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Dr. Leonid REŞETNİKOV 
(RISS Başkanı):

RISS üyelerini
sizlerle tanıştır-
mak istiyorum.
Dergimizin baş
redaktörü Ajdar
Kurtov, Yakın
Doğu Araştırma
Merkezi Müdür
Yardımcısı Anna 

Glazova, İrina Svistunova,  RISS Kaf-ff
kasya Uzmanı Evgeniy Bahreviskiy,
RISS Rostov Müdürü Eduard Popov 
ve Alexander Kalesnikov’u tanıyor-
sunuz zaten. Bu görüşmeyi sabırsız-
lıkla bekliyorduk. Çünkü, aramızda 
sürekli olan bir diyalog var. ORSAM’ı 
Türkiye’nin en önemli merkezlerin-
den biri olarak görüyoruz. Değerlen-
dirmeleriniz ve fikirleriniz bizim çok 
önemli. Ankara’da verdiğiniz değer-
lendirmeleriniz bize bölgedeki duru-
mu daha iyi değerlendirmemize de 
yardım etti. Bugün çok açık konuşma-
yı ümit ediyoruz. ABD’nin silahlı kuv-
vetlerini çektikten sonra Irak’ın duru-
munu konuşacağız. ABD’nin Irak’ta 
olduğu sırada 70 binden fazla insan 
öldü. Libya’da Kaddafi devrildikten 
sonra 30-50 bin arasında insan öldü. 
Silahlı eylemlerin maliyeti çok yüksek 
oluyor. Bu konuları da konuşacağız.
Hükümetimiz Suriye ve Afganistan’da 
durumların kötüleştiğini belirtiyor. 
ABD ve İsrail kısa vadede İran’a bir 
darbeden vazgeçmiş görünüyorlar.
ABD’nin Silahlı Kuvvetlerini Irak’tan
çekmesine rağmen halen Irak’ta kalan
50 bin Amerikalının arasında askerler
de var. Türkiye’nin ve Rusya’nın rolü 
bölgede çok önemli ve gittikçe art-
maktadır. Rus Hükümeti Türkiye’yle
işbirliği yapmaya büyük ilgi duyuyor. 

Bu görüşmemiz bizim ortak kararlar 
vermemize yardım etmeli. Putin’in
politikalarında Türkiye vazgeçilmez 
bir ortaktır. Açılış konuşmamı burada 
bitirip sözü size bırakmak istiyorum.

Hasan KANBOLAT 
(ORSAM Başkanı): 

Sayın Reşetnikov 
bizleri Rostov’a 
davet ettiği için 
teşekkür ederek 
sözlerime başla-
mak istiyorum. 
Ayrıca, Rostov 
şubesine de te-
şekkür ederim. 

Tanışalı ve aramızda protokol imza-
lamamız henüz bir yıl olmadı ama bu 
bir yıl içinde önemli bir mesafe kat
ettik. Ankara’da Suriye üzerine ortak 
çalıştay yaptık ve bunu da yayınladık.
Vladimir Karyakin’in “Bölgesel Ge-
lişimin Trendler ve Senaryolarının
Araştırılmasındaki Araç: Jeopolitik
Dinamikler” adlı raporunu Türkçe ve
Rusça yayınladık. Türk ve okuyucusu-
na sunduk. RISS ile Dışişleri Bakanlığı 
Stratejik Araştırma Merkezi (SAM)’de 
Nisan 2012’de bir protokol imzaladı.
Bunlar önemli adımlar fakat yeterli 
değil. Bundan sonra daha sık bir ara-
ya gelip daha fazla ortak çalışmalara
imza atmamız lazım. Kanaatimce hem 
Rusya Federasyonu’nun hem Türkiye
Cumhuriyeti’nin bu tür diyaloglara 
ihtiyacı var. Ortadoğu, Türkiye için
giderek daha fazla önem kazanmakta-
dır. Aslında, Ortadoğu unuttuğumuz
ve yeniden tanıdığımız bir coğrafya-
dır. Onun için Türkiye bu yeni hatır-
ladığı ve kavuştuğu coğrafyayla ilgili 
heyecanla birtakım iyi niyetli hata-
larda yapabilmektedir. Ortadoğu’nun
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istikrarı ve güvenliği hem Türkiye’nin
hem de Rusya Federasyonu’nun iste-
ğidir. Gördüğümüz kadarıyla Suri-
ye’deki olaylar Irak’a da yansımıştır
ve bölgenin istikrarsızlığına neden ol-
maktadır. Tabii bunların en büyük ne-
deni ABD’nin 2003 yılında Irak işgali
ile bölge dengelerinin bozulmasıdır.

2003 yılında ABD’nin işgaliyle birlik-
te Irak’ın hem siyasal hayatı hem de
Ortadoğu denklemindeki konumu
önemli bir değişim sürecine girmiştir.
İşgalin başlamasıyla devlet otorite-
si yıkılmış, yerine etnik ve mezhep-
sel farklılıklara dayalı yeni bir siyasi
yapı ortaya çıkmıştır. ABD’nin işgal
politikalarıyla desteklediği bu etnik
ve mezhepsel temelli siyasal yapı ül-
kenin en önemli siyasal gerçeği ol-
muştur. Yeni anayasa bu çerçevede
oluşturulmuş ve 2003 yılından sonra
yapılan tüm seçimlerde siyasi ittifak-
lar yine bu çerçevede belirlenmiştir.
Bu durum, Irak’ın etnik ve mezhepsel
çizgiler üzerinden parçalanabileceği
korkusunu her geçen gün daha fazla
körüklemiştir.

2003 işgali ile birlikte Irak halkının en
önemli sorunu ise güvenlik olmuş-
tur. Binlerce ABD askerinin yanı sıra
yüzbinlerce Iraklı hayatını kaybetmiş
ve yaralanmıştır. 4,5 milyon Iraklı ev-
lerini terk etmek zorunda kalmıştır.
Saddam Hüseyin zamanındaki güven-
lik güçlerinin dağıtılmasından sonra
ülkede sağlıklı bir güvenlik teşkilatı
oluşturulamamıştır. Ülkedeki etnik
ve siyasi yapı büyük ölçüde güvenlik
güçlerine de sirayet etmiştir. Beklenen
ekonomik ilerleme sağlanamamış,
bir petrol denizinin üzerinde oturan

Iraklılar büyük bir fakirliğe sürük-
lenmiştir. ABD’nin Irak’tan çekilmesi 
Iraklılar için işgalin sona ermesi an-
lamında büyük bir önem arzetmekte 
olmasına rağmen, çekilme sonrasında
ülkeye istikrar gelmeyeceği açıktır.

Irak’ta ABD’nin çekilmesinden son-
ra gündemi meşgul eden en önemli
konu, ABD sonrası Irak güvenlik güç-
lerinin Irak’ın güvenliğini sağlama ko-
nusunda yeterli olup olmayacağıdır. 
Bu kapsamda Irak’taki genel kanı ola-
rak Irak güvenlik güçlerinin eğitilme-
sine ihtiyaç duyulduğu yönünde bir
algılamadan söz etmek mümkündür. 
Buradan hareketle ABD ile Irak yö-
netimi arasında görüşmeler yapıldığı 
bilinmektedir. ABD’nin Irak’tan asker 
çekmesinin yansımalarının 2011 son-
rası dönemde Irak’ın izleyeceği siya-
sal, idari ve güvenlik politikası olduk-
ça önemli olacaktır. Bölgenin istikrarı 
ve güvenliği bir anlamda Irak’ta mey-
dana gelecek gelişmelerden ciddi şe-
kilde etkilenecektir

Ülke içindeki ihtilaflı sınırlar, mez-
hepsel ve etnik gerginlik ve düşman-
lıklar Irak’ın birliğini, toprak bütün-
lüğünü ve bölge ülkelerinin istikrarını 
etkileyecek düzeydedir. Bu durumun
Türkiye’nin genel dış politikası eğili-
mine ters düştüğü söylenebilir.  Böl-
gedeki ABD etkisinin azalmasının 
İran’ın elini güçlendireceği de düşü-
nüldüğünde, önümüzdeki dönem-
de dengeleme politikası açısından
Türkiye’nin daha aktif olması bek-
lenebilir. ABD’nin koruması altında 
olmayan Kürtlerin kendilerini İran
baskısından kurtarabilmek ve olası 
bir parçalanma durumunda kendile-
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rini koruyacak bir devlet bulabilmek
için Türkiye ile yakınlaşmaya çalışma 
olasılıkları güçlüdür. Bu çerçevede 
son dönemde Türkiye’nin destekledi-
ği El Irakiye ile Kürt partilerin bir ara-
ya gelerek oluşturduğu Kürt İttifakı 
arasında gözle görülür bir yakınlaşma 
yaşanmaktadır. Bu yakınlaşma Başba-
kan Maliki’yi devirme isteği noktasın-
da bir işbirliğine kadar varmıştır.

Türkiye açısından uluslararası sis-
tem ve değerler üzerindeki etkiler 
bağlamında yapabilecek en önem-
li değerlendirme, ABD’nin Irak ve
Afganistan’da yaşamakta olduğu zor-
lukların teröre karşı verilen mücade-
lede askeri güç unsurlarının yeterli
olamayacağını göstermesidir. Ulus-
lararası sistemde güvenlik algılaması
da ABD’nin Irak işgalinin ardından
değişmeye başlamıştır. Bu algılama-
nın ABD’nin Irak’tan çekilmesinin
ardından yeni bir boyut kazanması 
muhtemeldir. ABD’nin Irak’ı işgaliyle 
devletlerin kendi ulusal güvenliklerini 
sağlamak adına sınırlarının ötesinde-
ki gelişmelere odaklanmaları gerek-
tiği algısı kuvvetlenmiştir. ABD’nin 
Irak’tan çekilmesinin ardından bu 
ülkede ortaya çıkabilecek kaos or-
tamının çevre ve bölgedeki ülkeleri
de olumsuz etkilemesi muhtemeldir. 
Bu açıdan ABD sonrası Irak’ın top-
rak bütünlüğünün korunması sade-
ce Türkiye için değil tüm dünya için
önemli olmalıdır. Irak’ın parçalan-
ması Ortadoğu’da bir devlete askeri
müdahale sonrası o ülkenin parçalan-
masına ilişkin korkuları gerçekçi kılar
ki; bunun yakın zamanda Suriye başta
olmak üzere diğer ülkelerin toprak
bütünlüğü konusundaki kaygıları ar-
tırması çok güçlü bir olasılıktır.

Hasan CANPOLAT
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcı-
sı, ORSAM Danışma Kurulu Üyesi): 

Bizi bu güzel şe-
hirde, Rostov’da 
bizi ağırlayan
RISS’ın Başka-
nı Sayın Leonid
Reşentnikova, bu 
tür toplantılarda 
bize destek olan
sizlere ve bütün 

katılımcılara da aynı zamanda teşek-
kür etmek istiyorum. 20 yıldır veya
Soğuk Savaşın ardından dünyada çok
fazla çalkantılar olmaya başladı. Bu
çalkantıların en yoğun hissedildiği
bölge Ortadoğu’dur. Bu bölgeyle Tür-
kiye elbette çok yakından ilişkilidir.
Ayrıca, Rusya gibi büyük bir ülkede 
bu bölge ile yakından ilgilidir. Bu tip
toplantıların hem sizlerin hem bizle-
rin sorunları daha iyi algılaması için 
çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
ORSAM ve RISS’in işbirliği ile yapı-
lan bu toplantıların artarak ve farklı
ortamlarda Türkiye’de ve Rusya’da
yapılmasının çok yararlı olduğunu
düşünüyorum. Çünkü, bölgenin iki 
büyük ülkesinin akademisyenlerinin, 
kamu yöneticilerinin ve diğer konuyla
ilgili kişilerin bir masa etrafında bu-
luşarak bu denli önemli konuları ko-
nuşması bile bölgede barış adına son
derece önemli bir süreçtir diye düşü-
nüyorum. Aynı zamanda, bir siyaset
bilimcisi olarak, Ortadoğu gibi bir
bölgede mezhep ve etnik temelli bir 
devlet ve millet inşasının yarattığı so-
runlar üzerinde durulması gerektiğini
düşünüyorum. Dünyanın önümüz-
deki en büyük sorunlarından birisi 
mezhep ve etnik temelli devlet inşa-
sıdır. Yugoslavya’da ne kadar büyük 
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sorunlar yarattığını gördük. Afrika’da
benzer sorunlar yaşıyor. Şimdi, Irak’ta
çağımızın en büyük sorunu olarak
karşımıza çıkıyor. Bir meşrutiyet te-
meli yaratılamıyor. Bölge güvenliğini
dolayısıyla dünya güvenliğini çok ya-
kından ilgilendiren ve tehdit eden bu
konu üzerinde düzenlenen bu toplan-
tıda emeği geçenlere teşekkür ederek
konuşmamı tamamlamak istiyorum.

Dr. Leonid REŞETNİKOV 
(RISS Başkanı): 

İlk konuşmacı olarak Dr. Anna Gla-
zova “Bölgesel ve Bölge Dışı Güçlerin 
Çıkarları Çerçevesinde Ortadoğu Ül-
kelerinin Toprak Bütünlüğü Sorunu” 
ile ilgili konuşma yapacak. 

Dr. Anna GLAZOVA
(RISS Ortadoğu Dairesi Başkanı):

Ortadoğu’daki 
mevcut gelişme-
ler ve bölgenin 
jeopolitik dina-
miği bize şunu
göstermektedir 
ki bu tür olaylar 
diğer ülkelere de
yayılabilir. Son 

dönemdeki gelişmelerde bize şunu
da göstermektedir ki, Ortadoğu ül-
kelerindeki değişiklikler sadece rejim
değişikliğiyle sınırlı kalmayacaktır.
Aynı zamanda jeopolitik değişim de
söz konusu olabilir. Bunlar sınırların
değişmesi ve yeni ülkelerin ortaya çık-
masına kadar gidebilecektir. Bu şekil-
de gelişmesinin objektif faktörleri de
vardır. Bunlardan biri Ortadoğu ülke-
lerinin sınırlarının Batı ittifakı tara-
fından suni bir şekilde oluşturulmuş
olmasıdır. Yine nedenlerden biri de

yeni devletlerin meydana getirilmesi-
dir. Daha önce olduğu gibi İsrail-Filis-
tin meselesi günümüzde halen devam 
etmektedir. Bütün bunların neticesin-
de de Ortadoğu her an patlayabilecek
bir bomba halini almıştır. Ortado-
ğu’daki düzen ve istikrar uluslararası 
arenadaki küresel güçler ABD ve Sov-
yetler Birliği’nin arasındaki rekabet,
mücadele ve münasebetler çerçeve-
sinde sağlanıyordu. Ancak, iki ku-
tuplu sistemin sona ermesiyle birlikte 
bölge bir boşluğa düşmüştür. Hâlbuki 
bölgede boşluk olmasaydı, günümüz-
deki sorunları engelleyebilecek bir
durum olacaktı. Bütün bunların ne-
ticesinde bölgenin gelişiminde ve ge-
leceğinde bölgesel ve küresel güçler 
rol oynamaya başlamışlardır. Bu üç 
sorun hem farklı konumdan hareket
ediyorlar hem de farklı çıkarları kova-
lamaktadırlar. Bu bölgesel ve küresel 
güçler, kendi çıkarları doğrultusunda, 
özelikle de rejim değişikliklerini de
savunarak bölgeyi istikrarsızlaştırma-
ya ve yeni bölge haritası için çabala-
maktadırlar. Burada en başta Basra
Körfezindeki monarşiler söz konusu-
dur. Önceliği Suudi Arabistan ve Ka-
tar oynamaktadır ki bunlar da kendi 
çıkarlarını tehdit eden rejimlerin de-
ğişikliğini savunmaktadırlar. Bu ülke-
lerin Yakın Doğu ve Afrika’daki geliş-
melerdeki oynadıkları rolü ve muha-
lifleri askeri yönde desteklediklerini
benim Türk meslektaşlarım benden 
daha iyi biliyorlar. Ortadoğu’da mü-
cadelede artık dini husustadır. Sünnî 
ve Şiiler arasındaki mücadele önemli
rol oynamaya başlamaktadır. Tabiki, 
Arap Baharı’nı ve sadece Ortadoğu’da 
değil diğer bölgelerde de devrimi des-
tekleyen ana siyasi güç Amerika’dır. 
Diğer coğrafyadan kastettiğimde eski 
Sovyet coğrafyasıdır. Muhalifleri des-
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tekleyenler bilmektedirler ki, artık
bu muhalif güçler ülke içinde o ka-
dar aktif hale gelecekler ki ülkelerin 
bölünmesine yol açabileceklerdir. Bu
yeni oluşumları kontrol ve yönetmek 
daha kolaydır. Bu süreç çerçevesinde 
tabi ki ABD’nin veya NATO koalisyon
güçlerinin müdahale ettiği bölgelerde 
birtakım ülkeler bunu bizzat kendi
üzerlerinde hissetmişlerdir. Daha çok 
yakın bir geçmişte bölgenin zengin ve
gelişmekte olan ülkesi Libya, kabile-
ler arasındaki mücadelelere sahne ol-
muştur. Burada da ayrılıkçı faaliyetler
söz konusudur. Tabiki önemli örnek-
lerden birisini Irak oluşturmaktadır. 
Amerikan askerleri buradan çekildik-
ten hemen sonra bir siyasi kriz ortaya 
çıkmıştır. Bu olaydan hemen sonra 
Sünnî bölgeler ve Şii bölgeler özelik-
le Basra eyaleti de Irak Kürdistanı’nı 
örnek vererek özerklik istemeye baş-
lamıştır. Irak’taki Kürt Yönetimi de bu
açıklamaları desteklediğini belirtmiş-
tir. Sözde ABD bölgedeki ülkelerin
bütünlüğünü savunmaktadır. Fiiliyat-
ta ise İslam devletlerini bölme faali-
yetlerinde bulunmakta ve yeni olu-
şumların kurulmasını desteklemekte-
dir. Sayın Hasan Canpolat Yugoslavya
örneğini verdi bizlere. Yugoslavya
eskiden bölgenin en güçlü ülkelerin-
den biriyken, şimdi bu bölgede neler 
olup bittiğini görüyoruz ve bu siyaseti
daha iyi anlıyoruz. Tabiki bölgedeki
siyasi darbeler ve olumsuz siyasi ge-
lişmeler en fazla ABD’nin müttefiki
İsrail’in işine yaramaktadır. Bölgenin
istikrarsızlaşmasıyla hiç şüphesiz böl-
gedeki en büyük sorun olan İsrail-Fi-
listin meselesine olan dikkatler orta-
dan kalkmakta ve aynı zamanda Arap 
Ülkeleri’nin de en büyük düşmanı olan 

