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HAZAR BÖLGESİ ÜLKELERİ ARASINDA ASKERİ İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN 
BEKLENTİLER  

 Hazar Denizi’nde askerileşme problemi 
21. yy.’ın başlarında başlamıştır. Her ne 
kadar Sovyetler Birliği’nin çöküşünün 
ardından ortaya çıkan yeni bağımsız 
devletler Kazakistan, Azerbaycan ve 
Türkmenistan, Hazar Denizi’nde askeri-
leşme düşüncesine karşı çıkmışlarsa da 
günümüzde Astana, Bakü ve Aşkabat 
bölgedeki kendi stratejik hedefleri, özel-
likle de petrol ve doğal gaz rezervleri 
üzerindeki hakları açısından askeri bir 
denetim sürecinin gerekli olduğu konu-
sunda hemfikirdirler.  
Hazar Denizi’ndeki filolar arasında Rus 
Hazar Denizi Filosu hala en güçlü filo 
olarak görülmektedir. Hazar Denizi’nde 
Rusya’dan sonra en geniş askeri deniz 
filosuna sahip olan ülke ise İran’dır. 
Nitekim, Rusya’nın ve İran’ın politika-
larının askerileşme sürecinin bu günkü 
durumunu büyük ölçüde belirlediği 
söylenebilir. Sonuçta, bu ülkeler belli bir 
noktaya kadar Hazar bölgesindeki aske-
rileşme faaliyetlerinden sorumlu olan 
ülkelerdir. Örneğin; 2001 yılında Azer-
baycan’a ait BP Amoco keşif gemisinin 
İran’a ait  bir gambot ve savaş uçakları 
ile durdurulması olayı ve Hazar De-
nizi’nin kuzeyinde İran Askeri Deniz 
Filosunun ilk geniş ölçekli askeri tatbi-
katını gerçekleştirmesi, Hazar Hav-
zası’ndaki deniz kuvvetleri arasındaki 
yarışı tetiklemiştir.  
Askeri alanda artan dengesizliği gider-
mek isteyen diğer kıyı ülkeleri ise Batılı 
ülkeler ile iki taraflı askeri işbirliğini 
arttırmaya yönelik çabalarını 
hızlandırmışlardır. Özellikle Kazakistan, 
Azerbaycan ve Türkmenistan terörizmle 
mücadele, su ve hava sahasının korun-
ması, askeri personelin eğitimi, teknik 
destek vb. konuları içeren NATO proje-
lerine aktif olarak dahil olmuşlardır. 
Nitekim, 2003 yılında ABD, Hazar 
Denizi’nde güvenliği arttırma amacıyla 
Azerbaycan ve Kazakistan’ın ABD 
Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile faali-
yetlerini koordine etmeyi hedefleyen 

