, komşusu sayılan
Orta Asya ülkeleriyle birçok alanda yakın ilişki içindedir. Bu ülkeleri tek bir
bölgesel işbirliği örgütü içinde birleştiren Çin, 1996 yılında kurulan Şangay
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) vasıtasıyla, örgüte üye tüm Orta Asya ülkeleriyle
sıkı siyasi ilişkiler geliştirmiştir. Her ne kadar ABD ve Rusya, Orta Asya
ülkeleriyle bazen geçici gerilimler yaşasa da onlardan farklı olarak Çin,
bölge ülkeleriyle ilişkilerini hep düzenli ve canlı tutmaya özen göstermiştir.
Ülkelerin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıma siyasetini hep
vurgulayan Pekin yönetimi, Orta Asya devletlerinin çok hassas olduğu
içişlerine karışmama hususunda da duyarlılık göstermektedir.51
Washington yönetimi ve bölge aktörlerinin üzerinde çalıştığı Büyük
Orta Asya Projesi,52 ABD’nin uzun vadeli çıkarları doğrultusunda bölgede
koordinatörlüğünde Afganistan merkezli, güneyde Pakistan ve Hindistan’ı
da içine alan bölgeyi, bağımsız Orta Asya Cumhuriyetleri olan Kırgızistan,
Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kazakistan’la birleştirip bölgede
siyasi, ekonomik ve güvenlik açısından istikrarlı, dinamik ve öngörülebilir
bir yapı yaratarak her alanda işbirliği yapmak ve Orta Asya’nın güney
komşularına açılmasını sağlamaktır.53 Çünkü bu projede yer alan ülkeler
için bölge bir “Yeni Dünya Bölgesi” olacaktır. Diğer taraftan bu projeyle
birlikte ABD’nin Orta Asya’da üstünlük sağlamayı ve enerji kanallarını
güneye sevk etmeyi amaçladığı da görülmektedir. Ayrıca ABD, Çin ve
Rusya’nın Orta Asya’daki çıkarlarına proje çerçevesinde hiçbir şekilde
müdahale etmeyeceğini belirtse de Rusya ve Çin, proje daha tartışılırken

51
Yavuz Kerimoğlu, “Çin’in Orta Asya Politikaları”, İNSAMER, https://insamer.com/tr/cinin-orta-asyapolitikalari_1942.html, (Erişim Tarihi: 15.09.2020).
52 Büyük Orta Asya Projesi, literatürde “Büyük Orta Asya Ortaklığı ve Geliştirme için İşbirliği” şeklinde
geçmektedir. Bkz.: S. Frederick Starr, “A ‘Greater Centeral Asia Partnership’ for Afghanistan and Its Neighbors”,
Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, 2005, s. 10, http://www.silkroadstudies.org/,
(Erişim Tarihi: 09.09.2020).
53 S. Frederick Starr, “A ‘Greater Centeral Asia Partnership’ for Afghanistan and Its Neighbors”, Central
Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, 2005, http://www.silkroadstudies.org/, (Erişim Tarihi:
09.09.2020), s. 10.
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kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Bu projenin asıl hedefi; ABD’nin
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tedbir alarak bölgedeki ülkeleri kendilerine bağımlı kılmaya yönelik politika
izlemektedir. Bu bağımlılık, ekonomik olmanın yanı sıra siyasi ve askeri
olarak da Rusya ve Çin’in öncülüğünde kurulan bölgesel örgütlerle oldukça
güçlendirilmiştir. Neticede adı geçen güçlerin Orta Asya’daki rekabetleri
“Büyük Oyun’un” yeniden başlaması veya “Yeni Büyük Oyun” olarak
değerlendirilmektedir.54
Yeni

Büyük

Oyun’un

başlangıcı

olarak

ABD’nin

Afganistan’a

müdahalesi gösterilmektedir. 2014 yılından itibaren de ABD’nin ülkeden
kademeli olarak geri çekilişi, oyunda diğer oyuncuların devreye girmelerine
zemin hazırlamıştır.55 Böylece hem Pekin’in hem de Moskova’nın Orta
Asya’daki nüfuzlarını Amerika’nın sahasına doğru genişletmelerine
olanak sağlamıştır. Konuyla ilgili olarak 2018 yılında düzenlenen basın
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toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Duşanbe ve
diğer Orta Asya başkentleri üzerinde doğrudan bir baskı aracı olan komşu
Tacikistan’daki askeri üssünü güçlendirmek zorunda olduğunu belirterek
oyunda aktif rol alacağının işaretlerini vermiştir.56
Ancak Orta Asya bölgesinde oynanan Yeni Büyük Oyun’da en büyük
kazanan Rusya değil, Çin’dir. Çünkü ABD kararını açıklar açıklamaz Çin,
ilişkileri çelişkili olan Pakistan ve Afganistan’ı terörle mücadele konusunda
işbirliği yapmak ve Taliban’ı müzakere masasına oturmaya ikna etmek için
bir Mutabakat Anlaşması imzalamıştır. Böylece üç ülke de Çin’in Kuşak
ve Yol Girişimi (Belt and Road Initiative-BRI)57 çerçevesinde bölgesel
54 Indeo, a.g.m., s. 276.
55 Stephen Blank, “Wither Afghanistan? The Great Game Takes a New Turn”, The Centeral Asia-Caucasus
Analyst, 2019, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13556-wither-afghanistan?the-great-game-takes-a-new-turn.html, (Erişim Tarihi: 16.08.2020).
56
“Russian President Vladimir Putin’s Annual News Conference”, C.SPAN, https://www.c-span.org/
video/?456177-1/russian-president-putin-holds-annual-news-conference#, (Erişim Tarihi: 31.10.2020).
57 Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) 2013 yılında, 2000 yıl önce Han Hanedanlığı döneminde kurulan İpek Yolu
konseptinden ilham alan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ortaya atılmıştır. Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi,
bölgesel entegrasyonu iyileştirmek, ticareti artırmak ve ekonomik büyümeyi canlandırmak amacıyla altı koridor
boyunca kara ve deniz ağları aracılığıyla Asya’yı Afrika ve Avrupa’ya bağlamak için icat edilen iddialı bir projedir.
“European Bank: for Reconstruction and Develeopment”, Belt and Road Initiative (BRI), https://www.ebrd.com/
what-we-do/belt-and-road/overview.html, (Erişim Tarihi: 09.09.2020).

34

Aralık • 2020 • 4 (2) • 13-46

BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

bağlantı ve ekonomik kalkınmayı benimseyecek gibi görünmektedir.58
Bunun dışında Çin, Afganistan’a çok taraflı anlaşmalar vasıtasıyla
devasa Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamındaki projelerden de
yararlanabilmesini önermiştir. BRI, özellikle Pakistan’da Çin’in ekonomik
ve askeri gücünün bir kılıfı olduğu için Çin’in Orta ve Güney Asya’daki
genişleyen ekonomik ve askeri rolünün bir örtüsüdür. Çin, Pakistan ve
Afganistan arasındaki güveni oluşturmak için elinden geleni yapacak ve
eğer başarılı olursa onların hakemi olabilecektir. Böylelikle hem Pekin hem
de Moskova, ABD’ye rağmen Orta Asya’daki askeri, ekonomik ve siyasi
konumlarını geliştireceklerdir.59

SONUÇ VE DEĞERLENDIRME
Rus Çarlığı ile Büyük Britanya İmparatorluğu’nun Orta Asya üzerindeki
rekabetini anlatmak için kullanılmıştır. Günümüzde ise yine aynı bölge
üzerinde Çin, Rusya, ABD ve diğer bölgesel ve küresel güçler arasındaki
rekabeti nitelemek için “Yeni Büyük Oyun” kavramı ortaya konulmuş
olup; mevzubahis kavram üzerinden tartışmalar yapılmaktadır. Orta Asya
bölgesinin dışında olan ABD’nin buradaki rekabete dâhil olmak ve olayları
yakından gözlemlemek adına 11 Eylül 2001 sonrası bölgenin stratejik
ülkelerinden olan Afganistan’a müdahale etmesi “Yeni Büyük Oyun”u
eskisine benzer kılan yönlerinden birini teşkil etmektedir.
Orta Asya bölgesi, tarih boyunca stratejik bölgelerden biri olarak
bilinmektedir. 1991 yılında SSCB’nin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona
ermesiyle bölgede bir güç boşluğu meydana gelmiştir. Bölgedeki bu güç
boşluğunu doldurmak amacıyla küresel güç olan ya da olma eğiliminde

58 Kadir Ertaç Çelik-Mehmet Seyfettin Erol, “Kuşak-Yol Girişimi Bağlamında ABD’nin İran Politikasının Analizi”,
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 3(2), Aralık 2019, s. 18.
59 “European Bank: for Reconstruction and Develeopment”, Belt and Road Initiative (BRI), https://www.ebrd.
com/what-we-do/belt-and-road/overview.html, (Erişim Tarihi: 09.09.2020).
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Uluslararası ilişkilerde “Büyük Oyun” kavramı ilk başta 19. yüzyılda
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bulunan ülkeler arasında bölgeye olan ilgi bir hayli artmıştır. Çünkü Orta
Asya bölgesi, kıtalar arası en önemli ticaret yolu potansiyeline sahip
olmanın yanı sıra bu topraklardaki mevcut yeraltı zenginlikleri ve eşsiz
enerji kaynaklarıyla da dikkat çekmektedir. 11 Eylül 2001 sonrası bölgeye
yerleşen ABD, bağımsızlıklarını garantilemeye ve değişken yapıya sahip
istikrarlarını korumaya çalışan bu Orta Asya ülkeleri için bir süper güç
olarak destek sağlama olanaklarına sahiptir.
Dev enerji tüketimine sahip olan Çin, ABD ve Rusya gibi ülkeler için
bu bölge uzun vadeli bir yatırım alanı niteliği taşımaktadır. Dolaysıyla
da bu güçlerin hepsi bölgede bulunmak ve bölgenin zenginliklerinden
yararlanmak istemektedir. Bunu yaparken de bölgenin kilit noktası olan
Afganistan’ı gözden kaçırmamaktadırlar. Asırlar boyunca büyük güçlerin
Serpil GÜDÜL
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odak noktası olma özelliğini taşıyan Afganistan, hem stratejik konumu
hem de yer altı zenginliklerinden dolayı tarihin farklı dönemlerinde,
dönemin egemen güçleri için önemli bir ülke olmuştur. Uluslararası
literatürde “Asya’nın kalbi” ve “Asya’nın anahtarı” olarak anılan Afganistan;
Çin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Pakistan ve İran arasında
bulunan konumuyla iç Asya, sıcak sular, Hint Alt Kıtası ve Ortadoğu’ya
çıkış için tek kavşak noktası konumunda bulunmaktadır.
Bölgede oynanmakta olan Yeni Büyük Oyun’un oyuncuları olan güçlü
devletler bir yandan bölgeye ilişkin planlarını uygularken diğer yandan
da birinin diğerlerinden daha güçlü olmasını engellemek için dengeleme
politikası izlemektedirler. Buradaki denge noktasının da Afganistan
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü Afganistan’ın heterojen
etnik yapısından kaynaklanan ve uzun süredir devam eden istikrarsızlık
ortamı, ülkeyi her zaman dış güçlerin müdahalesine müsait duruma
getirmektedir. Afganistan’ın bölgedeki denge noktası olmasının diğer
bir göstergesi ise bölge içinden ya da dışından gelen bir egemen gücün
orada bulunarak sıcak çatışmadan kaçınma ve aynı zamanda bölgeyi
gözetimi altına alabilme olanağına sahip olmasıdır. Şöyle ki; Afganistan’ın
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makus

kaderi

istikrarsızlığında

yatmaktadır.

Bir

başka

deyişle

Afganistan, Orta Asya’da güvenliği ve bölgedeki bölgesel ve küresel
güçler arasındaki dengeyi sağlayan tek ülkedir. Bu da Afganistan’ın bu
bölgedeki diğer ülkelerden farklı olarak sahip olduğu heterojen yapısından
kaynaklanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, ülke topraklarında yaşayan
sayıca birbirine yakın; fakat kültür olarak tamamen ayrı onlarca farklı etnik
grubun birbirleriyle çatışma halinde olması, ülkeyi daima dış müdahalelere
elverişli kılmaktadır. Bu da büyük devletlerin çatışma içine girmeden ülke
içindeki gruplar sayesinde bölgeyi gözetim altında tutmalarına olanak
sağlamaktadır.
Afganistan, tarihinde şahit olunduğu gibi, stratejik konumundan ve
kendine özel etnik yapısından dolayı kendini geliştiremediği, kurumsal
Fakat madem kaderinden kaçması imkansız, o halde bunu kendi lehine
çevirebilme imkânını yaratıp değerlendirmelidir. Bunun için de tek yapması
gereken şey; büyük güçlerin topraklarında bulunmasına karşı, elde ettiği
imkânlardan yaralanmaktır. Afganistan’ın kendi kendine yetebilmesi ve
uluslararası camia nezdindeki “güvenlik sorunu” yaratan ülke imajını
temizleyebilmesi için üç alanda kendisine daha fazla yatırım yapmalıdır.
Birincisi; Afganistan daha önce de belirtildiği gibi, uluslararası enerji ikmal
hatlarının ve ulaşım güzergâhlarının kesişim noktasında yer almaktadır.
İkincisi; Afganistan toprakları maden ve enerji bakımından zengin bir
ülkedir. Son olarak da ülke içi güvenlik sorunlarını aşabilmesi ve siyasi
istikrarını sağlayabilmesi halinde ticari kredisi artacak ve böylece dış
yatırımları ülkeye çekme imkanına sahip olacaktır. Afganistan, sahip
olduğu coğrafi yeraltı ve yerüstü kaynaklar ve yeni geliştirilmiş insan
sermayesinden alacağı verimi katlayarak yatırımları ülkeye çekebilir.
Uluslararası aktörlere imkânlarını sergileyerek kendisini bir kavşak noktası
olarak sunabilirse, orta vadede kalkınmada büyük mesafe kat edebilir.
Böylelikle hem kurumsal ve askeri alanlara yatırım yaparak hem de yeraltı
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ve askeri yapısını iyileştiremediği müddetçe, bu kadere mahkûmdur.
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zenginliklerini kullanarak çok güçlü ve kendi kendine yeten bir ülke olma
potansiyelini kullanabilecektir.
Afganistan yeraltı zenginlikleri, enerji kaynakları ve stratejik konumu
açısından ne kadar önemli olursa olsun, güvenlik ve istikrarı sağlayamadığı
müddetçe

bu

imkânlarından

faydalanamayacaktır.

Tüm

bunları

yapabilmesi ve kalıcı bir istikrara kavuşabilmesi için Afganistan’ın iyi bir
devlet yapısına ihtiyacı vardır. Bazı yazarlar ise Afganistan’da istikrarlı
bir devlet geliştirmek için savaş ağaları ile uyumlu ve onların desteğine
dayanan bir sistem geliştirilmesi gerektiğini öne sürmektedirler.60
Bir başka deyişle, Yeni Büyük Oyun çerçevesinde Orta Asya’ya
hâkim olmak isteyen ABD, Rusya, Çin gibi büyük güçlerin müdahalesi
Afganistan’da istikrarsızlığın süregelmesine yol açmaktadır. Kısır döngü
Serpil GÜDÜL
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şeklinde yaklaşık kırk yıldır cereyan eden bu süreçte Afganistan’ın
görevi,

bu

istikrarsız

durumdan

kendini

kurtarmak

için

stratejik

konumundan yararlanarak oyuncuların rekabetinden doğan fırsatları
kendi lehine çevirmesi ve kendini ekonomik, askeri ve siyasal alanlarda
güçlendirmesidir. Tüm bunları yapabilmek için de öncellikle ülkedeki
mevcut etnik grupların birleşmesi ve tek bir ulus-devlet olarak hareket
etmesi hayati önem arz etmektedir.

60 Selim Öztürk, “Taliban’la Barış Müzakerelerinde Girilen Açmaz ve Afganistan’ın Geleceği”, Anadolu
Ajansı,
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/talibanla-baris-muzakerelerinde-girilen-acmaz-ve-afganistaningelecegi/1616942, (Erişim Tarihi: 17.08.2020).
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STRUCTURED ABSTRACT
This article examines the idea that Afghanistan could be specified as a
balancing point in Central Asia region; with that said, a sovereign power
from inside or outside of the region can avoid hot conflict in the region
by settling in the country and meanwhile taking the region under its
surveillance. It will not be exaggerated to say that the unfortunate fate
of Afghanistan lies behind its instability and it is one of the important
countries in Central Asia that can help for maintaining of security and
keeps the balance between regional and global powers in that region.
Afghanistan’s heterogeneous structure separates it from other countries
in the region and its multicultural composition prepares a suitable
environment for external interventions and hence domination of Central
Serpil GÜDÜL
Farida LABIB RAOF

Asia.
In this paper, proposition derived from Balance of Power and
Great Game are conceptual models. Balance of power in international
relations is the posture and policy of an international actor or a group
of international actors protecting themselves against other actors or
group of actors by matching their power against the power of other side.
States can maintain a policy of balance of power in two ways: first, by
enhancing their own power through engaging in an armaments race or in
the competitive obtaining of territory; and secondly by adding to their own
power from other states, through tracing alliance policy.
In 21st century circumstance has been changed in the international
system when Russia adapted to the system both economically and
politically, and China started to development rapidly and these powers
have become potential threat to the global leadership of USA. Specially,
after September 11 attacks, America’s “super power” image was damaged
and the unipolar system of international relations began to be questioned.
On the other hand, Central Asia as a geopolitical zone was emerged
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with collapse of Soviet Union on 1991 and by formation of authority gap in
the region, most of the countries who tend to be global powers attacked
with newly emerged Central Asian republics and their underground wealth,
energy resources, natural gas, oil and coal reserves which was making
the region one of the special places in the world.
While talking about importance of Central Asia, Afghanistan’s role as a
unique country of the region in term of geopolitics, could not be ignored.
Accordingly, Afghanistan as a Central Asian county has close borders
with Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan in the north, China at the
northeast, Pakistan to the east and south, and Iran to the west. Moreover,
beside energy sources and underground wealth, country’s location as the
crossroad of global powers, doubles up its value. Briefly, Afghanistan
Central Asia, and the Persian Gulf and the Indian Ocean that is why it has
been known as the heart of Central Asia.
In hence, this article is designed to study the importance of Central
Asia in the contemporary century and the great powers’ struggle over
its strategic location and wealth through Afghanistan. For the last
three centuries the struggle of great powers over Central Asian through
Afghanistan is known as the “Great Game”. As it’s known, classic Great
Game has been occurred between Tsarist Russia and Great Britain from
the 19th century until the middle of the 20th century, later it took place
“anew” with USA’s Afghanistan intervention on September 2001. Although
the players of the “New Great Game” are different, the playing ground
(Central Asia) is still the same. In Central Asia, Afghanistan is a buffer
zone, therefore if a power controls the country; it will have the potential to
control both the region and other powers in the region as well.
In the term of global power’s struggle over influence on Central Asian
region USA, Russia and China play active roles. Considering background
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is strategically located between Western Asia and the Middle East and

ORTA ASYA’DA YENI BÜYÜK OYUN’UN ANAHTARI:
AFGANISTAN
structures of these global powers, it can be claimed that all these
countries are biggest energy consumers in the world. Therefore, their
access to the sources of energy is essential. USA as an external power
from the region, penetrated to the region through invasion of Afghanistan
after 11 September 2001, using classical pathway. However, Russia and
China more likely to move forward inline of their goals by establishing
friendly relation both with Central Asian Republic and Afghanistan.
Consequently, as one can witness from the history of Afghanistan,
due to its strategic position and unique ethnic structure, the country is
doomed to the intervention and occupation of great powers who want to
dominate in Central Asia. However, since the destiny is not escapable, it
has been recommended for the country to get the opportunity and turn it
Serpil GÜDÜL
Farida LABIB RAOF

in its own favor. A good state structure is needed in order to achieve all
these advantages and permanent stability as well, because its instability
would have negative effects in the region’s security too. Finally, it can
be underlined that secure Afghanistan means secure Central Asia and
satisfied global powers.
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TİCARİ-EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEMELİNDE ÇİN-ORTA ASYA
İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ*
Analysis of China-Central Asia Relations on the Basis of Trade and
Economic Cooperation
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Öz
Çin, son 20-30 yıl boyunca Orta Asya ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmek için aktif bir
dış politika izlemiştir. Günümüzde Çin, Sincan Eyaleti ile olan sınırı vesilesiyle Batı komşusu
durumundaki Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerinde ticari ve ekonomik bağlantıları derinleştirmeyi
ekonomi diplomasisinin önceliği haline getirmiştir. Bu çalışmada Çin ile Orta Asya ülkeleri
arasındaki ticari ve iktisadi işbirliği analiz edilmiştir. Çin’in hem Avrupa hem de Avrasya
ülkeleriyle derinleştirmeye çalıştığı ticari ve iktisadi ilişkilerin temelinde ekonomik anlamda
daha fazla güçlenme ve iktisadi etkinliğini stratejik anlamda yükseltme hedefleri yatmaktadır.
Diğer taraftan Orta Asya ülkelerinin mevcut ekonomik yapıları ve zengin yeraltı kaynaklarına
sahip olmaları de söz konusu stratejik hedefe ulaşmada Çin’in elini kolaylaştırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çin, Orta Asya, Ticaret, Ekonomik İşbirliği, Enerji.

Abstract
Over the last two-three decades, China has made tremendous efforts in developing
economic cooperation with Centrals Asian states. The Central Asian region, which share
common border with the Chinese province of Xingjian, has been in the focus of Chinese
economic diplomacy and has seen a tremendous development in economic cooperation
with its eastern neighbor. This study analyzes some of the aspects of economic relation
between China and Central Asia. The analysis shows that China was guided by its strategic
interests of enhancing trade relation with Europe as well as the interior of the Eurasian
continent. At the same time, the resource endowment and economic structure of the Central
Asia states were complementary relative to each other in many ways.
Keywords: China, Central Asia, Trade, Economic Cooperation, Energy.
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TİCARİ-EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEMELİNDE ÇİN-ORTA ASYA
İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ

GIRIŞ
Çin ile 3700 km uzunluğunda ortak sınıra sahip olan Orta Asya bölgesi,
Pekin’in askerî güvenlik, enerji, ekonomik gelişim ve jeopolitik çıkarları
açısından oldukça önemlidir. Orta Asya bölgesi, Çin’den Batı’ya uzanan
güzergâhta bulunması hasebiyle ülkenin enerji güvenliğinin sağlanması
ve Çin’in mal ve hizmetlerinin Avrasya ve Avrupa pazarlarına ulaştırılması
bakımından büyük önem teşkil etmektedir. 1992’de Orta Asya’daki beş
bağımsız devletle diplomatik ilişkiler kuran Çin, Orta Asya ile siyasi,
ticari-ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini genişletmek için büyük çaba
harcamaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Orta Asya’da oluşan
ekonomik boşluğu doldurmakta hiç gecikmeyen Çin’in ana hedeflerinde
ülkenin sınır güvenliği ve batı bölgelerinin istikrarından ziyade enerji,
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ticaret ve ekonomik çıkarlar yer almaktadır.1
Bu bağlamda Çin, diplomatik ilişkilerin kurulduğu ilk yıllardan itibaren
Orta Asya ülkeleriyle karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik
anlaşmaların yapılmasına önem vermiştir. 1996’da kurulan Şanghay
Beşlisi ve bu temelde 2001’de yeniden oluşturulan Şanghay İşbirliği
Örgütü (ŞİÖ) çerçevesinde Orta Asya ülkeleriyle siyasi, güvenlik ve askeri
alanlardaki işbirliğini artıran Çin, dahası çeşitli diyalog mekanizmaları ve
işbirliği anlaşmaları kapsamında da ticari ve ekonomik işbirliğini ve iş
bağlantılarını sürekli güçlendirmektedir. Ayrıca ŞİÖ vesilesiyle Çin, Orta
Asya devletlerine güvenlik merkezli işbirliği imkanı da sunmaktadır.2 Bu da
Çin’in Orta Asya devletleriyle olan ilişkilerini önemsediğini göstermektedir.
Nitekim 2013’de Çin’in jeostratejik ve jeoekonomik çıkarları açısından
gündeme getirdiği “Kuşak ve Yol Girişimi”nde de Orta Asya bölgesi çok
daha önemli bir yere gelmiştir. Çünkü hâlihazırda dünyanın en büyük ikinci
ekonomisi konumunda olan ve önümüzdeki on yıllarda ABD ekonomisini
1 Mehmet Seyfettin Erol, Hayalden Gerçeğe Türk Birleşik Devletleri, İrfan Yayıncılık, İstanbul 1999, s. 47-49.
2 Kadir Ertaç Çelik-Doğacan Başaran, “Empire Tendencies of USA within the Context of Asia-Pacific Policy and
China: An Analysis of Trump Doctrine”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 3(2), Aralık 2019, s. 43.
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de geçebileceği tahmin edilen Çin ekonomisinin geleceği açısından
bakıldığında “Kuşak ve Yol Girişimi”, jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik
öneminden dolayı Çin için tarihi bir dönüm noktası oluşturmaktadır.
Çin, “Kuşak ve Yol Girişimi” kapsamında Asya, Afrika ve Avrupa’da
hem kara hem de deniz ticaretini canlandırmak, ülkesinin doğal kaynaklara
erişimini ve yurt dışı pazarlara ulaşımını sağlamak, ülkenin istikrarlı
ekonomik büyümesinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde ekonomik
ve siyasi etkinliğini arttırmak suretiyle dış politikasını daha dengeli
hale getirmek gibi hedeflerle hareket etmektedir. Çin Devlet Başkanı Xi
Jinping’in İpek Yolu Ekonomi Kuşağı Projesi ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu
Projesi’ni de kapsayan “Kuşak ve Yol Girişimi”ni Eylül 2013’te Orta Asya
ülkelerine gerçekleştirdiği ziyareti sırasında kamuoyuna duyurması da
bulunması ve zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması, yüksek ekonomik
büyüme sürecinde enerji ve tabii kaynaklara talebi giderek artan ve üretim
fazlası sorununu yaşayan Çin açısından büyük önem taşımaktadır.
Genel olarak bakıldığında, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret
ve yatırım ilişkileri hızla gelişmektedir. Bu gelişimi birkaç önemli faktör
ışığında değerlendirmek mümkündür. Bir yandan “Reform ve dışa açılma”
sonrası planlı ekonomiden sosyalist piyasa ekonomisine geçiş yapan Çin’in
özellikle 1990’lardaki hızlı ekonomik büyümesinin, bağımsızlık sonrası Orta
Asya ülkelerinin piyasa ekonomisine geçiş sürecine denk gelmesi, Çin’in
bölge ülkeleriyle ticari-ekonomik ilişkilerini hızla geliştirmesine büyük
olanak sağlamıştır.3 Öte yandan bağımsızlık sonrası Orta Asya ülkelerinin
hem diplomasi hem de ticari-ekonomik alanda alternatif arayışına girmesi
de Çin’in bölgede yeni bir denge unsuru olarak algılanmasına neden
olmuştur. Ayrıca Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 1990’lı yılların sonuna

3 Mehmet Seyfettin Erol, “20. Yıldönümünde Türkiye-Türk Dünyası: Sorunlar, Arayışlar ve Gelecek”, Mehmet
Seyfettin Erol-Yavuz Gürler, der., Türk Dünyası 20 Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler ve Özeleştiriler,
Türksav Yayınları, Ankara 2011, s. 43-44.
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dikkat çekicidir. Orta Asya’nın tarihi ve modern İpek Yolu güzergâhında
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kadar Rus ekonomisinin sürekli küçülmesi ve Orta Asya ülkelerinin
Rusya’ya olan karşılıklı ekonomik bağımlılıklarının azalmaya başlaması
da Çin’in bölgede ekonomik olarak etkisini artırmasına belli bir düzeyde
olanak sağlamıştır.
Orta Asya ülkeleriyle uzun yıllara dayalı ortak tarihi bulunan Rusya’nın
bölgedeki siyasi ve askeri üstünlüğü devam ederken,4 bölgeye yeni bir
aktör olarak katılan Çin’in öncelikle bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerini
artırarak etkin ekonomik güç olarak öne çıkmaya çalıştığı görülmektedir.5
Kısa sürede Orta Asya ülkelerinin önemli ticari ortaklarından biri haline
gelen Çin, 2008’de Rusya’yı geride bırakarak Orta Asya’nın en büyük ticaret
ortağı olmuştur. Örneğin 2008’de Rusya’nın Orta Asya ülkeleriyle dış ticaret
hacmi, toplam 26.753 milyar dolarken,6Çin’in Orta Asya ülkeleriyle dış
Aidarbek AMİRBEK
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ticaret hacmi aynı yıl toplam 30.823 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.7
Dolayısıyla Orta Asya’ya milyarlarca dolar yatırım yapan ve kredi sağlayan
Çin, 2008’den bu yana bölge ülkelerinin en önemli ticari ortaklarından
biri olmaya devam etmektedir. 2019 yılı verilerine göre Çin; Kırgızistan,
Özbekistan ve Türkmenistan’ın en büyük, Kazakistan’ın ikinci büyük ve
Tacikistan’ın ise üçüncü büyük ticari ortağıdır.

ÇIN’IN ORTA ASYA ILE TICARI İLIŞKILERI
Çin’in Orta Asya pazarına girmesinden itibaren bu bölgeyle olan ikili
ticaret hacmi incelendiğinde, belirli dönemlerde düşüş yaşamasına
rağmen ticaret hacminin istikrarlı bir artış seyrinde olduğu söylenebilir.
4 Mehmet Seyfettin Erol, “Türkiye’nin Orta Asya Politikasına Rusya Federasyonu ve Bölge Ülkelerinden Genel
Bir Bakış”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 12(1), Yaz 2012, s. 7-9.
5 Mehmet Seyfettin Erol, “Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya Jeopolitiği ve Türk Avrasyası”, Mehmet
Seyfettin Erol, der., Yeni Büyük Oyun: Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği, Barış Platin
Yayınları, Ankara 2009, s. 21-24.
6 “Russian Federation Exports, Imports and Trade Balance, by Country and Region 2008”, Word Bank, 2009a,
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/RUS/Year/2008/TradeFlow/EXPIMP,
(Erişim
Tarihi:
10.05.2020).
7 “China Exports, Imports and Trade Balance, by Country and Region 2008”, Word Bank, 2009b, https://wits.
worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2008/TradeFlow/EXPIMP, (Erişim Tarihi: 07.06.2020).
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Örneğin Çin ve Orta Asya arasındaki ikili ticaret hacmi, 1992’de sadece
464 milyon dolarken,8 1997’de 863 milyon dolar,9 2002’de 2.388 milyar
dolar,10 2007’de 19.662 milyar dolar,11 2012’de 45.944 milyar dolar12 ve
2017’de 35.981 milyar dolar olmuştur.13 En son 2019’da Çin-Orta Asya
ikili ticaret hacmi, 36.531 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.14 1992’den bu
yana Çin ve Orta Asya arasındaki ticaret hacminin rekor düzeyi ise 50.274
milyar dolar ile 2013’de gerçekleşmiştir. Mevcut duruma bakıldığında,
günümüzde Çin ve Orta Asya arasındaki ticaret hacminin 1992 yılı ticaret
hacmi ile karşılaştırıldığında yaklaşık 100 katına çıktığı görülmektedir.
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Çin’in

Artış

ticaret

1992

0.173

0.118

-%10.3

0.347

%100.6 -0.086
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-%26.1
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-%0.1

0.218

-%14.8

0.560

%6.5

-0.342

1997

0.863

%10.9

0.249

%14.2

0.614

%9.6

-0.365

1998

0.954

%10.5

0.455

%82.7

0.499

-%18.7

-0.044

8 “China Exports, Imports and Trade Balance, by Country and Region 1992”, Word Bank, 1993, https://wits.
worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/1992/TradeFlow/ EXPIMP, (Erişim Tarihi: 12.04.2020).
9 “China Exports, Imports and Trade Balance, by Country and Region 1997”, Word Bank, 1998, https://wits.
worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/1997/TradeFlow/ EXPIMP, (Erişim Tarihi: 10.07.2020).
10 “China Exports, Imports and Trade Balance, by Country and Region 2002”, Word Bank, 2003, https://wits.
worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2002/TradeFlow/ EXPIMP, (Erişim Tarihi: 21.03.2020).
11 “China Exports, Imports and Trade Balance by Country and Region 2007”, Word Bank, 2008, https://wits.
worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2007/TradeFlow/ EXPIMP, (Erişim Tarihi: 27.04.2020).
12 “China Exports, Imports and Trade Balance by Country and Region 2012”, Word Bank, 2013, https://wits.
worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2012/TradeFlow/ EXPIMP, (Erişim Tarihi: 11.08.2020).
13 “China Exports, Imports and Trade Balance by Country and Region 2017”, Word Bank, 2018, https://wits.
worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2017/TradeFlow/ EXPIMP, (Erişim Tarihi: 18.07.2020).
14 “China Exports, Imports and Trade Balance by Country and Region 2018”, Word Bank, 2019, https://wits.
worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2018/TradeFlow/ EXPIMP, (Erişim Tarihi: 09.05.2020).
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Toplam

Yıl

Tablo 1: 1992-2018 Çin ve Orta Asya Ticaret Hacmi (milyar dolar)
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1999

1.331

%39.5

0.634

%39.3

0.697

%39.7
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%42.0
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%40.6
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%23.5
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%61.3

5.724
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22.596 %78.0

8.227

%18.1

14.369
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9.793
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30.113 %27.9

16.531 -%0.8

13.582 %97.5

2.949
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39.606 %31.5

18.585 %12.4

21.021 %54.7

-2.436

2012

45.944 %16.0

21.305 %14.6

24.639 %17.2

-3.334

2013

50.274 %9.4

23.241 %9.1

27.033 %9.7

-3.792

2014

45.012 -%10.5

24.053 %3.5

20.959 -%22.5

3.094

2015

32.617 -%27.5

17.563 -%27.0

15.054 -%28.2

2.509

2016

30.047 -%7.9

17.969 %2.3

12.078 -%19.8

5.891

2017

35.981 %19.7

21.445 %19.3

14.536 %20.4

6.909

2018

36.531 %1.5

17.427 -%18.7

19.104 %31.4

-1.677

Kaynaklar: Word Bank (worldbank.org)
Tablo 1’deki 27 yıllık rakamlar incelendiğinde, Çin ile Orta Asya ülkeleri
arasındaki ticaretin birkaç önemli dönemden geçtiği görülmektedir. 19921996 yılları arasında dalgalı bir seyir izleyen Çin ile Orta Asya arasındaki
ikili ticaret hacmi, 1997-2000 yılları arasında sürekli bir artış kaydetmiştir.
Örneğin 1996’da 778 milyon dolar olarak gerçekleşen ve %0.1 oranında
azalan Çin-Orta Asya ticaret hacmi, 1997’de %10.9 ve 1998 yılında
%10.5 artış göstermiş, 1999’da ise ilk defa 1 milyar dolara ulaşmış; yani
%39.5 artışla 1.331 milyar doları bulmuştur. 2000’de ise bu rakam %36.7
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artışla 1.819 milyar olarak gerçekleşmiştir. (Tablo 1) Bağımsızlıklarının
ilk yıllarında sıkıntılı bir dönem geçiren Orta Asya ekonomileri, hayata
geçirdikleri yapısal reformlar sayesinde 1990’lı yılların sonundan itibaren
iyileşmeye başlamıştır. Söz konusu iyileşmeyle beraber Orta Asya
ülkelerindeki dış ticaret sisteminin liberalleştirilmesi de bölge ülkelerinin
diğer ülkelerle olan dış ticaretinin artmasını sağlamıştır.
1992-1996 döneminde Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki siyasidiplomatik ve ticari-ekonomik ilişkilerin kurulması ve doğru bir yasal
zemine oturtulması, sonraki dönemde taraflar arasındaki ikili ticaret
hacminin yükselmesine katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, özellikle
Çin ve Orta Asya ülkeleri arasında gerçekleşen üst düzey ziyaretler
çerçevesinde yapılan ticari-ekonomik anlaşmaların yanı sıra 1996’da
kurulan Şanghay Beşlisi oldukça önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde
Çin, Orta Asya karşısında ticaret açığı yaşamıştır. Örneğin 1992’de Orta
Asya karşısında 118 milyon dolarlık ticaret fazlası olan Çin, 1993’te ilk
defa Orta Asya karşısında 86 milyon dolar ticaret açığı vermiştir. 19932000 yılları arasında Çin’in Orta Asya karşısında toplam ticaret açığı
yaklaşık 1.617 milyar dolar olmuştur. (Tablo 1) Bunun başlıca nedeni ise o
dönemde planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan Orta
Asya ülkelerinin iç talebinin sınırlı olması ve Çin’in Orta Asya ülkelerinden
ithalatının büyük kısmının petrol, bakır, uranyum ve demir gibi hammadde
ürünlerden oluşmasıdır. Zira Çin’in dış ticaret açığının büyük kısmı petrol
gibi enerji ve hammadde ürünleri ithalatından kaynaklanmaktadır.
Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında 1997-2000 yılları arasında
sürekli artış gösteren ticaret hacmi, 2001’de 1.509 milyar dolar olarak
gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %17 oranında azalmıştır. Bu ticaret
hacminin içerisinde Çin’in Orta Asya ülkelerine yaptığı ihracat 492 milyon
dolar olmuş ve %35.9 oranında azalmıştır. Çin’in Orta Asya ülkelerinden
ithalatı ise 1.017 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve %3.3’lük bir azalış
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Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi üç Orta Asya ülkesinin katılımıyla
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göstermiştir. (Tablo 1). 2001’de Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret
hacminin azalışı, o dönemde Orta Asya’nın jeopolitik ve güvenlik ortamının
değişmesinden kaynaklanmaktadır. Haziran 2001’de ŞİÖ’nün kurulması,
Çin’in bölgedeki büyük başarısı olmasına rağmen, Rusya’nın bölgedeki
varlığının yeniden yükselmesi ve 11 Eylül 2001 olaylarından sonra ABD’nin
Orta Asya politikasının değişmesi, Çin’in Orta Asya ülkeleriyle ticari
ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir.
Rusya’nın söz konusu etkisi şu şekilde incelenebilir. 1990’lı yılların
sonunda Rus ekonomisinin toparlanmaya başlaması ve Mayıs 2000’de
Vladimir Putin’in Devlet Başkanlığı görevine gelmesiyle birlikte Rusya’nın
Orta Asya ülkeleri ile ekonomik entegrasyon çabaları artmıştır. Bu
bağlamda Ekim 2000’de Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve
Aidarbek AMİRBEK
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Tacikistan tarafından imzalanan Avrasya Ekonomi Topluluğu (Eurasian
Economic Community) Antlaşması’nın Nisan 2001’den itibaren yürürlüğe
girmesi, Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari-ekonomik ilişkileri
hızlandırmıştır. Dolayısıyla 2001’de özellikle Rusya’nın Orta Asya ülkelerine
yaptığı ihracat önemli ölçüde artmıştır. Örneğin, 2001’de Çin’in Orta
Asya ülkelerine yaptığı ihracat 492 milyon dolar olarak bir önceki yıla
göre %35.9’luk bir azalış göstermişken, (Tablo 1)15 Rusya’nın Orta Asya
ülkelerine yaptığı ihracat 3.48 milyar dolar ile bir önceki yıla göre %23.8
oranında artmıştır.16
11 Eylül olaylarından hemen sonra ABD’nin Afganistan Savaşı’nı
başlatması, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (SUÖB) sınır güvenliği
uygulamalarını ve gümrük kapılarında ek denetim tedbirlerini artırmasına
yol açmıştır. Bu durum, SUÖB’nin dış ticaret ortamını belli düzeyde

15 “Russian Federation Exports, Imports and Trade Balance by Country and Region 2000”,
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/RUS/Year/2000/TradeFlow/EXPIMP,
19.04.2020).
16 “Russian Federation Exports, Imports and Trade Balance by Country and Region 2001”,
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/RUS/Year/2001/TradeFlow/EXPIMP,
11.07.2020).
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zorlaştırmış ve bu bölgenin Orta Asya ülkeleriyle olan dış ticareti bundan
olumsuz etkilenmiştir. Örneğin 2000’de SUÖB ve Orta Asya ülkeleri
arasındaki ticaret hacmi 1.376 milyar dolarken, 2001’de 1.017 milyar
dolara gerilemiş ve %26.1 oranında azalmıştır.17 Burada belirtmek
gerekir ki SUÖB-Orta Asya ticaret hacmi, Çin’in Orta Asya ülkeleriyle olan
ticaret hacminin büyük bir kısmını (2000’de %75.6 ve 2001’de %67.4)
oluşturmaktadır. Bu durum dikkate alındığında, SUÖB-Orta Asya ticaret
hacminin azalması, doğal olarak Çin-Orta Asya ticaret hacminin düşüş
yaşamasına yol açmıştır.
2002-2008 yılları ise Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret
hacminin büyük oranda arttığı bir dönemdir. Örneğin 2002’de 2.388 milyar
dolara olarak bir önceki yıla göre %58.3’lük bir artış sağlayan Çin-Orta Asya
göre %49.4 ve 2008 yılında ise 30.795 milyar dolara ulaşarak bir önceki
yıla göre %56.8 oranında artmıştır. Yani 2002-2008 yılları arasında Çin-Orta
Asya ticaret hacminin yıllık ortalama artışı %54.2 olarak geçekleşmiştir.
(Tablo 1) Bu dönemde Çin’in Orta Asya ülkelerine yaptığı ihracat, ithalatına
göre daha hızlı bir artış göstermiştir. Örneğin Çin’in Orta Asya ülkelerine
yaptığı ihracat 2002’de sadece 944 milyon dolarken, 2008’de 22.596 milyar
dolara ulaşarak yıllık ortalama yaklaşık %70 oranında artmıştır. Çin’in
Orta Asya ülkelerinden ithalatı ise 2002’de sadece 1.444 milyar dolarken,
2008’de 8.227 milyar dolar olarak yıllık ortalama yaklaşık %35.5’lik bir
artış yaşamıştır.
Ticaret dengesi açısından bakıldığında, 2003’de Çin’in Orta Asya
ülkelerine yaptığı ihracat, buradan yaptığı ithalatı geçerek 52 milyon dolar
ticaret fazlası vermiştir. 2008’de ise Çin, 14.369 milyar dolarla Orta Asya
karşısında en büyük ticaret fazlasına ulaşmıştır. (Tablo 1) 2002-2008

17 “1997-2002 Yılları Arasında SUÖB’nin Orta Asya ve Diğer Komşu Ülkelerle Dış Ticaret Rakamları”, China.
com.cn, 2004, http://www.china.com.cn/zhuanti2005/txt/2004-09/13/content_5656364.htm, (Erişim Tarihi:
15.08.2020).
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ticaret hacmi, 2005 yılında ise 8.727 milyar dolar olarak bir önceki yıla
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yılları arasında Çin-Orta Asya ticaret hacminin büyük oranda artmasının
önemli jeopolitik ve jeoekonomik nedenleri vardır. Jeopolitik bakımdan
incelendiğinde, öncelikle bu dönemde Çin ve Rusya arasındaki bölgesel
işbirliğinin artmasından bahsedilmelidir. Çin ve Rusya, Orta Asya’daki
çıkarları açısından her ne kadar rekabet içerisinde olsalar da 2001’den
itibaren ABD karşısında bölgesel işbirliğine daha çok önem vermişlerdir.
2001 yılında ABD’nin Afganistan Savaşı gerekçesiyle Özbekistan ve
Kırgızistan’da askeri üsleri kullanmaya başlaması ve daha sonra 2005
yılında ortaya çıkan Kırgızistan’daki Lale Devrimi ve Özbekistan’daki
Andijan Olayları, Çin ve Rusya’nın bölgede istikrarın sağlanması ve
bölgesel ekonomik entegrasyonun geliştirilmesine yönelik işbirliğini
artırmalarına neden olmuştur. Bu bağlamda Çin, ŞİÖ çerçevesinde
Rusya’nın tepkisini çekmeden Orta Asya ülkeleriyle ticari ve ekonomik
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ilişkilerinin güçlendirmeye imkân bulmuştur. Öte yandan bölgede Rusya’nın
entegrasyon çabalarının hızlandığı ve ABD’nin varlığının arttığı bir dönemde
kendi siyasi, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını göz ününde bulunduran Orta
Asya ülkeleri de Çin ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye önem
vermişlerdir.
Jeoekonomik açıdan bakıldığında, 2000’li yıllarda Çin ekonomisinin
istikrarlı büyümesiyle birlikte 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ)
girmesi, Çin’in ihracat rakamlarının hızla artmasına büyük katkı sağlamıştır.
Nitekim Çin’in 2000’de başlattığı Batı Çin Kalkınma Planı çerçevesinde
SUÖB’nin altyapı, ulaşım ve ticaret koşullarının hızla gelişmesi de Çin
ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacminin giderek artmasını
etkilemiştir. Aynı zamanda dünyada altın ve petrol gibi değerli ürünlerin
fiyatının yükselmesiyle beraber Orta Asya ülkelerinin enerji ve hammadde
kaynaklarına dayalı ekonomik gelişmesi sonucunda Orta Asya’daki alım
gücünün giderek artması, bu ülkelerin Çin ile ticari-ekonomik ilişkilerini
artmasını sağlamıştır.
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Tüm bunlara rağmen 2009’da Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki
ticaret hacminde önemli ölçüde düşüş gerçekleşmiştir. Örneğin 2008’de
30.823 milyar dolara ulaşan Çin-Orta Asya ticaret hacmi, 2009’da %23.6’lik
bir azalışla 23.547 milyar dolara gerilemiştir. Bu bağlamda Çin’in Orta
Asya ülkelerine yaptığı ihracat %26.2 azalarak 16.67 milyar dolar olarak
gerçekleşmişken, Çin’in Orta Asya ülkelerinden ithalatı ise %16.4 azalarak
6.877 milyar dolar olmuştur. (Tablo 1) Orta Asya ülkeleri açısından
bakıldığında, 2008-2009 küresel ekonomik krizinin bölge ekonomileri
üzerindeki olumsuz etkilerinin 2009’da Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki
ticaret hacminde azalışa neden olduğu söylenebilir. Ancak söz konusu
düşüşe neden olan en önemli faktör, 5 Temmuz 2009 tarihinde SUÖB’ün
başkenti Urumçi’de yaşanan etnik çatışmalardır. “5 Temmuz Olayı”
olarak adlandırılan söz konusu etnik çatışmalar, tüm SUÖB ekonomisini
büyümesi, 2009’da %8.1’e gerilemiş; dış ticaret hacmi de 13.828 milyar
dolar olarak 2008 yılına göre %37.8 oranında azalmıştır.18 2008 yılıyla
karşılaştırıldığında, 2009’da SUÖB ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret
hacmi 11.297 milyar dolar olarak %40.5 oranında azalmıştır.19 2009’da
Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yaklaşık %48’ini
SUÖB-Orta Asya ticaretinin oluşturduğu düşünüldüğünde, Çin-Orta Asya
ticaret hacminin azalmasının özellikle SUÖB-Orta Asya ticaret hacmindeki
düşüşten kaynaklandığı söylenebilir.
2010-2013 yılları arasında ise Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki
ticaret hacmi tekrar istikrarlı bir artış göstermiştir. Örneğin 2010’da 30.113
milyar dolar olan ve %27.9 oranında artan Çin-Orta Asya ticaret hacmi,
2011’de 39.606 milyar dolar olarak %31.5, 2012’de 45.944 milyar dolar
olarak %16 ve 2013’te ise 50.274 milyar dolar olarak %9.4 oranında artış

18 “Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 2009 Yılı Ekonomik ve Sosyal Gelişimi İstatistiği”, XUAR Statistic, 2010,
http://www.xjtj.gov.cn/sjcx/tjgb_3414/201410/t20141012_431833.html, (Erişim Tarihi: 10.07.2020).
19 Qunluo Ren, “SUÖB ve Beş Orta Asya Ülkesi Arasındaki Dış Ticaret Artışının Karşılaştırılması”, Finance &
Economics of Xinjiang, 2, 2011, s. 61-67.
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olumsuz yönde etkilemiştir. Örneğin 2008’de %11 olan SUÖB’ün ekonomik
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kaydetmiştir. 2013’teki 50.274 milyar dolarlık ticaret hacmi, Çin-Orta Asya
ticaret hacminin 1992’den bu yana ulaştığı en yüksek rakamdır.
Ticaret dengesi açısından bakıldığında ise 2011’de Çin, Orta Asya
ülkeleri karşısında ticaret fazlası veren ülke konumundan tekrar ticaret
açığı veren ülke konumuna gelerek 2013’e kadar üç yılda toplamda 9.562
milyar ticaret açığı vermiştir. (Tablo 1) Öncellikle bu dönemde Çin’in
Orta Asya ülkelerinden petrol, doğalgaz, maden ve pamuk gibi ürünlerin
ithalatının giderek artması, Çin-Orta Asya ticaretinin istikrarlı bir şekilde
gelişmesine katkı sağlamıştır. Örneğin 2012’de Çin’in Kazakistan’dan
yaptığı ham petrol ithalatı, Çin’in toplam ham petrol ithalatının %3.95’ini,
Çin’in Türkmenistan’dan yaptığı doğal gaz ithalatı, Çin’in toplam doğal
gaz ithalatının %51.42’sini oluşturmuştur.20Ayrıca bu dönemde SUÖB’ün
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ihracata dayalı ekonomik büyümesi de Çin-Orta Asya ticaretinin istikrarlı
artışına olumlu yansımıştır. Bu bağlamda Nisan 2012’de resmi olarak
faaliyete geçen Çin-Kazakistan Horgos Uluslararası Sınır Ötesi İş Birliği
Merkezi ve Mayıs 2010’da kurulan Kaşgar Özel Ekonomik Bölgesi’nin yanı
sıra Mart 2011’de başlatılan Çin-Avrupa Demiryolu Hattı (China-Europe
Railway Express) da Çin ve Orta Asya arasındaki ticari ve ekonomik
ilişkileri güçlendirmektedir. SUÖB, sadece Çin’in Avrasya ve özelde Orta
Asya ile olan ekonomik ilişkileri açısından değil; aynı zamanda Orta
Asya ve Ortadoğu ile coğrafi yakınlığı ve bu bölgelerle olan dini, kültürel
ve etnik bağları nedeniyle de çok önemlidir. SUÖB’ün bu özelliklerini iyi
değerlendiren Çin hükümeti, SUÖB’ü Orta Asya, Ortadoğu, Avrasya ve
hatta Avrupa’ya açılan bir kapı olarak kullanmakta ve bu sayede bölgesel
ve küresel alandaki ekonomik ve kültürel ilişkilerini daha ileri bir seviyeye
taşımaya çalışmaktadır.
Bütün bu gelişmelere rağmen 2014-2016 yılları arasında Çin ile Orta
Asya arasındaki ticaret hacminde tekrar bir düşüş görülmüştür. Örneğin
20 Peiping Gong vd., “Çin’in Rusya ve Orta Asya İle Ticaret Modeli Üzerine Bir Değerlendirme”, Geographical
Research, 34 (5), 2015, s. 812-824.
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2013’te 50.274 milyar dolar olan Çin-Orta Asya ticaret hacmi, 2014’te
45.012 milyar dolar olarak %10.5, 2015’te 32.617 milyar dolar olarak
%27.5 ve 2016’da ise 30.047 milyar dolar olarak %7.9 azalma göstermiştir.
(Tablo 1) 2014’ten itibaren Çin, Orta Asya karşısında ticaret fazlası veren
ülke konumunu tekrar kazanmıştır. Örneğin 2014’te Çin’in Orta Asya
karşısında ticaret fazlası 3.094 milyar dolar olmuşken, 2015’te bu rakam
2.509 milyar dolar ve 2016’da 5.891 milyar dolar olmuştur. (Tablo 1)
Son yıllarda petrol fiyatlarının düşmesi, Avrasya Ekonomik Birliği’nin Orta
Asya ekonomisi üzerinde yarattığı etkiler ve başta ABD olmak üzere Batılı
ülkelerin yaptırımlarından dolayı Rusya’da yaşanan finansal kriz, Orta Asya
ülkelerinin ekonomik bakımdan küçülmesine neden olmuştur. Bu durum,
Çin ile Orta Asya arasındaki dış ticareti olumsuz yönde etkilemiştir.

Orta Asya arasındaki ticaret hacmi yeniden artmaya başlamıştır. Örneğin
2017 yılında Çin ve Orta Asya arasındaki ticaret hacmi 35.981 milyar
dolar olarak 2016 yılına göre %19.8 oranında artmıştır. (Tablo 1) 2018’de
ise Çin ve Orta Asya arasındaki ticaret hacmi 36.531 milyar dolar olarak
%1.5’lik bir artış kaydetmiştir. Bunun içinde Çin’in Orta Asya’ya ihracatı
17.427 milyar dolar olarak %18.7 oranında azalmışken, Çin’in Orta Asya’ya
ithalatı 19.104 milyar dolar olarak %31.4 oranında artmıştır. Bu rakamlarla
Çin, 2018’de Orta Asya ülkeleri karşısında 1.677 milyar dolar ticaret açığı
vermiştir. 2017-2018 yılları arasında Çin ve Orta Asya arasındaki ticaret
hacmine bakıldığında, Çin’in Orta Asya’ya olan ithalatının ihracatından
daha büyük oranda artış gösterdiği görülmektedir.
Son yıllarda Orta Asya ülkelerinin ekonomilerini ve dış ticaret yapılarını
çeşitlendirmeye yönelik attığı adımların Orta Asya ülkelerinin ihracatını
olumlu etkilediği söylenebilir. Buna ek olarak son iki yılda küresel petrol
fiyatlarının tekrar artmaya başlaması, Orta Asya ülkelerinin enerji ihracatına
dayalı ekonomilerinin toparlanmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca Mart
2018’de gündeme gelen ABD-Çin ticaret savaşının Orta Asya ülkelerinin
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Yukarıda bahsedilen olumsuz tabloya rağmen 2017’den itibaren Çin ve
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Çin’e yaptıkları ihracatı artırma fırsatı sunduğu da söylenebilir. Özellikle
son birkaç yılda Çin’in Orta Asya ülkelerinden tarım ürünleri ithalatında
ciddi bir artış görülmektedir. Örneğin 2018’de Özbekistan’ın Çin’e sadece
meyve ve sebze ürünleri ihracatı 1.66 kat artarak 46.2 milyon dolara
ulaşmıştır.21 2018’de Kırgızistan’ın Çin’e tarım ürünleri ihracatı 13.15
milyon dolar olmuştur.22 2018’de Kazakistan’ın Çin’e tarım ürünleri ihracatı
280 milyon dolara ulaşarak 2017’ye göre %37.7 oranında artmışken,
2019’da 388 milyon dolar olarak %38.6 oranında artış kaydetmiştir.

ÇIN-ORTA ASYA ENERJI İŞBIRLIĞI
Çin ile Orta Asya arasındaki ticaretin niteliğine bakıldığında, Çin’in Orta
Asya ülkelerinden ithalatının büyük oranda enerji ve hammadde gibi ara
Aidarbek AMİRBEK
Ömirbek HANAYİ

mallardan oluştuğu görülmektedir. Çin’in Orta Asya ülkeleriyle ticariekonomik ilişkileri daha çok enerji alanındaki işbirliğine odaklanmıştır.
Buna neden olan faktörler ise bir yandan Kazakistan, Türkmenistan,
Özbekistan’ın bağımsızlıklarından sonra petrol, doğalgaz, maden ve mineral
gibi ara malı ihracatına dayalı ekonomik büyümesi, öte yandan da 1990’lı
yıllardan sonra Çin’in giderek artan ekonomik büyümesiyle birlikte enerji
tüketiminin ve tabii kaynaklara olan ihtiyacının hızla artmasıdır. Örneğin
Orta Asya-Çin Doğalgaz Boru Hattı üzerinden Çin’e 2018’de yaklaşık 47.5
milyar metreküp doğalgaz23 ve 2019’da ise yaklaşık 47.9 milyar metreküp
doğalgaz aktarılmıştır.24 Doğalgazın yanı sıra Çin, Orta Asya petrolünün en
önemli müşterilerinden biridir. Örneğin 2019’da sadece Kazakistan’ın Çin’e
petrol ihracatı 10.88 milyon tonu bulmuştur.25
21 “2018’de Orta Asya-Çin Doğalgaz Boru Hattı Üzerinden Çin’e 47.5 Milyar Metreküp Doğalgaz Aktarıldı”,
MOFCOM, 2019b, http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201901/20190102827158.shtml, (Erişim Tarihi:
17.07.2020).
22 “Çin, Kırgızistan ve Tacikistan İle İşbirliğini Geliştirmek İstiyor”, Gov.cn, 2019, http://www.gov.cn/
xinwen/2019-06/14/content_5400087.htm, (Erişim Tarihi: 20.06.2020).
23 Aynı yer.
24 “2019’da Orta Asya-Çin Doğalgaz Boru Hattı Üzerinden Çin’e 47.9 Milyar Metreküp Doğalgaz Aktarıldı”,
China Daily, 2020, https://cn.chinadaily.com.cn/a/202001/10/WS5e17f5f3a31099ab995f680f.html, (Erişim
Tarihi: 15.05.2020).
25 “Çin, Kırgızistan ve Tacikistan ile İşbirliğini Geliştirmek İstiyor”, a.g.e., (Erişim Tarihi: 20.06.2020).
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Genel olarak bakıldığında, dünya enerji pazarındaki son gelişmelere
rağmen orta ve uzun vadede Çin’in Orta Asya’dan enerji ithalatının
tekrar artacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedenlerini aşağıdaki birkaç
noktada özetlemek mümkündür. İlk olarak son yıllarda Çin’in ekonomik
büyüme hızının yavaşlamasına rağmen enerji tüketimi yıllık ortalama
%6.6’lık bir oranda artmaya devam etmektedir. Günümüzde dünya enerji
tüketiminin %23’i de Çin’e aittir. Halihazırda dünya enerji tüketiminin
yaklaşık dörtte birini oluşturan Çin’in enerji tüketiminin de sürekli artacağı
öngörülmektedir. Uzmanlara göre, 2030’da Çin’in yıllık petrol tüketimi
yaklaşık 690 milyon tona ve yıllık doğalgaz tüketimi de ortalama 620
milyar metreküpe ulaşacaktır.26
İkincisi Çin’in enerjide dışa bağımlılığı hâlâ yüksek düzeydedir. Örneğin
tüketiminde ithalata bağımlılığı %43 olarak kaydedilmiştir.27Üçüncüsü
ulaşım güvenliği açısından bakıldığında, Orta Asya’ın Çin’e enerji
ihracatının genelde boru hatları üzerinden gerçekleşmesi büyük bir
avantajdır. Orta Asya-Çin Doğalgaz Boru Hattı ve Kazakistan-Çin Petrol
Boru Hattı, hizmete girmelerinden bu yana kesintisiz ve güvenli bir şekilde
faaliyet göstermektedir. Örneğin Aralık 2009’da faaliyete başlayan söz
konusu boru hattı üzerinden Çin’e aktarılan toplam doğalgaz miktarı 27
Şubat 2020 tarihi itibariyle 311.2 milyar metreküpe ulaşmıştır.28
Günümüzde A, B ve C güzergâhları bulunan Orta Asya-Çin Doğalgaz
Boru Hattı’nın D güzergâhı faaliyete girdiğinde ise Çin’e yıllık doğalgaz
sevkiyatının yaklaşık 85 milyar metreküpe ulaşması beklenmektedir.
Mayıs 2006’dan 31 Aralık 2019 tarihine dek Kazakistan-Çin Petrol Boru

26 “2030’da Çin’in Petrol Tüketimi Rekor Düzeye Ulaşacak”, Xinhua, 2017, http://xinhua-rss.zhongguowangshi.
com/13701/-4067403128630087850/2190070.html, (Erişim Tarihi: 11.05.2020).
27 “2019’daki Çin’in Petrol ve Kimya Endüstrisinin Raporu”, Word Metals, 2020, http://www.worldmetals.com.
cn/viscms/tuijian1445/20200317/250592.html, (Erişim Tarihi: 17.04.2020).
28 “Orta Asya-Çin Doğalgaz Boru Hattı Üzerinden Çin’e İletilen Toplam Doğalgaz Miktarı 300 Milyar Metreküpü
Geçti”, Xinhua, 2020, http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-02/28/c1125640113.htm, (Erişim Tarihi:
13.05.2020).
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2019’da Çin’in petrol tüketiminde ithalata bağımlılığı %72.6 ve doğalgaz

TİCARİ-EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEMELİNDE ÇİN-ORTA ASYA
İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ
Hattı üzerinden Çin’e toplam 130 milyon ton petrol nakledilmiştir.29 Ayrıca
Çin’in enerji ithalatının can damarı olan Malakka Boğazı’nın küresel ve
bölgesel jeopolitik krizlerden etkilenme olasılığının yüksek olması, Pekin’in
Orta Asya-Çin Doğalgaz Boru Hattı ve Kazakistan-Çin Petrol Boru Hattı
gibi alternatif enerji güzergahlarına önem vermesine neden olmaktadır.
Çünkü küresel ticaretin yaklaşık dörte birinin geçtiği Malakka Boğazı’ndan
Çin’in toplam petrol ithalatının %80’i gerçekleşmektedir. Ayrıca Çin’in Sri
Lanka’daki Hambantota ve Pakistan’daki Gwadar limanlarını uzun vadeli
kiralaması, özellikle de Güney Çin Denizi Sorunu’ndan dolayı Malakka
Boğazı’nın güvenliğinden endişe duymasından kaynaklanmaktadır.
Son olarak belirtmek gerekir ki; Çin’in enerji güvenliğinin sağlanması
açısından da Orta Asya’nın enerji kaynakları oldukça önemlidir. Örneğin
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Çin’in Orta Asya’dan ithal ettiği yıllık doğalgaz miktarı, yıllık toplam
doğalgaz ithalatının yaklaşık %60’ını ve yıllık doğalgaz tüketiminin de
%15’inden fazlasını oluşturmaktadır.30 Türkmenistan’dan başlayarak
Özbekistan (D güzergâhıyla Tacikistan ve Kırgızistan) ve Kazakistan’ı
geçerek Horgos üzerinden Şanghay’a kadar uzanan Orta Asya-Çin
Doğalgaz Boru Hattı, Çin’in Hong Kong dâhil 27 il, ilçe ve özerk bölgesinde
500 milyondan fazla insana doğal gaz erişimi imkânı sağlamaktadır.31

ÇIN’IN ORTA ASYA YATIRIMLARI
Hızlı gelişmekte olan iç pazar ve yüksek ekonomik potansiyeli nedeniyle
finansal krizlerden fazla etkilenmemiş olan Çin, günümüzde yatırımda
en çekici ekonomilerden biri olmasının yanı sıra dünyanın en büyük
yatırımcılarından biri haline de gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Çin’in

29 “2019’da Kazakistan-Çin Petrol Boru Hattı Üzerinden Çin’e 10.88 Milyon Ton Petrol İhraç Edildi”, Gov.cn,
2020, http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/09/content5467890.htm, (Erişim Tarihi: 21.04.2020).
30
“Ortak Kalkınma İçin”, China Pictorial, 2019, http://www.rmhb.com.cn/zt/ztg/slgd/201809/
t20180910800140936.html, (Erişim Tarihi: 27.05.2020).
31 “2019’da Kazakistan-Çin Petrol Boru Hattı Üzerinden Çin’e 10.88 Milyon Ton Petrol İhraç Edildi”, a.g.m.,
(Erişim Tarihi: 21.04.2020).
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Orta Asya ülkeleriyle ekonomik ilişkilerinin de önemli bir parçasını yatırım
işbirliği oluşturmaktadır. Çünkü Orta Asya ülkeleri, ekonomik geçiş
ve kalkınma sürecinde Çin’in ekonomik gücü ile yatırımlarına ihtiyaç
duymaktadır. Örneğin Çin’in Orta Asya ülkelerine yaptığı toplam yatırım
stoku 2003 yılında sadece 44.09 milyon dolarken, 2008 yılında 1.94 milyar
dolara ve 2013 yılında ise 8.89 milyar dolara ulaşmıştır.32Sadece 2018’de
Çin’den Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’daki doğrudan yabancı
yatırım akışı sırasıyla 1.489 milyar dolar, 71.76 milyon dolar ve 330 bin
dolar olmuştur.33
Çin’in Orta Asya ülkelerindeki yatırımlarının artmasıyla beraber bölgede
faaliyet gösteren Çinli şirketlerin sayısı da artmaktadır. Örneğin 2017
yılının sonu itibariyle Orta Asya’daki Çinli şirketlerin toplam sayısı 4000’den
255’i Kırgızistan’da, 20’si Tacikistan’da ve 25’i ise Türkmenistan’da faaliyet
göstermektedir. Söz konusu şirketler, başta petrol ve doğalgaz olmak üzere
madencilik, çimento, elektrik santrali, mühendislik, makine ekipmanları,
telekomünikasyon hizmetleri, haberleşme ağları, kara ve demiryolu inşaatı,
inşaat malzemeleri üretimi, tarım ürünleri ve gıda işletmeciliği, hayvancılık,
hafif sanayi, hava taşımacılığı, ulaşım, gayrimenkul, yemek, turizm, eğlence
ve diğer alanlarda faaliyet göstermektedir.
Çin’in borçlandırma stratejisindeki hedef bölgelerden biri de Orta
Asya ülkeleridir. Pekin, diplomatik ilişkilerinin resmen başladığı tarihten
itibaren Orta Asya ülkelerine çeşitli krediler sağlamaya başlamıştır.
Özellikle de 2001’de Çin’in öncülüğünde bölgesel güvenlik odaklı olarak
kurulan ŞİÖ, üye ülkeler arası enerji, ulaşım, ticari-ekonomik ve yatırım
işbirliğinin artmasına katkı sağlamanın yanı sıra Pekin yönetiminin Orta
Asya’ya yönelik borçlandırma stratejisinde de önemli bir platforma
32 Yue Li-Dianzhong Yang,, “Çin’in Beş Orta Asya Ülkesindeki Yatırımının Mevcut Durumu: Sorunlar ve
Önlemler”, Review of Economic Research, 21, 2014, s. 62-75.
33 Jinfeng Li, “Çin’in Orta Asya’daki ‘Kuşak ve Yol’ İşbirliği: Yüksek Gelişme Perspektifi”, Russian Central Asian
& East European Market, 6, 2019, s. 2-22.
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fazladır. Bunların yaklaşık 2600’ü Kazakistan’da, 700’ü Özbekistan’da,
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dönüşmüştür. Örneğin 2004’te ŞİÖ üyesi ülkelere toplam 900 milyon
dolar kredi sağlayacağını açıklayan Çin, bu çerçevede ilk defa 2006’da
Tacikistan’ın 355 kilometrelik Duşanbe-Çanak Otoyolu için 300 milyon
dolar kredi vermiştir.34 Çin verilerine göre, sadece Çin Kalkınma Bankası
(CDB), 2001’den Haziran 2018’e kadar ŞİÖ üyesi ülkelere toplam 100
milyar dolardan fazla kredi sağlamıştır.35 Haziran 2018’de ŞİÖ Qingdao
Zirvesi’nde Çin tarafı, ŞİÖ çerçevesinde üye ülkelere 30 milyar yuan
(yaklaşık 4.7 milyar dolar) değerinde özel kredi tahsis edileceğini
açıklamıştır.36 Haziran 2019 dönemi itibariyle Çin’in Orta Asya ülkelerine
sağladığı toplam kredi 40 milyar doları aşmıştır.37
Resmi verilerin de gösterdiği üzere, Orta Asya ülkelerinin en önemli
ticari ortaklarından biri olan Çin’in bölgedeki ekonomik etkisi her geçen gün
Aidarbek AMİRBEK
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artmaktadır. 2018 yılında Çin ve Orta Asya ülkeleri arasında gerçekleşen
ticaret hacmi 41.705 milyar dolarla bir önceki yıla göre %15.9’luk bir artış
kaydetmiştir. Aynı dönemde Çin’in Orta Asya’ya ihracatı 22.596 milyar
dolarla %5.1 oranında artmış, ithalatı ise %31.5 artışla 19.109 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir.38
Çin’in Orta Asya ülkeleriyle ticari-ekonomik ve doğrudan yatırım
ilişkilerinin artmasıyla beraber Orta Asya ülkelerinin Çin’e borcunun daha
artabileceği tahmin edilmektedir. Böylesi bir durumda, Pekin yönetiminin
bölgeye yönelik borçlandırma stratejisinin olası risklerinin, yukarıdaki
örneklerde gösterilmeye çalışıldığı gibi, belirli alanlarda sorunlara yol

34
“ŞİÖ Çerçevesinde Çin’in İlk Kredi Gerçekleşti”, Finance Sina, http://finance.sina.com.cn/
stock/t/20060712/0000792841.shtml, (Erişim Tarihi: 19.08.2020).
35 “ŞİÖ Banklar Birliği’nin 14. Toplantısı Pekin’de Yapıldı”, CDB, 2018, http://www.cdb.com.cn/xwzx/
khdt/201806/t20180606_5156.html, (Erişim Tarihi: 09.07.2020).
36 “Çin, ŞİÖ çerçevesinde 30 Milyar Yuanlık Özel Kredi Tahsis Edeceğini Açıkladı”, China Daily, 2018, http://
china.chinadaily.com.cn/2018-06/10/content_36361135.htm, (Erişim Tarihi: 07.06.2020).
37 “İpek Yolu’nda Çin ve Orta Asya Ülkeleri”, RMHB, 2019, http://www.rmhb.com.cn/zt/ydyl/201907/
t20190710_800173165.html, (Erişim Tarihi: 04.06.2020).
38 “2018’de Orta Asya-Çin Doğalgaz Boru Hattı Üzerinden Çin’e 47.5 Milyar Metreküp Doğalgaz Aktarıldı”,
MOFCOM, 2019b, http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201901/20190102827158.shtml, (Erişim Tarihi:
04.05.2020).
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açma ihtimali oldukça yüksek görünmektedir. Hâlihazırda dış borç sorunu
yaşayan Kırgızistan ve Tacikistan açısından bakıldığında, şu ana kadar
kullanılan büyük miktarlardaki Çin kredilerini geri ödemelerinin daha da
zorlaşacağı hususu dikkatlerden kaçırılmamalıdır.
Bu iki ülkenin durumuna güncel rakamlar üzerinden bakıldığında,
2018 yılı itibari ile toplam dış borcu Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH)
%65.5’ini oluşturan Kırgızistan’ın Çin’e olan borcu 1.483 milyar dolarla
GSYİH’nın %22.6’sına denk gelmektedir. Aynı yıl itibari ile toplam dış
borcu GSYİH’nın %56.8’ine karşılık gelen Tacikistan’ın Çin’e olan borcu
1.197 milyar dolar olarak GSYİH’nın %17.2’sine tekabül etmektedir.39 Her
geçen gün, sağlanan kredilerle artan ve geri ödemesinde büyük risklerin
bulunduğu dış borç yükünün, sadece belirtilen bu ülkeler için değil, bütün

SONUÇ
Son yıllarda Çin, “Kuşak ve Yol Girişimi” çerçevesinde Orta Asya ile ticari
ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra bölge üzerinden Orta
Doğu, Avrasya ve Avrupa’ya kadar uzanan mal ve hizmet akışını sağlamayı;
dolayısıyla bölgesel ve küresel alandaki ekonomik ve siyasi etkinliğini
daha da ileri seviyelere taşımayı amaçlamaktadır. Çin ve Orta Asya ülkeleri
arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin istikrarlı bir şekilde artması, sadece
Çin açısından değil; bölge ülkelerinin ekonomik kalkınması bakımından da
önemli katkılar sağlamaktadır. Üstelik Çin-Orta Asya ekonomik ilişkilerinin
önümüzdeki yıllarda dengeli bir şekilde artacağı da söylenebilir.
Bu noktada Orta Asya ülkeleri, Çin ile ticari-ekonomik ilişkilerini
geliştirirken bölgedeki özel coğrafi konumunu ve bunun getirdiği ekonomik
avantajları kullanabilmeli ve nihayetinde kendi ulusal çıkarlarını temin

39 John Hurley vd., Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective,
Center for Global Development, Washington 2018,
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bölge ülkeleri için ciddi riskler taşıdığı aşikârdır.