İsrail göz ardı edilmektedir. Bu durum 
bugün de görülmektedir. Bölgedeki 
gelişmeler dolayısıyla İsrail-Filistin 
meselesi uluslararası arenada ikinci 
veya üçüncü plana atılmıştır. ABD ve 
İsrail kendi amaçlarına ulaşmak için
ellerindeki Kürt ve Beluci kozlarını 
kullanmak için gayret göstermektedir. 
Şubat 2012 tarihinde ABD Kongresi, 
Pakistan’ın Belucistan bölgesini ken-
di kaderini belirlemek hakkına sahip 
olduğuna dair bir karar tasarısı kabul 
etmiştir. Amerikalı uzmanlar da açık
olarak Pakistan’ın bölünmesini ve Be-
luci Devleti’nin oluşturulmasını des-
teklemektedir ki onlara göre Beluci
Devleti ABD’nin çıkarlarına göre ha-
reket edecektir. Beluciler, İran’da ya-
şadıklarından dolayı bu hareketin İran
rejimini zayıflatmak için kullanılaca-
ğının işaretlerini vermektedir. İsrail de
Beluci terör örgütleriyle beraber aktif 
işbirliği içerisindedir ki onların amacı
da İran’ı istikrasızlaştırmaktır. Mos-
sad, Cundullah örgütüne destek ver-
mektedir. Bunlara da İran’da özelikle 
nükleer santrallerde çalışan fizikçileri 
öldürme emirleri vermektedir. Bunu 
da Amerikan gizli servisleri aracılığıy-
la yapmaktadır. Yani başka bir bayrak 
altında. ABD’nin fiiliyatta bağımsız
olan Irak Kürt Bölgesi’nin kuruluşun-
da oynadığı rol de çok iyi bilinmekte-
dir. Bu da tabi ki buraya komşu olan 
ülkelerin uzun yıllar kaygılanmasına
neden olmuştur. Suriye ve İran’daki
Kürt diasporaları tabiki bu rejimlerin 
devrilmesi için bir koz olarak kullanı-
labilmektedirler. İsrail’in eskiden beri 
Kürtlerle iyi münasebetler içinde ol-
duğunu biliyoruz. Kürtler dışarıdan
da aldıkları desteklerle bölgenin ha-
ritasını değiştirebilecek bir güç haline
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geldiler. Bu son dönemin bir karakte-
ristik özelliği de Kürtler artık başkala-
rının çıkarlarını yerine getirmektense
kendi çıkarları için çaba göstermek-
tedirler. Barzani’nin tehditleri, Kürt-
lerin Irak’tan ayrılma konusu ve Suri-
ye’deki Kürtlerin Suriye içerisinde bir
özerklik kurma yönündeki açıklama-
larını biliyorsunuz. Hususlardan birisi 
bu bölgedeki gelişmelerde yer alma-
yan ülkelerin hem kendi çıkarları çer-
çevesinde buradan belki toprak elde
etmek için müdahale etmesi onların
siyaseti için kaygı vericidir. Burada
Azerbaycan’ı kastediyorum ki Azer-
baycanlı yetkililer Azerbaycan’ı, “Ku-
zey Azerbaycan” diye adlandırmaları
söz konusuydu. Söz konusu adlandır-
mada kendileri için İran’a karşı toprak
talebinde bulunma imkânı sağlaya-
caktır. Benim konuşmamın konusu
Türkiye’nin Ortadoğu politikasını
analiz etmek değildi. Bununla birlik-
te Türkiye’nin Ortadoğu siyasetinin
belli bir zamana kadar olumlu çıkar-
lar sağladığını söylemek mümkün.
Stratejik kapsamda bu siyaseti nasıl
yorumlayabileceğimiz net bir şekil-
de ortaya çıkmamıştır. Hiç şüphesiz
söz konusu ülkelerle işbirliği içinde
olmasından dolayı Türkiye bu bölge-
nin istikrarsızlaştırmasına karşıdır.
Burada yine ABD’nin stratejik amaç-
larının birincisi Çin’in zayıflatılması, 
ikincisi de Rusya’ya sınırı olan bölge-
lerde istikrarsızlıktır. Fakat bu amaç-
ların Türkiye’nin çıkarlarına hizmet
ettiğini söyleyemeyiz. Bu senaryonun
hayata geçmesi ancak diğer küresel
güçlerin de müdahaleleriyle mümkün
olacaktır. Şu anda Rusya, Çin ve İran
bu senaryoyu durdurabilecek güce sa-
hipler. Maalesef, Türkiye şimdilik bu
ülkeler arasında görünmüyor. Teşek-
kür ederim.

Dr. Leonid REŞETNİKOV
(RISS Başkanı):

Teşekkür ederiz. Şimdi sözü Osman
Göksel Bey’e veriyoruz. Bakü-Tiflis-
Ceyhan ve Nabucco Koordinatörü,
BOTAŞ Yönetim kurulu Üyesi ve OR-
SAM Danışma Kurulu Üyesi, konu 
Ortadoğu ve Irak enerji politikaları.

Osman Zühtü GÖKSEL
(Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco 
Koordinatörü, BOTAŞ Yönetim Kurulu 
Üyesi, ORSAM Danışma Kurulu Üyesi):

Teşekkür ede-
rim. Anna 
Hanım’ın yaşa-
dığı sıkıntı bende 
de olacak. Kı-
saltırken derin-
likleri atlıyoruz, 
kusura bakma-
yın. Ama bir özet 

vermek istersem; Irak’taki petrolü bir
kenara bırakıp gaz ile ilgili durumdan 
bahsedebiliriz. Bunun için de genel
olarak dünyadaki durumdan bahse-
dip daha sonra Irak’ın üzerinden ör-
nekler vermek istiyorum. Şimdi gele-
neksel gaz rezervlerine ilave olan kaya
gazı, şehir gazı dediğimiz doğalgaz,
ABD kendi pazarı için yeterli hale 
getirdi. Şimdi kalan tarafa bakarsak,
Avrupa ve Uzakdoğu Bölgeleri, Rus-
ya, Hazar Denizi’ne komşu devletler,
İran ve Arap ülkelerinden oluşan çiz-
gide de gaz üretim bölgelerini görü-
yoruz. Mevcut durumda bu tüketim
bölgelerinden Avrupa, büyük ölçüde
Rus gazına bağlıdır. Rusya güvenilir
ve sözleşmelerine sadık bir satıcı ol-
masına rağmen Avrupa sadece Rus 
gazına bağlı olmayı istemiyor. Bunu
değiştirebilecek bir rezerv de yok,
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ama en azından artan ihtiyaçlarını 
Rusya dışından sağlamak istiyor. Şim-
di Rusya’yı istemiyorsa Avrupa için 
geriye İran, Katar, Suudi Arabistan, 
ABD ve Türkmenistan büyük kaynak-
lar olarak ortaya çıkıyor. Bu durumda 
Avrupa’ya yönelik alternatif gaz için
geliştirilen yol Türkiye üzerinden ge-
çer ve rezervlerden oluşan bir güney 
koridoru olur. Güney koridoru sa-
dece Türkiye topraklarını değil aynı
zamanda denizden giden akımları da 
güney koridorunun bir parçası ola-
rak görmek lazım. Şimdi İran, BM 
ve ABD yaptırımları altında ken-
di gaz sahalarını işletebilmeleri için 
teknolojiden ve ekonomiden mah-
rum. İran’ın gaz ticareti şu an sadece 
Türkmenistan’dan gaz alıp Türkiye’ye 
satmakla sınırlı. Irak’a bakarsak, Irak
petrol kuyularından petrolle beraber
doğalgaz da çıktığı için Irak kuyula-
rı dikkatli kullanmak zorunda. Kuyu 
basınçlarındaki sorunları çözmek,
özelikle Basra için, Exxon Mobil ön-
cülüğünde deniz suyunu petrol ku-
yularına basmak için bir proje geliş-
tiriliyor. Orta ve kuzey bölgesindeki 
doğalgaz kaynaklarını kendi ihtiyacı
olan elektrik enerjisine ayırması çok
muhtemel. Irak’ın doğalgaz rezervleri
konusunda başvurulan kaynaklarda 
çok fazla farklılıklar var. Her bir kay-
nak farklı rakamlar veriyor. Ama çok 
kaba olarak mevcut kanıtlanmış gaz 
rezervlerini belki bunun iki katına
çıkabilecek gaz rezervleri olarak gör-
mek mümkün. Bunun yüzde yetmişi
petrol ile çıkan doğalgaz, geri kala-
nı da çoğunlukla kuzeyde bağımsız
doğalgazdır. Şu anda bu kaynakların
işletilmesinde en büyük engel kuzey 
bölgesinin yönetimiyle merkezi yö-
netimin gelir paylaşımı konusunda 
anlaşamamasındandır. Bu anlaşmaz-

lık çözülmeden de petrol yasallaş-
ması öngörülmüyor. İçeride çok fazla 
elektrik ihtiyacı olduğu için bu talep
karşılanmadığından gaz ihraç edilme-
si de siyasi açıdan sıkıntılıdır. İç pa-
zarda enerji fiyatlarında sübvansiyon 
olduğu için yatırımcıların iç pazara
gaz satmaları kendileri için cazip de-
ğil. Ayrıca, bölgede gaz ihraç edecek 
altyapıda bulunmamakta. Şimdi bu
problemler çözülebilirse Irak’ın pa-
zarı neresi olabilir? Güney koridoru-
nu destekleyen Avrupa, orta vade de 
Kormor, Çemçemal, Demirdağ, Man-
suriye sahalarından gaz ihraç edebilir. 
Körfez istikametine bakarsak, Körfez 
istikametinde doğalgaz altyapısı yok, 
yani o tarafta sıkıntılı. Enerji olarak
da hâlihazır pazar koşullarında ticaret
sıkıntılı. Şimdi, Irak gazının geliştiril-
mesi için merkezi hükümet ile Irak
Kürt Yönetimi arasındaki gelir payla-
şım ihtilafının çözüme kavuşturulma-
sı gerekiyor. Ayrıca, bunun ilerisinde 
de doğalgaz yatırımı bir zamanlama
işi olduğu için merkezi yönetim ile
Irak Kürt Yönetimi’nin ortak hareket
edebilmeleri gerekir. Kritik gaz altya-
pısının da geliştirilmesi lazım. Sonuç 
olarak Irak’ın gaz dünyasında ciddi 
bir oyuncu olabilmesi için zamana ih-
tiyacı var. Irak’ta enerjiyle ilgili bir şey 
daha var; o da Katar. Katar kuzey saha 
rezervlerini enerji üretimi için kullan-
maktadır. Üretilen enerji, gemilerle
Hürmüz Boğazı’ndan geçerek pazara 
ulaşmaktadır. Bu yatırımın büyüklüğü 
düşünülüğü zaman enerji sevkiyatın-
daki aksaklıkların maliyeti çok yüksek 
olabilir. Daha sonra zamanımız olu-
ğunda geleceğimiz konu, Hürmüz Bo-
ğazı’ndaki gerilimle ilgili olarak Katar
kendi başka bir yol arayabilir. Dola-
yısıyla Irak’ı ilgilendiren bir konuda
Hürmüz’deki gerilime bağlı olarak
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Katar ile Irak arasındaki, sığ suların-
dan geçen mevcut hatlara paralel ola-
rak kuzeye giden bir Katar hattı, yani
Irak’tan geçen bir Katar hattı günde-
me gelebilir. Hürmüz’deki sıkıntıyla
ilgili konuşmak isterim. Şimdi Avru-
pa Birliği, İran’ın nükleer programına
para akışını engellemek için petrol
ithalatını durduracağını, ABD Mer-
kez Bankası da İran’ın malvarlıklarına 
kısmi yasaklar getireceğini 1 Temmuz
2012’den itibaren açıkladı. Avrupa
Birliği’nin ambargo kararına karşılık
İran hemen cevap verdi. İran’ın pa-
zarla girişi engellenirse Hürmüz’ü ka-
patacağını açıkladı. Aynı şekilde, İran
AB’ye petrol ihracatını 1 Temmuz
2012’den önce durdurmayı değerlen-
diriyor. Günde 16 milyon petrol geç-
tiği için Hürmüz Boğazı dünyadaki
petrol trafiğinin en yoğun olduğu böl-
gedir. Hürmüz Boğazı’nın kısa süreli 
olsa bile kapanması petrol fiyatlarını
etkileyecektir. Suudi Arabistan, İran
ile AB arasında oluşacak boşluğu dol-
durabileceğini açıkladı. Böyle bir geri-
lim, petrol ihraç eden ülkelere faydalı
olur. Hürmüz Boğazı’nın birkaç gün-
den fazla kapatılacağı öngörülmüyor.
Dolayısıyla Hürmüz’ün kapatılması-
nın değil, Hürmüz’ün kapatılabilmesi
tartışmaları bir takım etkilere neden
olacaktır. Dolayısıyla, Hürmüz’ü kul-
lanan ülkeler bundan sonraki yatı-
rımlarında Hürmüz’e alternatif rota-
lara daha sıcak bakacaklardır. Suudi
Arabistan’ın diğer tarafa yani Kızıl
Deniz tarafına çıkışı boru hatları ile
vardır. Kızıl Deniz’e çıkışı olmayan
ülkeler ya Irak üzerinden ya Suudi
Arabistan-Ürdün-Suriye üzerinden
denize erişmek durumundalar. Irak’ın
kendi doğalgazını çıkarma, geliştirme,
ihraç etme ve bunun ekonomik boyu-
tuyla ilgili kısa vadede çok bir şey bek-

lenmese de, Irak’ın transit rotalar üze-
rinde olmasıyla ilgili konu gündeme
geliyor. Irak’ın önceden bu konulara 
yaklaşımı bir transit geçiş ücreti kar-
şılığında bu geçişlere izin verebileceği 
yönündeydi. Fakat, şimdi Hürmüz’ün 
kapatılması meselesinde İran olduğu 
için İran’la ters düşmemek isteyen
Maliki hükümetinin bu tip geçişlere 
nasıl bakacağını gündeme getiriyor.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Dr. Leonid REŞETNİKOV
(RISS Başkanı):

Çok ilginç konuşmanız için teşekkür 
ederiz. Sizin söylediklerini çok beğen-
dik, isterseniz bunu bizim dergimizde 
yazabiliriz. Şimdi sözü Doç. Dr. Ser-
hat Erkmen’e veriyoruz, ORSAM Or-
tadoğu Danışmanı, Ahi Evran Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi, konusu “Irak’ta
Merkezi Hükümet ile Kürt Bölgesel
Yönetimi Arasındaki Sorunlarda Yeni
Dönem”.