“Hazar Muhafız Programı’’nı kabul 
etmiştir.  
Bunun üzerine, Hazar Denizi ile ilgili 
konulara üçüncü bir tarafın dahil ol-
masına karşı olan Rus Hükümeti, aynı yıl 
CASFOR Grubu olarak adlandırılan ve 
Hazar Denizi’ne kıyısı olan beş ülkenin 
askeri kuvvetlerinden oluşan bir Hazar 
Ortak Deniz Kuvvetleri oluşturulması 
önerisinde bulunmuştur. Ancak, o dö-
nemde kıyı ülkeleri, kendi aralarında 
askeri işbirliğini derinleştirmeye hazır 
olmadıklarından her iki girişim de red-
dedilmiştir. Deniz kuvvetlerini güçlen-
dirmeye yönelik yeni dalga, Hazar De-
nizi’ne kıyısı olan ülkelerin gemi inşası 
konusunda ulusal imkanlarını geliştir-
melerini gerektirmiştir. Günümüzde, 
sadece Rusya, İran ve Kazakistan kendi 
askeri araçlarını inşa etme imkanına 
sahiptir. Kazakistan bu ülkelere bir kaç 
yıl önce dahil olmuştur. Yurt içinde 
üretilen yeni roket topçu gemisi 2012 
yılında tamamlanmıştır.  
Bununla birlikte, yüksek düzeyde askeri 
teçhizat sağlama seviyesine ulaştıktan 
sonra bile, Hazar ülkeleri uyuşturucu 
kaçakçılığı, yasa dışı avcılık, yasa dışı 
göç vb. uluslararası tehditler ile başa 
çıkma konusunda problem yaşamışlardır. 
Bunun yanı sıra Ukrayna krizi ve Orta 
Doğu bölgesinde yaşanan istik-
rarsızlıklar, Hazar Beşlisi’ni askerileşme 
problemine yönelik politikalarını gözden 
geçirmeye itmiştir.  
Yüksek düzeyli hükümet görevlileri, 
komşularıyla askeri alanda işbirliği 
yapma konusunda istekliliklerini dile 
getirmeye başlamışlardır. Deniz kuvvet-
leri ve sınır hizmetleri alanında en yük-
sek işbirliği seviyesi Rusya ve Kazakis-
tan arasında gerçekleştirilmiştir. Ancak, 
en yakın müttefik ülkeler arasında bile 
iyi düzenlenmiş bir ikili tatbikat prog-
ramı (karşılıklı askeri hizmetler arasında 
sorunsuz işleyen bir haberleşme kanalı) 
oluşturulamamıştır. Dolayısıyla, bölgede 
çok yönlü bir askeri işbirliğini sağlamaya 

örnek teşkil edecek bir model söz konusu 
değildir ve bu nedenle kıyı ülkeleri, en 
baştan itibaren bu bölgede uygun bir 
işbirliği seviyesi oluşturmak zorun-
dadırlar.  
Bu nedenle, ‘Hazar Denizi’nde Güvenlik 
İşbirliği Anlaşması’nın imzalanması, 
kıyı ülkeler arasındaki tansiyonu dü-
şürme konusunda ‘gerçek bir atılım’ 
olarak değerlendirilebilir.  Yukarıda adı 
geçen anlaşma, 2010 yılında Bakü’de 
düzenlenen Hazar Zirvesi’nde Hazar 
Beşlisi liderleri arasında imzalanmıştır. 
Anlaşma’nın çerçevesi içinde, Hazar 
Beşlisi aşağıdaki işbirliği alanlarında 
sınır otoriteleri ve kamu birimleri 
arasında karşılıklı etkileşimi sağlayacak 
bir mekanizma oluşturmuşlardır: deniz 
yolculuğu güvenliğinin garanti altına 
alınması, terörizmle, organize suçlarla, 
silah kaçakçılığıyla ve uyuşturucu tica-
retiyle mücadele edilmesi. 
Hazar ülkeleri arasında uluslararası 
askeri işbirliğinin tesisine yönelik ilk 
adım Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan  
tarafından atılmıştır. Azerbaycan, Kaza-
kistan ve Rusya’ya ait Hazar Denizi 
Filoları 2015 yılının Haziran ve Temmuz 
aylarında Hazar Denizi’nin orta 
kısmında üçlü deniz tatbikatı gerçekleşti-
receklerdir. Bu tatbikatın belirleyici 
özelliği, kıyı ülkeler arasında yapılacak 
bu üçlü tatbikatın, Sovyetler Birliği’nin 
çöküşünden sonra ilk tatbikat olma 
özelliği taşımasıdır.  
Sonuç olarak belirtilmelidir ki; bölge 
ülkeler arasında en yüksek askeri işbir-
liği seviyesine ulaşma süreci, ancak 
İran’ın Hazar Denizi’ndeki askeri güçle-
rinin, bölgede güvenliği garanti altına 
alacak birleştirilmiş önlemler sistemine 
entegre olmasından sonra tamamlana-
caktır. Dolayısıyla, çok yönlü deniz 
tatbikatının gerçekleştirilmesi, askeri 
alanda karşılıklı fayda sağlayan işbirliği-
nin oluşturulması için bir başlangıç 
noktası olarak değerlendirilebilir.  