TİCARİ-EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEMELİNDE ÇİN-ORTA ASYA
İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ
edebilmelidir. Çünkü Orta Asya ülkelerinin başlıca ihracat ürünlerinin
dünya hammadde piyasasındaki değişiklerden doğrudan etkilenecek
olması, söz konusu ülkelerin Çin’e ihracatının istikrarlı bir şekilde artmasını
engellemektedir. Bu açıdan bakıldığında, Orta Asya ülkeleri hammaddeye
dayalı ekonomilerini çeşitlendirmeye büyük önem vermelidir. Eğer Orta
Asya ülkeleri, Çin karşısında giderek artan ticaret açığını azaltmak
veya kapatmak istiyorsa özellikle Çin’in ticari-ekonomik planlarını,
uygulamalarını ve dış ticaretteki risk ortamını yakından takip etmeli ve bu
doğrultuda ihracatını geliştirmelidir. Bu bağlamda son olarak Orta Asya
ülkelerinin kendi aralarındaki bölgesel ekonomik entegrasyona ayrı bir
önem vermeleri gerekmektedir.
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STRUCTURED ABSTRACT
The study focuses on the development of the economic cooperation
between China and Central Asia. Since the collapse of the Soviet Union,
China has paid great attention to the Central Asian, which lies to the west
China and is highly important in many ways. The region is China’s western
outpost that connects China with the Eurasian Heartland and Europe.
Therefore, China eagerly started to establish political, economic and
cultural contacts with the newly independent Central Asian states. Initially,
the Shanghai Cooperation Organization (SCO) served as a platform for
China to intensify and institutionalize its cooperation with Central Asia in
many areas.
Aidarbek AMİRBEK
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The trade between China and five Central Asian states (Kazakhstan,
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan) has seen a rampant
growth since early 1990s. The amount of trade between China and newly
created Central Asian states in early years of bilateral relations was
under half a billion USD whereas during the years of the last decade it
usually it went up to 30-50 billion USD. The rapid growth of trade between
China and Central Asia throughout the entire period of bilateral relations
is primarily explained by the economic growth both in China, which has
been actively industrializing, and the Central Asian states, which started
their gradual economic recovery after the crisis caused by the collapse
of the USSR. During a relatively short period of time China became the
second largest trade partner of Central Asia after Russia. The commodity
structure of trade flows Central Asia to China and vice versa has been
very different though. China imported large amounts of raw materials,
especially energy resources such as crude oil and natural gas that were
necessary to “feed” its rapid industrial growth. Central Asian states, on
the other hand, imported a great variety of manufactured goods and
consumer products that were not produced locally. Due to the large
share of raw materials the amount of bilateral trade was subject to price
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volatility that produced significant adverse effects and was a factor of
economic risk in the economies of the Central Asian states like it was the
case in 2009 and 2014, when falling prices of many raw material led to
significant economic downturns in the region.
The bilateral economic relations between China and Central Asia were
also significantly affected by political and issues related to the regional
security. The aftermaths of the 911 in the US raised China’s concerns over
its border security in areas adjacent to the Central Asian states. Moreover,
the ethnic conflict in China’s Xinjiang Province occurred in 2009 made the
Central government to take tough measures of surveillance and purges
that led to detrimental economic consequences in trade with Central
Asia as the province accounts for nearly half of the China’s trade with
foreign economic power in Central Asia, China’s relations with Russia was
marked by a certain degree of rivalry because Russia also openly aspired
to preserve and strengthen its presence in the region.
One of the priority areas of economic cooperation with for China
in its relations with Central Asia is the energy sector. The region is an
important provider of oil and natural gas to China. For instance, Central
Asia accounts for approximately 60% of China’s total annual natural
gas imports and more than 15% of its annual natural gas consumption.
China imports crude oil from Kazakhstan while Turkmenistan is the
main exporter of natural gas to China in the region. Large amounts of
investments into the construction pipelines allowed China to increase
the amount of energy resources it imports from the region. Despite the
recent economic downturn, it can be said that China will remain to be on
the largest importers of energy resources from Central Asia. Firstly, over
the 2-3 decades of rapid economic growth, China increased in reliance to
energy consumption as the income of household has seen a tremendous
growth. Hundreds of millions of households in China have seen
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the Central Asian states. At the same time, after becoming a very large
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considerable positive changes in income and consumption habits, which
created a large non-industrial energy in the country. Secondly, imports of
energy resources are essentially important for China from the standpoint
of its energy security. For instance, nearly four fifths of China’s total oil
imports are made from the Strait of Malacca, which entails a huge risk for
constant energy supply to China. Therefore, Central Asian oil and natural
gas imported via pipelines is an indispensable element in China’s energy
security.
Financial cooperation of China with Central Asia is another important
branch of the bilateral relations. China started to provide significant loans
and financial assistance to Central Asian states since early 2000s and
the amount of the Chinese credits grew along with its overall economic
Aidarbek AMİRBEK
Ömirbek HANAYİ

growth during the last two decades. For instance, as of June 2019,
China’s total credit to Central Asian countries has exceeded $40 billion.
In terms of investments into Central Asia China has become one of the
leading countries along with Russia. Thus, in 2003 China’s investments
into the region were only about $44 million and in 2018 it exceeded $1.5
billion. There are over four thousand Chinese companies working in five
Central Asian states. Such a fast growth of Chinese investment activity
in the region clearly reflects many aspects of the bilateral economic
cooperation. Bulk of the investment flows from China into Central Asia
goes to such sectors as infrastructure, energy and mining. These are the
same sectors that are engaged mostly in exports to China. Such targeted
investment approach by China is explained by the fact that almost all
Chinese initiatives in Central Asia are directed by the Central Chinese
government in Beijing. Chinese investment in Central Asia do benefit the
local economies in many ways since they necessitate infrastructure and
foreign capital that are essential for their economic growth. However,
Chinese investments do not help to build large and sophisticated
industries capable of producing high value added goods. The “One Belt,
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One Road” initiative launched in 2013 further strengthened and increased
Chinese investments and loans to the region. As of today, the Central
Asian states are in a weaker position relative to China from the economic
point of view. The region’s overreliance on raw material exports combined
with China’s recent economic downturn. Therefore, the Central Asian
states should diversify their economic relation with China and intensify
mutual intraregional cooperation.
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BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜÇLERİN ENERJİ
POLİTİKALARININ HAZAR ‘DENİZİ’ UYUŞMAZLIĞINA VE
ÇÖZÜMÜNE YANSIMALARI*
The Reflections of Energy Policies of Regional and Global Powers on the
Caspian ‘Sea’ Dispute and Its Remedy

Umut KEDİKLİ**
Yaşar ÇİÇEK***
Öz
Hazar havzası, barındırdığı enerji kaynakları bakımından dünyada ikinci sıradadır. Bulunduğu
konum bakımından stratejik önemde olan Hazar ‘Denizi’, günümüze kadar başta Rusya
olmak üzere, ABD, Çin, Avrupa Birliği ve diğer kıyıdaş devletlerin politika ürettikleri bir
alandır. Ağustos 2018 tarihinde Hazar’ın statüsüne ilişkin taraflar arasında nihai bir sonuca
varılmıştır. Bu çalışma, ortaya çıkan yeni statünün küresel enerji piyasasındaki etkilerini
incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle Hazar’ın jeopolitik ve jeoekonomik önemi
vurgulanmakta, ardından bölgesel ve küresel aktörlerin bölgeye ilişkin politikaları Türkiye
de dikkate alınarak irdelenmektedir. Çalışmanın devamında kıyıdaş devletlerin Hazar’ı
özel statülü deniz olarak kabul ettiği 12 Ağustos 2018 tarihli Nihai Statü Andlaşması da
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hazar ‘Denizi’ Enerji Kaynakları, Rusya, ABD, Azerbaycan, Türkiye.

Abstract
The Caspian Basin is in the second rank in the world according to energy resources it has.
The Caspian ‘Sea’, having strategic importance in terms of geographical basis, is an area
having been wanted to be controlled from past to now primarily by Russia and by some
countries such as Iran, the USA, China, European Union and riparian states. In August 2018,
a final solution was achieved between the parties concerning the status of the Caspian.
This study aims to examine the impacts of the emerging new statute on the global energy
market.
Keywords: The Caspian ‘Sea’ Energy Resources, Russia, the USA, Azerbaijan, Turkey.
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GIRIŞ
Sanayi Devrimi’nden sonra Batılı devletlerin dış politikalarındaki öncelikli
konulardan biri enerji kaynaklarına sahip olmak ya da bu alanları kendi
çıkarlarına uygun şekilde kontrol altında tutmak olmuştur. 20. yüzyılda
gerçekleşen iki büyük savaşın önemli nedenlerinden biri de devletlerin
artan enerji ihtiyacıydı. Soğuk Savaş döneminde özellikle Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)
arasında yaşanan rekabet Ortadoğu enerji kaynakları üzerinde olmuştur.
Büyük güçler, enerji kaynakları üzerinde hakimiyet kurma için ikili ve çok
taraflı andlaşmalar yapmışlardır. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın
1970 yılındaki “Petrolü kontrol edersen ulusları kontrol edersin, yiyeceği
kontrol edersen insanları kontrol edersin”1 sözü de Batılı devletlerin enerji

Dünyanın en büyük enerji rezervlerinde ikinci sırada bulunan Hazar
bölgesi, sahip olduğu enerji kaynaklarıyla ve bulunduğu konum gereği
jeopolitik ve jeoekonomik açılardan önem arz etmektedir. Bulundurduğu
enerji rezervleri ile kıyıdaş devletlerin ve küresel güçlerin ilgisine çeken
Hazar, SSCB’nin dağılmasından sonra büyük bir rekabet alanı olmuştur.
Bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan
gibi ülkeler Hazar’daki enerji kaynaklarından gelir elde etmek istemiş ve
bu doğrultuda uluslararası menşeili enerji şirketleriyle üretim paylaşım
anlaşmaları yapmıştır. Bölgedeki hakimiyetini kaybetmek istemeyen
Rusya, Hazar’ın statüsünün belirlenmediğini ve enerji kaynaklarının beş
kıyıdaş devletin ortak kararı olmadan çıkartılıp satılamayacağını ileri
sürmüştür. Bu süreçten itibaren Hazar’ın bir göl mü yoksa deniz mi olarak
değerlendirileceği tartışma konusu olmuştur. Farklı çıkar algılamalarıyla
her kıyıdaş devletin farklı tezleri olmuş ve sorun 12 Ağustos 2018’e kadar
çözümlenememiştir.
1 “Petrolü Kontrol Ederseniz…”, Wiki Quote, https://tr.wikiquote.org/wiki/Henry_Kissinger, (Erişim Tarihi:
18.12.2018).
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kaynakları üzerinde hakimiyet kurma yarışını ortaya koymaktaydı.
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POLİTİKALARININ HAZAR ‘DENİZİ’ UYUŞMAZLIĞINA VE
ÇÖZÜMÜNE YANSIMALARI
Hazar, doğu ve batı arasında enerji transferi için de büyük öneme
sahiptir. Soğuk Savaş boyunca bölgenin enerji taşımacılığı, Rusya’nın
sahip olduğu boru hatlarıyla gerçekleştirilmiştir. Rusya’nın bu gücünü
kırmak isteyen başta ABD olmak üzere, Batılı devletler alternatif projelerle
Rusya’nın tekelini kırmak ve enerji güvenliğini sağlamak istemektedir.
ABD’nin alternatif projelerinde Türkiye, jeostratejik konumuyla önemli bir
rol oynamaktadır.
Bu çalışmada ilk olarak Hazar’ın devletler açısından neden önemli
olduğu, sahip olduğu konum ve ekonomik kaynaklar üzerinden incelenecek,
daha sonra Hazar’ın hukuki statüsünün belirlenmesi sorunu ele alınıp
küresel güçlerin bölgeye ilişkin politikalarına değinilecektir. Son olarak
12 Ağustos 2018’de beş kıyıdaş devletin yaptığı uluslararası andlaşma
Umut KEDİKLİ
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ele alınarak, Hazar’ın hukuki statüsünün çözümünün uluslararası enerji
piyasasına ve Türkiye’ye etkileri incelenecektir.

HAZAR ‘DENIZI’NIN JEOPOLITIK VE
JEOEKONOMIK ÖNEMI
Hazar ‘Denizi’1204 metre uzunluğu ve 371.000 km2’lik alanıyla dünyanın
en büyük kapalı su kütlesi özelliğini taşımaktadır.

Suyun en derin

noktası 1200 metre derinliğiyle Azerbaycan’ın Lenkeran bölgesinde iken
en sığ noktası ise 5 metre civarında olan, kuzeyde Rusya sınırları içinde
kalan Volga nehrinin döküldüğü alandır.2 Hazar, Güney Doğu Avrupa
ile Asya kıtası arasında kalan bir bölgedir. Herhangi bir okyanusa bağlı
olmayan Hazar’ın, bir dizi kanallarla Don-Volga Nehri’ne bağlanarak Azak
Denizi’ne ve Baltık Denizi’ne çıkışı mümkün hale gelmiştir.3 Günümüzde
Hazar’ı Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran devletleri
çevrelemektedir. Kıyı uzunluklarına göre ülkelerin dağılımı şu şekildedir:
2 Kamil Uslu, “Hazar Bölgesi Enerji Kaynaklarının Ekonomik ve Uluslararası Boyutu”, Marmara Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 2006, s. 100.
3 Muazzez Harunoğulları, “Hazar’ın Hukuki Statüsü ve Enerji Kaynaklarının Paylaşımı: Kıyıdaş Ülkeler Arasındaki
Anlaşmazlık ve Mücadele”, International Journal of Geography and Geography Education, 38, 2018, s. 203.
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Kazakistan 2,320 km, Türkmenistan 1200 km, İran 900 km, Azerbaycan
825 Km, Rusya 695 km’dir.
Harita-1: Hazar Bölgesi Enerji Rezervleri.4
Dünya havyar üretiminin %90’ının Hazar’dan sağlanması ve birçok
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deniz canlısına sahip olması nedeniyle, Hazar bölgesi devletleri için
önemli bir gelir kaynağıdır.5 Canlı kaynakların yansıra Hazar’ı uluslararası
ilişkilerde öne çıkaran unsur, sahip olduğu hidrokarbon enerji kaynaklarıdır.
BP Haziran 2020 Dünya Enerjisinin İstatiksel İncelemesi verilerine
göre doğal gaz rezervlerinin %38’i Orta Doğu’da, %32,3’ü Orta Asya’da
bulunmaktadır.6 Bu bağlamda Hazar’ın içerisinde bulunduğu Orta Asya
coğrafyası, Ortadoğu’dan sonra dünyanın en değerli enerji rezervlerine
4 “Overview of Oil and Natural Gas in the Caspian Sea Region”, EIA, https://www.eia.gov/beta/international/
analysis_includes/regions_of_interest/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf, (Erişim Tarihi: 29.12.2018).
5 İsmail Hakkı İşcan, “Uluslararası Enerji Güvenliği Açısından Hazar Bölgesi Enerji Ekonomisi ve Hazar Denizi’ni
Paylaşım Sorunu”, Sosyo Ekonomi, 6(12), 2010, s. 80.
6 Statistical Review of World Energy 2020, BP, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/
global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf, (Erişim Tarihi:
22.11.2020).
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sahip olan bölgeler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Kıyı boyunca
ve kıyının iç kısımlarına kadar uzanabilen enerji rezervleri aynı zamanda
Hazar’ın tabanında da bulunmaktadır. Bu yönüyle Hazar bölgesi her
geçen gün küresel enerji üretiminin hayati bir kaynağı haline gelirken
enerji rezervlerine sahip olma mücadelesinin olduğu bir bölge haline de
gelmektedir. Ortadoğu’nun siyasi ve askeri çatışma içinde olmasından
dolayı enerji arzının kesintiye uğraması durumunda, Hazar bölgesinin
bu arzı karşılayabilecek kapasitede olması bölgeyi daha da önemli
kılmaktadır.7
Tablo 1: Hazar’a kıyıdaş devletlerin petrol ve doğal gaz rezervleri.8

Azerbaycan
İran
Kazakistan
Rusya
Türkmenistan

100,5

%1,4

1130,7

%16,1

93,7

%1,3

1340,5

%19,1

688,1

%9,8

Dünya’ya oranı
(2019)

Toplam milyar
varil (2019)

51

Hazar ‘Denizi’ndeki
miktarı milyar
varil (2012)

Petrol
Hazar ‘Denizi’ndeki
miktarı trilyon
fit küp (2012)
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Toplam trilyon
fit küp (2019)

Doğalgaz
Dünya’ya oranı
(2019)

Ülkeler

7

%0,4

8,5

2 155,6

%9,0

0,5

30

%1,7

31,2

109 107,2

%6,2

6,1

-

1,9

104

19

0,6

Bu bölgedeki en zengin rezervler, Kazakistan kıyıları ve TürkmenistanAzerbaycan arasındaki alanda kalan adalarda bulunmaktadır.9 Aynı
7 Tuğba Yolcu, “Hazar Bölgesi’nin Hukuki Statüsü Sorunu ve Türkiye’nin Bölgeye Yönelik Siyaseti”, ASSAM
Uluslararası Hakemli Dergi, 2, 2014, s. 14.
8 “Statistical Review of World Energy 2020”, BP, https://www.bp.com/.../bp.../bp-statistical-review-of-worldenergy-2020-full-report.pdf, (Erişim Tarihi: 22.11.2020); Overview of Oil and Natural Gas in the Caspian Sea
Region,
EIA,
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/Caspian_Sea/
caspian_sea.pdf, (Erişim Tarihi: 22.11.2020).
9 Araz Aslanlı, “Trans Hazar Enerji İş Birliğinin Türk Cumhuriyetleri Açısından Önemi”, Bilig, 83, 2017, s. 8.
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zamanda Hazar’a kıyısı olan devletler birbirinden farklı enerji kaynaklarına
da sahiptir. Tablo 1’de de görüldüğü üzere Rusya, İran ve Türkmenistan,
dünya doğalgaz rezervinin yaklaşık %45’ini sahipken, Kazakistan ve
Azerbaycan’da daha az doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Petrol rezervleri
açısından ise İran, Kazakistan ve Rusya göze çarpmaktadır. Yukarıdaki
tabloda da görüldüğü üzere ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin (EİA) 2012
raporuna göre, bu rezervlerin çoğu özellikle kuzey kıyısında olmak
üzere, açık denizde veya sahillerde bulunmaktadır. Tahmini verilere
göre Hazar’daki doğalgazın %36’sı açık denizde bulunmaktadır. Açık
deniz petrol rezervlerinin büyük bir kısmı Hazar’ın kuzey bölgesinde iken
doğalgaz rezervlerinin büyük kısmı güneydedir. Petrolün %35’i (yaklaşık
16,6 milyar varil), doğalgazın ise %45’i (yaklaşık 130 trilyon m3) özellikle
Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesinde olmak üzere kıyıya 100 deniz
daha çok Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’da karaya dağılmış
durumdadır.10 Harita 1’de de gösterildiği gibi Hazar’a kıyısı olan devletlerin
doğalgaz rezervleri bulundukları bölgelere göre incelendiğinde ise Rusya
ve Kazakistan enerji rezervleri Hazar havzasında karasal alanlarda
bulunurken, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın doğalgaz rezervleri Hazarın
su alanlarında bulunmaktadır. Dolayısıyla Hazar havzasının, sahip olduğu
doğal gaz kaynakları bakımından dünya doğal gaz piyasasına olan katkısı
petrol piyasasına oranla daha yüksektir. Hazar havzasında kanıtlanmış
doğalgaz rezervlerinin 11.1 trilyon fit küp olduğu tahmin edilmektedir.
Bu miktar, Suudi Arabistan ile ABD’nin sahip olduğu miktarın çok çok
üzerindedir.11
Hazar, sahip olduğu enerjinin yanı sıra bölgedeki enerjinin taşınması
için kurulan boru hatları açısından da önem arz etmektedir. Bu boru

10 Overview of Oil and Natural Gas in the Caspian Sea Region, EIA, https://www.eia.gov/beta/international/
analysis_includes/regions_of_interest/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf, (Erişim Tarihi: 29.12.2018).
11 Madjid Tavana vd., “Ahybrid Delphi-SWOT Paradigm for Oil and Gas Pipeline Strategic Planning in Caspian
Sea Basin”, Energy Policy, 40, 2012, s. 345.

December • 2020 • 4 (2) • 76-120

81

Umut KEDİKLİ
Yaşar ÇİÇEK

mili mesafededir. Kalan rezervler ise Hazar’ın büyük havzalarında ve
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hatlarının geçtiği güzergahlar Harita 2’de gösterilmektedir. Boru hatlarının
önemi sadece taşıdığı enerji açısından değil; aynı zamanda hangi ülkenin
sınırlarından geçeceği noktasından da stratejik bir rekabet alanı olarak
Hazar’ı önemli kılmaktadır.12 Batılı devletler, enerji kaynaklarının ucuz
ve güvenli bir şekilde kendilerine ulaşmasını isterken Rusya, bu hatların
kendi topraklarından geçmesini ve bu kaynaklar üzerinde hakimiyetini
sürdürmek istemektedir.
Hazar petrolünün dünya piyasasına taşınmasını sağlayan en önemli
boru hatlarından birisi Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattıdır. 1768
km uzunluğuyla ve günlük 1,2 milyon varil petrol taşıma kapasitesiyle
Azerbaycan petrolü, Türkiye üzerinden dünya piyasalarına taşınmaktadır.
Kazakistan’ın petrolünü Rusya’ya taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu
Umut KEDİKLİ
Yaşar ÇİÇEK

(Caspian Pipeline Consortium –CPC) ve Aryrau-Samara petrol boru hatları
Kazakistan petrol ihracının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.13 Hazar
doğalgaz rezervlerinin dünya piyasalarına taşınmasında Bakü-TiflisErzurum Doğalgaz Boru Hattı önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda
bu hat, Türkiye’nin Azerbaycan’dan ithal ettiği doğalgazı da taşımaktadır.
Orta Asya-Merkez Doğalgaz Boru Hattı ise Türkmenistan gazını Rusya’ya
taşımaktadır. Bu iki hattın yanı sıra 2015 yılında temeli atılarak inşasına
başlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) 30 Haziran 2018’de
faaliyete geçerek, Türkiye’ye doğalgaz akışı sağlanmaya başlamıştır.
Ayrıca 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren bölgenin doğalgazını Türkiye
üzerinden Avrupa’ya bağlantısı gerçekleştirilmiştir.14 Bu boru hattı, Hazar
doğalgazının dünya piyasasına taşınmasının yanı sıra Rusya’nın doğalgaz
üzerindeki etkinliğini kırmak ve Batılı devletlerin Rusya’ya bağımlılığını
azaltmak için önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.
12 Aynı yer., s. 346; Farid Guliyev-Nozima Akhrarkhodjaeva, “The Trans-Caspian Energy Route: Cronyism,
Competition and Cooperation in Kazakh Oil Export”, Energy Policy, 37, 2009, s. 3172.
13 Erdal Tanas Karagöl vd., “Statü Sorunu İkileminde Hazar’da Enerji Denklemi”, SETA, https://www.setav.org/
statu-sorunu-ikileminde-hazarda-enerji-denklemi/, (Erişim Tarihi:15.03.2019).
14 “TANAP Bugün Avrupa’ya Bağlanıyor”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tanap-bugunavrupaya-baglaniyor/1658989, (Erişim Tarihi: 22.11.2020).
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Harita 2: Hazar Bölgesi Enerji Boru Hatları.15
Bölgedeki enerji rezervleri ve bu rezervlerin taşınması konusunda
jeopolitik bir rekabet alanı haline gelen Hazar, başta Rusya ve ABD olmak

olmaktadır.16 Rusya’nın Hazar bölgesini arka bahçesi olarak görmesi ve
SSCB döneminden kalan bağlarıyla Rusya, bu mücadelede daha avantajlı
bir konumdadır.17 Hazar bölgesinde SSCB’nin dağılmasıyla birlikte
ortaya güç boşluğu çıkmıştır. Batılı enerji şirketlerinin bölgedeki enerji
kaynaklarına sahip olmak istemesiyle birlikte ABD, Rusya’ya ve küresel
güç olma yolunda ilerleyen Çin’e karşı önlemler almaya ve Rusya’nın enerji
kaynakları üzerindeki tekelini kırmaya çalışmaktadır. Dünyanın en büyük
enerji rezervlerine sahip olan Ortadoğu’nun içinde bulunduğu karışıklık,
petrol fiyatlarındaki düzensizlik ve Rusya tekelindeki enerji kaynakları,
ABD ve Avrupa ülkelerinde enerji arzının güvenliği konusunda endişe
15 “Hazar Denizi Doğal Gaz Boru Hatları”, BBC, http://news.bbc.co.uk/nol/shared/spl/hi/world/10/oil_gas_786/
img/gas_network_jan2010_786.gif, (Erişim Tarihi: 28.02.2019).
16 Michael T. Klare, Küresel Çatışmanın Yeni Alanları Kaynak Savaşları, çev. Özge İnciler, Devin Yayıncılık,
İstanbul 2005, s. 121.
17 Çağrı Kürşat Yüce, Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerinde Mücadele, Ötüken Yayınları, İstanbul
2006, s. 245.
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üzere Çin, İran ve Türkiye arasında bir üstünlük mücadelesine konu
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uyandırmıştır. Bu nedenlerden dolayı Ortadoğu enerji rezervlerine alternatif
bulmak ve enerji kaynaklarını arttırmak isteyen Batı menşeili uluslararası
şirketler, Hazar bölgesine yönelmişlerdir.
Öte

yandan

Hazar

bölgesindeki

etkinliğini

kaybetmemek

ve

hakimiyetini sürdürmek için Rusya ve İran, Hazar’ın hukuki statüsü
belirsiz kaldığı gerekçesiyle uzun yıllar bu bölgedeki enerji kaynaklarının
çıkartılması ve işletilmesi konusunda bir engel oluşturmuşlardır. Rusya ve
İran’ın bölgedeki politikalarını ve bölgeye nüfuz etmek isteyen diğer küresel
güçlerin politikalarını anlamak açısından Hazar’ın hukuki statüsüne ilişkin
sorunu açıklamak yerinde olacaktır.
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HAZAR’IN TARTIŞMALI HUKUKI
STATÜSÜNÜN TARIHI SÜREÇ İÇERISINDEKI
GELIŞIMI
Hazar’ın bir göl mü veya deniz mi olduğu sorunu, SSCB’nin dağılmasıyla
bağımsızlığını kazanan devletlerin ortaya çıkmasından itibaren yakın bir
tarihe kadar tartışmalıydı. 1990’dan önce havzanın iki taraf devleti olan
Sovyet Birliği ve İran arasında imzalanan anlaşmalarla Hazar’a ilişkin bir
sorun çıkmazken, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Azerbaycan,
Kazakistan ve Türkmenistan’ın da bağımsızlıklarını kazanmasıyla birlikte
Hazar’ın hukuki durumu tartışmalı hale gelmiştir.

SOVYETLER BIRLIĞI’NIN DAĞILMASINDAN ÖNCE
HAZAR’IN STATÜSÜ
Hazar’ın

statüsünü

uzanmaktadır.

belirleme

çabaları

yüzyıllar

öncesine

kadar

Tarihte Hazar’ın statüsüne ilişkin ilk anlaşma Rusya –

İran arasında gerçekleşmiştir. Bu çerçevede Rusya ve İran arasında 1729
tarihli Rest Anlaşması imzalanmıştır.18 Bu anlaşmayla Ruslar, Hazar’da
18 Yolcu, a.g.m., s. 14.
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büyük bir üstünlük elde etmiş ve Hazar’da sadece Rus donanmasının
bulundurulabileceği kararlaştırılmıştır.

Rusya – İran arasında yaşanan

iki savaş sonucunda taraflar iki anlaşma daha imzalamıştır: 1813 tarihli
Gülistan Anlaşması ve 1828 tarihli Türkmençay Anlaşması. Bu anlaşmalar,
İran’ın yenilgisini teyit etmiş ve Hazar’da hakimiyetin tamamen Rus
imparatorluğuna geçmesini sağlayarak Ruslara, Hazar’da askeri filo
bulundurma hakkını verirken, İran’ın Hazar’da donanma bulundurma
hakkını kaldırmıştır.19
Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesine yakın Rusya’da gerçekleşen
Bolşevik Devrimi sonrası Hazar’da hakimiyet SSCB’ye geçmiştir. 1921
yılına gelindiğinde SSCB tek taraflı bir şekilde Çarlık Rusya’nın İran ile
yaptığı bütün anlaşmaları kaldırarak geçersiz saydığını belirtmiştir.20
1921 yılında Moskova Dostluk Anlaşması’nı imzalamışlardır. Bu anlaşma,
taraflar arasında eşitliği öngörmekte ve iki tarafa da Hazar’da serbest
dolaşım ve askeri gemi bulundurma izni vermektedir. Taraflar arasında
27 Ağustos 1935 balıkçılık ve seyrüsefer konularını ele alan Kurtuluş,
Ticaret ve Seyrüsefer Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla birlikte kıyı
sularında avlanma hakkı 10 deniz mili olarak belirlenirken sınır çizgileri ve
rejim belirleme konusunda ortak bir tanım yapılmamıştır.21
25 Mart 1940 Tahran Anlaşması, 1935’te yapılan anlaşmayı teyit
ederken başka ülkelere ait devletlerin gemilerin geçişlerine sınırlama
getirmektedir. Yapılan bu anlaşmalarla Hazar, Sovyet-İran Denizi olarak
kabul edilmiştir.22 Söz konusu bu anlaşmalarda Hazar’da sadece
balıkçılık ve serbest dolaşımla ilgili konularda kararlar alınmış olup

19 Mustafa, Gökçe, “Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet”, Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 1(3), 2008, s. 184.
20 Gökçe, a.g.m. s. 184.
21 Harunoğulları, a.g.m., s. 207.
22 Barbara Janusz, “The Caspian Sea Legal Status and Regime Problems”, Chatham House, https://www.
chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/bp0805caspian.pdf, (Erişim
Tarihi: 12.03.2019).

December • 2020 • 4 (2) • 76-120

85

Umut KEDİKLİ
Yaşar ÇİÇEK

Aynı zamanda iki taraf, Hazar’ın uluslararası hukuki statüsünü ele alan
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deniz yataklarındaki enerji kaynaklarıyla ilgili herhangi bir düzenleme
yapılmamıştır. Böylelikle Hazar, Sovyet-İran Denizi haline gelmiş ve deniz
yüzeyinin ve tabanının ortak kullanılması öngörülmüştür.
SSCB, 1970 yılına gelindiğinde kendine ait kısmı Rusya, Kazakistan,
Türkmenistan

ve

Azerbaycan

arasında

paylaştırmıştır.

SSCB’nin

dağılmasından sonra Kazakistan ve Azerbaycan 1970’de kendilerine
verilmiş olan bölgelerde egemenlik haklarının olduğunu iddia etmiş ve
bu süreçten itibaren beş kıyıdaş devlet, Hazar’ın göl mü yoksa deniz mi
olduğu konusunda uzun bir süre anlaşmaya varamamıştır.

SOVYETLER BIRLIĞI’NIN DAĞILMASI SONRASINDA
HAZAR’IN STATÜSÜ
Umut KEDİKLİ
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SSCB’nin dağılmasıyla birlikte yeni devletlerin ortaya çıkması, önceki
anlaşmaları etkisiz kılmıştır. Rusya’nın SSCB döneminde İran ile yaptığı
anlaşmalardaki hakları tekrar elde etmek istemesi ve Kazakistan ve
Azerbaycan gibi yeni bağımsız olan devletlerin kendi egemenlikleri altında
gördüğü bölgedeki kaynaklardan avantaj sağlama isteğiyle hareket
etmeleri, Hazar’ın statüsünü 1994 yılından itibaren siyasi ve hukuki bir
sorun olarak gündeme taşımıştır.
Azerbaycan’ın, Hazar’da kendi egemenlik yetkisi altındaki sularda
bulunan

Azeri,

Çırağ

ve

Güneşli

petrol

yataklarındaki

petrolün

çıkartılmasıyla ilgili olarak 1994 yılında yaptığı Asrın Anlaşması adıyla
bilenen anlaşmaya, (Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR ile Yabancı
Petrol Şirketleri Konsorsiyumu (FOCC) arasında imzalanan anlaşma) Rusya
ve İran tepki göstermiştir.23 Bu süreçten itibaren Rusya, Hazar’ın hukuki
statüsünün belli olmadığını ve kaynakların çıkartılmaması gerektiğini
savunarak sorunu gündemde tutmuştur. Rusya, Hazar’ın bir göl olduğunu
ve bu yüzden ortak kullanım alanı olduğunu ileri sürerken diğer kıyıdaş
23 Shamkhal Abilov, Hazar’ın Hukuki Statüsü, Hazar Raporu, 2013, s. 58; Yolcu, a.g.m., s. 16.
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devletlerin her biri kendi tezlerini ortaya koymuştur. Bu mücadele, sadece
kıyıdaş devletlerle sınırlı kalmamış küresel güçlerle birlikte uluslararası
şirketler de Hazar’daki enerji kaynaklarından kazanç elde etmek amacıyla
konuya dahil olmuştur.

HAZAR’IN HUKUKI STATÜSÜNE İLIŞKIN TEMEL
YAKLAŞIMLAR VE KIYIDAŞ DEVLETLERIN
GÖRÜŞLERI
Hazar’da bulunan enerji kaynakları, kıyıdaş devletlerin de bu kaynakları
mümkün olduğu kadar kendilerinin işletebilecekleri bir statü belirleme
yaklaşımını benimsemelerine yol açmaktadır. Hazar’ın hukuki statüsü
ile ilgili kıyıdaş devletlerin temelde üç farklı yaklaşımı mevcuttur. Bu
ilki

Hazar’ın

bir

deniz

olarak

değerlendirilmesidir.

Böylelikle her kıyıdaş devlet, kendi münhasır ekonomik bölgesine ve kıta
sahanlığına sahip olacaktır. Bu görüş çerçevesinde 1982 tarihli Birleşmiş
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’nin Hazar’a uygulanabileceği
varsayılmaktadır. Hazar’a bu anlaşmanın uygulanmasıyla birlikte burada
uluslararası deniz alanları da ortaya çıkacağından Hazar’a kıyısı olmayan
devletlerin de bu sularda serbest dolaşım hakkı bulunabilecektir. Bununla
birlikte Hazar’ın kapalı bir havza oluşu ve herhangi bir açık denize çıkışı
olmamasından dolayı BMDHS’nin Hazar’a doğrudan uygulanmasının
mümkün olmadığı söylenebilir.
İkinci yaklaşım ise Hazar’ın bir göl olarak değerlendirilmesidir.
Hazar’ın göl olarak kabul edilmesi durumu, uluslararası hukukta göllerin
paylaşımına ilişkin genel bir kural koyan düzenleme olmadığı için en çok
tartışılan konu olmuştur. Göl olarak değerlendirilebilmesi, kıyıdaş devletler
arasında sınırları belirleyecek olan devletlerin alacağı kararlar çerçevesinde
olabilmektedir. Hazar, bir göl olarak değerlendirildiğinde devletlerin bu
sulardaki ülkesel sınırlarının belirlenmesinde kıyıdaş devletler tarafından
iki yöntem uygulanabilir: (a) Hazar’ın bütünüyle milli sektörlere bölünerek
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yaklaşımlardan
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sınır gölü olması; (b) Hazar’ın ortak kullanımıdır.24 Hazar, milli sektörlere
bölünüp sınır gölü olarak değerlendirildiğinde kıyıdaş devletler arasında
sınırların belirlenmesinde orta hat prensibi kullanılabilir. Bu prensibe
göre her devletin kendi kara sınırlarından Hazar’ı dikey olarak bölen orta
hat çizgisine uzatılacak sınırlarla Hazar, beş parçaya ayrılacaktır.25 Bu
prensip üzerinde kıyı devletler uzlaşmaya vardığı takdirde bölgedeki enerji
kaynakları üzerindeki hak iddialarının çözüme kavuşması muhtemeldir.
İran, bu prensibi geliştirerek Hazar’ın beş eşit parçaya bölünmesini
savunmuştur. Fakat Hazar’ın beş eşit parçaya bölünmesi, Azerbaycan
ve Kazakistan gibi ülkelerin sahip olacağı alanlar bakımından kayıplar
verdiği için kıyıdaş devletlerden olumlu bir karşılık görmemiştir. Hazar’ın
%20’lik eşit parçalara bölünmesi, Azerbaycan egemenliğindeki bazı enerji
Umut KEDİKLİ
Yaşar ÇİÇEK

kaynaklarını İran’ın egemenlik alanına sokacağı için Azerbaycan, bu
öneriye daha fazla tepki göstermiştir.26
Harita 3: Hazar’ın Paylaşımına ilişkin görüşler.27

24 Harunoğulları, a.g.m., s. 208.
25 Taşkın Deniz, “Enerji Diplomasisi Açısından Siyasallaşan Mekân, Hazar: Statü ve Paylaşım Sorunu”, Türk
Coğrafya Dergisi, 62, 2014, s. 34.
26 Konur Alp Koçak, “Hazar Denizinin Statüsüne Dair Anlaşma ve Olası Yansımaları”, TASAV Dış Politika
Araştırmaları Merkezi, (16), 2018, s. 4.
27 Aslanlı, a.g.m., s. 9.
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Hazar’ın bir göl olarak değerlendirilmesinde kıyıdaş devletlerin ileri
sunduğu diğer bir tez Hazar’ın ortak kullanılmasıdır. Bu öneride Hazar’a
kıyıdaş devletlere 20 millik bir egemenlik alanı tanırken geri kalan kısmı
ortak kullanım alanı olarak hiçbir devletin egemenliği altına girmeyecektir.28
Ortak kullanım alanındaki enerji kaynakları kıyıdaş devletlerce ortak bir
şekilde kullanılacaktır. Hazar’ın ortak kullanım prensibi SSCB dağıldıktan
sonra en çok ileri sürülen tezlerden biridir. Fakat bu tez bölgede hakimiyeti
arttırmaya çalışan ve önceki haklarını geri kazanmak isteyen Rusya ve
İran dışındaki devletler tarafından kabul edilmemektedir.
Hazar’a hukuki bir statü kazandırmaktaki üçüncü yaklaşım ise
Hazar’a özel bir statü tanınmasıdır. Bu yaklaşıma göre Hazar, normal
bir deniz veya gölden farklı bir statüye sahiptir.29 Tarafların 2018 yılında
yol bulmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bu andlaşmanın detayları
çalışmanın devamında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Temelde üç yaklaşıma
indirgenebilecek Hazar’ın statüsünün çözümüne ilişkin bu yaklaşımlarda
kıyıdaş devletlerin tutumlarını, bu devletlerin enerji politikalarını da dikkate
alarak açıklamak konunun anlaşılması açısından yerinde olacaktır.

RUSYA FEDERASYONU
Jeostratejik konumuyla hem Hazar hem de Kafkasya bölgesinin en önemli
gücü olan Rusya, bölgedeki tüm olaylarla yakından ilgilidir. Enerji, Rusya
için en önemli bir gelir kaynağı olurken, gayri safi milli hasılasının %20’sini
ve döviz gelirlerinin de %65’ini oluşturmaktadır.30 Enerjinin dış pazarlara
arzına dayalı bir büyüme stratejisi izleyen Rusya, siyasal olarak da yakın

28 Harunoğulları, a.g.m., s. 210.
29 Erdal Tanas Karagöl vd., “Statü Sorunu İkileminde Hazar’da Enerji Denklemi”, SETA, https://www.setav.org/
statu-sorunu-ikileminde-hazarda-enerji-denklemi/, (Erişim Tarihi:15.03.2019).
30 Dayyan Janbaaz-Fallah Mehrdad, “Energy Resources of the Caspian Sea: The Role of Regional and TransRegional Powers in Its Legal Regime”. M. Ebrahimi vd., der., The Dynamics of Iranian Borders, Springer, Cham
2019, s. 75.
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yaptıkları andlaşmayla Hazar’a “özel deniz statüsü” tanıyarak bir orta
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bölgesinde oldu – bittilere izin vermeyecek bir dış politika izlemektedir.
Özellikle 2000 yılında Vladimir Putin’in devlet başkanı olmasıyla birlikte
Rusya, dış politikasını enerji stratejisi üzerine inşa etmiştir.31 Rusya’nın bu
coğrafyayı “arka bahçe” veya “yakın çevre” olarak gördüğü bilinmektedir.
Bu bağlamda Hazar’ın statüsünün belirlenmesinde en etkin rolü Rusya
oynamaktadır. Havzanın uzun yıllar Rusya’nın hakimiyetinde olması
ve yeni kurulan devletlerle tarihsel ve kültürel bağları göz önünde
bulundurulduğunda, Rusya’nın bölgede tekrar bir hakimiyet kurmak ve ABD
gibi diğer küresel güçleri bölgeye sokmamak için aktif politika yürütmesine
şaşırmamak gerekir. Rusya, Hazar’daki enerji kaynaklarına ilişkin tek taraflı
hareketlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca
Hazar’ın tabanına döşenecek olan boru hatlarının Hazar’ın ekosistemine
zarar vereceğini düşünmektedir. Zira dünyadaki havyarın %90’ını Hazar’dan
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çıkarılmaktadır.32 Havyar ticaretinden en çok gelir elde eden Rusya için
Hazar’ın ekolojik yapısının korunması da önemlidir.
Rusya, değişen konjonktür ile birlikte Hazar’ın statüsüne dair
günümüze kadar üç değişik yaklaşımı savunmuştur. İlk olarak, 1993-1996
yıllar arasında kıyı şeridi dışında kalan su kütlesinin ve deniz tabanın ortak
kullanılmasını önermiştir.33 Ayrıca, Hazar’ın kapalı bir su rezervi olduğunu
savunmuştur. Rusya, Hazar’ı bir deniz olarak görmediği için 1982 tarihli
BMDHS’nin uygulanamayacağını ileri sürmüştür. Rusya’nın bu durumdaki
temel dayanağı Hazar’ın açık denize doğrudan ve dolaylı şekilde bağlantısı
olmadığıdır. Bununla birlikte Don-Volga ve Volga-Baltık kanalları ile
Hazar’ın Baltık Denizine açılması uluslararası hukukta tartışma konusu
oluşturmaktadır. Rusya, bu duruma karşı çıkarak yapay kanal ve nehirlerin
uluslararası hukukun bir konusu olmadığını ve dolayısıyla Hazar’ın 1982

31 Mustafa Nail Alkan, “Avrupa Birliği Enerji Güvenliği ve Ukrayna Meselesi”, Karadeniz Araştırmaları, 44, 2015,
s. 222; Tuğçe Varol Sevim, “Rus Dış Enerji Politikası ve Yeni Hedef Kuzey Doğu Asya”, Uluslararası İlişkiler,
11(41), 2014, s. 91.
32 İşcan, a.g.m., s. 80.
33 Harunoğulları, a.g.m., s. 211.
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BMDHS’ye konu olmadığını savunmaktadır.34 Şüphesiz Rusya’nın bu
tutumu, kıyıdaş devletlerin dışında üçüncü devletlerin bölgeye girişini
engellemek ve Don-Volga ve Volga-Baltık kanalları üzerindeki hâkimiyetini
kaybetmek istememesinden kaynaklanmaktadır.
Kıyılarında enerji rezervlerinin az olmasından ötürü Rusya, 45 millik bir
alanda münhasır ekonomik haklarının olduğu, kalan bölgenin ise tarafsız
bölge olması ve buradaki kaynakların eşit kullanılması yönünde ikinci bir
yaklaşım benimsemiştir.35 Fakat sonradan kendi kıyılarında daha fazla
enerji kaynakları bulmasıyla birlikte 1998 yılından sonra deniz tabanının,
eşit uzaklık prensibi çerçevesinde milli sektörlere göre bölünmesini ve
su kütlesinin ve yüzeyinin ortak kullanılmasına göre Hazar’ın statüsünün
belirlenmesini içeren üçüncü yaklaşımını ortaya atmıştır. Rusya’nın
kendi milli sektörlerinde uluslararası şirketlerle yaptığı işbirliği ve Rusya’nın
bu oluşumun dışında kalmak istememesi gösterilebilir.36
Bu duruma paralel olarak Rusya, orta hat prensibiyle 1998 yılında
Kazakistan, 2001 yılında ise Azerbaycan ile sınırlarını belirleyen
anlaşmaları imzalamıştır. Bu anlaşmaları takiben 2003 yılında Rusya,
Azerbaycan ve Kazakistan arasında Hazar’ın tabanı konusunda orta hat
yönteminin esas alındığı, Hazar’ın tabanını milli sektörlere bölen üç taraflı
bir anlaşma imzalamıştır.37 Fakat su yüzenin kullanımına ilişkin herhangi
bir düzenleme yapılmamıştır. Bu anlaşmayla Rusya’nın, Kazakistan ve
Azerbaycan’ı yanına çektiği aşikârdır. İran’ın ortak kullanım konusundaki
tezine karşı gerçekleşen bu anlaşma Türkmenistan’ın soruna ilişkin
yaklaşımın belirsizliği ile birlikte İran’ın yalnız kalmasına neden olmuştur.

34 Evren Kemer, “Hazar Havzası’nın Çözülemeyen Hukuki Statü Sorunu”, TURAN-SAM, 7(28), 2015, s. 101.
35 Süleyman Sırrı Terzioğlu, “Hazar’ın Statüsü Hakkında Kıyıdaş Devletlerin Hukuksal Görüşleri”, Orta Asya ve
Kafkasya Araştırmaları, 3(5), 2008, s. 38.
36 Muhammed Emin Kocaman, “Hazar Havzasının Hukuki Statüsü”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(9),
2018, s. 108.
37 Kemer, a.g.m., s. 102.
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tutumundaki bu değişikliğin nedeni olarak Kazakistan ve Azerbaycan’ın
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Doğalgaz rezervleri açısından %19,1 ile dünyanın en büyük payına
sahip olan Rusya aynı zamanda 247,9 Milyar m3 ile en büyük doğalgaz
ihracatçısı konumundandır.38 Bu bağlamda doğalgaz, Rusya’nın dış
politikasında önemli bir silah haline gelmiştir. Rusya bazı durumlarda
doğalgaz fiyatlarını düşürüp ülkeleri kendisine bağımlı kılmakta, fakat Rus
doğalgazına bağımlı ülkelerin, özellikle eski Sovyet ülkelerinin yürüttüğü
politikaların kendi lehine olmadığı durumlarda birtakım teknik nedenlerle
gaz akışını kısıtlamaktadır.39 Yine 2014’de yaşanan Rusya-Ukrayna
krizinde, Rusya’nın enerjiyi nasıl etkin bir dış politika aracı olarak kullandığı
da görülmüştür.40 Öte yandan Rusya’nın enerji ihracına dayalı ekonomik
yapısı, onu gaz tedarikçisi devletlere de bağımlı kılmaktadır. Rusya’nın en
fazla petrol ve doğalgaz tedarik ettiği Avrupa ülkelerinin talebini kısması
ise Rus ekonomisini olumsuz etkileyeceğinden Rusya’nın da Avrupa
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pazarına bağımlı olduğunu göstermektedir.41
Bu bağlamda Hazar’a batılı şirketlerin gelmesi, diğer kıyıdaş devletlerin
tek taraflı bir şekilde denizdeki enerji kaynaklarını işletmesi ve ABD’nin
bölgeye girmesi gibi gelişmeler, Rusya’nın doğalgaz üzerindeki tekel
konumuna ve dış politikasına büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla
Rusya, Hazar’ın statüsünün belirlenmesinde kendi konumunu geriye
götürecek her türlü girişimi engellemeye dönük şekilde davranmakta ve
batılı şirketleri bölgeye sokmamaya çalışmaktadır.

AZERBAYCAN
Azerbaycan, Rusya ile beraber havzasının en aktif ülkesidir. Azerbaycan’ın
tespit edilmiş enerji kaynaklarının %90’ı Hazar havzasında bulunmaktadır.
38 Statistical Review of World Energy 2020, BP, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/
global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (Erişim Tarihi:
22.11.2020); Necdet Pamir, Enerjinin İktidarı, Hayygrup Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 321.
39 Pamir, a.g.e., s.321.
40 “Rusya Ukrayna’ya doğalgaz akışını kesti”, BBC, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/06/140616_
rusya_gazi_kesti, (Erişim Tarihi: 15.03.2019).
41 Tavana vd, a.g.m., s. 349.
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Hazar’ın güneyinde Azerbaycan’ın kıyılarının açıklarında yer alan ve doğal
gaz bakımından zengin Şah Deniz havzası, 1999 yılında keşfedilmiştir.42
Azerbaycan’ın kıyılarına yakın bölgelerde keşfedilen enerji kaynaklarını
işletebilmesi bakımından muhtemel uyuşmazlıkların çıkmasının önlenmesi
için Hazar’ın statü uyuşmazlığının çözümü önemlidir. SSCB’nin yapmış
olduğu 1921 ve 1940 anlaşmalarını kabul etmemektedir. Azerbaycan’ın
Hazar’ın statüsüne ilişkin iki temel tezi bulunmaktadır. Bunlardan ilki
açık deniz; diğeri ise Hazar’ın bir sınır gölü olarak değerlendirilmesidir.
Azerbaycan, Hazar’ı bir deniz olarak değerlendirip 1982 BMDHS’nin
Hazar’a uygulanabileceğini ileri sürmektedir.43 Bu yaklaşıma göre her
kıyıdaş devlet 12 mil karasularına sahip olabilecek ve 200 mil uzunluğunda
münhasır ekonomik bölgeleri olacaktır.44

hat esasına göre her kıyıdaş devlet, kendi milli sektöründe tasarrufta
bulunma hakkına sahip olabilecektir.

Azerbaycan bu tezinin dayanağı

olarak 1970’de SSCB’nin Hazar’ı dörde bölerek oluşturduğu sektörleri
göstermektedir.45 Azerbaycan bu dayanak çerçevesinde kendi milli
sektöründeki kaynakları batılı yatırımcılara açarak enerji kaynaklarını
işletmeye başlamıştır. Bu durum, Rusya ve İran’ın büyük tepkisini
çekmiştir. Rusya ve İran’ın sektörel bölünmeye karşı çıkarak ortak kullanım
istemelerinin sebebi, kendi kıyılarında enerji rezervinin az olmasıdır. Bu teze
göre paylaşım yapılması halinde en zengin petrol yatakları Azerbaycan ve
Kazakistan’a ait sektörlerde olacaktır.46
Bu

bağlamda

Azerbaycan,

incelendiğinde

bağımsızlığını

jeostratejik

korumak

ve

olarak

öneme

güçlendirmek

için

sahip
kendi

42 Dimitrios Mavrakis vd., “An Assessment of the Natural Gas Supply Potential of the South Energy Coridor
from the Caspian Region to the EU”, Energy Policy, 34, 2006, s. 1672.
43 Tavana, vd., a.g.m., s. 351.
44 Harunoğulları, a.g.m., s. 211.
45 Gökhan Bayraktar, “Hazar’daki Jeopolitik Mücadelenin Türkiye’nin Enerji Güvenliğine Etkileri”, Stratejik
Öngörü, (11), 2007, s. 86.
46 Meftun Metin, Politik ve Bölgesel Güç Hazar, IQ yayıncılık, İstanbul 2004, s. 165.
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İkinci yaklaşıma göre Hazar’ın bir sınır gölü olduğu düşüncesiyle orta
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sınırlarında olduğunu iddia ettiği enerji kaynaklarını dünya piyasasına
açmak istemiştir. Bu durum kısa süre içerisinde Hazar statüsünü tartışmalı
hale getirerek küresel ve bölgesel güçleri karşı karşıya getirmiştir. Nitekim
Azerbaycan, SSCB sonrası eski gücüne kavuşmak isteyen Rusya’ya karşı
bağımlılığını sona erdirmeye çalışarak Batılı devletlerle ikili andlaşmalar
imzalama yoluna gitmiştir. Fakat ABD ve Batılı devletlere yaklaşırken
bölgedeki Rusya ve İran’ı tam olarak karşısına almak istemeyip aradaki
dengeyi korumaya çalışmıştır. Bu tutumuyla aslında Azerbaycan sadece
kendi sınırları içerisindeki enerji rezervlerinin uluslararası pazarlara
taşınması için değil, aynı zamanda bölgedeki Kazakistan, Türkmenistan
gibi ülkelerinde enerji rezervlerinin dünya piyasasına açılmasında kilit rol
oynamaktadır.47
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İRAN
İran, dünyanın ikinci en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkesidir ve
petrol zengini Ortadoğu ile doğalgaz zengini Hazar bölgesi arasında
stratejik bir konumda bulunmaktadır. İran’ın Hazar’a ilişkin yaklaşımının
arkasında hem kuzey sınırlarını güvenlik altına alma hem de Merkezi Asya
devletleri ile istikrarlı ilişkiler kurma isteği de yatmaktadır.48 İran’ın Hazar’ın
statüsüne ilişkin tezi ise bir sınır gölü olduğu yönündedir. Bununla birlikte
İran, zaman zaman Hazar’ı beş eşit parçaya bölmeyi, zaman zaman
da Hazar’ın ortak kullanılması gerektiğini savunmuştur. İran, Hazar’ın
statüsünün beş kıyıdaş devletin ortak bir kararı sonucu belirlenmesi
gerektiğini ileri sürmekte ve kıyıdaş devletlerin tek taraflı tasarruflarının
1921 ve 1940 anlaşmalarına aykırı olduğunu düşünmektedir.49 Bunun en
önemli nedeni, İran’ın Hazar’a kıyısı olan kısımlarında enerji kaynaklarının
az olması ve Hazar’ın en derin bölgesinin İran kıyılarında bulunması ve
buradaki kaynakların çıkartılması ve işletilmesinin zorluğudur.
47 Elşen Memmedli, “Azerbaycan-Avrupa Birliği İlişkilerinde Enerji Faktörü”, Akademik Bakış, 61, 2017, s. 209.
48 Tavana, vd., a.g.m., s. 350.
49 Metin, a.g.e., s.162.; Tavana, vd., a.g.m., s. 351.
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İran’ın yıllarca Rusya ile beraber hareket etmesine rağmen Rusya’nın
1998’den sonra strateji değiştirerek Hazar’ın ulusal sektörlere bölünmesini
savunmaya başlaması ve bu yönde Kazakistan ve Azerbaycan ile anlaşma
yapması, İran’ı yalnızlaştırmıştır. İran, bu duruma tepki olarak 7 Temmuz
1998’de Türkmenistan’la bir bildiri imzalayarak beş kıyı devletinin oy birliği
olmaksızın Hazar’ın ulusal sektörlere bölünerek paylaştırılmasını kabul
etmeyeceğini ilan etmiştir.50
İran, Hazar’ın milli sektörlere bölünmesi durumunda %13,8’lik bir oranla
Hazar’daki en az paya sahip ülke konumuna gelecektir. Bu nedenle İran,
deniz tabanın ve yüzeyinin beş eşit parçaya bölünmesini savunmuştur.
Ayrıca Hazar’a kıyısı olmayan diğer devletlerin de Hazar’dan herhangi
bir şekilde yararlanmasına karşı çıkmaktadır.51 İran ayrıca, Hazar enerji
boru hatları projelerini desteklemektedir.

Tahran yönetimi, Hazar’dan

İran üzerinden Basra Körfezi’ne yapılacak boru hatlarının en kısa ve en
ekonomik şekilde Hazar pertrol ve doğalgazının ihracını sağlayacağını
ileri sürmektedir. Ancak bu hattın önündeki en büyük engel, ABD’nin İran’a
uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve İran’ı uluslararası toplumdan izole
etme çabalarıdır.52

KAZAKISTAN
Kazakistan, eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında en zengin enerji
kaynaklarına sahip üçüncü ülkedir. Petrol kaynakları bakımından ise
eski Sovyet Cumhuriyetleri içerisinde Rusya’dan sonra ikinci sırada
gelmektedir. Ayrıca, sahillerinin açıklarında dünyanın beşinci büyük petrol
rezervleri bulunduğundan Kazakistan, enerji yatırımları da çekmektedir.53
Kazak milli petrol şirketi ile ABD’li Chevron arasında, Hazar kıyısında
50
51
52
53

Kemer, a.g.m., s. 113.
Terzioğlu, a.g.m., s. 40.
Tavana, vd., a.g.m., s. 350.
Aynı yer; Guliyev-Akhrarkhodjaeva, a.g.m., s. 3172.
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kaynaklarının kendi ülkesi üzerinden dış pazarlara ulaştırılmasını isteyen
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bulunan Tengiz bölgesindeki petrolün işletilmesi için ortaklaşa 1993
yılında TengizCevroil (TCO) ortak girişimi kurulmuştur.54 Kazakistan’ın
ekonomik gelişmesinde önemli yer tutan enerji ihracatı açısından Hazar’ın
statüsünün netleşmesi, kendine kalan alan içerisinde yeni sahaları
işletmeye açması bakımından önemlidir. Hazar’ın hukuki statüsünün
belirlenmesinde Azerbaycan ile benzer görüşleri savunarak, 1982 tarihli
BMDHS’nin Hazar’a uygulanabileceğini, deniz tabanının orta hat esasına
göre bölünmesini, münhasır ekonomik bölgelerin dışında kalan bölgenin
ortak kullanılabileceğini ve Hazar’ın kıyıdaş devletlerin serbest dolaşımına
açık olması gerektiğini ileri sürmüştür. Ayrıca her kıyıdaş devletin, Rusya
topraklarından Hazar’a açılan su yollarını, Rusya ile ikili anlaşmalar
yapmak suretiyle kullanması gerektiğini savunmuştur.55
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1998 yılında Rusya ile yapmış olduğu anlaşma sonrasında Hazar’ın
deniz tabanının orta hat usulüne göre paylaştırılmasını öngörerek Hazar’ı
bir sınır gölü olarak görmeye başlamıştır. Nitekim İran, Hazar’ın tamamen
milli sektörlere bölünmesini değil sadece deniz tabanının milli sektörlere
bölünmesini istemektedir. Kazakistan’ın Hazar konusundaki politika
değişikliğinin sebebi, Kazakistan’daki Rus nüfusunun sayıca fazlalığı
ile ekonomisinin ciddi oranda Rusya’ya bağımlı olması ve Kazakistan’ın
Batı’ya giden tek boru hattının Rusya’dan geçiyor olması gösterilebilir.
Milli sektörlere bölünmesi sonucu Kazakistan, Hazar’a kıyıdaş devletler
arasında %29,6’lık oranla en büyük paya sahip devlet konumuna
gelmektedir.56
Çin’in artan enerji ihtiyacını iç pazarından sağlayamaması nedeniyle
dışa bağımlılığı da Kazakistan’ın Çin nezdinde önemini arttırmaktadır.
Hazar’ın statüsünün belirlenmesini takip eden süreçte Kazakistan’ın enerji
arzının artması, Çin’in ihtiyaç duyduğu enerjiyi temin etmesi açısından

54 Aynı yer.
55 Metin, a.g.e., s. 167.
56 Harunoğulları, a.g.m., s. 211.
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da önemlidir. Bu bağlamda Çin’in yıllık ihtiyacının %13’ünü karşılayan
mevcut Kazakistan – Çin petrol boru hattının da kapasitesinin artacağı
söylenebilir.57

TÜRKMENISTAN
Türkmenistan, Hazar bölgesindeki hidrokarbon kaynaklarına sahiplik
bakımından üçüncü sırada gelmektedir. Ancak enerji kaynaklarının
işletilmesi bakımından en az ilerleme gösteren devlettir. Türkmenistan,
kendi ülkesinde çıkan enerji kaynaklarını İran, Azerbaycan ve Türkiye’deki
boru hatlarına eklemleyerek uluslararası pazarlara ulaştırmak istemektedir.
Öte yandan Afganistan ve Pakistan üzerinden de alternatif bir rota ile
Hazar’da sahip olduğu enerji kaynaklarını dış pazara sunma çabası
bu hattın güvenliğini ve sürdürülebilirliğini riske attığından bu projede
bir ilerleme sağlanamamıştır.58 Ayrıca Türkmenistan, Çin ile yaptığı gaz
anlaşmasıyla Çin’in ithal ettiği gazın neredeyse yarısını 2009 yılından beri
bu ülkeye satmaktadır.59
Öte yandan Türkmenistan’ın, Hazar’ın statüsüne ilişkin görüşleri
ise belirsizdir. Bu bağlamda Hazar’ın göl veya deniz olduğuna dair net
bir görüşü bulunmamaktadır.