Yrd. Doç. Dr. Serhat ERKMEN
(ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Ahi Evran
Üniversitesi Öğretim Üyesi):

Teşekkür ede-
rim. Bugün as-
lında Irak için 
önemli bir gün.
Çünkü bundan
15 gün önce 
Irak’ta önemli 
bir siyasi geliş-
me oldu. Hü-

kümete ortak olan partiler Başbakan 
Maliki’ye isteklerini yerine getirmesi 
için 15 gün süre tanıdılar ve eğer söy-
lediklerini de yapmazsa güvenoyuna 
gidecekleri tehdidinde bulundular.
Bugün 15. gün. Benim söylediklerimi 
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de o çerçevede düşününüz. İşgalden 
sonra Irak’ta siyasi düzen etnik ve
mezhepsel yönde şekillenmiştir. 2003
ile 2009 arasında çok daha yoğun ola-
rak Irak siyasi yapısını etkileyen 3 ana
kaynak bulunmaktadır. Birincisi, dev-
letin teşkilatlanması, siyasi yapının 
önemi, etnik ve mezhepsel faktörlerin 
önemi. İkincisi, 2005-2008 yılları ara-
sında yaygın bir biçimde olan iç savaş.
Üçüncüsü, toplumun işgalden sonra 
siyasal kimliğinin oturmamış olması.
Bu 3 tane faktör dört tane olgu yarat-
tı. Birincisi, güçlü hükümetler olma-
dığı sürece partiler ve koalisyonlar 
arasında gevşek ve yeni siyasi yapı-
ya bağlı koalisyonlar doğar. İkincisi,
işgal, ABD’yi tek karar verici unsur 
haline getiriyor. Üçüncüsü, Iraklılık
kimliğini yeniden ortaya çıkaran yeni 
unsurlara sahip oluyor, kimlik değişi-
yor. Dördüncüsü, tüm bunlar Irak’ın 
kuruluşundan bu yana en önemli si-
yasi çelişkisini yeniden ortaya çıkardı. 
Bu siyasi çelişki Merkeziyetçilik ile
Âdemi-Merkeziyetçilik arasındaki çe-
lişki. Irak ilk kurulduğundan bu yana
merkezdekiler tüm Irak’ı kontrol et-
mek istediler, çevredekilerde hep ay-
rılmak istediler. Bu dört olguyu biraz
açıklamak istiyorum. Birincisi, güçlü
bir hükümet ve siyasi partilerin olma-
ması. 2003’ten itibaren hükümet ve 
siyasi partiler bir anlam ifade etmiyor.
Onlarca parti vardı. Fakat bunların 
teşkilatı, ideolojisi, maddi kaynakla-
rı ve tabanları yoktu. Partiden ziya-
de liderler ön plana cıktı. Liderlerin 
gücü ise kendiliğinden değil, ABD 
ile olan ilişkisinden kaynaklanıyor. 
Perde arkasında ABD’nin bilinmesi 
halkın hükümetlere ve liderlere saygı
duymamasına neden oluyor. Partile-
rin tamamı teşkilatlanma krizi yaşadı.
KDP ve KYB, yani büyük Kürt parti-

leri bundan daha az etkilendiler. Fa-
kat, diğer partiler çok çabuk genişledi. 
Çünkü, parti tabanları yoktu. Bunun 
sonucunda hızlı genişleme ters tepti.
2005 yılında Irak’ın en büyük ve en
güçlü partisi olan Irak İslam Yüksek 
Konseyi hem örgütünü hem söyle-
mini değiştirmek zorunda kaldı. Sadr 
Hareketi aynı sorunları yaşadı. 2005 
ile 2008 arasında Sadr’ın bir parçası 
olduğunu söyleyen bazı gruplar öy-
lesine eylemlere imza attılar ki, Sadr 
bile onları reddetmek zorunda kaldı. 
Partiden atmak zorunda kaldı. Parti-
ler ve koalisyonlar mecliste büyük bir 
çoğunluğu ellerinde tutuyordu. Fakat, 
hiçbir yasa çıkaramadılar. Birçok so-
run olduğunu bildikleri halde Ana-
yasayı değiştiremediler. Ülkenin en 
önemli siyasi konularında karar ala-
madılar. Petrol yasası, federalizm, tar-
tışmalı bölgeler ve Kerkük’ün statüsü
gibi konularda hiçbir düzenleme ol-
madı. Dolayısıyla meclis, parlamento
ve hükümet sadece kaynak dağıtımına
yarayan bir araç haline geldi. Bu sü-
recin tek istisnası Nuri El-Maliki’dir. 
ABD’nin Allavi için geniş tuttuğu
başbakan yetkilerini kendi çıkarları
için kullandı. Böylece yargıda, enerji 
sektöründe ve tüm bürokrasi alanın-
da kendisine ait bir grup oluşturdu. 
İkincisi ise ABD’nin gücüdür. Öze-
likle 2004’ten 2009’a kadar fiili olarak 
ABD’nin sözü geçiyordu. Bağdat’taki 
büyükelçi ve oradaki komutan çok et-
kili kişilerdi. Anayasayı ABD hazırladı. 
Hatta önce İngilizcesi sonra Arapçası
yazıldı. Iraklı Şiiler güçlerini ABD’den 
almaya başladı. İran onları destekli-
yordu. Fakat, iktidarı sürdürmek için
ABD’nin yardımına ihtiyacı vardı. 
Çünkü, direnişi durdurabilecek tek
askeri güç ABD’dir. Nereye operas-
yon yapılacağına Amerika karar ve-
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rirdi. Bir süre sonra Sünni Araplar da
ABD’ye yakınlaştı. Önceden direnişçi
olanlar parayla ve silahla ABD’nin sa-
fına geçtiler. Bazıları kendilerine Şiile-
ri ve bazıları ise Kürtleri rakip olarak
gördüler. Bu ABD için çok önemliydi.
Çünkü, Kürtlerin ve Şiilerin gücünü
Sünnilerle dengelemek istedi. Böy-
lece, bir yandan Maliki’yi diğer yan-
dan Sünni Arapları yükseltirken, di-
ğer yandan Sadrın ve Kürtlerin aşırı
taleplerini frenledi. Örneğin, 2008’e
kadar hiçbir petrol şirketini Kürt Ye-
rel Yönetimi’ne sokmadı. 2007 yılında
Kerkük’te Kürtler çok daha güçlüyken
Kürt Yerel Yönetimi’ne bağlanmasına
izin vermedi. Ama bu dönem 2009’da
bitti. O zamandan beri ABD’nin gücü
ciddi anlamda azaldı. Sonuncu fak-
tör Iraklı kimliğine geliyorum şimdi.
2003’ten 2009’a kadar yaşanan ça-
tışmalar Irakta yeni bir güçlü adam
yarattı. Bu adamın ismi şimdi Nuri
Maliki ama isim önemli değil ileride
başkası olabilir. Bu önce Saddam’dı,
ondan önce Abdülkerim Kasım’dı.
Başka isimlerde benzeri şeyler yaptı.
Bütün bu isimlerin hedefi güçlü bir
merkezi sistem/hükümet kurmaktı.
Hepsinin kendine has yöntemleri var-
dı. Maliki’nin yöntemleriyse şunlardı;
1) ABD’nin tüm silahlı grupları et-

kisiz haline getirmesine yardım
etti.

2) Devlet otoritesine karşı çıkan
herkese, Sünni-Şii gözetmeksi-
zin şiddet uyguladı.

3) Dini mercilerin, din adamlarının
desteğini almaya çalıştı, onlarla
sorun yaşadıysa da onlarla kavga
etmedi.

4) Petrol üretimini kendi tekelinde
toplamak istedi.

5) Döneme göre bütün partilerle
ittifak yaptı. Yani, kim düşma-

nıysa öbürünün yanında durdu.
Herkese söz verdi kimseye sözü-
nü tutmadı.

6) Devletin içinde diğer partilerin 
etkinliğini kırdı. 

7) ABD çekildikten sonra tüm gü-
venlik güçlerini kendi kontrolü-
nün altına aldı. 

8) Yerel olarak anlaşmazlıkları de-
ğerlendirdi, herkesi birbirine
düşürdü.

9) Gerektiği zaman tansiyonu dü-
şürdü. 

10) En önemlisi bunların hepsini
yaparken hem ABD’nin hem de
İran’ın desteğini aldı. Böylece, 
Irak’ın en güçlü adamı haline 
geldi.

Şimdiki temel sorun, diğer partiler
Maliki’yi devirmek istiyorlar. Ama, 
bu bence pek mümkün değil. Başa-
rılı olamayacaklar. Bunun iki nedeni
var. Hiçbir grup kendi içinde güçlü
bir birliğe sahip değil. Örneğin, Kürt-
ler KYB ve KDP olarak bölünmüştür. 
Sünni Araplarda meclis başkanı ve
bazı bakanlar bir tarafta, yerel aşiret
liderleri diğer taraftadır. Yani seçim-
den en güçlü koalisyon çıkan Irakiye 
koalisyonu parçalanmış durumunda. 
Üçüncüsü Şii Araplarda kendi içle-
rinde parçalanmış durumda ve Ma-
liki hepsini kullanıyor. İkinci neden 
ise meclisteki durumdur. Kimse ma-
aşını bırakmak istemiyor. İki yıl var 
seçime. Bir milletvekili için yaklaşık 
250 bin Dolar demek. Erken seçim
olursa birçoğu tekrar seçilebileceğini
düşünmüyor. Sadece ideolojisi gere-
ği bu paradan vazgeçmek istemiyor.
Eğer oylamaya giderlerse ve hükü-
met düşmezse bir daha Maliki’yi asla 
deviremeyeceklerini biliyorlar. Yani
Maliki’ye rest çektiler, o da bunu gör-
dü. Sonuçta şu anda Maliki’nin gücü
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devam ediyor. Artık, yeniden ittifaklar
oluşmaya başladı. Bu ittifakların te-
meli merkezi hükümeti savunanlar ve
yerel yönetimlerin gücünün artması 
diyenlerden oluşuyor. Yani hükümet-
ten para alanlar ve yerel kaynaklar-
dan para alanlar. 1932’den beri bu tür
süreçler Irak’ta hep çatışma yarattı. 
Maalesef yine öyle bir döneme doğru
gidiyoruz. Teşekkür ederim.  

Dr. Leonid REŞETNİKOV
(RISS Başkanı):

Şimdi sözü Dr. İrina Svistunovaya ve-
riyoruz. Kendisi RISS Ortadoğu uz-
manı ve konusu “Türkiye’nin Ortado-
ğu politikasına Rusya’dan bakış”.

Dr. İrina SVİSTUNOVA 
(RISS Ortadoğu Uzmanı):

Sayın Reşenikov 
zamanı kullan-
mamız için be-
nim Türkçe ko-
nuşmamı istedi.
Türkçem için Sa-
yın Türk meslek-
taşlarımdan özür
dilerim. Bilindiği 

üzere Soğuk Savaş, dünyamızı iki düş-
man iki bloğa böldü. Soğuk Savaş’ın 
bitmesi maalesef beklenen barışa ve
istikrara yol açmadı. Gördüğüm ka-
darıyla dünyamızın farklı bölgelerin-
de eski çatışmaların alevlenmesi, aynı
zamanda yeni gerginlik kaynaklarının
ortaya çıkması ve bazı ülkelerin başka
ülkelere karşı silah kullanması gittik-
çe artmaktadır. Bu ortamda en sıcak
bölge Ortadoğu olmuştur. Ortadoğu
bölgesinin bir parçası olan Türkiye
bu ortamda yeni risk ve tehditlerle
karşı karşıya gelmektedir. Bildiğimiz 

kadarıyla son yıllarda Türk hüküme-
ti, Ortadoğu’da eski ihtilaflara karış-
mayarak ve statükoyu koruyarak aktif 
Türk yöneticilerin söylediği gibi ön
alıcı politikaya geçmiştir. Bu doğrul-
tuda Türk dış politikasının en önem-
li amaçları Ortadoğu’da toplumların
sağlamlaştırılması ve güvenlik düze-
yinin arttırılması olmuştur. Bu amaca
ulaşmak için Türkiye’nin kullandığı 
araçlardan biri bölge ülkeleriyle eko-
nomik ilişkilerinin geliştirilmesidir.
Türkiye, bölge ülkeleri ile ekono-
mik entegrasyonu amaçlamaktadır.
Ekonomik bağımlılık sayesinde eski
çatışmaların azalacağını ve böylece
Ortadoğu’da çatışmaların azalacağını 
düşünmektedir. Mesela, Türkiye’nin
2010 yılında ilan ettiği, komşularla
sıfır sorun politikası komşu ülkelerle
ekonomik ilişkilerin geliştirmesini ve
ikili sorunların geri plana itilmesini
amaçlamaktadır.  Türkiye’nin bu çer-
çevede attığı somut adımlardan biri
bölge ülkelere ticari ilişkilerin geliş-
tirilmesi ve dört taraflı olan Türkiye-
Suriye-Lübnan-Ürdün Yüksek Stra-
tejik İşbirliği Konseyi’nin oluşturul-
masıdır. Bu proje, Arap Baharı’ndan
dolayı, Türkiye Suriye ilişkilerinin 
kopmasından dolayı hayata geçiril-
memiştir. Ama, bildiğimiz kadarıyla
Türk Hükümeti bölge ile bütünleşme
formülünü gündemden çıkarmıyor.
Son yıllarda Türkiye, bölge ülkelerinin
ekonomik gelişiminde çok büyük bir
başarı kazanmıştır. 2002 yılında top-
lam ticaret hacmi 6,5 milyar Dolar dü-
zeyindeydi. 2011 yılında bu rakam 48
milyar dolara ulaşmıştır.  Ortadoğu’da
Türkiye’nin kullandığı ekonomik iliş-
kilerden başka bir araç, yumuşak güç
diye tanınan dış siyaset araçlarından
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bir tanesidir. Bunu iki gruba ayırabi-
liriz. Bir, siyasi alanda atılan adımlar.
İki, kültürel alanda atılan adımlar. Si-
yasi yöntemler çerçevesinde Türkiye,
Ortadoğu bölgesinde Türk modelini
yaymak istiyor. Türkiye, bölge ülke-
leriyle kendi ekonomik yapısını ve
demokratikleşme yolunu paylaşmaya
hazır olduğunu belirtiyor. Türk siya-
setinin bu konuda ne kadar efektif ol-
duğu sorusu bir tartışma konusudur.
Çünkü, Ankara’nın Ortadoğu politi-
kası için son Suriye olayları çok zor bir
durum yaratmıştır. Türkiye Ekonomik
ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) geçen
yıl Ortadoğu’da yapılan araştırmala-
rın sonuçlarını yayınlamıştır. Bu araş-
tırmalara göre Türkiye’nin imajı Su-
riye’deki halk nezdinde çok düşmüş.
Mesela, 2010 yılında Türkiye’nin imajı
Suriye’de en yüksek seviyedeydi. Bü-
tün Ortadoğu’da Türkiye’ye en olum-
lu bakan Suriye halkıydı. Suriye’nin
yüzde 93’ü Türkiye’ye olumlu baktı-
ğını belirtmiş. Ama, Arap Baharı’nın
başladığından sonra bu rakam yüzde
44’e düşmüş. Türkiye’nin Arap Baha-
rındaki politikasına Suriye’nin sadece
yüzde 31’i olumlu bakıyor. Ankara’nın
Ortadoğu’da kullandığı başka bir araç
komşu ülkelerinin arasındaki çatış-
malara arabulucu olma çabasıdır. Ge-
çen yıllarda Türkiye bu konuda büyük
başarı gösteriyordu. Ama, Türkiye ile
İsrail arasındaki ilişkilerin kötüleşme-
si ve gerginleşmesi Türkiye’nin ara-
buluculuğu yapmasını sınırlamıştır.
Aynı zamanda, Türkiye ve İsrail ara-
sındaki çatışma Türkiye’nin ve Başba-
kan Erdoğan’ın Arap Dünyasında po-
püler olmasına neden olmuştur. Yine,
Türkiye’nin kullandığı diğer araç,
kültür alanda ilişkilerin geliştirilme-

sidir. Bu alanda Türkiye oldukça ba-
şarılı oluyor. Mesela, eğitim, turizm, 
televizyon programları gibi alanlarda
Ortadoğu halkı Türkiye’ye çok olum-
lu gözle bakıyor. Şimdi de Türkiye’nin
Ortadoğu’da karşı karşıya kaldığı teh-
ditler ve riskler hakkında konuşmak 
istiyorum. ABD’nin Irak’tan çekilmesi 
ilk önce Irak’ın bölünme tehlikesini
ortaya çıkarıyor. Aynısı Suriye için de
geçerli diyebiliriz. Bildiğim kadarıyla 
çok sayıda Türk uzmanda Suriye’nin 
dört parçaya bölüneceğini öngörüyor.
Bu parçalar Kürt, Nusayri, Sünni ve
Dürzîler arasında olacaktır. Türkiye 
için önemli olan senaryo, Suriye’nin 
veya Irak’ın parçalanması Türkiye’nin 
komşularının kaosa sürüklenmesine
neden olabilir. Böylece, Ankara’nın 
son yıllarda hayata geçirmeye çalıştığı
politikalar sonuca varmayacak. Suriye 
ve Irak toprak bütünlüğünü koruduğu
zaman aynı zamanda bu ülkelerdeki 
çatışmalar devam ettiği halde Türkiye
ve başka ülkeler terörizm, silah kaçak-
çılığı ve etnik ve mezhepsel çatışma-
larla karşı karşıya kalabilirler. Irak’ın
bize verdiği mesaj, dış ülkelerin yaptı-
ğı müdahalelerin tehlikesini bize gös-
teriyor. Çünkü, ABD’nin Irak’a yaptığı
müdahale bu ülkenin geleneksel ya-
pısını kırmıştır. Ama onun içinde bir
model uygulayamıyor. Türkiye için
Irak’a yapılan uluslararası müdahale 
çok ağır olmuştur. 1991 yılında Irak’a 
uçuşa yasak bir bölgenin kurulması 
bu bölgenin Bağdat yönetiminden ba-
ğımsız olmasına yol açmıştır. Böylece, 
bu bölgede iktidar boşluğu yaratılmış 
ve bu bölge terörist üssü haline gel-
miştir. Bu terör Türkiye için onlarca
yıldır tehdit oluşturuyor. Bu doğrul-
tuda çok büyük bir kaygı yaratan olay 
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2003 yılındaki ABD’nin Irak’a mü-
dahalesidir. BM’den izin alınmadan
yapılması çok kaygı verici ve düşün-
dürücü bir olaydır. Çünkü, bu mü-
dahale uluslararası hukuk kurallarına 
aykırıdır. Ortadoğu’da son yıllarda 
meydana gelen gelişmeler bize gös-
teriyor ki bazen demokratik değerle-
rin korunması sadece ilan edilen bir
amaçtır. Ama gerçekten bazı yabancı 
devletler bu güzel sözleri başka amaç-
lar için kullanıyorlar. Mesela, Hamas’ı
iktidara getiren Filistin seçimleri ABD 
ve İsrail tarafından kabul edilmemiş-
tir. Ama, kendilerini dünyanın en 
demokratik ülkeleriymiş gibi tanıtı-
yorlar. Aynı zamanda, Batı ülkeleri ta-
rafından sıkça tenkit edilen ve yeterli 
derecede demokratik olmadığı iddia 
edilen Filistin seçimlerini Türkiye ve 
Rusya kabul etmiştir. Amerikan po-
litologların şimdi Irak’ı “failed state”  
diye adlandırıldığını söylemek istiyo-
rum. Yani onlara göre Irak’ta hükü-
met toprak bütünlüğünü, ekonomiyi 
ve siyaseti kontrol edemiyor. Irak’ın
kaderi bize çok önemli şey öğretebilir.
Çünkü, yabancı askeri müdahaleden 
9 yıl sonra Irak istikrara ve barışa ka-
vuşamamıştır. Hem Türkiye için hem
başka bölge ülkeleri için çok büyük
bir tehdit yaratıyor. Bunun için bi-
zim bugün konuştuklarımız bize çok 
önemli şeyler öğretebiliyor. Irak’ın ka-
deri Ortadoğu’daki bütün uluslararası
aktörler için bir uyarı olabilir. Dikka-
tiniz için teşekkür ederim. 

Dr. Leonid REŞETNİKOV
(RISS Başkanı):

Beğendiniz mi, beğenmediniz mi ona
karışmıyorum ama Türkçe sunması
çok iyi oldu bence.

