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AFGANİSTAN’DA YAŞANAN ASKERİ ÇATIŞMALAR VE TİRMİZ ŞEHRİNİN 
DEVAM EDEN ÖNEMİ	  
Afganistan’da asırlardır devam eden as-
keri çatışmaların kapsamlı olarak değer-
lendirilmesi, aslında hem bölgenin bu-
günkü durumunun hem de bölgenin kal-
kınmasında geleceğe yönelik beklentile-
rin açıklanması ihtiyacından doğmakta-
dır. Özbekistan’ın güney sınırında yer 
alan ve Amu Derya nehri kıyısında bir 
nevi stratejik bir sıçrama tahtası konu-
munda olan Tirmiz şehri, hem geçmişte 
hem de günümüzde Afganistan’ın jeopo-
litik yapısını şekillendirmede önemli bir 
rol oynamıştır. 2500 yıl önce aslında 
Amu Derya nehri üzerinde stratejik bir 
geçiş noktası olarak kurulmuş olan Tir-
miz günümüzde Özbekistan’ın Surkhan-
darya bölgesinin idare merkezi konu-
mundadır. Hindistan ve Orta Asya ara-
sında en elverişli ulaştırma güzergahı ü-
zerinde yer aldığından bu şehir, Büyük 
İpek Yolu’nun önemli bir parçası haline 
gelmiştir. Dolayısıyla M.Ö. 2. yy.’dan bu 
yana Tirmiz şehri, Amu Derya üzerinde 
geçiş noktası olma özelliğini koruyarak 
dünyanın en büyük kıtalararası güzerga-
hında bir kervan ticareti imkanı sağ-
lamıştır.   
Tarih boyunca Tirmiz, Batı, Doğu, Ku-
zey ve Güney’den bölgeye gelen pek çok 
kral (Pers Kralı Achaemenid, Yunan 
Kralı Büyük İskender) ve Tochars ve di-
ğer kabileler tarafından fethedilmiştir. 
M.S. 7. yy.’da bölgenin Müslümanlar ta-
rafından fethedilmesinin ardından, Tir-
miz şehri İslam kültürünün ayrılmaz bir 
parçası haline gelmiştir. 19. yy.’ın ikinci 
yarısında Orta Asya’nın Rus Çarlığı tara-
fından fethedilmesiyle çarlık rejimi böl-
geye büyük ölçüde hakim olmuştur. Bu 
nedenle, 1884 yılında Rus İmparatorluğu 
tarafından Tirmiz şehrini de içine alan 
bölgede bir stratejik karakol bölgesi ola-
rak Türkistan Askeri Bölgesi kurulmuş-
tur. Bölgenin inşasına 1894 yılında baş-
lanmış ve takip eden bir kaç yıl içinde de 
Rus otoriteler, bölgede yeni bir yapı-
lanma oluşturmuşlardır. Ayrıca, ticari ve 
askeri öneme sahip bir limanın inşa 
edilmesi de Amu Derya nehrinde düzenli 
deniz seferlerinin yapılmasını sağ-
lamıştır. Diğer yandan, stratejik önemine 
bağlı olarak Tirmiz şehrinden geçen 