Zaman içinde birçok değişiklik gösteren

Türkmenistan’ın tutumu, başlangıçta Rusya ve İran’ın ortak kullanım tezini
benimsemek yönündeyken zamanla bu görüşten uzaklaşarak sınır gölü
statüsünde belirlenecek olan milli sektörleri savunmaya dönmüştür.60 1997
yılında Azerbaycan ile sınırlarının orta hat prensibine göre belirlenmesi
konusunda bir anlaşma imzalamıştır. Buna bağlı olarak 1998 Aralık ayında
Türkmenistan, Azerbaycan’ın tezini destekleyerek Hazar’ın bölgesel olarak
57 Tavana, vd., a.g.m., s. 350.
58 Aynı yer; Mavrakis, vd., a.g.m., s. 1675.
59 Emre Erşen-Mitat Çelikpala, “Turkey and the Changing Energy Geopolitics on Eurasia”, Energy Policy, 128,
2019, s. 585.
60 Karagöl, a.g.m.
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içerisindedir. Ancak Afganistan’daki siyasi istikrasızlıklar ve terör tehdidi
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paylaşılmasını ileri sürmüştür.61 Fakat Azerbaycan ile orta hattın geçeceği
alanların belirlenememesi sonucunda Azerbaycan’ın tezinden uzaklaşarak
İran ile yakınlaşmaya başlamıştır. Daha sonra Rusya, Azerbaycan ve
Kazakistan’ın kendi arasında yaptığı ittifaka karşı olarak İran’la Hazar’ın
güneyini paylaşan bir anlaşma imzalamıştır. Anlaşmada içerik olarak
Hazar’ın yatağının 1982 tarihli BMDHS’ye göre aralarında paylaştırılmasını
kararlaştırmışlardır.62

KÜRESEL GÜÇLERIN ENERJI
POLITIKALARININ HAZAR’A YANSIMALARI
Hazar havzasında SSCB’nin dağılmasını takip eden yıllarda bir güç boşluğu
oluşmuştur. Bu dönemden itibaren Hazar; ABD, Avrupa Birliği (AB) ve daha
Umut KEDİKLİ
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sonra yükselen bir güç olarak Çin arasında jeopolitik bir rekabet alanı
haline gelmiştir.

ABD’NIN ENERJI YAKLAŞIMI
Dünya enerji kaynakları üzerinde hakimiyet kurma hedefi, İkinci Dünya
Savaşı sonrası ABD’nin temel dış politikası ile bütünleşmiştir. ABD Başkanı
Franklin Roosevelt’in petrol karşılığında Suudi Arabistan’ı korumaya karar
vermesinden bu yana petrol, ABD’nin dış politikasını belirleyen temel
yapıtaşlarından biri haline gelmiştir.63 Gerek 1980’de Carter Doktrinin
ilanıyla Ortadoğu petrollerinin güvenliğinin sağlanması, gerekse 1997’de
ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın Hazar’ı “sorumluluk sahası” ilan etmesi, enerji
kaynaklarının ABD için hayati önem taşıdığını göstermektedir. Ortadoğu
enerji kaynaklarının güvenli arzının sağlanması sorunu ve enerji rezervleri
bakımından zengin olan Kuzey Denizi’nden enerji çıkarma ve taşıma
maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenlerle Hazar, ABD’nin ilgi sahası
61 Abilov, a.g.e., s. 57.
62 Terzioğlu, a.g.m., s. 42; Yolcu, a.g.m., s. 21.
63 Aslıhan Turan P., “Hazar Havzası’nda Enerji Diplomasisi”, Bilge Strateji, 2(2), 2010, s. 56.
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haline gelmiştir. Ayrıca enerji rezervlerinin hacmi bakımından da Ortadoğu
bölgesi enerji rezervlerine yakın bir hacme sahip olan Hazar, ABD’nin enerji
politikası açısından da önemlidir. 2011 yılında ABD Dış İşleri Bakanı Hillary
Clinton da ABD’nin yeni önceliğinin Asya’da varlık göstermek olduğunu
ifade etmiştir.64
ABD’nin bölgedeki en önemli stratejik hedefi, Rusya başta olmak üzere
herhangi bir devletin bölgeye tek başına hâkim olmasını engellemektir.
Ancak ABD’nin bu hedefinin önündeki en büyük engel, Rusya ve küresel bir
güç olarak yükselen Çin’dir. Bu bağlamda ABD bölgede etkinliğini arttırmak
için SSCB’den bağımsızlığını kazanan devletlerle işbirliğini geliştirmek için
politikalar üretmiştir. ABD, desteklediği Chevron, Amerada Hess, Devon
Energy, Exxon Mobile, Mepti, First International Oil Corp., Oryx, Ramco,
Azerbaycan ve Kazakistan olmak üzere bölge devletleriyle anlaşmalar
imzalayarak Rusya’nın bölgedeki hakimiyetini kırmaya çalışmıştır.65
ABD’nin bölgedeki en büyük rakibi ve engelleyicisi ise Rusya’dır.
Her iki devlet de Hazar enerji kaynaklarından ekonomik avantaj elde
etmeye ve enerji kaynaklarının dış dünyaya ulaşacağı rotaları belirlemeye
çalışmaktadır. Hugh Pope ve Theodero Pavlonis gibi bazı Amerikalı
siyaset bilimciler, iki devlet arasında yaşanan rekabeti “Büyük Oyun 2”
olarak tanımlamaktadır.66 19. Yüzyılda İngiltere ve Çarlık Rusyası’nın
Orta Asya bölgesinde üstünlük kurma mücadelesi “Büyük Oyun” olarak
adlandırılmaktaydı. Günümüzde Rusya’nın bu rekabetteki temel amacı
ise Hazar enerji kaynaklarının mevcut Rus boru hatlarıyla Karadeniz’e ve
Avrupa’ya ulaşmasını sağlamaktır. Böylelikle Rusya, boru hatlarıyla ülke
64 Ole Odgaardn-Jorgen Delman, “China’s Energy Security and Its Challenges towards 2035”, Energy Policy, 71,
2014, s. 115.
65 Bulut B. Gürpınar-Abdulkayyum Kesici, “Clinton’dan Bush’a ABD’nin Hazar Enerji Politikası”, Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, 33, 2005, s. 181; Ertan Efegil-Sibel Özsavaş, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Jeostratejik
Önemine Genel Bakış: Türkiye Avrupa Birliği ve Uluslararası Petrol Şirketleri”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 2013, s. 58-59.
66 Klare, a.g.e., s. 122.

December • 2020 • 4 (2) • 76-120

99

Umut KEDİKLİ
Yaşar ÇİÇEK

Ceaser Oil, Seneca Resources gibi enerji şirketleri aracılığıyla başta
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ekonomisini güçlendirecek ve enerji kaynaklarını bir dış politika aracı
olarak da kullanabilecektir. ABD ise Hazar enerji kaynaklarını Ortadoğu
enerji kaynaklarının tamamlayıcısı olarak kullanmak ve batıdaki pazarlara
Rusya ve İran’dan geçmeyecek bir rotayla ulaştırmak istemektedir.67
Bu noktada Türkiye, jeostratejik olarak hem Rusya ve İran’ın bölgedeki
etkinliğini kırmak hem de enerji kaynaklarının batıya transferi açısından
ABD için büyük bir öneme sahiptir.

Türkiye hem Orta Asya ile olan

kültürel bağları hem de bulunduğu coğrafi konum nedeniyle jeopolitik ve
jeoekonomik bir güç olarak önem taşımaktadır. Bu bağlamda ABD, Türkiye
ile işbirliğine girişmiş ve Türkiye’nin konumunu kullanarak kendi gücünü
pekiştirmeye çalışmıştır.68 Fakat ABD, bu politikalarına rağmen Rusya’nın
bölgedeki etkinliğini kıramamıştır.
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AVRUPA BIRLIĞI’NIN ENERJI YAKLAŞIMI
1973-1974 petrol krizleri sonucu dünya ekonomisinde yaşanan tahribat,
birçok enerjiye bağımlı olan ülkeyi de olduğu gibi, AB ülkelerini de ciddi bir
şekilde etkilemiştir. Bu krizlerle birlikte petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık
ve enerji arzını karşılayamama riski, AB ülkelerini yeni enerji politikaları
üretme zorunluluğuna itmiştir. Bu bağlamda AB, birtakım düzenlemeler
gerçekleştirerek

enerji

alanında

daha

aktif

politikalar

izlemeye

başlamıştır.69 Enerjinin önemini daha çok 1973 petrol krizinden sonra
gündeme alan AB, yaptığı tüm andlaşmalara enerji işbirliğini de ekleyerek
1991 yılında Avrupa Enerji Şartı’nı kabul etmiştir. Daha sonra ise enerji
arzının güvenliği ile ilgili olarak 2000 yılında Yeşil Kitabı yayınlamıştır.
Birliğin enerji politikaları genel olarak incelendiğinde üç temel strateji
üzerine oturtulmuştur. Bu stratejilerin amacı ilk olarak topluluğun rekabet
67 Lutz Kleveman, Yeni Büyük Oyun Orta Asya’da Kan ve Petrol, çev. Hür Güldü, Everest Yayınları, İstanbul 2004,
s. 134-135.
68 Muhammed Emin Kocaman, “Hazar Havzası’nda Enerji Güvenliği ve Enerji Jeopolitiği”, Adnan Menderes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3), 2018, s. 162.
69 Hüseyin Naci Bayraç, “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğal Gaz Kaynakları Açısından Bir
Karşılaştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 2009, s. 123.
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etme gücünün arttırılmasında katkı sağlamaktır. İkinci olarak enerji arz
güveliğini sağlamak ve son olarak ise sürdürülebilir kalkınma kapsamında
çevrenin korunmasıdır. Bu stratejiler çerçevesinde endüstride kullanılan
kömürün payını koruyarak doğalgazın payını arttırmak, nükleer enerji
santrallerinin güvenliğini en yüksek şekilde sağlamak ve yenilebilir enerji
kaynaklarının payını arttırmak temel amaçları arasındadır.70 2007 yılında
AB’nin yayınladığı 2030 Enerji ve İklim Hedefleri belgesinde özellikle
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili devlet desteklerinin arttırılması
ve özel sektörün bu alana daha fazla yatırım yapmasının sağlanması
hedefinin konduğu görülmektedir.71
ABD’den sonra dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan AB, enerji
ihtiyacının %54’ünü ithal etmektedir. Bu oranın %90’ı petrol iken %66’sını
doğalgazın da %30’unu Rusya’dan almaktadır. Avrupa coğrafyasının
enerjide ithalata olan bağımlılığı, AB’nin enerjiyi tedarik ettiği bölgelerin
istikrarını düşünmesini de gerektirmektedir. Dolayısıyla zengin enerji
kaynaklarının bulunduğu Hazar bölgesinin istikrarı, arz güvenliğini de
temin edeceğinden Avrupa ile Hazar arasında jeo-ekonomik bakımdan
bir karşılıklı bağımlılık bulunmaktadır.73 Bu bağlamda AB’nin petrol ve
doğalgaz rezervleri bakımından zengin olan Orta Doğu’nun yanı sıra
Hazar bölgesine de ilgisi artmakla beraber Norveç, Cezayir ve Libya gibi
ana üretici ülkelerle de yakın ilişkiler kurduğu belirtilmelidir.74 Fakat AB,
Orta Doğu’nun içinde bulunduğu siyasi istikrarsızlıktan ötürü enerji arzı
ve güvenliği için Orta Asya enerji kaynaklarına yönelik birtakım projeler
gerçekleştirerek başta Hazar havzası olmak üzere Orta Asya bölgesinde
70 Turan, a.g.m., s. 58; Ülviyye Aydın, “Avrupa Birliği’nin Enerji Politikaları: Bakü Petrollerinin Lojistik Boyutu”,
Uluslararası Hukuk ve Politika, 10(40), 2014, s. 46.
71 Alkan, a.g.m., s. 220.
72 Hüseyin Naci Bayraç-Melih Çıldır, “AB Yenilenebilir Enerji Politikalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki
Etkisi”, Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme, (17) ICMEB Özel Sayısı, 2017, s. 204.
73 Alkan, a.g.m., s. 221-216.
74 Hüseyin Naci Bayraç, “Uluslararası Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Uygulanan Politikalar”,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(13), 2018, s. 28; Alkan, a.g.m., s. 219.
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doğalgaz oluşturmaktadır.72 Ayrıca AB, ithal ettiği petrolün %35’ini ve
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etkinliğini arttırmaya çalışmıştır. Bu çerçevede Yamal-Avrupa I, Ukrayna
Boru Hatları, Brother-hood, Soyuz, Northern Lights, Blue Stream, BTE
(Bakü-Tiflis-Erzurum), Yeşil Akım ve Langeled doğalgaz boru hatlarının
tamamlanmasına katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda Yamal-Avrupa II,
White Stream, Nord Stream, Poseidon, Blue Stream II projeleri de planlama
aşamasındadır. Bu projeler tam olarak yapıldığında, Ortadoğu ve Hazar
bölgesindeki doğalgazın Avrupa’ya ulaştırılması mümkün hale gelecektir.75
Ayrıca, Türkiye’nin jeostratejik konumu da bu projelerin etkin bir şekilde
faaliyete geçmesinde büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda DoğuBatı enerji koridoru olan Türkiye, aynı zamanda bu projelerin hayata tam
olarak geçirilmesiyle birlikte Kuzey-Güney enerji koridoru olma fırsatı da
yakalayacaktır.
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AB’nin ortaya çıkmasının hem merkezinde hem de destekçisi olduğu
bu boru hatlarının enerji tedarikçisi olarak kilit ülkesi Azerbaycan’dır.
Uzun yıllar boyunca Azerbaycan’da enerji güvenliğinin sağlanmasında
AB’nin rolü oldukça büyüktür. Bu desteğin temelinde 20 Eylül 1994 yılında
imzalanan “Asrın Andlaşması” yer almaktadır. Bu andlaşmayla beraber
Azerbaycan’ın üretmiş olduğu petrol ve doğalgaz, BTC petrol boru hattı ve
BTE doğal gaz boru hatlarıyla Avrupa ülkelerine ulaştırılmaya başlamıştır.
Bu bağlamda Azerbaycan ve buna bağlı olarak Hazar’daki enerji rezervleri,
AB’nin enerji arzı ve güvenliğini sağlamak açından büyük öneme sahiptir.76
Sonuç olarak, Hazar’ın hukuki statüsünün nihai şekilde belirlenerek yeni
boru hatları projelerinin tamamlanması, AB’nin enerji güvenliği ve çeşitliliği
açısından önemlidir.

ÇIN’IN ENERJI YAKLAŞIMI
Hazar havzası, ekonomik gelişmesine bağlı olarak artan enerji ihtiyacı
bakımından Çin için önemli bir havzadır. Çin, 1990’lara kadar sahip
75 Bayraç, a.g.m., s. 204.
76 Memmedli, a.g.m., s. 213.
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olduğu petrol kaynakları bakımından kendine yeterliyken hızla büyüyen
ekonomisiyle petrole daha fazla ihtiyaç duymaya başlamış ve bu
gereksinimini petrol ithalatı ile karşılamaya çalışmaktadır. 1978’den
2004’e kadar Çin’in enerji tüketimi %245’lik bir artış göstermekle beraber
bu şekilde bir artış devam ederse yakın zaman içerisinde 100 milyon
tondan fazla petrol ithal etmek zorunda kalacaktır.77 Ayrıca Exxon Mobile
Enerji Şirketi’nin verilerine göre, küresel enerji talebinin 2040’a kadar
%25 oranında artacağı ve bu artışın yaklaşık % 45’ini Çin ve Hindistan’ın
oluşturacağı öngörülmektedir.78 Günümüzde dahi kömürden sonra petrol
ihtiyaç duyduğu ikinci en önemli enerji kaynağı olup, üretimi artan talebini
karşılayamamaktadır.

Dolayısıyla, Çin’in önümüzdeki on yıl içerisinde

dışarıdan petrol alımı ihtiyacının %80’e çıkacağı öngörülmektedir.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın öngörülerine göre de Çin, 2035 yılında
dünyada ilk sıraya yerleşecektir.79 Bu nedenle Çin, artan enerji ihtiyacını
karşılamak için Orta Asya ülkelerine yönelmiştir. Enerji ihtiyacının önemli
bir kısmını karşılayacak olan başta Kazakistan ve Türkmenistan olmak
üzere, Rusya ve Özbekistan ile de önemli enerji projelerine imza atmıştır.
Çin, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını Türkmenistan-Çin Doğalgaz Boru
Hattı, Kazakistan-Çin Petrol Boru Hattı ve Özbekistan-Çin Doğalgaz Boru
Hattı üzerinden gerçekleştirmektedir.80 Bu boru hatlarından TürkmenistanÇin boru hattı, Çin’in ithal ettiği doğalgazın %81’ini oluşturmaktadır.81
Dolayısıyla enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığı Orta Asya
bölgesinin güvenliği, Çin için büyük önem taşımaktadır. Çin, bölgede
ekonomik işbirliğinin yanı sıra güvenlik ve sınır sorunlarını çözmek

77 Turan, a.g.m., s. 57; Kleveman, a.g.e., s. 245.
78 “Outlook for Energy: A View to 2040”, Exxon Mobile, https://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/
outlook-for-energy/2017/2017-outlook-for-energy.pdf, (Erişim Tarihi:21.03.2019).
79 Sevim, a.g.m., s. 94-95; Tavana, vd., a.g.m., s. 350; Odgaard-Delman, a.g.m., s. 109.
80 Bilge Ustaoğlu, “Çin’in Orta Asya Politikası”, M. Seyfettin Erol, der, Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya’nın
Değişen Jeopolitiği Yeni Büyük Oyun, Platin Yayınları, Ankara 2009, s. 360-361; Bayraç (2018), a.g.m., s. 29.
81 Bayraç, a.g.m., s. 205.
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gelindiğinde ABD’den %77 daha fazla enerji tüketen bir ülke olarak
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açısından Şangay İşbirliği Örgütü’nün kurulmasında önemli bir rol
oynamıştır. Ayrıca ABD’nin bölgede hakimiyet kurmasını istemeyen Çin,
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’nün kuruluşunda Rusya ile beraber hareket
ederek bölgede ABD ve NATO’ya karşı bir blok oluşturmuştur.82 Çin, bu
örgüt aracığıyla Orta Asya devletleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi
hedeflerken bölgeye komşu diğer devletlerle de işbirliklerini güçlendirerek
etkisini Hazar’a kadar yaymayı planlamaktadır. Bu şekilde ŞİÖ üyesi
devletler, Körfez ülkelerine enerji bakımından daha az bağımlı hale
gelecektir.83 ABD-Rusya rekabetine katılmaya çalışmaktadır. Yukarıda
açıklanan nedenlerle mikro ölçekte Hazar Havzası, makro ölçekte ise
Avrasya coğrafyasının güvenliği ve istikrarı, Çin için önem arz etmektedir.
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HAZAR ‘DENIZI’NIN STATÜ SORUNUN
ÇÖZÜMÜ VE ULUSLARARASI ENERJI
PIYASASINA ETKISI
HAZAR’IN STATÜSÜNÜN HUKUKI ÇÖZÜMÜ
Hazar’a kıyıdaş devletler, statü sorunun çözülmesi amacıyla 2002’de
Aşkabat’ta ve 2007’de de Tarhan’da zirve toplantıları yapmışlardır.
Tahran’da taraflar arasında ortak bir bildiri metni imzalanmıştır.84 Bu
belgeye göre, ilk olarak Hazar’ın hukuki statüsünün bir an önce taraflarca
kesin olarak belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca bu belgeye göre
Hazar’daki kaynakların kullanımı için taraflar arasında ortak bir tutum
belirlenip özellikle enerji ve ulaştırma konularında taraflar arasında iş
birliği de arttırılacaktır. Bu metnin kabul edilmesiyle birlikte ekonomik
işbirliği açısından Azerbaycan ve Kazakistan arasındaki Trans Hazar
82 Aydın Aydın, “Küresel Mücadele Politikaları: Orta Asya’da Rusya, ABD ve Çin”, Süleyman Demirel Üniversitesi
Vizyoner Dergisi, 6(13), 2015, s. 8.
83 Odgaard-Delman, a.g.m., s. 115.
84 İsmail Sarı, “Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü Konvansiyonu ve Çok Boyutlu Etkileri”, İran Araştırmaları
Merkezi, https://iramcenter.org/hazar-denizinin-hukuki-statusu-konvansiyonu-ve-cok-boyutlu-etkileri/, (Erişim
Tarihi: 14.12.2018).

104

Aralık • 2020 • 4 (2) • 76-120

BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
işbirliğinin önündeki engellerin azaltıldığını; güvenlik açısından ise İran’ın
fayda sağladığını söylemek mümkündür.85 Tahran zirvesinde önemli
kararlar alınsa da Hazar’ın statüsünü netleştiren bir karar alınamamıştır.
Tahran’dan sonra üçüncü zirve toplantısı 2010 yılında Bakü’de, dördüncü
zirve toplantısı ise 2014 yılında Rusya’nın yapılmıştır. Fakat bu zirvelerden
de herhangi bir sonuç elde edilememiştir.
Son olarak kıyıdaş devletler 12 Ağustos 2018’de Kazakistan’ın Aktau
kentinde toplanmıştır. Taraflar 24 maddelik bir andlaşma imzalayarak
Hazar’ın nihai statüsünü belirlemişlerdir. Bu andlaşma ile Hazar’ın bir “göl”
veya “deniz” olduğu iddiaları sonlandırılmıştır. Yapılan andlaşmaya göre
Hazar’a, özel deniz statüsü tanınmaktadır.86 Bu bağlamda andlaşmada
Hazar’ın su yüzeyinin ortak kullanıma uygun görülürken su tabanı ve
arasında paylaştırmaktadır.
Andlaşma metni incelendiğinde anlaşmanın bir paylaşım anlaşması
olmasının dışında bölgede iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek, istikrarı ve
güvenliği sağlamak amacı da taşıdığı görülmektedir. Andlaşmanın öne
çıkan maddeleri şu şekildedir:
1. Devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve
egemen eşitliğine, kuvvet kullanılmamasına veya güç tehdidinde
bulunulmamasına, karşılıklı iş birliğine ve birbirlerinin içişlerine
karışılmamasına saygı gösterilmesi ve Hazar ‘Denizi’nde taraflara ait
olmayan silahlı kuvvetlerin de bulundurulmaması kabul edilmektedir.
(Madde 3)
2. Hazar ‘Denizi’nin su alanı; içsulara, karasularına, balıkçılık bölgelerine
ve ortak deniz alanlarına bölünecektir. (Madde 5)

85 Kenan Aslanlı, “Hazar Denizi’nin Jeopolitik ve Jeoekonomik Konumu: Enerji, Taşımacılık, Hukuk ve Çevre
Boyutları”, İran Araştırmaları Merkezi, s. 29-30.
86 Sarı, a.g.m.
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yeraltı enerji kaynaklarının kullanılması ve işletilmesi de kıyıdaş devletler

BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜÇLERİN ENERJİ
POLİTİKALARININ HAZAR ‘DENİZİ’ UYUŞMAZLIĞINA VE
ÇÖZÜMÜNE YANSIMALARI
3. Tarafların her biri, karasularının genişliğini, bu andlaşma uyarınca
belirlenen taban hatlarından ölçülen 15 deniz mili sınırını aşmayacak
şekilde belirleyecektir. (Madde 7) Ek olarak taraflardan her birinin,
karasularına bitişik 10 deniz mili mesafede bir balıkçılık bölgesine
sahip olacağına karar verilmiştir. (Madde 9)
4. Hazar ‘Denizi’nin deniz tabanının ve toprak altının sektörlere bölünerek
sınırlandırılması taraflar arasında uluslararası hukukun genel kabul
görmüş ilkeleri ve normları dikkate alınarak anlaşmalarla belirlenmelidir.
(Madde 8)
5. Taraflar, Hazar ‘Denizi’nin yatağına denizaltı kabloları ve boru hatları
döşeyebilirler. Denizaltı kabloları ve boru hatları, deniz tabanı sektörü
kablo veya boru hattıyla geçilecek olan taraflar arasında mutabakata
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varılarak belirlenir. (Madde 14)87
Andlaşma maddelerinden anlaşılacağı üzere uzun yıllar Hazar ‘Denizi’
üzerinde Rusya ve İran’ın tarihi iddialarından vazgeçtiği ve paylaştıkları
alanlar bakımından diğer kıyıdaş devletlerin de menfaatlerini dikkate
alan bir andlaşma yaptıkları görülmektedir. Bununla birlikte andlaşmanın
imzalanması sonrasında İran’da milletvekillerinin de bir kısmının içinde
olduğu bazı çevreler, İran’ın Hazar’dan alacağı payın azalacağını öne
sürerek andlaşmaya ilişkin itirazlarda bulunmuştur. Özellikle bazı çevreler,
andlaşmayı İran’ın yenilgisiyle sonuçlanan 1826-1828 Rus – İran savaşı
sonrası imzalanan Türkmençayı Anlaşması’na benzetmiştir. Ancak, gerek
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gerekse Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Bahram Kassami bu tür iddiaları reddetmiş ve İran’ın herhangi bir hak
kaybına uğramadığını ifade etmiştir.88

87 “Convention on the Legal Status of the Caspian Sea”, Kremlin.Ru, http://en.kremlin.ru/supplement/5328,
(Erişim Tarihi: 22.01.2019).
88 “Tehran Tries to Face down Domestic Critics of Caspian Sea Deal”, Forbes, https://www.forbes.com/
sites/dominicdudley/2018/08/14/tehran-skeptics-of-caspian-sea-deal/?sh=63a26a9950fc,
(Erişim
Tarihi:
26.11.2020).
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ABD’nin Hazar havzasında askeri üsler kurma isteği de göz önünde
bulundurulduğunda; Hazarın statüsünü belirleyen andlaşmada kabul
edilen kıyıdaş ülkeler dışında diğer devletlerin Hazar’da askeri üs
bulunduramayacağı hususu, Rusya ve İran’ın stratejik açıdan bölge
güvenliği açısından önemli bir başarı elde ettiğini de göstermektedir.

HUKUKI ÇÖZÜMÜN KÜRESEL ENERJI
POLITIKALARINA VE TÜRKIYE’YE OLASI ETKILERI
Hazar’ın hukuki statüsünün belirlenmesi, uluslararası enerji piyasası
açısından büyük bir öneme sahiptir. Andlaşmayla birlikte komşuluk
ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgesel entegrasyonun sağlanması, sorunların
barışçıl yollarla çözülmesi ve Hazar’a kıyıdaş olmayan ülkelerin Hazar
hususunun kararlaştırılması; Hazar ile ilgili politikaların belirlenmesini,
bölge dışı devletlerin müdahalelerine kapalı hale getirdiği söylenebilir.
Andlaşma ile birlikte Rusya, bölgedeki hakimiyetini korurken boru
hatlarındaki üstünlüğünden feragat etmektedir. Andlaşmadan önce boru
hatlarının inşasında tüm kıyıdaş devletlerin onayı gerekirken anlaşmanın
14. maddesi uyarınca boru hattının geçeceği deniz yatağına sahip
devletlerin rızasının alınması yeterli olacaktır.89 Yani başka bir deyişle,
andlaşmada deniz tabanının tamamının taraflar arasında yapılacak ikili
anlaşmalarla paylaşılması öngörülmektedir. Bu bağlamda Türkmenistan
gazının, Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasını
hedefleyen Trans Hazar Boru Hattı Projesi bu anlaşmayla mümkün hale
gelmektedir.
Trans Hazar Boru hattıyla birlikte Avrupa’nın orta ve uzun vadedeki
doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecektir ancak bu projenin kısa vadede

89 “Convention on the Legal Status of the Caspian Sea”, Kremlin Ru, http://en.kremlin.ru/supplement/5328,
(Erişim Tarihi: 22.01.2019).
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‘Denizi’nde askeri üs veya herhangi bir askeri donanma bulunduramayacağı
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hayata geçirilmesi mümkün görülmemektedir.90 Rusya’nın kısa vadede
Hazar’daki hakimiyetinin süreceği tahmin edilse de ABD’nin de Hazar’a
ilişkin politikaları büyük bir titizlikle devam etmektedir. Exxon Mobile,
Chevron, BP vb. enerji şirketleri aracılığıyla ABD ve İngiltere, Azerbaycan
ve Kazakistan üzerinden Hazar petrol rezervlerinin yaklaşık %27’sini ve
doğal gazın %40’nı kontrol altında tutmaktadır.91 Hukuki statüyü çözen
andlaşmayla yeni boru hatlarının yapımının önünün açılması; ABD’nin
Rusya’nın enerji taşımacılığı üzerindeki etkisini kırma, Orta Asya, Hazar
ve Kafkasya’da enerji kaynaklarının taşınmasına alternatif bir güzergâh
oluşturma ve bu güzergahların Türkiye üzerinden batı pazarına taşınması
imkanını doğurmuştur.
Hazar enerji kaynaklarının batı pazarına ulaştırılmasında coğrafi
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bakımdan kilit konumda bulunan Türkiye, enerji hatlarının bağlantı noktası
olarak Asya ile Avrupa arasında bir enerji köprüsü rolü oynamaktadır.92
Hazar’ın statü sorununun çözülmesi Türkiye için de birtakım fırsatlar
yaratmaktadır. İlk olarak, Türkmenistan ve Kazakistan’ın enerji kaynaklarını
Türkiye

üzerinden

batı

pazarına

ulaştırmak

istemesi,

Türkiye’nin

enerji talebinde çeşitlilik yaratırken Türkiye’nin de bölgesel önemini
arttırmaktadır.93 Türkiye’nin Türkmenistan’dan doğalgaz ithal etmesiyle
birlikte hem Rusya’ya olan bağımlılık azalacak hem de enerji güvenliği
– istikrarı sağlanarak doğal gaz fiyatlarında bir azalma söz konusu
olabilecektir.
Türkiye’nin Hazar’dan diğer bir muhtemel faydası ise Avrupa’nın
sürekli artan enerji ihtiyacına bağlı olarak gelişmektedir. Hazar’ın Batıya
çıkış güzergahı Rusya ve Türkiye üzerinden geçmektedir. 2006-2009

90 “Hazar’da Yeni Dönemin Kaybedeni AB ve Türkiye: 22 Yıl Süren Müzakerelerde Bu Duruma Nasıl Gelindi?”,
Euronews, https://tr.euronews.com/2018/11/16/hazar-da-yeni-donemin-kaybedeni-ab-ve-turkiye-hukuki-statuyubelirleyen-uzlasi-anlami-ne, (Erişim Tarihi: 01.02.2019).
91 Sarı, a.g.m.
92 Erşen-Çelikpala, a.g.m., s. 585
93 Koçak, a.g.m., s. 12.
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yılında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizi ve sonrasında
2014 yılında da Rusya’nın Ukrayna’nın ülkesinin bir parçası olan Kırım’ı
işgali ve görünürde bir ilhak ile kendi topraklarına katması ve Ukrayna’yı
bölme çabaları sonrasında AB de alternatif enerji güzergahları aramaya
başlamıştır.94 Şüphesiz Avrupa ülkeleri boru hatlarının Rusya’dan
geçmesini istemekten ziyade Türkiye üzerinden geçmesini tercih
edeceklerdir. Türkiye’nin de bu geçişler üzerinden stratejik öneminin
artacağı aşikârdır.

Ayrıca Hazar havzasının hukuki ve siyasi açıdan

istikrar kazanmasıyla birlikte, Çin’in İpek Yolu Projesi’nin hız kazanması
da muhtemeldir. Bu proje sayesinde bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler
yakınlaşacak ve ekonomik ilişkiler farklı boyutlara ulaşılabilecektir.
Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin gelişmesi, Batılı devletlerle
güçlenecektir. Hazar’a kıyıdaş devletlerin önemli bir kısmıyla Türkiye
arasında kültürel değerler bakımından benzerlik olduğundan, bölgenin
istikrara kavuşması Türkiye’nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine de
yansıyacaktır.95

SONUÇ
Devletlerin dış politikalarında Hazar havzasını öne çıkaran unsur, bölgenin
sahip olduğu zengin hidrokarbon enerji kaynaklarıdır. Uluslararası Enerji
Ajansı ve diğer enerji şirketlerinin saha çalışmalarının sonuçlarına göre
Ortadoğu bölgesinden sonra en değerli kanıtlanmış enerji rezervlerine
sahip ikinci bölgesi Hazar havzasıdır. Gerek Hazar’ın açıklarında gerek kıyı
boyunca ve gerekse kıyının iç kısımlarına kadar uzanabilen enerji kaynakları
havzayı jeopolitik ve jeoekonomik açıdan önemli hale getirmektedir.
Bölgede bulunan enerji kaynakları, hem bölge ülkelerinin ekonomilerinin
gelişmesine katkı sağlamakta hem de dış pazarlara sunularak diğer
94 Erşen-Çelikpala, a.g.m., s. 585-589.
95 Koçak, a.g.m., s. 13.
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ilişkilerine de yansıyacak ve iki coğrafya arasındaki köprü konumu
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devletlerin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı vermektedir. Dolayısıyla
bölgedeki petrol ve doğalgaz sahalarının işletilmesi ve buradan çıkarılan
kaynakların dış pazarlara ulaştırılması bakımından yabancı enerji şirketleri
içinde Hazar havzası önemli bir yatırım alanıdır. Bölgeden çıkarılan
petrol ve doğalgazın uluslararası piyasaya arzı için kurulan boru hatları
ve geçtiği güzergahlar da bölgeyi stratejik bakımdan değerli kılmaktadır.
Bu bağlamda Soğuk Savaş dönemine kadar Rusya ve İran’ın Hazar
bölgesinde üstünlük kurma mücadelesinde olduğu görülürken özellikle
Soğuk Savaş döneminde ise Sovyet Rusya’nın Hazar bölgesini arka
bahçesi olarak görmesine bağlı olarak bölge üzerinde hakimiyet kurduğu
söylenebilir. Ancak Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte Hazar havzasındaki
enerji kaynaklarından pay alma çabasına ABD, AB ve Çin gibi küresel
Umut KEDİKLİ
Yaşar ÇİÇEK

aktörler de katılmıştır. Özellikle ABD’li enerji şirketlerinin bölgede yaptığı
yatırımlar üzerinden ABD’nin Rusya’ya ve küresel güç olma yolunda
ilerleyen Çin’e karşı üstünlük sağlamaya çalıştığı ve Rusya’nın bölgedeki
güç tekelini de kırmaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Öte yandan Rusya’nın
1990’lı yıllarda geçirdiği dönüşüm süreci sonrasında enerji kaynaklarının
ihracına bağlı bir büyüme stratejisi benimsemesi nedeniyle Hazar
havzasında kendi inisiyatifi dışında bir oldu bittiye de izin vermeyeceği
aşikardır. Özellikle enerji kaynaklarının batı pazarlarına ulaştırılmasında
kontrolü elinde bulundurmak isteyen Rusya, Hazar çıkışlı boru hatlarının
geçiş güzergahlarında söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Çin ise büyüyen
ekonomisinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi iç kaynaklarla karşılayamadığından
gerek kendine yakın olan Hazar bölgesi enerji kaynaklarının arzının
güvenliğini gerekse tedarikçi devletlerin siyasi ve ekonomik istikrarını
gözeten adımlar atmaktadır. AB’nin ise özellikle doğalgaz ithalinde
Rusya’ya olan bağımlıktan rahatsız olduğu ve yeni güzergahlar ve işbirlikleri
ile arz çeşitliliği yaratmaya çalıştığı görülmektedir. Tüm bu enerji denklemi
içerisinde Hazar’a kıyıdaş devletler olan Azerbaycan, İran, Türkmenistan
ve Kazakistan’ın da Hazar havzasındaki enerji kaynaklarından daha
fazla pay alma çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Ancak, kıyıdaş
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devletler, Hazar’ın hukuki statüsü üzerinde uzun yıllardır anlaşamadıkları
gibi kıyıdaş devletlerin Hazar’daki deniz yetki alanlarının sınırlarının ne
olacağı ve deniz tabanının aralarında nasıl bölüşüleceği gibi konularda
da mutabakata varamamışlardı. Buna bağlı olarak da Hazar’da etkinliğini
kaybetmek istemeyen Rusya ve İran’ın, Hazar’ın hukuki statüsünün belirsiz
kaldığı gerekçesiyle uzun yıllar bölgedeki enerji kaynaklarının çıkartılması
ve işletilmesine karşı çıktığı görülmüştür. Gerek bölgesel aktörlerin enerji
politikaları gerekse küresel aktörlerin enerji politikaları Hazar’ın statü
sorunun çözümünü gerekli kılmaktadır. Zira statü sorununun hukuki
çözümü, enerji alanında bölgedeki işbirliği olanaklarını arttıracağı gibi arz
miktarını ve çeşitliliğini de olumlu etkileyecektir.
Hazar’ın statüsü, özellikle 1994 yılından itibaren siyasi ve hukuki
egemenliği altında gördüğü bölgelerden enerji kaynaklarını çıkarması
ve uluslararası şirketlerle bu alanda iş birliği yapması Hazar’ın hukuksal
statüsünü de gündeme taşımıştır. Hazar’ın hukuki statüsü ile ilgili
kıyıdaş devletlerin üç farklı yaklaşımı mevcuttur. Bu yaklaşımlardan
ilki Hazar’ın bir deniz olarak değerlendirilmesidir. Böylelikle her kıyıdaş
devlet, kendi münhasır ekonomik bölgesine ve kıta sahanlığına sahip
olacaktır. Bu görüş çerçevesinde 1982 tarihli BMDHS’nin Hazar’a
uygulanabileceği varsayılmaktadır. İkinci yaklaşım ise Hazar’ın bir göl
olarak değerlendirilmesidir. Hazar’ın göl olarak kabul edilmesi durumu,
uluslararası hukukta göllerin paylaşımına ilişkin genel bir kural koyan
düzenleme olmadığı için en çok tartışılan konu olmuştur. Göl olarak
değerlendirilmesi halinde sınırlar ve gölün kullanımı, devletlerin alacağı
kararlara bağlı olacaktır. Üçüncü yaklaşım ise Hazar’a özel bir statü
sağlanmasını ileri sürmektedir. Bu yaklaşıma göre Hazar, normal bir deniz
veya gölden farklı bir statüye sahip olmalıdır.
Hazar’daki enerji kaynaklarından daha fazla yararlanma isteği bu
uyuşmazlığından çözülmesi yününde adımların atılmasını hızlandırmıştır.
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bir sorun olarak gündeme gelmiştir. Kıyıdaş devletlerin, Hazar’da kendi

BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜÇLERİN ENERJİ
POLİTİKALARININ HAZAR ‘DENİZİ’ UYUŞMAZLIĞINA VE
ÇÖZÜMÜNE YANSIMALARI
12 Ağustos 2018 tarihinde kıyıdaş devletler bir andlaşma imzalayarak
Hazar’ın nihai statüsünü belirlemişlerdir. Bu andlaşma ile beraber Hazar’a,
özel deniz statüsü tanınmaktadır. Andlaşmada Hazar’ın büyük bölümü
ortak kullanıma uygun görülürken deniz tabanın kıyıdaş devletler arasında
yapılacak ikili anlaşmalarla sınırlandırılması kabul edilmiştir.
Andlaşma maddeleri incelendiğinde Hazar ‘Denizi’ üzerinde Rusya ve
İran’ın uzun yıllardır süren tarihi iddialarından vazgeçtiği ve paylaştıkları
alanlar bakımından diğer kıyıdaş devletlerin de menfaatlerini dikkate alan
bir andlaşma yaptıkları görülmektedir. Stratejik açıdan Hazar’a kıyıdaş
olmayan devletlerin Hazar ‘Denizi’nde askeri üs veya herhangi bir askeri
donanma bulunduramayacağının kabulü sonucunda, andlaşmanın Hazar’ı
bölge dışı devletlerin müdahalelerine kapalı hale getirdiği söylenebilir.
Umut KEDİKLİ
Yaşar ÇİÇEK

Bu şekilde bir yandan Rusya, andlaşma ile birlikte bölgedeki hakimiyetini
korurken öte yandan boru hatlarındaki üstünlüğünden de bir ölçüde feragat
etmektedir. Bu durum ise yeni boru hatlarının yapımının önünü açmakta ve
ABD’nin ve AB’nin Rusya’nın enerji taşımacılığı üzerindeki etkisini kırması
bakımından da Batılı şirketlere fırsat yaratmaktadır.
Hazar’ın statü sorununun çözülmesi ile Rusya’ya alternatif boru
hatlarının gündeme gelmesi ise Türkiye için de birtakım fırsatlar
yaratmaktadır. Türkiye, doğudaki enerji kaynaklarının batı pazarlarına
ulaştırılması bakımından bir kavşak noktası olduğundan her iki coğrafya
açısından da kilit önemdedir. Ayrıca Türkiye’den geçen boru hatlarındaki
ortaklıklar ve Anadolu üzerinden taşınan enerjiden elde edilen gelirler, ülke
ekonomisine de önemli bir döviz girdisi sağlamaktadır. Statü sorununun
çözülmesiyle birlikte yeni hatlarla Türkmenistan ve Kazakistan’ın Hazar
bölgesi enerji kaynaklarını Türkiye üzerinden batı pazarına ulaştırmak
istemesi, hem Türkiye’nin enerji talebinde çeşitlilik yaratacak hem de
Türkiye’nin bölgesel önemini de arttıracaktır. Türkiye’nin Hazar bölgesi
devletleriyle ilişkilerinin gelişmesi, Türkiye’nin Batılı devletlerle ilişkilerine
de yansıyacak ve Türkiye’nin iki coğrafya arasındaki köprü konumu daha
da güçlenecektir.
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STRUCTURED ABSTRACT
Historically, the first agreement about the status of the Caspian was made
between Russia and Iran. Within this scope, the treaty of Rest (the treaty
of Resht) was signed between Russia and Iran in 1729. With this treaty,
Russians gained a great advantage in the Caspian and it was decided that
only the Russian navy can be kept in the Caspian.
After the Bolshevik Revolution brought about in Russia near the end
of the First World War, domination in the Caspian passed to the USSR.
In 1921, the USSR unilaterally stated that it accepted all the agreements
between Tsarist Russia and Iran invalid by removing all the agreements
between the parties. The two sides signed The Treaty of Friendship (The
international legal status. This agreement stipulates for equality between
the parties and allows both parties free movement and to have military
ships in the Caspian. With the Treaty of Tehran (the Treaty of Commerce
and Navigation) on 25 March 1940, Caspian was accepted as the
Soviet-Iranian Sea. By 1970, the USSR shared its part between Russia,
Kazakhstan, Turkmenistan, and Azerbaijan.
With the dissolution of the USSR, the status of the Caspian has been
brought to agenda as a political and legal issue since 1994. Russia
and Iran reacted especially to the agreement, which was known as the
Contract of Century in 1994 regarding the extraction of oil in Azeri –
Chirag and Guneshli petroleum deposits in Azerbaijan, which are under
its jurisdiction. Rich energy resources in the Caspian brought the problem
related to the status of the Caspian to the global agenda too. The parties
ended the debate of the Caspian whether it is a “lake” or “sea” by signing
a 24-point agreement. According to the treaty signed, special sea status
is given to the Caspian. In this context, according to the treaty; while the
water surface of the Caspian is considered suitable for common use, the
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Russo-Persian Treaty of Friendship) in 1921, which is about the Caspian’s
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use and operation of the water base and underground energy resources
are shared among the riparian states. Assigning the legal status of the
Caspian has a great importance for the international energy market.
In consequence of the treaty, it can be said that policy making related
to Caspian has been closed to the intervention of non-regional states
developing neighbourly relations, ensuring regional integration, resolving
problems peacefully, and deciding non-riparian countries cannot have a
military base or any military navy in the Caspian ‘Sea’. According to the
treaty, it is envisaged that the entire sea floor will be shared between
the parties by bilateral agreements. In this context, the Trans-Caspian
Pipeline Project which aims to transport the gas from Turkmenistan, to
Europe over Azerbaijan and Turkey is made possible by this agreement.
With the Trans Caspian Pipeline, Europe’s medium and long-term natural
Umut KEDİKLİ
Yaşar ÇİÇEK

gas needs will be able to be met, but it is not seemed possible to
implement this project in short term. Even if it is predicted the Russian
dominance on the Caspian will continue in short term, the policies of the
USA regarding the Caspian are continuing with great care. Paving the way
for the construction of new pipelines through the treaty resolving the legal
status offers a chance for the USA to break Russian impact on energy
transport, to create an alternative route to transport the energy resources
of Central Asia, Caspian and Caucasus and to carry the energy of these
routes to Western markets through Turkey.
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RUS KAMU DİPLOMASİSİNİN ARAÇSALLAŞTIRILMASI
BAĞLAMINDA RUS DİASPORASI*
The Russian Diaspora within the Context of the Instrumentalization of
Russia’s Public Diplomacy

Neslihan Setenay BERKİL**
Muharrem EKŞİ***
Öz
Bu makale, Rusya Federasyonu’nun (RF) kamu diplomasisinin araçsallaştırılmasında
diasporanın rolünü incelemektedir. Makalenin araştırma sorusu, Rusya’nın kamu
diplomasisinde diasporayı nasıl araçsallaştırdığıdır. Diaspora nüfusu en fazla olan ülkeler
arasında yer alan Rusya, 6 Eylül 2008 tarihinde Rossotrudnichestvo Ajansı’nı kurarak eski
Sovyet ülkeleri toprakları başta olmak üzere dünyanın her yerinde bulunan Ruslar ve Rus
dilini konuşan vatandaşlarla kültürel ve tarihi bağlarını kuvvetlendirmek maksadıyla kamu
diplomasisi ve diaspora diplomasisini uygulamaktadır. Diasporanın 2000’lerden itibaren
Rus dış politikasının öncelikli gündemi yapılması, kamu diplomasisi politikasında Rus
diasporasının kullanılmasının zeminini teşkil ettiği ileri sürülmüştür. Ayrıca bu araştırmada
RF’nin, Sovyetlerin ardından olumsuz imajını restore etmenin aracı olarak kamu diplomasisini
keşfettiği ve diaspora diplomasisinden faydalanmayı hedeflediği argümanları savunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rus Dış Politikası, Diaspora, Rus Diasporası, Rus Kamu Diplomasisi,
Rossotrudnichestvo.

Abstract
This study discusses the role of the Russian diaspora in the instrumentalization of the
Russian Federation’s public diplomacy. The main research question of this article is
constructed on how Russia instrumentalizes the diaspora in its public diplomacy. Being
among the countries that have the highest diaspora population due to population density,
Russia applies public and diaspora diplomacy in order to strengthen its cultural and historical
ties with the Russian and Russian-speaking citizens who live around the world, mainly in
the old Soviet countries through the Rossotrudnichestvo Agency which was founded on 6
September, 2008.
Keywords: Russian Foreign Policy, Diaspora, Russian Diaspora, Russian Public Diplomacy,
Rossotrudnichestvo.
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RUS KAMU DİPLOMASİSİNİN ARAÇSALLAŞTIRILMASI
BAĞLAMINDA RUS DİASPORASI

GIRIŞ
2000’lerde küresel siyasette dış politikanın bir aracı olarak küreselleşme
güçlerinin etkileriyle diasporanın devletler için stratejik önemi artmaya
başlamıştır. Diaspora kavramı, başlangıçta Yahudiler için kullanılan özel bir terim
olarak kabul edilse de küreselleşmeyle değişime uğrayarak, zaman içerisinde
anlam bakımından da dönüşmüştür. Dolayısıyla literatürde birden farklı diaspora
tanımı bulunmakla birlikte farklı diaspora tipleri de ortaya çıkmıştır. Klasik
anlamıyla diaspora, anayurdundan zorunlu göçe tabi tutularak azınlık halinde
başka bir yerde yaşamak zorunda bırakılan etnik grup ve halklara verilen addır.
Zorunlu göç nedenleri arasında ise ekonomik, dini, siyasal ve toplumsal nedenler
bulunmaktadır.1 Günümüzde anavatanını terk etmek zorunda kalan halklar
için de kullanılan diaspora kavramı hakkında ortak bir tanım konusunda uzlaşı

Neslihan Setenay BERKİL
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sağlanamamıştır.
Diaspora yoğunluğu açısından 30 milyona yakın Rus nüfusu, 2000’lerde
Rusya Federasyonu’nun (RF) dış politikasında eski Sovyet coğrafyasında
nüfuzunu genişletme politikasının bir uzantısı olarak öncelikli gündem yapılmıştır.
Yine 2000’lerde Rusya’nın yoğun nüfusa sahip diasporası, Moskova yönetiminin
bazı dış politika hedeflerini gerçekleştirmesinde bir araç olarak keşfedilmeye
başlanmıştır. Özellikle de Batı’nın Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü (North Atlantic Treaty Organization-NATO) üzerinden eski Sovyet
coğrafyasında genişleme siyasetine2 mukabele etmek üzere Moskova yönetimi,
diasporalar üzerinden genişleme politikası geliştirmiştir. Bu bağlamda çalışmada
Batı’nın eski Sovyet coğrafyasındaki genişlemesine karşı atak olarak Rusya’nın
kamu diplomasisinin bir çeşidi olan diaspora faaliyetleri/diplomasisi üzerinden
dış politika stratejisi izlediği argümanı savunulmaktadır. Ayrıca Putin yönetiminin
diaspora haklarını gözetmeyi dış politika çıkarlarının ötesinde bir devlet

1 Göç ve güvenlik arasındaki ilişki hakkında detaylı bilgi için bkz: Bülent Sarper Ağır, “Güvenlik ve Göç
Kavşağında Kosova Sorunu”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 69(3), 2014, s. 455-479.
2 Konu hakkında detaylı bilgi için bkz: Bülent Sarper Ağır, “Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenlik Düzenine
Kurumsal Bir Bakış”, Avrasya Dosyası, 9(2), Güvenlik Bilimleri Özel Sayısı, 2003, s.107-127.
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sorumluluğu düzeyine çıkardığı da tespit edilmiştir. Aslında Rus diasporasıyla
tarihi ve kültürel bağları arttırmaya yönelik çalışmalar, Rus devlet geleneği için
yeni değildir. Buradan hareketle çalışmada Moskova yönetiminin 2000’lerden
itibaren diasporasına yönelik bir yandan kamu diplomasisi öte yandan diaspora
diplomasisi uygulamayı stratejik bir tercih olarak belirlediği savunulmuştur.
Rusya’nın kamu diplomasisi, esasında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
sonra ortaya çıkan imaj sorununu çözmek adına oluşturulmuştur. Çünkü Batı
medyasının Rus imajına yönelik karalama kampanyalarına karşı Moskova yönetimi,
yumuşak güç aracı olarak imaj odaklı kamu diplomasisi politikasını devreye
sokmuştur. Batı medyasının karalama kampanyaları nedeniyle Putin yönetimi,
Russia Today adlı uluslararası İngilizce yayın yapan kanalı açarak enformasyon
mücadelesine geçmiştir. Bu anlamda Putin yönetiminin kamu diplomasisini
Putin yönetiminin 2000’lerde kamu diplomasisi yoluyla imajını restore etme ve
yumuşak gücünü artırmayı hedefleyen yaklaşımı, geleneksel Rus dış politikası
için oksimoranal bir durum arz etmektedir. Zira geleneksel Rus dış politikası
temelde sert güce dayanmaktadır. 2000’lerde sert güç ile yumuşak güç
politikalarını eş zamanlı uygulayan Rusya, 2008 yılındaki Gürcüstan Çatışması ve
2014 senesinde Kırım’ın ilhakında olduğu gibi askeri müdahale ve uluslararası
hukuku ihlal eden politikalar izlemekten çekinmemiştir. Dolayısıyla bu makalede,
Rus dış politikasında yumuşak güç ve kamu diplomasisinin hem tali bir yer
tuttuğu hem de sert güç yaklaşımı üzerinden kamu diplomasisi yürütüldüğü
argümanı ileri sürülmüştür. Moskova yönetimi, sert güce dayanmanın yanında
2000’lerde yumuşak güç politikalarına da önem vermeye başlamıştır. Rusya,
kamu diplomasisi çalışmalarını temelde tarihsel, kültürel bağlar oluşturmak ve
olumsuz imajının restorasyonu bağlamında yürütmektedir.
Bunun için Rusya, 6 Eylül 2008 tarihinde diaspora kurumu olan
Rossotrudnichestvo Ajansı’nı kurarak öncelikle Bağımsız Devletler Topluluğu
(BDT) coğrafyasında kamu diplomasisi ve diaspora diplomasisi yürütmeyi
hedeflemiştir. Putin yönetimi, bu ajansla farklı ülkelerde bulunan soydaşlarına
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Batı medyasıyla mücadele stratejisi olarak belirlediği anlaşılmaktadır. Ancak
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ve Rus dilini konuşanlara yönelik tarih bilinci oluşturmayı amaçlamıştır. Bu
doğrultuda çalışmanın ilk kısmında diaspora kavramının tarihsel arka planına
ve tanım sorunsalına değinilmiş, ardından Rus kamu diplomasisi ve Rus
diasporasının oluşumu ile ülkelere göre dağılımı ele alınarak, anayurtları dışında
bulunan Rus ve Rus dili konuşanlara yönelik politikalar analiz edilmiştir. Son
olarak ise diaspora kurumu olan Rossotrudnichestvo Ajansının çalışmaları
irdelenmiştir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE: DIASPORA
KAVRAMININ TARIHSEL ARKA PLANI, TANIM
SORUNSALI VE KARIŞTIRILAN KAVRAMLAR
Etimolojik olarak diaspora kavramı, Yunanca “dia” ve “speirein” kelimelerinin
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birleşiminden oluşmakta ve “dağılmak”, “saçılmak”, “yayılmak” anlamlarına
gelmektedir.3 Türkçe sözlükte ise “Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının
ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer ve herhangi bir ulusun yurdundan
ayrılmış kolu, kopuntu” olarak yer almaktadır.4
Tarihsel olarak diaspora kavramı, ilk ortaya çıktığı zaman neredeyse özel isim
olarak kullanılmakta ve yalnızca Yahudileri kapsamaktaydı. 2500 yıllık geçmişe
sahip olan diaspora kavramı, Yahudi toplumunun Babiller tarafından M.Ö. 586
yılında sürülmesini belirtmek amacıyla kullanılmıştır.5 Yahudilerle özdeşleşen
diaspora kavramı yalnızca sürgünü ve zoraki göçü kapsarken Tötölian’ın
ifadesiyle zaman içerisinde anlam çeşitliliği kazanarak günümüzde gurbetçiler,
etnik gruplar, mülteciler, misafir işçiler, sürgün edilenler ve denizaşırı topluluklar
gibi grupları kapsayan geniş bir kavram halini almıştır.6 Bu durum, literatürde
diaspora kavramının tanımı hakkında birçok tartışmaya da zemin hazırlamıştır.

3 Martin Baumann, “Diaspora: Genealogies of Semantics and Transcultural Comparison”, Religions in the
Disenchanted World, 47(3), 2000, s. 315.
4 “Diaspora”, Türk Dil Kurumu, https://sozluk.gov.tr/?kelime=D%C4%B0ASPORA, (Erişim Tarihi: 31.03.2020).
5 Robin Cohen, Küresel Diasporalar, çev. Erdoğan Boz. Koyu Siyah Yayıncılık, Ankara 2019, s. 32-35.
6 James Clifford, Diasporalar, çev. Mehmet Ali Yolcu, Kömen Yayınları, Konya 2015, s. 7.
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Diaspora alanının uzmanlarından biri olan William Safran’a göre bir halkın
diaspora olarak tanımlanabilmesi için gerekli bazı şartlar söz konusudur. Bunlar
şekilde sıralanabilir.7
1. Anavatandan iki ya da daha fazla çevresel bölgeye dağılma,
2. Anavatanlarına ait fiziki konumu, tarihi ve başarıları olan ortak bir hafızanın
varlığı,
3. Ev sahibi toplumda tam olarak kabul edilmeyecekleri inancına dayanan
dışlanmışlık hissi,
4. Anavatanın koşullar uygun olduğunda geri dönülecek ideal yer olduğu inancı,
5. Anavatanın çıkarlarının korunması, oranın güvenliği ve refahı için kolektif

6. Anavatanla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki kurma ve dayanışma
Diaspora çalışmaları alanında uzman ve aynı zamanda literatürde diaspora
kavramsallaştırmasına en fazla atıf yapılan isimlerden biri olan Robin Cohen
ise diasporik bir halkın ortak özelliklerini 9 madde halinde tanımlamış ve bu
özelliklerden bazıları Safran’ın diaspora tanımının dışına çıkmıştır. Bunlar şöyle
sıralanabilir:8
1. Ana yurttan genellikle travmatik bir şekilde ayrılarak iki veya daha fazla
bölgeye dağılma,
2. İş arayışı, ticaret arayışı gibi nedenlerle anavatandan ayrılma,
3. Vatanı, yeri, tarihi, acıları ve başarıları dâhil olmak üzere kolektif bir hafıza ve
mit oluşturma,
4. Varsayılan ana yurdun idealize edilmesi,
7 William Safran, “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, Diaspora: A Journal of
Transnational Studies, 1(1), 1991, s. 83-84.
8 Cohen, a.g.e., s. 21.
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bilinç,
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5. Geri dönüş hareketleri,
6. Uzun bir süre boyunca korunan güçlü bir etnik grup bilinci; bir ayırt edici
özellik, ortak bir tarih, ortak bir kültürel ve dini mirasın iletilmesi ve ortak bir
kadere olan inanç,
7. Ev sahibi toplumlarla kabul görememe ve sorunlu bir ilişki,
8. Diğer ülkelerdeki soydaşlarla birlikte dayanışma duygusu,
9. Ev sahibi devletlerde yaratıcı, zenginleştirici bir yaşam olasılığı.
Diaspora halkları, anavatanları ve diğer ülkelerde yaşayan soydaşlarıyla
kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye özen göstermiş ve
asimile olmamak için kültürlerini bulundukları yurtta korumayı amaçlamışlardır.
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Safran, şu anda diaspora olarak adlandırılan grupların hiçbirinin klasikleşmiş
“Yahudi diasporası” teriminin ideal tipine tam olarak uymadığını iddia etmiştir.9
Safran’ın diaspora çalışması, çağdaş diaspora anlayışını gösteren önemli
adımlardan birini oluşturmuştur. Cohen ise Safran’ın çalışmasını geliştirerek
oluşturduğu diaspora listesinden yersiz yurtsuzlaşmış diaspora anlayışıyla
ayrılmıştır. Bu kavram yerinden edilmiş gruplar, bazı dini topluluklar ve
anavatanlarını pratik nedenlerle kaybeden toplumlar için geçerlidir. Yersiz
yurtsuzlaşmış diasporalar popüler kültür, ortak hayal gücü anlayışı gibi etkenlerle
yeniden inşa edilebilmektedir.10 Bu bağlamda diaspora kavramı, konjonktürel
şartların yanında uluslararası sistemin değişmesi ve dönüşmesi çerçevesinde
anlam genişlemesine uğramıştır. Bununla ilişkili olarak aşağıdaki tabloda
Cohen’in hazırladığı modern diaspora tiplerine bakmak mevzubahis genişlemeyi
göstermesi bakımından önemli olacaktır.11

9 Safran, aynı yer.
10 Cohen, a.g.e., s. 10.
11 Cohen, a.g.e., s. 23.
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Tablo 1: Modern Diaspora Tipleri
Temel Diaspora Tipi

Örnek

Klasik

Yahudi

Kurban

Yahudi, Afrikalı, Ermeni, Filistinli, İrlandalı

İmparatorluk/Emperyal/Kolonyal

Antik Yunan, İngiliz, İspanyol, Portekiz,
Ayrıca Tartışılan: Rus

Emek

Türk, Hindistanlı, Çinli, İtalyan

Ticaret

Lübnanlı, Çinli, Japon, Hindistanlı

Yersizyurtsuzlaşmış

Karaipli, Sindiler, Parsiler, Çingeneler, başka
dinsel diasporalar

Kültürel/Melez/Post-Kolonyal
Tabloda

belirtildiği

gibi

Cohen,

diasporayı

yalnızca

Yahudilerle

ayrı olarak sınıflandırmıştır. Rus diasporasını ise imparatorluk diasporası
çerçevesinde tartışmalı olarak ele almıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının
ardından ortaya çıkan Rus diasporası, nüfusu fazla olduğu halde bulundukları
ülkelerde etkili bir topluluk olamamıştır. Bu nedenle Cohen, Rus diasporasının
İngilizler kadar başarılı bir imparatorluk diasporası olmadığını ileri sürmüştür.12
Tabloda klasikleşen diaspora anlayışından farklı olarak emek diasporasının baskı
ve zorunlu göç ile değil, ekonomik gerekçelerle gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Ayrıca Safran ve Cohen gibi diaspora çalışmalarıyla bilinen Martin Sökefeld
ise diasporaları, “Hayali Ulusötesi Topluluklar” olarak tanımlarken; belirli gruplara
benzer nitelikler yüklemek yerine bu grupların diasporik tepkisinin nedenleri,
diasporik hayali besleyen etkenleri ve diasporik bilinci canlandırmak için
yararlandıkları fikirlerinin önemli olduğunu vurgulamaktadır.13 Sökefeld’e göre
diasporaların; “fırsat yapılarına, hemşeri toplantıları, gösteriler ve fon oluşturma

12 Sevilay Yıldırım, Rusya’nın Avrasya Politikasında Yumuşak Güç: İmkanlar ve Sınırlar, (T.C. Başbakanlık YTB
Uzmanlık Tezi), Ankara 2014, s. 66.
13 Martin Sökefeld, “Mobilizing in Transnational Space: A Social Movement Approach to the Formation of
Diaspora” Global Networks, 6(3), 2006, s. 267.
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özdeşleştirmeyerek imparatorluk, emek, ticaret ve kültürel gibi klasik anlamından
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faaliyetleri gibi uygulamalara, kökler ve yurt gibi fikirlerin tarihteki önemini
hatırlatan çerçevelere”14 ihtiyacı vardır. Sökefeld, tüm diaspora çalışmalarının
ortak özelliğinin mekânsal ayrılma olduğunu ileri sürerek dikkat edilmesi
gereken hususun bu olduğunu vurgulamaktadır.15 Sanal diaspora kavramında ise
“diasporanın farklı tanımlarının çokluğuna rağmen, hepsinin belirleyici bir alan
koşuluna dayandığını, diaspora topluluğunun anavatanından yalnızca mekânsal
olarak ayrıldığını” ileri sürmektedir.16
Diğer taraftan diaspora kavramının literatürde farklı tanımlarının olması,
kavramın başka terimlerle karıştırılmasına neden olmaktadır. Anavatanından
herhangi bir sebeple ayrılıp, başka bir ülkeye yerleşen kişilerin veya toplulukların
göçmen ya da mülteci olarak adlandırılması anlam karmaşasına yol açmaktadır.
Göç doğrudan diaspora ile bağlantılı bir terim olsa da her göçmen bu grup
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içerisinde yer almaz. Bir topluluğun göçmen, mülteci ya da diaspora olarak
sınıflandırılması için belirli kriterlerin olması gerekmektedir. Bu bağlamda
Rogers Brubaker “Eğer herkes diasporik ise kimse gerçekten değildir”17
uyarısıyla durumu özetlemekte ve kavramın ayırt edici özelliğinin kaybolmasına
dikkat çekmektedir. Aynı zamanda kavramın evrenselliği ve yaygınlaşmasının
diasporanın anlamından uzaklaşılmasına yol açtığını da ileri sürmüştür.18 Ancak
yine de diaspora kavramıyla en sık karıştırılan kavramlar irdelenmelidir.
Öncelikle göçmen kavramı, “bir zorlamaya maruz kalmadan eğitim, sosyal
değerler, iş olanakları, kültür gibi sebeplerle yaşam kalitesini yükseltmek için
kendi istekleri ile ülke değiştiren kişilere denilmektedir. Gidecekleri ülkeye
izin ve bilgi dâhilinde göç edebilmekle birlikte dilediklerinde kendi ülkelerine
geri dönüş yapabilmektedirler. Böylelikle geri dönüş yaptıklarında ise kendi

14 Sökefeld, a.g.m., s. 271-272.
15 Martin Sökefeld, Akt: Aldoni Alonson-PJ Oiarzabal, “The Immigrant Worlds’ Digital Harbors: An Introduction”
Aldoni Alonson-PJ Oiarzabal, der., Diasporas in the New Media Age: Identity, Politics, and Community 2010, s. 4.
16 Aynı yer.
17 Rogers Brubaker, “The “Diaspora” Diaspora”, Ethnic and Racial Studies, 28(1), 2005, s. 3.
18 Aynı yer.
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ülkelerinin sağladığı imkânlardan yararlanmaya devam edebilmektedirler.”19
Göçmenlik anlam açısından geniş olduğu için karıştırılan diğer kavramların
çoğunu

kapsamaktadır.

Hukuki

açıdan

göçmenler,

vatandaşı

oldukları

devletler tarafından güvence altına alındıkları için bu yönleriyle karıştırılan
diğer kavramlardan ayrılmaktadır. Özellikle göçmenleri, kitlesel göç kavramı
çerçevesinde ele aldığımızda diasporanın “zorunlu göç” anlayışıyla benzerliğini
belirtmek mümkündür. Çünkü kitlesel göç kavramı, bir ülkenin vatandaşlarının
toplu halde bulundukları yerden siyasi veya ekonomik nedenlerle zorunlu olarak
göç etmeleridir.20
Mülteci kavramı ise 1951 Cenevre Sözleşmesinde şu şekilde ifade
edilmiştir:21
“Irkı, dini, etnik kökeni veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve ülke korumasından
yararlanamayan, korku nedeniyle geri dönemeyen ve dönmek
istemeyen kişiler”
Karıştırılan bir diğer kavram olan sığınmacı ise mülteci kavramıyla benzer
nitelikler taşımaktadır. Sığınmacıları mültecilerden ayıran fark ise “uluslararası
koruma arayan ve gittikleri ülkede yasal koruma talepleri onaylanmadığı süre
zarfında henüz mülteci statüsü alamayan kişiler ve gruplar” olmalarıdır.22
Dolayısıyla her mülteci aynı zamanda sığınmacı ve göçmen olarak kabul
edilirken, her sığınmacı ve göçmen, mülteci olarak kabul edilemez. Diaspora
grubu içerisinde yer alan göçmenlerin ise kabul edilen genel algılanışı, “zoraki

19
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/
sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_TR.pdf, (Erişim Tarihi: 01.04.2020).
20 Betül Gültekin, “Göç ve Mülteci Sorunu”, Mehmet Seyfettin Erol-Muharrem Ekşi, der., Uluslararası İlişkilerde
Güncel Sorunlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2019, s. 126.
21 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_
durumuna_dair_sozlesme.pdf, (Erişim Tarihi: 17.05.2020).
22 Sinem Özdemir, “Göç ve İltica Terimleri Sözlüğü: Sık Karıştırılan Kavramlar”, AVİM-Avrasya Araştırmaları
Merkezi,
https://avim.org.tr/tr/Bulten/GOC-VE-ILTICA-TERIMLERI-SOZLUGU-SIK-KARISTIRILAN-KAVRAMLAR,
(Erişim Tarihi:17.05.2020).
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uğrayacağından korkan veya baskı ve zulüm gören bu nedenle
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göç” ile karıştırılma durumudur. Bu bağlamda her göçmen diaspora olarak
adlandırılamamaktadır. Bu makalede de Rus diasporasının oluşumuna ve
niteliklerine değinilirken diasporanın araçsallaştırılması bağlamında ele alınması
gereken ilk husus, Rus kamu diplomasisidir. Rusya Federasyonu (RF) kamu
diplomasisi uygulamaya başladıktan sonra kamu diplomasisinin bir çeşidi olarak
diaspora diplomasisine yönelik faaliyetlerine de ağırlık vermiştir.