	  

• Çin Halk Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Xi Jinping, Avrasya Eko-
nomik Birliği (AEB) ülkeleri olan 
Kazakistan, Rusya ve Belarus’a 6 
gün süren bir resmi ziyarette bu-
lunmuştur. Bu ziyaretin başlıca 
amacı Asya ve Avrupa arasında 
ekonomik bağları güçlendirmek ve 
daha yakın ticari ilişkilerde bulun-
mak için Pekin’in ‘İpek Yolu Eko-
nomik Kuşak” girişimini teşvik et-
mek olarak belirlenmiştir.  

• AEB liderleri Moskova’da Birlik 
Zirvesi için toplanmışlardır. Zir-
ve’de Rusya, Belarus, Kazakistan 
ve Ermenistan, Kırgızistan’ın 
AEB’ye girmesi ile ilgili anlaşmayı 
imzalamışlardır. 

• Bağımsız Devletler Topluluğu’na 
üye olan ülkelerin liderleri Büyük 
Vatan Savaşı’nda kazanılan zafe-
rin 70. yıldönümü için hazırlıkları 
tamamlamak amacıyla Mos-
kova’da gayri resmi bir toplantı 
gerçekleştirmişlerdir. Toplantının 
sonunda üye ülkeler, bir sonraki 
zirvenin 9 Ekim 2015 tarihinde As-
tana’da gerçekleştirilmesine karar 
vermişlerdir.  

• Moğolistan Cumhurbaşkanı Tsak-
hiagiin Elbegdorj Şangay İşbirliği 
Örgütü’nün Haziran ayında Ufa 
şehrinde düzenlenecek olan Zir-
vesi’nde Rusya ile stratejik işbirli-
ğini geliştirmeye yönelik bir orta 
vadeli program imzalamayı bekle-
diklerini belirtmiştir.  

• Rusya Savunma Bakanlığı Rus-
Çin deniz kuvvetlerinin Karade-
niz’deki liman şehri Novoros-
siysk’te tatbikata başladıklarını 
duyurmuştur. Akdeniz’deki Ortak 
Deniz Kuvvetleri tatbikatı iki ülke-
den .çeşitli türde 10 savaş gemi-
sinden oluşmaktadır. 

• Suudi Arabistan, ABD Dışişleri 
Bakanı John Kerry’nin Riyad’a beş 
günlük ziyareti sırasında Ye-
men’deki Husi’lere karşı savaş-
maya ara verme niyetinde oldu-
ğunu duyurmuştur. Bu ara verme 
durumunun başlıca nedeninin, 
bölgedekilere insani yardım sağ-
lamak olduğu ifade edilmektedir. 

 
 

• Gazprom Genel Müdürü Alexei 
Miller’in açıklamasına göre, Rusya 
Aralık 2016’dan itibaren ‘Türk 
Akımı’ olarak bilinen ve Karade-
niz’in altından geçen boru hattı yo-
luyla Türkiye’ye doğal gaz sağla-
yacaktır. Bu açıklama, Türkiye 
Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız ile Ankara’da yapılan 
görüşmenin ardından yapılmıştır. 

• Türkmenistan Petrol Doğal Gaz ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
açıklamasına göre, 2015 yılında 
ülkenin doğal gaz üretimi 83.8 mil-
yar metreküpe ve doğal gaz itha-
latı 48 milyar metreküpe 
çıkacaktır. 

• Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
Çin’in 2015 yılında az gelişmiş ül-
kelerin kalkındırılmasını hedefle-
yen DTÖ programına 500,000 do-
lar katkı yapma sözü verdiğini du-
yurmuştur. Temmuz 2011’de uy-
gulamaya konan Çin Programı, az 
gelişmiş ülkelerin DTÖ faali-
yetlerine katılımını güçlendirme 
yoluyla dünya ekonomisine daha 
iyi entegre olmalarını kolay-
laştırmayı amaçlamaktadır.  