2. OTURUM

Hasan CANPOLAT 
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı, ORSAM Danışma Kurulu 
Üyesi):

Öncelikle bu güzel organizasyon
için ev sahiplerine teşekkür etmek
istiyorum. Bu oturuma Doç. Dr. İl-
yas Kamalov’dan başlayacağız. İl-
yas Bey, “Rusya Federasyonu’nun
Ortadoğu Politikasının Türkiye’den
Görünümü”nü anlatacak.

Doç. Dr. İlyas KAMALOV
(ORSAM Danışmanı):

İrina Hanım’ın
sunumu da al-
gılamayla il-
giliydi. Benim
sunumumda al-
gılamayla ilgili.
Son dönemde
Türkiye’de Rus-
ya algılamasının
değiştiği görül-

mektedir. Sovyetler Birliği’nin yıkıl-
masından sonra mirasçısı Rusya Fe-
derasyonu kendisini bambaşka bir
ortamda bulmuştur. Rusya’nın güney 
sınırlarında altısı Müslüman olmak
üzere birçok yeni devlet ortaya çık-
mıştır. Bölgede Komünistlerin yıllar-
ca bastırdığı İslamiyet yeniden can-
lanmaya başlamıştır. Başta İran olmak
üzere Ortadoğu’daki radikal İslam-
cıların bu bölgeye akın edeceğinden
korkan Moskova, Ortadoğu politika-
sında İran’a öncelik vermiştir. Ticari
ilişkiler, Çeçenistan meselesi, Tacikis-
tan’daki iç savaş, Hazar Havzası’ndaki
enerji kaynakları için Rusya ile ABD
arasında verilen mücadelede İran’ın
rolü gibi etkenler, İran’ı Moskova açı-
sından değerli kılmıştır.
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Sovyet sonrasında Rusya’nın
Ortadoğu’da yakından ilgilendiği bir
başka önemli mesele ise Arap-İsra-
il sorunu olmuştur. Zaman içinde 
Kremlin’in  bu politikasında da bazı
değişimler yaşanmıştır. SSCB döne-
minde İsrail karşıtı bir Arap Birliği’nin 
kurulmasını destekleyen ve bu ülkeyle
ilişkilerini sınırlı tutan Moskova’nın,
bugün için bölgedeki en önemli ticari
ortağı İsrail’dir. SSCB zamanında göç
etmesine izin verilmeyen çok sayıda
Rusça konuşan Yahudi, İsrail’e yerleş-
meyi başarmıştır. İsrail’in Çeçenistan
Savaşı sırasında Rusya’yı destekleme-
si de Rus-İsrail ilişkilerini olumlu et-
kilemiştir. Ancak, Rusya’nın İran ve
Suriye ile nükleer ve askeri alanlarda
işbirliği yapması, zaman zaman Rus-
ya-İsrail münasebetlerinde bir takım
sıkıntıların yaşanmasına yol açmak-
tadır. Diğer taraftan Moskova’nın İs-
rail dahil tüm ülkelerle irtibat içinde
olması, bölgedeki sorunların çözü-
münde arabulucu rolü üstlenmesini
sağlamaktadır.

Sovyetler döneminde Ortadoğu, Sov-
yetlerle ABD arasındaki mücadele
alanlarından biriydi. Sovyetlerin yı-
kılmasından sonra da aslında bu mü-
cadelenin devam ettiğini görüyoruz.
Moskova sanki Ortadoğu’yu ABD’nin
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
politikasına misilleme aracı olarak
kullanmaktadır. Nitekim, Rusya’nın
Suriye’ye silah satması, Hamas lider-
lerini Moskova’da ağırlaması, İran’ı
uluslararası arenada desteklemesi gibi
tüm adımlar ABD’yi tedirgin etmek-
tedir. Rusya’nın bu politikasının en
önemli amaçları ise kendi etkisini ar-
tırmanın yanı sıra, bölgedeki ABD et-
kisini kırmak, bölge ülkelerine sattığı
askerî teknolojiden gelir elde etmek,

dünya enerji piyasalarına hakim ol-
mak ve Rusya’nın dünyada tekrar söz 
sahibi olduğunu göstermek şeklinde
özetlenebilir. 

Vladimir Putin döneminde Rusya’nın 
tekrar toparlanmasıyla birlikte
Moskova’nın bölgeye ilgisi daha da
artmıştır. Yukarıda sıraladığımız
amaçları hayata geçirme konusunda
Rusya’nın yakın zamana kadar başarı-
lı olduğunu da söylemek mümkündür.
En başta Vladimir Putin’in bölgedeki
gelişmeler ve Rusya’nın konumuyla 
ilgili sarfettiği sözlere burada yer ver-
mek istiyorum: “Biz Haçlı seferleri ile 
kutsal ittifaklarda yer almayacağız.” 
Bu bağlamda 

1. İran’ın nükleer programı ile Su-
riye’deki gelişmeler başta olmak 
üzere bütün sorunların diplo-
matik yollarla çözülmesini iste-
mektedirler;

�� Rusya, bölgeye dışarıdan yapılan 
müdahalelere karşı çıkmakta ve 
mümkün olduğunca da bunları
engellemeye çalışmaktadır;

3. Rusya, sorunların BM çatısında 
çözülmesini savunmaktadır;

4. Rus yetkililer, uygulanan ve uy-
gulanmak istenilen yaptırımla-
rın, sorunların çözümüne yar-
dım etmediği görüşündedirler;

5. Rusya, belki de saldırıları ve 
askerî operasyonları engelleye-
meyecek, ancak bu tür müdaha-
lelerin BM çatısı altında gerçek-
leşmesine de izin vermeyecektir.

6. Rusya, neredeyse bölgedeki bü-
tün sorunlarda arabulucu olma 
girişiminde bulunmaktadır;

Bu politikasıyla Moskova kısa zaman-
da Ortadoğu ülkelerinin de güvenini
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kazanmış ve bölgede etkisini artır-
mıştır. SSCB zamanında olduğu gibi 
Rusya’nın bölgedeki rejimleri des-
tekleyerek, Ortadoğu ülkelerine silah 
satarak, bazı ülkelerin daha SSCB za-
manından kalan borçlarını silerek ve 
özellikle enerji alanında olmak üzere 
önemli ekonomi projeleri hayata ge-
çirerek, 21. yüzyılın başında tekrar 
bölgede önemli güç hâline gelmiş-
ti. Ancak, “Arap Baharı”, Rusya’nın “
Ortadoğu’nun politikasını doğrudan
etkilemiş ve Rusya’yı da zor durumda
bırakmıştır.

Son dönemde Ortadoğu’da pat-
lak veren olayların, başlangıçta 
Moskova’nın bölgedeki varlığına zarar 
vermeyeceği, hatta bölgenin kısa bir 
süre istikrarsız kalmasının Rusya’nın 
işine yarayacağı düşünülüyordu. Zira, 
Ortadoğu’nun daha fazla istikrarsız-
laşması ve buna paralel olarak enerji 
kaynaklarının fiyatlarının artması, 
Rusya’nın kısa vadede işine yarayan 
gelişmelerdi. Ayrıca, bu husus bir 
kez daha enerji alanında Rusya’ya al-
ternatif olarak gösterilen Ortadoğu 
ülkelerinin “güvenilirliğinin” sorgu-
lanmasına neden olmuştur. Ancak, 
Arap Baharı’nın gittikçe genişlemesi 
ve uzaması, Rusya’nın Ortadoğu poli-
tikasına da zarar vermiştir. 

Rusya’nın Ortadoğu’da yaşanan geliş-
melere hazırlıksız yakalandığı bir ger-
çektir. Bunun göstergelerinden biri de 
Rusya’nın Tunus, Libya ve Mısır’daki 
olaylar karşısında adeta sessiz kalması 
ve “bekle ve gör” siyaseti izlemesidir. 
Moskova’nın bu siyaseti izlemesinin 
nedeni yukarıda da belirttiğimiz gibi 
bu gelişmelerin çok hızlı bir şekilde 
yayılmasına hazırlıksız yakalanması 
ve buna bağlı olarak üst düzey Rus yet-

kililerinin Rusya’nın izlemesi gerektiği 
siyaset ile ilgili ortak bir görüşe sahip 
olmamalarıdır. Libya ile ilgili Rusya 
Cumhurbaşkanı Dmitriy Medvedev 
ile Başbakan Vladimir Putin arasında 
yaşanan fikir ayrılığı, bunun önemli 
göstergelerinden biri olmuştur.  Bu 
süreçlerde Rus yetkililer yine birkaç 
kez birçok ülkede arabulucu rolünü 
üstlenmiş ve tarafları Moskova’da bir 
araya getirmeye gayret etmişlerdir. Bu 
süreçte Rus yetkililerinin önem verdi-
ği husus, sorunların barışçıl yollarla 
çözülmesi ve dış müdahalenin müm-
kün olduğu kadar engellenmesidir. 
Böylece Rusya bir taraftan ABD’nin 
bölgeye girerek yerleşmesini, diğer ta-
raftan da arabuluculuk yaparak kendi 
etkisini arttırmaya çalışmaktadır. An-
cak izlenen bu siyasetin bugüne kadar 
önemli bir sonuç vermediğini, hatta 
Moskova’yı bir takım zararlara uğrat-
tığını söyleyebiliriz. Bunun en önemli 
nedeni ise Moskova’nın böyle bir siya-
set izlerken mevcut rejimleri fazlasıy-
la desteklemeye devam etmesidir. 

Bu tür olaylar yaşanırken siyasi, stra-
tejik, ekonomik ve enerji alanındaki 
çıkarlar söz konusu olsa dahi izleni-
len en yanlış siyaset gidecek diktatö-
rü desteklemektir. Rusya, birçok kez 
böyle olaylarda zaten kaybeden taraf 
olmuştu. Bunun örneklerinden biri 
de Irak’tır. Rus petrol şirketi Lukoil, 
Batı Kurna’daki petrol arama-çıkar-
ma hakkını büyük çabalar neticesinde 
ancak Saddam Hüseyin’in ölümünden 
altı yıl sonra tekrar elde etmiştir. 

Benzer bir durum Kaddafi olayında 
da söz konusuydu. Rusya’nın Kad-
dafi ile bir takım ekonomik münase-
betleri vardı. Ancak, daha ilkbaharda 
Kaddafi’nin kalma perspektiflerinin 
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zayıf olduğu ve er ya da geç onun re-
jiminin düşeceği anlaşılmıştı. Bu du-
rumda kesinlikle yapılmayacak şey, 
Kaddafi’yi destekleyen sert açıklama-
larda bulunmak ve Libya’daki Ulusal 
Geçiş Konseyi ile temas kurmaktan 
kaçınmaktı. Şimdi, artık Kaddafi için 
her şeyin bittiği bir dönemde Rusya, 
Ulusal Geçiş Konseyi’ni tanımış, an-
cak yeni Libya yöneticileri, Rusya’nın 
önceki tutumunu unutmamışlar-
dır. Ulusal Geçiş Konseyi tarafından 
kontrol altında tutulan AGOCO pet-
rol şirketinin temsilcileri, açık olarak 
Rusya ile Çin’in Kaddafi rejimini des-
teklemelerinden dolayı bu ülkelerin 
petrol ve gaz şirketlerinin Libya’da 
yeni kontratlar elde etme konusunda 
sorun yaşayacaklarını belirtmişlerdir. 
Irak ve Libya’dan sonra Rusya’nın Su-
riye konusunda da benzer sıkıntılar 
yaşaması ihtimal dahilindedir. 

Rusya, Suriye’deki konumunu yi-
tirmek istememektedir. Suriye, 
Rusya’nın Ortadoğu’daki en önemli 
dayanağı konumundadır. Moskova, 
birçok kez Suriye’yi BM’nin yaptırım-
larından kurtarmıştır. 2005-2010 yıl-
ları arasında Moskova, Suriye’ye 2,5-
3 milyar Dolar değerinde silah ihraç 
etmiştir. Ayrıca Suriye, 2005 yılından 
itibaren Rusya’ya olan 1,5 milyar Do-
lar civarındaki borcunu taksit olarak 
ödemeye başlamış ve bu borcun 2015 
yılına kadar kapatması beklenmekte-
dir. Rusya ile Suriye arasındaki ticaret 
hacmi son yıllarda artmış ve 2010 yı-
lında yaklaşık 2 milyar Dolar seviye-
sine ulaşmıştır. Askerî teknolojilerin 
yanı sıra enerji alanında da taraflar 
işbirliğini geliştirme yönünde adım-
lar atmaktadırlar. 2005 yılında Rusya 

ile Suriye; Ürdün, Mısır ve Suriye’yi 
enerji alanında birbirine bağlayacak 
doğalgaz boru hattının Suriye’deki 
uzantısının Ruslar tarafından inşa 
edilmesi konusunda anlaşmaya var-
mıştı. Yine diğer Rus enerji şirketleri-
nin de Suriye’de petrol arama işlemle-
rine katıldığı bilinmektedir.

Rusya’nın Suriye’nin Tartus şehrinde 
kalıcı bir üs kurma planları yaptığı ve 
bu konuda Beşir Esad ile anlaştığı da 
bilinmektedir. Tartus şehri, Soğuk Sa-
vaş sırasında Ruslar tarafından bir ik-
mal ve bakım üssü olarak kullanılmış-
tır. Her ne kadar bugün bu üs Ruslara 
ait olmasa da, çok sayıda Rus askeri, 
Suriye ordusunda danışman sıfatıyla 
görev yapmaktadır. Diğer bir deyişle 
Rusya-Suriye münasebetleri, üst sevi-
yede gelişmekte (idi) ve gerçekten de 
Suriye, Rusya’nın Ortadoğu’ya açılan 
penceresi konumunda (idi). Bütün 
bunlardan dolayı, Rusya hem bu ül-
kede iktidarın ve genel olarak rejimin 
değişmesine hem de Batı’nın güçlen-
mesine karşı çıkmaktadır. Moskova, 
Suriye’deki bu konumunu yitirmemek 
için Esad rejimini savunmaya devam 
etse de bu siyaset, Irak ve Libya senar-
yollarının tekrarlanmasına da yol aça-
bilir. Zira, Esad iktidardan uzaklaştı-
rıldığı veya kendi isteğiyle bıraktığı 
takdirde muhtemelen yerine geçecek 
muhalif gruplar, Rusya’ya bugünkü si-
yasetini hatırlatacaktır. Nitekim uzun 
süreden beri Suriye’de Rusya karşıtı 
gösteriler yapılmaktadır. 

Yukarıda söylenenlere ilaveten 
“Türkiye’den bakış” başlığı altında 
aşağıdaki hususları da belirtmeye fay-
da vardır:
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1) Rusya, son olaylar karşısında 
bölgeye yönelik istikrarlı bir si-
yaset izlemedi. Bu bağlamda 
Rusya uzmanı olarak Türkiye’de 
sıkça karşılaştığım sorulardan 
biri de Libya konusunda atılan 
geri adım kastedilerek Rusya’nın 
neden Libya konusunda farklı, 
Suriye konusunda ayrı bir siya-
set izlediği meselesidir.

��� Türkiye’deki bazı uzmanların 
fikrine göre, “Arap Baharı’nın 
temelinde Rusya’nın bölgedeki 
etkisini azaltma gibi bir amaç da 
yer almaktadır.

3) Hakim olan görüşlerden biri de 
şöyledir: “Rusya, Esad’ı destek-
lemeyi bırakmalı, gerisi kendili-
ğinden çözülecektir.

4) Rusya, belki Suriye konusunda 
da kaybedecek, ancak Moskova 
Ortadoğu da dahil olmak üzere 
her yerde Rusya devre dışı bıra-
kılarak bir sorun çözülemeye-
cektir. 

5) Son döneme kadar Rusya ile 
Türkiye, Suriye de dâhil olmak 
üzere Ortadoğu’daki gelişme-
lerle ilgili benzer tutum içeri-
sindeydiler. Günümüzde söz 
konusu tutumlarda farklılıklar 
belirlemiştir. 

6) Bu farklılıklar ve Orta doğu’da 
yaşanan Türk-Rus rekabeti, iki-
li münasebetleri çok olumsuz 
etkilemeyecektir. Gerek Türki-
ye’deki bazı çevreler, gerekse de 
Ruslar, Türkiye’nin dış politika-
sını günümüzde “Yeni Osman-
lıcılık” olarak değerlendirmek-
tedirler. Önümüzdeki dönemde 
Türk-Rus münasebetleri de bü-
yük ölçüde  adı geçen siyasetin 
Orta Asya ve Kafkasya ayağına 
bağlı olacaktır. 

Hasan CANPOLAT
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı, ORSAM Danışma Kurulu 
Üyesi): 

Doç. Dr. İlyas Kamalov’a teşekkür 
ediyoruz. Somut bir sunum oldu. Bu
konuda muhakkak sorular vardır. An-
cak tüm soruları son bölümde alaca-
ğız. Şimdi, Sayın Ajdar Kurtov’a söz
veriyoruz.