RUS KAMU DIPLOMASISI
Rusya, devlet politikası olarak kamu diplomasisi ve diaspora diplomasisini
2000’lerde uygulamaya başlamıştır. Rusya’nın imaj sorununu düzeltmek amacıyla
2004 yılında Rus karar alıcılarda kamu diplomasisi düşüncesi ortaya çıkmıştır.
2005 yılından itibaren ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in demeçlerinde,
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kamu diplomasisi ve diaspora diplomasisi vurgusunun öne çıktığı görülmüştür.23
Rusya’nın kamu diplomasisi politikasına geçmesinde eski Sovyet ülkelerinden
bazılarının NATO’ya katılmaları ve yine eski Sovyet ülkesi olan Ukrayna’da Batı
yanlısı Yuşçenko’nun iktidara gelmesi gibi olgular tetikleyici rol oynamıştır.
Bununla birlikte Putin, Batı medyasının Rusya üzerine olumsuz haber yönetimine
karşı koymak için kamu diplomasisi politikasını bir yöntem olarak tercih etmiştir.
Dolayısıyla Rusya’nın kamu diplomasisini medyada enformasyon savaşı olarak
tasarladığı ileri sürülebilir. Putin yönetimi, medyada enformasyon mücadelesine
kamu diplomasisi yöntemiyle karşılık verme stratejisini tercih etmiştir.
Moskova kamu diplomasisinin yanında onun çeşitleri olarak insani diplomasi,
kültür diplomasisi ve diaspora diplomasisi politikalarını da uygulamaya önem
vermiştir.24 Özellikle Putin yönetimi, kültür diplomasisini uygulamak için Russkiy
Mir Vakfı’nı kurmuştur.25
Diğer taraftan Rus dış politikasında kamu diplomasisi ve diaspora
diplomasisi yayımlanan dış politika konseptlerinde de öne çıkmıştır. 1993 yılında

23 Reymond Taras, Akt: Muharrem Ekşi, Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal
Kitabevi, Ankara 2018, s. 232.
24 Aynı yer.
25 Vakıf hakkında detaylı bilgi için, bakınız: Russkiy Mir, About Russkiy Mir Foundation, https://russkiymir.ru/
en/fund/index.php, (Erişim Tarihi: 24.10.2020).
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ilan edilen dış politika konseptinde (yakın çevre doktrini), yurt dışında bulunan
Ruslar ve Rus dilini kullanan vatandaşların haklarının gözetilmesi gerektiği
vurgulanarak, BDT ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin Rusya için stratejik
önem teşkil ettiği belirtilmiştir.26 Bu anlamda Moskova yönetimi, yakın çevre
doktrininde soydaşlarının haklarını pazarlık konusu olarak görmediğini ve taviz
vermeyeceğini ortaya koymuştur.
Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte Rus karar alıcılarda Yeni Avrasyacılık
anlayışı tekrar ön plana çıkmış ve Putin’in güçlü Rusya hedefine giden yolda
uygulamaya konulmuştur.27 Ocak 2000’de yayımlanan “Rusya Federasyonu
Ulusal Güvenlik Doktrini” ve Haziran 2000’de yayımlanan “Rusya Federasyonu Dış
Politika Doktrini”, BDT ülkeleriyle ilişkilerin tekrar düzenlenmesini hedeflemiştir.28
Bu bağlamda Rusya, eski Sovyet ulusal marşını kabul etmiş, sözlerini yeniletmiş
ve ardından Rusya Çarlığı bayrağı, devlet bayrağı olarak kabul edilmiştir.29
öne çıkması anlayışı doğrultusunda Putin yönetimi, dış politika anlayışını çok
kutupluluk tezine dayandırmıştır.30
Ayrıca Moskova yönetimi, çok boyutlu dış politika çerçevesinde 2008 yılında
diaspora kurumu olarak Rossotrudnichestvo Ajansı’nı kurmuştur. Böylelikle
yurtdışında yaşayan Rus halkları ve Rusça konuşanlar arasında diaspora toplumu
oluşturma politikasına geçilmiştir. 30 Kasım 2016’da Putin tarafından onaylanmış
dış politika konseptinde diaspora ile ilgili şu ifadeler yer almaktadır:
“Rusya Federasyonu tarafından akdedilen uluslararası hukuka ve
uluslararası anlaşmalara tabi olan yurtdışındaki Rus vatandaşlarının

26 A. Sait Sönmez, “Moskova’nın Kutuplaşma Çabaları: Putin Dönemi Rus Dış Politikası”, Avrasya Etüdleri,
37(1), 2010. s. 44.
27 Salih Yılmaz, “Yeni Avrasyacılık ve Rusya”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 16(34), 2015, s. 115; Mehmet
Seyfettin Erol, “Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya Jeopolitiği ve Türk Avrasya’sı”, Küresel Güç Mücadelesinde
Avrasya’nın değişen Jeopolitiği Yeni Büyük Oyun, Mehmet Seyfettin Erol, der., Barış Platin Kitabevi, Ankara 2009,
s. 9.
28 Pınar Özden Cankara-Yavuz Cankara, “Vladimir Putin Döneminde Rus Dış Politikasında Yapılan Değişiklikler”,
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 2007, s. 196.
29 Yılmaz, a.g.m. s. 115.
30 Eray Alım, “Rusya’nın Büyük Güç Aktivizminde Çok Kutuplu Dünyanın Önemi”, Asya Studies, Academic Social
Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, 2(8), 2019, s. 59.

December • 2020 • 4 (2) •

131

Neslihan Setenay BERKİL
Muharrem EKŞİ

Bununla birlikte Kremlin çevresinde uluslararası sistemde farklı güç bloklarının

RUS KAMU DİPLOMASİSİNİN ARAÇSALLAŞTIRILMASI
BAĞLAMINDA RUS DİASPORASI
haklarının ve meşru menfaatlerinin korunmasını sağlamak; Rusya’nın
uluslararası kültürdeki rolünü güçlendirmek; Rus dilinin dünyadaki
konumunu desteklemek ve pekiştirmek; Rusya’nın kültürel başarıları
ve ulusal tarihi mirası, Rus halklarının kültürel kimliği ve Rus eğitim ve
araştırmaları hakkında küresel farkındalığı artırmak; Rusça konuşan
diasporayı pekiştirmek ve yurtdışında yaşayan yurttaşların yaşadıkları
ülkelerdeki haklarını daha iyi anlamalarını sağlamak ve Rus diaspora
kimliğinin ve tarihi vatanla bağlarının korunmasını sağlamak ve
yurttaşların gönüllü olarak yer değiştirmesini kolaylaştırmak”31
Aynı zamanda 2016’da kabul edilen Rus dış politika konseptinde, Rus dilinin
uluslararası etnik gruplar arasında ortak iletişim bağı olmasını sağlamak ve
yurtdışındaki Rus eğitim kurumlarının geliştirilmesi hedefleri de yer almaktadır.
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Dolayısıyla yayımlanan dış politika konseptlerinde Rusya’nın dil bağlarını
güçlendirerek diaspora ile nüfuz siyasetini geliştirme stratejisi izlediği çıkarımını
yapabiliriz.
Rusya için diaspora diplomasisi, kamu diplomasisi politikasında zamanla
araçsallaştırılarak stratejik bir konuma getirilmiştir. Bundan dolayı Rusya,
Sovyetlerin dağılmasından itibaren soydaşlık bağlamında bu süreci yönetse de
zamanla çıkarları doğrultusunda diaspora faaliyetleri/diplomasisi yürütmesi
gerektiğinin farkına varmıştır. Bu anlamda Moskova yönetiminin başlangıçtaki
soydaşlık anlayışının diasporaya dönüştüğü ileri sürülebilir.

RUS DIASPORASININ OLUŞUMU
On altıncı yüzyıldan itibaren ele geçirilen yeni topraklarla Çarlık dönemi coğrafyası,
bugünkü Rusya Federasyonu’nun doğal hinterlandı olarak algılanmaktadır.
Rusya Çarlığı’nın sınırlarının genişlemesi, beraberinde işgal edilen yeni yerlere
yerleştirilen Rus nüfusu, bugünkü Rus diasporasının da tarihsel temelini atmıştır.
Korkunç İvan döneminden itibaren uygulanan yayılmacılık politikası, Rusya’nın
31 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_
documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248, (Erişim Tarihi:27.06.2020).
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en önemli stratejilerinden birini oluşturmuş ve 1917 Ekim Devrimi’ne kadar yeni
bölgelerin Ruslaştırılması amacıyla Ural, Sibirya, Kazakistan, Orta Asya, Kafkasya
ve Baltıklara göç gerçekleştirilmiştir.32 Nikita Kruşçev döneminde ise aslında
hayvancılıkla özdeşleşen bölgenin tarım alanı haline getirilmesi amaçlanmıştır.33
Bu kapsamda 1954-1959 yılları arasında “Bakir Topraklar Projesi” uygulanmış ve
bu proje, Orta Asya’nın Ruslaşmasında önemli rol oynamıştır.34 Ayrıca bu proje
doğrultusunda günümüzde Kazakistan’ın başkenti olarak bilinen Nur-Sultan
bölgesi de Tselinograd şeklinde adlandırılmıştır.35
1996 yılında Rusya, “Yurtdışındaki Soydaşları Destekleme Amaçlı Program”
adlı bir belge imzalamıştır. Bu belgede Rusya, soydaşlarının haklarının ihlali
söz konusu olduğunda uluslararası hukuka dayalı bütün haklarını kullanacağını
vurgulamıştır. Diaspora kavramı da devlet düzeyinde ilk defa bu belgede
kavramının varlığını not etmek gerekir. Sovyetlerin dağılmasından sonra kurulan,
bağımsız yeni devletler içerisinde kalan Rus nüfusuna karşı ideolojik bir bakış
açısı belirlenerek soydaş kimliği geliştirilmiştir. 1999 yılında çıkarılan “Rusya
Federasyonu Yurtdışında Yaşayan Soydaşlar Devlet Politikası” belgesinde soydaş
kavramı şöyle tanımlanmıştır: 37
“Soydaşlar; göçmenler, SSCB vatandaşları, Rusya kökenliler, Soydaş tanımı
içerisindeki kişiler; aynı devlet içerisinde doğanlar, yaşayanlar veya dil, tarih,
kültürel miras, gelenek ve adetler gibi topluluk olma özelliklerine sahip olanlar
ile bunların alt soylarıdır. Yurtdışındaki soydaşlar; (i) sürekli olarak yurtdışında
yaşayan Rusya vatandaşları, (ii) eski Sovyet Cumhuriyetlerinde yaşayan eski
SSCB vatandaşları, (iii) göçmenler (yurtdışında yaşayan eski SSCB veya

32 İbragim Khasanov, “Rusya Federasyonu Dış Politikasında ‘Rus Diasporası’ Olgusu”, Karadeniz Araştırmaları,
17(65), 2020, s. 49.
33 Ali Yiğit, “Kazakistan’ın Değişen Etnik Yapısı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 2001 s. 5-8.
34 Aynı yer.
35 Yiğit, a.g.m.., s. 8.
36 Hanna Reidak, Rusya Federasyonu Dış Politikasında Diaspora’nın Araçsallaştırılması: Estonya Örneği,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir 2018,
s. 71.
37 Yıldırım, a.g.t., s. 73.
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geçmiştir.36 Ancak Rus/Slav Dünyası için diaspora kavramından önce “soydaş”
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Rusya vatandaşları), (iv) bu üç grubun, bu devletlerin yerel halklarından olan
torunlar hariç, soyundan gelenler, Soydaş tanımlaması kişilerin kendilerini
tanımlamalarının bir sonucu da olabilir”
Küresel

siyasette

diasporalar,

devletlerin

hareketlerini

meşrulaştırma

hususunda stratejik bir araç olarak kritik rol oynamaktadır. Rusya’nın 8 Ağustos
2008’de Güney Osetya’ya müdahalesi, ardından Abhazya ve Güney Osetya’nın
Gürcistan’dan bağımsızlıklarını ilan etmelerinin sağlanması, diasporanın dış
politika çıkarları doğrultusunda kullanılmasına örnek gösterilebilir.38 Özellikle
Rusya’nın Kırım’daki soydaşlarının haklarını gerekçe göstererek müdahale
etmesi,39 dış politika çıkarlarının meşrulaştırılmasını anlamak açısından
önemlidir.40 Ukrayna’nın Özerk Kırım Cumhuriyeti Parlamentosu’nun 16 Mart 2014
tarihinde referanduma gitmesi sonucunda ortaya çıkan Rusya’ya katılma kararı
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gibi gelişmeler, açıkça Rusya’nın diasporasını askeri tedbirle koruma politikasının
ötesinde diaspora üzerinden dış politika çıkarlarını gerçekleştirmesine örnek
verilebilir.41 Ayrıca yukarıdaki örneklerden hareketle diaspora toplulukları, Rus dış
politikasına alan açma işlevini de sağlamaktadır. Dolayısıyla Rus diasporasının
bulunduğu ülkeleri, Rusya’nın nüfuz ve müdahale alanı olarak değerlendirmek
mümkündür. Bu doğrultuda Rus diasporasının faaliyet alanlarına değinmek
adına, aşağıda verilen tablo, “Rus diasporasının ülkelere göre nüfus oranlarını
belirtmektedir:” 42

38 Ekşi, a.g.e., s. 357.
39 Mehmet Seyfettin Erol-Şafak Oğuz, “Karma Savaş Teorisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı”, Türk Dünyası
İncelemeleri Dergisi¸ 18(2), Kış 2018, s. 409.
40 Aynı yer.
41 Aynı yer.
42 Khasanov, a.g.m., s. 49.
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Tablo 2: Rus Nüfusunun Ülkelere Dağılımı
TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ ORANI

Letonya

% 25,2

Estonya

% 24,8

Kazakistan

% 23,7

Ukrayna

% 17,3

İsrail

% 15

Belarus

% 8,3

Litvanya

% 5,8

Kırgızistan

% 5,5

Moldova

% 4,1

Türkmenistan

%4

Özbekistan

% 2,3

Azerbaycan

% 1,3

Tacikistan

% 0,5

Gürcistan

% 0,5

Ermenistan

% 0,4

Rus diasporasının bulunduğu ülkelerdeki nüfusa oranı incelendiğinde, 484
bin Rus asıllı veya Rus dilini konuşan vatandaşın bulunduğu Letonya’da %25,2
oranında, 308 bin diaspora topluluğundan oluşan Estonya’da %24,8 oranında,
4,4 milyon Rusça konuşan vatandaşın olduğu Kazakistan’da %23,7 oranında
ve 7,6 milyon Rus asıllı vatandaşın bulunduğu Ukrayna’da ise %17,3 oranında
Rus diasporasının varlığından söz edilmektedir.43 Bunun yanında İsrail, Belarus,
Litvanya, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde
de etkin bir Rus diasporası bulunmakla beraber Ermenistan’da da %0,4 (12 bin)
oranında Rus diasporası yer almaktadır.44 Rusya’nın yayılma durumu göz önüne
alındığında, en düşük orana sahip olan ülkelerdeki Rus ve Rus dili konuşan

43 Aynı yer.
44 Aynı yer.
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ÜLKELER
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nüfusun diaspora açısından büyük önem taşıdığı bu verilerden anlaşılmaktadır.
Bu ülkelerin haricinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye, Kanada, Arjantin,
Hindistan, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de yoğun bir Rus diasporası vardır.45
Rossotrudnichestvo Ajansı, Rus kültürünün, dilinin, tarihinin yaşatılması ve
bu ülkelerde yaşayan halkların Rusya’yla bağlarının güçlendirilmesi nedeniyle
diaspora politikası çerçevesinde öne çıkmaktadır. Ajansın faaliyetlerinin
temelinde Rusçanın öğretilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Örneğin,
Kazakistan’da Rus Dili Federasyon Programı, 2011-2015 yılında uygulanmış ve
Kazak nüfusunun %90 oranında Rusça konuştuğu belirtilmiştir.46 Rusya, BDT
ülkelerinde ilk olarak Rus dilinin yaygın kullanılmasını sağlamayı amaçlamış
ve işbirliğine yönelik siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik bağları güçlendirmeyi
hedeflemiştir.
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Rus diaspora topluluklarının mezkur ülkelerde nüfus yoğunluğunun fazla
olması, Rus dış politikası için stratejik avantaj sağlamaktadır. Bunun nedeni
Moskova’nın dış politika çıkarlarını gerçekleştirmek açısından bulundukları
coğrafyalarda etki yaratabilecek derecede Rus diaspora varlığına sahip olmasıdır.
Yukarıda da belirtildiği gibi yirmi birinci yüzyıl küresel siyasetinde diasporaların
devletlerin çıkarlarını gerçekleştirmek için araç olarak kullanımı artmaktadır.
Ayrıca diasporalar, kamu diplomasisi uygulanmasında ve yumuşak güç
üretiminde de stratejik kaynak özelliği teşkil etmektedir. Bu doğrultuda Rusya’nın
diaspora nüfusu en fazla olan ülkelerden biri olarak diğer devletler karşısında
güçlü bir manivela aracına sahip olduğunu not etmek gerekir.

45 “Representative Offices in the World”, Rossotrudnichestvo, https://rs.gov.ru/en/contacts/inworld, (Erişim
Tarihi:24.10.2020).
46 Kerim Has, “Orta Asya’nın Bölgesel Dinamikleri Çerçevesinde Rusya-Kazakistan İlişkileri”, Uluslararası
Stratejik Araştırmalar Kurumu, Ankara 2013, s. 17.
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RUSYA’NIN DIASPORA KURUMU:
ROSSOTRUDNICHESTVO
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve
Uluslararası İnsani İşbirliği Federal Ajansı olarak bilinen Rossotrudnichestvo,
6 Eylül 2008 tarihinde Moskova yönetimi tarafından kurularak diaspora
diplomasisi yürütmeye başlamıştır.47 Putin yönetiminin yurtdışında yaşayan
Ruslarla olan bağları güçlendirmek üzere kurduğu ajans eğitim ve bilim,
Rusya’ya ait eserler hakkında bilgilendirme ve yurttaşlara yardım sağlamanın
yanı sıra kamu diplomasisi alanında çalışmalar yapılmasını da hedeflemektedir.
Ajans, Rusya’nın yurtdışında tanınırlığını artırmayı ve olumlu imaj inşa etmesini
amaçlamaktadır.48 Ajans bünyesinde faaliyet yürütmek üzere 2020 itibariyle 80
ülkede 72 adet Rus Bilim ve Kültür Merkezi (Russian Centre for Science and
ajansın temsilcileriyle beraber 97 temsilcilik bürosu da küresel düzeyde diaspora
diplomasisi yürütmektedir.49 Ajansın resmi web sitesinde yer alan verilere göre,
yaklaşık 30 milyon Rus vatandaşının yurtdışında yaşadığı ve bunun dünyadaki
en büyük diasporalardan birini oluşturduğu belirtilmektedir. Ajans, yurtdışında
bulunan Rusların Moskova yönetimiyle iletişimini sürekli hale getirerek, çocuklara
küçük yaştan itibaren dil ve kültürlerinin öğretilmesini sağlamaktadır. Aynı
zamanda ortak tarihsel bilincin oluşturulmasını da amaçlamaktadır.50 Ayrıca
ajansın ismindeki BDT vurgusu, eski Sovyet ülkelerinin vatandaşlarıyla işbirliğini
sağlamayı hedeflediğinin açık göstergesidir.51 Bu anlamda ajansın faaliyet alanı
olarak BDT coğrafyasını belirlemesi, öncelikli nüfuz alanına da işaret etmektedir.
Rossotrudnichestvo Ajansı, Rusya’nın diaspora diplomasisine öncülük
eden kurumların başında gelmektedir. Temelde Rus diasporasıyla ilişkileri

47 “About Rossotrudnichestvo”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/about, (Erişim Tarihi:24.04.2020).
48 “Activity”, Rossotrudnichestvo, https://rs.gov.ru/en/activities, (Erişim Tarihi: 24.04.2020).
49 “About Rossotrudnichestvo”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/about, (Erişim Tarihi: 24.04.2020).
50 Muharrem Ekşi, “Rusya’nın Kamu Diplomasisi: Dış Politika Davranışlarıyla Çelişme Paradoksu”, Karadeniz
Araştırmaları, 12(45) s. 51.
51 Ekşi, a.g.m., s. 52.
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Culture-RCSC) açılmıştır ve bununla birlikte Rusya Büyükelçiliklerinde çalışan
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güçlendirmek için kurulan ajans dil, kültür ve tarihsel bağları artırmaya yönelik
kapsamlı faaliyetler yürütmektedir.52 Ajans bünyesinde diaspora topluluklarının
bulunduğu ülkelerde kurulan Rus Bilim ve Kültür Merkezlerinin temel hedefi, Rus
diasporasının oluşturulmasıdır. Eski Sovyet ülkelerinin yanında Türkiye, ABD,
Çin, Abhazya, Güney Osetya, Hindistan ve Polonya gibi ülkelerde de ajansın
faaliyetlerini artırması dikkat çekmektedir.53
Ajans, diaspora ile ortak kültür ve medeniyet bilincini artırmayı hedeflemekte
ve aynı zamanda kamu diplomasisi bağlamında “Yeni Nesil” programını
başlatarak genç diaspora toplumu inşa etme politikası yürütmektedir. Bu program
doğrultusunda yabancı devletlerdeki bilim, politika ve iş çevrelerinde yer alan
gençler için Rusya’ya kısa geziler düzenlenmektedir.54 Bu geziler çerçevesinde
genç diaspora ile anavatan arasında ortak bağlar güçlendirilerek örgütlü diaspora
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oluşturulmak istenmektedir. Ayrıca bu programla Rusya ile diaspora arasındaki
ortaklığın geliştirilmesinin sağlanması beklenmektedir. Yeni Nesil programı
kapsamında gerçekleştirilen bir diğer proje ise 65 ülkeden 750 öğrencinin eğitim
gezilerinin karşılanmasıyla yürütülen “Merhaba Rusya!” adlı programdır. Bu
programla öğrencilerin Moskova, St. Petersburg ve Kazan’a ziyarette bulunmaları
sağlanarak Rus kültürünün yerinde öğretilmesi hedeflenmektedir.55
Ajansın bir diğer önemli faaliyeti olan “Zafer Yolları” projesi ise Sırbistan’ın
başkenti Belgrad’ta başlatılmıştır. Proje kapsamında yurtdışındaki vatandaşlar
ve özellikle de gençler aracılığıyla kazanılan askeri başarıların anlatılması
sağlanarak ortak ve milli bilincin korunması hedeflenmiştir.56 Ayrıca 2019 yılında
başlatılan Zafer Yolları projesi, 2020 yılında devam etmiştir. Proje doğrultusunda
Avrupa kentlerinden olan Belgrad, Varşova, Budapeşte, Viyana, Berlin ve Prag
52
“Support for Compatriots Abroad”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/activities/5, (Erişim
Tarihi:28.06.2020).
53 “Representative Offices in the World”, Rossotrudnichestvo, https://rs.gov.ru/en/contacts/inworld, (Erişim
Tarihi: 24.10.2020).
54 “The “New Genaration” Program”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/activities/4/projects/23, (Erişim
Tarihi: 24.04.2020).
55 “Hello, Russia!”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/news/129, (Erişim Tarihi: 09.07.2020).
56 “The Roads of Victory”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/activities/914/projects/2624, (Erişim Tarihi:
09.07.2020).
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gibi ülkelere zafer yürüyüşleri düzenlenmiştir.57 Rossotrudnichestvo Ajansı’nın
en önem verdiği çalışmalardan biri de Rusçanın uluslararası konumunun
güçlendirilmesidir. Bu doğrultuda diaspora ile uluslararası alanda kültürel ve
insani işbirliği sağlamak hedeflenmiştir. Bu nedenle ajans, daha fazla Rus Bilim
ve Kültür Merkezi açmakla birlikte temsilcilikler de açarak öncelikle Rusça
öğretmeyi planlamıştır.58
Ajansın en önemli kamu diplomasisi faaliyetleri içerisinde yer alan “Yabancı
Ülkelerle Dostluk Dernekleri”,

yabancı ülke halklarıyla dostluk ilişkilerinin

kurulmasını sağlamak adına çalışmalar yapmaktadır.59 Rusya’nın ve yabancı
ülkelerin kültürünü, tarihini, bilimini öğrenmek ve öğretmek adına çalışmalar
yapan dernek, Rusya için olumlu bir imaj inşa etmek istemektedir.60 2019 yılında
düzenlenen “Kahramanlarımız” adlı kampanyaya ajansın resmi sitesinde yer
Kampanya doğrultusunda BDT ülkelerinden gelen öğrencilerle birlikle Abhazya
ve Güney Osetya da dâhil olmak üzere önemli kahramanlar hakkında makale
yarışmaları düzenlenmiştir.61
Son olarak ajans, “Dijital Ekonomi Personeli” adlı federal bir projede 36
BDT, Avrupa, Asya ve Amerika ülkesinde dijital ekonomi çerçevesinde projeler
gerçekleştirmiştir. Böylelikle Rus öğretmenler ve öğrenciler arasında dijital
birliktelik sağlanması da hedeflenmiştir.62 Kısaca Rossotrudnichestvo Ajansı,
diaspora diplomasisinin yanında kamu diplomasisi ve yumuşak güç faaliyetleri
de yürütmektedir.

57 “The Roads of Victory”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/activities/914/projects/2624, (Erişim Tarihi:
09.07.2020).
58 “About Rossotrudnichestvo”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/about, (Erişim Tarihi: 09.07.2020).
59
“Friendship Societies with Foreign Countries”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/activities/4/
projects/8, (Erişim Tarihi: 28.06.2020).
60
“Friendship Societies with Foreign Countries”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/activities/4/
projects/8, (Erişim Tarihi: 28.06.2020).
61
“Rossotrudnichestvo Took Stock of Its Work 2019”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/
news/61671?category_id=9, (Erişim Tarihi: 28.06.2020).
62
“Rossotrudnichestvo Took Stock of Its Work 2019”, Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/
news/61671?category_id=9, (Erişim Tarihi: 28.06.2020).
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alan verilere göre 11 ülke, 150 eğitim kurumu ve yaklaşık 13 bin kişi katılmıştır.

RUS KAMU DİPLOMASİSİNİN ARAÇSALLAŞTIRILMASI
BAĞLAMINDA RUS DİASPORASI

SONUÇ
Diaspora kavramı üzerine birbirinden farklı pek çok tanım bulunmakta ve bu durum
kavram karmaşasına yol açmaktadır. Bu nedenle çalışmada Cohen’in literatürde
en sık atıf yapılan ve diasporanın ortak özellikleri olarak kabul gören modern
diaspora tanımı esas alınmıştır. Modern diaspora sınıflandırmasında Rusya,
yurtdışında yaşayan 30 milyona yakın diasporasıyla emperyal/koloni diasporası
olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda Rus diasporası hem Rusya’nın dış politika
çıkarlarını gerçekleştirmek hem de eski Sovyet coğrafyasında tekrar nüfuz elde
etmek açısından oldukça stratejik bir rol oynamaktadır. Öyle ki; dış politika
doktrinlerinde Rus diasporasının haklarını gözetmek, devletin sorumluluğu olarak
belirlenmiştir. Bu sorumluluk anlayışı, dış politikada alan açtığı gibi, diaspora
politikalarını gerçekleştirmede araçsallaştırmayı da beraberinde getirmiştir.
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Ancak bunun için Putin yönetimi, dış politikası bağlamında hareket edecek
diaspora oluşturmak için 2008 yılında Rossotrudnichestvo Ajansı’nı kurarak,
genelde kamu diplomasisi özelde diaspora diplomasisi faaliyetlerine başlamıştır.
2014 yılındaki Ukrayna Krizi’nde Rusça konuşan Ukraynalıların Rus dış politikası
hedefleri doğrultusunda hareket etmesi, Moskova yönetiminin çıkarlarını
gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren diaspora oluşturmayı başardığını
göstermektedir. Zira Ukrayna’daki Rus diasporası, bir yandan Rusya’nın ülkede
bulunmasına zemini teşkil ederken; öte yandan da politikasını meşrulaştırma
işlevi görmüştür. Bu anlamda Moskova’nın çıkarları doğrultusunda hareket eden
örgütlü bir Rus diasporasının oluştuğu anlaşılmaktadır.
Rusya, 2005 gibi çok geç bir tarihte kurumsal düzeyde kamu diplomasisi
uygulamaya geçmiştir. Putin yönetimi, kamu diplomasisiyle yumuşak gücünü
artırmayı hedefleyerek eğitim, dil, kültürel bağların güçlenmesi ve tarihsel bilincin
oluşması adına çalışmalar yapmak amacıyla ajanslar kurmuştur. Ancak Moskova
yönetiminin kamu diplomasisi ve yumuşak güç politikaları, asıl imajı olan sert
güç uygulamalarıyla sürekli çelişmektedir. Buradan hareketle Rusya’nın kamu
diplomasisi ve yumuşak güç uygulamalarını da dış politikasında araçsallaştırdığı
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iddia edilebilir. Dolayısıyla Putin yönetiminin kamu diplomasisinin bir aracı
olarak diaspora diplomasisi politikalarında oldukça etkin faaliyet gösterdiği
anlaşılmaktadır. Rossotrudnichestvo Ajansı’nı bir diaspora kurumu olarak kuran
Putin yönetimi, Bağımsız Devletler Topluluğu olarak bilinen eski Sovyet ülkeleri
coğrafyasını temel hedef alanı olarak almıştır. Bununla beraber dünyadaki
tüm Rus asıllı vatandaşlara ve Rusça konuşanlara ulaşarak tarihsel bağlarını
güçlendirmeyi de ihmal etmemektedir. Aslında Putin yönetiminin kamu
diplomasisi stratejisine geçme nedeninin temelde uluslararası sistemdeki ve
özellikle de Batı medyasındaki imaj sorununu düzeltmek olduğu iddia edilebilir.
Bu sorunsalı diaspora diplomasisinden de faydalanarak, Rus dilinin tanıtılması
ve yaygınlaştırılması, Rus tarihinin ve kültürünün anlatılarak tarihsel ortak bilincin
oluşturulması adına yapılan çalışmalarla çözmeyi hedeflemiştir.

Ancak Rusya’nın zamanla dış politika çıkarlarını gerçekleştirmek için diasporayı
bir manivela olarak kullanma anlayışına geçtiği ileri sürülebilir. Son tahlilde
Putin yönetimi açısından diasporanın uluslararası kamuoyunda ve uluslararası
toplumda olumlu imaj üretebilecek bir araç olarak algılandığı da not edilmelidir.
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Rusya, diasporayı ilk olarak soydaşlık politikası çerçevesinde ele almıştır.
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STRUCTURED ABSTRACT
Diaspora, which was founded out to be a significant tool of importance for
governments in the 2000s, plays a strategic role in serving countries’ interests.
Although it initially identified with the Jewish people and emerged as a way
to handle the Jews’ exile, the term ‘diaspora’ has not only signified one single
nation but its definition has now broadened and transformed to cover different
nations. Etymologically, ‘diaspora’ means to scatter and disperse. In Turkish, it
defines ‘a place where a nation or members of a faith live as a minority outside
their homeland or the branch of a nation separated from their native land’.
In literature, the term ‘diaspora’ is based upon the definitions of the classical
and contemporary diaspora by William Safran and Robin Cohen who are known
and confusing terms related with ‘diaspora’. That is why the conceptual
framework of this study includes the definitional problems of the term ‘diaspora’
in order to prevent this ambiguity. Diaspora diplomacy is also among the types
of public diplomacy that have been in the spotlight since the 2000s. Russia’s
public and diaspora diplomacy emerged essentially in 2004 as a solution to its
international image problem and starting from 2005, it started to be emphasized
by President Vladimir Putin. Among the most important reasons as to why
Russia follows public diplomacy is the fact that the old Soviet countries joined
NATO and followed western-oriented policies.
Therefore, it could be said that Russia focuses on the image problem in
response to the media war coming from the West and follows public diplomacy.
Russia under Putin has also developed policies in the areas of humanitarian,
cultural and diaspora diplomacy which are the types of public diplomacy.
Especially in terms of cultural diplomacy, Moscow founded the Russkiy Miv
foundation aiming to promote cultural awareness. After the dissolution of the
Soviet Union, the Russian Federation led kinship policies and with the nearabroad policy it announced that the USSR nations could never be a matter of
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for their diaspora studies. However, there are still some controversial definitions
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negotiation in its foreign policy and that it would never compromise these rights.
The Soviet citizens who scattered postUSSR form the basis of the Russian
diaspora. Later on, Russia that has the largest diaspora due to population density
turned towards diaspora diplomacy as part of the policy of showing importance
to its diasporas especially in order to strengthen its educational, linguistic and
historical ties. With the Rossotrudnichestvo Agency founded in 2008, its priority
was the Russian and Russian-speaking citizens who live abroad, primarily in the
Commonwealth of Independent States (CIS).
Besides these, Russia’s intervention in South Ossetia in 2008 was a
driving factor in Abkhazia and South Ossetia’s separation and declaration of
independence from Georgia. Similarly, Russia also intervened in Croatia with
the excuse of the rights of its kind in Croatia. These two incidents show that
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diasporas have a facilitating role in governments’ justification of their actions
as well as being an example to the the protection of the Russian diaspora
with military reasons. The Rossotrudnichestvo Agency also aims to enable
cooperation while organizing historical, cultural, social and economic activities
in countries where the diaspora citizens live. At the same time, there are other
activities to change the foreign citizen’s perception of Russia in the positive
way and to promote awareness in order to increase Russia’s soft power. “The
Friendship Associations with Foreign Countries” ran by the agency carries out
activities in order to establish friendly relations with foreign nationals. It tries to
teach and spread the Russian language by opening Russian Centers for Science
and Culture, which is one of the most important activities.
The agency leads a policy of building a young diaspora society through
“New Generation Program”, one of the biggest projects about the diaspora. This
program enables the youth in the political, scientific and business circles of
the foreign governments to have short trips to Russia, with which it is aimed
to create an organized diaspora by strengthening the mutual ties between the
young diaspora and the native land. In addition to these, it is aimed to create a
positive and hospitable image by giving the foreign citizens the chance to visit

146

Aralık • 2020 • 4 (2) •

BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Russia with the cultural-awareness-oriented “Hello Russia” program by organizing
trips to Moscow, St. Petersburg and Kazan. Hence, within this context, this study
argues that after the dissolution of the Soviet Union, the Russian Federation
discovered the public diplomacy method as a means to restore its international
image and identified the application of the diaspora diplomacy as a strategic
way to increase its soft power.
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HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ*
Shia in India and the Place of Shiites in Iran-India Relations

Göktuğ ÇALIŞKAN**
Mehmet Seyfettin EROL***
Öz
Hindistan Müslümanların en fazla yaşadığı yerlerin başında gelmektedir. Bununla beraber
son yıllarda dünyada Şiilerin en çok bulunduğu ikinci ülke olmuştur. Hindistan Şiileri
ülkede neredeyse her alanda etkindir. Siyaset, sanat, müzik gibi birçok sektörde Şiiler
de bulunmaktadır. Ayrıca birçok alt mezhebe ve cemaate ayrılan Şiiler, İran tarafından
desteklenmekle birlikte Hindistan Hükümeti tarafından da eskiden olan durumun aksine
Şiilere iyi gözle bakılmaya başlanmıştır. Bu makalenin amacı Hindistan Şiiliğinin ve Şiilerinin
tarihi geçmişini, sosyal hayatta neler yaptıklarını, hükümetle ilişkilerini, Tahran’ın Hindistan
Şiilerine yönelik desteğini ve İran-Hindistan ilişkilerinde nasıl bir yerde olduklarını incelemektir.
Anahtar Kelimeler: İran, Hindistan, Şiilik, Hindistan Şiileri, İran-Hindistan İlişkileri.

Abstract
India is one of places where Muslims live most. India has been the second most Shiite place
in world. Shiites are active in almost every field in India. There are Shiites in many sectors
like politics, art, music. Shiism, which was divided into many communities, is supported by
Iran, and it’s begun to be looked at by Indian government. This essay examines history of
India’s Shi’ism and Shiites, what they are doing in social life, their relations with government,
Tehran’s support for Shiites in India and how they are in Iran-India relations.
Keywords: Iran, India, Shiism, India Shiites, Iran-India Relations.
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GIRIŞ
Şiilik, Hindistan’a İslamiyet’in doğuşundan 300 yüzyıl kadar sonra gelmiştir.
Geldiğinde de çok çabuk yayılmamış olup; yayılıp gelişmesi birkaç yüzyılı
bulmuştur. Şiilerin Deccan şehrine gelmesiyle başlayan Şiiliğin Hindistan
süreci Bahmani Sultanlığı, Adil Şah Hanedanlığı, Kutb Şah Hanedanlığı
ve Nizam Şah Hanedanlığı ile devam etmiştir. Böylece Şiilik, Hindistan’ın
geneline yayılarak etkisini artırmıştır.1
Bin yılı aşkın bir geçmişi bulunan Hint Şiiliği, yüzyıllar geçtikçe
sayı ve yayılış bakımından hep artış göstermiş ve böylelikle Hindistan’ın
geneline dağılmış bir Şii nüfusunun oluşmasını sağlamıştır. Günümüzde
Hint Şiilerinin nüfusunun 30-50 milyon arasında olduğu söylenmekte
nedeni olarak Hindistan’ın laiklik anlayışı gereği dini ayrımcılık yapılmaması
gösterilmektedir.
Şiiler, geçmişten bu yana süregelen bazı örgütler, medreseler,
tarikatlar, alt mezhepler, vakıflar ve çeşitli gruplar vasıtasıyla Hindistan’da
etkinlik sağlamaya başlamıştır. Geçmiş yıllarda her ne kadar Hindistan
hükümetleri tarafından olumsuz uygulamalara maruz kalmış olsalar da
günümüzde bu durum, İran’la olan ilişkilerin iyileşme yolunda olmasından
dolayı düzelmeye başlamıştır. Hatta Hindistan birçok örgüte, derneğe,
partiye ve bunların alt kuruluşlarına, kanallarına, yayınlarına son yıllarda
izin vermeye başlamıştır. Dolayısıyla bu durum, Hindistan’ın İran’la iyi
ilişkiler içinde olmak istediğinin bir göstergesidir.
Aynı zamanda Tahran da bu kuruluş ve örgütlere çeşitli şekillerde
destek sağlamakta ve Hindistan’a yönelik politikasını Şiilik temelinde
uygulamaktadır. Bu bağlamda Şiiliği kullanarak nüfuzunu Hindistan’a da
yaymak istemektedir.
1 Muhammed Rıza Iravani vd. ““A Study of Social and Cultural in the Asna Ashari Shias”, Technical Journal of
Engineering and Applied Sciences (TJEAS), 4(3), 2014, s. 156-164.
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olup; net bir sayı verilememektedir. Nüfusun kesin olmamasının en büyük

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
Makalede genel olarak Hindistan’da bulunan Şii alt mezheplerinden
etkili olanlar ve faaliyet alanı diğerlerinden geniş durumda bulunanlar
anlatılacaktır. Buradan hareketle Hindistan Şiilerinin tarihi arka planına
değinilerek Şiilerin toplumsal ve siyasal alandaki varlığı, Tahran’ın
Hindistan Şiilerine bakışı ve desteği okuyucuya aktarılacaktır. Buradan
hareketle de İran-Hindistan ilişkilerinde Şiilerin yeri anlatılacaktır.

ŞII ALT MEZHEPLERI VE FAALIYETLERI
İslamiyet’in ilk dönemlerinde ve Hz. Muhammed’in ölümünden sonra vuku
bulan bazı hadiselerden sonra, Müslümanlar entelektüel ve teorik konularla
ilgili anlaşmazlıklar yaşamaya başlamıştır. Bununla birlikte Sünniler ile
Şiiler birbirinden ayrışmış ve iki mezhep de alt dallara bölünmüştür.2 Bu
Göktuğ ÇALIŞKAN
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alt mezheplerden bazıları Hindistan’da da bulunmaktadır: On İki İmamcılar,
İsmaililer, Davudi Buhracılar, Hocacılar, Caferiler, El Kısacılar...

ON İKI İMAM ŞIILERI
On İki İmam Şiileri, Hz. Ali’den başlayarak Hz. Mehdi’ye kadar gelen ve on
iki tane imamdan oluşan bir düşünce sistemini kabul ederler.3 Onlara göre,
Hz. Muhammed’den sonraki halifelik hakkı Ali’ye aittir. On İki İmamcılar
açısından Hz. Ali, ilahi şekilde tasdik edilmiş ilk imamdır.4
On İki İmamcılar son imam Muhammed’in çocukken kaybolup
bugün kayıp halde olduğunu ve ileride Mehdi olarak tekrar dünyaya
geleceğini kabul ederler.5 Fıkıh usulü olarak kıyas yerine aklı kabul eden
On İki İmamcılar, Sünnilerin halife olarak kabul ettikleri Ebu Bekir, Ömer
2 Martine Gozlan, “Sunnites, Chiites, Pourquoi İls S’entretuent”, Editions du Seuil, 2008, s.86-87.
3 From Early Beginnings to Modern-Day Shia, Fanack.com, https://fanack.com/religions/shia-islam/, (Erişim
Tarihi: 30.04.2018).
4 “İsnâaşeriyye”, Dünya Dinleri, https://www.dunyadinleri.com/tr-TR/dunya-dinleri/siilik-veya-si-mezhepleri/oku_
isn-aseriyye-onikicilik-on-iki-imamcilik, (Erişim Tarihi: 21.11.2018).
5 “Islam in Iran”, Iranica Online, www.iranicaonline.org/articles/islam-in-iran-vii-the-concept-of-mahdi-in-twelvershiism, (Erişim Tarihi: 21.11.2018).
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ve Osman yoluyla gelen hadisleri kabul etmez ve onlara uymazlar. Ayrıca
Hz. Muhammed ve kızı Fatma’yla birlikte güvenilir kabul ettikleri 12
imamın masum ve yanılmaz olduklarını düşünerek sadece onların söz ve
örnekliğini kabul etmektedirler.6
On İki İmam Şiileri, Hindistan’da ilk olarak Bjiapur’a yerleşmeye
başlamıştır. Safevi Devleti döneminde On İki İmamcılık, Hindistan ve
Bahreyn’e yayılmıştır. On İki İmam Şiilerinden olan Suriye, Irak, Bahreyn
ve Hindistan Şiilerinin büyük bir kısmı Humeyni tarafından ortaya atılan
Velayet-i Fakih düşüncesiyle ilgili tereddüt içindedirler.7
Hindistan’da yaşayan Şiilerin ekseriyeti, On İki İmamcı olsa da
nüfuslarına dair net bir sayı verilememektedir. Ancak On İki İmam Şiilerinin

İSMAILILER
Hz. Muhammed’den sonraki üçüncü ve dördüncü yüzyıllarda Hindistan’a
büyük oranda yayılan İsmaililer,8 İsmail’in altıncı İmam’ın oğlu olduğuna ve
onun yedinci Şii İmam olduğuna inanmışlardır.9 Bu nedenle asıl Şiilikten
uzaklaşıp kendi sistemlerini kurmuşlar ve Cafer bin Sadık’tan sonra imam
olan Musa’ya karşı çıkarak muhalif olmuşlardır.10
Şiilik ile tasavvufu birleştiren İsmaililik, İslam ülkelerinde “gizli
imamlık” adı verilen inancı geliştirmiştir.11 Bu inanca göre imam
nesnelleşmiş, insan biçimine girmiş Tanrı’dır ve ona karşı çıkmak,
6 “Who Are the 12 Imams of Twelver Shia Islam?”, World Atlas, https://www.worldatlas.com/articles/who-arethe-twelve-imams-of-twelver-shia-islam.html, (Erişim Tarihi: 21.11.2018).
7
Ethem Ruhi Fığlalı, “İsnaaşeriyye”, TDV İslam Ansiklopedisi, 2001, https://islamansiklopedisi.org.tr/
isnaaseriyye, (Erişim Tarihi: 12.06.2020), s. 152.
8 John Norman Hollister, “The Shi’a of India”, Luzac Company, London 1953, s. 197.
9 Aynı yer.
10 Baha Okar, “İsmaililer ve Hasan Sabbah: Köken Miras: İslam’da Muhalefetin Toplumsal Temelleri”, Bilim ve
Gelecek Dergisi, 86, https://www.cafrande.org/ismaililer-ve-hasan-sabbah-koken-ve-miras-islamda-muhalefetintoplumsal-temelleri/, (Erişim Tarihi: 02.09.2018).
11 Laurence Louer, “Sunnites et Chiites Histoire Politique d’une Discorde”, Edition du Seuil, 2017, s.102.
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Hindistan’ın her yerine dağılmış durumda oldukları düşünülmektedir.

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
doğrudan doğruya Tanrı’ya karşı çıkmaktır.12 İsmaililer, cemaathane adını
verdikleri yerde kadın-erkek bir arada ibadet etmektedirler. Ayrıca İsmaililik
inancının Muhammediye, Tahrimiye, Meymuiye gibi farklı kolları da vardır.
Hindistan’da yaşayan Şiilerin büyük çoğunluğunu İs̠naaşeriye
ve İsmaililer oluşturmaktadır. İs̠naaşeriye’den olanların sayısı daha
fazla olmakla beraber İsmaililer de kendilerine has kurumsal yapıları ve
inançlarıyla dikkat çekmektedir.
Günümüzde Hindistan’da İsmaililerin imamı olan Prens 4. Karim
Ağa Han, sadece Hindistan’daki İsmaililer değil; bütün dünyadaki İsmaili
Şiiler tarafından 49. imam olarak tanınmaktadır. Ağa Han, büyük babasının
ve selefinin modernizasyon politikalarını sürdürmüş ve önemli ölçüde
Göktuğ ÇALIŞKAN
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genişletmiştir. Aynı zamanda Hindistan’da da saygın bir topluluk olan
İsmaililerin televizyon kanalları, internet radyosu ve bölgesel nitelikte
vakıf ve dernekleri de bulunmaktadır. İsmaililer, Hindistan’ın Haydarabad,
Bombay, Surat, Pencab ve Lucknow şehirlerinde yoğunluktadırlar.

DAVUDI BUHRA ŞIILERI
Dini lideri Hindistan’da yaşayan ve yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan
Davudi Buhra Cemaati, İsmaililik mezhebinin bir kolu olarak bilinmekte13 ve
Hindistan’daki en büyük Şii mezhebini teşkil etmektedir. Davudi Buhracılar
kendilerini Tayyibi İsmaili Şiileri olarak tanımlasalar14 da sohbetler
sırasında kendileri hakkında “kabile” terimini kullanırlar. Bu Şiiler, ilk altı Şii
İmamı kabul ederler; ancak İmam El-Sadık’ın en büyük oğlu İsmail’in bir
sonraki imam olması gerektiğine inanmaktadırlar.15

12 Louer, a.g.e., s.102.
13
Abdulkadir Aksöz, “Davudi Buhra Cemaati”, Mecra, https://www.gzt.com/mecra/davudi-buhracemaati-3435120, (Erişim Tarihi: 20.11.2018).
14 Aynı yer
15 What is the Difference between Shia and Bohra People?, Stack Exchange, https://islam.stackexchange.
com/questions/8535/what-is-the-difference-between-shia-and-bohra-people, (Erişim Tarihi: 05.05.2018).
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Kendilerini eskiden Mısır’da hüküm süren Fatımilerin devamı
olarak gören Davudilerin günümüzdeki liderliğini Mufaddal Saifuddin
yürütmektedir.16 Saifuddin’den önceki lider olan Syedna Muhammed
Burhaneddin, 2014 yılında 102 yaşında vefat etmiştir. Hatta onun ölümü
münasebetiyle toplanan büyük kalabalıkta oluşan izdihamda 18 kişi
hayatını kaybetmiştir.17
Davudiler dindarlık ile modernliği bir araya getirerek yaşadıkları
şehirlerin gelişimine ve refahına katkı sağladıkları için ilgi görmektedirler.
Bu yüzden Davudi Buhracılar, Hindistan’da “ülkenin refahına katkıda
bulunan çalışkan, barışsever, yardımsever ve sadık vatandaşlar”18 olarak
görülmektedirler.

etkinliğine katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, cemaat lideri
Saifuddin tarafından ağırlanmıştır. Modi, Davudilere yaptığı hitapta, onları
Hindistan’ın omurgası olarak gördüğünü söylemiştir.19

HOCACILAR
Hocacılar, genel olarak Şiilerden farklılık arz etseler de inanış ve değerler
bakımından On İki İmam Şiiliğine yakındırlar. Ayetullah Ali es-Sistani ve
İran’daki diğer Marja Şiileriyle dini ve entelektüel ilişkileri vardır. Bu Şiilerin
büyük bir kısmı Bombay’daki Al-i İman Vakfı çerçevesinde dini faaliyetler

16
Abdulkadir Aksöz, “Davudi Buhra Cemaati”, Mecra, https://www.gzt.com/mecra/davudi-buhracemaati-3435120, (Erişim Tarihi: 20.11.2018).
17 “Hindistan’da İzdiham: 18 Ölü”, Islah Haber, https://www.islahhaber.net/54312--26229.html, (Erişim Tarihi:
21.11.2018).
18
Abdulkadir Aksöz, “Davudi Buhra Cemaati”, Mecra, https://www.gzt.com/mecra/davudi-buhracemaati-3435120, (Erişim Tarihi: 20.11.2018).
19 “PM Narendra Modi’s ‘Sabka Saath’ Push at Saifee Mosque in Indore, Says We Believe in Taking Everyone
Along”, Times Now News, https://www.timesnownews.com/india/article/narendra-modi-ashara-mubarakaindore-madhya-pradesh-dawoodi-bohra-syedna-mufaddal-saifuddin-sumitra-mahajan-vishvas-sarang-kantilalbhuria-shivraj/284496, (Erişim Tarihi: 21.11.2018); “PM Shri Narendra Modi Met Syedna Mufaddal Saifuddin
during Ashara Sermons in Indore”, Youtube, Gallinews, https://www.youtube.com/watch?v=W93wy4r-HZ8,
(Erişim Tarihi: 21.11.2018).
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Örneğin Davudi Buhra Cemaati’nin 2018 Kerbela ve Aşure Günü
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ŞİİLERİN YERİ
yürütmeleriyle ünlenmişlerdir. Hocacıların çoğu Haydarabad, Gujarat,
Maharashtra ve Rajasthan şehirlerinde yaşamaktadır.20
Hindistan’da dönüştürülmüş Müslüman olarak bilinen Hocacılar,
aynı zamanda Pakistan’da da etkinlik göstermektedirler. Hatta Pakistan’ın
kurucusu Muhammed Ali Jinnah bir Hocacıdır.21 Bunlara ek olarak
Hocacıların Mumbai ve Gujarat arasındaki ticari işlerde etkili bir tekeli
vardır. Günümüzde siyasi ve dini faaliyetlerle beraber üç uluslararası
dernekleri bulunmaktadır: Global Association, Afrika Derneği ve Gujarat
Derneği.

BEŞINCI MEZHEP ŞIILERI
Göktuğ ÇALIŞKAN
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Kendilerine Beşinci Mezhep diyen söz konusu tarikat, entelektüel ve
inançla ilgili eğilimlerine göre kendilerini tüm Müslüman mezhepler
arasında gerçek bir mezhep olarak görmektedir ve Raşidun halifelerine
inanmaktadır. Hz. Ali’yi dördüncü halife olarak kabul eden Beşinci Mezhep
takipçileri, temel düşünceleri açısından bakıldığında İmamlık, bir kalembilge teorisi yerine bir siyasi teori olarak görülmektedir. Coğrafi olarak ise
Beşinci Mezhep takipçileri Gujarat, Bombay ve Maskat’ta yerleşmiştir.

CAFERI ŞIILERI
Caferilik, genel anlamda bir fıkıh ekolü sayılmaktadır. Şiilerin çoğunluğunun
da inandığı bir ekoldür. Günümüzde Şii Müslümanların yüzde 80’i On İki
İmamcılığın Caferi fıkhını takip etmektedirler ve bu yüzden İsnaaşeriye
mezhebiyle Caferilik neredeyse aynı anlamda adlandırılmaktadır.22

20 “La Communauté Khoja Shia Isna Asheri”, Shia 974, https://shia974.fr/texte/La-communaute-KHOJA-SHIAISNA-ASHERI.htm, (Erişim Tarihi: 26.10.2018).
21
“Khoja in India”, Joshua Project, https://joshuaproject.net/people_groups/17177/IN, (Erişim Tarihi:
05.05.2018).
22
“Caferilik Nedir?”, Timetürk, https://www.timeturk.com/caferilik-nedir/haber-778206, (Erişim Tarihi:
02.09.2018).
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Caferilik fıkıh ekolü aynı zamanda Şiiliğin en büyük mezhebi olan İmamiye
olarak da bilinmektedir.23
Hz. Muhammed’in ölümünden sonraki halifenin Hz. Ali olması
gerektiğine inanan Caferilere göre, Hz. Muhammed’den sonra 12 imam
gelmiştir.24 Son imamın ortadan kaybolduğunu düşünen Caferiler, bu
imamın kıyametin yaklaştığı zamanlarda ortaya çıkacağına inanmaktadırlar.
O çıkıncaya kadar bir Şii alimi onun adına hüküm vermekte ve bu alimin
içtihatları da bağlayıcı olmaktadır.25 Ayrıca Caferiler, imamların emirlerine
uymanın gerekli olmadığına inanırlar. Onlar, bilgi kapısının kapandığına
inandıkları için “taklidi” reddederler. Caferi Şiileri sadece Pirlerinin taklidini
kabul ederler.

ve Hindistan’da en çok üyesi bulunan mezhebin İsnaaşeriye olmasından
hareketle, Hindistan’daki Şiilerin içindeki Caferi oranının yüksek olduğu
söylenebilir. Zira Caferilik, On İki İmamcıların fıkıh olarak inandıkları
mezhep olduğu için Hindistan’daki On İki İmamcıların da büyük
çoğunluğunun inandığı fıkhi mezheptir. Fıkhi bir mezhep olduğundan ve
On İki İmam Şiilerinin kabul ettiği bir ekol olduğundan dolayı Hindistan’da
bunlarla ilgili herhangi bir sayı, yaşadıkları yerlerin bilgisi, kurdukları örgüt,
dernek ve vakıflar tam olarak bilinememektedir.

EL-KISA ŞIILERI
El-Kısa Şiileri, On İki İmam Şiilerinin inançlarını reddetmekte ve biraz
Vahhabiliğe kayan bir inanç sistemini benimsemektedirler. Ancak sayıları
çok fazla değildir.
23 “İmâmiyye Fırkası”, Ehli Sünnet Büyükleri, www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Tarihi-Ansiklopedisi/Detay/
IMAMIYYE-FIRKASI/424, (Erişim Tarihi: 20.11.2018).
24 Afzal Sumar, “The Formation of the Jaʿfari Shiʿa Islamic School of Law from its Inception to the Occultation”,
Al-islam.org,
https://www.al-islam.org/articles/formation-jafari-shia-islamic-school-law-its-inceptionoccultation-afzal-sumar, (Erişim Tarihi: 05.05.2018).
25 “Caferiler Kimlerdir”, İnternet Haber, www.internethaber.com/caferiler-kimlerdir-alevilikten-farki-ne-caferimezhebi-lideri-kimdir-1904848h.htm, (Erişim Tarihi: 02.09.2018).
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Caferilik, İsnaaşeriye ile hemen hemen aynı anlamda kullanıldığından
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Hindistan’da bu Şii mezheplerin dışında çok sayıda Şii alt mezhep
bulunmaktadır:

Sabaiye,

Kamiliye,

Mughairiye,

Bananiye,

Janaliye,

Mansuriye, Hatabiye, Gurabiye, Haltuba, Akmiye, Zaferiye, Abaziye,
Nibithasiye, Memuniye, Halifiye, Şamitiye, Burkhiye, Jansibye, Halagiye
ve Süleymaniye. Bu alt mezheplerin takipçi sayısı az olup çok yaygın
değillerdir.

HINDISTAN ŞIILIĞI
Şii düşünce, Hindistan’da ilk olarak İslam’ın ortaya çıkmasından sonraki
ilk yüzyıllarda Sünnilerle ayrışan bazı Şii önderleri sayesinde var olmaya
başlamıştır. Bu konuda Safarid, Ziyarid ve Buyid hanedanları dahil
olmak üzere İran’ın Şii hükümetlerinin de entelektüel etkileri önemli bir
Göktuğ ÇALIŞKAN
Mehmet Seyfettin EROL

rol oynamıştır.

Moğolların İran topraklarına hâkim olduğu zamanlarda

birçok Şii başka bölgelere göç etmiştir. Ayrıca Moğolların, ülkelerine
yaptıkları saldırılardan sonra İran Seyitlerinin göçü Hindistan’da Şiiliğin
genişlemesine neden olmuştur. Seyitler, Hindistan’a göç ettikten sonra
12. ve 13. yüzyıldaki bazı hükümetler tarafından sıcak karşılanmışlardır.
Seyitler esas olarak Hindistan’ın Panipat, Nuhta, Bijnor ve Jawar
bölgelerine yerleşmişlerdir.26
11. ve 16. yüzyıllar arasında birçok Seyit, Sünni iktidarlar tarafından
yönetilen Orta Doğu’daki bazı ülkelerin zulmünden kaçmak için Hint
Yarımadası’na göç etmiştir.27 Böylece Kargil, Delhi, Mumbai, Haydarabad,
Lucknow, Hallaur ve Amroha şehirleri Hindistan’da önemli Şii Müslüman
nüfusunu barındıran yerler olmuştur.
Hindistan Şiileri arasındaki büyük çoğunluk İsnaaşerilerinden (On
İki İmamcılar) oluşsa da tüm topluluklar arasında Şiilerin başını İsmaililer

26 Rizvi, a.g.m, s. 18.
27 Nadeem Hasnain-Sheikh Ebrar Husain, Shias and Shia Islam in India: a Study in Society and Culture, Harnam
Publications, New Delhi 1988, s. 196.
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çekmektedir.28 Hindistan, çoğunluğu Gujarat’ta yaşayan dünya çapında
1 milyondan fazla takipçiden oluşan Davudi Buhra nüfusunun büyük
bir kısmına ev sahipliği yapmaktadır. Davudi teolojisinin temelinşn ise
Yemen’e dayandığı söylense de esas olarak Hindistan’da bulunmaktadır.

HINDISTAN ŞIILIĞININ TARIHI ARKA PLANI
Şii Müslümanların çeşitli dönemlerdeki sayısı farklı olagelmiş; Şii önderi
Hindistan’daki bazı bölgelerde yöneticilik bile yapmıştır. Şiilik tarihi, Hint
Yarımadası’nın kuzey ve güney bölgeleri olmak üzere iki bölüme ayrılabilir.
Şii Müslümanlar, büyük ölçüde Hindistan’ın kuzeyindeki Send Vadisi’ne
yerleşmişlerdir. Fakat bu topraklar, günümüzde Pakistan sınırlarında yer
almaktadır.

göçü, Emevi ve Abbasi döneminde de devam etmiştir. Hindistan’ın bazı
bölgelerine yerleşen bu Şiiler, Hindistan’da var olan kast sistemine ayak
uydurarak varlıklarını devam ettirmeyi bilmişlerdir.29 “Aşraf” ve “Ajlaf” adı
verilen iki sınıfa ayrılmışlardır. Aşraf yüksek statüye sahip Müslümanları
temsil ederken, ajlaf ise sonradan Müslüman olan Hindular için
kullanılmaktaydı.30

28 Tahir Mahmud, “Reform Friendly”, Times of India, https://timesofindia.indiatimes.com/home/opinion/editpage/Reform-Friendly/articleshow/762529.cms?referral=PM, (Erişim Tarihi: 09.04.2018).
29 “The Non-Hindus in Caste System”. Shiavault, www.shiavault.com/books/the-castesystem-of-india-a-veryrudimentary-summary/chapters/6-the-non-hindus-in-caste-system, (Erişim Tarihi: 08.03.2020).
30
Asghar Ali Engineer, “On Reservation for Muslims”. The Milli Gazette, www.milligazette.com/
Archives/2004/01-15Sep04-Print-Edition/011509200449.htm, (Erişim Tarihi: 08.03.2020).; Carin Zissis, “India’s
Muslim Population”. Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/backgrounder/indias-muslim-population,
(Erişim Tarihi: 10.03.2020).
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Dört büyük halife dönemi ve sonrasında başlayan Hindistan’a Şii

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ

BAHMANI SULTANLIĞI (1347-1526)

Göktuğ ÇALIŞKAN
Mehmet Seyfettin EROL

(Kaynak: “Bahmani Kingdom”. Brainkart.com. Web: https://www.brainkart.
com/article/BahmaniKingdom_36917/, (Erişim Tarihi: 08.08.2018))
Bahmani Sultanlığı, 1347-1526 yılları arasında hüküm sürmüş bir sultanlık
olup; Hasan Gangu tarafından kurulmuştur.31 O dönemde Hindistan’da
Şiiliğin genişlemesine neden olan İranlıların ve Seyitlerin sayısı artmış
ve bu göçmenlere “Garib” veya “Afaki” adı verilmiştir.32 Afakiler devlet
görevlerine atandıkça, yerel halk tepki göstermiş ve bu durum aralarında
anlaşmazlıklara yol açmıştır. İranlılar daha çok Bahmani Hükümeti’ndeki
askeri ve politik pozisyonlarda görevlendirilmiştir. Ayrıca Bahmani
Ordusu’nun

çoğunluğu

Seyit

göçmenleridir.

Bahmani

Sultanlığı’nın

resmi dili de Fars şiirlerinin ve din bilginlerinin yöneticiler tarafından
beğenilmesinden dolayı Farsça olmuştur.
Her ne kadar Bahmani yöneticileri, Sünni ve Hanefi inançlarını takip
etseler de Şii Müslümanlarını da desteklemişler ve önceki halifeler olan
Ebu Bekir’e, Ömer’e ve Osman’a kıyasla İmam Ali’yi daha üst bir seviyede
kabul etmişlerdir.
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1. Ahmed Şah (825-838) Şiiliği resmi mezhep olarak kabul eden
ilk Bahmani hükümdarı olmuştur. Bahmani yöneticileri, genel olarak Şeyh
Siraj el-Din Junaydi’nin ailesinin takipçileriyken; O, Şii Sufi olan Ahmed
Gesudaraz’ın öğrencisi olmuş ve ayrıca İranlı bir Şii Sufi olan Nimetullah
Veli’yi Deccan’ı ziyaret etmeye davet etmiştir.33 Bahmani Sultanlığı, hüküm
sürdüğü yıllar boyunca Güney Hindistan’ın kültür ve siyasetini kontrol
altında tutmayı başarmışlardır.34

ADIL ŞAH HANEDANLIĞI (1490-1686)

Tarihi: 11.08.2018)
Şiiliğin Bahmani döneminde gelişmesi, Hindistan’da Şii hükümetlerin
kurulmasına ortam hazırlamıştır. Şii Adil Şah Hükümeti’ni kuran Yusuf
Adil Şah, çeşitli anlatılara göre ölümden kaçmak için İran’a köle gibi
gelen bir sultandı ve Osmanlı Hükümdarı 2. Murad’ın oğluydu.35 Daha
sonra 1460 senesinde, Imad al-Din Tacir ile Deccan’a gitmiş ve Bahmani

33 Seyed Mohammad Hadi Torabi, “Nimatullahi Sufism and Deccan Bahman Sultanate”, Paripex Indian
Journal of Research, 4(6), Haziran 2015, https://archive.org/details/mahernathan0_gmail_File, (Erişim Tarihi:
10.08.2018), s. 81-82.
34 “Administration of India under the Bahmani Kingdom”, History Discussion, www.historydiscussion.net/
history-of-india/medieval-age/administration-of-india-under-the-bahmani-kingdom-indian-history/6589, (Erişim
Tarihi: 10.08.2018).
35 “Adil Shahi Dynasty”, Britannica, https://www.britannica.com/topic/Adil-Shahi-dynasty, (Erişim Tarihi:
12.08.2018).
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(Kaynak: Wikiwand, http://www.wikiwand.com/tr/Adil%C5%9Fahlar, Erişim

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
Sultanlığı Bakanı Mahmud Gawan onu Bahmani sarayının kölesi olarak
satın almıştır. Yüksek askeri düzeylere ulaşmayı başaranYusuf Adil
Şah;36 Mahmud Gawan ve Bahmani hükümdarının ölümünden sonra
Sultan 3. Muhammed’in Bahmani Sultanlığı’nda bir krize yol açmasından
faydalanarak bir dizi üst düzey askeri yetkiliyle beraber Bijapur’da Adil Şah
olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.37
Bu sultanlık, aynı zamanda kurulduğu yerin adından dolayı Bijapur
Sultanlığı olarak da bilinmektedir. Yusuf Adil Şah, Şiiliği hükümetinin resmi
dini olarak seçmiştir. Adil Şah Sultanlığı yöneticileri, Şii şairlerine ve din
bilginlerine pek çok kez desteklerini sunmuştur. 1510 yılında Yusuf’un
ölümünden sonra, ailesinin sekiz üyesi Adil Şah Hanedanlığının devamını
sağlasa da sonunda Babür İmparatoru Aurangzeb tarafından yıkılmıştır.38
Göktuğ ÇALIŞKAN
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KUTB ŞAH VE HAYDARABAD’IN KURULMASI (15121687)

(Kaynak: Qutb Shahi Dynasty Map, Maps of India, https://www.mapsofindia.
com/history/qutb-sahi-dynasty.html#, (Erişim Tarihi: 25.10.2018).)