geniş ölçekli bir demiryolu projesinin 
uygulanmasına karar verilmiştir. Bu 
nedenle 1870’lerin başlarında Süveyş, 
Korint ve Panama kanallarının projeleri-
ni tasarlayan Ferdinand Marie Vicomte 
de Lesseps tarafından Petersburg - Taş-
kent - Tirmiz - Kabil – Yeni Delhi de-
miryolu projesi geliştirilmiştir. Bahsedi-
len dönemde her ne kadar bu demiryolu 
projesi ekonomik açıdan uygulanabilir 
olmasa da projenin askeri ve politik 
önemi muhtemel ekonomik maliyetinin 
önüne geçmiştir. Bununla birlikte, Rus 
otoriteler, projeyi ilk planına uygun 
şekilde tamamlamayı başaramamışlardır. 
Dolayısıyla, demiryolunun inşası ancak 
1916 yılında bitirilmiş ve son durak 
Tirmiz olarak belirlenmiştir.  
Tirmiz şehri, Büyük Britanya İmparator-
luğu ve Rus İmparatorluğu arasında Orta 
Asya’da yaşanan egemenlik mücadelesi-
nin çok önemli bir parçası olarak bir Rus 
karakol bölgesi şeklinde kullanılmıştır. 
Bu nedenle, Afganistan’ın işgali ile ilgili 
ayrıntıları içeren 1898 Planı’na göre, 
Tirmiz şehri, Amu Derya nehrinin ge-
çilmesi ve İngiliz-Afgan Savaşı’nda 
askeri operasyonların yürütülmesi için 
Türkistan Askeri Bölgesindeki kuvvetle-
rin harekat merkezi olarak seçilmiştir. 
Bununla birlikte, her ne kadar son Rus 
İmparatoru II. Nikolay doğu bölgelerinde 
Rus etkisini arttırmaya yönelik politika-
ları desteklemiş olsa da yüksek ekono-
mik maliyetleri nedeniyle, önceden 
belirlenen planın uygulanmamasına karar 
verilmiştir. Ayrıca Rusya, Büyük Britan-
ya’nın Afganistan üzerindeki koruyucu-
luğunu tanıdıktan ve 1907 yılında Afgan 
Emiri ile doğrudan bağlantı kurmamayı 
kabul ettikten sonra, Rus yetkilileri 
Afganistan’ın işgali ile ilgili tüm plan-
larını ertelemek zorunda kalmışlardır. 
Rusya, 1904-1905 Japon Savaşı’nda 
yenilgiye uğramasının ardından bu kararı 
vermiştir.  
Ancak Rusya’da 1917 Ekim Devrimi’nin 
ardından Afganistan, dünya komünist 
devriminin Doğu Cephesi’ne katılmıştır. 
Tirmiz’den gelen Komintern Örgütü’nün 
temsilcileri, 1920 yılında Afganistan’da 
Devrimci Konsey’in Merkez Komitesi’ni 

kurmuşlardır. Sovyetler dönemi boyunca 
Tirmiz şehri, pek çok kez Afganistan’a 
yönelik işgal hareketlerinin merkezi 
olmuştur. 1929 I. Sovyet-Afgan Sa-
vaşı’nda Afganistan’ın kuzeyi kısa bir 
süreliğine işgal edilmiştir. Ancak 1979-
1989 II. Sovyet-Afgan Savaşı daha geniş 
kapsamlı bir savaş olmuş ve Sovyetler 
Birliği’nin çöküşüyle sonuçlanmıştır. 
Dolayısıyla, 19. yy.’ın sonlarında oluştu-
rulan Tirmiz üzerinden Afganistan’ın 
işgal edilmesi planı, sadece Sovyet dö-
neminde uygulanabilmiştir.  
ABD’nin uluslararası terör ile savaşın 
başladığını duyurması ve Afganistan’da 
Uluslararası Güvenlik Destek Gücü 
(ISAF) tarafından yürütülen NATO 
operasyonunun başlaması ile birlikte, 
dünya kamuoyunun dikkati yeniden 
Tirmiz’e çekilmiştir. 21. yy.’ın baş-
larında Özbekistan’ın güney sınırındaki 
bu karakol bölgesi ISAF’ın merkezi 
haline gelmiştir. 2002-2015 döneminde 
NATO, Afganistan’daki askeri tümenle-
re teknik ve lojistik destek sağlamak 
amacıyla Tirmiz yakınlarındaki havaa-
lanını kullanmıştır. 2012 yılında ise 
Özbekistan’ın kabul ettiği ‘Özbekistan 
Cumhuriyeti’nin Dış Politika Doktri-
ni’nin hükümleri çerçevesinde sınırın 
kapatılmasına karar verilmiştir. Bu dokt-
rine göre ülkenin topraklarında herhangi 
bir yabancı askeri üssün ve silahlı gücün 
yer alması yasaklanmıştır.  
Özbekistan’ın bağımsızlığını kazan-
masından itibaren de Tirmiz şehri tarihi 
önemini korumuş ve kendine miras kalan 
fonksiyonlarına yenilerini ekleyerek 
kalkınmanın bir sonraki aşamasına ba-
şarıyla ulaşabilmiştir. Bu açıdan Tir-
miz’in, Surkhandarya bölgesinin sanayi, 
tarım, eğitim ve kültür merkezi haline 
geldiği söylenebilir. Ayrıca, 2010-2011 
yılları arasında Özbekistan tarafından 
Afganistan’da 75 km. uzunluğundaki 
Hayratan - Mezar-ı Şerif demiryolunun 
inşa edilmesiyle Tirmiz şehrinin, Afga-
nistan’ın Avrupa ve Orta Asya, Eski 
Sovyet ve Hint-Pakistan demiryoluna 
katılımındaki rolü belirgin bir şekilde 
artmıştır.  