Ajdar KURTOV 
(Milli Strateji Sorunları Dergisi Baş
Editörü):

Rusya Federas-
yonu başka dev-
letler gibi prob-
lem yaratılmasını
istemiyor. Rusya 
Federasyonu’na
komşu ülkelerin 
problemli olma-
sını ve fakirleş-

mesini istemiyoruz. Bölgede askeri 
operasyonları görmek istemiyoruz. 
Bize göre bu son derece doğal bir si-
yaset. Ancak, dünyadaki birçok ülke 
farklı düşünceye sahipler. Bu ülke-
lerin başında ABD’nin olduğu bilin-
mektedir. Batı medeniyetine ait ol-
mayan bazı ülkeler bu tutumu öyle ya 
da böyle desteklemektedirler. Dola-
yısıyla Rusya Federasyonu da omuz-
larına yüklenen bu sorunları çözmek 
zorundadır. Bu sorunlardan biri de 
Arap Baharı’nın Orta Asya ülkelerine
etkileridir. Ancak, tutumumun belli
olması için İlyas Bey’in konuşmasın-
daki bir noktaya değinmek istiyorum. 
İlyas Bey, “Türkiye’de Rusya’nın ne-
den yıkılmakta olan rejimleri destek-
lediğinin anlaşılamadığını” söyledi. 
Biz ne gitmekte olanları ne de ayakta
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kalan diktatörleri desteklemiyoruz.
Bu siyaset SSCB döneminde gerçek-
ten vardı, ancak eskide kaldı. Mosko-
va, diktatörleri değil uluslararası hu-
kuk prensiplerini desteklemektedir.
Bağımsız ülkelere hukuki olmayan
yollardan kendilerine ait olmayan gö-
rüşlerin yüklenmesinin karşısındayız.
Bu yüklemeyi özellikle askeri açıdan
büyük güce sahip ülkelerin yapması-
na karşıyız. Bu bağlamda tarihinizden 
bir hususa da değinmek istiyorum.
Sevr Antlaşması maddeleri size yük-
lenmeye çalıştığında siz buna karşı
çıkmıştınız. Siz de bizim kendimizi
savunma hakkımızı çok görmeyin. Bi-
zim açımızdan Esad rejimini diktatör
olarak adlandırmak mümkün değil-
dir. ABD ve Batı Avrupa, demokrasiyi
yaydığını ileri sürerek her defasında
demokrasinin prensiplerini bozmak-
tadır. Bunu da kendi düşünceleri uğ-
runa yapmaktadırlar. Bundan birkaç
yıl önce AB anayasasını kabul etmek
istediklerinde, ilk başta referandum-
ların yapılması planlanmıştı. Ancak,
Hollanda’da yapılan referandumda
olumsuz cevap çıktığında demokra-
tik prensipler unutuldu. Bunun çok
sayıda örneği var. Rusya uzmanları
arasında Arap Baharı’nın sebepleriyle
ilgili düşünceleri üç ana gruba topla-
mak mümkündür. Bunlar;

1) Komplo teorisi görüşünü sa-
vunanlar: bu görüşü savunan-
lar Arap Baharının sebebinin
ABD ve ABD’nin bölgedeki
müttefikleri olan Katar ve
Suudi Arabistan’ın, devrimin
gerçekleştiği ülkelerin iç işle-
rine müdahale etmesi olduğu-
nu söylüyorlar.

�� Devrimlerin gerçekleştiği oto-
riter rejimlerin artık ömürle-
rini sonlandırdığı tezi.

3) Sosyo-ekonomik sorunlar: Bu 
görüşün taraftarları insanları 
sokağa döken etkenin ihtiyaç 
olduğunu söylemektedirler.

Bana göre ise Arap Baharı, yuka-
rıda saydığım üç tezin sonucudur. 
Günümüzde Orta Asya’da ve Rus-
ya Federasyonu’nda, Ortadoğu’daki 
olayların Orta Asya’da tekrarlanma
ihtimali konuşulmaktadır. Dış müda-
haleler şüphesiz ki mevcuttur. Ame-
rikalıların 2005 yılında Kırgızistan’da 
yaşanan devrime karıştıklarına dair 
elimizde kanıtlar vardır. Şimdide böl-
gede etki alanlarını genişletmek iste-
mektedirler ki bu isteklerinin biri de
Orta Asya’da askeri üsler açmaktır. 
Diğer bir sebep Mübarek’in hakimi-
yeti sırasında Mısır’da çok sayıda so-
run birikmesidir. Mübarek, Mısır’ı
onlarca yıl yönetmiştir. Orta Asya’da 
da Mübarek’ten az ama çok uzun süre
iktidarda kalan liderler vardır. Örne-
ğin, Kazakistan ve Özbekistan devlet
başkanları 1990 yılında seçilmişlerdir. 
Aslında, bundan önce de onlar söz 
konusu cumhuriyetlerin komünist 
partilerini yönetmişlerdir. SSCB’de
söz konusu görevleri aslında devlet
başkanlığı göreviyle eşit seviyedeydi.
Model olarak gerek Rusya’nın gerekse 
Türkiye’nin ileri sürdüğü öneriler red-
dedilmiştir. SSCB’nin yıkılmasından 
sonraki süreçte gerek Rusya’da gerek-
se de Türkiye’de birçok devlet başkanı
değişmiştir. Orta Asya’da ise farklı bir 
durum söz konusudur. Bu cumhuri-
yetlerde devlet başkanlığı koltuğuna 
oturan insanlar ölene kadar o koltuk-
ta kalmak istemektedirler. Bu da hiç
şüphesiz söz konusu cumhuriyetlerin 
nüfusunun bir kısmını rahatsız et-
mektedir. 
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Sosyo-ekonomik içeriklere gelirsek; 
Orta Asya ülkelerinden bir kısmı as-
lında fakir ülkeler grubuna dahildir.
Aynı Mısır’da olduğu gibi ki Müba-
rek zamanında Mısır’ın nüfusu nere-
deyse 2 kat artmıştır. Mübarek 40 yıl 
hüküm sürmüştür. Tacikistan’da son
20 yılda nüfus yüzde 50 oranında art-
mıştır. Trendler birbirine benzemek-
tedir. Devletler artan nüfusların refah
seviyelerini karşılayamamaktadırlar.
Tüm bunlar Orta Asya ülkelerinde de 
Arap Baharı senaryosunun tekrarla-
nacağını beklememizi sağlamaktadır.
Ayrıca, bu senaryoların tekrarlanma-
sını isteyen güçlerde bulunmaktadır.
Örneğin, Katar yetkililerinin Orta As-
ya’daki bazı gruplarla görüşmeleri hız
kazanmıştı. Bu ülkelerin başında Ta-
cikistan ve Kırgızistan yer almaktadır. 
Katar bu ülkelerde yatırım projelerini
gerçekleştirmek için fonlar kullan-
maktadır. 1990’lı yıllardan itibaren bu
ülkelerde Katar’ın yardımıyla camiler 
yapılmakta ve din adamları yetiştiril-
mektedir. Bölge ülkeleri her ne kadar
Müslüman olsa da eskiden Filistin
meselesine ilgi göstermemelerine rağ-
men artık bu konuyu sık bir şekilde
tartışmaya başlamışlardır. Bu ülkeler-
deki asker ve polis güçleri de iktidara 
karşı hazırlanan komploları açığa çı-
karmaktadır. İstatistiklere göre de söz
konusu komploları hazırlayanların
başında Pakistan ve diğer ülkelerde
eğitim gören insanlar vardır. Ancak, 
yine de Arap Baharı senaryosunu Orta
Asya’da beklemememiz gerekmek-
tedir. Çünkü, burada istikrar rolünü 
Rusya oynamaktadır. Kuzey Afrika’da
nüfus artışı devletlerin siyasetlerini 
etkiliyorsa da ve farklı çatışmalara yol
açıyorsa da Tunus’ta bir sokak satıcı-
sının kendisini yakmasıyla son bulu-
yorsa da Orta Asya nüfusu daha iyi 

durumdadır. AB, Arap ülkelerinden
göçleri sert bir şekilde engellemekte-
dir. Rusya ise tam tersine Orta Asya 
ülkelerindeki halklara Rusya’da para
kazanma imkanı tanımaktadır. İsta-
tistiklere göre 2011 yılında Rusya’da
çalışan Tacikistan vatandaşları sade-
ce resmi yollardan kendi ülkelerinde 
yaşayan akrabalarına 3 milyar Dolar 
göndermişlerdir. Bu neredeyse Taci-
kistan ihracatının 2 kat fazlasıdır. Biz
bu şekilde bu ülkelerdeki fakirliği yu-
muşatmaya ve oradaki sosyal hoşnut-
suzluğu azaltmaya çalışıyoruz. 

Hasan CANPOLAT
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı, ORSAM Danışma Kurulu 
Üyesi):

Sayın Ajdar Kurtov’a teşekkür edi-
yoruz. Konuşma sırası Sayın Bilgay 
Duman’da. Kendisi bize “ABD asker-
lerinin çekilmesi sonrasında Irak” ko-
nulu sunumunu yapacak.

Bilgay DUMAN
(ORSAM Ortadoğu Uzmanı):

Öncelikle yeni
yüzyılın değişim
dalgası olarak
nitelendirilebile-
cek halk hareket-
leri, belki de ilk
etkisini Irak’ta
göstermeye baş-
lamıştır. Ancak,

Irak’taki durum bugün Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’daki diğer ülkelerden
farklıydı. Özellikle bugün Arap Baharı
olarak lanse edilen hareketlenmelerde
daha fazla iç faktörleri de katarak dik-
kate almamız gerekmektedir. Ama,
Irak’taki durum doğrudan ABD’nin
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ve devamında uluslararası bir gücün
müdahalesi sonrası bir değişim gös-
terdi. Bugün itibariyle baktığımızda
ABD, Irak’a girerken, demokrasi ve
terör üreten rejimin yıkılması söyle-
miyle hareket etti. Bu söylemle düşü-
nüldüğünde ABD’nin Irak’ta başarılı
olup olmadığı tartışılır bir konu ha-
line geldi. Burada başarının kıstasları
ABD için çok önemli. Bu iki söylem
dikkate alındığında, ABD Irak’taki
rejimi bir şekilde devirebilmiştir. De-
mokrasinin uygulanması bakımından, 
her ne kadar tartışmalı olsa da se-
çimler yapılabilmiştir. Bu seçimlerin
ardından seçilmiş bir siyasal otorite
ortaya çıkmıştır. Bu durum, ABD’nin
Irak’ta başarılı olduğu algılamasını
ortaya çıkarmaktadır. Ancak, daha
önemlisi Irak’ta neler yaşandığıyla il-
gilidir. Gerçek anlamda demokratik
değerleri düşünerek Irak’a bakacak
olursak, belki bugün Irak’ta eskisin-
den daha kötü bir süreç yaşanıyor.
Irak’ta ORSAM olarak yaptığımız
saha çalışmalarında halka yönelttiği-
miz “Neler değişti?” sorusuna, genel
olarak aldığımız cevap “Bir Saddam
gitti, bin Saddam geldi” olmuştur.

ABD, Irak’a girdikten sonra Irak’ta bir
sistem oturtmaya çalıştı. Irak’ta bu
sistemin temel bağımsız değişkeni, bi-
raz da Birinci Dünya Savaşı’ndan kal-
ma bir düşünce yapısından hareketle, 
“böl ve yönet” anlayışıdır. Irak’ta uzun
yıllardır devam eden, baskıcı ve güçlü
merkezi yapı bölünerek yeni bir yapı
ortaya çıkartılmaya çalışıldı. Bu yeni
yapı “fedaralizm”le ilişkilendirildi ve
içerisinde yeni güç dağılımları belirdi.
Bu yeni yapı, güçlü bir merkezi oto-
riteden öte, yerelleşmeye de izin ve-
ren ve bu yerel otoritelerin yönetim
alanlarını geniş tutan bir durum arz

etti. Bu yapı içerisinde Irak’taki sos-
yal ve siyasal dinamikler de ele alın-
dığında çok farklı bir tablo karşımıza
çıkmaktadır. Irak’taki yeni sistemin
bu yeni yapıya sahip olması nedeniyle 
Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen gibi etnik 
ve mezhepsel ayrım üzerine oturtu-
lan bir tablo karşımıza çıkmaktadır.
Aşiretsel yapı da dikkate alındığında, 
Irak’taki 18 vilayet içerisinde aşiretler
güçlü oldukları yerlerde “yerel kral-
lıklarını” kurmuşlardır. Her aşiret,
güçlü olduğu bölgede en etkili otorite 
olmuştur. Irak’taki federal yapılanma, 
Irak’ın toplumsal ve siyasal özellikle-
riyle birlikte bölünmüş bir hal almıştır. 
Bu Irak’ın doğasını bozmuştur. Zira, 
uzun yıllar boyunca Irak halkı baskıcı 
ve güçlü merkezi otorite altında yaşa-
dı ve halkın ihtiyaçlarının sağlanması 
dahil bütün kontrol bu merkezi otori-
tedeydi. Ancak, 2003 sonrası yapı içe-
risinde bütün otorite yerelleşmiştir.
Bu yerelleşme hakim unsurları ve güç 
mücadelesini ortaya çıkarmaya başla-
mıştır. Irak’ta 2005’ten 2010’a kadar
birçok seçim yapılsa da, bu seçimlerin 
otoritenin belirlenmesinden öte, güç
dağılımını şekillendirdiği görülmek-
tedir. Bu noktada, güç mücadelesi-
nin daha çok yerelden genele gittiği
görülmektedir. Yani, Irak’ın herhangi 
bir bölgesinde yaşanan aşiret kavga-
sı ya da siyasal güç mücadelesinin,
Irak’taki genel siyasete taşındığı gö-
rülmektedir.  Belki de bugün Irak’ın
çektiği sıkıntıların temelinde bu yerel 
güç mücadelesi yatmaktadır. Bu yerel-
leşen yapı, Irak’taki güvenliği de çok
ciddi derecede olumsuz yönde etkile-
di. İşgalin ardından 9 sene geçmesine
ve ABD askerleri çekilmesine rağmen, 
Irak halen güvenlik sorunları, terör ve
milis güçler arasındaki çatışmalarla 
mücadele etmektedir.
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Ancak, 2006 ve hatta 2007’ye gelinen 
süreçte bu yerelleşen yapı içerisinde 
ABD, Irak’ta gittikçe batağa saplan-
mıştır. Bu nedenle, 2009’dan sonra
daha belirgin bir biçimde ortaya çıkan 
“merkezileşme” çabasının ortaya çık-
tığı görülmektedir. Fakat, merkezileş-
menin ortaya çıkışı, yeniden otokratik
düşünce yapısıyla kendini göstermesi 
yeni sorunlara yol açmıştır. Merkezi
otorite içerisinde yer alan her etnik, 
dini ya da siyasal grubun, burada elde
ettiği avantajları, kendi kimlik algıla-
malarına yönelik kullanması, Irak’ta
ciddi sorunlara yol açmıştır. Bugün
ise eşitlik, adalet, refah, özgürlük gibi
kavramların, Irak’ın her kesimine eşit
yansımadığı görülmektedir. Bu du-
rum içerisinde yozlaşmış ve kurum-
sallıktan uzak bir devlet yapılanması 
ortaya çıkmıştır. Çünkü, her grup et-
kin olduğu yerde elde ettiği konumu 
devlet adına değil, grupsal çıkarlarına
yönelik kullanmaya çalışmıştır. Bugün
itibariyle devlet hizmetlerinin son de-
rece yetersiz olduğu bir yönetim ha-
kimdir. Bu çerçevede, Irak’ta dengeli 
bir siyasal yapı ortaya çıkmamıştır. Bu 
durum hem hükümetin kurulmasına 
hem de hükümet kurulduktan sonra
çalışmasına engel olmuştur. Nitekim,
Ortadoğu’da halk ayaklanmalarının 
başladığı 2011’in ilk aylarında Irak’ta
da hareketlenmeler yaşanmıştır. Hü-
kümete yönelik protesto gösterileri 
sonucunda hükümet revizyona git-
mek zorunda kalmıştır. Bu revizyon, 
Irak’taki bakanlıkların yeniden siyasal 
gruplar arasındaki dağılımı ve yeni
kanunların çıkarılması sürecini be-
raberinde getirdi. Bugünkü duruma 
baktığımızda Irak’ta halen bir denge-
sizlik vardır.  Protesto gösterilerinin 
bir diğer yönü de ülkedeki ABD askeri
varlığına yöneliktir. İşte işgal altında 

yapılan seçimlerin ya da oluşan hükü-
metlerin ne kadar sağlıklı olup olma-
yacağını sanırım tahmin edebiliyoruz. 
Bu açıdan Irak’taki sistematik yapının 
yarattığı baskı ve halen işgal altında
olan bir ülkede hareket etme imka-
nının sınırlı olması halkın tepkisini
de ortaya çıkarmıştır. ABD, Irak’tan
çekilmiştir. ABD, hem askeri hem de
ekonomik olarak çok kayıp vermiştir. 
Yaklaşık 4800 ABD askeri Irak’ta ha-
yatını kaybetmiş, 32 bine yakın asker 
yaralanmış, resmi rakamlara göre 100
binden fazla sivil yaşamını yitirmiş-
tir.  Bu açıdan çökmüş bir yapı vardır.
ABD’nin Irak’tan tam olarak çekildi-
ğini söylemek güçtür. ABD askerleri
Irak’tan çekiliyor olsa bile öncelikle
özel güvenlik şirketleri ve ABD’nin
Bağdat Büyükelçiliğinde görevli 16 
bine yakın sivil personel Irak’tadır. 
Bunu askeri işgalin, sivil işgale dö-
nüşü olarak algılamak mümkündür.
ABD, en büyük büyükelçiliğini Irak’ta
kurmuştur. Bu büyükelçilik tek bir bi-
nadan oluşan bir yer değildir. Adeta
bir mahalle ya da bir kampüstür. 16 
bine yakın personel Iraklı makamlara
danışmanlık yapacaktır. Yani, yön ve-
recektir. Bu nedenle, işgal sivilleşmiş-
tir. ABD askerlerinin çekilmiş olması 
söylemi bile Irak’taki güç odaklarını
rahatlatmıştır. Yeniden bir güç mü-
cadelesi ortaya çıkmıştır. Irak’ta artan
şiddet eylemleri bunun göstergesidir. 
Hem merkezi hükümet, hem Bölgesel
Kürt Yönetimi, hem de siyasi partiler
daha bağımsız hareket edebilmekte-
dir. Maliki’nin merkezi hükümetin güç 
unsurlarını çıkarları adına daha rahat 
kullandığı görülmektedir. ABD’nin
ısrarla üzerinde durduğu ulusal bir-
lik söylemi de yıkılmaya başlamıştır. 
Hükümet içerisindeki çatlaklar ve
kamplaşma bunun en iyi göstergesi-
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dir. Son dönemde Irak’ta siyaset yeni
bir kamplaşma içerisindedir. Her ne
kadar hatları çok belirgin olmasa da 
Nuri El-Maliki ve karşıtlarının/rakip-
lerinin mücadelesi gün yüzüne çıkmış
bir görüntü vermektedir. Erbil’de 29
Nisan 2012’de yapılan toplantı bu-
nun en önemli göstergelerinden biri 
olarak değerlendirilebilir. Irak Cum-
hurbaşkanı Celal Talabani’nin çağrı-
sı üzerine yapıldığı söylenen ve Nuri
El-Maliki’ye muhalefet ettiği bilinen
Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut
Barzani, Sadr Grubu lideri Mukteda
El-Sadr, Irak Parlamento Başkanı ve
Irakiye Listesi liderlerinden Usame 
El-Nuceyfi, Irakiye Listesi Başkanı
İyad Allavi ile Celal Talabani’nin katıl-
dığı toplantıda Irak’taki son siyasi ger-
ginliğin konuşulduğu ve sorunlara çö-
züm arandığı açıklanmıştır. Maliki’ye
yönelik “diktatör” suçlaması yapan
Barzani ve Sadr’ın toplantı öncesinde
ayrı bir görüşme yapması dikkat çek-
miştir. Bu iki liderin başkanlık yaptı-
ğı grupların 2010’da yapılan seçim-
lerden sonra kurulan hükümet dahil
olmak üzere “Irak’taki hükümetlerin
anahtarı” konumunda olmaları bu
görüşmenin önemini bir kat daha art-
tırmıştır. Hükümet içerisindeki krizin
giderilmesi için yapılması ve Irak’ta-
ki tüm siyasi oluşumların katılması
planlanan “Ulusal Toplantı”nın bir
türlü yapılamamasına rağmen böyle
bir toplantının yapılması son derece
önemlidir. Diğer taraftan toplantının
hemen ardından Maliki’nin başkan-
lığındaki Kanun Devleti Koalisyonu
ile Sadr Grubu ve Irak İslam Yüksek
Konseyi’nin bir araya geldiği ve baş-
kanlığını Irak eski Başbakanı ve Irak
Milli İslah Akımı Başkanı İbrahim
El-Caferi tarafından yapılan geniş 
katılımlı basın toplantısında Nuri El-
Maliki’ye verilen desteğin devam etti-