36 “The Adil Shahi Kingdom”, Indo History, indohistory.com/adil_shah_dynasty_at_bijapur.html, (Erişim Tarihi:
15.08.2018).
37 “Bijapur Sultanate”, Anwar’s Coin Collection, www.anwarscoincollection.com/category/sultanate/bijapursultanate/, (Erişim Tarihi: 13.08.2018).
38 “The Adil Shahis of Bijapur Till the End”, India That Was, www.indiathatwas.com/the-adil-shahis-of-bijapurtill-the-end/, (Erişim Tarihi: 15.08.2018).
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Deccan’da kurulan ve Şii monarşisiyle yönetilen Kutb Şah Sultanlığı,
Bahmani Sultanlığı’nın parçalanmasından sonra kurulmuştur. Karakoyunlu
prensi Sultan Kuli, Akkoyunlu Sultan Yakup’tan kaçarak amcası Allah-Kuli
ve akrabalarıyla beraber Deccan’a göç etmişti.39 Daha sonraki yıllarda
Kutb Şah Sultanlığı’nın kuruculuğunu yapacak olan Sultan Kuli, Bahmani
yöneticileri tarafından da sıcak karşılanmıştır. Hatta bir isyan sırasında
Sultan Kuli, Sultan Mahmut Bahmani’nin hayatını kurtarmıştır. Böylece
Bahmani tarafından çok saygı görmüş ve Talang ve Golconda’ya yönetici
olarak atanmıştır.40
Bahmani Sultanlığı’nın gücünün azaldığı yıllarda Sultan Kuli
bağımsızlığını ilan etmiş41 ve Şiiliği kendi topraklarının resmi dini olarak
kabul etmiştir. Böylelikle Şiilik, Hint topraklarında devam etmiştir. Ayrıca

Şiilik, Kutb Şah Hanedanlığı zamanında ünlü Şii Müslümanların
yönetici ve hanedanların resmi üyeleri olarak atanması yoluyla daha da
gelişmiştir. Örnek verilecek olursa İbrahim Şah, Mir Muhammed Mümin
Astarabadi, Mustafa Khan Ardistani gibi kişilerin başbakanlık yaptığı
zamanda Şiilik daha da yayılmış ve gelişmiştir.

NIZAM ŞAH SULTANLIĞI (1490-1633)
Ahmed Nizam liderliğindeki Nizam Şah Hanedanlığı, özellikle Deccan’ın
bir kısmı üzerinde hüküm sürmüştür.42 Nizam Şah Sultanlığı’nın kurucusu
Ahmed Nizam Şah, daha önceki hanedanların kurucuları gibi Junnar’ın
hükümdarıydı. Bahreyn Ordusu’nu yenerek 1490 yılında bağımsızlığını ilan
39
“Qutb Shahi Dynasty”, Revolvy, https://www.revolvy.com/page/Qutb-Shahi-dynasty, (Erişim Tarihi:
20.08.2018).
40 “Qutub Shahi Dynasty”, Glorious India, www.gloriousindia.com/history/qutub_shahi_dynasty.php, (Erişim
Tarihi: 20.08.2018).
41 “Quli Qutb Mulk”, Revolvy, https://www.revolvy.com/page/Quli-Qutb-Mulk, (Erişim Tarihi: 20.08.2018).
42 Jaleh Tajaldini, Iranian Perceptions of India and Indian Shiism in the Eighteenth and Nineteenth Centuries,
Jawaharlal Nehru University, Centre for Historical Studies School of Social Sciences, New Delhi 2009,
(Unpublishing Doctora Thesis), s. 183.
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Sultan Kuli, On İki İmam adına hutbe okutup sikke dağıttırmıştır.

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
etmiştir. Sultan Ahmed yönetimi, normalde bir Şii yönetimi değildi; fakat
Sultan Ahmed’in halefi olan Burhan Şah zamanında, Şiilik Nizam Şah
Sultanlığı’nın resmi dini olmuştur.43 Fatımilerin soyundan olan ve İran’dan
göç eden Şah Tahir, Burhan Şah’ın bakanı olarak atanmıştır. Tahir’den
etkilenen Burhan Şah, 1537 yılında Şiiliği Nizam Şah Sultanlığı’nın resmi
dini olarak resmen ilan etmiştir.44

HINDISTAN’DA ŞII NÜFUSU
Hindistan Şiileri, ülkedeki Müslümanlar içerisinde büyük bir azınlığı
oluşturmaktadırlar. Yukarıda belirtildiği üzere, Hindistan’da tarikat ve
mezheplerle ilgili özel bir nüfus sayımı yapılmamıştır. Ancak Pew Araştırma
Merkezi adlı bir kuruluş 2009 yılında yaptığı bir araştırmada, ülkede
Göktuğ ÇALIŞKAN
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yaşayan ve ülke nüfusuna oranla %14,2’ye tekabül eden Müslümanların
%10-15’inin Şii olduğunu iddia etmiştir.45 Bununla birlikte, BBC gibi
bazı dış kaynaklar, Hindistan’da 45 milyona yakın Şii’nin bulunduğunu
iddia etmişlerdir.46Hindistan’da ünlü bir Şii vakıf olan Al-i İman Vakfı ise
Hindistan’ın 2000 yıllarının başlarında sahip olduğu Şii nüfusunun yaklaşık
30 milyonu bulduğunu iddia etmiştir.47 Bazı kaynaklara göre ise Hindistan,
Şii nüfus bakımından İran’dan sonra dünyada Şii nüfusunun en fazla
olduğu ikinci ülkedir.48
Şii nüfusunun en fazla olduğu ikinci ülke olması bilgisi, aynı
zamanda 2005 yılında 14. Hindistan Başbakanı Manmohan Singh
43 Mountstuart Elphinstone, The History of India, London 1843, s. 659-660.
44 Salma Ahmed Farooqui, A Comprehensive History of Medieval India: Twelfth to the Mid-Eighteenth Century,
Pearson Education, India 2011, s. 172.
45 “Mapping the Global Muslim Population”, Pew Forum, www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-globalmuslim-population/, (Erişim Tarihi: 25.10.2018).
46 Anbarasan Ethirajan, “India’s Narendra Modi woos Iranian Leaders”, BBC, www.bbc.com/news/world-asiaindia-36329915, (Erişim Tarihi: 09.04.2018).
47 “Why India”, Al-i İman Vakfı, www.alimaan.org/whyindia.html, (Erişim Tarihi: 06.04.2018).
48 Balraj Puri, “Obama’s Overtures Approach to Win Muslims Flawed”, Tribune India, www.tribuneindia.
com/2009/20090725/edit.htm#4, (Erişim Tarihi: 06.04.2018); Gajendra Singh, “Imperialism and Divide&Rule
Policy”,
Boloji,
www.boloji.com/index.cfm?md=Content&sd=Articles&ArticleID=7567,
(Erişim
Tarihi:
06.04.2018).
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tarafından da kamuoyuna ilan edilmiştir.49 Şii nüfusunun tahmin
edilmesinde yaşanan sıkıntılardan biri de Şiilerin Müslümanlar arasında
önemli bir azınlık oluşturmasına rağmen tüm bu nüfusun çoğu kez
Sünni olarak listelenmesidir. Şii kaynaklar, Şiiler tarafından uygulanan
takiyye uygulamasından dolayı tam nüfusu tahmin etmenin zor olacağını
iddia etmektedir. Güney Asya’daki toplam Müslüman nüfusun da
toplam nüfusun %21-35’i olduğu tahmin edilmektedir.50 Hindistan 2013
Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu da Şiilerin Müslüman nüfus içerisinde
%15’ten az olduklarını ortaya koymuştur.51

HINDISTAN ŞIILERININ YOĞUN OLARAK
YAŞADIĞI YERLER
Lucknow’da bulunan Uttar Pradeş şehri çok sayıda Şii Müslümana ev
sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu şehir, Hindistan’daki diğer şehirler
arasında en yüksek ikinci okur yazarlık oranına da sahiptir. Aynı
zamanda Jaunpur’da da çok sayıda Şii yaşamakta ve Keşmir’den
sonra Hindistan’ın en kalabalık ikinci Şii şehri unvanına sahiptir. Üstelik
Jaunpur, Hindistan’daki en yüksek okur yazarlık oranına sahip birinci şehir
niteliğindedir. Bihar, Andhra Pradeş, Maharaştra ve Gujarat eyaletleri de on
binlerce Şii Müslümanın yaşadığı diğer eyaletlerden bazılarıdır.
Sadece Lucknow’da yaşayan üç milyondan fazla Şii olduğu
söylenmektedir. Ayrıca Lucknow Eyaleti’ndeki Şiilerin büyük kısmını On İki
İmamcılar oluşturmaktadır. Deccan’daki tarihi Haydarabad şehrinde ise
yüz binden fazla Şii hayatını sürdürmektedir.
49 “Iran is the Largest Shia Muslim Country...”, Indian Express, archive.indianexpress.com/oldStory/75028/,
(Erişim Tarihi: 06.04.2018).
50 Moojan Momen, “An Introduction to Shi’i Islam”, Yale University Press, 1987, s. 277-278; Syed Ali Abbas
Rizvi, “Population of Shia Ithna Ashri Community in India; Case Study of Lucknow”, IOSR Journal of Humanities
And Social Science, 22(9) Eylül 2017, s. 17.
51 “India 2012 International Religious Freedom Report”, CIA World Factsbook, https://www.state.gov/
documents/organization/208640.pdf, (Erişim Tarihi: 07.04.2018).
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Hint Şiileri ülkenin genellikle orta ve güney eyaletlerinde yaşamaktadır.

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
Şii Müslümanlar çoğunlukla Deccan ve Fayzabad’a yerleşmiş
olsalar da genel olarak Hindistan’ın her yerine dağılmış durumdadırlar.
Ancak Şii Müslüman nüfusun çoğunluğu Haydarabad, Delhi, Pencap,
Amroha, Fayzabad, Jonapur, Lucknow, Rampur ve Keşmir’e yerleşmiştir.52
On İki İmamcı Şii hocalar büyük oranda Gujarat Eyaleti ve Kutch
bölgesindendir. Kutch bölgesindeki Gujarat, Bombay, Behuj, Baruda,
Surat, Mandoy, Ahmedabad, Murby ve Bhavnagar gibi eyalet ve şehirlerde
yaşayan yirmi beş bin On İki İmamcı Şii hoca vardır.53 Bu şehirler, Kutch
Federasyonu ve Gujarat Konseyi tarafından yönetilmektedir. Bombay ise
Hindistan’daki Şiilerin çoğunluğunu elinde tutan yer olmakla beraber On
İki İmamcı hocaların ana merkezini oluşturmaktadır.
Göktuğ ÇALIŞKAN
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ŞIILERIN KURDUĞU DERNEKLER-ÖRGÜTLERCEMAATLER
Hindistan’da yayılmış olarak yaşayan Şii toplulukların kurduğu ve İran dış
politikasının bir unsuru olarak desteklenen birçok dernek, vakıf, alt mezhep
ve örgüt bulunmaktadır. Bu yapı ve grupların genel amacı, Şii olmaları ve
Şiiliği yaymayı şiar edinmeleridir.
Hindistan’da sayıları yıllar geçtikçe artan Şiilerin kurdukları bu örgüt ve
dernekler yoluyla üniversite söyleşileri, konferanslar, sempozyumlar, küçük
çaplı dini konserler ve kitap söyleşileri gibi birçok faaliyet düzenlenmekte
olup bu faaliyetler pek çok alanda çeşitlilik göstermektedir. Böylece
Şiiler, Hindistan’da etkinliğini ve gücünü artırmaktadır. Bu örgüt, dernek,
vakıf, cemaat, medrese, parti veya gruplar karışık bir şekilde aşağıda
anlatılacaktır.

52 Rizvi, a.g.m., s. 19-21.
53 Aynı yer.
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CHENNAI ŞII GENÇLIK DERNEĞI
Chennai Şii Gençlik Derneği, Hint Şii toplumu için daha iyi bir dünya inşa
etmek isteyen gençler topluluğu olup; Tamil Nadu’nun Chennai şehrinde
ortaya çıkmıştır.54
8 Mart 2009’da kurulan dernek; çeşitli dini, sosyal, kültürel faaliyetler
yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.55 “Topluluğumuzu Yaşamak
İçin Daha İyi Bir Yer Yapalım” şiarını amaç edinmiş derneğin bazı belli
başlı amaçları toplum için dini, sosyal faaliyetlerde bulunma; yetim, fakir,
ezilen, ihmal edilmiş ve terk edilmiş insanlara yardımlarda bulunma Tamil
Şii bilincini oluşturma şeklinde sıralanabilir.

Al-i İman Vakfı, Bombay’da kurulmuştur. Hocacılar da dahil olmak üzere
binlerce Şii Müslüman, Seyit Abedi tarafından yönetilen bu vakfın üyeleridir.
Vakfın ana odak noktası, Şiilerin dinlerini daha iyi yaşayabilmeleri ve refah
içinde olmalarıdır. Vakfın bu amaç doğrultusunda açmış olduğu birçok
okul, seminer, yemek yardım şirketleri ve kadınlar için çeşitli şirketler
bulunmaktadır.56

TÜM HINDISTAN ŞIILERI ÖRGÜTÜ
Başkanlığını Mir Hadi Ali’nin yaptığı bu örgütün amacı Şii toplumunun
refahı ve Şii vakıflarının korunmasıdır. Örgüt, Haydarabad merkezli olarak
2005 yılında kurulmuştur.57 Örgütün başkanı Mir Hadi Ali, Hindistan

54 “About Us”, Chennai Shia Youth Association, https://www.chennaishiayouth.com/about-us.html, (Erişim
Tarihi: 13.04.2018).
55 Aynı yer
56 “Education”, Al-i İman Vakfı, http://www.alimaan.org/education.html, (Erişim Tarihi: 13.04.2018).
57 Sutapa Mukerjee, “India’s Muslims Face up to Rifts”, BBC, news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4235999.stm,
(Erişim Tarihi: 13.04.2018).
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AL-I İMAN VAKFI

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
Hükümeti’ne çeşitli yollarla başvurarak Şiilerin sorunlarını çözmek için
uğraşmıştır.58

TÜM HINDISTAN MÜSLÜMANLARI KIŞISEL HUKUK
KURULU
Hindistan’daki Müslüman Kişisel Hukuku Uygulama Yasası’nın korunması
ve sürdürülebilmesi için uygun stratejileri benimsemeye yönelik 1973’te
kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Kurulun başkan yardımcısı Maulana
Kalbe Sadık, aynı zamanda Tüm Hindistan Şii Kişisel Hukuk Kurulu’nun da
başkan yardımcısıdır.59 Kurul, Müslümanların kişisel yasalarını korumak,
Hindistan Hükümeti’yle bu konuda irtibat kurmak için çalışan ve halkı
önemli konular hakkında yönlendiren özel bir kurumdur. Kurulda çeşitli
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düşünce okullarını temsil eden 51 ulema çalışma komitesi bulunmaktadır.
Buna ek olarak ulemanın 25’i kadın olmak üzere, 201 kişilik genel bir
organı vardır.60
Ayrıca Tüm Hindistan Şii Kişisel Hukuk Kurulu ve Tüm Hindistan
Müslüman Kadınlar Kişisel Hukuk Kurulu gibi Şii ve Müslüman feministlerin
bazıları kendi kurullarını oluşturmuşlardır. Ancak Müslümanlardan veya
hükümetten önemli bir destek elde edemediler.61
Kurul esas olarak Şeriat yasalarını, hak ihlalleri bulunduğunu
düşündüğü diğer yasa veya mevzuatlardan korumaya odaklanır.62 Bu
58 “All India Shia Organisation”, Revolvy, https://www.revolvy.com/main/index.php?s=All%20India%20Shia%20
Organisation, (Erişim Tarihi: 13.04.2018).
59 Yoginder Sikand, “Interview with Maulana Kalbe Sadiq Which is A Shia Scholar”, Twocircles.net, www.
twocircles.net/2007aug08/interview_maulana_kalbe_sadiq_shia_scholar.html#.V9U9gPB97IU, (Erişim Tarihi:
17.04.2018); “Piyush Srivastava, Shia Cleric Maulana Kalbe Sadiq Slams RSS Chief Mohan Bhagwat on
Conversion Issue”, India Today, https://www.indiatoday.in/india/north/story/shia-cleric-maulana-kalbe-sadiqaimplb-rss-mohan-bhagwat-232431-2014-12-23, (Erişim Tarihi: 18.04.2018).
60
“All
India
Muslim
Personal
Law
Board”,
Revolvy,
https://www.revolvy.com/topic/
All+India+Muslim+Personal+Law+Board, (Erişim Tarihi: 18.04.2018).
61 Parveen Abdi, “All India Muslim Women’s Personal Law Board on Muslim Women’s Reservation”, Millî
Gazete, www.milligazette.com/IndMusStat/2006a/966-aimwplb-12jun06-reservation.htm, (Erişim Tarihi:
20.04.2018).
62 All India Muslim Personal Law Board, www.aimplboard.in, (Erişim Tarihi: 20.04.2018).
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nedenle başlangıçta Müslüman kadınlar için boşanma yasalarında
herhangi bir değişiklik yapılmasına karşı çıkmışlardır.63 Hatta bu konuda
Nikah-ı Talak (Evlilik ve Boşanma) adlı bir kitap bile yayınlamışlardır.64
Aynı zamanda eşcinsel haklarına da itiraz eden kurul,65 aynı cinsiyetten
kişiler arasındaki cinsel ilişkiyi yasaklayan 1861 tarihli Hindistan yasasını
desteklemektedir.66 Kurul hem hükümet hem Şiiler hem de Tahran
tarafından destek görmektedir.

İMAMIYE GENÇLIK ÖRGÜTÜ
İmamiye Gençlik Örgütü, kâr amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu olan
İmamiye Yardımsever Tröstü’nün bir birimidir.67 Kur’an-ı Kerim İslam’ını
kitlelere tanıtmayı ve böylece onları İslami ruha derinden bağlı ve
etmektedir. Örgüt; çeşitli dinsel, sosyal, eğitimsel ve tıbbi faaliyetlerde
bulunan din adamları, hayırseverler ve profesyonellerden oluşan bir ekip
tarafından yönetilmektedir. Öncelikli amacının gençliği toplumun hayranlık
uyandıran üyeleri haline getirerek geleceğe yatırım yapmak olduğunu ifade
eden örgüt, 1991 yılında kurulmuştur. Örgüt; Kanpur, Aligarh ve Yeni Delhi
şehirlerinde aktif halde çalışmalarını sürdürmektedir.68
Örgüt; İslam edebiyatının Hintçe, Urduca ve İngilizce gibi farklı
dillerde yazılması, derlenmesi ve tercüme edilmesi; çocuklar ve gençler
için dini konularda günlük ve haftalık dersler düzenlenmesi; farklı
şehirlerdeki İslami temalar hakkında yarışmalar, tartışmalar, konferanslar,
63 “Sharia Courts should be First Option”, The Times of India, https://timesofindia.indiatimes.com/india/Shariacourts-should-be-first-option-AIMPLB/articleshow/2212292.cms?referral=PM, (Erişim Tarihi: 20.04.2018).
64 All India Muslim Personal Law Board, www.aimplboard.in, (Erişim Tarihi: 20.04.2018).
65
Jyoti Thottam, “India’s Historic Ruling on Gay Rights”, TIME, content.time.com/time/world/
article/0,8599,190840600.html?xid=rss-mostpopularemail, (Erişim Tarihi: 20.04.2018).
66 Gardiner Harris, “India’s Supreme Court Restores an 1861 Law Banning Gay Sex”, The New York Times,
https://www.nytimes.com/2013/12/12/world/asia/court-restores-indias-ban-on-gay-sex.html?hp, (Erişim Tarihi:
20.04.2018).
67 “About Us”, Imamia Youth Organization, www.imamiayouth.in/pages/about_us, (Erişim Tarihi: 25.04.2018).
68 Aynı yer.
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insanlığa hizmet etmeye hazır olan sorumlu kişilere dönüştürmeyi taahhüt

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
söylemler, seminerler, konferanslar, oyunlar ve sergiler gibi programların
düzenlenmesi; yoksul ve muhtaç insanlara maddi yardım sağlanması;
dinin daha iyi anlaşılması yoluyla genç Şiileri birbirine bağlamak; benzer
hedefleri ve politikaları olan diğer kuruluşlarla irtibat kurmak, genç
Şiilere kariyer ve mesleki rehberlik ve yardım sunmak gibi birçok faaliyet
yürütmüş ve halen yürütmektedir.69
1991 yılında kuruluşundan bu yana, Hindistan’ın üç farklı şehrinde
en az dört merkez kurmuşlardır. (Kanpur’da iki, Aligarh ve Delhi’de birer
tane). Yukarıda yazılan amaçları gerçekleştirmek adına birçok çalışma
merkezi, eğitim kampları, konferanslar, seminerler düzenleyip başta
gençler olmak üzere birçok kişiyi Şiiliğe ve İslam’a yöneltmektedirler.
Ayrıca sergiler yapmakta ve kitaplar da çıkarmaktadırlar.
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Örgütün bir de kadınlarla ilgili bir bölümü mevcuttur. Bu bölüm,
kadınların adaletsizlik ve baskı kurbanı olduklarını gözlemlemiştir. Onlar
için de akademik ve dini farkındalık eksikliğini gidermek üzere çeşitli
faaliyetlerde bulunmaktadır.
Örgütün çeşitli bilgisayar oyunları veya normal oyunlar yoluyla
gençleri Şiiliğe ve İslam’a davet ettiği de bilinen bir gerçektir. Bu kadar
fazla etkinliğin yapılması için gerekli olan ekonomik destek tabi ki sadece
üyelerden toplanarak yapılamaz. Çünkü örgüt çok fazla alanda ve çok
fazla sayıda faaliyetle uğraşmaktadır. Tahran da bu örgütü yaptığı maddi
ve manevi desteklerle geliştirmekte ve büyütmektedir.

DÜNYA İSLAMI AĞI
1991 yılında kurulan Dünya İslami Ağı (DİA), bütün insanlara İslam hakkında
gerçek bilgi vermeyi amaçlayan ve Yeni Delhi Hükümeti tarafından da
kabul gören bir Kamu Tröstüdür.70 Bu örgüt, Şii inancını ve Ehli Beyt
69 Aynı yer.
70 “About Us”, Dünya İslami Ağı, www.winislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4,
(Erişim Tarihi: 25.04.2018).
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öğretilerini desteklemekte ve bu konuda çalışmalar yürütmektedir. DİA,
kurduğu akademi yoluyla çok sayıda insana eğitim vermekte ve ayrıca
İmam Hüseyin’in mesajlarını medya yolu da dahil olmak üzere yayma
amacı gütmektedir.71 Çeşitli konularda 5 binden fazla kitabın olduğu bir
kadınlar kütüphanesi de bulunan örgütün bir tane de televizyon kanalı
mevcuttur. Bu televizyon kanalı Hindistan’da 24 saat gösterimde olan ilk
İslami kanalı özelliğini de taşımaktadır.72 Hindistan Hükümeti, 2012 yılında
İran’la olan ilişkilerin geliştirilmesi adına bu izni vererek Şiilere desteklerini
göstermeyi amaçlamıştır.

MEDRESETÜL VAIZIN
Medresetül Vaizin, Şii İslami eğitimin merkezi olan bir kuruluştur.
Sahib’in anısına Mahmudabad Maharaja Muhammed Ali Khan tarafından
1919 yılında Lucknow’da kurulmuştur.73 Ayetullah Seyit Necmul Hasan,
kurulduğu günden beri medresede yer almıştır.74
Medresetül

Vaizin,

1920’lerin

sonlarında

Doğu

Afrika’ya

misyonerlerini göndermeye başlamış ve bu misyonerler, Şiiliği duyurmak
ve yaymak için özel olarak eğitilmişlerdir. Doğu Afrika’yı gezen misyonerler,
çeşitli Şii İsnaaşerilerini ziyaret etmiş ve kendi faaliyetlerinin kapsamlı
bir raporunu hazırlamışlardır. Medrese, Hindistan’ın Sitapur bölgesindeki
Mahmudabad şehrinde yer alan Medrese-i Ahmedul Madaris olarak bilinen
bir kurumla ilgili bir kuruluş olup Mahmudabad Raja tarafından finanse
edilmektedir.75

71
72
73
74

Aynı yer.
Aynı yer.
Amir Hasan, “Vanishing Culture of Lucknow”, South Asia Books, Aralık 1990, s. 30-31.
“Foundation and Development”, Nazmia, www.nazmia.org/history.htm, (Erişim Tarihi: 25.04.2018).

75 “Death Anniversary of Raja Sahib of Mehmoodabad”, Shaheed Foundation, www.shaheedfoundation.org/
foundationnews.asp?id=2232, (Erişim Tarihi: 25.04.2018).
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Medrese aslen genç kardeşi Şahibzade Muhammed Ali Ahmed Khan

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ

CAMIYA-I NAZMIYE
Camiya-i

Nazmiye,

Lucknow’daki

Şii

İslami

eğitimin

önde

gelen

merkezlerinden birisidir. Hindistan’ın en eski Şii dini kurumu olan bu örgüt,
Ayetullah Seyit Necmul Hasan tarafından 2 Şubat 1890’da kurulmuştur.76
Hindistan Hükümeti ve İran tarafından da desteklenen örgütün Nazmiye
Arap Koleji de vardır. Bu kolej ve medrese çeşitli alanlarda eğitim
vermektedir.

SULTANUL MEDARIS
Sultanul Medaris, 1892 yılında Ayetullah Seyit Muhammed Ebul Hasan
tarafından Lucknow’da kurulmuş olan ve yüksek din eğitimi veren bir Şii
Göktuğ ÇALIŞKAN
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İslam medresesidir.77 Başlıca çalışma alanları arasında hukuk, ilahiyat
ve İslam edebiyatı gibi konular bulunmaktadır. Sultanul Medaris’te eğitim
almış kişiler arasında Maulana Seyyid Ali Nakvi, Medresetül Vaizin
müdürü Seyit İbni Hasan Naunaharavi, Batı Bengal Eski Valisi Saiyid Nurul
Hasan, Lucknow Üniversitesi’nden Şabihul Hasan Naunaharavi gibi çeşitli
tanınmış isimler yer almaktadır.

HALKIN DEMOKRATIK CEPHESI PARTISI
Bu parti, Şebneli Müslümanlar tarafından 2017 senesinde Lucknow’da
kurulmuş ve faaliyetleri için yasal izin almaya çalışmaktadır.78 Tanınmış
bir Şii olan Kalbe Cevad bu partinin başkanlığı görevini yürütmektedir.

MEDRESE-I İMANIYE
Banaras, çoğunlukla Hinduların ibadet ettikleri Hindistan’ın önemli
şehirlerinden birisidir. Müslümanlar da bu şehirde yaşamış; ancak kültürleri
76 “Foundation and Development”, Nazmia, www.nazmia.org/history.htm, (Erişim Tarihi: 25.04.2018).
77 “About Us”, Vidya Sarathi, www.vidyasarathi.com/Sultanul-Madaris-Lucknow-210, (Erişim Tarihi: 26.04.2018).
78 “New Regional Party Launched in Meghalaya”, The Times of India, https://timesofindia.indiatimes.com/city/
shillong/new-regional-party-launched-in-meghalaya/articleshow/57956495.cms, (Erişim Tarihi: 25.04.2018).
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yavaş yavaş Budist kültüründen etkilenmiştir. İmdad Ali bu değişimi fark
etmiş ve Şii Nevab’ı, Hurşid Ali Khan’ı Banaras’ta bir bilim merkezi kurmaya
teşvik etmiştir. 1865’te vefat etse de eşi bu planına devam etmiş ve çok
sayıda vakıf ile İmaniye Medresesini inşa etmiştir.79

CAMIÜL ULUM CEVADIYE
Camiül Ulum Cevadiye, 1928 yılında Banaras’ın doğusundaki Prahlad
Ghat’ta Seyit Muhammed Sajjad al-Hüseyni tarafından kurulmuştur.80
Ayetullah Seyit Zafer el-Hasan bu okulun yöneticisi olduğunda okula
destek zirveye ulaşmıştır. Tatillerde, insanları bu okulu desteklemeye
teşvik etmek için farklı bölgelere seyahat etmiş ve böylece istediğini
ulaşmıştır.

Bu kolej, Hindistan’daki dini öğretilerin en önemli eğitim merkezi olarak
kabul edilmektedir. Özellikle ülkenin her yerinden öğrenci çeken On İki
İmamcı Şiiler için bir merkezdir. Biri din bilimleri, diğeri de diğer bilimler
için olmak üzere iki şubesi vardır. Profesör Ali Muhammed Nakvi bu
okulun başkanlığını yapmaktadır. 1993 yılında Hintli Şii liderleri tarafından
kurulmuştur.81

ANJUMAN HAYDERI HALLAUR
Anjuman Hayderi, Mumbai Eyaleti’nin Maharaştra şehrinde kurulmuş bir
Şii dini örgüttür. Anjuman Hayderi, Muharrem ayında düzenlenen dini
törenler ve alaylara aktif olarak katılmaktadır.
79 Justin Jones, Shi’a Islam in Colonial India: Religion, Community and Sectarianism, Cambridge University
Press, Cambridge 2011, s. 33-38.
80 “Jawadia Arabic College”, Wikiwand, www.wikiwand.com/en/Jawadia_Arabic_College, (Erişim Tarihi:
26.04.2018).
81 “Madinatul Ulum College”, Wiki Shia, en.wikishia.net/view/India#Madinatul_Ulum_College, (Erişim Tarihi:
20.10.2018).
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MEDINETÜL ULUM KOLEJI

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
Anjuman Hayderi’nin Lucknow, Gorakpur, Aligarh, Yeni Delhi ve
Hindistan’ın diğer bazı bölgelerinde şubeleri bulunmaktadır. Anjuman
Masumiyah Hayderi Hallaur, 90’lı yıllarda Mumbai’de kurulmuş ve
Hallaur’un başka bir organıdır. Anjuman Masumiyah Hayderi Hallaur, ayrı
bir tüzel kişiliğe sahip olduğu ve dolayısıyla bağımsız olarak var olduğu
için Hayderi Hallaur’un girişimi olarak adlandırılmamaktadır.
Bunlara ek olarak, aşağıdaki kuruluş ve örgütler de Şiiliğe bağlı diğer
kurumlardır: Tanzimül Makatib (937 dini okulla birlikte), İmam Humeyni’yi
Anma Komitesi, İmam El-Abbasi Komitesi, Ebu El-Fadl el-Abbas Bürosu,
İmam el-Hüseyin Vakfı, Maşari el-Şarayi Okulu, Cevadiye Okulu, Şiiler
Koleji, El-İmaniye Okulu, El-Vaizin Okulu, Camia-i el-Zehra ve Tevhid elMüslimin.82
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Hint Şiileri, Şii teolojisini geliştirmek ve yaymak adına sadece
kadınlar için Camia-i el-Zehra, Tanzim el-Makatib, Medrese-i Enver el
Zehra, Camia-i Zeynebiye, Zehra Iju Kişen Merkezi, Medrese-i el-Zehra gibi
yapıları kurmuşlardır. Ayrıca Şiiler, Hindistan’da Nasirya Kütüphanesi, Raja
Kütüphanesi, Rıza Kütüphanesi gibi birkaç kütüphaneye de sahiptir.

HINDISTAN HÜKÜMETI VE ŞIILER
Hindistan’ın iktidar partisi olan Bharatiya Janata Partisi (BJP) normalde
koyu bir Hindu milliyetçisi bir parti olsa da son yıllarda beklenmedik bir
şekilde Müslümanlardan da oy almaktadır. Bu herkes için bir sürpriz
olmuştur. Zira bu parti, koyu bir Hindu milliyetçisi olarak bilinmektedir.
BJP, 2014’teki seçimde yarısından çoğu Müslüman olan Uttar Pradeş
şehrinde 80 koltuktan 71’ini kazanmıştı.83 Bu Müslümanların bir kısmı da
Şiilerden oluşmaktaydı. Zira BJP parti sözcüsü Nakvi de Müslümanlardan
82 “India”, Wikishia, wikishia.net/view/India#History_of_Shi.27ism_in_India, (Erişim Tarihi: 30.04.2018).
83 Akhilesh Pillalamarri, “India’s Muslims Aren’t All Skeptical of Modi and the BJP”, The Diplomat, https://
thediplomat.com/2014/05/indias-muslims-arent-all-skeptical-of-modi-and-the-bjp/, (Erişim Tarihi: 15.05.2018).
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aldıkları oyun %14-15 civarında olduğunu dile getirmiştir.84 Bu desteğin
Sünnilerden mi Şiilerden mi geldiği çok önem arz etmektedir. Örneğin
Uttar Pradeş’in başkenti gibi olan Lucknow’da Şiiler önemli bir yer
kaplamaktadır ve bu kentte BJP’ye ciddi oranlarda oy çıktığı da göz önüne
alınırsa, Şiilerin BJP’yi desteklediği görülebilir. Ayrıca Şii liderlerin BJP’ye
övgülerde bulunduğu da bilinen bir gerçektir.85 Zaten BJP’nin önemli bir
Müslüman figürü olan başkan yardımcısı Muhtar Abbas Nakvi bir Şii’dir.
Kısacası Şiilerin BJP’ye oy vermeyi bu gibi olaylar neticesinde daha da
artırarak sürdüreceği öngörülebilir.
Aynı şekilde BJP de veya genel anlamda Hindistan Hükümeti
de Şiilere birçok alanda izin ve destek vermektedir. Bu durum, biraz da
İran’la olan çıkar uyuşmasından kaynaklansa da Şiilerden de böyle
sağlamaktadırlar. Örneğin Yeni Delhi yönetimi, 2012 yılında Dünya İslami
Ağı örgütünün bir televizyon kanalı açmasını onaylamış ve bu açılan ilk
İslami kanal olma niteliği taşımıştır.86 Buna benzer birçok olay ve durumda,
hükümet tarafından Şiilere gerekli izinler verilmiştir. Zaten Şiiler, siyasal ve
toplumsal hayatta çok sayıda alanda etkinlik göstermekte ve bu yüzden
hükümet, onları mecburen göz ardı edememektedir. Zira Şiiler, artık çok
etkin olmaya ve iyi yerlere gelmeye başlamışlardır. Medyatik olarak tanınan
birçok ünlü isim Şii mezhebine mensuptur. Binaenaleyh Şiilerin hükümeti
desteklemesi, hükümetin de Şiileri desteklemesine bağlı olup; taraflar, son
yıllarda birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olmaya başlamışlardır.87 Bu durumun

84 “More Muslims Voted for BJP This Time: Naqvi”, Business Standard, https://www.business-standard.com/
article/politics/more-muslims-voted-for-bjp-this-time-naqvi-114052500532_1.html, (Erişim Tarihi: 21.11.2018).
85 Betwa Sharma, “The Leader of the Shia Muslims Praises BJP, Protests The ‘Secular Alliance’ and Prefers
BSP”, Huffington Post, https://www.huffingtonpost.in/2017/02/15/the-leader-of-the-shia-muslims-praises-bjpprotests-the-secula_a_21714468/, (Erişim Tarihi: 21.11.2018).
86 “About Us”, Dünya İslami Ağı, www.winislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4,
(Erişim Tarihi: 25.04.2018).
87 Nirmal Vachhani, “Why is Modi so popular with the Indian Shia community?”, Quora, https://www.quora.
com/Why-is-Modi-so-popular-with-the-Indian-Shia-community, (Erişim Tarihi: 02.05.2018).
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karşılıklar alındığı göz önüne alındığında, iki taraf da birbirlerine yarar

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
devam edebilmesi, birbirlerine duydukları karşılıklı güvenin artırılması ve
birlikte işler yapmanın sağlanmasıyla mümkün olacaktır.

ŞIILERIN SIYASAL VE TOPLUMSAL
ALANDAKI VARLIĞI
Şiiler, Hindistan’da sanat, iş dünyası, diplomasi, gazetecilik, spor, bilim,
edebiyat, din ve siyaset gibi birçok alanda etkin olmakla birlikte önemli
ve tanınan birçok kişi Şiiliği benimsemiş durumdadır. Örneğin Hindistan’ın
en zengin 3. kişisi olan Haşim Premji, Şii cemaatindendir.88 Bharat Ratna
ödülü sahibi Bismillah Khan, Hint müziğinin en önemli figürlerinden biri
olarak kabul edilir. Azim Premji, Wipro’nun kurucusu olup milyarder bir iş
adamıdır. Cavid Caferi, Ali Merchant, Kişwer Merchant ve Aamir Khan gibi
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ünlü oyuncular; Muhtar Abbas Nakvi, Nazma Heptullah gibi siyasetçiler
ve Cavid Ali ve Salim-Süleyman Merchant gibi şarkıcılar Şii cemaatine
mensupturlar.

İRAN VE HINDISTAN ŞIILERI
İran’ın Hindistan’daki kültürel rolü, Hindistan’daki Şii din adamları
etrafında dönmekte olup; Hint karar alıcılar, bu durumu sessiz kalarak
onaylamaktadır. İran’ın Hindistan Büyükelçisi Gulamrıza Ensari, 2017
yılında Yeni Delhi’deki bir üniversitede yaptığı konuşmada, birçok kez
Tahran-Yeni Delhi ilişkilerinin Tahran-İslamabad ilişkilerinden daha iyi
olduğunu tekrarlamıştır.89
Hindistan, Sünni Müslüman köktenciliği ve Pakistan’dan gelen çeşitli
grup militanlarını ulusal güvenlik tehdidi olarak görmektedir. Tahran ile
Yeni Delhi arasındaki bu karşılıklı çıkar uyuşması, her iki ülkenin ekonomik
88
“Azim Premji Biography”, The Famous People, https://www.thefamouspeople.com/profiles/azimpremji-6447.php, (Erişim Tarihi: 04.05.2018).
89 Mohammad Pervez Bilgrami, “Iran’s Relations with India”, İram Center, https://iramcenter.org/en/iransrelations-with-india/, (Erişim Tarihi: 09.05.2018).
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ve jeopolitik çıkarlarının birbiriyle uyuştuğunu göstermektedir. Açıkçası
Hindistan, İran’la olan ikili ilişkilerini geliştirerek onu kendisine daha da
yakınlaştırmak adına Hindistan Şiilerini çeşitli şekillerde tatmin etmekten
mutluluk duyacaktır. Hindistan, zaten bölgede kendini güçlendirmek
istemekte ve ABD’nin Pakistan’a destek çıkmasına karşılık Tacikistan ve
İran vasıtasıyla Rusya’ya yakın durmak istemektedir.90 Böylece Keşmir
konusu veya Pakistan’la olan diğer anlaşmazlıklarda ve bölgedeki diğer
olası sorunlarda, karşısında ABD’yi bulabileceği için kendini bu şekilde
korumak istemektedir. Yeni Delhi, enerji ihtiyacı bakımından da Tahran’la
ilişkilerinin iyi olmasına özen göstermektedir.
Bununla beraber, Tahran’ın Keşmir konusundaki duruşu da sürekli
olarak belirsizdir ve periyodik olarak değişmeye devam etmektedir. Bu da
birçok vesileyle Keşmir meselesini Filistin davasıyla karşılaştırmış,
kuşatılmış Gazze ile ilişkilendirmiş ve Keşmir halkının haklarını ve
isteklerini garanti ederek konunun çözülmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Zamanın İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani,
1995 yılında ikili ilişkileri geliştirmek hasebiyle Hindistan’a bir ziyaret
gerçekleştirmiş91 ve Pakistan’ın Amerikan arabuluculuğu düşüncesini
reddederken Hindistan’ın Keşmir konusundaki ciddi iradesine de övgüde
bulunmuştur. Son yıllarda İranlı yetkililer, sürekli olarak Keşmir konusuyla
ilgili Hindistan ile Pakistan arasında arabuluculuk yapmayı teklif etmiştir.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bunu bir
konuşmasında dile getirerek Yeni Delhi ile İslamabad arasında arabulucu
olmayı teklif etmiştir.92

90 Mehmet Seyfettin Erol, “Hindistan’ın “Yeni Orta Asya Politikası ve Tacikistan”, Stratejik Analiz Dergisi, Şubat
2004, s. 74.
91 Donald Berlin, “India-Iran Relations: A Deepening Entente”, Asia-Pacific Center for Security Studies, Ekim
2004, s.2.
92 Aynı yer.
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Hindistan’la olan ilişkilerine yansımaktadır. İran lideri Ayetullah Hamaney,

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
Hindistan’ın dünyadaki büyük Şii topluluklarından birine sahip
olduğu düşünüldüğünde, İran’ın dış politika aracı olarak devletin mezhep
kartını kullanma politikasının ikili ilişkileri geliştirmede önemli rol
oynadığını söylemek mümkündür. Tahran, sayıları 30 milyondan fazla olan
Hint Şii topluluğu için stratejik bir rol oynamaktadır. Hindistan’daki bu Şii
topluluğuna dair resmi bir istatistik olmasa da ülkenin toplam Müslüman
nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ini Şiilerin oluşturduğu tahmin edilmektedir.
Hindistan Şii Müslümanlarının çoğu, İran’ın din görevlilerine dini
bağlılıklarını ifade etmektedir. Hatta 2016’da kılınan bayram namazı, bu
sadakat ve bağlılığın bir örneğini teşkil etmektedir. Hint Şii din adamlarının
çoğunluğu, gecenin geç saatlerinde İran’dan talimatlar aldıktan sonra
aceleyle diğer Müslüman din adamlarıyla anlaşmaya varmadan bir gün
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önce bayram namazının zamanını ilan etmiştir.

HINT ŞII TOPLULUĞUNDA İRAN ETKISI VE
DESTEĞI
İran’ın Hint Şii topluluğu içindeki etkisi birçok alanda görülebilir.
Mesela Kargil, Jammu ve Keşmir’deki İmam Humeyni Vakfı (IKMT)
İran Devrimi’nden ilham almıştır ve Kum’da eğitilen genç din adamları
tarafından yönetilmektedir. IKMT Facebook93 sayfasında İran’ın dini lideri
Hamaney’in Suriye ve Irak’ta “şehit” olan Hint savaşçıların aile üyeleriyle
yaptığı toplantıyla ilgili fotoğraflar yer almıştır.94 Hindistan’daki Şii din
adamlarının bir başka örgütü olan Meclis-i Ulama-i Hind’in (MUD) Genel
Sekreteri Maulana Kalbe Cevad’ın da 2006 yılında Wikileaks tarafından
yayınlanan bir belgede, Tahran için casus olarak çalıştığı iddia edilmiştir.95
İddiayı “komplo” olarak nitelendiren Cevad, 2012 yılında Yeni Delhi’deki

93 "Imam Khomeini Memorial Trust," Facebook, https://www.facebook.com/ikmtkargil/?ref=page_internal,
(Erişim Tarihi: 09.05.2020).
94 Berlin, a.g.m, s.2.
95 Berlin, a.g.m, s.2.
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bir İsrail diplomatına yapılan terör saldırısında Tahran’ın parmağı olduğu
suçlamasını geri çekmesi için lobi faaliyetinde bulunmak zorunda
kalmıştır.
Günümüzde Hindistan’da iki Ayetullah bulunmaktadır. Bunlardan
biri, Ayetullah Şeyh Mohsen Araki’nin bir temsilcisi olan ve Yeni
Delhi’de yaşayan din adamı Ayetullah Seyit Akilul Garavi’dir. Diğeri ise
Lucknow’da yaşayan din adamı Ayetullah Seyit Hamidul Hasan’dır.
Hamidul Hasan, 2007 yılında İranlı yetkililer tarafından Hindistan-İran
ilişkilerinin desteklenmesindeki rolü nedeniyle bir takdir mektubu ile
ödüllendirilmiştir.96

Şiiler veya daha genel anlamda Şiilik, İran’ın farklı alanlara ve ülkelere
yayılma ve nüfuzunu artırma yollarından birisini teşkil etmektedir. İran;
Ortadoğu ülkelerinde, bazı Afrika ülkelerinde, bazı Orta Asya ve Güney Asya
ülkelerinde olduğu gibi Hindistan’da da Şiiliği kullanarak etkisini artırma
politikası gütmektedir. Hindistan, genel nüfusa oranı az olsa da dünya
genelinde en çok sayıda Şii nüfus bulunduran ikinci ülke konumundadır.
İran’ın Fas gibi Şiilerin çok az olduğu yerlerde bile Şiilik tabanlı politikaları
olduğu düşünülürse, Hindistan’daki Şiiler üzerinden bir politikası olmadığı
düşünülemez. Ayrıca İran’ın Azerbaycan, Nijerya, Pakistan ve Hindistan
gibi Şiilerin çok olduğu yerlerdeki Şii gruplara destek sağladığı da
bilinmektedir.97
İran İslam Devrimi öncesinde Hint Şiilerine Yeni Delhi tarafından
pek çok zorluklar ve işkenceler uygulanmaktaydı. Ancak İran’ın devrim
96 “Syed Hamidul Hasan”, Revolvy, https://www.revolvy.com/page/Syed-Hamidul-Hasan, (Erişim Tarihi:
21.11.2018).
97 “The Rise of Iran as a Regional Power: Shia Empowerment and Its Limits”, NATO, https://www.nato.int/
docu/review/2016/Also-in-2016/iran-tehran-islamic/EN/index.htm, (Erişim Tarihi: 08.05.2018).
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İRAN-HINDISTAN İLIŞKILERINDE ŞIILERIN
YERI

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
öncesinde Şii kimliği ön planda tutmamasından dolayı bu tarz olaylara
yönelik bir politikası yoktu. Lakin devrim sonrasında İran, Şiiliğin
yayılmasını ve Şiilik yoluyla diğer ülkeler üzerinde etki sağlamayı bir
politika haline getirmiştir.98 Bu nedenle de Tahran yönetimi, Hindistan’la
kurduğu ilişkilerde de Şiileri öne çıkarmıştır. İslam Devrimi sonrasındaki
yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle, Tahran’ın Şiilere olan
desteği de gözle görülür bir boyut kazanmıştır. Şayet İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Yeni Delhi ziyaretinde bir Şii
topluluğunu da ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştur.99 Dolayısıyla
buradan Tahran’ın Hindistan Şii topluluğunu unutmadığı ve destekler
nitelikte görüşmeler yaptığı neticesine ulaşılabilir. Zira İran, Hindistan’la
olan ilişkilerinde ekonomik ve diğer alanların yanı sıra Şii kartını da
kullanmakta ve böylece Hint Şiilerini ön planda tutmaktadır.
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Yeni Delhi ile Tahran enerji, gıda gibi birçok ekonomik alanda iyi
ilişkilere sahiptir. Bununla beraber İran, Keşmir Sorunu konusunda da
Hindistan ile Pakistan arasında arabuluculuk yapmak istemektedir. Çünkü
Tahran yönetimi, Keşmir’in Yeni Delhi için çok önemli ve değerli olduğunu
bilmekte ve bu yüzden bunu ilişkileri ilerletme adına kullanmaktadır. Zira
eğer Yeni Delhi yönetimi Keşmir’den taviz verirse, Hindistan’ın bütünlüğü
sorunu ortaya çıkabilir. Bu nedenle de Hindistan’ın uluslararası ve bölgesel
alandaki ağırlığı azalabilir.100 Dolayısıyla Keşmir Sorunu, Hindistan’ın birliği
noktasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden de Hindistan, İran’la
olan ilişkilerinde Keşmir Sorunu’na fazlasıyla değer atfetmektedir. Buna
karşılık İran ise Suudi Arabistan-Pakistan bloğuna karşı, Hindistan’ı bu
konuda çok sert ve yüksek tonla eleştirmemektedir.101
98 Kadir Ertaç Çelik, “İslam Devrimi Sonrası İran’da Kimlik ve Dış Politika: Konstrüktivist Bir Bakış”, Bölgesel
Çalışmalar Dergisi, 1(1), Yaz 2016, s. 266.
99 “Hassan Rouhani Visits Hyderabad Mosque, Calls for Unity Among Muslims”, NDTV, https://www.ndtv.com/
india-news/hassan-rouhani-visits-hyderabad-mosque-mecca-masjid-calls-for-unity-among-muslims-1813694,
(Erişim Tarihi: 08.05.2018).
100 Mehmet Seyfettin Erol, “Alt Kıtada Dinmeyen Gözyaşı: Keşmir”, Millî Gazete, https://www.milligazete.com.
tr/makale/850377/prof-dr-m-seyfettin-erol/alt-kitada-dinmeyen-gozyasi-kesmir, (Erişim Tarihi: 21.11.2018).
101 Doğacan Başaran-Betül Karagöz Yerdelen, “İran-Pakistan İlişkileri ve Bölgesel Güvenlik”, Giresun II.
Güvenlik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Giresun 2019, s. 61.
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Hindistan da ikili ilişkilerin iyi olması ve daha da iyileşmesi
açısından Şiiler konusunda İran’a karşı olumlu bakmaktadır. Zira son
yıllarda kurulan çok sayıda örgüt, dernek, parti ve bunlarla ilişkili çok
sayıda kuruluş da Hindistan’ın Şiilere karşı daha yumuşak politikalar
güttüğünü göstermektedir. Tahran da Yeni Delhi’nin bu olumlu tavrını iyi
bir şekilde kullanmakta ve bu kuruluşları destekleyerek Şiiliği daha da
yayma gayesini taşımaktadır.
Kısacası İran, Hindistan politikası bağlamında Şiileri bir politika
aracı olarak kullanmakta ve gerektiğinde Yeni Delhi Hükümeti ve kamuoyu
üzerinde etki sağlayabilmek adına onlardan yararlanmaktadır. Hindistan’ın
İran’a yönelik tavırları, geçtiğimiz dönemlerden de anlaşılacağı üzere
değişkenlik göstermektedir. Bu hususta Tahran yönetiminin aldığı bazı
olumlu tavrı, ekonomik ilişkilerle ve Keşmir Sorunu’yla da bağdaştırılabilir.
Zira iki ülke arasında son yıllarda birçok ekonomik anlaşma imzalanmıştır.
Bu anlaşmalar, Hindistan açısından çok büyük önem taşımaktadır.

SONUÇ
Hint Şiiliği, Şiiliğin Hindistan’a ulaşmasıyla başlamış ve çeşitli hanedanlıklar
zamanında gelişerek yayılmıştır. Daha sonraki zamanlarda ise farklı alt
mezhepler yoluyla sürekli parçalanarak ve yayılarak gelişmiş ve böylece
bugünkü durumuna gelmiştir.
Hint Şiileri, genel olarak bazı eyalet ve şehirlerde çok sayıda nüfusa
sahip olmakla birlikte Hindistan’ın geneline yayılmışlardır. Hindistan
Şiileri, ülke içinde birçok dernek, vakıf, örgüt, parti, alt mezhep, cemaat,
okul, medrese, kütüphane ve cami gibi birçok grup ve yapı kurmuşlardır.
Böylece Şiiliği daha fazla genişletmeye ve etki alanını daha da artırmaya
başlamışlardır. Zira sürekli artan Şii nüfus da bunu göstermektedir.
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kararlar ve söylemler de etkili olmaktadır. Hindistan’ın son zamanlardaki bu

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
Yeni Delhi, Tahran’la ilişkileri geliştirme politikası kapsamında bu Şii
gruplara son yıllarda çok sayıda izin vermiştir. Bu sebeple de Hindistan’ın
Şiilere bakış açısının son zamanlarda değiştiği ya da İran’la olan ilişkiler
bağlamında değişmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edilebilir.
Ayrıca Şii toplulukları, cemaatleri ve örgütlerinden bazılarının Hindistan
Başbakanı’nın partisini desteklediklerini açıklamaları102 ve partideki bazı
politikacıların Şii olması gibi durumlar da Hint Şiileriyle hükümetin arasının
iyi olduğuna işaret etmektedir.
İran’ın Hindistan politikası temelinde Şiileri bir araç olarak kullanması
da sadece Hindistan’a yönelik bir politika olmayıp Tahran tarafından
birçok ülkeye yönelik uygulanmaktadır. Ancak Şii nüfusunun çok olması
sebebiyle İran, Hindistan’a yönelik yürüttüğü siyasi ve ekonomik politikalar
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esnasında Şii kartını da kullanmaktadır. İran’ın Hindistan’la olan ilişkilerinde
gelecekte nasıl bir yol izleyeceği ve Hint Şiilerinin nasıl bir statüde olacağı
ise Tahran-Yeni Delhi hattındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceğine bağlıdır.

102 Akhilesh Pillalamarri, “India’s Muslims aren’t All Skeptical of Modi and the BJP”, The Diplomat, https://
thediplomat.com/2014/05/indias-muslims-arent-all-skeptical-of-modi-and-the-bjp/, (Erişim Tarihi: 09.05.2018).
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STRUCTURED ABSTRACT
Shiism had came to India about a few centuries after the death of Prophet.
However, when it came, it did not spread very quickly and it took several
centuries to develop and spread. Beginning with the arrival of the Shiites
in city of Deccan, the adventure of India of Shiites continued through the
Bahmani Sultanate, the Adil Shah Dynasty, the Kutb Shah Dynasty and the
Nizam Shah Dynasty. Thus, Shiism increased its influence by spreading
throughout India. Firstly, the Bahmani Sultanate began to reign in certain
cities, and this sultanate have chosen Shi’ism after a while. Likewise, the
Adil Shah Dynasty, the Qutb Shah Dynasty and the Nizam Shah Dynasty,
which would follow Bahmanis, have chosen the Shia sect. So, Shiism
developed and spread in India. However, due to the large population of
to the population of the country.
Over a thousand years of Indian Shi’ism has always risen over the
centuries and thus has led to the formation of a Shiite population that
scattered throughout India. Currently, the population of Indian Shiites is
said to be between 30 and 50 millions and it is not clear exactly. But even
in this condition, India is the second or third state that has the largest
Shiite population in the world. This is a very important opportunity for Iran.
Because Iran is trying to penetrate the countries with Shiite population,
especially through the Shi’ism, which it uses as a soft power element.
Therefore, he can increase his power in countries that has large Shia
population with this way.
When it has been looked at Iranian foreign policy, it can be seen that
Iran is engaged in many cultural, religious and political activities in many
countries through Shi’ism. In other words, Iran is trying to increase its
power through its foreign policy that built on Shiite identity. This situation
provides many opportunities to Iran in places where there are a large
December • 2020 • 4 (2) • 148-193
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India today, the population of Shiites seems to be relatively low compared

HİNDİSTAN ŞİİLİĞİ VE İRAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE
ŞİİLERİN YERİ
number of Shiites such as India, Pakistan and Lebanon.
For many years, Shiites have started to provide activities in India
through some organizations, madrasahs, sects, sub-sects, foundations
and various groups. The foundations and associations like The World
Islamic Network, Ali Iman Foundation and sub-sects such as the Twelve
Imam Shiites, the Shudi Bukhra Shiites, are some of them and they
increase their influence day by day. Although they have been mistaken by
the Indian governments in the past years and they have been subjected
to different kinds of evils, this situation has improved somewhat in
relation to relations with Iran. In fact, India has started to allow many
organizations, associations, parties and their sub-organizations, channels
and publications that belongs to Shiites in recent years. Therefore, this is
Göktuğ ÇALIŞKAN
Mehmet Seyfettin EROL

an indication that India wants to have good relations with Iran.
India has an economic and political mutual interest with Iran, and in
this case it is usual for India to want to have good relations with Iran. For
this reason, India has started to be more careful and good to its Shiite
citizens. Even now we can see the famous Shiites in the political parties
in India and the leading roles in many films. In addition, Shia presence
has begun to increase in many areas of social life in India. Iran sees it
as an opportunity and he provides the support to the organizations and
organizations that were mentioned above in various ways. Shortly, it can
be said that Iran applies its foreign policy towards India on the basis
of Shi’ism, a soft source of power. In this context, he wants to spread
his influence by using Shiism in India as he does in other neighboring
countries.
Iran and India benefit from each other in their own interests.
Consequently, Iran uses Shiism and some economic ways, and on the
contrary, India pleases to Iran by providing more opportunities for Shiites
and can continue to work with Iran in economic mean. Iran’s foreign policy
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in the context of soft power that was built on Shiite identity has started
to be successful in India. However, the continuation of this situation
depends on the continuation of the relations between the two countries
in this way.
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THE EFFECT OF ETHNIC PARTICIPATION AND ETHNIC
FRACTIONALIZATION ON TERRORISM IN SRI LANKA*
Sri Lanka’da Etnik Katılım ve Etnik Bölünmenin Terörizm Üzerindeki Etkisi

Ahmet Yiğitalp TULGA**
Abstract
Terrorism is one of the biggest problems in the world. This problem has disturbed the people
of Sri Lanka for many years. Sinhalese and Tamil, the two biggest ethnic groups of this island
country, have been in conflict for many years. This study tries to analyze the Tamil issue in
Sri Lanka. Besides, this study tries to reveal the causes and consequences of conflict. The
main purpose of this paper is to look directly at and examine the association between ethnic
participation in political life and fractionalization in Sri Lanka, and the possibility of an act of
terrorism from that nation.
Keywords: Sri Lanka, LTTE, Ethnic Participation, Ethnic Fractionalization, Terrorism

Öz
Terörizm günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesidir. Sri Lanka’nın en
büyük iki etnik grubu olan Sinhalese ve Tamiller uzun yıllardır etnik çatışma içerisindedir.
Bağımsızlıktan sonra, Sri Lanka hükümeti bir Sinhalese devleti kurmak istedi. Bu talep
Tamil nüfusunun direnişi ile karşı karşıya kaldı. Bu nedenle, Sri Lanka hükümeti Tamil silahlı
direnişine son vermek için bir savaş başlattı. Bu çalışma Sri Lanka’daki Tamil meselesini
analiz etmeye çalışıyor. Ayrıca, bu çalışma etnik çatışmanın nedenlerini ve sonuçlarını ortaya
çıkarmaya çalışmaktadır. Bu yazının temel amacı, siyasal yaşamdaki etnik katılım ve etnik
bölünme ile terör eylemi olasılığı arasındaki ilişkiye doğrudan bakmak ve bunları incelemektir.
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INTRODUCTION
There are many different ethnic elements in Sri Lanka. These are
Sinhalese, Tamil, Burgher, European, Indian, and Muslim. The majority of
the island’s population is the Sinhalese community. Tamil is the second
largest community in the island. Tamils came to the island in 500 BC.1
Sinhales came to the island 2000 years before.2 Three-quarters of Sri
Lanka’s population is Sinhalese people. 17% of the island population is
Tamil people. 2/3 of the island is Buddhist. 14% of the population are
Hindu and Muslim.3
Sinhalese often live in the south, west, and center part of the island.
Tamils live in the northern and eastern regions of the island. Tamils are
island. India Tamil is the second group. Most of the Indian Tamils came
to Sri Lanka from India during the colonial period.
The effects of some policies implemented in the colonial period
caused problems between the two ethnic groups after independence.
As mentioned earlier, Tamils and Sinhalese have been fighting for many
years. The conflict between Tamils and Sinhalese is mainly rooted in the
British colonial period.
Sri Lanka won its independence in 1948 from the British Empire. After
Sri Lanka’s independence, the Tamil ethnic group was unable to obtain
their political, cultural, and economic rights. For this reason, the Tamil
issue arose. In Sri Lanka, the conflict between the Sinhalese and Tamil
peoples is based on the differences of religion, language, race and status.

1 Ruben Walter, Eski Metinlere Göre Budizm, çev., Lütfü Bozkurt, Cilt:3, Okyanus Yayınları, Istanbul 2000, p. 40.
2 Peter Chalk, “Political Terrorism in South East”, Terrorism and Political Violence, 10(2), 1998, p. 118-134.
3 “CIA World Factbook, ‘Sri Lanka’”, Central Intelligence Agency https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ce.html, (Date of Accession: 03.08. 2019).
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divided into two groups. Jaffna Tamils are the oldest Tamil group on the

HE EFFECT OF ETHNIC PARTICIPATION AND ETHNIC
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There is one main research question in this research. This question is;
“What are the effects of ethnic fractionalization and ethnic participation
on terrorist acts in Sri Lanka?”. The main purpose of this paper is to look
directly at and examine the association between ethnic representation
and fractionalization in a society, and the possibility of an act of terrorism
from that nation.
This is very different from previous research on understanding the
causes of terrorism, which asks whether ethnic fractionalization and
participation is a determinant of terrorist targeting nations. The aim of
this paper is to examine the connection between ethnicity and terrorism
with greater clarity.
Many studies in the literature have focused on domestic terrorism.
Ahmet Yiğitalp TULGA

This situation creates a big gap. Because the effects of domestic terrorism
are at the global level today, and there is not much difference between
domestic and global terrorism today. Therefore, this study focused on the
total number of terrorist acts.
In the first part of this study, the history of Sri Lanka and the
background of the problem between ethnic groups are explained. In the
second part, different ideas in academic studies on the subject are shown.
Data analysis was done for this study and in the third section, these data
analysis processes are explained and the results of data analysis are
presented. The fourth section is the discussion section and the findings
obtained as a result of data analysis are shown in this section.