• Vietman Cumhurbaşkanı Truong 
Tan Sang Mayıs ayı sonunda Vi-
etnam ile AEB arasında bir ser-
best ticaret anlaşması imzalana-
cağını duyurmuştur. Cumhurbaş-
kanı ayrıca bu anlaşmanın iki taraf 
için de ekonomik ve ticari işbirliğini 
sağlayıcı yeni imkanlar oluştura-
cağını ve 2020 itibariyle Rusya ile 
iki taraflı ticareti 10 milyar doların 
üzerinde arttıracağını belirtmiştir. 

• Hindistan Ulaştırma Bakanı Nitin 
Gadkari ve İran Yol ve Şehir Plan-
lama Bakanı Abbas Ahmad Ahun-
di Umman Körfezi’nde Çabahar 
limanının kalkındırılması için 195 
milyon dolar tutarında bir mutaba-
kat anlaşması imzalamışlardır. 
Hindistan kalkınmanın birinci ve 
ikinci aşamalarında sırasıyla 85 
milyon dolar ve 110 milyon dolar 
yatırım yapacaktır. 

• Dünya Bankası’nın raporuna göre, 
Kazakistan’ın GSYİH artışı 2015 
yılı başında düşük seviyede ger-
çekleşmiş ama yavaş yavaş 
artmıştır. Ekonominin 2015 yılında 

%1.3 oranında büyümesi ve bu 
oranın 2016-2017 yıllarında arta-
rak sırasıyla % 2.8 ve %3.9 oran-
larında gerçekleşmesi beklen-
mektedir. 

• Özbekistan’ın en büyük enerji 
üreticisi olan devlet şirketi Uzbe-
kenergo’nun açıklamalarına göre, 
yurt içi elektrik tüketimine ilişkin ta-
rifeler, %7.4 oranında artarak k/s 
başına 144.3 Som’dan 155 Som’a 
yükselecektir. Uzbekenergo ayrıca 
elektrik ocağı kullanılan hanelerde 
1 k/s maliyetinin 72.15 Som’dan 
77.5 Som’a yükseleceğini belirt-
miştir. 

• Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Kazakistan ile 
suçluların iadesine ilişkin anlaş-
mayı onaylamıştır. Bu iki taraflı an-
laşma 2013 yılında Ankara’da im-
zalanmıştır. 

• Haydar Aliyev’in doğumunun 92. 
yıldönümü ve Haydar Aliyev 
Vakfı’nın 11. kuruluş yıldönümü 
resmi bir törenle Bakü’de kut-
lanmıştır. 

• BM’in Orta Asya’daki Uyuşturucu 
ve Suçlar Ofisi, Alt Bölgesel Uyuş-
turucu Kontrol İşbirliği ile ilgili mu-
tabakat anlaşmasının 9. top-
lantısını Aşkabat’ta gerçekleştir-
miştir. Toplantıya Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbanguly Ber-
dimuhamedow ve Türkmenistan 
Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ev 
sahipliği yapmıştır.  

• 30’un üzerinde yabancı ülke baş-
kanı ve uluslararası organizasyon 
başkanı Moskova’daki Kızıl Mey-
dan’da yapılan Zafer Günü geçit 
törenine katılmıştır. 70. Yıldönümü 
geçit törenine 16 binin üzerinde 
askeri birlik, 194 askeri teçhizat ve 
143 uçak katılmıştır. 

• Prof. Dr. Musa Yıldız 9 Mayıs 
2015 tarihinde Ahmet Yesevi Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
olarak atanmıştır. Ayrıca Mütevelli 
Heyet’in boş olan üyeliklerine Ka-
zakistan tarafından  Prof. Dr. 
Makhmetgali Nurgaliuly Saribekov 
ve Prof. Dr. Zhasulan Kudayber-
genuly Shaymardanov, Türkiye ta-
rafından ise Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek, Hüseyin Karakum and Dr. 
Serdar Çam atanmışlardır. 
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