ğinin açıklanması da Irak’taki kamp-
laşmayı gösterir niteliktedir. Nuri El-
Maliki’nin hem Şii hem Sünni hem de 
Kürt gruplar arasından yandaş aradı-
ğı bilinmektedir. Buradan hareketle
önümüzdeki dönemde yeniden yerel
ve genel olarak bir hakimiyet müca-
delesi olacaktır. Yerel yönetimler ile
merkezi hükümet arasında mücade-
le çıkması muhtemeldir. Federal yapı
içerisinde, özellikle bölgesel yönetim-
ler (Kürt Bölgesel Yönetimi gibi) ve 
merkezi hükümet arasında sıkıntılar 
yaşanabilir. Maliki’yi devirme çabala-
rı da yavaş yavaş belirginleşmektedir. 
Önümüzdeki süreçte Nuri El-Maliki 
ve karşıtlarının/rakiplerinin mücade-
lesi Irak siyasetine yön verecek gibi 
gözükmektedir.

Hasan CANPOLAT 
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı, ORSAM Danışma Kurulu 
Üyesi): 

Sayın Bilgay Duman’a teşekkür edi-
yoruz. Sıra, Sayın Prof. Dr. Eduard 
Popov’da. Sayın Popov, “ABD’nin 
Irak’tan Çekilişinin Sonuçlarına Gü-
ney Kafkasya Düşünce Kuruluşlarının
Bakışı”nı anlatacak.

Prof. Dr. Eduard POPOV
(RISS Karadeniz-Hazar Bölgesi Şube 
Başkanı):

Güney Kafkas-
ya’daki düşün-
ce merkezleri 
tüm dünyadaki 
merkezlerin ge-
nel eğilimlerini 
yansıtmaktadır. 
Irak meselesi-
ne yaklaşımları 
dünyadaki en 

büyük oyuncu olan ABD ile münase-
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betlerine bağlıdır. Gürcü uzmanların
çoğu Irak’taki ABD operasyonunun
başarılı olduğu görüşünü savunuyor-
lar ve daha çok bu müdahalenin olum-
lu taraflarını görüyorlar. Tiflis yöneti-
mine muhalif olan bağımsız Gürcü uz-
manlar ve Azerbaycan ve Ermenistan
uzmanlarının çoğu bu operasyonun
büyük bir mağlubiyet ile sonuçlandı-
ğını ileri sürmektedirler. Bu meseleyle 
ilgili tüm ülkelerin farklı yaklaşım-
larında spesifik noktalar mevcuttur. 
Bilgay Bey’inde az önce belirttiği gibi 
ABD’nin Irak’tan çekilmesi, Irak’a gir-
mesinden çok daha olumsuz sonuçlar
doğurabilecektir. Böyle bir durumda 
İran’ın etkisi artacaktır. Azerbaycanlı 
uzmanlar ABD’nin Irak’a müdahalesi-
ne büyük önem vermekte ve açık ola-
rak bu operasyonun bölgede Rusya ve
Çin’in etkisini azalttığını söylemekte-
dirler. Esad rejiminin düşüşü de aynı 
şekilde Rusya’nın zayıflaması ve Irak’a
yapılan müdahalenin sonucu olarak 
değerlendirilmektedir. Ermenistan’ın
kaygılarıysa, Irak’taki Ermeni cemiye-
tiyle ilgilidir. Ermeniler, Irak’taki diğer
Hıristiyan azınlıklar gibi baskı altın-
dadırlar. Her ne kadar Bağdat’taki Er-
menistan Büyükelçisi Irak’taki Erme-
ni göçünün azaldığını dile getirse de 
Irak’tan Ermeni nüfusunun neredeyse
2 kat azaldığı bilinmektedir. ABD’nin 
Irak’ta bulunan askerlerini çekmesi
Hıristiyan azınlıklara karşı yeni bir
baskı dalgası başlatacaktır. ABD as-
kerleri kısa vadede Irak’ta istikrarı
sağlayacak bir güçtür. Bu nispi istik-
rarın ne kadar devam edeceğini söyle-
mek mümkün değildir. Ermenistan’da
en fazla kaygı yaratan konuların ba-

şında, İran’a karşı nasıl bir müdaha-
lenin yapılacağı ve bu askeri müdaha-
lenin hangi seviyede olacağı gelmek-
tedir. Çünkü, bu olay Ermenistan’ın 
ulaşım koridorunun kapanmasına 
neden olacaktır. Irak’tan askerlerin
çekilmesi aynı zamanda İran’a askeri 
müdahale yapılması yönünde atışmış 
bir adımdır. Gürcü basınında da İran’a
karşı askeri operasyonun gerçekleşti-
rileceğine dair çok sayıda yazı ve ha-
ber bulunmaktadır. İşin ilginç yanı 
bu tür senaryolar resmi çevrelerce 
de dile getirilmektedir. Bu açıklama-
ların ne kadar içtenlikle yapıldığını 
söylemek zordur. Çünkü, bunların bir 
kısmı Rusya’ya karşı oynanan oyunun 
birer parçalarıdır. Güney Kafkasya’da-
ki uzmanların çoğunun ortak görüşü, 
ABD’nin Irak’tan tam olarak çekilme-
diği yönündedir. Dünya basınında da 
sıkça dile getirilen bu konunun bazı
hususları tekrarlanmaktadır. Artık, 
Irak’ta ABD ordusundaki askerlerin
yerini özel birlikler alacaktır. Irak or-
dusundaki askeri teknoloji ABD tek-
nolojisini alacaktır. Petrol ve gaz alanı
kontrol altına alınacaktır. Özetlemek 
gerekirse; Irak’ta istilanın şekli değiş-
miştir.

Hasan CANPOLAT 
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcı-
sı, ORSAM Danışma Kurulu Üyesi): 

Sayın Popov’a kısa ve öz konuşma-
sı için teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra 
son konuşmacımızda. Sözü, “Bölgesel
Güvenlik Sistemi İçerisinde Azerbay-
can” konulu sunumunu yapmak üzere 
Sayın Dr. Evgeniy Bahrevskiy’e veriyo-
rum.
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Dr. Evgeniy BAHREVSKİY 
(RISS Kafkasya Uzmanı):

Azerbaycan için
en önemli etken 
doğalgaz ve pet-
rol üretilmesi 
ve nakliyesidir. 
Azerbaycan için
gaz ve petrol,
ülke içerisinde 
istikrarı sağlayan

etmenlerdir. Azerbaycan’ın tüm kom-
şularıyla problemli ilişkileri var. Er-
menistan ve Dağlık Karabağ ile soğuk 
savaş söz konusudur. İran ile devam-
lı ideolojik ve politik çatışmalar var.
Rusya ile ilişkiler son yıllarda gelişse 
bile 1990’lı yıllardan kalan anlaşmaz-
lıklar bazı konularda devam etmek-
tedir. Azerbaycan’da potansiyel etnik
bölücülük meseleleri de çözülmüş
değil. Politik İslam’ın etkisi artmakta.
Gaz ve petrol satışlarından gelen para 
toplumun katmanlara ayrılmasına ve
toplumun eşitsiz hale gelmesine ne-
den oluyor. Bu durumda, Azerbaycan
refah için çok narindir. Bu nedenle,
İlham Aliyev sert söylemlerde bulu-
nuyor. İran meselesinin askeri yolla
çözüleceğini söylüyor. Bölgede her-
hangi bir savaş Azerbaycan için kabul 
edilemez. Dolayısıyla, Ortadoğu’da
ve özellikle İran’da artan gerginlikle 
birlikte Arap devrimlerinin zincir-
leme reaksiyonu başladıktan sonra
Azerbaycan da bu zincire katılacak
bir ülke olarak görülüyordu. Tunus
ve Mısır’la Azerbaycan arasında bazı
benzerlikler vardır. 30-40 yıl boyun-
ca aynı liderlerin yönetimi ve siyasi
hayatta durgunluk bu benzerlikler-
den bazılarıdır. Azerbaycan’da Aliyev 
ailesinin yönetimi 42 yıldır devam
etmektedir. Bu durum, Azeri muha-

lefetinin etkisiz olduğunu gösteriyor. 
ABD ve Avrupa taraftarı olan demok-
ratik muhalefet ciddi bir örgütlenme 
yapamıyor. Çünkü, Azerbaycan hal-
kında destek bulamıyor. Demokratik 
muhalefet milli azınlıklarla anlaşa-
mıyor ve prensip olarak Müslüman
muhalefetle ittifak yapamıyor. Diğer 
ciddi kuvvet İslam muhalefetidir. Bu 
grup devamlı olarak devlet tarafından 
baskı görüyor. Azerbaycan’da 1990’lı 
yıllarda oluşmuş çok vektörlü dış po-
litika şeması vardır. Rusya, Türkiye, 
ABD ve Avrupa’yla stratejik ilişkiler
kurulmaya çalışılıyor. Gürcistan, Tür-
kiye ve Batı’yla yapılan projeler çok 
önemli. İran’la devamlı anlaşmazlık-
lar yaşanıyor. Bu şema, 2010 yılından 
itibaren bir bozulma yaşıyor. Türkiye 
ve Ermenistan’ın tutanakları imzala-
ması Azerbaycan için çok şaşırtıcı bir 
olay oldu. Protokollerin yerine getiril-
mesi Karabağ meselesinin çözümüne 
bağlı olarak ertelenmiş durumdadır. 
Ama, yerine getirilmemesi Aliyev ai-
lesinin zaferi olarak değerlendiriliyor. 
Türkiye, yeni Osmanlıcılık politikası-
na başladığında ve Türkiye-İsrail iliş-
kileri bozulunca Azerbaycan anladı 
ki Türkiye ile kardeşlik münasebetleri 
zor zamanları yaşamaktadır. Azer-
baycan, Türkiye’den yarın ne bekle-
yeceğini bilemiyor. Bu durum, Azer-
baycan dış politikasının Ankara’dan
bağımsız olduğunu göstermektedir. 
Azerbaycan kendisine yönelik en bü-
yük tehlike olarak İran’ı görmekte. 
İran, Azerbaycan’ı eski toprağı ola-
rak görüyor. SSCB dağıldıktan sonra
Azerbaycan’da İran’ın kuvvetlenmesi 
çok büyük etki yarattı. İran’ın poli-
tikası Şiiler arasında dinin etkisinin 
artması ile alakalıydı. Aynı zamanda 
İran’da büyük bir Türk nüfusu olduğu 
için, İran, Güney Azerbaycan’ı tehli-
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ke olarak görmektedir. İran ve Azer-
baycan arasındaki ilişkiler istihbarat 
skandalları ve tutuklanmalar ışığında
devam etmektedir. Sürekli bir bilgi 
savaşı var. İran’ın nükleer programı 
sorunu ortaya çıkınca Azerbaycan
entrikaların içinde yer almıştır. İran 
problemini bölgede daha kuvvetli bir 
hale getirmeye çalışan taraf tabiki
İsrail’dir. Bu yıl Seul’de görüşmeler ya-
pıldı. İsrail Gizli Servis Bakanı İlham 
Aliyev’le görüşmüş. O görüşmelerde
İsrailliler, Azerbaycan’a, “İran’a karşı
yapılan yaptırımlara katılın” demiş.
Bu konular aslında medyaya çıkma-
malıydı. Ancak, İsrail medyasında yer 
bulmuş. Azerbaycan’ın İsrail’den silah 
almasına dair bir anlaşmada medyaya
yansıdı. 2012 Mart ayının sonunda
Amerikan Foreing Policy dergisinde
bir makale yayınlandı. Konusu, İsra-
il-Azerbaycan arasındaki gizli askeri
münasebetler. Bu münasebetler Wi-
kileaks belgeleriyle ortaya çıktı. Ma-
kaleye göre Azerbaycan’da bulunan
eski Sovyet havaalanları İsrail’in de-
netiminde. Makalenin yazarına göre
İsrail, Azerbaycan’daki bütün havaa-
lanlarını satın almış. Bunun gibi de-
vamlı enformasyon atakları altında 
olan Azerbaycan, İran’a suçlu olmadı-
ğını kanıtlamak zorundadır. Bakü’den 
İran’a açıklama yapmak için sürekli
heyet gidiyor. Azerbaycan’ın İran’a 
karşı durması, Azerbaycan için hem
insani açıdan hem de politik açıdan 
facia olacaktır. Bence, Azerbaycan’ın
bölgesel politikası çabuk silahlanma
yönündedir. Rusya’dan, Türkiye’den 
ve İsrail’den büyük miktarlarda si-
lah almaktadır. Azerbaycan her ge-
lişmeye hazırlıklı olmaya çalışıyor. 
Azerbaycanlı yetkililer bu silahların 
Karabağ için alındığını söylüyor.  Rus-
ya ise Azerbaycan’ın güvenlik sorun-

larının savaşsız çözülmesini istiyor. 
Azerbaycan’da yaşanacak bir felaket
bizi de etkileyecektir. Teşekkür ede-
rim.

Hasan CANPOLAT: 
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcı-
sı, ORSAM Danışma Kurulu Üyesi): 

Sayın Bahrevskiy’nin analizine yöne-
lik bir sorum olacak. İsrail-Azerbay-
can yakınlaşmasını tespit ettiniz. Peki,
bu yakınlaşma Ortadoğu’daki denge-
leri ve Türkiye ile olan ilişkiyi nasıl
etkiler? Azerbaycan’ın Karabağ için 
silahlanması Rusya ile olan ilişkilerini
nasıl etkiler?

Dr. Evgeniy BAHREVSKİY
(RISS Kafkasya Uzmanı): 

Azerbaycan’ın, Rusya, Türkiye ve Batı
ile iyi ilişkileri vardır. Son zamanlarda
bu ilişkiler bozuldu. Bozulan ilişkiler
içinde nasıl hareket edeceklerini bi-
lememekteler. Silahlanma konusuna
gelince, Rusya hem Ermenistan ile 
hem de Azerbaycan ile dost. Şu anki 
koşullarda Karabağ meselesinin çö-
zülmesi pek mümkün görünmüyor.

Hasan CANPOLAT 
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcı-
sı, ORSAM Danışma Kurulu Üyesi): 

Sizce silahlı bir çatışma olma ihtimali 
var mı?

Dr. Evgeniy BAHREVSKİY 
(RISS Kafkasya Uzmanı): 

Aslında iki tarafta çatışma istemiyor. 
Ancak, stresli bir durum var. Bu du-
rumda kontrolsüz hareketler olabilir. 
Rusya savaş olmaması için elinden ge-
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leni yapacaktır. Ermenistan ile askeri
yardım sözleşmelerimiz var. İran’ı vu-
rurlarsa, Bakü’de Karabağ meselesi-
nin aynı zamanda çözülmesi yönünde
bir karar alabilir.

Hasan CANPOLAT
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcı-
sı, ORSAM Danışma Kurulu Üyesi): 

Teşekkür ediyoruz. Konuşmalar ta-
mamlanmış oldu. Şimdi üçüncü bölü-
me, soru-cevap bölümüne geçiyoruz.

Dr. Leonid REŞETNİKOV 
(RISS Başkanı): 

Ben İlyas Bey’in konuşmasına yöne-
lik bir şeyler söylemek istiyorum. AB 
ülkeleri ve ABD, Ortadoğu ülkeleri-
nin içişlerine karıştığı zaman ortaya 
çıkan adaletsizliği görüyoruz. Halkı-
mız diktatörleri desteklemiyor ama 
Batı’nın kendi sorunlarını bu ülkeleri 
kullanarak çözmesine de izin vermek
istemiyor. Herkes Medvedev’in Lib-
ya hakkında söylediklerini hatırlıyor. 
Yöntemimiz, halkımızın fikirlerini 
göz önünde bulundurmaktır.