HISTORICAL BACKGROUND
During the British colonial period, the British gathered Tamils and Sinhalese
under the name Ceylon.4 Before this period, the two ethnic groups were

4 Spencer Jonathan, Sri Lanka History and the Roots of Conflict, Routledge, London and Newyork 1990, p.70.
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living apart from each other.5 For this reason, during the colonial period,
the British tried to create a homogeneous Ceylon nation.6 On the other
hand, the British made some changes in the demographic structure of
the island. During the colonial period, 500000 Tamil were brought to the
island from India and this population was placed in Sri Lanka.7
The first uprisings in the island against British colonialism were
initiated by Sinhalese. The Buddhist Sinhalese monks started the uprising
against British imperialism. These riots were nationalist and religious
revolts.8 These revolts helped to create religious and nationalist identities
in the Sinhalese ethnic group.9
Relations that maintained calm between the two ethnic elements
representation between two ethnic groups after independence. After
independence, 1948, Britain handed over the Sri Lankan government
power to the Sinhalese population. With the passing of power by monks
Buddhist, nationalist Sinhalese groups began to become more active.10
The Sinhalese, who took power, made it possible for the police power to
consist entirely of Sinhalese.11 In addition to that, the paramilitarist groups
of the People’s Liberation Front (JVP) formed by Sinhalese’s Buddhist
monks and ultranationalists began attacking the Tamil community. As a

5 Rebecca Knuth, “Destroying a Symbol: Checkered History of Sri Lanka’s Jaffna Public Library”, 72nd IFLA
General Conference and Council, 20-24 August 2006, p. 3.
6 Deirdre McConnell, “The Tamil Peoples Right to Self Determination”, Cambrige Review of International, 21(1),
March 2008, p. 60-75.
7 David Paul Bailey, “Rampant Lions: The Buddhist Response to Violence in Sri Lanka”, Lampda Alpha Journal,
37(1), 2007. p. 12-22.
8 Suthaharan Nadarajah-Dhananjayan Sriskandarajah, “Liberation Struggle or Terrorism? The Politics of Naming
the LTTE”, Third World Quarterly, 26(1), 2005, p. 87-100.
9 Ravinatha Aryasinha, “Terrorism, the LTTE and the Conflict in Sri Lanka”, Conflict, Security & Development, 1(2),
2001, p. 25-50.
10 Asoka Bandarage, The Separatist Conflict in Sri Lanka: Terrorism, Ethnicity, Political Economy, Routledge,
London 2008, p. 42.
11 Cecile Van de Voorde, “Sri Lankan Terrorism: Assessing and Responding to the Threat of the Liberation
Tigers of Tamil Eelam (LTTE)”, Police Practice and Research, 6(2), 2005, p. 181-199.
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during the colonial period were exacerbated by the problem of
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result of Sinhalese nationalist groups’ attacks on the Tamil population,
this situation, the majority of unarmed Tamils tried to create a force to
protect themselves. Tamils also started to organize some paramilitary
forces in their region.12 Besides, the Tamils were not included in Sri
Lanka’s government, also the Sinhalese language became the official
language of the state, and most of the Tamil people had not been granted
citizenship in Sri Lanka.13 Finally, with the 1972 constitution, the official
religion of the state became Buddhism and also the ruling party changed
the country’s name from Ceylon to Sri Lanka.14 As a result of these
policies, the problem between Sinhalese-Tamil became violent. In this
period, as a precaution, the Sinhalese began to implement the settlement
policy and the policy of changing the demographic in the Tamil area. This
also led to the struggle of Tamils against assimilation.
Ahmet Yiğitalp TULGA

At the beginning of the 1970s, Tamils voiced their desire for political
freedom. However, since the government of Sri Lanka consistently
outlawed Tamil political groups, they were unable to make any progress.
For this cause, the Tamils realized that political networks would not be
the solution to this issue.
In this context, many armed organizations were established by
Tamils and one of the armed organizations established is Liberation
Tigers of Tamil Eelam (LTTE). The organization was founded in 1976 by
Velupillai Prabhakaran. The organization was struggling for Tamil’s selfdetermination right.15 These armed conflicts that started in the late 1970s
between the LTTE and the Sri Lankan armed forces had continued for a
long time. Hundreds of thousands of people on both sides were killed
12 “Sri Lanka: Sinhala Nationalism and the Elusive Southern Consensus”, Asia Report No. 141, International
Crisis Group Asia Report, https://www.files.ethz.ch/isn/44607/sri_lanka_sinhala_nationalism.pdf, (Date of
Accession: 01.11.2007).
13 David Scott, Refashioning Futures: Criticism After Postcoloniality, Princeton University Press, New Jersey
1999, p. 52.
14 Jayshree Bajoria, “The Sri Lankan Conflict”, Council on Foreign Relations, 18, 2009, p. 1-9.
15 Ahmet Yiğitalp Tulga, “Human Rights Violations in Myanmar: Rohingya Case”, International Journal for
Advance Research and Development, 3 November 2018, p. 54-58.
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or injured during this armed conflict. Also, human rights violations in the
country made these armed conflicts worse. With the political changes in
2006, an important turning point was experienced in these armed conflicts
that had continued since the end of the 1970s.
The anti-LTTE alliance took power in 2006. The Sri Lanka
Freedom Party, the People’s Liberation Front, and the National Heritage
Part were part of this alliance. The alliance was also supported by Muslim
politicians. The government started working to fully terminate the LTTE
in 2006. In 2007, a multi-pronged offensive in the Eastern Province was
initiated by the Sri Lankan government to flush out the LTTE.16
Years of conflict ended with the Sri Lankan army winning an absolute
victory against the LTTE in 2009. The complete military failure of the
2009, several of the LTTE’s top military and political figures allegedly
died in battle, and a substantial number of rebels and sympathizers
surrendered.17 In the near future, regrouping and reorganizing will thus
appear to be very complicated for the LTTE.
The military triumph of the Sri Lankan government over the LTTE
has reaffirmed the unitary existence of the state of Sri Lanka. Under
this backdrop, the new government is unlikely to reform the state’s
constitutional system or to appease ethnic minorities.18 Although the
government probably recognizes that military success alone will not fix
the ethnic problems of the country, political power sharing as an aspect
for long-term ethnic conflict settlement and reconciliation is not included
in the immediate agenda for restoration.19
16 Jayadeva Uyangoda, “Sri Lanka in 2010: Regime Consolidation in a Post-Civil War Era”, Asian Survey, 51(1), 2011,
p. 131-37.
17 Uyangoda, loc.cit.
18 Gamini Samaranayake, “Political Terrorism of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in Sri
Lanka”, South Asia: Journal of South Asian Studies, 30(1), 2007, p. 171-183.
19 Amarnath Amarasingham, “Terrorism on the Teardrop Island: Understanding the Easter 2019 Attacks in Sri
Lanka”, CTC Sentinel, 12(5), 2019, p. 1-10.
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LTTE seems to have brought an end to its protracted rebellion. In May
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The military loss of the LTTE does not mark an end to Sri Lanka’s
ethnic tensions, but may clearly redefine political tensions and tools in
the post-civil war process. The military, economic and social causes of
the war, sadly, are still ongoing today.20

LITERATURE REVIEW
There are important academic studies on ethnic fractionalization,
polarization and exclusion in the academic literature. One of these
studies is the research of Choi and Piazza.21 Choi and Piazza investigated
the impact of the exclusion of ethnic minorities from politics on local
terrorism. The authors found that countries where ethnic groups were
excluded from politics faced more terrorist acts.22 Besides, it has been
Ahmet Yiğitalp TULGA

revealed that the local influence of ethnic exclusion is greater than the
international impact.23 Choi and Piazza also reveal that individuals who
are excluded from political life due to their ethnic origin have become more
radicalized and have positive thoughts about terrorist acts against ethnic
majority group.24 Similarly, Gurr thinks that when ethnic and religious
minorities face political and economic restrictions, these minority groups
are getting closer to political violence and terrorism.25
Likewise, Crenshaw,26 De Nardo27 and Ross28 argue that when ethnic
minorities face political exclusion, the current regime is more likely to face

20 Josh Linden, “After the Tigers: Moving Beyond the Legacy Violence in Sri Lanka”, Michigan Journal of Public
Affairs, 6(2), 2009, p. 1-30.
21 Seung-Whan Choi-James A. Piazza, “Ethnic Groups, Political Exclusion and Domestic Terrorism”, Defence
and Peace Economics, 27(1), 2016, p. 37-63.
22 Ibid.
23 James D. Fearon, “Ethnic and Cultural Diversity by Country”, Journal of Economic Growth, 8(2), 2003, p.
195-222.
24 Choi- Piazza, loc. cit.
25 Ted Robert Gurr, “Ethnic Warfare on the Wane”, Foreign Affairs, 2000, p. 52-64.
26 Martha Crenshaw, “The Causes of Terrorism”, Comparative Politics, 13(4), 1981, p. 379-399.
27 James De Nardo, Power in Numbers: The Political Strategy of Protest and Rebellion, Princeton University
Press, New Jersey 1985, p. 62.
28 Jeffrey Ian Ross, “Structural Causes of Oppositional Political Terrorism: Towards a Causal Model”, Journal
of Peace Research, 30(3), 1993, p. 317-329.
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terrorism. Crenshaw,29 De Nardo30 and Ross31 think that the exclusion of
these ethnic minorities has helped create social protest movements, and
the future of these movements has led to terrorism.
Denzell, Yeh and Pfannenstiel think that ethnic polarization plays
an important role in terrorist acts.32 The authors argue that in countries
with high ethnic polarization, they face domestic terrorism more.33 In
countries with ethnic polarization, ethnic groups use violence to influence
government policies. As a result of the research of the authors, if a
country has a high level of relational and cultural distance, the possibility
of that country to face with terrorism increases. Besides, they revealed
that countries with high ethnic polarization face with more terrorist acts.34
Similarly, Python, Brandsch and Tskhay35 argue that ethnic polarization
with high ethnic polarization face with more terrorist acts.36 As a result
of their research, the authors found that there was a high, positive and
significant association between ethnic polarization and fractionalization
and the number of terrorist acts.37 According to the authors,38 terrorism is
used as a strategy for local ethnic provocation.39
Montalvo and Querol, on the other hand, examined the issue with
civil war instead of terrorism. The authors think that ethnic polarization
29 Crenshaw, loc.cit.
30 Linden, loc.cit.
31 Bajoria, loc. cit.
32 Orlandrew Danzell et al., “Determinants of Domestic Terrorism: An Examination of Ethnic Polarization and
Economic Development”, Terrorism and Political Violence, 2017. p. 8.
33 Ibid.
34 Choi- Piazza, loc. cit.
35 Andre Python et al., “Provoking Local Ethnic Violence-A Global Study on Ethnic Polarization and Terrorist
Targeting”, Political Geography, 58(1), 2017, p. 77-89.
36 See also; Angel Rabasa et al., Beyond al-Qaeda: Part 1, The Global Jihadist Movement, Rand Corporation,
Santa Monica 2002.
37 Tanner Campbell-Rohan Gunaratna, Maritime Terrorism, Piracy and Crime, Eastern Universities Press,
Singapore 2003, p. 87.
38 Python et al., loc.cit.
39 See also, Daya Wijesekera, “The Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE): The Asian Mafia”, Low Intensity
Conflict&Law Enforcement, 2(2), 1993, p. 308-317.
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has an important role in terrorist acts. The authors think that countries
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is a clear phenomenon in internal conflicts.40 However, they think that
religious polarization varies from case to case. Also, they demonstrated
that ethnic polarization has a very high, significant and negative effect
on economic growth.41 Similarly, Alesina’s research revealed that 9 out of
10 ethnicly polarized countries faced civil war.42 However, the research
of Fearon and David43 - Collier and Hoeffler44 revealed another result. As
a result of these research, religious and ethnic fractionalization does not
affect on internal conflicts.45
Unlike these scholars, Kurrild-Klitgaard, Justesen and Klemmensen46
think that linguistic fractionalization rather than ethnic fractionalization
causes terrorism. Similarly, Python, Brandsch and Tskhay47 think that
ethno-linguistic factors create the ideological background of some
Ahmet Yiğitalp TULGA

terrorist groups. They think that language fractionalization plays an
important role in terrorist acts.48 However, unlike Kurrild-Klitgaard,
Justesen and Klemmensen, they think that ethnic exclusion is the most
important cause of terrorism.49
Van de Voorde analyzed ethnic division in the case of Sri Lanka. Van
de Voorde specifically investigated the Tamil Tigers terror in Sri Lanka.50
According to the author51, reciprocal attacks caused two ethnic groups to

40 José G. Montalvo-Marta Reynal Querol, “Ethnic Polarization, Potential Conflict, and Civil Wars”, American
Economic Review, 95(3), 2005, p. 796-816.
41 Ibid.
42 Alberto Alesina et al., “Fractionalization”, Journal of Economic Growth, 8(2), 2003, p. 155-194.
43 Danzell et al., loc.cit.
44 Paul Collier-Anke Hoeffler, “On the Incidence of Civil War in Africa”, Journal of Conflict Resolution, 46(1),
2002, p. 13-28.
45 P. Michael Arena-A. Bruce Arrigo, The Terrorist Identity Explaining The Terrorists Threat, New York University
Press, New York 2006, p. 74.
46 Peter Kurrild-Klitgaardet et al., “The Political Economy of Freedom, Democracy and Transnational
Terrorism”, Public Choice, 128(1-2), 2006, p. 289-315.
47 Python et al., loc.cit.
48 Ibid.
49 Montalvo-Querol, loc.cit.
50 Voorde, op. cit., p. 181-199.
51 Ibid.
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be separate poles. During the armed clashes in Sri Lanka, the government
granted some autonomy to the Tamil region.52 However, in the polarized
society, radical Sinhales opposed this situation and armed conflicts
increased.53 Increased attacks caused more violent reprisals on both
sides and increased polarization between both ethnic groups. However,
the author thinks that the biggest cause of the terrorist problem in Sri
Lanka is human rights violations.54
There are two important questions in the literature and these
questions are; “Is ethnic fractionalization make terrorism more stronger?”
and “Does ethnic participation in political life reduce number of terrorist
attacks?”. The vast majority of studies in the literature on the subject seek
answers to these two questions and this study also tries to answer these

RESEARCH DESIGN AND RESULTS
Two data sets were prepared covering 1970-2018. The first data set
covers all countries in the world. The second dataset focuses only on
the Sri Lanka case. Both data sets include 3 variables. These variables
are ethnic fractionalization, political participation of ethnic groups and
number of terrorist attacks. Unlike previous academic studies, there is no
distinction between global and domestic terrorism in this study. Because,
the distinction between domestics and global terrorism has disappeared,
especially with globalization. Today, the effects of domestic terrorist
organizations and their actions are global. Therefore, this study did not
differentiate between global and domestic terrorism and included all
types of terrorism.

52 James D. Fearon-David D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War”, American Political Science Review,
97(1), 2003, p. 75-90.
53 Collier- Hoeffler, lot. cit.
54 Fearon-Laitin, loc.cit.
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two questions.
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Table 1: Summary Statistics
STANDARD

VARIABLES

NUMBER

MEAN

Ethnic Participation

5719

3.21

0.99

3.00

6420

0.44

0.27

0.44

3882

49.36

182.34

5.00

Ethnic
Fractionalization
Number of
Terrorist attacks

DEVIATION

MEDIAN

The first data set covers the period between 1970 and 2018 and
covers all countries in the world. There are 8504 observations in the
first dataset. The dependent variable is number of terrorist attacks.
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The dependent variable is taken from Global Terrorism Database from
University of Maryland. Dependent variable, number of terrorist attacks,
is a count variable that’s why it is decided to conduct Negative Binominal
Regression and incident rate ratio. An incident rate ration equal to 1 implies
no improvement better or worst in terrorist attacks, an IRR higher than
1 suggests a rise in planned counts, and an IRR less than 1 represents a
reduction in expected counts. However, many articles in terrorism studies
used zero-inflated negative binomial. Zero-inflated negative binomial is a
theoretically more effective mathematical technique. The downside of the
zero-inflated negative binomial approach is that the two-stage setup is
difficult to interpret and often produces results that are prone to variable
variation. Because of this interpretation issue, I did not use Zero-inflated
negative binomial and poisson model.
The independent variables are ethnic fractionalization and ethnic
participation. Ethnic is an index ranging from 0 to 1. And this variable is
taken from Lenka Drazanova’s research.55 Second independent variable

55 Lenka Drazanova, “Historical Index of Ethnic Fractionalization Dataset (HIEF)”, Harvard Dataverse, V1.0,
https://doi.org/10.7910/DVN/4JQRCL, (Date of Accession: 05.05.2019).
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is ethnic participation and this variable is taken from From James A.
Piazza’s research.56
Table 2: Incidence-Rate Ratio for All Countries
IRR
Ethnic
Fractionalization
Ethnic
Participation

Std. Err.

z

P>|z|

2.12301

0.28031

5.7018

1.186e-08 ***

0.84364

0.03044

-4.7122

2.450e-06 ***

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Based on the result of the analysis, there is a highly significant
between

the

number

of

terrorist

acts

and

ethnic

fractionalization and ethnic participation in all countries in the world.
There is a high, inverse and significant association between ethnic
fractionalization and the number of terrorist acts. However, there is a high,
parallel and significant association between ethnic participation and the
number of terrorist acts. In other words, the political participation of ethnic
minorities leads to a decrease in terrorist attacks. On the other hand, the
increase in ethnic fractionalization causes an increase in terrorist attacks.
The second data set focuses only on the Sri Lanka case. This dataset
covers 1970-2018. This dataset involves 3 variables. The dependent
variable is number of terrorist attacks. The independent variables are
ethnic fractionalization and ethnic participation. Negative Binominal
Regression is used in this analysis.

56 James A. Piazza, “Regime Age and Terrorism: Are New Democracies Prone to Terrorism?” International
Interactions, 39(2), 2013, p. 246-263.
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association
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Table 3: Negative Binomial Results of Sri Lanka
Dependent variable:
Number of Terrorist Attacks
Ethnic Participation

-7.530***
(1.885)

Ethnic Fractionalization

132.107***
(21.098)
73.857***

Constant

(12.571)

Ahmet Yiğitalp TULGA

Observations

32

Log Likelihood

-156.520

theta

0.565*** (0.139)

Akaike Inf. Crit.

319.041

Note:

p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

*

Based on the result of the second analysis, there is a highly
significant association between the number of terrorist acts and ethnic
fractionalization and ethnic participation in Sri Lanka. There is a high
positive and significant association between ethnic fractionalization and
the number of terrorist acts. Also, there is a high negative and significant
association between ethnic participation and the number of terrorist acts.

DISCUSSION
Many findings are reached in this study. The first of these findings is a
negative relationship between the ethnic participation and the number
of terrorist attacks in the world. In other words, the increase in ethnic
participation in countries leads to a decrease in number of terrorist
attacks. Besides, as expected, there is a positive association between

206

Aralık • 2020 • 4 (2) • 194-217

BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
ethnic fractionalization and number of terrorist attacks in the world. This
finding means that the increase in ethnic fractionalization causes an
increase in terrorism and number of terrorist attacks.
The second data set was prepared about Sri Lanka case and the study
was further elaborated. As a result of this analysis, there is a significant
and negative association between ethnic participation in Sri Lanka and
the number of terrorist attacks. This result is similar with world’s result.
However, the effect of ethnic participation in Sri Lanka has bigger impact
on number of terrorist attacks than the world. In other words, ethnic
participation into politics has a pacifying association with terrorism. The
findings of the results show that ethnic participation decrease the risk
of terrorism in Sri Lanka. Similarly, ethnic fractionalization has a positive
other words, increased ethnic fractionalization in Sri Lanka leads to an
increase in terrorist attacks. Unlike world results, the increase in ethnic
fractionalization has a very high effect on terrorist attacks.
These results were found to be relatively different from previous
studies in the literature. The reason for this is that most of the studies in
the literature use only general analysis instead of case study. However,
in this study, Sri Lanka, which had great difficulties due to the terrorist
problem, was chosen as the case. Based on the results, the effects of
ethnic fractionalization and ethnic participation in Sri Lanka are more
higher than world.
In Sri Lanka, the conflict between the Sinhalese and Tamil community
is based on the differences of religion, language, race and status. However,
as mentioned above, at the main root of the problem is Tamil ethnic group
was unable to obtain their political, cultural and economic rights after
independence of Sri Lanka. However, the fact that these problems could
not be solved through political ways at that time and this led the Tamil

December • 2020 • 4 (2) • 194-217

207

Ahmet Yiğitalp TULGA

and significant impact on the number of terrorist acts in Sri Lanka. In
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community to armed struggle. This problem of political participation and
high ethnic fractionalization faced by the Tamil community led to the start
of war between the Tamil community and the Sri Lankan armed forces.
Although the war between the LTTE and the Sri Lankan armed forces
is over, the difficulties encountered in the region have not come to an end.
The human rights situation has tended to deteriorate in an atmosphere
of impunity, considering the conclusion of the violence. Severe abuses
of human rights, such as abductions, arbitrary arrests and imprisonment,
torture and sexual harassment, have been recorded in the former war
zones of the country. These areas remain highly militarized; the military
also managed enterprises, agricultural and construction programs, and
monitored civil society activities in these areas in addition to checkpoints
Ahmet Yiğitalp TULGA

blotting the zone. It is important to reduce the militarization of the war
zones very rapidly.57
As a result, freedom of speech or assembly has remained very minimal
in the north and east of the country. Although some changes have been
made to the Tamil minority since 2015, military presence continues to rule
many areas in the north and east, with continuing obstacles to justice for
victims of conflict-related violence and their families, as well as lack of
transparency and continuing violations and impunity by Sri Lanka armed
force.58
The political participation of ethnic minorities and the discussion of
these problems in politics play an important role in the solution of these
problems. There are some policies implemented in this direction. The
interests of ethnic and religious minority communities, including many
Tamil parties, as well as the Sri Lankan Muslim Congress, the country’s

57 John Martin Richardson, Paradise Poisoned: Learning About Conflict, Terrorism, and Development from Sri
Lanka’s Civil Wars, International Ctr for Ethic Studies, Colombo 2005, p. 76.
58 Linda K. Richter-William L. Waugh Jr., “Terrorism and Tourism as Logical Companions”, Tourism
Management, 7(4), 1986, p. 230-238.
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largest Muslim party, are specifically reflected by a variety of parties.59
Compared to the 2010 elections, Tamil political parties and people faced
less violence and less barriers to voting during the 2015 presidential and
parliamentary elections. Systemic prejudice, however, adversely affects
the political participation of Tamils, including by language laws and
naturalization processes.60
In fields including government jobs, university education and access
to justice, Tamils claim systemic discrimination. As the official language,
the position of Sinhala puts Tamils and other non-Sinhala speakers at a
disadvantage.
The solution to all these problems is not only the political participation
of ethnic minorities. However, as the regression analysis shows, increasing
fractionalization is a very important step in solving ethnic problems.

CONCLUSION
Sri Lanka faced many problems after its independence. One of these
problems and one of the biggest problem is the ethnic conflict between
Tamil and Sinhalese. This ethnic problem started a long time ago and still
going on.
One of the important reasons of the conflict was the model of the
nation state that was desired to be formed after independence. The Sri
Lankan government tried to create a homogeneous society and this
policy encountered resistance of Tamil community. The Sri Lankan
government used force for the process of creating homogeneous society,

59 Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/
freedom-world/2018/democracy-crisis, (Date of Accession: 24.04.2018).
60 Shakuntala Rao- Pradeep N. Weerasinghe, “Covering Terrorism: Examining Social Responsibility in South
Asian Journalism”, Journalism Practice, 5(4), 2011, p. 414-428.
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and against this force, Tamils had to establish a resistance organization
to protect themselves. For this purpose, many armed organizations were
established.
One of these armed groups is the Liberation Tigers of Tamil Eelam
(LTTE). The organization was founded in 1976 by Velupillai Prabhakaran.
From this date until 2009, LTTE’s war with the Sri Lankan armed forces
continued. Years of conflict ended with the Sri Lankan army winning an
absolute victory against the LTTE in 2009. However, this does not mean
that the Tamil problem has been completely solved in Sri Lanka. The
political, economic and social causes of the conflict still continue today.
The lack of ethnic participation and high level of ethnic fractionalization
are a very important factor behind these ongoing conflicts.
Ahmet Yiğitalp TULGA

In this study, the effects of ethnic fractionalization and ethnic
participation in politics on terrorism and social problems were tried to
analyze with Sri Lanka case. This research was sought answers to three
basic questions. These questions are “What are the effects of ethnic
fractionalization and ethnic participation on terrorist acts in Sri Lanka?”,
“Is ethnic fractionalization make terrorism more stronger?” and “Does
ethnic participation in political life reduce number of terrorist attacks?”.
In the direction of these questions, some data were analyzed in the
study. As a result of these analyzes, it was found that the increase of
ethnic fractionalization in the world caused the increase of terrorism and
ethnic participation in politics caused the decrease of terrorism. Similar
results were found in Sri Lanka case. However, the impact of ethnic
minorities’ political participation and ethnic fractionalization on terrorism
is found to be considerably greater in the Sri Lankan case.
As a result of this case analysis, it was revealed that the increase in
ethnic participation in Sri Lanka caused the fall of number of terrorist
attacks. However, only ethnic participation in politics is not enough
against terrorism. It is very important that ethnic participation should be
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supported with other aspects of democracies such as respect for human
rights, independent judiciary and integration of ethnic minorities into
society. Similarly, as stated in the literature, participation into many areas
is very important in ethnic minorities and the resolution of ethnic conflicts
related to this. Besides, ethnic participation of minorities in social and
political life guarantees the fundamental rights of all citizens, including
minorities, and provides many legal opportunities. In this way, the
exclusion of ethnic minorities, discrimination against them and parallel to
that, radicalization is prevented.
Ethnic minorities participation into politics and economic, supported
by policies such as improving human rights, and reducing income
inequality, has a critical role in the fight against terrorism. Especially,
the ethnic participation gives a chance to represent their community in
non-violence or political area and it gives chance to show their grievance
without using weapons. Groups in all communities have policy aims,
some of them more drastic than others, along with a number of alternative
methods for reaching certain aims. Groups with severe preferences are
likely to vote for violence more frequently than groups with moderate
preferences in pursuit of their aims, particularly when their rights cannot
be guaranteed. Besides, ethnic participation provides the opportunity to
resolve the grievances and demands of ethnic minorities without using
extremist way.
The Sri Lankan government has taken many steps since 2009,
especially on the participation of ethnic minorities in politics. However,
as stated above, if policies such as reducing human rights violations,
integration of society and recognition of ethnic minority identities
accompany political and economic participation, these could be achieved
in resolving ethnic conflicts. From these points of view, it is seen that Sri
Lanka still has many policies to improve.
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participation is very useful in the context of ethnic terrorism because
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This study focuses on all terrorist attacks. This is the biggest
difference of this study from other studies on the subject. In general,
the vast majority of studies in the literature have focused on domestic
terrorism. However, today there is not much distinction between local
terrorism and global terrorism, and therefore this study concentrated on
total terrorist attacks. Besides, the number of quantitative studies in this
scope, which examines specifically with the Sri Lanka case, is very low.

Ahmet Yiğitalp TULGA

212

Aralık • 2020 • 4 (2) • 194-217

BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

REFERENCES
“CIA World Factbook, ‘Sri Lanka’”, Central Intelligence Agency https://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html,

(Date

of

Accession: 03.08. 2019).
“Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis”, Freedom House,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/democracy-crisis,
(Date of Accession: 24.04.2018).
“Sri Lanka: Sinhala Nationalism and the Elusive Southern Consensus”, Asia
Report No. 141, International Crisis Group Asia Report, https://www.files.
ethz.ch/isn/44607/sri_lanka_sinhala_nationalism.pdf, (Date of Accession:
01.11.2007).

8(2), 2003, p. 155-194.
AMARASINGHAM,

Amarnath,

“Terrorism

on

the Teardrop

Island:

Understanding the Easter 2019 Attacks in Sri Lanka”, CTC Sentinel, 12(5),
2019, p. 1-10.
ARENA, P. Michael-A. Bruce Arrigo, The Terrorist Identity Explaining the
Terrorists Threat, New York University Press, New York 2006.
ARYASINHA, Ravinatha, “Terrorism, the LTTE and the Conflict in Sri
Lanka”, Conflict, Security & Development, 1(2), 2001, p. 25-50.
BAILEY, David Paul, “Rampant Lions: The Buddhist Response to Violence
in Sri Lanka”, Lampda Alpha Journal, 37(1), 2007, p. 12-22.
BAJORIA, Jayshree, “The Sri Lankan Conflict”, Council on Foreign
Relations, 18(2), 2009, p. 1-9.
BANDARAGE, Asoka, The Separatist Conflict in Sri Lanka: Terrorism,
Ethnicity, Political Economy, Routledge, London 2008.
December • 2020 • 4 (2) • 194-217

213

Ahmet Yiğitalp TULGA

ALESINA, Alberto et al., “Fractionalization”, Journal of Economic Growth,

HE EFFECT OF ETHNIC PARTICIPATION AND ETHNIC
FRACTIONALIZATION ON TERRORISM IN SRI LANKA
CAMPBELL, Tanner-Rohan Gunaratna, Maritime Terrorism, Piracy and
Crime, Eastern Universities Press, Singapore 2003.
CHALK, Peter, “Political Terrorism in South East”, Terrorism and Political
Violence, 10(2), 1998, p. 118-134.
CHOI, Seung-Whan-James A. Piazza, “Ethnic Groups, Political Exclusion
and Domestic Terrorism”, Defence and Peace Economics, 27(1), 2016, p.
37-63.
COLLIER, Paul-Anke Hoeffler, “On the Incidence of Civil War in
Africa”, Journal of Conflict Resolution, 46(1), 2002, p. 13-28.
CRENSHAW, Martha, “The Causes of Terrorism”, Comparative Politics,
13(4), 1981, p. 379-399.
Ahmet Yiğitalp TULGA

DANZELL, E. Orlandrew et al., “Determinants of Domestic Terrorism: An
Examination of Ethnic Polarization and Economic Development”, Terrorism
and Political Violence, 2017, p. 536-558.
DE NARDO, James, Power in Numbers: The Political Strategy of Protest
and Rebellion, Princeton University Press, Princeton and New Jersey 1985.
DRAZANOVA, Lenka, “Historical Index of Ethnic Fractionalization Dataset
(HIEF)”, Harvard Dataverse, V1.0, https://doi.org/10.7910/DVN/4JQRCL,
(Date of Accession: 05.05.2019).
FEARON, James D., “Ethnic and Cultural Diversity by Country”, Journal of
Economic Growth, 8(2), 2003, p. 195-222.
FEARON, James D.-David D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil
War”, American Political Science Review, 97(1), 2003, p. 75-90.
GURR, Ted Robert, “Ethnic Warfare on the Wane”, Foreign Affairs, 2000, p.
52-64.

214

Aralık • 2020 • 4 (2) • 194-217

BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
KNUTH, Rebecca, “Destroying A Symbol: Checkered History of Sri Lanka’s
Jaffna Public Library”, 72nd IFLA General Conference and Council, 20-24
August 2006.
KURRILD-KLITGAARD, Peter et al., “The Political Economy of Freedom,
Democracy and Transnational Terrorism”, Public Choice, 128(1-2), 2006,
p. 289-315.
LINDEN, Josh, “After the Tigers: Moving Beyond the Legacy Violence in Sri
Lanka”, Michigan Journal of Public Affairs, 6(2), 2009, p. 1-30.
McCONNELL, Deirdre, “The Tamil Peoples Right to Self Determination”,
Cambrige Review of International, 21(1), 2008, p. 60-75.
MONTALVO, José G.-Marta Reynal-Querol, “Ethnic Polarization, Potential
816.
NADARAJAH,

Suthaharan-Dhananjayan

Sriskandarajah,

“Liberation

Struggle or Terrorism? The Politics of Naming the LTTE”, Third World
Quarterly, 26(1), 2005, p. 87-100.
PIAZZA, James A., “Regime age and Terrorism: Are New Democracies
Prone to Terrorism?”, International Interactions, 39(2), 2013, p. 246-263.
PYTHON, Andre et al., “Provoking Local Ethnic Violence-A Global Study
on Ethnic Polarization and Terrorist Targeting”, Political Geography, 58(1),
2017, p. 77-89.
RABASA, Angel et al., Beyond al-Qaeda: Part 1, the Global Jihadist
Movement, Rand Corporation, Santa Monica 2002.
RAO, Shakuntala-Pradeep N. Weerasinghe, “Covering Terrorism: Examining
Social Responsibility in South Asian Journalism”, Journalism Practice, 5(4),
2011, p. 414-428.

December • 2020 • 4 (2) • 194-217

215

Ahmet Yiğitalp TULGA

Conflict, and Civil Wars”, American Economic Review, 95(3), 2005, p. 796-

HE EFFECT OF ETHNIC PARTICIPATION AND ETHNIC
FRACTIONALIZATION ON TERRORISM IN SRI LANKA
RICHARDSON, John Martin, Paradise Poisoned: Learning About Conflict,
Terrorism, and Development from Sri Lanka’s Civil Wars, International Ctr
for Ethic Studies, Colombo 2005.
RICHTER, Linda K.-William L. Waugh Jr., “Terrorism and Tourism as
Logical Companions”, Tourism Management, 7(4), 1986, p. 230-238.
ROSS, Jeffrey Ian, “Structural Causes of Oppositional Political Terrorism:
Towards a Causal Model”, Journal of Peace Research, 30(3), 1993, p. 317329.
SAMARANAYAKE, Gamini, “Political Terrorism of the Liberation Tigers
of Tamil Eelam (LTTE) in Sri Lanka”, South Asia: Journal of South Asian
Studies, 30(1), 2007, p. 171-183.
Ahmet Yiğitalp TULGA

SCOTT, David, Refashioning Futures: Criticism After Postcoloniality,
Princeton University Press, New Jersey 1999, p. 52.
SPENCER, Jonathan et al., Sri Lanka History and the Roots of Conflict,
Routledge, London 1990.
TULGA, Ahmet Yiğitalp, “Human Rights Violations in Myanmar: Rohingya
Case”, International Journal for Advance Research and Development, 3(11),
2018, p. 54-58.
UYANGODA, Jayadeva, “Sri Lanka in 2010: Regime Consolidation in a PostCivil War Era”, Asian Survey, 51(1), 2011, p. 131-37.
VAN DE VOORDE, Cecile, “Sri Lankan Terrorism: Assessing and Responding
to the Threat of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)”, Police
Practice and Research, 6(2), 2005, p. 181-199.
WALTER, Ruben, Eski Metinlere Göre Budizm, çev. Lütfü Bozkurt, Okyanus
Yayınları, İstanbul 2000.

216

Aralık • 2020 • 4 (2) • 194-217

BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
WIJESEKERA, Daya, “The Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE): The
Asian Mafia”, Low Intensity Conflict&Law Enforcement, 2(2), 1993, p. 308317.

Ahmet Yiğitalp TULGA

December • 2020 • 4 (2) • 194-217

217
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OLARAK ÇİN HALK CUMHURİYETİ*
People’s Republic of China as a Political and Economic Power in the Horn
of Africa

Ahmed ABDI YUSUF**
Mustafa Nail ALKAN***
Öz
Afrika’nın en dinamik bölgelerinden olan Afrika Boynuzu, Cibuti, Eritre, Etiyopya ve Somali’yi
içermekle birlikte yaklaşık 270 milyon insana, yüzlerce etnik gruba, düzinelerce iklim
bölgesine ve çeşitli farklı insani gelişme düzeylerine ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda bölge,
sömürge tarihini ve modern siyasi etkileri barındırıyor. Bölge üzerinde hedefleri olan küresel
aktörlerden olan Çin’in Afrika Boynuzu ile ilişkisi, Pekin’in yükselen bir dünya gücü olarak
konumunu güçlendirme ve ekonomik ve politik olarak yeni etki alanlarını tesis etme niyetiyle
ilişkilendirilmektedir. Bu makalede Çin’in Afrika Boynuzu ülkelerine yönelik ekonomik ve
politik hedefleri irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Afrika, Afrika Boynuzu, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuşak ve Yol Girişimi,
FOCAC.

Abstract
Besides holding countries such as Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Somali Horn of Africa, as
politically one of the most dynamic regions in Africa, contains approximately 270 million
human, hundreds of different ethnic groups, dozens of climate regions and various human
development stages, history of colonialism and modern political effects. The relation of
China, where is one of the global actors with goals in the region, with Horn of Africa is driven
by the intention of strengthening Beijing’s position as a rising world power and seizing new
economic and political spheres of influence in the area. With this study we will examine
economical and political targets of China directed to the countries in Horn of Africa.
Keywords: Africa, Horn of Africa, People’s Republic of China, Belt and Road Initiative, FOCAC
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GIRIŞ
Afrika Boynuzu; Cibuti, Eritre, Etiyopya ve Somali ülkelerini içermekle
birlikte bu bölge, yaklaşık 270 milyon insana, yüzlerce etnik gruba,
düzinelerce iklim bölgesine ve çeşitli farklı insani gelişme düzeylerine,
sömürge tarihine ve modern siyasi etkilere ev sahipliği yapmaktadır.1 Afrika
Boynuzu, Afrika’daki politik olarak en dinamik bölgedir. Dünyanın en hayati
nakliye yollarından birinin yanı sıra, Afrika içindeki ve dışındaki oyuncular
için doğal bir oyun alanı olmuştur. Kötü yönetişim, karşılıklı istikrarsızlık ve
dış müdahalelerin karışımı, her zaman güvensizliğin sınırlarında dolaşan
bölgenin bileşenleridir. Soğuk Savaş döneminde bölge, Afrika içinde süper
güçlerin, komşu bölgelerin halklarının zararına olan vekalet savaşlarını
sürdürdükleri savaş alanlarından biri olmuştur.2

bağlar. Kızıldeniz’le karşı karşıya ve Orta Doğu’ya çok yakın olmasının
yanı sıra kendi yerel İslamcı ayaklanmasına ev sahipliği yaparak yerel ve
küresel siyasi-güvenlik çıkarlarının bir karışımını yaratıyor. Bu nedenlerle,
Afrika Boynuzu, uzun süren silahlı çatışmalar, şiddetli gıda krizleri ve
büyük çaplı yerinden edilmeler nedeniyle birkaç on yıldır küresel ilgi odağı
olmuştur. Ayrıca bölgedeki bazı devletler, petrol üreticileri haline gelmenin
eşiğinde, olası ekonomik bağımsızlık ile petrol üreticilerini sık sık rahatsız
eden çatışmalarla birleştiriyor.
2000 yılından beri küresel güçler bu bölgeyi ABD’nin askeri-endüstriyel
güvenlik alanı ile Çin’in ekonomik ve ticari ilişkileri arasında bölünen
çıkarlarla paylaşmaktadır. Çin’in yükselişi, Afrika Boynuzu ve diğer Afrika
bölgelerinin kalkınmasının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Hindistan,
Körfez Ülkeleri, Türkiye, Çin, Rusya, İngiltere ve hatta Avrupa Birliği
1 Alexander Rondos, “The Horn of Africa: Its Strategic Importance for Europe, the Gulf States, and Beyond”,
Horizons, 2016, 6, https://www.cirsd.org/en/horizons/horizons-winter-2016--issue-no-6/the-horn-of-africa---itsstrategic-importance-for-europe-the-gulf-states-and-beyond, (Erişim Tarihi: 02.08.2020).
2 Redie Bereketeab, The Horn of Africa Intra-State and Inter-State Conflicts and Security, London 2013, s. 23.
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(AB), bölgeye daha fazla ilgi gösterdiler ve her birinin Amerikan ve Çin
hakimiyetini tamamlayabilecek veya buna karşı çıkabilecek farklı hedefleri
bulunmaktadır.3
Bu oyunculardan biri olan Çin’in Afrika Boynuzu ile mevcut ilişkisi,
Pekin’in yükselen bir dünya gücü olarak konumunu güçlendirme ve
ekonomik ve politik olarak yeni etki alanlarını ele geçirme niyetiyle
yönlendirilmektedir. Çin’in Afrika politikası, kendine özgü politik ve
ekonomik perspektiflerinden en iyi şekilde anlaşılabilir. Çin, bölgeden
önemli ekonomik kazançlar elde etse de bu ekonomik faydaları Çin’in
bölgeye yönelik politika gündeminin yegane itici gücü olarak görmek
doğru değildir. Çin’in ekonomik angajmanının başarısı, ideolojik ve politik
çıkarlarına sıçramıştır.4 Yapmış olduğumuz bu çalışma ile Çin’in Afrika
Ahmed ABDI YUSUF
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Boynuzu ülkelerine yönelik ekonomik ve politik hedefleri irdelenecektir.

AFRIKA BOYNUZU’NUN EKONOMIK VE
POLITIK GÖRÜNÜMÜ
Afrika’nın tarihi, sömürü ve ötekileştirme tarihidir. Atlantik ötesi köle
ticareti, kıtanın Avrupalı güçler tarafından sömürgeleştirilmesi ve daha
sonra sömürge sonrası devletler arası silahlı çatışmalar ve aynı zamanda
açlık ve hastalık, kıtayı dünya gündeminde ön plana çıkartan konulardır.
Kıtanın bir parçası olarak, Afrika Boynuzu ülkelerinin genel görünümü
de Afrika’nın tarihsel süreçten günümüze sosyal, ekonomik ve siyasal
görünümünün bir yansıması şeklindedir.5 Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleri,
iklim değişikliği, zorla yerinden edilme, demografik baskılar, çevresel
stresler, çeşitli çatışma biçimleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığının
yanı sıra organize suç ve şiddet içeren aşırılık gibi sınırlarının ötesine
3 Alex De Waal, The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of Power, Cambridge
Polity Press, Cambridge 2015, s. 17.
4 Joshua Eisenman, “China–Africa Trade Patterns: Causes and Consequences”, Journal of Contemporary
China, 21(77), 2012, s. 793-794.
5 Eisenman, a.g.m., s. 795.
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geçen zorluklarla karşı karşıyadır. Bölgede, ülke içinde yerinden edilmiş
7 milyon yerinden edilmiş insan veya mülteci bulunuyor. Göç, Afrika
Boynuzu boyunca sürekli insan hareketi ile başka bir bağlantı katmanıdır.
Bunların bir kısmı isteğe bağlı ve geçicidir. Ekonomik nedenler ve
mevsimlik işten kaynaklanmaktadır. Böylesine büyük ölçekli ve uzun yıllar
boyunca yaşanılan göç, kaçınılmaz olarak komşu ülkelerdeki insanlar
arasında daha yakın sosyal ve ekonomik bağların geliştirilmesine yardımcı
olmuştur. Bununla birlikte mültecilerin çoğunluğu geçinebilmek için
yardıma güvenmektedir. Özellikle Somali ve Etiyopya’da açlığın giderilmesi
için sürekli insani yardıma ihtiyaç bulunmaktadır.6
Bununla birlikte, dünyanın jeo-stratejik açıdan en önemli bölgelerinden
biri olan Afrika Boynuzu, Afrika kıtasının doğuda Kızıldeniz’e, güneydoğuda
oluşturmaktadır. Bölge, Hint Okyanusu’ndan Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı
üzerinden Avrupa’ya, Cibuti ve Yemen arasındaki Bab el-Mandeb Boğazı’nı
geçerek dünyanın en önemli ticaret arterlerinden birine bitişiktir.7
Kızıldeniz’deki kıyı açıklığı, bölgeyi Avrupa ve Asya’yı bağlayan önemli bir
deniz ticareti arteri olarak konumlandırmaktadır. Bu konum, bölgeyi düşük
iş gücü maliyetleri olan gelişmekte olan pazarlara erişim sağlayan bir
alan olarak konumlandırmaktadır. Bölge ayrıca çok önemli doğal kaynak
yataklarına ev sahipliği yapmaktadır.8
Afrika Boynuzu, bölgesel bir güvenlik kompleksi, herhangi bir ülkenin
güvenliğinin diğerlerinin güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğu bir
devletler topluluğu olarak işlev görür. Bu karşılıklı güvenlik bağımlılığı,
en azından ekonomik karşılıklı bağımlılık kadar güçlüdür ve esasen aynı

6 “Horn of Africa”, EU, https://ec.europa.eu/echo/where/africa/horn-of-africa_en, (Erişim Tarihi: 02.08.2020).
7 Jos Meester vd, “The Political Economy of Gulf Investments in the Horn of Africa”, Clingendael Magazine,
https://www.clingendael.org/publication/political-economy-gulf-investments-horn-africa,
(Erişim
Tarihi:
02.08.2020).
8 Abdirahman Osman Gaas, “Challenges and Breakthrough for Horn of Africa Regional Integration”, Journal of
Political Science and International Relations, 2(1), 2009, s. 11-12.
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kaynaktan, yani toplulukların sınırlar ötesine bağlanabilirliği ve zorlu bir
ortamda hayatta kalma ve refah içinde olma mücadelesinden kaynaklanır.
Merkezi devlet yetkilileri ile çevrelerde yaşayan insanlar arasındaki
güç ilişkileri, bölgenin ekonomik ve güvenlikle karşılıklı bağımlılığının
evrimi için kritik öneme sahiptir. Bu durum, merkezi devletin çevrenin
kaynaklarını ele geçirmeye ve halklarını dahil etmeye çalıştığı uzun ve hala
tamamlanmamış bir devlet oluşumu sürecinin sonucu ile ilgilidir.9
Siyasi zorlukların yanı sıra, bölgesel ekonomik entegrasyona ulaşmanın
önünde önemli yapısal engeller vardır. Bunlar, genellikle birbirleriyle
rekabet halinde olan, birincil emtia ihracatına büyük ölçüde bağımlı olan
küçük ekonomilere sahip yoksul ülkelerdir. Bölgenin ithalatı büyük ölçüde
imal edilmiş mallardan oluşmaktadır. Tarihsel olarak, bu ticaret modeli çok
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düşük seviyelerde bölgesel bölge içi ticaret ve sınırlı entegrasyon kapsamı
yaratmıştır. Ancak odak noktası gayri resmi ticari ilişkilere kaydırıldığında,
bölgesel ekonomik entegrasyon süreci birdenbire daha anlamlı görünür.
Sınır ötesi insanları birbirine bağlayan yakın sosyal ve ekonomik bağlar
vardır. Bunlar bölgenin ekonomik yaşamında hayati bir rol oynayan ticaret
ağlarını destekler. Daha yakın ekonomik entegrasyon siyasi bir imkansızlık
gibi görünse de, bölge ülkeleri tarih ve coğrafya ile kendilerini işbirliğine
borç veren karşılıklı bağımlılık ilişkilerine bağlı kalırlar.10
Afrika Boynuzu’ndaki resmi uluslararası ticaretin çoğu Avrupa, Asya,
Çin, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerindeki pazarlara yapılmaktadır. Ayrıca,
bölgede şu anda farklı entegrasyon aşamaları bir arada yürümektedir.
Resmi sektörde, her ülke kendi ithalat rejimini sürdürmektedir. Ancak
ilerlemenin genellikle yavaş olduğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi
(IGAD), Doğu ve Güney Afrika için Ortak Pazar (COMESA) ve Doğu Afrika
Topluluğu (EAC) gibi bölgesel kuruluşlar tarafından belirlenen hedefler

9 Eisenman, a.g.m., s. 795.
10 Sally Healy, “Hostage to Conflict Prospects for Building Regional Economic Cooperation in the Horn of
Africa”, A Chatham House Report, November 2011, s. 1-4.
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üzerinde anlaşmaya varmıştır. Enformel sınır ötesi ticaret, esas olarak,
emek ve sermaye hareketinde ortak bir pazar unsurlarının bulunduğu bir
serbest ticaret alanıdır. Bu, güney Somali, kuzeydoğu Kenya ve güneydoğu
Etiyopya’da ve Etiyopya-Somaliland sınır bölgesinde yerelleştirilmiş bir
ortak pazar yaratmaktadır.11
Bununla birlikte, Afrika’daki koşullar, Afrika içi ticaretin düşük seviyeleri
ve ulusal ekonomiler arasında diğer ekonomik tamamlayıcılıkların
olmaması nedeniyle, ticarete dayalı bölgesel ekonomik entegrasyonun
sağlanması için özellikle elverişli değildir. Bu bağlamda Afrika Boynuzu,
bir istisna değildir. Bölgesel ticaret modelleri birincil ürünlerle örtüşme,
resmi sektörde sınırlı ticari tamamlayıcılıklar ve bölge dışından yapılan
ithalata aşırı bağımlılık gösterir. Bu nedenle imalat sektöründeki
düzenlemeleri son derece önemli olacaktır. Bölge ülkeleri, komşularından
tüm temel ithalat gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Ancak, ihraç
ürünlerindeki örtüşme mutlaka olumsuz değildir. Çünkü daha büyük bir
pazar yaratmanın potansiyel faydaları vardır. İdeal bir durumda, benzer
ürünler üreten üye ülkeler, uluslararası pazarlık güçlerini artırmak için bir
araya gelebilirler.12

ETIYOPYA
Dört partili bir koalisyon olan Etiyopya Halkının Devrimci Demokratik
Cephesi (EPRDF), 1991 yılından beri iktidardadır. Rejimin ideolojik yönelimi,
devrimci bir demokrasiyi ilerletmek için çığır açan Marksist-Leninist
köklerini resmen reddetmiştir. EPRDF’nin dört kurucu partisi, 1991’de
Derg rejimini deviren isyancı gruplardan çıkmıştır. Bu partiler, EPRDF’nin
kendisi tarafından kurulan etnik federal sistemin bir yansıması olarak
farklı bölgesel ve etnik grupları temsil etmektedir. EPRDF’nin devrimci
11 Healy, a.g.m., s. 11.
12 Healy, a.g.m., s. 11.
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açıkları kapatabilecek veya gıda güvenliğini artırabilecek entegrasyon
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demokrasi versiyonu, öncü bir partinin halkı temsil etme, endişelerini
ve ihtiyaçlarını bilerek ve bunları partinin kendi kapsayıcı ideolojisine
dayanarak yönetmesi gerektiği fikrine dayanmaktadır. Etiyopya’nın nüfusu,
80’den fazla farklı etnik grup ve 90 dil ile oldukça çeşitlidir. Anayasa,
ulusal dillerin eşit olarak tanınmasıyla din ve devlet arasında katı bir ayrım
yapılmasını talep etmekte ve Etiyopya’yı dokuz etno-dil temelli bölgesel
eyalete ve Addis Ababa federal şehrine ayırmaktadır.13
Etiyopya’nın devrimci demokrasisi ve kalkınma devletiyle ilgili
deneyimi etkileyici ekonomik sonuçlar vermiştir. 1991’den bu yana
Etiyopya düzenli olarak parti ile devlet sistemi arasında otoriter özelliklere
ve belirsiz sınırlara sahip bir kalkınma devleti olarak tanımlanmaktadır.
Tarihsel olarak köklü bir kimlik ve “Asya Kaplanları” nın gelişimsel
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dalgalanmasından gelen ilhamla iç içe olan bu devlet, kalkınma hedefleri
ve araçları hakkında net bir vizyona sahip güçlü ve iddialı bir merkezi
devlet üretti. Ancak demokrasi, siyasi alan ve insan haklarıyla ilgili kritik
endişeler devam etmektedir. Etiyopya’nın ekonomi ve kalkınma stratejileri,
kalkınmacı devlet kavramını piyasa liberalizminin neoliberal mantığı ile
bağlayan melez bir modele dayanmaktadır.14
Etiyopya’da tarım ana gelir kaynağıdır; ancak sektör iyi gelişmemiştir.
Etiyopya tarımına hala yağmurla beslenen geçimlik üretim hakimdir ve
iklim değişikliklerine karşı oldukça savunmasızdır. Tekrarlayan kuraklıklar,
gıda güvenliğini milyonlarca küçük çiftlik sahibi çiftçi hanesi için kritik bir
sorun haline getirmeye devam ediyor. Dolayısıyla, Etiyopya ekonomisinin
gelişimi büyük ölçüde tarımsal büyümenin gerçekleşme hızına bağlıdır.
Potansiyel olarak ekilebilir alan miktarı daha büyük olmasına rağmen,
yaklaşık %20’sinde tarım yapılmaktadır. Son 30 yılda hızlı ormansızlaşma
sonucunda kara alanının sadece %10-15’i ormanlarla kaplıdır. Etiyopya’da
13 Lovise Aalen, The Politics of Ethnicity in Ethiopia. Actors, Power and Mibilisation under Ethnic Federalism,
Brill, Leiden 2011, s. 34-36.
14 E. Fantini-L. Puddu, “Ethiopia and International Aid: Dvelopment between High Modernism and Exceptional
Measures”, T. Hagmann-F. Reyntjens, der., Aid and Authoritarianism in Africa, Zed Books, London 2016, s. 94-97.
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altın, platin, bakır, potas ve doğal gaz rezervleri vardır. Aynı zamanda
dünyanın en büyük hayvan popülasyonlarından birine sahiptir. Tarım,
toplam nüfusun%85’inin gelir kaynağıdır; ihracat kazancının yaklaşık
%90’ını oluşturur ve ülkenin endüstriler için hammadde ihtiyacının yaklaşık
%70’ini sağlar.15
Etiyopya’nın temel zorlukları, pozitif ekonomik büyümesini sürdürmek
ve hem iş yaratmada önemli ilerleme hem de daha iyi yönetişim gerektiren
yoksulluğun azaltılmasının hızlandırılmasıdır. Hükümet bütçesinin büyük
bir kısmını yoksul yanlısı programlara ve yatırımlara ayırmaktadır. Büyük
ölçekli donör desteği, fakir yanlısı programların maliyetini finanse etmek
için yakın dönemde hayati bir katkı sağlamaya devam edecektir.16
Ekonomik büyüme ve yatırımlar büyük ölçüde merkezi bölgelerde
potansiyeli olan sosyo-ekonomik endişelerdir. İşsizlik ve eşitsiz dağıtım,
bugün Etiyopya’nın karşı karşıya olduğu ciddi ekonomik sorunlardır.
Hükümetin bütçesi, yoksulluğun azaltılması üzerindeki etki bağlamında
zayıf olarak görülüyor; ancak artan eşitsizlikler vardır.17
2005’teki çalkantılı seçimlerden bu yana, çeşitli siyasi aktörlerin ve
fikirlerin alanı kademeli olarak kesilmiş ve kontrol altına alınmıştır. Popüler
kitlesel protestolara tepki olarak 2016’da empoze edilen 10 aylık olağanüstü
halin tanıklık ettiği gibi, bazı temel endişeleri gün ışığına çıkarmıştır.
Siyasi, demokratik ve insan haklarıyla ilgilidir. Dar siyasi alan ve sonraki
seçimlerde EPRDF’nin neredeyse tüm parlamento koltuklarını ele geçirmiş
olması, barışçıl siyasi diyaloğu ve reformları zorlaştırmaktadır. Birçok iç
ve dış aktörü ilgilendiren bu sorunlara rağmen, Etiyopya, uluslararası
ortaklarından artan miktarda yardım almaya devam etmektedir.

Önemli

15 Aalen, a.g.e., s. 38.
16 Gaas, a.g.m., s. 1-2.
17 Jon Harald, vd., Ethiopia: A Political Economy Analysis, Norwegian Institute of International Affairs, 2018, s.
1-2.
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gerçekleşmiştir. Kentleşme ve işsizlik, ciddi siyasi sorunlara yol açma
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bir neden güvenlik endişeleriyle ilgilidir: Etiyopya, değişken bir bölgede bir
istikrar adası olarak görülmektedir. Teröre karşı küresel savaşa kararlıdır
ve dini radikalleşmenin yayılmasını tamponlamada önemli bir aktör olarak
kabul edilmektedir.18

SOMALI
Afrika’nın en doğu ülkesi olan Somali, Ekvator’un hemen güneyinden Aden
Körfezi’ne kadar uzanır. Sahra altı Afrika ile Arabistan ülkeleri ve güneybatı
Asya arasında önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Somali kuzeyde Aden
Körfezi, doğuda Hint Okyanusu, batıda Kenya ve Etiyopya ve kuzeybatıda
Cibuti ile sınırlıdır. Başkent Mogadishu, Hint Okyanusu’ndaki Ekvator’un
hemen kuzeyinde bulunmaktadır.19
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Eski bir İtalyan sömürgesi olan Somali Cumhuriyeti 1960 yılında İngiliz
korumasında bir federasyon olarak kurulmuştur. Mohamed Siad Barre,
ülke çapında Ekim 1969’dan Ocak 1991’e kadar, klan temelli yönetmiştir.
Yirmi bir yıl süren diktatörlükten sonra, askeri hükümet 1991’de çeşitli
klan temelli isyancı gruplarının bir araya gelmesiyle devrilmiştir. Bundan
sonraki süreçte, Somali, devlet çöküşünden iç savaşa, İslam Mahkemeleri
Birliği’nin ortaya çıkmasına ve nihayetinde Şebab’a kadar çeyrek asırlık
istikrarsızlık, şiddetli çatışma ve güç mücadeleleri yaşamıştır.20 Bu uzun
süren çatışmalar sayısız sivil can kaybına, ülke içinde yerinden edilmiş
milyonlarca insanın yanı sıra uluslararası olarak yerinden edilmiş kişilere,
muazzam ekonomik kayıplara yol açmıştır.21

18 Harald, vd., a.g.e., s. 3-4.
19 Stig Jarle Hansen-Mark Bradbury, “Somaliland: A New Democracy in the Horn of Africa?”, Review of African
Political Economy, 34(113), 2007, s. 463-467.
20 Martha C. Johnson-Meg Smaker, “State Building in de facto States: Somaliland and Puntland Compared”,
Africa Today, 60(4), 2014, s. 3-23.
21 T. Onyulo, “Al-Shabab Disrupts Somalia’s Effort to Hold ‘Free and Fair Elections’”, The Washington Times,
http://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/24/al-shabab-disrupts-somalias-effort-to-hold-freean/,
(Erişim Tarihi: 02.08.2020).
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Bundan dolayı Somali, parçalanmış bir toplumdur. On yıllarca süren
çatışmalardan sonra, tüm bölge üzerinde tam kontrole sahip olan resmi
bir meşru otorite hâlâ mevcut değildir. Seçimler gibi siyasi süreçlerin
geleneksel, gayri resmi iktidar yapıları tarafından kontrol edildiğine ve
bunun daha kapsayıcı siyaseti engelleyebileceğine dair endişeler vardır.
Resmi ve gayri resmi güç yapılarının, resmi ve gayri resmi ekonomik
faaliyetlerin ve resmi ve gayri resmi yerel yönetimlerin bir karışımı olup,
hem yerel hem de uluslararası aktörler için resmi siyasete zorluklar
yaratmaktadır.22
Dahası, iç çatışmalar nedeniyle felç olan resmi devlet kurumları, temsil
edecekleri kişilere neredeyse hiçbir kamu malı sunmamıştır. Gerçekte
Somali Federal Hükümeti, en kalabalık şehir olan Mogadişu üzerinde
kontrole sahiptir. Bu güvensizlik ve siyasi kargaşa ortamında klancılık,
büyük bir gayri resmi yönetim yapısı haline geldi. Güçlü bir devletin
yokluğunda, aşiret liderleri Somali’de önemli barış arabulucuları ve sorun
çözücüler oldular. Klan yapıları Somali kırsalında adalet sağladı ve mevcut
federal parlamentonun, Güney Batı bölgesel eyalet parlamentosunun ve
Somaliland üst meclisinin seçiminde merkezi rol oynamıştır.23
Somali ekonomisinde tarım oldukça önemlidir. Somali’de tarım
üç alt sektöre ayrılabilir. Birincisi, ekim alanlarının dışında uygulanan
göçebeliktir. Bu çerçevede hayvancılık, uzun süredir istihdam ve döviz
kazançları açısından Somali ekonomisinin hâkim sektörü olmuştur. Ulusal
ekonominin sağlığı ve canlılığı her zaman bu sektörün performansına
bağlıydı ve düşük düzeyde de olsa yakın gelecekte de öyle olmaya
devam edecektir. Keçi, koyun, deve ve sığır yetiştirmeye odaklanan bu

22 Ken Menkhaus, “Managing Risk in Ungoverned Space: Local and International Actors in Somalia”, SAIS
Review of International Affairs, 36(1), 2016, s. 109-115.
23 Christian Webersik vd., Somalia: A Political Economy Analysis, The Norwegian Ministry of Foreign Affairs,
2018, s. 10-13.
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güçlükle kontrol sahibidir ve Güney Somali üzerinde yalnızca nominal
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sektör, gittikçe daha pazar odaklı hale geldi. İkinci sektör, küçük çiftçiler
tarafından uygulanan geleneksel, esas olarak geçimlik tarımdır.24
Bu geleneksel sektör iki biçim alır. Güneyde ve kuzeybatıda yağmur
suyuyla yetiştirilen, mısır, susam, börülce ve kasabalara yakın sebze ve
meyveler üreten küçük sulu çiftlikler bulunur. Üçüncü sektör, alt Jubba ve
Shabeelle nehirleri boyunca orta ve büyük ölçekli sulanan tarlalarda pazar
odaklı tarımdan oluşmaktadır. Başlıca ürünler muz, şeker kamışı, pirinç,
pamuk, sebze, greyfurt, mango ve papayadır. Güney Somali’deki dikenli
savanın akasya türleri iyi kereste sağlar. Somali’de çok az mineral kaynağı
vardır. Sadece Bazı kalay, fosfat, alçıtaşı, guano, kömür, demir cevheri ve
uranyum yatakları bulunmaktadır. Madencilik için değerli olmak için hem
miktar hem de kalite çok düşüktür. Bununla birlikte, Somali’deki kil mineral
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sepiyolit veya lületaşı yatakları, dünyanın bilinen en büyük rezervleri
arasındadır. Doğal gaz rezervleri bulunmuş, ancak kullanılmamıştır. 25

ERITRE
Afrika Boynuzu’nda bulunan Eritre, kuzeydoğusunda ve doğusunda
Kızıldeniz, batısında ve kuzeybatısında Sudan, güneyinde Etiyopya ve
güneydoğusunda Cibuti ile sınırlanmıştır. Kızıldeniz boyunca uzanan
yaklaşık 1.000 km’lik bir kıyı şeridine sahiptir.Eritre’nin tahmini nüfusu
yaklaşık 4,3 milyon kişidir. Yıllık nüfus artışının yüzde 2,9 olacağı tahmin
edilmektedir. Dokuz etnik gruba ve altı idari il / bölgeye sahiptir. Eritre 1993
yılında Etiyopya’dan bağımsızlık kazandı. Eritreli Halk Kurtuluş Cephesi
(EPLF), Eritre’nin bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynadı.26
Ülkenin devlet inşası ve bölgesel ilişkiler yaklaşımı militarist bir yapıya
sahiptir. Hükümetler tipik olarak ulusal güvenlik tehditlerini önlemeye
24 Webersik vd., a.g.e., s. 10-13.
25 Hansen-Bradbury, a.g.e., s. 471-472.
26 Devra C. Moehler-David Leonard, D., The Political Economy of Pro-Poor Livestock Policy in Eritrea, IGAD
Livestock Policy Initiative, 2007, s. 12-13.
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yardımcı olmak için acil durum yetkileri üstlendi. Yeni hükümet, Eritre Halk
Kurtuluş Cephesi dışındaki tüm siyasi partileri yasakladı. Ancak önceki
siyasi bağlantılarına bakılmaksızın bireylerin geri dönmelerine ve ulusal
yeniden yapılanmaya katılmalarına izin verildi. Eritre’deki dokuz farklı
etnik grup resmi olarak aynı statüye sahiptir, ancak gerçekte Tigrinya,
başta devlet olmak üzere ekonomi, ordu ve siyaset ve eğitim alanlarına
hakimdir.27
Bağımsızlık sonrası, Eritre’de barış hüküm sürdü. Bağımsızlık
mücadelesi sırasında yaşanan büyük zararlara rağmen, ülke, yılda yaklaşık
yüzde yedi ila sekiz oranında büyüyen ekonomiyi iyileştirmede iyi sonuçlar
almayı başardı. Eritre Devleti Hükümeti (GSE), bir makroekonomik politika
çerçevesinin eklemlenmesi (1994) ve 1997’de yeni bir anayasanın
liberalleşme ve demokratikleşme programına girişti. 1993 ile 1998
yılları arasında, Eritre Hükümeti, savaşla harap olmuş bir ekonomi ve
sosyal altyapı inşa etmeye, eski savaşçıların terhis edilmesini ve komşu
ülkelerden mültecilerin geri dönmesini sağlamaya odaklandı. Tüm bu
alanlarda önemli bir ilerleme sağlandı.28
30 yıllık savaş, yeni bağımsız Eritre’yi harap olmuş bir altyapı, verimsiz
endüstriler, verimsiz ürün ve hayvan işletmeleri, anemik bir özel sektör
ve yaygın yoksulluk ile terk etti. Bağımsızlıktan sonraki ilk dönemde
hükümet ekonomik ve sosyal altyapısının yeniden yapılandırılması ve
piyasaya dayalı ekonomik toparlanma ve yoksulluğun azaltılması için bir
makroekonomik çerçeve benimsenmiştir. Eritre ekonomisi, son yıllarda
2011 yılının Ekim ayında GSYH’da 2011 yılına göre yüzde 7,5’lik bir
iyileşme ile birlikte önemli ölçüde büyüme göstermiştir. Eritre ekonomisi
şu anda şiddetli makroekonomik dengesizliklerle karakterizedir ve savaşın

27 Gaas, a.g.m., s. 13.
28 Gaas, a.g.m., s. 13.

December • 2020 • 4 (2) • 218-253

229

Ahmed ABDI YUSUF
Mustafa Nail ALKAN

hazırlanması ve onaylanmasıyla belirginleşen iddialı bir ekonomik
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etkisi ve ekonominin büyüme ivmesini yeniden kazanma ihtiyacı nedeniyle
alışılmadık derecede yüksek kamu harcamaları ile özetlenmiştir.29
Eritre, tarımsal üretim ve tarımsal işleme, hayvancılık üretimi, balıkçılık
ve balık işleme ve madencilikte ve ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin,
turizm ve ilgili konaklama hizmetlerinin ve altyapısının geliştirilmesi yoluyla
önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. Ülke şu anda Kızıldeniz limanı
Massawa çevresinde turizm endüstrisini ve maden rezervlerinin ihracat
potansiyelini geliştirmeye odaklanıyor. Halihazırda jeolojik çalışmalar
petrol ve doğalgaz rezervlerinin ticari nicelikte varlığını doğrulamıştır.30
Son yıllarda hükümet, özellikle madencilik sektöründeki yatırımları
büyütmek için hem yerli hem de yabancı yatırımcıları aktif olarak
meşgul etti. Hükümet, özel sektör yatırımlarını teşvik etmek için altyapı
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geliştirmeye öncelik vermeye devam etti. Massawa ve Assab’da altyapı
projeleri tamamlandı. Ülke ayrıca, özellikle maden sahaları ve serbest
ticaret bölgesi ile Asmara’daki konut sektöründeki yol ağını genişletiyor.
Bunun ekonomiyi çeşitlendirmesi, genç istihdamını artırması ve büyümeyi
daha esnek ve geniş tabanlı hale getirmesi bekleniyor. Ayrıca Eritre’nin
jeostratejik konumu, Orta Doğu ile Doğu ve Orta Afrika ülkeleri arasında
bir köprü görevi görebilir.31

CIBUTI
Doğu Afrika’da Afrika Boynuzu’nda bulunan Cibuti Cumhuriyeti, güneyde
Somali, batıda Etiyopya, kuzeyde Eritre, doğuda Kızıldeniz ve Aden Körfezi
ile sınır komşusudur. Cibuti, 1977’de Fransa’dan bağımsızlık kazanan
nispeten genç bir ülkedir. Sonraki yirmi yıl boyunca Fransa, ülkede baskın
güç olarak kaldı. Fransız ordusu, hükümetinin temel finansmanını sağladı
29 Seth Kaplan, Eritrea’s Economy:Ideology and Opportunity, Atlantic Council African Center, December 2016,
s. 12-14.
30 Kaplan, a.g.e., s. 14.
31 Kaplan, a.g.e., s. 14.
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ve askeri üsler ve kapsamlı eğitim tesisleri karşılığında dış savunmayı
garanti etti. Cibuti’deki siyaset, başkentte oldukça merkezileşmiş ve
yönetici etrafında kişiselleştirilmiştir. Yasama ve yargı organları olsa da
ancak çoğu karar cumhurbaşkanının etrafındaki küçük bir zümre tarafından
alındığı için gerçek gücü çok azdır. Cibuti parlamenter demokrasi ile
yönetilmektedir. Ancak iktidar partisi bağımsızlıktan bu yana her seçimde
her koltuğu kazanmıştır. Siyaset ülkenin iki etnik grubu olan Issa ve Afar
arasında keskin bir şekilde bölündüğünden ve ülke tarihi boyunca çoğu
hükümet ve askeri pozisyonun yanı sıra çoğunluk Issa iktidara sahip
olduğundan, bu kontrol ülkedeki gerilimleri daha da artırdı.32
Cibuti’nin profili, tüm büyük Afrika Boynuzu eyaletlerini birbirine
bağlayan bölgesel bir yapı olan Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesine
ev

sahipliği

yapması

gerçeğiyle

güçlendirilmiştir.

Cibuti

Cumhuriyeti’nde ağırlıklı olarak iki etnik grup olan Somali ve Afar halkı
yaşamaktadır, birincisi nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır.33
Cibuti’nin limanları, askeri,ekonomik ve jeo-stratejik açıdan çok
önemlidir. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na erişimi kontrol ederek dünyanın
en işlek nakliye şeritlerinin yakınında stratejik bir konuma sahiptir. Kilit
yakıt ikmali ve aktarma merkezi olarak hizmet vermektedir. Cibuti’nin gücü,
Kızıldeniz’in güney girişindeki stratejik konumunda bulunmaktadır. Afrika
ile Orta Doğu arasında bir köprü oluşturuyor. Dünyanın en yoğun deniz
taşımacılığı hatlarının hemen yanında, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri,
Japonya, Çin ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve küresel
korsanlıkla mücadele çabalarını destekleyen diğer yabancı ülkeler için
askeri üslere ev sahipliği yapıyor. İstikrar ve barışın korunması, Cibuti’nin
değişken bir bölgede bir ticaret merkezi olarak konumunu güçlendirmesi
ve stratejik ve güvenlik ortaklıkları açısından yabancı hükümetler için
tercihli ortak olarak kalması için kesinlikle gereklidir.34
32 David Styan, Djibouti: Changing Influence in the Horn’s Strategic Hub, Chatham House, 2013, s. 2-3
33 Styan, a.g.e., s. 2-3.
34 Jennifer N. Brass, The Political Economy of Livestock Policy: The Case of Djibouti, IGAD LPI Working Paper,
2008, s. 23-25.
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Cibuti, ülkenin Kızıldeniz’e erişimi kontrol eden bir deniz koridoru
olan Bab-el-Mandeb Boğazı’ndaki stratejik konumundan yararlanmak
için limanların ve bölgesel ulaşım bağlantılarının genişletilmesi yoluyla
altyapı geliştirmeye dayalı bir büyüme modeli izliyor. Bab-el-Mandeb,
Cibuti’yi çatışmalı Yemen’den ayırırken, güneyde Somali’deki istikrarsızlık
ve açık krizler ve kuzey komşusu Eritre ile yaşanan gerilimler ve
toprak anlaşmazlıkları, ülkeyi etkileyen bölgesel istikrarsızlığa katkıda
bulundu. Ülkenin geleneksel pastoral geçim kaynaklarını etkileyen su
kıtlığı ile karakterize edilen kırsal kesimlerinde, yüksek gıda güvensizliği
sosyoekonomik kalkınma için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Altyapı
genişlemesini finanse etmek için artan dış borçla birlikte hizmet sektörüne
odaklanma, ekonomiyi giderek daha kırılgan hale getiriyor. 35
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Cibuti’nin 2 milyar dolarlık şehir devleti ekonomisi üzerinde dünyanın
en gelişmiş liman kompleksinin etkisi büyüktür. Liman üzerinden
ticaretin, en büyük komşusu ve ana ticaret ortağı Etiyopya’nın genişleyen
ekonomisine paralel olarak hızla büyümesi bekleniyor. Cibuti, turizm
için kullanılabilecek bazı doğal varlıkları vardır. Daha fazla balıkçılığı
destekleyebilecek

kullanılmayan

deniz

kaynakları

bulunmaktadır.