	  

 

• Kazakistan’ın iktidar partisi Nur 
Otan, seçim programını açıklamıştır. 
Ülkenin, Avrasya Ekonomik Birliği 
ve Dünya Ticaret Örgütü ile ekono-
mik entegrasyonunun arttırılması ve 
bu organizasyonlar içinde ulusal 
çıkarlarını güçlendirmesi, programın 
ana hedefleri olarak belirlenmiştir. 

• Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdüla-
ziz Kamilov, Çin’e yaptığı resmi zi-
yarette, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile 
bir araya gelmiştir. Taraflar, Şangay 
İşbirliği Örgütü çerçevesindeki işbir-
liği imkanlarına özel bir önem ver-
dikleri toplantıda, ikili işbirliği, ulus-
lararası ve bölgesel politikalar üze-
rinde görüşmüşlerdir.  

• Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
rov Aşkabat’a yaptığı resmi ziyarette 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguly Berdymukhamedov ve 
Türkmen mevkidaşı Raşit Meredov 
ile bir araya gelmiştir. Taraflar, Bir-
leşmiş Milletler, Hazar Beşlisi ve 
Bağımsız Devletler Topluluğunun 
belirlediği çerçevede iki ülke arasın- 
da işbirliği ve uluslararası gündemde 
yer alan temel konular üzerin-de gö-
rüş alışverişinde bulunmuşlardır.  

• Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü ile 
İlgili Anlaşmanın geliştirilmesi ko-
nusunda Aşkabat’ta düzenlenen 43. 
Özel Çalışma Grubu Toplantısı’nda, 
Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler 
Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, 
Azerbaycan ve İran’ın Dışişleri Ba-
kan Yardımcıları, Hazar Denizi’nin 
biyolojik su kaynaklarının korunması 
konusunda kıyı ülkelerinin yak-
laşımları üzerinde görüşmüşlerdir.  

• Tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan 
eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, 
Ukrayna Anayasası’nda değişiklik 
içeren taslağı Temas Grubu’nun de-
ğerlendirmesine sunmuştur. Taslak, 
Donbas’ın özel statüsü ve burada ya-
şayanların siyasi hakları ile ilgili 
gerçek garantiler içermektedir. 

• Rus Parlamentosu Sözcüsü Sergey 
Naryshkin, yıllık ortalama 4 milyon 
dolar tasarruf yapılması amacıyla 
Rusya’nın Kazakistan’dan kiraladığı 
ancak kullanılmayan askeri tatbikat 
alanlarının geri verileceğini duyur-
muştur.  

• Kazakistan Savunma Bakanı Iman-
gali Tasmagambetov’un Ürdün’e 
yaptığı resmi ziyarette, Kazakistan 
ve Ürdün hükümetleri arasında aske-
ri ve askeri-teknik işbirliği alanların-
da anlaşma imzalanmıştır. Taraflar, 
özellikle Ürdün’ün Kazakistan’dan 
Arlan zırhlı askeri araç temini üze-
rinde anlaşmaya varmışlardır. 

 
 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Rusya Parlamentosu, Rusya ve Çin 
hükümetleri arasında Yamal LNG 
projesinin uygulanması konusunda 
işbirliği yapılmasıyla ilgili protokolü 
onaylamıştır. Yamal LNG projesi, 
yıllık 16.5 milyon ton sıvılaştırılmış 
doğal gaz (LNG) üretme kapasitesine 
sahip olan geniş ölçekli bir projedir. 
Yamal Yarımadası’ndaki Sabetta kö-
yü yakınlarında bir limanı ve havaa-
lanını kapsayan bir ulaştırma altyapı-
sının oluşturulmasını içeren proje 
kapsamında, LNG üretiminin 2017 
yılı itibariyle başlatılması planlan-
maktadır. 

• Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz 
Bakanlığı, Türkmengaz Devlet Şir-
keti’nin 2016 yılında ülkenin en bü-
yük doğal gaz alanı olan Galkınış’da 
9 yeni kuyu açmayı ve inşa sürecini 
tamamlamayı planladığını duyur-
muştur. Bu kuyulardan çıkarılacak 
doğal gazın, Galkınış doğal gaz yata-
ğının geliştirilmesine yönelik atılan 
adımlardan ilkinin bir parçası olarak, 
daha fazla doğal gaz üretilmesine 
katkı sağlaması beklenmektedir.  

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığı, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle 
petrol ihracatından alınan gümrük 
vergisi oranının ton başına 60 dolar-
dan 40 dolara düşürüldüğünü açık-
lamıştır. Diğer yandan, Rusya Eko-
nomik Kalkınma Bakanı ise Rus-
ya’nın  Ocak 2016’da ton başına 
73.3 dolar olan petrol ihracatı üze-
rindeki gümrük vergisinin, 21.3 dolar 
azaltılarak Şubat 2016’da 52 dolar 
olduğunu duyurmuştur.  

• Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları 
Bakanı Usmonali Usmonzoda, 2016 
yılında Moskova ve Duşanbe’nin ül-
keye ihracat vergisine tabi olmak-
sızın 830,000 ton petrol ürünü sağ-
lama konusunda anlaşmaya vardığını 
açıklamıştır. Bakan’ın açıklamasına 
göre, Tacikistan Rusya’dan 2014 yı-
lında 576000 ve 2015 yılında 560000 
ton petrol ürünü ithal etmiştir. 

• Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi 
SOCAR, Sangachal-Duvani-Khara-
Zire kıyı ötesi alanında bir kuyunun 
açılmasının ardından yıllık 9,500 ton 
petrol üretmeyi planladığını duyur-
muştur. Petrol üretimini arttırmak 
için bir program uygulayan SOCAR, 
Ocak-Kasım 2015 döneminde karada 
ve deniz bölgesindeki petrol yatak-
larında 7.58 milyon ton petrol üret-
miştir. Bu miktar 2014 yılının aynı 
döneminde 7.7 milyon ton olmuştur. 

• Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknik 
Alanlarında İşbirliğini İçeren Rusya-
Mısır Ortak Komisyonu’nun Kahi-

re’de düzenlenen 10. Toplantısında 
taraflar, Süveyş Kanalı’nda Rusya 
tarafından bir sanayi bölgesi oluştu-
rulmasına ilişkin bir Mutabakat An-
laşması (MoU) imzalamışlardır. Ay-
rıca, Rusya Dolaysız Yatırım Fonu 
ile bazı Mısır ticari bankaları arasın-
da 5 milyar dolar tutarında bir yatı-
rım fonunun Mısır’daki yatırımlar 
için kullanılmasına ilişkin bir MoU 
imzalanmıştır.  

• İran Demiryolları Uluslararası İlişki-
ler Müdürü Abbas Nazar, İran ve 
Azerbaycan arasında Tahran’dan 
Nahçivan’a bir demiryolu transit sis-
temi kurulmasına ilişkin bir anlaşma 
imzalandığını açıklamıştır. Bu anlaş-
ma, Basra Körfezi’nden Karadeniz’e 
ve Avrupa’ya kompozit bir transit 
güzergah oluşturulması konusunu 
görüşmek üzere dört ülkenin (İran, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna) 
düzenlediği Bakü Zirvesi’nde imza-
lanmıştır.  

• Rusya Ekonomik Kalkınma Ba-
kanlığı’ndan yapılan açıklamaya gö-
re, Rus hükümetinin 2016 yılı için 
önerdiği krizle mücadele prog-
ramının ilk taslağı, 750 milyar ruble 
(9.8 milyar dolar) harcama ya-
pılmasını öngörmektedir. Bu mik-
tarın yaklaşık 210 milyon rublesi 
(2.7 milyar dolar) bütçe dışı fondan 
karşılanacaktır. Taslağın, yaklaşık 
500 milyar ruble (6.4 milyar dolar) 
tutarında başlangıç onaylı 96 inisiya-
tif içerdiği belirtilmiştir. Bu tutarın 
310 milyar rublesi bölgelerin destek-
lenmesi için harcanacak, yaklaşık 
200 milyar rublesi ise mühendislik 
başta olmak üzere finans dışı sektör-
lerin desteklenmesi için kullanıla-
caktır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya Sağlık ve Sosyal Kalkınma 
Bakanlığı, domuz gribinin bir türü 
olan A(H1N1) virüs salgınının, ülke-
nin pek çok bölgesine yayıldığını ve 
şimdiden 126 kişinin ölümüne yol 
açtığını duyurmuştur.  

• Kazakistan Parlamentosu, Kazakistan 
ile Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası (IBRD) arasında yapılan 
Gençlik Gelişimi Projesi’yle ilgili hi-
be sözleşmesini onaylamıştır. Söz-
leşme çerçevesinde, IBRD projenin 
finansmanına destek vermek amacıyla 
Kazakistan’a 21.76 milyon dolar tu-
tarında hibe sağlayacaktır.  

• Rus devlet ajansı Roscosmos’a göre, 
Avrupa telekomünikasyon uydusu 
taşıyan Proton-M taşıyıcı roketi, Ka-
zakistan’ın Baykonur Uzay İstasyo-
nu’ndan fırlatılmıştır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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