Prof. Dr. Aleksander 
KOLESNİKOV 
(Rusya Federasyonu Tel Aviv Büyükelçiliği 
Müsteşarı): 

Bu toplantı-
da Rusya ve 
Türkiye’nin önde 
gelen uzmanları
bir aradalar ve 
dört gözle birbir-
lerine soru sor-
mayı bekliyorlar. 
Türk meslek-

taşlarıma sorum şudur; eğer İsrail ve
ABD, İran’a bir darbe vurursa, Irak’ta

durum ne olacaktır? Bu darbe Irak’ı 
nasıl etkileyecektir? İsrailli uzman-
lar böyle bir darbe olursa İsrail’in ve
ABD’nin kayıplarının ne kadar olaca-
ğını hesaplamışlar.

Hasan CANPOLAT
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcı-
sı, ORSAM Danışma Kurulu Üyesi): 

Bu soruda az önceki Karabağ senar-
yosu gibi ayrı bir felaket senaryosu.

Yrd. Doç. Dr. Serhat ERKMEN 
(ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Ahi Evran 
Üniversitesi Öğretim Üyesi): 

Bu durum Irak’ı iki ayrı şekilde etkiler.
Biri hükümet düzeyinde birde diğer 
siyasi gruplar düzeyinde. Hükümet
muhtemelen bu saldırıyı kınar ve kar-
şı olduğunu söyler. Başbakan ve Cum-
hurbaşkanı durumu eleştirir. Ancak, 
çatışmanın tarafı olmazlar. Bu durum 
Irak’taki iç dengelerin hepsini altüst
eder. Öncelikle bu savaştan en olum-
suz etkilenecek grup Kürtlerdir. Bir 
taraf seçmek zorunda kalırlar. Batı’nın
güvenilir bir müttefikiler mi yoksa
Ortadoğu’da arada oynayan bir aktör-
ler mi? bunu göstermek zorunda kala-
caklar. Resmi ya da gayri resmi olarak 
bu sürecin bir parçası olurlarsa Kuzey 
Irak ikiye bölünür. Erbil-Duhok tarafı
ayrı bir parça, Süleymaniye’den gü-
neye ayrı bir parça. Sünni Arapların
durumuna gelince, Sünni Araplar hiç
ses çıkarmayacaklardır, ancak bundan 
çok memnun olacaklardır. Ses çıkara-
mazlar. Çünkü, İsrail’in yanında gö-
rünmek istemezler. Ama, çok mem-
nun olurlar. Çünkü, bu durum hem 
Kürtlerin içinde soruna neden olur 
hem de Şiileri zor duruma sokar. Şii
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Araplar açısından bakacak olursak, 
bu durum onlar için İran’a yakınlıkla-
rını ispat zamanıdır. Böyle bir çatışma 
olursa, İran çatışmayı sadece kendi 
topraklarında tutmayacaktır. Iraklı Şi-
ilerin oynayacağı rol açısından üç hat 
çok önemli. Birincisi, Irak’ın içi. İkin-
cisi, İran’dan Lübnan’a gidecek des-
tek. Üçüncüsü, Bahreyn ve Kuveyt.
Iraklı Şiilerin tüm bunları etkileyecek
çatışma potansiyelleri var. Muhteme-
len yeşil bölgeye nereden geldiği belli
olmayan bombalar yağar. Irak’ın için-
deki bazı Amerikan petrol şirketlerine
büyük zararlar verilir. Ama, hepsin-
den önemlisi İsrail’e zarar verebilmek
için Lübnan’a silah ve insan aktarması 
yapılır. Bunun için en önemli hat, Irak
hattıdır. Ya bunu yaparlar ve İran’ın
yanında olduklarını İran’a gösterirler, 
ya da bunu yapmazlar ve kendi içle-
rinde paramparça olurlar. İsrail veya 
ABD, İran’ı vurursa Irak’ın bir arada 
kalması pek mümkün gözükmüyor.

Bilgay DUMAN 
(ORSAM Ortadoğu Uzmanı):

Serhat Bey ile paralel düşünmekle 
beraber birkaç şey eklemek istiyo-
rum. Irak mutlaka devlet bazında 
bir tercih yapmak zorunda kalacak. 
Irak’taki siyasetçileri tartışırken on-
ların 2003’e kadar muhalif olduklarını
görmezden geliyoruz. Bu muhalefet 
ABD ve İngiltere’den yönlendiriliyor 
ve destekleniyordu. 2003’ten sonra 
ortaya çıkan yapı içerisinde ABD’nin 
desteklediği isimler yer aldı. Irak si-
yasetini konuşurken, şu anki tüm si-
yasi ortamın ABD’nin desteğiyle bu
noktaya geldiğini unutmamak lazım. 
ABD ve İsrail, İran’a bir müdahale 
yaparsa, Irak siyaseti mutlaka bir ter-

cih yapmak zorunda kalacaktır. Eğer
bu tercih yapılmazsa ABD bir şekil-
de Irak’taki iç siyaseti karıştıracaktır.
Yani İran’a yapılacak bir müdahale
Irak’ın sonu demektir.

Hasan CANPOLAT
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı, ORSAM Danışma Kurulu 
Üyesi): 

Bunun devamında Suriye’ye yansıma-
larını da analiz eder misiniz?

Bilgay DUMAN 
(ORSAM Ortadoğu Uzmanı): 

Irak ve İran’ı konuşurken aradan 
Suriye’yi çıkarmak mümkün değil. 
Serhat Hocam İran’a yapılacak müda-
haleden bahsederken bir koridora de-
ğinmişti. Bu koridorda Irak’tan sonra
en önemli ülke Suriye. İran, Suriye’ye 
bu yüzden bu kadar destek veriyor.
2005’teki Lübnan-İsrail Savaşı’nda bu 
koridor çok fazla kullanılmıştır. İsrail 
ve ABD, İran’a müdahale ederse, İran
da Suriye üzerinden İsrail’i etkilemeye
çalışacaktır. İran’ın İsrail’e müdahale
edebilmek için Suriye’yi kullanma-
sı çok mümkün görünmüyor. Suriye, 
çok ciddi bir karmaşa içerisinde. Dik-
kat edilecek olursa İran Batı ile ilişki-
lerinde söylemlerini biraz aşağıda tu-
tuyor. Böyle bir müdahale olursa Irak’ı 
bekleyen son Suriye içinde geçerlidir.

Bilgay DUMAN
(ORSAM Ortadoğu Uzmanı):

Dr. Anna Glazov’a bir sorum olacak. 
Konuşmasında İsrail ve Kürtler ara-
sındaki ilişkinin geçmişinden bahset-
ti. Çok detaya inmedi. 2003’ten son-
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ra Irak’ın kuzeyinde Kürt Devleti’nin
kurulmasına yönelik bir yapılanma
başladı. Irak’taki Kürt Bölgesel Yöne-
timi bir devletleşmeye doğru giderse 
Rusya bu konuda ne düşünür? Bura-
daki konuşmalarda Rusya’nın politi-
kasının bölgede istikrarın korunması
ve savaşların engellenmesine yöne-
lik olduğunu anladık. Ama, bir Kürt
Devleti’nin ilanı bölgedeki tüm den-
geleri altüst edecektir.

Dr. Anna GLAZOVA
(RISS Ortadoğu Dairesi Başkanı): 

SSCB devrinde Rusya ve Kürtler ara-
sında sıkı ilişkiler vardı. Rusya, Kürt 
hareketlerine destek vermekteydi. Bu 
destek ideolojik temelliydi. Durum 
değişti. Rusya, Kürtlerle dostluk iliş-
kilerini bitirmedi ama eski düzeyde 
değil. Bağımsız Kürdistan’ın oluştu-
rulması Rusya çıkarlarına ters düş-
mektedir. Ayrıca, Ortadoğu’ya kaos 
getirecektir.

Hasan KANBOLAT 
(ORSAM Başkanı): 

Sayın Kurtov hep pozitif politika-
lardan bahsetti. Size göre Rusya’nın 
Ortadoğu’da hatalı olduğu noktaları 
merak ediyorum. Ayrıca şunu da ek-
lemek isterim; “Arap Baharı ABD’nin 
etkisiyle mi çıktı, yoksa halk hareketi 
midir?” tartışması sonu gelmeyen bir 
tartışmadır. Ama, Arap Baharı’nın or-
taya çıktığı ülkelerin benzer yanlarını 
bulabiliriz. Bu ülkelerde yaşlı ve uzun
yıllardır yönetimde olan diktatörler 
vardı. Bu durum Arap Baharı’nın söz 
konusu olmadığı ve Baharı destekle-
yen Körfez Ülkeleri’nde de var. O za-
man Arap Baharı’nın başarılı olduğu

ülkelerin ortak noktalarına baktığı-
mızda birincisi, bu ülkeler cumhu-
riyetle yönetiliyor. Arap milliyetçili-
ğinin türevi olan Baas ideolojisinin 
güçlü olduğu yerler. Küresel serma-
yenin Körfez Ülkeleri’ne göre daha
az girdiği yerlerdir. SSCB döneminde
yöneticilerinin veya bürokrasilerinin
Sovyet eğitimi aldığı yerlerdir. Körfez
Ülkeleri’ne göre daha aydın yerlerdir.
Bu bir tesadüf mü, değil mi bilemiyo-
rum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ajdar KURTOV 
(Milli Strateji Sorunları Dergisi Baş
Editörü):

Bu durum nedeniyle bizde tedirgin
oluyoruz. Arap devrimlerinin sonuç-
ları ilk aşamada atılan sloganlardan
çok farklı oluyor. En ilerici yönetim
statülerinin oluşmasını bekliyorduk.
Selefi dediğimiz ideolojiye bağlı par-
tilerin hükümete gelmeleri de bizde
endişe yaratıyor. Yeni bir politik or-
tam oluşturuluyor. Bu ortamda da Tu-
nus ya da Mısır halkının düşünceleri 
önemli bir rol oynamıyor. Diğer so-
ruya gelince Rusya’nın Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nde Libya ile
ilgili alınan karardaki tutumu yanlıştı.
Bildiğim kadarıyla hukuki yöntem-
le bu oylamayı erteletme imkanımız
vardı. Rusya için bunun sonucu çok 
kötü değildi. Putin Başbakan olduğu
zaman Rusya’nın, Arap ülkelerinde 
bazı önemli projeler kaybetmesi ne-
deniyle onu suçlamışlardı. Bu suçla-
malara Putin; “Hiçbir şey kaybetme-
dik.  Söz konusu olan sadece almadı-
ğımız karardır.” yanıtını verdi. Önce-
likli endişemiz istikrarsızlık dalgası-
nın Rusya’ya doğru geliyor olmasıdır.
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Hasan CANPOLAT
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı, ORSAM Danışma Kurulu
Üyesi):

Benim de üç sorum olacak. Birisi Dr.
Anna Glazova’ya. Rusya, Irak’ın top-
rak bütünlüğünün korunması yönün-
de bir politika izliyor. Peki, Irak’taki 
devlet ve millet inşası sürecinde poli-
tik istikrara Rusya’nın katkıda bulun-
ması yönünde somut bir adım var mı? 
İkinci sorum Dr. İrina Svistunova’ya. 
Türkiye’nin Irak politikasının sonuç-
larını ve geleceğini nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Bu politikaların Irak’ın ya-
kın geleceği açısından etkileri nedir?
Sayın Ajdar Kurtov, Rusya’nın dünya-
daki gelişmelere karşı temel duruşu-
nu göstermesi yönünde bir analizde
bulundu. Reşetnikov’da onu destek-
ledi. Rusya, diktatörleri desteklemi-
yor. Ancak, yabancı müdahaleleri de
istemiyor. Peki, bu ifadelerin somut 
politikalara dönüş halleri nedir? Rus-
ya, hangi araç ve değerleri geliştirerek
bu istikrarı sağlamayı planlıyor? Sayın 
Kamalov, Rusya, Soğuk Savaş döne-
minden sonra Ortadoğu’da istikrarlı 
bir güç oldu ama son gelişmeler ko-
nusundaki tepkilerle kafa karıştırıyor
demişti. Bu kafa karışıklığı neden ya-
şanıyor?

Dr. Anna GLAZOVA 
(RISS Ortadoğu Dairesi Başkanı): 

Rusya’nın politikası kaos senaryola-
rını engellemeyi amaçlamaktadır. Bu
politika tüm Ortadoğu için geçerli-
dir. Rusya’nın Suriye’ye yapacağı yar-
dım Esad’a destek vermek ya da Esad’ı
kurtarmak yönünde değil, şu an orada 
uygulanan senaryoya engel olmaktır. 
Bu politika Batı’nın bize öfke duy-
masına neden oluyor. ABD, Rusya’yı 

bir numaralı düşman olarak görüyor.
ABD’nin eski başkanı, Arap devrim-
lerinin Rusya ve Çin’e yayılacağını
memnuniyet içinde söyledi. Batı ülke-
lerinin pozisyonu açıkça bellidir. Hem
Rusya hem Türkiye hem de diğer böl-
ge devletleri öncelikle kendi çıkarları-
na göre politika belirlemeliler. Başka
ülkelerin çıkarlarına göre değil.

Dr. Leonid REŞETNİKOV
(RISS Başkanı):

“ABD diğer ülkelere bazı değerleri su-
nuyor, Rusya ne sunacak?” diye sor-
dunuz. Bunun gibi sorularla sık sık 
muhatap oluyoruz. Problem ABD’nin
bu değerleri sunmuyor ve dayatıyor
olması. Amerika, diğer milletlerin 
nasıl yaşayacağını belirlemeye ça-
lışıyor. Bahreyn’deki durum bu po-
litikayı çok iyi gösteriyor. Oradaki
“Sultan” demokrasinin örneği mi 
olacak? AB, ABD’nin bu politikası-
na gözlerini yumuyor. Bizlere de bu-
nun demokrasi olduğunu söylüyorlar.
Rusya ve Türkiye’nin pozisyonlarında 
bazı benzerlikler var. Hareket etme 
modeli hem bize hem de size zorla 
kabul ettirilmeye çalışılıyor. Zaman
zamanda başarılı oluyor ve kabul etti-
riyorlar. Hem Rusya hem de Türkiye,
Amerika’dan daha eski milletlerdir.
Bizim dedelerimiz tarih boyunca bü-
yük devletler kurmuşlar. Bizim top-
raklarımızda kanunların yazıldığı za-
man Amerika’da Amerikalılar yoktu 
bile. Rusya’da medeniyetimizi kaybet-
mek istemiyoruz. ABD’nin kalıplarına
göre değişim geçirmek istemiyoruz.
Bence dünyadaki birçok ülkenin de-
ğerleri bizimkiyle ortak. Günümüz-
de bazı rejimler satın alınmaktadır.
1990’ların başında da ABD bunu yap-
mıştı. Şimdi bunların sonuçlarını gö-
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rüyoruz. Tekrar belirtmek istiyorum
ki biz büyük bir medeniyetiz. Tarih
boyunca birçok kriz yaşadık ve hepsi-
ni atlattık. Ümit ediyorum ki bu krizi
de atlatacağız.

Dr. İrina SVİSTUNOVA 
(RISS Ortadoğu Uzmanı): 

Eğer olaya kısa vadede bakarsak
Türkiye’nin politikasının iyi sonuçları 
olacaktır. Çünkü, Türkiye Irak’ta farklı 
gruplarla iyi ilişkiler kurmak için uğ-
raşıyor. Türk hükümetiyle Maliki ara-
sında bir gerginlik yaşanıyo. Ancak, 
başka Şii liderlerle Türkiye’nin ilişki-
leri iyi durumda. Aynı şey Sünniler ve 
Türkmenler içinde geçerli. Eğer, uzun 
vadede bakarsak, bence Türkiye cid-
di bir seçimle karşı karşıya kalacak.
Türkiye’nin önündeki düzlem Kürt 
Özerk Bölgesi’nin geleceğiyle bağlıdır. 
Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik 
ilişkilerin neredeyse tümü Kürt Özerk 
Bölgesiyledir. Bağdat ile değildir. Eko-
nomik ilişkilerin odağı Kürt Bölge-
sidir. Eğer Kürt Bölgesi bağımsızlığa 
doğru giderse Türkiye zor bir durum-
la karşı karşıya gelecek. Eğer Türkiye, 
Kürt Devleti’nin bağımsızlığını tanır-
sa Türk iç siyaseti bundan çok etkile-
necektir. Eğer bu duruma karşı çıkılır-
sa bu seferde Türkiye’nin Irak politi-
kası ciddi şekilde sarsılacaktır. Türki-
ye-Bağdat arasında siyasi ilişkiler iyi 
olabilir. Ancak, Kürt Bölgesi sorunu 
çözülmedikçe Türkiye uzun vadede 
sağlam bir Irak politikası izleyemez.

Yrd. Doç. Dr. Serhat ERKMEN 
(ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Ahi Evran 
Üniversitesi Öğretim Üyesi):

Son dönemde Ortadoğu’da el altın-
dan faaliyetleri Katar yürütmekte.
Sizce neye güvenerek böyle faali-

yetleri yürütüyor? Arap Baharı bize
mevcut rejimlerin yerine Müslüman 
Kardeşler’in geldiğini gösterdi. Bazı
ülkelerde Selefiler var, ancak çoğun-
luk Müslüman Kardeşler’de. Rusya,
Müslüman Kardeşlerin Ortadoğu’da 
yükselmesini nasıl algılıyor? Rusya’nın
Maliki’nin Başbakanlığı konusundaki
görüşü nedir? Maliki Başbakan olarak
kalmalı mı?