Aynı zamanda dijital ve hizmet endüstrileri geliştirebileceği denizaltı
telekomünikasyon kablolarının bir altyapısı bulunmaktadır. Cibuti jeotermal
ve güneş potansiyeline sahip olduğu için yenilenebilir enerji bir büyüme
kaynağı olabilir.36

ÇIN HALK CUMHURIYETI’NIN AFRIKA
BOYNUZU’NDA POLITIK VE EKONOMIK
ETKINLIĞI
Çok eski medeniyetlere sahip olan Çin ve Afrika geniş okyanuslarla
ayrılmış olmasına rağmen her ikisi de eski zamanlardan beri yakın
35 Brass, a.g.e., s. 23-25
36 Brass, a.g.e., s.23-25.
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ilişkilere sahiptir. Çin ve Afrika, 7. yüzyılın başlarında deniz yoluyla
doğrudan temaslara başladı. O zamandan beri, Çin ve Afrika arasındaki
ticaret ve kültürel alışveriş genişledi. 15. yüzyılda tanınmış bir Çinli denizci
olan Zheng He, filoları dört kez Afrika’nın doğu kıyılarına götürdü ve
günümüzde Somali ve Kenya’nın bulunduğu yerleri ziyaret etti. Çinli elçiler
Çin ile Afrika arasında ilk köprüleri kurdurlar. Bu yolculukların ardından bir
dizi Afrika ülkesinin elçileri de Çin’i ziyaret etti. 1949’da yeni Çin’in doğuşu,
Çin-Afrika ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. 1950’lerden ve 1960’lardan bu
yana, çok sayıda yeni bağımsız Afrika ülkesi Çin ile diplomatik ilişkiler
kurdu ve Çin-Afrika ilişkileri yeni birçok yönlü gelişme dönemini başlattı.37
Çin’in Afrika’ya olan ilgisi, bölgesel bir güçten küresel olana doğru
hareket etmeye başladığı bu süreçte önemli ölçüde arttı. Bu artışın en
bulunmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Avrupa devletlerini,
güç kaybetmesinden dolayı, yıllarca ellerinde tuttukları sömürgelerden
çekilmeye zorlayan iki büyük güç, dünya politikasına iki kutuplu politik
ideoloji yaratarak geldi. Bu iki kutupluluk, birçok Afrika ve Asya ülkesinin
bağımsızlığında en büyük rolü oynamıştı.38
Modern dönemde Çin’in kurulmasından sonra, Nisan 1955 tarihinde
düzenlenen

Bandung

Konferansı,

Çin-Afrika

ilişkilerinin

gelişmesi

açısından önemli bir milat olarak kabul edilebilir. Bandung Konferansı,
gelişmekte olan ülkelerin o zamanlar uluslararası sisteme egemen olan
Soğuk Savaş politikasına karşı tutumlarını ortaya koymaları açısından için
önemli bir adımdı. Aynı zamanda emperyalizmle yüzleşmek, bağımsızlık
için mücadele etmek ve Asya ile Afrika arasında dayanışma yaratacak
ortak normlar ve stratejiler hazırlamak için büyük bir kilometre taşıydı. Çin,
Bandung Konferansı’nın ilkelerini dış politika retorik ve yardım stratejilerine
37 Katrhyng Batchelor-Xiaoling Zhang, China-Africa Relations: Building Images Through Cultural Co-operation,
Media Representation and on the Ground Activities, Routledge, New York 2017, s. 29.
38 Batchelor-Zhang, a.g.e., s. 29.
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hemen dahil etti. Bir bakıma, Bandung, uygulanabilir bir politik kavram
olarak Afro-Asya’nın sembolü haline geldi. 39
Çin’in Afrika ile artan siyasi ilişkileri ekonomik ilişkilerle de desteklendi.
Gelişen ilişkiler çerçevesinde Afrika Boynuzu kıtada ön plana çıkan
bölgeler arasında yer almıştı. Çin Başbakanı Zhou, Aralık 1963 ile Şubat
1964 arasında gerçekleştirdiği Afrika ziyaretinde Etiyopya ve Somali’de
bulunmaktaydı. Afrika gezisi sırasında, Zhou, Afrika’nın emperyalizme
karşı mücadelesi, kıtanın barışın peşinde koşma özgürlüğü, Afrika’nın
dayanışma ve birliği gerçekleştirme tarzı, Afrika’nın sorunlarını barışçıl
diyaloglarla çözme hakları ve Afrika’nın egemenliğine saygı gibi husuları
destekleyeceğini açıklamıştı.40
Çin-Afrika ilişkilerinde 1970’lerin sonlarından başlayarak 1990’ların
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sonuna kadar olan süreçte, 21. yüzyılın stratejik hedefler açısından adeta
bir hazırlık dönemi olmuştur. İki taraf arasındaki ilişkilerde, bu süreçte
askeri, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda olmak üzere çok sayıda
sahada yönelim olmuştur. 1990’larda Çin ve Afrika arasındaki bağların
güçlü olmasına rağmen, Çin’in Afrika’ya yönelik dış politikası 2000’den
sonra önemli ölçüde değişti. 2000 yılından bu yana Çin, Afrika kıtasına
artan bir ilgi göstermektedir.41
Bununla birlikte, bu süreçte, güçlü ekonomik büyüme, küreselleşme ve
kısmen küresel politik dinamikler, Çin’i daha proaktif olmaya ve Afrika ile ve
aslında dünyanın geri kalanıyla ilişkilerinde yeni yaklaşımlar oluşturmaya
teşvik

etti.

Afrika’daki

birçok

ülke

yönetişimlerini

modernleştirip

geliştirdikçe Çin, iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin
gelişmesini sağlamak için politikalarını yavaş yavaş yeniden ayarladı.

39 S. Tan-S. Acharya, Bandung Revisited: The Legacy of the 1955 Asian- African Conference for International
Order, National University of Singapore Press, New York 2008, s. 9.
40 Yalın Alpay, “Çin Afrika’da Ne Yapıyor”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 14, 2009, s. 3-18.
41 Courage Mlambo, “China-Africa Relations: What Lies Beneath?”, The Chinese Economy, 49(4), 2016, s.
259.
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Genel olarak, bu dönemdeki Çin Afrika politikasının en temel özelliği
çeşitli yardım ve araçlardan yararlanarak Afrika ülkeleriyle olan siyasi,
ticari, enerji ilişkilerinin güçlendirilmesine ek olarak iç işlerine karışmama
ilkesi sonucu, bu ülkelere insan hakları ve demokrasi gibi şartların
dayatılmamasıdır. Bu süreçte, Afrika Boynuzu ekonomik, ideolojik, politik
ve güvenlik çıkarlarına dayalı dört kollu Çin-Afrika yaklaşımının ortaya
çıktığı ana tiyatrolardan birisi olmuştur. 42

ÇIN HALK CUMHURIYETI’NIN AFRIKA
BOYNUZU’NDA POLITIK ETKINLIĞI
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması ve Afrika ülkelerinin bağımsızlığı,
Çin-Afrika ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattı. Yarım asırdan fazla bir
Afrika ülkeleriyle dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, Çin’in bağımsız dış
barış politikasının her zaman önemli bir bileşeni olmuştur. Çin, Çin-Afrika
dostluğu geleneğini değişmeden ilerletecek ve hem Çin hem de Afrika
halklarının temel çıkarlarından yola çıkarak, Afrika ile siyasi eşitlik ve
karşılıklı güven, ekonomik kazanç sağlayan yeni bir tür stratejik ortaklık
kuracak ve geliştirecek adımlar atmıştır.43
Asya ve Ortadoğu’nun önde gelen ülkeleri tarafından Afrika pazarına
önemli giriş noktalarından birisi olarak görülen Afrika Boynuzu, Çin’in
Afrika’ya giriş kapısı olması açısından stratejik bağlamda önemli olan
noktalardan biri olmuştur. Tarihsel olarak, Körfez ülkeleri ve Fransa ve
Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkeleri bölgede önemli bir rol oynamıştır.
Ancak Çin giderek önemli bir yabancı aktör haline gelmektedir. Çin’in
Afrika Boynuzu ile mevcut ilişkisi, Pekin’in yükselen bir dünya gücü olarak

42 Mlambo, a.g.m., s. 260.
43 Yun Sun, The Political Significance of China’s Latest Commitments to Africa, Brookings, https://www.
brookings.edu/blog/africa-in-focus/2018/09/12/the-political-significance-of-chinas-latest-commitments-toafrica/, (Erişim Tarihi: 02.08.2020), s. 3-12.
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süredir, iki taraf yakın siyasi bağları güçlendirmek için önemli adımlar attı.
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konumunu güçlendirme ve ekonomik ve politik olarak yeni etki alanlarını
ele geçirme amacıyla belirlenmektedir.44
Çin’in Afrika Boynuzu’na yönelik politik hedeflerinin temelinde
ekonomik çıkarlar ön plana çıkmaktadır. Ekonomik bir güç olarak
dünyada ivmesini artıran Pekin’in Afrika Boynuzu ile olan ilişkisi, ülkenin
ekonomik büyümesine kaynaklık yapacak doğal kaynaklar arayışından
kaynaklanmıştı. Çin- Afrika Boynuzu ilişkilerinin seyrinin anlaşılabilmesi
açısından Etiyopya güzel bir örnektir.
Çin ve Etiyopya diplomatik ilişkisi, karşılıklı yarar sağlaması
beklentileriyle 1963 yılında kuruldu. Çin Başbakanı Zhou, Aralık 1963
ile Şubat 1964 arasında gerçekleştirdiği Afrika ziyaretinde Etiyopya da
vardı. Soğuk Savaş’tan sonra Etiyopya Halkının Demokratik Devrimci
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Cephesi’nin gücünün pekiştirilmesiyle daha güçlü bir ilişki yeniden
ayarlandı. 1995’ten bu yana Etiyopya ve Çin çok daha yakın bir siyasi
ortaklık kurdular. “Stratejik ortaklık” terimi hiç kullanılmamış olmasına
rağmen, ilişki açıkça benzemektedir. Etiyopya hükümeti için, bağlı olan
“yakın bir ilişki”aynı dönemde başlatılan ülkenin iddialı kalkınma ve
yoksulluğu azaltma projelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Dahası,
Addis Ababa’nın bakış açısından Pekin bundan daha fazlası, ekonomik
deneyimlerini paylaşabilecek ve diplomatik desteğin yanı sıra teknik
yardım sağlayabilecek bir ortaktır.45
Etiyopya-Çin ilişkileri birçok yönden benzersizdir. Birincisi, Etiyopya’nın
sanayileşmiş ülkelerle geleneksel ilişkileri Kuzeyden Güneye, Çin ile ilişkisi
Güneyden Güneye, en azından teoride karşılıklı olan iki yönlü bir yaklaşıma
izin veriyor. İkinci olarak, Çin’in Etiyopya ile ekonomik ilişkisi, Çin’in ulusların
iç işlerine karışmama politikası ile uyumludur. Üçüncüsü, bu tür ilişkiler iki

44 Anica Elena Ursu-William Vandenberg, China and the EU in the Horn of Africa: Competition and Cooperation?,
CRU Policy Brief, 2018, s. 2-3.
45 Jean-Pierre Cabestan, “China and Ethiopia: Authoritarian Affinities and Economic Cooperation”, China
Perspectives, 4, 2012, s. 54.
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taraflıdır ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) ekonomik, diplomatik ve
sosyal gündemlerle ilgili alanlarda angajman ortamı sağlamaktadır.46
Çin’in Etiyopya’daki siyasi çıkarlarında dikkate alınması gereken
birkaç değişken bulunmaktadır. Addis Ababa’nın giderek artan bir şekilde
kıtalar arası diplomatik bir merkez haline gelmesi bu değişkenlerin
başında gelmektedir. Cibuti’nin yakınında bulunan Hükümetlerarası
Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve BM Afrika Ekonomik Komisyonu gibi
çeşitli önemli uluslararası sivil toplum kuruluşlarının varlığı, Çin’e, Afrika
liderleriyle ve ayrıca Afrika uluslarının iç ve dış politikalarını etkileyen
seçkin şahsiyetlerle yakın temas fırsatı sunmaktadır. İkinci bir değişken
ise, Sahra altı Afrika’daki en büyük sürekli ordusu olan ve 130.000 kişilik
Etiyopya’nın Afrika Boynuzu’nda istikrar için bir güç olduğu gerçeğidir. Çin
araçlar ve asker nakliyesi sağlayan Pekin ile askeri işbirliğini içeren yakın
bir ortaklığa yol açtı. Bu ilişkiler ayrıca birkaç Etiyopyalı subayın eğitim için
Çin’i ziyaret etmesine neden oldu. Bu askeri ilişki, Etiyopya’nın 2005 yılında
Pekin ile eğitim, teknoloji alışverişi ve ortak barışı koruma misyonları için
bir askeri işbirliği anlaşması imzalamasıyla pekişti. Bu yakın işbirliği,
kıtadaki az sayıdaki askeri ataşenin Addis Ababa’daki Çin büyükelçiliğinde
bulunmasıyla vurgulanmaktadır.47
Etiyopya için Çin, altyapısının inşasında doğrudan yer alan ve
kalkınma stratejileriyle ilgilenen alternatif bir ortaktır. Mao döneminde,
Çin’in Afrika dayanışması ve Birleşmiş Milletler’de Tayvan ve Batı’ya karşı
ittifak arayışında Etiyopya’nın desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle Çin’in
Etiyopya’ya katılımı jeopolitik değerlere dayanıyordu. Ama şimdi Çin,
pragmatik siyasi hesaplamalara dayanan Etiyopya ile ilgileniyor; Etiyopya,
Çin’e Addis Ababa’da Afrika Birliği, BM Afrika Ekonomik Komisyonu ve
46 Seifudein Adem, “China in Ethiopia: Diplomacy and Economics of Sino-Optimism”, African Studies Review,
55(1), 2012, s. 152-155.
47 Aaron Tesfaye, “China-Ethiopia Relations and the Horn of Africa”, ISPI, https://www.ispionline.it/en/
publication/china-ethiopia-relations-and-horn-africa-23968, (Erişim Tarihi: 02.08.2020).
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ve Etiyopya’nın Afrika Boynuzu’ndaki çıkarları, Etiyopya’ya topçu, hafif zırhlı
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diğer uluslararası kuruluşlardaki Afrikalı delegeler arasında diplomatik
becerilerini geliştirebileceği tek noktadan alışveriş merkezi sunuyor.48
Çin ve Etiyopya’nın 1995’ten beri ve özellikle son on yılda, özellikle yakın
bir diplomatik ve ekonomik ortaklık kurduklarını ve bunun, aktif olan diğer
büyük güçlerin etkisinin zayıflamasına doğrudan katkıda bulunan kalıcı bir
ortaklık olmasının beklendiğini inkar etmek mümkün değildir. Çin açıkça
Etiyopya’yı Afrika’da ayrıcalıklı bir ortak statüsüne yükseltti. Ancak baskın
modelin aksine, ülkedeki Çin motivasyonları temelde ekonomik değildir.
Etiyopya, “dünyanın atölyesine” ana hammadde tedarikçileri arasında yer
almamaktadır; her şeyden önce motivasyonlar politik, stratejik ve hatta
ideolojiktir. Elbette, altyapı ve endüstriyel projelerin boyutu, Çinli şirketlerin
yükselen gücünü teşvik etmenin ekonomik ve ticari mantığına da bağlıdır.
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Ancak, en kalabalık ikinci Afrika ülkesinde, alt bölgedeki ana güç ve Afrika
Birliği genel merkezinin ev sahibi konumundaki muadillerini yetiştiren Çinli
yetkililer için, aynı zamanda tüm kıta üzerindeki nüfuzunu inşa etmek için
bir kaldıraçtır.49
Somali de Afrika Boynuzu’nda Çin’in yakından ilgilendiği bölge
devletlerindendir. Pekin, strateji politikasında önemli bir gelişme olan
uluslararası korsanlıkla mücadele koalisyonuna 2008 sonlarında katılmayı
kabul ettiğinden, Çin’in Somali’deki angajmanı şu anda iki ayrı akışı takip
ediyor. Birincisi, Pekin, artan sayıdaki Afrikalı diplomatik ortaklarının bir
parçası olarak, koalisyona katılarak Somali ile ilişki kurmaya çalışıyor.
İkincisi, Çin, çok taraflı ve koalisyon temelli operasyonlar gerçekleştirerek,
yani

Somali

kıyılarında

korsanlıkla

mücadele

ederek,

denizcilik

yeteneklerini geliştirme ve deniz ticaret çıkarlarını koruma konusundaki
artan taahhüdünü uluslararası düzeyde göstermeye çalışıyor.50

48 Aynı yer.
49 Cabestan, a.g.m., s. 62.
50 Marc Lanteigne, “Fire over Water: China’s Strategic Engagement of Somalia
and the Gulf of Aden Crisis”, The Pacific Review, 26(3), 2013, s. 289.
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Çin’in bölgedeki temel ilgi alanı, bölgedeki yardım ve kalkınma
yardımlarının korunduğundan emin olmaktır. Aden Körfezi’ndeki Somali
kıyılarındaki korsanlık vakalarının küresel ekonomiye yılda 16 milyar
dolara mal olan çarpıcı artışıyla, Çin gemilerine yönelik risk artmış ve
çok sayıda girişimde bulunulmuştur. Bölgedeki ticaret gemilerine koruma
sağlamak için Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın (PLAN) 20
ülkeye katılmasıyla sonuçlandı. Çin, 2009 yılından bu yana, BM Güvenlik
Konseyi’nin 1816 (2008) kararıyla yetkilendirilen ve o zamandan beri
defalarca uzayan Aden Körfezi’ndeki Somali kıyılarında denizde korsanlık
ve silahlı soygunla mücadele için uluslararası operasyona katıldı.51
Çin’in korsanlıkla mücadele konuşlandırılması, Çin dış politikasında
savaş dışında daha fazla askeri operasyona doğru bir kaymaya işaret
ülke bölgedeki korsanlıktan ciddi şekilde etkilendi. Motive edici faktörler
arasında Çin’in yurtdışındaki çıkarlarını güvence altına alma, Çin’in
nüfuzunu genişletme ve Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nı eğitme
fırsatları sağlama isteği yer alıyor.52
Çin, dünya güçleri tarafından genellikle tamamen göz ardı edilen
otokratik bir devlet olan Eritre ile de yakından ilgilenmektedir. Çin ile Eritre
arasında bir dereceye kadar ideolojik benzerlik vardır. Ancak yakınlıkları
muhtemelen iki ülke arasındaki karşılıklı yarar sağlayan ekonomik ve
politik ilişkilerin bir yansımasıdır.

Çin, Eritre’ye birçok türde yardım

sağlayarak Eritre’nin ulus kurma çabalarını tutarlı bir şekilde destekledi.
Çeşitli sektörlerde ikili pragmatik işbirliği sürekli genişletildi ve bu da
Eritre’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasında olumlu bir rol oynadı. Kültür,
spor ve eğitim alanlarında bir dizi programla Çin ve Eritre arasındaki

51 “Chinese Navy off on Historic Anti-Piracy Mission, Retrieved”, AFP, http://www.google.com/hostednews/
afp/article/ALeqM5juvBNMjqDxKCxtbyk7NEbIbEc3hQ, (Erişim Tarihi: 02.08.2020).
52 Cindy Cheng, China and U.S. Anti-Piracy Engagement in the Gulf of Aden and Western Indian Ocean Region,
The Carter Center, Trilateral Cooperation Research Series No 5, 2012, s. 4.

December • 2020 • 4 (2) • 218-253

239

Ahmed ABDI YUSUF
Mustafa Nail ALKAN

ediyor. Çin coğrafi olarak Aden Körfezi’nden uzak olmasına rağmen,
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karşılıklı fayda sağlayan insanlar arası kültürel alışveriş genişletildi. Eritre
için Çin, en büyük yatırımcısı, alacaklısı ve ticaret ortağıdır.53
Çin’in, Doğu Afrikalı ortağıyla uzun bir geçmişe sahiptir. Eritre’yi
yalnızca Etiyopya ile yapılan 30 yıllık bağımsızlık savaşı sırasında değil,
1990’ların sonlarında Etiyopya ile ikinci savaşında da silahlandırmıştır.
Son yıllarda Çin, Eritre ile Etiyopya arasındaki bölgesel anlaşmazlıklarda
arabuluculuk yapmayı teklif etti. Bu da Çin’in daha geniş hedeflerinin
bir işareti olarak değerlendirilebilir. Eritre Devlet Başkanı İsaias Afwerki,
ülkesini ancak 27 yıllık acımasız yönetim sırasında bir parya devletine
dönüştürmeyi başardı. Dünya Bankası, Eritre’yi “dünyanın en az gelişmiş
ülkelerinden biri” olarak görüyor. Yine de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping,
Afwerki rejimine yaptığı yatırımı Kızıl Deniz’de bir müttefik elde etmek için
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bir fırsat olarak görmektedir. Çin-Eritre ilişkileri şimdilik ekonomi odaklı
görünüyor. Ancak askerileştirme olasılığı ufukta beliriyor. 54
Çin’in Afrika Boynuzu’ndaki ülkelerden Cibuti’ye yönelik güçlü politik
hedefleri bulunmaktadır. Çin ve Cibuti arasındaki işbirliği, son 40 yılda
sorunsuz bir şekilde ilerledi. Siyasi güven derinleştikçe, ikili ilişkiler sürekli
olarak pekiştirildi. İki ülke, 2017 yılında çok yönlü işbirliğini güçlendirmek
için stratejik bir ortaklık kurarak Çin-Cibuti ilişkilerinde yeni bir dönemi
başlattı. Cibuti, Çin’in 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu üzerinde yer alıyor.
Pek çok Cibuti yetkilisi, Kuşak ve Yol55 girişiminin iki ülke için Afrika
ülkesinin kalkınma hayalini gerçekleştirmeye yardımcı olacak işbirliğini
derinleştirmek için en iyi fırsat olduğunu söylüyor. Çin’in Cibuti’deki
53 Ursu-Vandenberg, a.g.e., s. 4-5.
54 Ursu-Vandenberg, a.g.e., s. 4-5.
55 Çin’in Marshall Planı olarak bilinen Kuşak ve Yol Girişimi, 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
tarafından Kazakistan ziyareti esnasında açıklanmıştır. Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını öngören
proje kapsamında Pekin yönetimi, Çin’den başlayan Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa ve Kızıldeniz’e ve
oradan da Afrika’ya uzanan bir ticaret hattı inşa etmeyi ve bu güzergâh üzerinde yer alan devletlere maddi
destek sağlamayı planlamıştır. Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. Kadir Ertaç Çelik-Mehmet Seyfettin Erol,
“Kuşak-Yol Girişimi Bağlamında ABD’nin İran Politikasının Analizi”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları
Dergisi, 3(2), 2019, s. 11-41; Kadir Ertaç Çelik-Doğacan Başaran, “Empıre Tendencıes of USA within the Context
of Asia-Pacific Policy and China: An Analysis of Trump Doctrine”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 2019, s.
45-46.
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angajmanı, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Xi
Jinping’in yönetimi altında Afrika’da da dahil olmak üzere, daha geniş
bir dış politikaya doğru daha geniş bir geçişin simgesidir. Çinli firmalar,
Cibuti’yi önemli bir aktarma merkezi ve Afrika Boynuzu ekonomilerinin
kilidini açmak için bir anahtar olarak görüyor.56
Afrika

Boynuzu

boyunca

altyapı

projelerinin

somutlaştırılması,

Çin’in bölgeye yaklaşımındaki bir değişikliğin belirtisidir. Başlangıçta
jeo-ekonomik faktörlerin yönlendirdiği Çin, bölgedeki önceliklerinin
ayarlanmasına izin verecek daha derin ilişkiler kurmaya çalışıyor. Örneğin,
yatırım ve yardım miktarı ve Çinli firmaların ve vatandaşların sürekli artan
varlığı, Pekin’in yükselen bir güç olarak siyasi kaldıraç arayışının yanı sıra
ekonomik faydaların kanıtıdır.57

Çin’in büyümesi ve otuz yıl içinde az gelişmişlik ve aşırı yoksulluktan
yükselen bir küresel güce ve en büyük mamul mal ihracatçılarından birine
geçme kapasitesi birçok gelişmekte olan ülkenin dikkatini çekmiştir.
Çin, Afrika için bir kalkınma modeli ve Afrika’nın geleneksel kalkınma
ortaklarından alternatif bir ticaret ve finans kaynağı olarak hizmet etti.
Çin’in Afrika ekonomileri üzerindeki etkisi, kısmen her ülkenin üretiminin
sektörel düzenlemesine bağlı olarak çeşitli olmuştur.58
Etiyopya, ekonomik, ideolojik, politik ve güvenlik çıkarlarını birleştiren,
Çin’in Afrika’da angajmana yönelik dört yönlü yaklaşımının başlıca
örneğidir. Etiyopya, Çin’in otoriter ifade güdümlü kalkınma modelini
benimseyerek, son on yıllarda, tarımın egemen olduğu bir ekonomiden

56 Ursu-Vandenberg, a.g.e., s. 6-7.
57 Ursu-Vandenberg, a.g.e., s. 6-7.
58 Kinfu Adisu, vd., “The Impact of Chinese Investment in Africa”, International Journal of Business and
Management, 5(9), 2010, s. 3-9.
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ÇIN HALK CUMHURIYETI’NIN AFRIKA
BOYNUZU’NDA EKONOMIK ETKINLIĞI
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sanayinin egemen olduğu bir ekonomiye dönüşmesini umduğu süreci
başlattı59
Etiyopya hükümetinin kalkınma devleti, Çin kalkınma modelinden,
özellikle de ucuz işgücüne erişime dayalı hem hammadde hem de
üretilmiş mallar üretebilen bir endüstriyel ekonomi geliştirme arzularından
ilham alıyor. Etiyopya hükümeti Çin’i istikrarlı ve güvenilir bir ülke olarak
görüyor. Çin çıkarlarının tek bir sektörde yoğunlaştığı diğer birçok Afrika
eyaletinin aksine, Etiyopya’da bunlar altyapı, imalat, madencilik ve tarım
gibi geniş bir endüstri ve sektör yelpazesine dağıtılıyor. Norinco ve China
Communications gibi Çinli şirketler İnşaat Şirketi (CCCC) askeri teçhizat
sağlamaktan altyapı, konut, yol ve baraj inşaatları gibi inşaat mühendisliği
projelerine kadar çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. 1990’ların başından
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bu yana, Etiyopya ve Çin her alanda ikili askeri işbirliği geliştirdiler.
Etiyopya, uçaktan hafif silahlara kadar Çin’den askeri malzeme satın aldı.
İki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması ticaret, yatırım, eğitim,
sağlık ve kültür alanlarındaki ikili ilişkilerini önemli ölçüde güçlendirdi.60
Çin’in Etiyopya ile ekonomik ve ticari ilişkileri, büyük nüfusa sahip ve
muazzam altyapı ihtiyaçları olan; ancak ihracat için hammaddeden yoksun
tüm gelişmekte olan ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin karakteristik özelliğidir.
Afrika’nın başka yerlerinde olduğu gibi, ilişkilere hızla genişleyen bir ticaret
hakimdir, ancak denge büyük ölçüde Çin’in lehine kalmıştır ve altyapı
projeleri yalnızca Çin ticaret fazlasına katkıda bulunmaktadır.61
Afrika Boynuzunda Çin’in ekonomik ilişkilerini geliştirdiği bir diğer ülke
Somalidir. Afrika Boynuzu’nda Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk ülkelerden
birisi olan Somali ile ikili ilişkiler verimli sonuçlar doğurmuştur. 1960-1991
yılları arasında Çin, Somali’nin yollar, hastaneler, hidroelektrik santralleri,
ulusal stadyum ve ulusal tiyatro gibi ekonomik ve sosyal kalkınma üzerine
59 Cabestan, a.g.e., s. 58.
60 Ursu-Vandenberg, a.g.e., s. 6-7.
61 Cabestan, a.g.e., s. 58.
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80’den fazla proje inşa etmesine yardımcı oldu. Çin Cumhurbaşkanı Xi
Jinping, Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nun Pekin Zirvesi sırasında Somali
Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi ile bir araya geldi. İki devletin liderleri
Çin ile Somali arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda önemli bir fikir
birliğine vardı. Çin ve Somali, 2019 yılının Eylül ayında Kuşak ve Yol
Girişimi için bir işbirliği belgesi imzaladı. Çin ve Afrika İşbirliği Forumu,
Çin ve Arap İşbirliği Forumu ve Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde, iki ülke
ticaret, altyapı, tarım, sağlık gibi geniş bir yelpazede işbirliğini geliştirmek
için birlikte çalışmakta. İki ülke arasındaki geleneksel dostluğu pekiştirmek
ve genişletmek, altyapı bağlantısını artırmak için kalkınmanın Somali
ile entegrasyonunu güçlendirmek, iki ülke arasında etkili ve pragmatik
işbirliğini teşvik etmek amaçlandı.62

olarak yönetilmektedir ve sınırlı özel sektör faaliyetine sahiptir. Çin ve
Eritre ticaret ilişkileri, Çin’in Eritre ile ortak olma ve dostane bir ilişki kurma
iradesini göstermesiyle bağımsızlığına kadar geriye gidiyor. Eritre’nin en
önemli ticaret ortağı olan Çin ile ekonomik bağlar, son zamanlarda ülkenin
en büyük bakır-çinko madeninin büyük bir hissesinin Çinli bir firmaya
satılmasıyla genişledi.63
Çin,

yardım,

sermaye,

makine,

teknoloji,

bilgi

ve

becerilerin

sağlanması yoluyla Eritre’nin sosyo-ekonomik gelişiminde kilit bir rol
oynuyor. Çin işletmeleri ve ekipmanları, yollar, havaalanları, elektrik
ve telekomünikasyon, okullar ve hastaneler gibi hayati altyapının
yeniden inşasında da büyük rol oynamaktadır. Madencilik, balıkçılık
ve tarım sektörleri, özellikle pamuk üretimi, ülkenin doğal kaynaklarını
kullanacakları ve önemli miktarda ihracat geliri elde edecekleri için Çin
yatırımları için en uygun sektörlerdir. Çinli yatırımcılar, özellikle petrol
ve gaz arama alanındaki fırsatları araştırıyor. Çin, kısa süre önce ülkeye
62 Dave Lawler, “The 53 Countries Supporting China’s Crackdown on Hong Kong”, Axios, 2010.
63 Ursu-Vandenberg, a.g.e., s. 6-7.
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Afrika Boynuzu’nun bir diğer ülkesi olan Eritre’nin ekonomisi merkezi
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kamyon ve ağır ekipman tedarik etmek için büyük bir sözleşme kazandı.
Hükümet, entegre iş merkezleri oluşturmak için geniş kıyı şeridi boyunca
önemli liman şehirleri olan Massawa ve Assab’daki altyapı projelerini
genişletmeyi planlıyor. Yol ağlarının maden sahalarına genişletilmesi
ve bakır, altın, çinko, gümüş ve kireç taşı gibi maden yataklarını işlemek
için endüstrilerin inşası da öngörülmüştür. Yetkililer, orta vadede ülkenin
limanlarının anahtar olacağını tahmin ediyor.64
Cibuti de Çin’in Afrika Boynuzu’nda yoğun ilgi duyduğu ülkelerden
birisidir. Cibuti, Çin’in denizaşırı yatırımları ve MENA bölgesindeki ekonomik
çıkarları için çeşitli nedenlerle iyi bir seçimdir. İkincisi, Cibuti, Çin’den Hint
Okyanusu’na, Aden Körfezi’ne ve Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı üzerinden
Akdeniz’e kadar uzanacak olan Pekin’in “Belt and Road Initiative/Kuşak ve
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Yol Girişimi”ne (BRI) dahil olmak için ideal bir noktadır. Eritre’nin maden
kaynakları yabancı yatırımcıları çekme potansiyeline sahiptir. Çin, 2016
yılında Koka Altın Madeni’nde faaliyet göstermeye başladı ve Çinli şirketler
de altyapı projelerinde yer alıyor. Cibuti’deki bir Çin üssü, Aden Körfezi ve
Kızıldeniz üzerinden ticarette bir artış sağlayacaktır.65
Özetle ekonomi cephesinde Pekin, Afrika Boynuzu’nda daha fazla
Çin yatırımını teşvik etmek için politikalar yürürlüğe koydu.

Bölgedeki

Çinli işletmelere iş ve danışmanlık sağlayan “yatırım ve ticaretin teşviki”
merkezleri kurdu. Pekin ayrıca Çin yatırımını teşvik etmek için özel fonlar ve
basitleştirilmiş prosedürler yarattı. Pekin giderek Afrika Boynuzu’nu askeri
işbirliği için bir merkez ve Çin’in büyüyen silah endüstrisi için bir pazar
olarak görüyor. Bugün Çinli firmalar, Afrika’daki en büyük konvansiyonel
silah tedarikçileri arasında yer alıyor.

64 China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/2009market/eritrea.pdf, (Erişim Tarihi: 02.08.2020).
65 Ursu-Vandenberg, a.g.e., s. 6-7.
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SONUÇ
Çin’in Afrika meselelerine müdahil olması 1950’lere kadar uzanıyor. Zaman,
Afrika

devletlerinin

sömürgeciliğin

boyunduruğundan

kurtulmasının

başlangıcı oldu. Modern dönemde Çin’in kurulmasından sonra, Nisan
1955 tarihinde düzenlenen Bandung Konferansı, Çin-Afrika ilişkilerinin
gelişmesi açısından önemli bir milat olarak kabul edilebilir. Bandung
Konferansı, gelişmekte olan ülkelerin o zamanlar uluslararası sisteme
egemen olan Soğuk Savaş politikasına karşı tutumlarını beyan etmeleri
için önemli bir adımdı. Çin’in modern zamanlarda Afrika ile ilişkisi, bu
nedenle, 1960’larda çoğu Afrika ülkesinin sömürge yönetimlerinden
bağımsızlığına yol açan önemli aşamalarda olan eski destekleyici kurtuluş
hareketleriyle karakterize edildi. Başlangıçta Çin’in desteği ideoloji
ikili ilişkilerin gelişmesinde belirleyici oldu. Bu süreçte, Afrika Boynuzu
ekonomik, ideolojik, politik ve güvenlik çıkarlarına dayalı dört kollu ÇinAfrika yaklaşımının ortaya çıktığı ana tiyatrolardan birisi olmuştur.
Afrika’nın politik olarak en dinamik alanı olan Afrika Boynuzu Bölgesi,
dünyanın en önemli nakliye hatlarından birinin yanı sıra, Afrika içi ve
dışındaki oyuncular için doğal bir mücadele alanına dönüşmüştür. Bu
bölge için mücadele eden aktörlerden birisi olan Çin’in Afrika Boynuzu
ile mevcut ilişkisi, Pekin’in yükselen bir dünya gücü olarak konumunu
güçlendirme ve ekonomik ve politik olarak yeni etki alanlarını ele geçirme
niyetiyle yönlendirilmektedir.
Çin ile Afrika Boynuzu ülkeleri arasındaki ilişkiler birkaç on yıldan beri
hız kazanıyor ve derinleşiyor. 21. yüzyıldan itibaren Çin, Afrika Boynuzu ile
bağlarını hem siyasi hem de ekonomik alanda daha da sağlamlaştırıldı.
Hem bölge ülkeleri hem de Çin, stratejik ve sürdürülebilir bir ortaklık için
hevesle çalışıyorlar. Her iki taraf da ilişkilerini uzun vadeli çıkarlarına fayda
sağlayacak gerçek bir Güney-Güney işbirliği haline getirmek için çalışıyor.
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tarafından motive edildi. İlerleyen süreçlerde politik ve askeri hedefler
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OLARAK ÇİN HALK CUMHURİYETİ
Bu ortaklığı sağlamlaştırma çalışmaları devam ederken, önümüzdeki on
yıllar, bu açıdan bakıldığında on yıllarca daha fazla zorluk ve fırsat olacak.
ABD ve Avrupalı devletler dikkatlerini Orta Doğu’ya çevirdikçe, Çin’in Afrika
Boynuzu’ndaki politik ve ekonomik gücü artmaktadır.
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STRUCTURED ABSTRACT
The history of Africa is the history of colonialism and otherization. The
issues that carry the continent to the Worlds agenda are slave trade
beyond Atlantic, the colonialism of the continent carried out by European
forces, clashes between states in the post-colonialist era and famines and
diseases. As a part of the continent the general view of the countries of
African Horn is a reflection of Africa with its historical process from past
to preset in social, economical and political manners.Horn of Africa, as
politically one of the most dynamic regions in Africa, contains countries
of Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Somali and approximately 270 million
human, hundreds of different ethnic groups, dozens of climate regions
and various human development stages, history of colonialism and
important regions of the world, reaches the Red Sea at east, Indian Ocean
at south east and Nile river’s basin at north east.
The region is next to the one of the most important main trade
roads passing through Indian ocean to Red Sea and Europe through
Suez Canal, through the strait of Bab el-Mandeb between Djibouti and
Yemen. Countries of the region of African Horn is face to face with
the problems of climate change, displacement by force, demographic
pressures, environmental stresses, different forms of clashes, human
trade, organized crime and extremist violence that passes across the
boarders. In the region there are 7 millions of people displaced from their
country.Immigration is another connection layer with the perpetual human
movement along African Horn. African Horn functions as a community
of states or a regional safety complex that related with the safety of
others. This mutual safety dependence derived from struggle to stay in
prosperity and survive in harsh conditions and it is at least as strong as
economical dependence. Power relations between central government
officials and local people has critical importance for the mutual evolution
December • 2020 • 4 (2) • 218-253
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modern political effects. Horn of Africa, as strategically one of the most
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OLARAK ÇİN HALK CUMHURİYETİ
of the economical and security dependencies.
The strategic location of the region connects Muslim and Christian
Africa each other. Besides it is face to face with Read Sea and so close
to Middle East, it also creates a combination of regional and universal
expedience by hosting its own Islamic uprising. Therefore African Horn
became a focus of interest for few decades with sustained violent armed
conflicts, severe food crises and large scale of displacements.
China’s current relationship with the Horn of Africa is guided by the
intention of strengthening Beijing’s position as a rising world power and
seizing new economic and political spheres of influence.China’s African
policy can be best understood from its distinctive political and economic
perspectives.Although China has gained significant economic gains
Ahmed ABDI YUSUF
Mustafa Nail ALKAN

from the region, it is not correct to see these economic benefits as the
sole driving force of China’s policy agenda for the region.The success of
China’s economic engagement has spilled over into its ideological and
political interests.
The establishment of the People’s Republic of China and the
independence of African countries started a new era in China-Africa
relations.For more than half a century, the two sides have taken
important steps to strengthen close political ties.Improving solidarity
and cooperation with African countries has always been an important
component of China’s independent foreign peace policy.China has taken
steps to advance the tradition of Sino-African friendship unchanged, and
to establish and develop a new kind of strategic partnership with Africa
that provides political equality and mutual trust, economic gain, based on
the core interests of both Chinese and African peoples.
The concretization of infrastructure projects along the Horn of Africa
is a sign of a change in China’s approach to the region.China, initially
driven by geo-economic factors, is trying to establish deeper relationships
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that will allow its priorities in the region to be adjusted.For example,
the amount of investment and aid and the ever-increasing presence of
Chinese firms and citizens are testament to Beijing’s pursuit of political
leverage as a rising power, as well as economic benefits.
China’s growth and its capacity to move from underdevelopment and
extreme poverty to a rising global power and one of the largest exporters
of finished goods within thirty years have attracted the attention of many
developing countries.China has served as a development model for Africa
and an alternative source of trade and finance from Africa’s traditional
development partners. China’s impact on African economies has been
varied, partially depending on the sectoral regulation of each country’s
production.

have been accelerating and deepening for several decades.From the
21st century, China has further strengthened its ties with the Horn of
Africa both in the political and economic fields.Both the countries of the
region and China are eagerly working towards a strategic and sustainable
partnership.Both sides are working to turn their relations into a true SouthSouth collaboration that will benefit their long-term interests.As work
continues to consolidate this partnership, the coming decades will have
more challenges and opportunities for decades from this perspective.As
the American and European states turn their attention to the Middle East,
China’s political and economic power in the Horn of Africa increases.
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Relations between China and the countries of the Horn of Africa

APARTHEID SONRASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ DIŞ
POLİTİKASINDA GÜNEY AFRİKA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ*
Post Apartheid in South African Republic’s Foreign Policy South AfricaTurkey Relations

Mustafa Sıtkı BİLGİN**
Gökhan KARAMAN***
Öz
Bu araştırmada, apartheid rejim sonrası dönemdeki Güney Afrika dış politikası çerçevesinde
Güney Afrika-Türkiye ilişkileri analiz edilmektedir. Dış politika analizi çerçevesinde ele alınan
bu çalışmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemi ortaya konulmaktadır. Tarihsel süreç
ve doğası bakımından Güney Afrika-Türkiye ilişkileri 3 ana dönem içerisinde ele alınmıştır.
Bunlar: Kolonyal dönem, Güney Afrika Birliği dönemi, Apartheid ve sonrası dönemleridir.
Ayrıca makalede Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinin 1990’lı yıllardan itibaren neden bozulduğu
ve nasıl tekrar düzeldiği irdelenmiş olup; Güney Afrika Cumhuriyeti’nin iç faktörlerinden
kaynaklanan olumsuz etkilerin ikili ilişkilere olan yansımaları analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Afrika, Güney Afrika, Apartheid Rejim, Güney Afrika-Türkiye İlişkileri, Dış
Politika Analizi.

Abstract
In this research, apartheid within the framework of South African foreign policy in the postregime era South Africa-Turkey relations are analyzed. This study, which is handled within
the framework of foreign policy analysis, reveals the importance of the relations between
the two countries. In terms of historical process and the nature of South Africa-Turkey
relations were discussed in three main periods: Colonial period, South African Union period,
Apartheid and later periods. Further, the article South Africa-Turkey relations deteriorated
reasons have been discussed since the 1990s and again is how to improve it; the reflections
of the negative effects caused by the internal factors of the Republic of South Africa on
bilateral relations have been analyzed.
Keywords: Africa, South Africa, Apartheid Regime, Turkey-South Africa Relations, Foreign
Policy Analysis.
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GIRIŞ
27 Nisan 1994 tarihinde yapılan seçimlerle Güney Afrika, ilk demokratik
sınavını başarıyla gerçekleştirmiştir. Secim sonuçları neticesinde halkın
büyük bir desteğini alan Nelson Mandela, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk
siyahi devlet başkanı olmuş ve Apartheid (ırkçı) rejimi tamamen ortadan
kalkmıştır. Apartheid rejiminin yıkılmasıyla dünya sahnesine geri dönen
Güney Afrika, Mandela’nın yaklaşımı vesilesiyle Türkiye’yle olan ilişkilerine
de önem vermeye başlamıştır. Göreve başlamasından kısa bir süre
sonra Mandela, başta iş adamları olmak üzere Türk yatırımcıları, Güney
Afrika’ya yatırım yapmaya davet etmiştir1. Böylelikle geçmişte uygulanan
ambargolar nedeniyle dünyadan izole olan Güney Afrika, yeni ticari
ortaklıklar ve işbirlikleri ile dünyaya açılmaya çalışırken Türkiye’yle olan
de ikili ve çok taraflı ilişkilerde birbirlerini tamamlayıcı potansiyellere sahip
olmalarıdır.
Apartheid

yasalarının

ve

uygulamalarının

ortadan

kalkmasıyla

beraber Güney Afrika ve Türkiye, karşılıklı olarak diplomatik misyonlarını
açmaya başlamıştır. Her iki ülke de karşılıklı olarak ekonomiden, ticarete,
eğitimden sağlığa, insan kaynağından teknoloji transferine kadar birçok
alanda potansiyellerinin farkına varmıştır. Ancak tüm bu olumlu faktörlerin
yanında bazı olumsuz gelişmeler de yaşanmıştır. Bunlar arasında
Türkiye’nin Mandela’ya vermek istediği Atatürk Barış Ödülü’nün reddi,
karşılıklı ilişkilerde mütekabiliyet sorunu, silah ambargoları, Kürt Meselesi
ve Öcalan’ın Apartheid sonrası Güney Afrika yönetimince terörist olarak
görülmemesi gibi sorunlar sayılabilir. Bu tür sorunlar, iki ülke arasındaki
ilişkilerin arzu edilen seviyeye ulaşmasına ket vurmuştur.2 Bunun yanı

1 Mithat Bereket, “Özgürlük Savaşçısı Interview with Nelson Mandela”, 32. Gün, https://www.ambproduction.
com/, (Erişim Tarihi: 03.03.2020).
2 Tom Wheeler, “Turkey and South Africa: The Development of Relations 1860-2005”, SAIIA Report No 47,
South African Institute of International Affairs, Johannesburg 2005, s. 1-81.
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ilişkilerini de geliştirmeye odaklanmıştır. Bunun temel sebebi ise iki ülkenin
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sıra Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında vuku bulan birbirlerini tanımama
ve bilgi eksiklikleri kaynaklı sorunlar da Güney Afrika-Türkiye ilişkilerine de
yansımıştır.3
Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ekonomik ilişkilere bakıldığında,
siyasi ilişkilerin aksine ticari ilişkilerin iyi olduğundan bahsetmek
mümkündür. Bununla beraber ticari dengenin Güney Afrika lehine olması,
Türkiye açısından tartışma konusu bir durumdur. İki ülke arasındaki
ilişkilerin tarihi derinliği ve toplumlar arasındaki potansiyel göz önüne
alındığında,

taraflar

arasındaki

münasebetlerin

derinleştirilmesi

ve

geliştirilmesi gerektiği ifade edilebilir.
Bu çalışmada da Güney Afrika-Türkiye ilişkileri dış politika analizi
çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Makalenin önemi, konuyla
Mustafa Sıtkı BİLGİN
Gökhan KARAMAN

ilgili çok az sayıda akademik çalışmanın yapılmış olmasından ve sahadan
elde edilmiş verilere dayanmasından kaynaklanmaktadır. Makalede, iki
ülke ilişkilerinin tarihsel arka planına değinildikten sonra, Apartheid sonrası
Güney Afrika dış politikasında liderlerin dönemsel dış politika yaklaşımları
incelenmektedir. Daha sonra da Güney Afrika’nın dış politikası bağlamında
dış politika analizleri ortaya konularak bu ilişkilerin neden önemli olduğu
açıklanmaya çalışılmaktadır.

GÜNEY AFRIKA-TÜRKIYE İLIŞKILERININ
TARIHI ARKA PLANI
Apartheid sonrası Güney Afrika-Türkiye ilişkilerini anlayabilmek için iki ülke
arasındaki tarihi derinliği genel hatlarıyla ortaya koymak faydalı olacaktır.
Bu çerçevede Güney Afrika-Türkiye ilişkilerini dört ana dönem altında
sınıflandırmak mümkündür. İlk dönem, Britanya İmparatorluğu-Osmanlı
İmparatorluğu ilişkileri çerçevesinde 1850’lerden 1923’e kadar uzanan

3 Mehmet Özkan-Birol Akgün, “Turkey’s Opening to Africa”, The Journal of Modern African Studies, 48(4), 2010,
s. 525-546.
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dönemi içine alan sömürge dönemi Güney Afrika-Osmanlı İmparatorluğu
ilişkileri; ikincisi, 1923-1948 arası diplomatik ilişkilerin olmadığı dönem,
üçüncüsü, 1948-1990 arası Apartheid dönemi Güney Afrika-Türkiye
temasları ve son dönem ise 1991-2019 Apartheid sonrası Güney AfrikaTürkiye ilişkileri dönemidir.
Güney

Afrika-Türkiye

ilişkilerinde

diplomatik

temasların

tarihi

kolonyal dönemlere kadar uzanmaktadır. Kolonyal dönem; Güney AfrikaOsmanlı İmparatorluğu ilişkilerinin olduğu 1850’lerden başlayan ve Lozan
Antlaşması’nın imzalanmasına kadar ilerleyen süreci kapsayan dönemi
ifade etmektedir. Bu dönemdeki Güney Afrika-Türkiye ilişkileri daha çok
Britanya İmparatorluğu-Osmanlı İmparatorluğu ilişkileri çerçevesinde
şekillenmiştir. 19’uncu yüzyılın ilk yarısında tiftik keçisi ihracı ile başlayan
ilk diplomatik temasların kurulmasıyla siyasi bir zemine taşınmıştır. Bu
çerçevede Osmanlı İmparatorluğu Londra Büyükelçiliği’ne bağlı olarak
Güney Afrika’ya bir konsolos vekili atamıştır.4 İki ülke ilişkilerinin kurumsal
yapılar üzerinden kurulmaya başlanmasından sonraki süreçte, çeşitli
zamanlarda görevlendirilen, fahri konsoloslar ile Cape Town, Johannesburg
ve Durban şehirlerinde başta Türkler olmak üzere, Osmanlı tebaası olan
Yahudiler, Ermeniler ve diğer topluluklara da hizmetler götürülmüştür. Bu
dönemde Güney Afrika ise Türkiye ile olan ilişkilerini İstanbul’daki İngiliz
Büyükelçiliği üzerinden yürütmüştür.
Güney Afrika’da bulanan Türklerin siyasi ve ekonomik faaliyetlerine
bakıldığında, Türklerin 1862 yılında Müslümanların din ihtiyaçlarını
karşılamak üzere Sultan Abdülaziz tarafından Cape Town’a gönderilen
Ebubekir Efendi ve öğrencilerinin yaptığı eğitim ve öğretim çalışmaları
4 D. S. Uys, Cinderellato Princes: Thestory of Mohair in South Africa 1838 to 1988, Porth Elizabeth 1988, s.
3-6; Ahmet Uçar, Unutulmayan Miras: Güney Afrika’da Osmanlılar, Çamlıca Basımevi, İstanbul 2008, s. 121122; Serhat Orakçı, A Historical Analysis of the Emerging Links Between the Ottoman Empire and South Africa
between 1861-1923, University of Johannesburg, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Johannesburg 2007, s.
36.
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ticari temaslar, bölge Müslümanlarının ihtiyaçları sebebiyle 1850’lerde
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aracılığıyla Ahmed Ataullah Efendi liderliğindeki örgütlenmeye ve siyasi
faaliyetlere destek vermeye başladıkları görülmektedir.5 Ekonomik alanda
ise 19’uncu asrın başında tiftik keçisi ve Türk tütününün ülkede ilgi
görmesi Güney Afrika ekonomisine katkı sağlamıştır. Yine bu dönemde,
Kimberley ve Cape Town’daki ticaret fuarlarına Osmanlı İmparatorluğu’nun
Türk malları ve tüccarlarıyla katılım sağlaması dikkate değerdir. Osmanlı
Sultanı’nın

destekleriyle

bölge

Müslümanlarının

dini

mabetlerinin

tamamlanması, din öğretmenlerinin maaşlarının ödenmesi gibi mali
destekler ise bölgedeki diğer Müslümanlar arasında Türklere karşı
büyük bir ilgi oluşturmuş ve Cuma hutbeleri başta olmak üzere Osmanlı
Sultanı’nın yaş günlerinde çeşitli kutlamalar gerçekleştirilmiştir.6
Güney Afrika topluluklarını diğer Afrika topluluklarından ayıran
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en önemli özelliklerinden biri de ahde vefadır. Güney Afrikalılar, zor
zamanlarında Osmanlı İmparatorluğu’ndan yardım istemişler ve Osmanlı
İmparatorluğu da bu talepleri geri çevirmeyerek başta öğretmen olmak
üzere, bölgeye maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur. Osmanlı
İmparatorluğu’nun ve dolayısıyla Türklerin zor durumda olduğu Balkan
Savaşları, Trablusgarp Savaşı ve I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı’nda
Güney

Afrikalılar

çeşitli

yardım

kampanyaları

düzenleyerek

hem

maddi hem de manevi olarak Türkleri açıkça desteklemişlerdir. Bölge
Müslümanları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Hicaz Demiryolu Projesi’ne
katkı sağlamak amacıyla kendi aralarında yardım kampanyaları da
düzenlemişlerdir.

Trablusgarp

Savaşı’nda

Osmanlı

İmparatorluğu’na

desteklerini gösteren kampanyalar organize etmişler ve İtalyanlara karşı
savaşmak istediklerini belirtmişlerdir. Hilal’ı Ahmer Cemiyeti aracılığıyla
Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda şehit olanların eşlerine dul ve

5 Halim Gençoglu, “Osmanlı Yahudileri’nin Güney Afrika Serüveni ve Haim Galanti Efendi”, Tezkire, 59, 2017,
s.131-153; Halim Gençoglu, “The Significance of Turkish Archives for South African Historigraphy”, Bulletin of
the National Library of South Africa, 73(1), 2019, s. 6-7; Halim Gençoğlu, “The First Muslim Politician of South
Africa Ahmet Ataullah Bey 1865-1903”, New Contree, 69, 2014, s.103-104.
6 Uçar, a.g.e., s. 151-176.
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yetimlere verilmek üzere yardım kampanyaları düzenlemişlerdir. Ayrıca
Milli Mücadele döneminde de Ankara Hükümeti’ne maddi ve manevi
olarak destek göndermişlerdir.7Güney Afrikalı Müslümanların yanı sıra
Güney Afrikalı Osmanlı tebaasına mensup Yahudi ve Hıristiyanlar da
Osmanlı İmparatorluğu’na destek olmak için çeşitli yürüyüşler düzenlemiş
ve yardım programları organize etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun
Güney Afrika’ya gönderdiği ilk ve son Türk Konsolosu olan Mehmet
Remzi Bey’in Birinci Dünya Savaşı sırasında başta Zulu kabileleri olmak
üzere yerel kabileleri, İngiliz sömürge yönetimine karşı örgütleme çabaları
canına mal olsa da Remzi Bey, Türkiye’nin Güney Afrika’da sömürgecilere
karşı ortaya koyduğu dayanışmanın sembolüdür.8
Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’nde sömürge orduları altında
savaş topu ile Güney Afrikalıların savaşa katılmasını sağlamak istedilerse
de bölge halkları bunu tepkiyle karşılayarak Osmanlı İmparatorluğu’na
karşı savaşmayacaklarını belirtmişlerdir.9 Milli mücadele sırasında Türkiye;
Fransa ve İtalya’yı topraklarından uzaklaştırmayı başarınca da İngiltere, tek
başına kaldığı için Güney Afrika Birliği’nin desteğini talep etmiş; fakat bu
desteği alamamıştır. Türkiye’nin sömürgeci emperyalistlere karsı kazandığı
Kurtuluş Savaşı’nın neticesi olarak Lozan Antlaşması imzalanmış ve Güney
Afrika, İngiltere’nin yanında garantör devletler arasında yer almıştır.10
İkinci dönem ise 1923-1948 yılları arasında diplomatik ilişkilerin
olmadığı dönemdir. Gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılarak yerine
yeni bir Cumhuriyetin kurulması ve gerekse de Güney Afrika Birliği’nin ırk
ayrımcılığına dayalı Apartheid bir yönetim süreci içine girmesiyle, iki ülke
7 Uçar, a.g.e., s. 530-537.
8 Gençoğlu, a.g.m.¸ s. 131-153; Halim Gençoğlu, “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı-Güney Afrika İlişkileri
ve Suikaste Kurban Giden Osmanlı Konsolosu Mehmet Remzi Bey”, Yedikıta, 97, Eylül 2016, s. 26-35.
9 Bill Nasson, “The Union of South Africa, A Greater South Africa, and Turkey in the Great War”, Halil ÇetinLokman Erdemir, der, Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi: 100. Yılında 1. Dünya Savaşı ve Mirası,
Bildiriler, Çanakkale Valiliği Yayınları, Çanakkale 2018, s. 44-45.
10 Wheeler, a.g.r., s. 5-6
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Türklere karşı savaşan Güney Afrika Birlikleri Kimberley’e getirdikleri Türk
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arasında diplomatik olarak herhangi bir ilişki kurulmamıştır. Yeni kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’nin hilafeti kaldırılması da bölge Müslümanlarının
Türkiye’ye olan ilgisini azaltmıştır. Buna rağmen Ankara Hükümeti’ne
bölge Müslümanlarının gönderdikleri telgrafların özellikle de Kurtuluş
Savaşı esnasında moral desteği sağladığı aşikardır. Yeni kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulum aşamasında olmasından dolayı kendi
iç sorunlarına yönelmesi ve Güney Afrika Birliği’nin de benzer süreçleri
yaşaması, her iki ülkenin de daha çok içe dönük politikalar uygulamasına
neden olmuştur.
Üçüncü dönem olarak 1948-1990 arası yılları kapsayan Apartheid
dönemi ise resmi ilişkilerin olmadığı; ancak gayrıresmi temas süreçlerinin
gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemde Türkiye, ırkçı Apartheid rejimiyle
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hiçbir diplomatik ilişki kurmamıştır. 1950 yılında Türkiye’de çok partili
siyasi hayatın başlaması ve Güney Afrika’da ise bu yıllarda ırkçı Apartheid
rejimin yönetime gelmesi, iki ülke arasında ilişki kurulmasını zorlaştırmıştır.
Diğer taraftan iki ülkenin birbiriyle diplomatik ilişki kurmamasına rağmen
uluslararası platformlarda dolaylı olarak temaslar gerçekleştirdikleri
görülmüştür. BM’nin kurucu üyeleri arasında yer alan her iki ülke de
Soğuk Savaş atmosferinde Batılı ülkelerin yanında yer almış ve BM
kararı çerçevesinde Kore’ye asker göndermiştir.11 Buna rağmen Türkiye,
birçok uluslararası platformda ırkçı Apartheid rejimini ve uygulamalarını
kınamış ve protesto etmiştir. Bu dönem içerisinde Türkiye, uluslararası
platformlarda genellikle Afrika’daki kurtuluş hareketlerini desteklediğini ve
sömürgecilerin Afrika’yı terk etmesi gerektiğini dile getirmiştir.12
Türkiye-Güney Afrika ilişkileri açısından ifade edilmesi gereken önemli
bir dönem aralığı ise 1985-1990 yılları arasındaki dönemdir. Bu dönemde
uluslararası ambargoya rağmen Güney Afrika-Türkiye ticari ilişkilerinde

11 Cengiz Atlı, “Kore Savaşı ve Kore Savaşına Iğdır’dan Katılanlar”, Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), Haziran 2014,
s. 428-430.
12 Cumhuriyet, 07.07.1974, s. 3.
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bir hareketlilik yaşanmıştır. Türkiye’de gerçekleşen 12 Eylül 1980 askeri
darbesinden sonra, 1983 yılında yapılan ilk seçimlerle iktidara gelen Turgut
Özal ve kadrosu, iki ülke arasındaki ilişkilere farklı bir boyut kazandırmıştır.
Liberal ekonomi politikaları ve pragmatistliğiyle bilinen Özal, Türkiye’yi
dünya piyasalarına açarak serbest piyasa ekonomisine geçmiş ve ekonomi
merkezli bir dış politika izlemeye başlamıştır. Bu tür bir dış politika tarzı,
uluslararası ilişkilere ekonomi merkezli yaklaştığından olabildiğince siyasi
konuları arka plana itmiştir. Bundan dolayı dış politikada karar verme
sürecinde koordinasyon görevinde olan Dışişleri Bakanlığı, birçok olayda
by-pass edilmiştir. Nitekim Afrika ile olan ilişkilerde de söz konusu bakanlık
devre dışı bırakılarak, Güney Afrika ile ekonomik ilişkiler kurulmasına
öncelik verilmiştir. Ekonomik ilişkiler kurulurken Dışişleri Bakanlığı’nın ırkçı
yönetimle ilgili hassasiyetleri görmezlikten gelinmiş ve çıkar odaklı ilişkiler
ticaret yaparken, Türkiye’nin diplomatik ilişkileri olmamasına rağmen mal
alımı yapabileceğine dair yeni bir bakış açısı benimsenmiştir.13
Güney Afrika ile Türkiye arasındaki ticari süreç, aracılar vasıtasıyla
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmüştür. Her ne kadar
Dışişleri Bakanlığı’nın hassasiyetleri de dikkate alınmış olsa da bu
dönemde kalkınmakta olan bir ülke olarak Türkiye, içinde bulunduğu
ekonomik darboğazdan kurtulabilmek için kömür, çelik ve demir gibi
hammadde ihtiyaçlarını gidermeye daha fazla önem vermiştir. Türk
firmaları, uluslararası piyasalardan aracıların yönlendirmesi üzerine
Güney Afrika’dan uygun fiyatla aradıkları özelliklere sahip hammadde ve
ürünleri temin etmeye başlamıştır.14 Fakat Güney Afrika, bu ticari süreci
daha da detaylandırarak Mersin Limanı’nda bir serbest bölge oluşturmak
suretiyle başta Avrupa olmak üzere, Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarına

13 Milliyet, 08.07.1986, s. 4.
14 Cumhuriyet, 26.09.1989, s. 11.
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sürdüren Batılı ülkeler örnek verilmiştir. Batılı ülkeler Güney Afrika ile
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kendi mallarını ulaştırmak için Türkiye’yi bir “istasyon” olarak kullanmak
istemiştir.15
Öte yandan pragmatist özelliği ile öne çıkan Özal, Mandela’nın devlet
başkanı olmasından sonra ısrarla Mandela’yı ülkesine davet eden ilk
liderler arasındadır. Ayrıca Özal’ın, 1989’da düzenlenen IDEA-89 Savunma
Fuarı’na, ilişkilerinin iyi olmadığı İran’ın yanı sıra Güney Afrika’yı da davet
etmesi, ekonomi merkezli dış politika anlayışını sürdürmede ısrarlı
olduğunu ortaya koymuştur.16

APARTHEID REJIMI SONRASI GÜNEY AFRIKA
TÜRKIYE İLIŞKILERI
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Apartheid sonrası Güney Afrika-Türkiye ilişkilerini ise üç alt dönem altında
incelemek mümkündür. İlk dönem, 1991-2002 arası “diplomatik temas
ve siyasi sorunları çözme dönemi”; ikinci dönem, “2003-2016 arasındaki
‘yükseliş eğilimli dalgalı ilişkiler dönemi” ve son olarak ise 2016-2019
arasındaki “yükseliş yönelimli zirve dönemi”dir.
Apartheid sonrası Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinin ele alınabileceği ilk
dönem 1991-2002 arasındaki süreçtir. Bu dönem, Apartheid yönetiminin
yumuşama sürecine girmesinden sonra, Türkiye’de Adalet ve Kalkınma
Partisinin (AK Parti)’nin iktidara gelmesine kadar uzanan süreci, bir başka
deyişle Türkiye’deki siyasi istikrarsızlık ve koalisyonlar dönemi sürecindeki
ilişkileri kapsamaktadır.
Apartheid rejiminin 1989 yılında Afrika Ulusal Kongresi Partisi’ni
(ANC) ve lideri Nelson Mandela’yı iktidara taşıyan görüşme kapısını
açması, ırkçı rejimin geri dönülemez bir biçimde demokratikleşme
sürecine sokmuştur. Bunun üzerine Güney Afrika ve Türkiye yönetimleri
arasında ticari münasebetleri merkeze alan çeşitli görüşmeler yapılmaya
15 Cumhuriyet, 23.03.1988, s. 11.
16 Cumhuriyet, 23.03.1988, s. 11.
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başlamıştır. 30 Haziran 1991 tarihinde Apartheid rejimin resmen ortadan
kaldırılacağının ilan edilmesiyle 12 Ağustos 1991 tarihinde diplomatik
misyonların başkonsolosluk olarak İstanbul’da ve Johannesburg’da
açılması kararlaştırılmıştır. Bu karar, iki ülke arasındaki ilk resmi diplomatik
karar olma özelliğini taşımaktadır. Apartheid rejimin ortadan kaldırmasının
neticesi olarak diplomatik ilişkilerin kurulmasının yanı sıra karşılıklı olarak
üst düzey ziyaretlerin yapılmasının da önü açılmıştır. İlk üst düzey ziyaretler
dışişleri üst düzey bürokratlarının yanı sıra turizm, enerji, ticaret alanındaki
heyetler ile bakanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 1992 yılında alınan
karar üzerine Konsolosluklar Büyükelçilik seviyesine çıkarılmış ve 1993
yılında da karşılıklı olarak Büyükelçilikler açılmıştır.17 Diğer taraftan Güney
Afrika’nın fahri konsolosluk yönündeki çalışmaları da taraflar arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. İş insanlarından
Mersin’de etkin çalışmalar yürütmekte, birçok sanayi ve ticaret üyesi Türk
iş insanı ve yatırımcıyı Güney Afrika’ya çekmeye çalışmaktadır. Ayrıca
fahri konsolosluklar, Güney Afrika’nın Türkiye’deki diğer çalışmalarına da
katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin ise Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde
bir fahri konsolosu bulunmasına rağmen söz konusu fahri konsolosun
etkinliği istenilen boyutta değildir.
İki ülke ilişkilerine dair bu dönemde ortaya çıkan önemli sorunların
başında ise “Atatürk Barış Ödülü Krizi” gelmektedir. Davos’ta Mandela’nın
Atatürk ile ilgili övgü dolu sözleri üzerine Mandela, dönemin Başbakanı
Süleyman Demirel tarafından Atatürk Barış Ödülü’ne layık görülmüştür.
Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu tarafından verilen bu ödül, Dışişleri
Bakanlığı

aracılığıyla

Mandela’ya

bildirilmiştir.18

Johannesburg

Başkonsolosluğu aracılığıyla süreç Mandela’ya iletilmiş ve ödülü almak
üzere Mandela, 19 Mayıs 1992 tarihinde Türkiye’ye davet edilmiştir.

17 Wheeler, a.g.m., s. 3-9.
18 Wheeler, a.g.m., s. 13-14.
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oluşan fahri konsolosluklar aracılığıyla Güney Afrika, İstanbul, İzmir ve
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Alınan cevapta ise daha önce planlanan Güney Afrika Demokratikleştirme
Toplantısı’ndan

(CODESA)

dolayı

Mandela’nın

o

yıl

Türkiye’ye

gelemeyeceği, bir sonraki sene gelebileceği bildirilmiştir. Johannesburg
Başkonsolosluğu’nun ödülün kabul edildiğine dair açık bir ifadesinin
olmadığı belirtilerek tekrar iletişime geçildiğinde ise ANC Genel Merkezi
yayınladığı bir basın bildirisi aracılığıyla Mandela’nın söz konusu ödülü
kabul etmediğini açıklamıştır.19
1994 yılında gazeteci Mithat Bereket’in Mandela ile yaptığı özel
röportajda Mandela, bu ödülün verilmesi konusunda yeterli hazırlığın
yapılmadığı ve gerekli ortamın oluşturulmadığını ifade etmiştir. Artık bir
Devlet Başkanı olduğunu ve hükümetin başı olarak Türkiye Hükümeti ile
ilişkiler geliştirmek istediğini belirterek, Türk Hükümeti’nin ödülü tekrar
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teklif etmesi halinde kabul edebileceğini belirtmiştir.20 Atatürk Barış
Ödülü’nün tekrar teklif edilmesi hususunda Mandela yönetiminin birkaç
girişimde bulunduğu bilinmesine rağmen istenilen sonuç alınamamış ve
Mandela ile Demirel’in siyasetten ayrılmasıyla ödülün tekrar teklif edilmesi
girişimleri de tamamen ortadan kalkmıştır.
Mevzubahis ödülün reddine dair birçok gerekçe ileri sürülmüştür. İlk
olarak ANC Sözcüsü’nün, Türkiye’nin Körfez Savaşı’ndan sonra Kürtlere
yönelik olumsuz tutum sergilediği iddialarını hatırlatmak gerekir. Diğer
bazı kaynaklar ise Türkiye’de insan hakları ihlallerinin olduğu iddialarının
gerekçe gösterildiğini dile getirmiştir. Ayrıca bir başka gerekçe olarak da bu
ödülün asker kökenlilere verildiğinden dolayı reddedildiği öne sürülmüştür.
Tüm bunlara ek olarak Türkiye karşıtı duygulara sahip olan Güney Kıbrıs
göçmeni danışmanlarının da Mandela üzerinde olumsuz etkide bulunduğu
iddia edilmiştir. Ancak net bir gerekçe belirtilmemekle beraber, resmi
olarak önceden belirlenen Güney Afrika Demokratikleşme (COMESA)
toplantılarının davet tarihine denk gelmesinden dolayı Güney Afrikalı
19 Milliyet, 14.06.1992, s. 7.
20 Bereket, a.g.m.
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liderin ödülü kabul etmediği belirtilmiştir. Gerçek şu ki; Mandela’nında
ifade ettiği gibi, Türkiye tarafından ön hazırlık süreci iyi yönetilememiştir.
Bu tür ödüllerin verilmeden önce ilgili kişi ile görüşülerek, kabul edilip
edilmeyeceği

gibi

ön

değerlendirmelerin

yapılması

gerekmektedir.

Yaşanan sorun da sürecin sağlıklı yürütülemediğini göstermektedir.
Ayrıca terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki yapılanmalarıyla dirsek
temasında bulunan ANC içindeki bazı kişi ve grupların süreci manipüle
edebileceği ihtimali öngörülememiştir. Afrika Kurtuluş Hareketi’nin merkezi
olan ANC’deki karar vericiler üzerinde Türkiye’nin yeteri kadar etkin
olmaması ya da bir diğer ifadeyle Türkiye’nin kamuoyu diplomasisinde
yaşadığı problemler ikili ilişkilerde çeşitli sorunların yaşanmasına
sebebiyet vermiştir. Oysa Türkiye, Körfez Savaşı’nda mağdur olan Irak
misafir etmiştir. Yine bu dönemde, insan hakları ihlalleri konusunda, Batı
medyasının gözüyle ve marjinal grupların görüşleri çerçevesinde Türkiye
değerlendirilerek olumsuz kanaatlere ulaşılmıştır. Burada Güney Afrika’nın
Türkiye’ye yönelik yaklaşımı, ANC içerisindeki bazı küçük grupların ve
bireylerin önyargılarıyla şekillenmiştir. Türkiye’nin de Güney Afrika’ya
yeteri kadar kendini anlatamaması, sorunun kaynaklarından biri olarak
ortaya çıkmıştır. Bu durumda Türkiye’nin uluslararası platformlarda Afrika
Kurtuluş Hareketlerini desteklediğini belirtmesine rağmen sahada bunu
gösterememesi etkili olan faktörlerdendir. 2003 yılına kadar devam eden
Türk dış politikasının klasik statükocu yapısı, bu tür saha uygulamalarından
uzak kalınmasında etkili olmuştur.
Bu dönem aralığında Güney Afrika-Türkiye ilişkilerindeki bir diğer
önemli sorun ise Kürt Meselesi, PKK ve terörist başı Öcalan konusu
olmuştur. Güney Afrikalı karar vericilerin bu soruna yaklaşımı, insan
hakları ve demokratikleşme ekseninde olmuştur. Bunun sebebi ise
Afrika Özgürlük Hareketi’nin yürütülmesi sürecinde ANC temsilcilerinden
bazılarının yurtdışında PKK’nın temsilcileriyle görüşmeleri ve Türkiye
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Kürtlerine sınırlarını açmış ve herhangi bir ayrım yapmadan savaş boyunca
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aleyhinde yönlendirilmeleridir. Ayrıca Güney Afrika’daki yaşayan PKK
sempatizanlarının

etkisiyle

“Türklerin

Kürtlere

beyazların

siyahlara

yaptığının aynısını uyguladığı gibi kara propagandalar yapılarak Kürtlerin
Türkiye’de hiçbir temel hak ve özgürlüğe sahip olmadıkları, kendi
dillerini konuşamadıkları ve eğitim alamadıklarından dolayı PKK’nın
silahlı mücadele verdiği gibi asılsız iddialar dillendirilmiştir. Terör
örgütü sempatizanları, bahse konu iddialar aracılığıyla insan hakları
savunucularını ve demokratikleşme yanlısı Güney Afrikalı karar vericileri
etkilemeye çalışmışlar ve belli ölçülerde de başarı sağlamışlardır. Güney
Afrika’da yerleşik olan etkin Türk kurum ve kuruluşların yeteri kadar
siyasal faaliyet içinde olmaması, bu tür yanlış bilgilerin yayılmasına ve
karar vericilerin etkilenmesine neden olmuştur. Fakat 2003 yılı sonrasında
yaşanan süreçte söz konusu iddiaların asılsız olduğu, herhangi bir
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karşılığının bulunmadığı ve bunların büyük ölçüde önlenmesine çalışıldığı
görülmektedir. Ancak Türkiye’de insan hakları ve demokrasi konusunda
atılan adımların Güney Afrikalı karar vericilere yeteri kadar anlatılamadığı
da yaşanan gelişmelerden anlaşılmaktadır.
Ayrıca Türk diplomatik misyonlarının da Güney Afrikalı karar vericilere
yeteri kadar bilgilendirmede bulunmadığı görülmektedir. Özellikle de
klasik dış politika ve diplomasi stratejilerinden çok, direk karar vericilere
dokunan uygulamalarla bu tür süreçler paylaşılmalı ve ikili ilişkiler dinamik
tutulmalıdır. Aksi takdirde marjinal bireyler ve gruplar, ilişkileri manipüle
edebilmektedir.
Yukarıda ifade edilen iddialara gelince, Türkler hiçbir zaman Kürtlerle
ırk ayrımına dayalı bir süreç yaşatmamıştır. Hiçbir Kürt yada diğer kimlik
gruplarına mensup kişiler, etnik milliyetinden dolayı kamu hizmetleri yada
özel hizmetlerden mahrum bırakılmamıştır. Aksine Kürtlerin yaşadığı
doğu ve güneydoğu illerine daha çok kaynak ayrılmış ve bölge, kalkınma
açısından öncelikli yerler arasında kabul edilmiştir. Bu kapsamda
1960’larda başlayan ve toplam 32 milyar dolar olarak maliyeti hesaplanan
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Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) toplam maliyetinin 50 milyar doları
aşması hesaba katıldığında ve böylesi devasa bir proje ve harcamanın
Türkiye’nin başka hiçbir yerinde yapılmadığı düşünüldüğünde Türkiye
karşıtı iddiaların gerçeklikten uzak olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kürt
konusuyla ilgili ortaya konan iddia ve görüşlerin yanlışlığı ve tutarsızlığı
ortadadır.
Burada önemle üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise
bilhassa PKK ve destekçilerinin kullandığı “Kürt azınlığı” ifadesinin
Türkiye’de karşılığının olmamasıdır. Zira Kürtler azınlık değil; ülkenin asli
unsurudur. Dahası AB ve diğer birçok ülkenin terör örgütü olarak tanıdığı
PKK’nın terörizm ve silahlı isyan yoluyla bir devlet kurma isteği, bölgedeki
halk tarafından da kabul görmemektedir. Nitekim Türkiye’de en fazla Kürt
ise PKK’nın bir Kürt hareketi olduğu ve Kürtlerden oluştuğuyla ilgili bilgidir.
PKK’nın mensupları arasında Kürt, Ermeni, Alman, İspanyol ve İngiliz gibi
farklı milliyetlere mensup Türkiye karşıtı teröristler bulunmaktadır. Nitekim
terör örgütü PKK’nın silah ve teçhizat temin ettiği destekçi ülkelere
bakıldığında, bir devlet kuracak yapıdan çok, bir araç olarak kullanıldığı
ve bölgede vekâlet savaşı veren taşeron bir örgüt konumunda olduğu
görülmektedir.
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nden sonra Türkiye de iktidara gelen
AK Parti sayesinde demokratikleşme ve insan hakları alanında kapsamlı
reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu reformlara, bölge halkı yoğun bir ilgi
göstermiş ve yapılan genel seçimlerde de oy oranlarıyla mevcut iktidara
desteklerini arttırmışlardır. Bu reformlar arasında, Kürtçe televizyon
kanalının kamu ve özel sektör olarak açılabilmesi, üniversitelerde Kürt
dili ve edebiyatı gibi fakültelerin açılması, Kürtçe öğreniminin serbest
bırakılması ve siyasi partilerin kapatılmasının engellenmesi gibi birçok
reform niteliğinde adımlar atılmıştır. Ayrıca yürütülen çözüm süreciyla
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nüfusun olduğu yerlerin basında İstanbul gelmektedir. Bir diğer yanlış bilgi
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PKK’ya silah bıraktırılmasına rağmen terör örgütünün istismarı nedeniyle
çözüm süreci sona ermiştir.21
Atılan bu adımlar vesilesiyle bölge halkı, AK Parti Hükümeti’nin iyi
niyetini ve inisiyatifini takdir etmiştir. Bunun neticesinde de Kürt nüfusun
yoğun olduğu şehirlerde iktidar partisi olan AK Parti önemli oranda
oylarını arttırmıştır. Kürtlerin diğer asli unsurlar gibi Türkiye Cumhuriyeti
kurulduğundan beri, seçme ve seçilme haklarına sahip olduğu gibi hiçbir
zaman Güney Afrika’daki Apartheid rejimi altındaki süreç gibi bir dönem
yaşamadıkları da aşikardır. Nitekim Türkiye’de hiçbir etnik grup ya da
birey, iki farklı kapıdan girmek veya farklı bölgelerde yaşamak zorunda
kalmamıştır. İki etnik yapı, yüzyıllardır birlikte yaşamış, evlenmiş, birbirlerine
karışmış, akraba olmuş, ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirmiştir.
Mustafa Sıtkı BİLGİN
Gökhan KARAMAN

Terörist başı Öcalan’ın yakalanması sürecinde, her ne kadar ANC
içerisindeki bazı küçük gruplar farklı tutum sergilemişse de Güney Afrika
Dışişleri Bakanlığı devlet duruşu sergileyerek Türkiye’nin taleplerini geri
çevirmemiş ve Öcalan’ın Güney Afrika’ya gelemeyeceğini belirtmiştir.22
Nitekim Öcalan, Kenya’da Yunan pasaportuyla yakalanarak Türkiye’ye
getirilmiştir. Öcalan’ı kaçış sürecinde misafir eden İtalya ve Yunanistan
gibi ülkelere bakıldığında, bu yapının arkasındaki emperyalist motivasyonu
görmek mümkündür. Şüphesiz Öcalan’ın Güney Afrika’ya kabul edilmemesi,
iki ülke arasında çıkabilecek diplomatik ve siyasi krizi engellemiştir.
Apartheid sonrası Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinin ikinci dönem
aralığı olarak ise 2003-2016 arasındaki ‘yükseliş yönelimli dalgalı ilişkiler
dönemi” ifade edilebilir. Bahsi geçen dönem, Kasım 2002 seçimleriyle
tek başına iktidar olan AK Parti’nin dış politika açılımıyla başlamaktadır.
Türkiye, dış politikasında klasik çizgiden ayrılarak, tek boyutlu, Batı odaklı
dış politikadan, çok boyutlu, kamu diplomasi araçlarının kullanıldığı pro-

21 Ömer Yılmaz, “German’s Kurdis Hand PKK Policy: Balance and Strategy”, Insight Turkey, 18(1), 2016, s.110.
22 Wheeler, a.g.m., s. 21-25.
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aktif dış politikaya yönelmiştir. Bu yönelim çerçevesinde Batı ülkelerinin
yanı sıra komşu ülkeleri ile Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yönelik stratejiler
benimsenmeye başlanmıştır. Daha önceden genel hatları belirlenen Afrika
açılımı kapsamında yeni kurulan hükümetlerle beraber Afrika öncelenmiş
ve 2005 yılı “Afrika Yılı” ilan edilmiştir. Bu kapsamda, ilk defa Afrika odaklı
üst düzey ziyaretler Etiyopya ve güney yarım küredeki Afrika ülkesi olan
Güney Afrika’ya olmuştur.23 Bu ziyaretler kapsamında özellikle Güney
Afrika ile Türkiye arasında birçok sorun ortadan kaldırılmış ve işbirliği
imkânları sağlanmıştır.
2005 yılında Başbakan Erdoğan’ın Güney Afrika ziyareti öncesinde
askeri teçhizat satın alımıyla ilgili kırmızı listeden Güney Afrika’yı çıkarması,
olumlu bir adım olmuş ve karşılıklı olarak ekonomik ve siyasi işbirliklerinin
öncesi Güney Afrikalı gazeteciler tarafından Güney Afrika Dışişleri Bakan
Yardımcısı’na Güney Afrika’nın Kürt Sorunu ile ilgili tutumundan vaz mı
geçtiğine dair sorular sorulmuştur. Bakan Yardımcısı, iki ülke arasındaki
tüm sorunları diplomatik yollarla çözdüklerini ve bu sorunun da Ortadoğu
dinamikleri çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyleyerek Güney Afrika’nın
yaklaşımını göstermiştir. Gerçeklesen ziyaretler çerçevesinde ikili ilişkilerde
önemli kazanımlar elde edilmiştir. Devlet Başkan Yardımcısı olarak Zuma
ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla Motlante Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
Bu ziyaretler kapsamında önemli anlaşmalar imzalanmıştır. Ayrıca 2008
ile 2014’deki Afrika-Türkiye Zirveleri, iki ülke ilişkilerinin kesiştiği önemli
noktalardan bazılarıdır.
Gerek Güney Afrika’dan Türkiye’ye gerekse de Türkiye’den Güney
Afrika’ya üst düzey delegasyonların ziyaretleri, iki ülke ilişkilerinin başta
ekonomik olmak üzere siyasi, askeri ve kültürel alanlarda gelişmesine

23 Mehmet Özkan, ‘What Drives Turkey’s Involvement in Africa?’, Review of African Political Economy, 2010,
s.533-534.
24 Cumhuriyet, 02.03.2005, s. 4; Cumhuriyet, 09.03.2005, s. 10.
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yanı sıra askeri işbirliği imkânlarının önü açılmıştır.24 Ayrıca bu ziyaret
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katkı sağlamıştır. Fakat önemli anlaşmaların imzalanmasına rağmen
Güney Afrika Parlamentosu’nda onay süreçlerinin uzun sürmesi birçok
imkânın kaçırılmasına neden olmaktadır. Parlamentolar arasında yeteri
kadar iletişim kurulmaması, iki ülke arasındaki bir diğer önemli sorunu
teşkil etmektedir. Türkiye Parlamentosu’nda Güney Afrika Dostluk Grubu
bulunmasına rağmen Güney Afrika Parlamentosu’nda Türkiye’ye dair
bir oluşum bulunmamaktadır. Ayrıca Türk Meclis Başkanlarının ısrarla
Güney Afrika Meclis Başkanlarını Türkiye’ye davet etmelerine rağmen
olumlu cevap alamamaları da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini
yavaşlatmaktadır.
2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Güney Afrika ziyaretleri de bir
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diğer önemli gelişmedir. Bu ziyaret kapsamında Güney Afrika Dışişleri
Bakanlığı (DIRCO) “Türk Dış Politikası” konulu konferans düzenlemiş,
Türkiye’nin dış politikasını ve İsrail’e karşı duruşunu Erdoğan’ın verdiği
konferansla Güney Afrika kamuoyuna paylaşmıştır.25Özellikle de Filistin’e
destek mesajları, Güney Afrika kamuoyu ve karar vericileri tarafından
memnuniyetle karşılanmıştır. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Mothlante ile Bilateral National Commmision (BNC) konusunda Ankara’da
mutabakata varılmış; fakat hayata geçirilememiştir. 2015 yılında bu BNC
Türk parlamentosunda onaylanmıştır.26 Fakat Güney Afrika tarafından
herhangi bir gelişme söz konusu olmamıştır. 2005 yılından beri yapılan
Güney Afrika-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon (JEC) çalışmaları, 2012
ve 2017 yıllarında gerçekleştirilmiştir.
5 Aralık 2013 tarihinde Mandela’nın hayatını kaybetmesi üzerine,
Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Güney Afrika’ya giderek
cenaze törenine katılmıştır. Ayrıca Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
da Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçiliği’ne giderek taziye defterine
25 Cumhuriyet, 06.10.2011, s. 12
26 JEC Press Release, 2012.
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Mandela’yla ilgili duygularını kaleme alarak Türkiye’nin Mandela ve Güney
Afrika’ya verdiği önemi ifade etmiştir.
2014

yılında

düzenlenen

II.

Afrika-Türkiye

Zirvesi’nde

mevcut

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile Erdoğan ilk defa bir araya gelmiş ve
iki ülkenin liderleri birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur.
Ramaphosa’nın ifadesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı’nı ilk defa orada
iletişim kurduğunu, Türkiye’nin pan-Afrikanist politikalar çerçevesinde
yürünebilecek bir yol arkadaşı olabileceğini birçok konuda Erdoğan
ile benzer düşüncelere sahip oldukları görüşünü ifade etmiştir. Ayrıca
Ramaphosa, Türkiye’yle başta turizm alanında olmak üzere ekonomik
ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ve özellikle de enerji alanında
teknik işbirliklerinin ve teknoloji transferlerinin yapılması bir ihtiyaç

Apartheid sonrası Güney Afrika-Türkiye ilişkilerine dair son dönem ise
2016-2019 arasındaki “yükseliş eğilimli ilişkilerde zirve dönemi” olarak
sınıflandırılabilir. Bu dönem, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi süreci
ile başlamakta ve günümüze kadar sürmektedir. Güney Afrika Dışişleri
Bakanlığı olan DIRCO, yaptığı açıklamayla 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni
reddettiğini ve şiddetle kınadığını belirtmiştir.27 Ayrıca Güney Afrika’nın
Ankara Büyükelçisi’ne göre, 15 Temmuz’da olanları kınayan ilk devlet
başkanlarından biri DE Güney Afrika Devlet Başkanı’dır.28 Nitekim 15
Temmuz Darbe Girişimi ile meydana gelen bu kırılma noktası, Türkiye’nin iç
dinamiklerinde olduğu gibi dış politikasında da bir dönüşüm başlatmıştır.
Özellikle de paralel bir devlet yapılanması şeklinde organize olmuş
terör yapılanması olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının bu
darbe girişimin arkasında olması, yüzlerce masum insanın ölmesine ve
yaralanmasına sebep olmuştur. Böylece Türkiye, uluslararası arenada söz
27 South Africa Republic Foreign Ministry, Media Statement, 15 July 2016.
28 Ecenur Çolak, “Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçisi: Türk Halkına Minnettarız”, Anadolu Ajansı, https://
www.aa.com.tr/tr/buyukelcilerin-gozunden-turkiye/guney-afrikanin-ankara-buyukelcisi-malefane-turk-halkinaminnettariz/806435, (Erişim Tarihi: 12.12.2019).
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olduğunu vurgulamıştır.
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konusu terör yapılanmasına ait kurumların kapatılması ya da bahse konu
olan kurumların Türkiye’ye ait devlet kurumlarına devredilmesi stratejisine
geçmiştir. Bu kapsamda Türk yetkililer, Güney Afrikalı karar alıcılardan da
bazı taleplerde bulunmuştur.
Yeni süreçle beraber Türkiye, Güney Afrika’ya ilgisini artırarak, başta
kamu diplomasisi araçları olmak üzere, hemen her alanda kapsamlı
bir stratejiye geçmiştir. Klasik diplomasinin araçlarından ziyade kamu
diplomasisi araçlarına yönelen Türkiye, Güney Afrika’da önce kültürel
diplomasiyi uygulamalarına aracılık edecek olan Yunus Emre Enstitüsü’nü,
akabinde teknik yardım kuruluşu olarak TİKA’yı ve sonrasında da eğitim
diplomasisini yönetecek Türkiye Maarif Vakfını kurmuştur. Birçok özel
teşebbüsün ve sivil toplum örgütünün de aktif katılımlarıyla Güney
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Afrika’da Türkiye algısı gözle görülür bir şekilde olumlu hava yakalamıştır.
Ayrıca karşılıklı üst düzey ziyaretler, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini
zirve noktasına çıkarmıştır. 25-27 Temmuz 2018 tarihindeki BRICS
Liderler Zirvesi’ne Türkiye’nin İİT Dönem Başkanı olarak davet edilmesiyle
ikili ilişkiler zirve noktasına taşınmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geniş
bir heyet ile Güney Afrika’ya gelmesi, bu ülkeye verdiği önemi ortaya
koymaktadır.
Bu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı’nın Pretorya Türk Büyükelçiliği
hizmet binasını açması, açılış konuşmasında “bu binanın sadece Türklere
değil; tüm mazlumlara ve mağdurlara hizmet edecek bir bina olduğunu,
tüm Güney Afrikalıların hizmetinde olduğunu” söylemesi, Güney Afrika’ya
verdiği önemi göstermektedir. Ayrıca Erdoğan’ın Güney Afrika’nın önde
gelen kanaat önderlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen bir toplantıda
Güney Afrikalı Müslümanlarla bir araya gelmesi, FETÖ’nün teolojik olarak
ne tür bir yapıda olduğunu ve uluslararası arenada ne tür bir hizmet
gördüğünü açıklaması önemli bir noktadır. Yine bu dönemde Güney Afrika
Cumhurbaşkanı Ramaphosa’nın 15 Temmuz 2019 tarihinde Türk kurum
ve kuruluş temsilcilerini kabul etmesi anlamlıdır. 15 Temmuz Darbe
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Girişimi’nin sene-i devriyesindeki bu kabul, iki ülke arasındaki ilişkilerin
boyutunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir.
Apartheid sonrası Güney Afrika Türkiye ilişkilerinin diplomatik ve
siyasi boyutların önemi gün geçtikçe artırmaktadır. Yeni aktörlerin
diplomasi alanını çeşitlendirmesiyle ikili ilişkiler güçlenirken, bu dönemde
her iki ülkenin de iktidar partileri arasında gerçekleşen görüşmeler, iki ülke
arasındaki ilişkilere güçlü bir boyut katmıştır. Çok öncelerden başlatılması
gereken bu süreç, 2019 yılında Güney Afrika’nın iktidar partisi ANC Genel
Sekreteri başkanlığındaki heyetler ile Türkiye’nin iktidar partisi olan
Ak Parti’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı önderliğindeki
heyetlerin

bir

başlamıştır.

araya

gelerek

birtakım

görüşmelerde

bulunmasıyla

Her iki partinin de birbirlerini daha iyi tanıma ve işbirliği

Türkiye’yi ziyaret eden ANC heyeti, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak
üzere birçok ziyaret gerçekleştirmiştir.
Apartheid

sonrası

Güney

Afrika-Türkiye

ilişkilerinde

ekonomik

boyutlar merkezi bir öneme sahip olmuştur. Mandela’nın Devlet Başkanı
olmasından sonra Güney Afrika, birçok yabancı yatırımcı için cazip
hale gelmiş ve birçok ülkeyle ekonomik temelli ilişkiler geliştirmeye
başlanmıştır. Bu süreçte Güney Afrika, Türkiye’yle de benzer bir süreç
başlatmış ve Güney Afrika, ilk yıllarda yaklaşık 50 milyon dolarlık Türk
yatırımlarını kendisine çekmiştir. G-20 küresel ekonomik yönetişim
sepetinde birlikte yer alan iki ülkenin, 1994-2018 tarihleri arasındaki ticari
ilişkileri karşılaştırıldığında, ticari dengenin Güney Afrika’nın lehine olduğu
görülmektedir. Güney Afrika’nın ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında
Türkiye, dünya sıralamasında 29. sırada yer alırken; ithalat yaptığı ülkeler
sıralamasında ise 32. sıradadır.29

29 Gökhan Kahraman, South Africa-Turkey Relations in the Context of Post-Apartheid South African Foreign
Policy (1994-2019), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2020, s. 212.
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imkânları için Temmuz 2019’da Türkiye’de bir anlaşma yapılmıştır.
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POLİTİKASINDA GÜNEY AFRİKA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Türk müteşebbislerin girişimleri ve yatırımlarıyla kurulan ya da satın
alınan fabrikalar, binlerce Güney Afrikalıya iş imkânları sunmaktadır. Benzer
şekilde Güney Afrika’nın Türkiye’de kurduğu ve satın aldığı firmalar da
Türkiye’de benzer bir katkı sağlamaktadır. Ancak karşılaşma yapıldığında,
Türkiye’nin Güney Afrika’daki yatırımları önemli ölçüde fazladır. Diğer
taraftan karşılıklı işbirliği üzerine kurulan DTIK, JCI ve BBCN’nin paydaş
olduğu Güney Afrika-Türkiye İş Konseyi ve son zamanlarda hem Türk
hem de Güney Afrikalı iş adamlarının yönetiminde olduğu MUSİAD SA
gibi ekonomik iş konseyleri ve platformları iki ülke arasındaki ekonomik
ilişkilerin hızlı bir şekilde artış göstermesine neden olmaktadır.
Apartheid sonrası Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinin askeri boyutları
ise bir diğer önemli faktördür. Apartheid rejimin yumuşama belirtisi
Mustafa Sıtkı BİLGİN
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göstermesi ve rejimin geri dönülemez bir sürece girdiği dönemde Türkiye,
diplomatik ilişkisi olmayan Güney Afrika’yı ve problem yasadığı İran
ve Fransa gibi ülkeleri IDEA-89 Savunma Sanayi Fuarı’na davet ederek
tanıtım stantları açmasıyla askeri alanda ilişkilerin kurulmaya başladığı
görülmektedir. Apartheid rejimin resmen yıkılmasından sonra ise Türkiye
ile Güney Afrika arasında kurulan diplomatik ilişkilerden sonra ekonomik
ilişkilerin gelişmesine paralel olarak askeri alanda savunma sanayisinde
de sürdürülebilir ilişkiler kurulmaya başlanmıştır.
1994 yılından sonra Türkiye, Güney Afrika’dan askeri helikopterlerin
bakımı için teknik destek ve teçhizat ihtiyacı için iki ülke tedarikçileri
arasında sözleşmeler imzalanmasına rağmen bu sözleşmeler, Güney
Afrika Savunma Bakanlığı tarafından iptal etmiştir.30 Güney Afrika, bu
yaklaşımıyla hem Türkiye’yi ABD ve İsrail pazarına bağımlı kılarken
hem de savunma sanayi işbirliği imkanlarının ve savunma sanayi
ürünlerinin ihracatının önünü kesmiştir. Nisan 1995 yılında TSK’nın
Kuzey Irak’a düzenlediği operasyonlardan dolayı Güney Afrika, Türkiye’ye

30 Wheeler, a.g.m., s. 17.

274

Aralık • 2020 • 4 (2) • 254-287

BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
silah ambargosu koymuş ve Nisan 1996’da ise bu silah ambargosunu
kaldırmıştır. 1997 yılında Güney Afrika, Türkiye’ye 21.6 milyon dolar
değerinde 12 adet Roivaik helikopter bir satış için sözleşmeler imzalamış
ve sonraki alım için ise 145 helikopter için 260 milyon dolarlık satım
planlanmış olmasına rağmen bu satış gerçekleşmemiştir.31
Anlaşmaların iptal edilmesinin gerekçeleri arasında; Türkiye’nin
bölgedeki hâkim konumunun yanı sıra insan hakları konusunda yabancı
basında yapılan manipülasyonlar, Kıbrıs’ın bir bölümünün yasadışı yollarla
ele geçirildiğine dair Rum propagandalarına ve dayandırılan asılsız iddialar
gibi gerekçeler ileri sürülmüştür. Güney Afrika’nın gerek Kıbrıs Meselesi’nde
ve gerekse de insan hakları konusunda Türkiye’ye yönelik yanlış algıları
bir yana, bu tür helikopterleri başta Endonezya, Suudi Arabistan, Suriye,
ülkelere ihraç etmesi başka bir tutarsızlık örneği olarak ortaya çıkmaktadır.
Güney Afrika’nın 1997 yılında silah satışı ve lisans verilmesi hususunda
NCACC aracılığıyla standart kriterler getirmesi, Türkiye’ye belli şartlar
altında askeri malzeme ticareti yapma imkânı sağlamış olmasına rağmen
Türkiye, Güney Afrika’nın bu haksız ve olumsuz kararına saygılı olduğunu
belirterek Güney Afrika’yı kırmızı listeye eklememiştir.32 Ancak bu yolla
Güney Afrika savunma sanayisi, Türkiye’den gelecek yüklü miktardaki
gelirden faydalanamamıştır. Türkiye ise savunma sanayisi alanındaki
ihtiyaçlarının belli bir kısmını batılı ülkelerden tedarik ederken, yerli üretime
de ağırlık vermeye başlamıştır.
İki ülke arasında birçok ilişkide olduğu gibi, askeri ilişkilerde de
Kasım 2002 sonrasında Türkiye’deki iktidar değişikliği bir dönüm noktası
olmuştur. İki ülke arasındaki kırılgan hava, Türkiye’nin ANZAC günü
vesilesiyle anma etkinliklerine Güney Afrikalı yetkilileri davet etmesiyle

31 Milliyet, 11.08.1997, s. 19.
32 Wheeler, a.g.m., s. 18.
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Ruanda ve Cezayir gibi insan hakları konusundaki konumları belli olan
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bir yumuşama sürecine girmiştir. Sonrasında ise Türkiye’nin Güney
Afrika’nın askeri ataşesini kabul edeceğini açıklaması ve akabinde 2003
yılında Türkiye’nin uluslararası savunma fuarına Güney Afrika Ankara
Büyükelçisi’ni davet etmesi ilişkileri olumlu bir havaya sokmuştur. 2004
yılında ise Suriye sınırındaki kara mayınlarının temizlenme ihalesine Güney
Afrikalı firmaların çağrılması ve 2005 yılında Erdoğan’ın Güney Afrika
ziyareti öncesi Güney Afrika’yı kırmızı listeden çıkarması iki ülke arasındaki
ilişkilerde yakınlaşmayı hızlandırmıştır.33
Türkiye’nin yeni hükümet anlayışı ve yeni dış politika vizyonuyla
atılan olumlu adımlar, Güney Afrika karar vericilerinde karşılık bulmuş ve
2006 yılında Güney Afrika’nın savunma sanayi firması olan DENEL’den
bir heyet Türkiye’ye gitmiştir. Heyet, Güney Afrika olarak helikopter satışı
Mustafa Sıtkı BİLGİN
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yapabileceklerini ve Güney Afrika Hükümeti’nin tam desteğini aldıklarını
Türkiye’ye iletmiştir. Rekabetten ziyade işbirliği üzerine ilişki geliştirmek
isteyen Güney Afrikalılar, Türkiye’nin ATAK helikopterlerinin ihalesine
katılmıştır. Bu ihale, Güney Afrika’nın katılmış olduğu en büyük savunma
projelerinden biri olmasına rağmen ihaleyi kazanamamıştır. Bu ihalenin
elde edilememesinden dolayı DENEL firması küresel pazarlarda ana
yüklenici vasfından vazgeçmek zorunda kalmış ve Savunma Bakanlığı
bütçesinden pay almak durumunda kalmıştır.34 Bu durum, Güney Afrika’nın
savunma

sanayi

alanındaki

firmalarının

uluslararası

piyasalardan

uzaklaşmasına neden olmuştur.
Apartheid sonrası Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinin kültürel ilişkiler
boyutu ise yumuşak güç ekseninde kamu diplomasisi uygulamalarıyla
şekillenmektedir. Güney Afrika, çok kültürlü ve çok çeşitli sosyolojik
yapısıyla öne çıkarken, Afrika’nın ilginç turistik bölgeleri de Türklerin

33 Wheeler, a.g.m., s. 20.
34 Graeme Hosken, “Bid to Sell Rooivalk Copter to Turkey, South Africa”, IOL, https://www.iol.co.za/news/
south-africa/bid-to-sell-rooivalk-copter-to-turkey-279928, (Erişim Tarihi: 04.04.20209).
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ilgisini çekmiştir. Türkiye’nin ise kültürel zenginliği ve tarihi derinliği Güney
Afrikalıların merak ettiği kültürel öğelerin başında gelmektedir. Güney
Afrika, kamu diplomasisinde kültürel ve tarihi değerlerini öne çıkararak
küresel roller üzerine bir çalışma ortaya koymaya çalışırken; Türkiye’deki
faaliyetlerini ise Güney Afrika Ankara Büyükelçiliği üzerinden yürütmüştür.
Ayrıca üç büyük şehirde bulunan fahri konsolosluklar aracılığıyla da
kültürel faaliyetler gerçekleştirebilmektedir. Türkiye ise Güney Afrika’da
başta Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi aracılığıyla kültürel
ve sanatsal faaliyetlerini içeren kültürel diplomasiyi icra ederken; TİKA
aracılığıyla kalkınma ve teknik yardımları, Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla
da eğitim ve kültür diplomasisini yürütmektedir. Ayrıca Ankara, Yesilay ve
Kızılay’ın çalışmaları ile insani yardım faaliyetleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın
çalışmaları vesilesiyle inanç diplomasisi yürütmektedir. Buna ek olarak
Diğer taraftan Güney Afrikalı ve Türklerin kurmuş olduğu STK’lar aracılığıyla
yapılan çalışmalar ile kültürel ilişkilere olumlu katkılar sağlanmaktadır.
Uluslararası platformlarda ise Güney Afrika ile Türkiye’nin birçok ortak
paydası bulunmaktadır. Başta BM olmak üzere G-20’de aktif rol almaları
önemlidir. Dahası tarafların Afrika Birliği, BRICS, IBSA, South-South ve
Kuzey-Güney diyaloglarında işbirliği imkânları da mevcuttur. Buna ek
olarak her iki ülke de küresel sorunlara yaklaşımları çerçevesinde BM
Güvenlik Konseyi’nin karar verme mekanizmasında reform yapılmasını
savunmaktadır.

Taraflar,

küresel

ekonomik

yönetişimin

yapılmaya

çalışıldığı G-20’de de benzer yaklaşımlara sahiptirler. Türkiye’nin Afrika
Birliğin’de stratejik ortak olarak kıta dışı ülkeler arasında yer alması ve
Güney Afrika’nın da Afrika Birliği’nde lider ülke ve 2020 Dönem Başkanı
olması birçok işbirliği potansiyelini beraberinde getirmektedir.
Türkiye’nin 2018’de Güney Afrika’da düzenlenen BRICS Liderler
Zirvesi’ne İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) temsilen katılması, BRICS
Plus gibi işbirliği alanlarına kapı aralamaktadır. Güney Afrika, Türkiye
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Anadolu Ajansı ile medya, THY ile ticaret diplomasisi de uygulamaktadır.
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aracılığıyla KEİB, D-8, İİT ve Türk Dünyası başta olmak üzere bölgesel ve
küresel pazarlara ulaşabileceği gibi; Türkiye de Güney Afrika üzerinden
SACU, SADC, IORA başta olmak üzere, IBSA, Güney-Güney diyaloğu ve
Kuzey-Güney diyaloglarına aktif katılım sağlama ve yeni roller üslenme
potansiyellerine sahiptir.
Türkiye ve Güney Afrika, uluslararası arenada Ortadoğu ve Kuzey
Afrika gibi diğer bölgelerdeki sorunlara da benzer bakış açılarıyla
yaklaşmıştır. Kuzey Afrika’daki Batı Sahra Sorunu, Türkiye’nin gündeminde
bulunmazken; Ortadoğu’daki Filistin-İsrail çatışmasında, her iki ülke de
Filistin’in pozisyonunu desteklemekte ve iki devletli çözümden yana
olduğunu belirtmektedir. Güney Afrika Mandela’nın deyimiyle, esas
bağımsızlığını Filistin’in bağımsız olmasıyla elde edeceği düşüncesiyle
Mustafa Sıtkı BİLGİN
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dayanışma anlayışıyla hareket etmektedir. Türkiye ise Filistin’in sorunlarını
çözme gayretinin yanı sıra İsrail’in yaptıklarını uluslararası platformlara
taşıyarak dünya kamuoyunun İsrail’e karşı uluslararası baskı oluşması için
politikalar ortaya koymaktadır.
Her iki ülkede son dönemde, İsrail’den büyükelçilerini çekmesine
rağmen Türkiye bir adım daha ileri giderek İsrail’e uluslararası arena
üzerinden yaptırım uygulanması stratejisine yönelmiştir. Güney Afrika’nın
söylemden ileri giden bir fiili yaptırımı görülmemektedir. Tarafların Suriye
konusuna bakışlar da benzerdir. Güney Afrika, dış müdahaleye karşı
olurken; her iki ülke de Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır. Nitekim
Türkiye, sınır komsusu olduğundan dolayı Suriye’nin istikrarı için hareket
ettiğini söylemekte ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaktadır.
Her iki ülke de Mısır’daki darbe girişimi ile iktidarın değişmesini protesto
etmişse de kısa bir süre sonra Güney Afrika ile darbeci yönetim arasında
ilişkiler kurulmuştur. Buna karşılık Türkiye ise 2020 yılı itibariyle hala darbe
yönetimi ile üst düzey bir ilişki kurmamıştır.
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SONUÇ
Kökleri 19. yüzyıla kadar uzanan Güney Afrika-Türkiye ilişkileri, t önemli
birçok olaya tanıklık etmiştir. Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinin en zayıf
olduğu dönemlerde bile, bu tarihi derinlik sayesinde iki ülke arasındaki
temaslar kesintiye uğramadan devam edebilmiştir. Güney Afrika’nın
Koloniyal, Birlik ve Apartheid dönemlerinde pek çok sorun ortaya
çıkmasına rağmen özellikle Güney Afrika’da bulunan Müslüman halklar
ortak paydasıyla Türkiye’yle ilişkilerini devam ettirebilmiştir. Hükümetler
nezdinde ise koloniyal dönem ve Birinci Dünya Savaşı süreçlerinde Güney
Afrika-Türkiye ilişkileri Osmanlı İmparatorluğu-Britanya İmparatorluğu
ilişkileri çerçevesinde şekillenirken; İkinci Dünya Savaşı ve sonrası
Apartheid sürecinde Güney Afrika ırkçı yönetimiyle Türkiye arasında
başta BM olmak üzere uluslararası platformlarda ırkçı Güney Afrika
rejimini eleştirmiş ve protesto ederek kınamıştır. Ayrıca Afrika’daki ulusal
özgürlük hareketlerine desteğini çeşitli siyasi ortamlarda dile getirmiştir.
Apartheid sonrası Güney Afrika-Türkiye ilişkileri, Mandela’nın başta
iş insanları olmak üzere, Türkleri Güney Afrika’ya davet etmesiyle önemli
bir ivme kazanmasına rağmen iki ülke arasında geçmişten kalan bazı
siyasal ve stratejik sorunların devam ettiği daha önce de ifade edilmişti.
Hükümetler ve partiler arası iletişimsizlik ve yanlış anlamalardan
kaynaklanan

bu

sorunların

başında,

Güney

Afrika

hükümetlerinin

Türkiye’deki Kürt Sorunu’na PKK propagandaları çerçevesinde yaklaşımları
bulunmaktaydı. Diğer sorunlar ise bunun yansıması olan ekonomik ve
stratejik meselelerdi.
İki ülke arasında vuku bulan problemler, Kasım 2002 tarihinde
Türkiye’de Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin iktidara gelmesi süreci
ve sonrasında, iki ülke arasındaki sorunların realist bir bakış açısıyla
çözülmeye çalışıldığı ve zamanla ulusal çıkarlar ortak paydasında
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herhangi bir diplomatik ilişki kurulamamıştır. Bu dönem içerisinde Türkiye,
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stratejik işbirliği sürecine giden bir ivmenin yakalandığı, elde edilen veriler
çerçevesinde gözlemlenmiştir. Özellikle iki ülke liderlerinin BRICS Liderler
Zirvesi’nde bir araya gelmeleriyle geleceğe yönelik stratejik birliktelik
ortamı için bir zemin oluşturulmuştur. Her iki ülkenin de liderleri, bu zirvede
birbirlerini daha iyi tanıma imkânı bulmuş ve karşılıklı potansiyellerin
keşfedilmesi sağlanmıştır. Güney Afrika ve Türkiye’nin uluslararası
ilişkilerdeki benzer politikaları takip etmeleri iki ülkeyi birbirine daha çok
yaklaştırmıştır. Özellikle ikili ilişkilerdeki ekonomik, ticari, askeri ve kültürel
ilişkilerdeki gelişmeler çok taraflı ilişkilere de yansımıştır.
Apartheid sonrası Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinin zeminini siyasi ve
diplomatik ilişkiler oluşturmaktadır. Diplomatik misyonların açılmasıyla
ilişkiler resmi zemine oturmuş, 2019 yılındaki parti-parti ilişkisiyle sağlam
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bir zemin kazanmıştır. İki ülke ilişkilerinde temel motor ise ekonomik
ilişkilerdir. DTİK, JCI, BBC ve MUSİAD SA gibi ekonomik araçlar ile
ekonomik ve ticari ilişkiler çeşitlendirilerek kuvvetlendirilmiştir. Askeri
ilişkilerdeki teknoloji yoğunluklu savunma sanayi transferleri, ikili ilişkilere
olumlu katkı sağlamaktadır. Denel, Armscor ve Aselsan gibi stratejik teknik
kurumlar aracılığıyla bu ilişkiler geliştirilmektedir.
Kültürel ilişkilerde ise özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası
Türkiye’nin Güney Afrika’ya yönelik saha çalışmaları artmıştır. Kültür ve
sanat alanında Yunus Emre Enstitüsü, teknik yardım ve kalkınma yardımları
alanında TİKA, eğitim alanında Türkiye Maarif Vakfı, insani yardım
çalışmaları ile Kızılay ve Yeşilay’ın çalışmalarının yanı sıra Güney Afrikalı
ve Türk sivil toplum örgütlerinin çalışmaları iki ülke arasındaki kültürel
ilişkilere önemli katkı sağlamaktadır. Ekonomi merkezli ilişkilere gelince,
bu ilişkiler siyasi ve askeri ilişkiler çerçevesinde yapılandırılarak kültürel
ilişkilerle de çeşitlendirilmiş ve sonuçta iki ülke arasında sürdürülebilir
ekonomik ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır.
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Uluslararası platformlarda ise başta BM olmak üzere, iki ülkenin
de savunduğu “dünya beşten büyüktür” söylemi, Filistin konusunda
ortaya konan ikili dayanışmasının yanı sıra G-20 gibi küresel ekonomi
yönetişiminde aktif roller üstlenilmesi, her iki ülkenin de uluslararası
ortak çalışmalar yürütülmesine dair potansiyellerini ortaya koymaktadır.
Ayrıca Afrika Birliği’nde Güney Afrika’nın siyasal ağırlığı, 2020 Dönem
Başkanlığı’nı üslenmesi, Türkiye’nin Afrika Birliği’nde kıta dışı stratejik
ortak olarak yer alması ve NEPAD gibi bir projeye olumlu yaklaşması iki
ülkenin çok taraflı işbirliği yürütme potansiyelini ortaya koymuştur. Diğer
taraftan bölgesel ve kıtasal boyuttaki diğer örgütler de her iki ülke için de
uluslararası potansiyel işbirliği fırsatlarını sunmaktadır. Güney Afrika’nın
önderliğinde SADC, SACU ve IORA gibi bölgesel örgütler birçok ekonomik
potansiyel sunarken; Türkiye’nin ağırlığının olduğu KEIB, D8, İİT ve Türk
sunma potansiyeli taşımaktadır.
Güney Afrika, Türkiye aracılığıyla Karadeniz havzasına, Balkanlara,
Kafkasya’ya, Orta Asya’ya ve Akdeniz havzasına ulaşabilme imkânlarına
sahiptir. Türkiye ise Güney Afrika aracılığıyla SACU ve SADC ülkelerinin
yanı sıra Hint Okyanusu İşbirliği (IORA) bağlantısı aracılığıyla bu örgütlerin
siyasi ve ticari potansiyellerinden yararlanma imkânına sahip olabilir.
Ayrıca her iki ülke de güney-güney diyalogunun yanı sıra gelişmiş ülkeler
ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki kuzey-güney işbirliği gibi yeni
küresel ve bölgesel işbirlikleri geliştirebilir ve uluslararası platformları
çeşitlendirebilir.
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STRUCTURED ABSTRACT
South Africa-Turkey relations a rarely studied subject in the literatüre
and has been witnessed an uneven periods in the course of history. The
roots of these relationships could be back to the second half of the 19th
century. Diplomatic relations were established between the twocountries
after the collapse of Apartheid regime. Despite the establishment of
official relations, relationship of the two countries have not reach the
desired level. In this article the development of relations between the
two countries during post-Apartheid era and the nature of South African
foreign policy have been searched and analyzed. The analyses will be
made in the context of foreign policy analysis. In this study, two main
arguments are put forward: first, the natüre and process of South AfricaMustafa Sıtkı BİLGİN
Gökhan KARAMAN

Turkey relations are discussed in the framework of three distinctive
periods. Thes eare: Colonial period, South African Union period, Apartheid
and later periods. Second, South Africa-Turkey relations are examined
from the point of content that is in terms of factors that affected South
Africa-Turkey relations since the 1990s.
These factors can be mentioned as: the contrast views revoveled
around the framework of Atatürk Peace Prize, arms embargo es and the
Kurdish issue all they have contributed to strained relations between the
two countries. However, Turkey’s constant diplomatic and political effort
screated opportunuties fort the development of relations between Turkey
and South Africa. The fact that both countries have the characteristics of
bein fleading countries in their respective geographies in with respect to
the geopolitical and geostrategic, economic, military and cultural areas.
Additionally the both countries have similar potentials in international
platforms made the cooperation processeasy for them. In short, the
present study has attempted to outline the possibilities of cooperation in
bilateral and multilateral platforms by demonstrating the complementary
potentiality of the both countries between eachother.
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Moreover this study has dealt with the foreign policy of South
African Republic from the points of foreign policy analysis in order to
describe the importance of the relations between South Africa and
Turkey foreign policy analyses are to be made in accordance with the
foreign policy analysis levels. According to many researchers, analysis
levels are categorized as individual, state and system levels. Some
researchers also include the level of comparative foreign policy analysis
in this classification. The level of individual analysis generally focuses
on leader sand decisionmakers, by trying to explain foreign policy and to
understand the personalities of leader sand decision makers and it also
involves about how they perceive the world. The analysis at the state level
examines how the internal factors of the state affect its political behavior
the relations between states with in the framework of the international
environment. As for the level of comparative foreign policy analysis, at
least two states are compared in order to discover the similarities and
differences with regard to the formulation of their foreign policies. Thus,
foreign policy analysis levels can be used either by one level or more than
one level of analyses. In the present study, it analyzes the topic both at
individual and state level to describe better South African-Turkey relations
in general and the development of of South African policy towards Turkey
in particular.
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to wards the outside world. While in the system-level analysis, it examines

MEHMET SAİT DİLEK, SORULARLA AMERİKAN DEVRİMİ,
EĞİTİM YAYINEVİ, KONYA 2020, 127 S.*
Mehmet Sait Dilek, American Revolution by Questions, Egitim Publishing,
Konya 2020, 127 p.

Müge YÜCE**
“Hiçbir şey Amerika’nın kendini Avrupa
sistemlerinden ayırması ve kendine özgü bir
sistem kurması kadar önemli değildir.”
Thomas Jefferson

Amerikan Devrimi’nin fikrî temellerini
hazırlamış kişilerden biri olan ve
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD)
kurucu babaları (founding fathers)
arasında sayılan Thomas Jefferson,
Avrupa’daki
ve

monarşi,

feodal

sisteme

aristokrasi
dayanan

eşitsizliklerin ABD’de engellenmesini
temel

kuruluş

ilkelerinden

birisi

olarak belirlemiştir. Özgür, eşit ve
bağımsız bir ülke kurulması amacıyla verilen mücadele süresince ortaya
konan kararlılık, ABD’nin Bağımsızlık Bildirgesi’nde en somut ifadesini
bulmuştur.
19. ve 20. Yüzyıllar boyunca “Amerikan Rüyası”, “Özgürlükler Ülkesi”,
“Tepenin Üzerinde Parıldayan Bir Şehir”, “Dünyayı Aydınlatan Bir Fener”,
“Demokrasi Havarisi” gibi metaforlarla dünyanın dört bir yanından
özgürlük özlemi duyan insanları kendisine çeken ABD, 21. yüzyılda
popülizm, ırkçılık, polis şiddeti, sosyal medya propagandaları, korumacı
ticaret politikaları gibi kuruluş ideolojisiyle çelişen gerçeklikler üzerinden
*
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MEHMET SAİT DİLEK, SORULARLA AMERİKAN DEVRİMİ,
EĞİTİM YAYINEVİ, KONYA 2020, 127 S.
dünya gündeminin merkezinde yer almaya başlamıştır. Amerikan iç ve dış
politikasında meydana gelen tüm bu güncel gelişmeler/gerilimler, küresel
sistemde değişmekte olan güç dağılımı ve bu güç dağılımının ortaya
çıkardığı yeni bir “değerler dünyası” ile paralel meydana gelmektedir.
Tam da bu tartışmaların yoğun şekilde yaşandığı, ABD’nin temsil
ettiği liberal değerler ile otoriter tek parti yönetimine sahip Çin’in
önemli bir karşıtlık içerisinde ele alındığı bu dönemde “Yeni Dünya” da
kurulan kolonilerin “ne”ye ve “kim”e karşı birleşerek dünyanın ilk federal
anayasasını oluşturduğunu yeniden hatırlamak önem arz etmektedir.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Sait Dilek tarafından kaleme
alınan “Sorularla Amerikan Devrimi” başlıklı kitapta bu soruların cevabını
Müge YÜCE

bulmak mümkün görünmektedir. Adı geçen eser, 2020 yılında Eğitim
Yayınevi tarafından basılarak okuyucuyla buluşmuştur. Tamamı 127 sayfa
olan eser, Amerikan Devrimi’ni karakterize ederek bu devrimin ruhunu
etkileyen en önemli faktörleri soru-cevap şeklinde ele alarak konunun
özünü vermeye çalışmaktadır.
Kitap, ABD’nin kuruluşuna zemin hazırlayan ve İngiltere ile ABD
arasındaki bağımsızlık mücadelesinin temelini oluşturan On Üç Koloni’yi
gösteren bir haritayla başlamaktadır. Bugün Orta Amerika’nın tamamını
kaplayan ABD’nin başlangıçta hangi bölgedeki koloniler tarafından
kurulduğunun anlaşılması için verilen bu harita, kendisini takip eden diğer
sayfada günümüzde ABD’nin kaç eyaletten oluştuğu bilgisi ve güncel bir
haritayla desteklenmiş, böylece tarihî bilgi güncel bilgiyle desteklenerek
okuyucunun geçmiş ve bugün arasındaki karşılaştırmayı yapabilmesi
kolaylaştırılmıştır.
Daha sonra ABD ile ilgili kısa bir coğrafi bilgi paylaşılmış, arkasından
ABD’nin kullanmış olduğu (ilk) bayraklar ve armalar hakkında bilgi verilmiş
ve görselleri paylaşılmıştır. Böylelikle bugün uluslararası ilişkilerde bir
devletin egemenliğini sembolize eden en önemli araçlardan birisi olan
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devlet bayrağına ve armasına değinilerek okuyucuya önemli bir bilgi
aktarımı sağlanmıştır. Bu bilgi sayesinde ABD bayrağı üzerindeki yıldızların
neyi sembolize ettiği, bayrağın ve armanın hangi aşamalardan geçerek
bugünkü şekline ulaştığı hakkında fikir sahibi olunması istenmiştir.
Amerika’da kurulan koloniler ile İngiltere arasında klasik bir sömürensömürülen ilişkisinin olmayışı, Amerikan Devrimi’ne karakter veren
en önemli unsurlardan biridir. Bu sebeple yazar, Amerika’da kurulan
kolonilere ait bilgileri Amerika Kıtasının keşif süreciyle başlatmış, kıtada
ilk keşfedilen bölgeleri ve bu keşiflerin dönemin uluslararası ilişkilerine
etkilerini incelemiştir. Dahası bu keşifler ve koloni kurma sürecini Otuz
Yıl Savaşları, Dokuz Yıl Savaşları, İspanya ve Avusturya Veraset Savaşları,
Yedi Yıl Savaşları gibi dönemin en önemli uluslararası gelişmeleriyle
etkileri kısaca açıklanmıştır.
Dönemin küresel atmosferi verildikten sonra İngiltere tarafından
çıkartılan Zorlama Yasalar hakkında genel bilgiler verilmiş ve Amerikan
Bağımsızlık Savaşı’na giden yolun köşe taşları değerlendirmeye tabi
tutulmuştur. Yasaların kolonilerde yol açtığı huzursuzluklar ve kolonilerde
gelişmeye başlayan bağımsızlık ruhu, Boston Katliamı ve Boston Çay
Partisi gibi iki önemli örnek üzerinden okuyucuya sunulmuştur.
Kitabın en önemli özelliklerinden birisi Amerikan Devrimi’ne etki
eden iki önemli düşünürün (Thomas Paine, John Locke) kaleme aldıkları
yazılardan çarpıcı kesitlerin sunulmuş olmasıdır. Örneğin kitapta Thomas
Paine tarafından yazılan ve dönemin koloni halkı üzerinde önemli bir etki
yaratan şu sözlere yer verilmiştir:
“Amerika’nın anavatanı İngiltere değil Avrupa’dır. Bu Yeni Dünya
(Amerika) Avrupa’nın her tarafında dinî hürriyetten mahrum
edilen zulmedilen kişiler için bir sığınak olmuştur. Bu kişiler bir
annenin yumuşak kucağından değil bir canavarın zulmünden
buraya doğru kaçtılar.” (s. 73)
December • 2020 • 4 (2) • 289-292

291

Müge YÜCE

bağlantılı bir şekilde ele almış ve tüm bu savaşların Amerikan Devrimi’ne

MEHMET SAİT DİLEK, SORULARLA AMERİKAN DEVRİMİ,
EĞİTİM YAYINEVİ, KONYA 2020, 127 S.
Benzer şekilde John Locke tarafından kaleme alınan ve kolonilerin
İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan
“Hükümet Üzerine İkinci Tez” başlıklı eserinden de alıntılar yapılmıştır:
“Eğer kral yalnızca belli kişilere karşı değil, fakat başında olduğu
bütün ulusa karşı nefret duyarsa ve tahammül edilmezcesine bir
kötüye kullanımla bütün halkın veya onun önemli bir kısmının
üzerinde zalimce bir tiranlık kurarsa, bu durumda halk direnme
ve kendisini yaralanmadan koruma hakkına sahiptir.” (s. 76)
Kitapta, I. ve II. Kıta Kongreleri, bu süreçte İngiliz askerleriyle koloni
milisleri arasında meydana gelen muharebelerin yol açtığı sonuçlar göz
önünde bulundurularak anlatılmıştır.
Müge YÜCE

Kitabın okunması sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’ne bağımsızlık
ve liberal düzen ruhunu veren gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunacak,
Virgina Haklar Bildirgesi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi gibi metinlerin
nasıl bir süreçte ortaya çıktığı anlaşılacak ve “Monroe Doktrini”, “ilerici
emperyalizm”, “kıta içi genişleme”, “federal anayasa”, “büyük uzlaşı” gibi
kavramlar hakkında giriş niteliğinde bilgi sahibi olunacaktır.
Kitabın tamamında okuyucuyu sıkmayan, akıcı ve öz bir anlatım
benimsenmiş ve detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli referans
kitaplar paylaşılmıştır. Bu özellikleriyle kitap, Amerikan Devrimi konusuna
ilgi duyan her kesimden okuyucuya hitap etmekte ve özellikle Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Tarih gibi alanlarda okuyan üniversite
öğrencileri için temel bir destek kitabı olma özelliği taşımaktadır.
Bunlara ek olarak kitap, sosyal bilimler alanında öğrenim görmekte
olan öğrencilerin haricinde doğa ve fen bilimleri alanlarında okuyan ve
dünya tarihini değiştiren büyük kırılmalara karşı ilgi duyan öğrenciler için
de ideal bir temel kitap olma özelliği taşımaktadır.
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Cenk TAMER**
Kazakistan’ın

bağımsızlığının

ilk

günlerinden itibaren diplomaside üst
düzey görevlerde bulunan deneyimli
diplomat, Ortadoğu uzmanı ve şu
anki Türk Konseyi Genel Sekreteri
Bagdad Amreyev’in kaleme aldığı
bu

eser,

küreselleşen

problemlerini

ve

çözüm

dünyanın
yollarını

ortaya koyması bakımından değerli
bir çalışmadır. Kazakistan’ın kurucu
Cumhurbaşkanı

Elbaşı

Nazarbayev’in

2000’li

Nursultan
yılların

başlarında tarihte ilk kez semavi ve geleneksel din liderlerini Astana’da bir
araya getirmesiyle dünyada hoşgörü ve barış kültürünün yaygınlaşmasının
temelleri atılmıştır. Bu anlamda eser, Elbaşı Sayın Nazarbayev’in
medeniyetler diyaloğu çağrılarını daha güçlü bir sesle dile getirmektedir.
Bu kitapta Amreyev, Kazakistan’ın dış politika prensiplerini ortaya
koymakta ve Kazak yurdunun dünya barış ve güvenliğinin inşasında nasıl
bir rol üstlendiğini vurgulamaktadır. Yöntem bilimsel açıdan bakıldığında
kitapta ilk olarak sorunun niteliği, kaynağı ve temel hususları ortaya
konduktan sonra Amreyev’in sorunla ilgili getirmiş olduğu çözüm önerileri
sunulmaktadır. Bu bağlamda, deneyimli Kazak diplomat, konuyla ilgili
çeşitli gazetelere vermiş olduğu röportajlardan yararlanmıştır. Nihayetinde
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eser, medeniyetler diyaloğu temel prensibinden hareketle Kazakistan’ın
dünya ülküsünü bütün fikri, siyasi, kültürel ve dini boyutlarıyla ortaya
koymaktadır. Kitap; “Uluslararası İlişkilerin Yeni Modeli: Medeniyetler
Diyaloğu”, “Ortadoğu’da Savaş ve Barış”, “Kazakistan ve Ortadoğu” ve
“Kazakistan: Asya Güvenliğinin Önemli Faktörü” olmak üzere 4 başlıktan
oluşmaktadır.
“Uluslararası İlişkilerin Yeni Modeli: Medeniyetler Diyaloğu” adlı
birinci bölümde, ilk olarak medeniyetler diyaloğu alanındaki uluslararası
girişimler ortaya konmuş ve ardından söz konusu kavramın siyasi, kültürel,
düşünsel, hukuki ve dini boyutları açıklanmıştır. Ardından Amreyev, 2003
yılında Kazak Elbaşı Nazarbayev’in öncülüğünde Astana’da düzenlenen
Semavi ve Din Liderleri Kurultayı’nın tüm dünyada medeniyetler
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diyaloğunun bir fenomen halini almasında nasıl bir rol üstlendiğini
açıklamıştır. Bu anlamda, Elbaşı’nın göstermiş olduğu liderlik vasfına, sahip
olduğu ilerici görüşlere ve dünya barışına olan katkılarına vurgu yapılmıştır.
Buna örnek olarak, dünyanın önde gelen siyasi ve dini liderlerinin kurultay
vesilesiyle Kazakistan ve Kazak Elbaşı’na ithafen yayınladıkları tebrik
mesajlarına yer verilmiştir.
“Ortadoğu’da Savaş ve Barış” başlıklı ikinci bölümde, Arap-İsrail
savaşlarıyla başlayan Ortadoğu’daki kriz süreci ana hatlarıyla ele
alınmış ve Kazakistan’ın Ortadoğu’daki barış sürecine nasıl bir katkıda
bulabileceğine dair önerilerde bulunulmuştur. Bu bağlamda Elbaşı
Nazarbayev’in hem İsrail ve dünya Yahudileri nezdinde saygınlığa
sahip olduğu hem de Arap ülkeleriyle dostane ilişkiler geliştirdiği
vurgulanmıştır. Amreyev, Kazakların Ortadoğu sorunlarının çözümünde
öncü olabileceğini dile getirmektedir. Bunun en önemli sebebi de
Kazakların hoşgörü anlayışıdır. Özünü bozkırlardan alan bu hoşgörü
kültürü, diğer din ve etniklerin kucaklanmasına imkân sağlamaktadır.
Bu bakımdan Kazak obasında büyüyen ve dolayısıyla bozkır kültürünün
içinden gelen Elbaşı Nazarbayev, öncülüğünü yaptığı “Semavi ve
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Din Liderleri Kurultayı” sayesinde dünyada evrensel barış kültürünün
hâkim kılınmasına katkıda bulunmaktadır. Bu bakımdan, dinler arası
diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayan, Kazakistan’ın başını çektiği söz
konusu kurultaylar, Ortadoğu’daki mezhep çatışmalarının çözümünde
etkin bir mekanizma olarak yükselebilir. Ayrıca Amreyev, bu bölümde
Irak’tan Lübnan’a, Mısır’dan Ürdün’e ve İsrail’den Filistin’e olmak üzere
Ortadoğu’nun neredeyse bütün sorunlarıyla ilgili görüşlerini aktarmıştır.
“Kazakistan ve Ortadoğu” başlıklı üçüncü bölümde, ilk olarak
Kazakistan dış politikasının temel kavramları üzerinde durulmuştur.
Öncelikle ulusal güvenlik tehdidinin sınırlarını çizen Amreyev, Rusya ve
Çin’in ülkenin daimi müttefikleri ve daimi ortakları olması gerektiğinden
bahsetmektedir. Bunun yanı sıra dini aşırıcılığı ve Kazak halkını
sıralayan Amreyev, stratejik kaynak olarak Avrupa’yı göstermekte ve
Kazakistan’a karşı ideolojik çıkarları bulunmayan Avrupa Birliği’ni en
cazip kutuplardan biri olarak ifade etmektedir. Amreyev, bu bölümde
Kazakistan’ın

Ortadoğu

ve

Afrika

politikalarına

ilişkin

öneriler

getirmekte, ayrıca ülkenin petrol politikasına ve uluslararası imajına
değinmektedir. Daha sonra ise Kazak Büyükelçi, ulusal ve uluslararası
basın organlarında yayımlanan Ortadoğu ile ilgili görüşlerini derlemiştir.
“Kazakistan: Asya Güvenliğinin Önemli Faktörü” başlıklı dördüncü
bölümde

Amreyev,

Elbaşı

Nazarbayev’in

dinler

arası

diyalog

kurultaylarından sonra dünya barışına sunduğu bir diğer katkı
olarak Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nı
göstermektedir.

Ardından

Kazak

Büyükelçi,

tarihten

ekonomik

kalkınmaya, ulusal uyumdan dış politikaya, demokratik gelişmelerden
büyük devletlerle ortaklığa, Asya güvenliğinden İslam Dünyası’na
kadar olan geniş bir perspektifte Kazakistan’ı değerlendirmekte ve
her bir meseleyle ilgili önerilerde bulunmaktadır. Her şeyden önemlisi
Kazakistan’ın dengeli bir dış politika yürüterek herhangi bir yabancı
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İslam’dan uzaklaştırma çabalarını ulusal güvenlik tehditleri olarak
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devlete bağımlı kalmadığının altını çizen Amreyev, çeşitli uluslararası
ve bölgesel örgütlerin aktif üyesi olan Kazakistan’ın dünya toplumları
nezdinde

büyük

itibar

kazandığını

belirtmiştir.

Bağımsızlığından

itibaren nükleer silahtan arınma meselesinin kritik önemde olduğunu
vurgulayan Amreyev, Kazakistan için geçmişte “nükleer devlet”, daha
sonraları ise “parlayan petrol ülkesi”, “tarım devi” ve “ulusal uyumun
eşsiz örneği” gibi sıfatların kullanıldığını belirtmiştir.
Kitabın

metodolojisi

incelendiğinde,

konu

sınıflandırılmasının

başarılı olduğu ve başlık düzenlemesinin uyumlu yapıldığı görülmektedir.
Her bir bölümün sonuna, Amreyev’in ulusal ve uluslararası basına
verdiği röportajlar eklenmiştir. Kitap, bir Kazak diplomatın gözüyle yeni
dünyanın problemlerini resmetmeyi ve buna ilişkin öneriler getirmeyi
Cenk TAMER

amaçlamaktadır. Ağır akademik terimlerden uzak olmakla birlikte
oldukça sade bir dille yazılan eserin yarı-derleme niteliğinde olduğu
söylenebilir. Kazakistan’ı yakından tanımak ve Kazak karar alıcıların
dünya görüşlerini öğrenmek isteyenler için pratik bir kitaptır. Bunun yanı
sıra eser, özellikle Ortadoğu ve Asya siyaseti olmak üzere dünyadaki
çatışma ve güvenlik sorunlarına ilişkin meselelerde önemli bilgiler
vermektedir. Sonuç olarak Amreyev, “Doğu ve Batı” adlı kitabında
küreselleşme çağrısını temel prensip olarak ele almış ve Kazakistan’ın
dünya barışına olan mevcut ve gelecekteki katkılarına dikkat çekmiştir.
Deneyimli Kazak diplomat, içerik bakımından doyurucu ve yöntem
bilimsel açından başarılı bir eser ortaya koyması sebebiyle uluslararası
ilişkiler literatürüne önemli bir katkıda bulunmuştur, diyebiliriz.
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