Prof. Dr. Aleksander
KOLESNİKOV 
(Rusya Federasyonu Tel Aviv Büyükelçiliği
Müsteşarı):

Bugüne kadar ne Rusya’da ne de 
Türkiye’de İslam Dünyası’nda ne gibi 
gelişmeler meydana geldiği üzerine
ciddi araştırmalar yapılmadığı ortada-
dır. Bu incelemelerin yapılması büyük 
bir zorunluluktur. İslam Dünyası’nda 
mezhepsel akımlar çok renkli; Sele-
filer, Müslüman Kardeşler ve diğer-
leri. Biz bu akımların nasıl güç alıp 
yükseldiğini genel olarak anlayamı-
yoruz. Katar, günümüzde Müslüman
Kardeşler ve Hamas liderlerine para
verip onları kendi tarafına çekmiştir. 
Ne Hamas ne de El-Fetih, Filistin-
İsrail sorununun çözülmesine eski-
den olduğu gibi aktif olarak katılmak
ve eski yollardan gitmek istemiyor.
Bunun sebebi onlara para verenle-
re kulak vermeleridir. Onlara verilen 
paraların miktarı çok büyük. Benim 
fikrime göre günümüzde İslami akım-
larda ciddi süreçler yaşanmakta. Eski
aşırı radikal akımlardan daha radikal
olan güçler galip oluyor. Bu da yal-
nızca Rusya’nın değil, aynı zamanda
Türkiye’nin de sorunudur. Bu konuda 
gayretlerimizi birleştirmeli ve “Siyasi
İslam” hakkında araştırmalar yapma-
lıyız. Çünkü, SSCB’nin dağılmasından 
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sonra Rusya’da bu sorunun algılanma-
sı siyasal olarak ilerledi. Sınırlı ve tek 
taraflı bir bakışa sahibiz. Bu sorunu
bilimsel olarak incelemek için çok şey 
bilmemiz gerekiyor. İslam Tarihi, İs-
lam mimarlığı gibi. Müslüman nüfusu
günden güne artan Rusya’da maalesef 
bu konunun uzmanları yok. 

Dr. Leonid REŞETNİKOV
(RISS Başkanı): 

Bu çok zor bir sorun. Müslüman ülke-
lerde hangi gruplara yaklaşmak gerek-
tiğini belirlemek ve kime destek veri-
leceğine karar vermek için yeterli bil-
gimiz yok. Rusya’daki İslam topluluğu
da farklı akımlara bölünmeye baş-
lamıştır. Eğer Türkiye’de, Rusya gibi
Katar’ın yetkisinin artmasından kaygı
duyuyorsa, Osman Göksel’in uzman
olduğu konulara dikkat vermemiz ge-
rektiğini düşünüyorum. Katar’ın gücü 
gaz rezervlerinden kaynaklanmakta-
dır. Gazın fiyatı çok ucuz. Teknolojisi
var. Katar, gazı gemilere yükleyerek
tüm dünyaya dağıtıyor. Türkiye’nin 
eğer böyle bir endişesi varsa, Katar’ın 
dikkatini Türk Boğazları’ndaki tra-
fik yoğunluğuna çekmelidir. Katar’ın 
Karadeniz ülkelerine gaz gönderme
planları da var. Kanal İstanbul Proje-
si bitinceye kadar, Katar’ın planlarına
engel olmak Türkiye’nin elindedir.

Osman Zühtü GÖKSEL
(Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco 
Koordinatörü, BOTAŞ Yönetim Kurulu
Üyesi, ORSAM Danışma Kurulu Üyesi): 

Özellikle Azerbaycan ile bağlantı-
lı olarak merak ettiğim bir konu var.
Ancaki soruyu sorabilmem için önce-
sinde biraz açıklama yapmam gereki-
yor. Türkiye, AB gibi gazı Rusya’dan

almakta. Aşağı yukarı Türkiye’deki
gaz fiyatıyla gaz fiyatı da aynı. Türk sa-
nayisi AB sanayisiyle bir rekabet için-
de. Avrupalılar endüstride gelişmişler.
Birim enerjiyi daha verimli kullanı-
yorlar. Ancak, işçilik fiyatları yüksek. 
Türkiye, enerjiyi onlar kadar verimli
kullanamadığı için işçilere düşük maaş
vermek zorunda kalıyor. Azerbaycan
gazı bizim için önemli. Çünkü doğal-
gaz, petrol gibi paketlenebilir olmadı-
ğı için taşıma maliyeti yüksek oluyor.
Örnek olarak; Avrupa’da ve Türkiye’de
gazın 1000 m³  400 Dolar. Bir gazı
Gürcistan sınırından Avrupa’ya kadar 
taşımak 1000 m³ için 170 Dolar. Aze-
riler Şah Deniz’den çıkaracakları 16
milyar m³ gazın, 10 bcm’ini Avrupa’ya
satacaklarını duyurdular. Türkiye’ye
satmayıp Avrupa’ya sattıkları zaman, 
Avrupa’daki fiyatla rekabet edebilmek
için taşıma parası Azerbaycan’ın ce-
binden çıkacak. Türkiye’ye 400 Do-
lara satabilecekleri bir gazı Avrupa’ya
230 Dolara satacaklar. 10 bcm gazı
Azeriler Türkiye’de satma imkanları
varken Avrupa’da satmak istiyorlar.
Bunun maliyetini hesaplarsak, 1,7
milyar Dolar. Proje süresi 25 yıl desek 
40 milyar Dolar. Yani Azerbaycan’ın
10 milyar m³ gazı Avrupa’ya satmak 
için ödeyeceği bedel 40 milyar Do-
lardır. Avrupa pazarı 500 milyar m³.
Azeri gazı bunun yüzde 2’sini oluş-
turacaktır. Sorum şu; Azerbaycan’ın
herhangi bir konuda desteklenmesi
gerektiği zaman Rusya Azerbaycan’ı
desteklemezse, AB yüzde 2 gaz için
Azerbaycan’ı destekler mi?

Dr. Evgeniy BAHREVSKİY
(RISS Kafkasya Uzmanı): 

Bence problem yüzde 2 falan değil,
politiktir. Azerbaycan’da çıkarılan ga-
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zın tamamı satılmayacak. Satılan esas
malzeme gaz değil, petroldür. Burada
istatistiki manipülasyonlar var. Büyük
imkanları olduğunu göstermek için 
rakamlarla oynuyorlar. Esas konu, AB
ve ABD. Onların Azerbaycan’ı des-
teklemeleri ekonomik sebeplerden
değildir. Onların amaçları, Cumhur-
başkanımızın gösterdiği yeni projeyi
engellemektir. Bu, “Avrasya Ekonomik
Topluluğu” projesinin amacı eskiden 
SSCB’de olan bazı bölgeleri ekonomik
açıdan yeniden birleştirmektir. Onlar
bizim tekerimize çomak sokuyorlar.

Hasan CANPOLAT 
(T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı, ORSAM Danışma Kurulu 
Üyesi): 

Öncelikle bu son derece yaralı top-
lantıyı organize eden ORSAM Başka-
nı Hasan Kanbolat’a ve RISS Başkanı
Leonid Reşetnikov’a teşekkür ederim.
Değerli katılımcılara ayrıca teşekkür 
ederiz. İki düşünce kuruluşu arasın-
daki işbirliğinin güzel sonuçları bu 
toplantılardır. Bu işbirliğinin güzel
sonuçlarının devamını diliyorum. İki 
önemli ülkenin bölge sorunları üze-
rinde beraber düşünmesinin yararlı 
olacağını hepimiz biliyoruz.
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���.�%�
X���Y�7�Z

ORSAM Rapor No: 57
Haziran 2011
P&��	���	��&�PP������
��?�����
��/����������L�	�����`��������-
�����"	�%#�	�	�#
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 58
�������&�PP
�	���	�����������������P&��	���	�
&�PP������
��?�������/���������
L�	������	���"	�%#�	�	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 59
�������&�PP
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��8�&
(Tr)

ORSAM Rapor No: 60 
LK�7�����7�	<#��	�	�#
^��@�	�#�K	>���$����
�������&�PP
�����@�$�=������	�#�`�������
;<.����������;=��	+

@@

(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 61
�������&�PP
7�	�
	��	�P8&��	���	��&�PP��	�-
�=��������?��/����<���j����
����
����<��
���+��	�%#k��#���	����<�+��%�
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 62
7��%�%�&�PP
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��8�c
(Tr)

ORSAM Rapor No: 63 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
^��@�	�#�K	>���$���_
7��%�%�&�PP
?Q���������	�b����	
�	���
�#�#�	<	��"��	�#����	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 64
7��%�%�&�PP
7��^	�������P&��	���	��&�PP�
?�������/������������m	+���
X���Y�7�Z

ORSAM Rapor No: 65
7��%�%�&�PP
�	���	�����������������7�	>
C	=	�#�8�P
(Tr)

ORSAM Rapor No: 66
7��%�%�&�PP
�	���	�����������������,�.
	�;/

�

%	�	<#����F��%�	�	�	%#����	-
hale - 1
(Tr)

ORSAM Rapor No: 67
7��%�%�&�PP
���	����C���F��%���"���L��<�����
�����
������;�%	���"	��#��?���<���

<

(Tr)

ORSAM Rapor No: 68
J
����&�PP
�	���	��������F%	���C���,	���
L>��	%
�������"	��#�	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 69
J
����&�PP
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��8�h
(Tr)

ORSAM Rapor No: 70
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 10
J
����&�PP
~~*!�"��
#��	�K�%
	����
�����
������;�	��^�����	�	�#


 


(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 71
J
����&�PP
?	������������;%�	���7.���	%#5�



F��%�	�	�	%#������5�^	�����K	>�-
�����������
������"	��	<#�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 72
J
����&�PP
L�	�����`�����������	���



;%	�%�����
�

(Tr)

ORSAM Rapor No: 73
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 11
J����&�PP
7�	�����J���7�	�#
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 74
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 12 
J����&�PP
F��	�������K�@��%%���=���
��%=-
��������	�
(Eng)

ORSAM Rapor No: 75
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 13
J����&�PP
�	�	��	������	�	��%	��#�	�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 76
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 14
J����&�PP
;	�
	��	�F������<������W	��#�#��
����	���������
(Tr - It)

ORSAM Rapor No: 77
J����&�PP
7C������d������%�����7��#��	�
*�	��^�����	%#�#��CQ�@�%��5
����%���J���������������
��
��
"	�%#�	�	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 78
LK�7�����7�	<#��	�	�#
^��@�	�#�K	>���$����
J����&�PP
�����
��������;%�	������"	>	
�
���	��7�	��	������7#�%��7�##�#����
7#�%�
������	�	�7�	/�#�L�	�	��
����	������	�#�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 79
J����&�PP
"	��	<	����/�������%������%�	�
��
	%	�������������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 80
J����&�PP
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��8�q
(Tr)

ORSAM Rapor No: 81
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 15
J����&�PP
C�
���?�/������7+@	��%	�
^�����	�	�#
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 82
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 16
J����&�PP
CQ�@���������������^��%>���+��-
����7+@	��%	�
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 83
�	%#��&�PP
����
���������<�����L�	
	
d#�	��#�#���>���������
������-
�������
(Tr)
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ORSAM Rapor No: 84
LK�7�����7�	<#��	�	�#
^��@�	�#�K	>���$���'
�	%#��&�PP
���	�������7/�#��]��	�����j��
	%�
���	��#�k��#�"��%	����	��7+�
��U
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 85
�	%#��&�PP
����
��^�����������������	��=%��
^�	@�	���5�C�<	��J%	���Q����
����
���#<�^�����	%#���������
�8
����
��;��<������


 <

(Tr)

ORSAM Rapor No: 86
�	%#��&�PP
?�/��<���?��������*�	������-
����I�>=�%������"	>#%#����;�	��

/ <

������
(Tr)

ORSAM Report No: 87
�	%#��&�PP
�����������*�	��	����=����]��@=�
7�����@�	>=������%���U
(Eng)

ORSAM Rapor No: 88
�	%#��&�PP
*�	��	�C��	<�����X�����������Y�
V�.������Y��	�	����Z
(Tr)

ORSAM Rapor No: 89
�	%#��&�PP
����<���������������]	%
���	�<�%���J�������U����������U
(Tr)

ORSAM Rapor No: 90
�	%#��&�PP
7�	>����
	%#�#��;%�%�	����	��#�#�
"�����7�Q��������7�	>8;%�	��

> 


F
�<�	��#�#�d��/���%�����`����
��	��#�#��#��������	����<��
����
������
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 91
7�	�#��&�PP
�����
�����7�	>�C����������
����
��
��"	>#�#���	�	��	�#���
L�	%#�����/�	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 92
7�	�#��&�PP
*�	��	�;=��	+�#�CQ�@�������������
(Tr)

ORSAM Report No: 93
LK�7��e	���K�%�	��=�^��-
@�	����K�>����P�
�����.���&�PP
�����
�	���e+���	������	�����7�
�����5�C����@��+��	��^����%%
(Eng)

ORSAM Rapor 94:
7�	�#��&�PP
�����
�8]�	�%	����������7�@#�#�
K�����]�	�%#��	�#�������
��7�@#%#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 95
7�	�#��&�P&
�	���	��������7�	>�C	=	�#�Y�&
(Tr)

ORSAM Rapor No: 96
7�	�#��&�PP
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��Y���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 97
L�	��&�P&
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��Y�_�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 98
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 17
L�	��&�P&
�#�@#��%	���	�I��=��.	<�	��#�#
��/������������
������;��<��������

<

J��%�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 99
L�	��&�P&
�������
	%	��^	����������
�		
��	�������
�����#�#��	�#�	��
����%���	���7/#��	�	�	�#���
�		
��	�����
	%��^	������-
%��������������	��������������
�
L�	
�	�#�	�"	��	<#��	�#
X�	�87�	�#��&�PPZ
(Tr)

ORSAM Rapor No: 100
L�	��&�P&
*�	��;%	�%������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 101
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
^��@�	�#�K	>���$���PP
L�	��&�P&
J���
����;/�����
������	��	-
%
����	��#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 102
L�	��&�P&
*�	���	�@��V	��	��	5�$	%#��^	�-
/	�	�	.����U��J���Q�
���	�#��#��#
L��	�
X���Y�J�@Z

ORSAM Rapor No: 103
L�	��&�P&
*�	��	�^��������	����%���d���
F��%���V�������5�F��%�	�	�	%#�
7��	<�	�	�����7�	
	%	��
�	�#<�	�	�#��*<#�#��	�C���7�	���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 104 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
^��@�	�#�K	>���$���P&
V�.	�&�P&
�#�#�	<	��7��+�������������
�	%�	���	��������`�������C���
�������������
X���Y�J�@Z

ORSAM Rapor No: 105
V�.	�&�P&
*�	�������������	#��	�
7�#��#��	�#����
	%	���	��	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 106
V�.	�&�P&
*�	�������������	#��	�
7�#��#��	�#����
	%	���	��	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 107
V�.	�&�P&
F��%�	�	�	%#����������*�	��
7�	
	%	%#�7/#%#��	��7�#��#��	�#�
;�%	���	��	�#


 /

(Tr)

ORSAM Rapor No: 108
V�.	�&�P&
J��������;<.���������<���	#��#�
V

XJ;�Z�?�������
<

(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 109
V�.	�&�P&
�����
������"��%���<�����jC���k�
CQ�@�%�
(It)

ORSAM Rapor No: 110 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
^��@�	�#�K	>���$���Pc
Mart 2012
;�	���	�����	
�	��	�#����"Q�����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 111
Mart 2012
����
��������=	��+�����J��<�����
C���C	�#<
(Tr)

ORSAM Rapor No: 112
Mart 2012
;�	��;%�	��I��=���
�����
7�	
	%	����%��������
	%��
^	�����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 113 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,
Rapor No: 18
Nisan 2012
���@���	��7�������>��@������-
�	�
�	���	��	@���+��������@
(Eng)

ORSAM Rapor No: 114
Nisan 2012
�	���	������������
����������
7��	�	��8��
(Tr)

ORSAM Rapor No: 115
Nisan 2012
����
�����?�������CQ�@�
�	�#<�	�	�#�������
��7/#%#��	�
K�%����5�]#�%	�	��������	�
��	�
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 116 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
^��@�	�#�K	>���$���Ph
Nisan 2012
]	
�	�^	
�	<#�#��	��	�#5��������
7�
	>#%#����^�	���"	�%#�	�	�#
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 117
Nisan 2012
��%���	�"	#�#��?�������
"	#�#���������
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 118 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 19 
�	
#%�&�P&
F��	
�	�8������
�����	���8�J��-
���������	%�.���������7�	����
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 119 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 20 
�	
#%�&�P&
CQ�@�%���?���<�������������
���	�
��	�#�#��7�	<#�#��	%#��	��
7�	/��v��>���������	������
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 120 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 21 
�	
#%�&�P&
�	�	��%	����
	%����%������
?���<�����&�P&�^	��	����
��/������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 121
�	
#%�&�P&
��%����	�"�������
	%�����*�	��
��
	%������"�������	�������
X�	=	�d	�#<�	%#Z
(Tr - Eng - Ger)

ORSAM Rapor No: 122 
LK�7�����7�	<#��	�	�#
^��@�	�#�K	>���$���Pq
�	
#%�&�P&
*�	��	�����	
�	��	�#�"Q�����
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 123 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 22
Haziran 2012
����%���?Q/����7���>	�C����������
�����
������?Q/�^�����	�	�#�#�
?���<���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 124
�������&�P&
�����
��7+���	��	��J
����^�	�#�#��
F
@��	��	%#�����������������
L��C�<�"#������	
(Tr - Eng - Fr)

ORSAM Rapor No: 125 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 23 
�������&�P&�
K�%
	��#��L�	�����^�����	%#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 126 
LK�7�����7�	<#��	�	�#
^��@�	�#�K	>���$���P�
�������&�P&
"����d��/��������	������	�
�����������	������	%�	�#�
`�������$��	�

�

(Tr)

ORSAM Rapor No: 127
7��%�%�&�P&
����
����������	��������
(Tr)
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Mithatpaşa Caddesi 46/6 Kızılay-ANKARA/TURKEY
Phone: 0 (312) 430 26 09 Fax: 0 (312) 430 39 48

www.orsam.org.tr, orsam@orsam.org.tr


