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ORTA ASYA GÜVENLİK GÜNDEMİNDE AFGANİSTAN TEHDİDİ	
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Orta Asya 
cumhuriyetleri Afganistan’da artan 
istikrarsızlıktan kaynaklanan güvenlik 
konularında endişelerini dile getirmişler-
dir. Uzun yıllar boyunca Afganistan 
İslam Cumhuriyeti Orta Asya için en 
önemli güvenlik sorunu olmuştur. Bu 
nedenle, 2014 yılında Kuzey Atlantik 
Antlaşması Örgütü (NATO) Batı askeri 
ittifakı liderliğindeki Uluslararası Gü-
venlik Destek Gücü (ISAF) askeri birli-
ğinin Afganistan’dan geri çekilmesi Orta 
Asya’da güvenlikle ilgili uygulamaları 
önemli ölçüde etkilemiş ve konunun 
uluslararası güvenlik boyutları üzerinde 
doğrudan etkide bulunmuştur. Bu yüz-
den, Afganistan topraklarında yasadışı 
silahlı grupların, yani Taliban ve 
IŞİD/DAEŞ faaliyetleri nedeniyle bölge-
de aşırı fikirlerin yayılması tehdidinin, 
2001-2014 döneminde ABD’nin askeri 
güçlerinin yürüttüğü Afganistan Sonsuz 
Özgürlük Operasyonu bittikten sonra 
ortaya çıkan başlıca anlaşmazlık olduğu 
söylenebilir. 
Askeri operasyon başından bu yana on 
yıl içinde NATO 2014 yılı Aralık ayında 
Sonsuz Özgürlük Operasyonu sonunda 
9800 Amerikan askeri dahil olmak üzere 
eğitim ve terörle mücadele faaliyetleri 
için yaklaşık 13 bin asker bırakarak, 
Afganistan’da yaklaşık 140 bin asker 
bulundurmuştur. Afganistan’da istikrarın 
sağlanması üzerinde yoğunlaşan faaliyet-
lere rağmen, ülke içinde terör örgütlerin-
den gelen tehdidin tamamen ortadan 
kaldırılması şeklindeki nihai hedefe 
ulaşılamamıştır. ABD ve Batılı ülkelere 
bağlı koalisyon güçlerinin önemli ölçüde 
Taliban hareketini zayıflatmış olmasına 
ve 2014 yılında Afganistan’daki cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasına 
zemin hazırlamış olmasına rağmen, 
İslam Cumhuriyeti’nin kendi içinde 
yaşadığı sosyo-politik ve sosyo-
ekonomik anlaşmazlıklar tamamen 
çözülememiştir. 
Örneğin, ülkedeki ISAF faaliyetleri 
sırasında sınır ötesi uyuşturucu ka-
çakçılığı, Orta Asya güvenliğine yönelik 
doğrudan bir tehdit olarak önemli ölçüde 
artmıştır. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi 
(UNODC) tarafından 2012 yılında 
hazırlanan “Kuzey Afganistan ve Orta 
Asya’da Opiat Akımları: Tehdit Üzerine 
Değerlendirmeler” adlı raporda, Afganis-

tan topraklarında yıllık olarak yaklaşık 
90 ton uyuşturucu madde (eroin ve afyon 
gibi) üretildiği belirtilmiştir. Afganis-
tan’da üretilen eroinin yüzde 25’inin 
Tacikistan’a ve Avrupa Yarımadası’na 
doğru devam eden güzergâh boyunca 
Orta Asya bölgesinden geçtiği dikkate 
alındığında, sınır ötesi uyuşturucu ka-
çakçılığı sorununun daha yaygın hale 
geldiği görülmektedir. 
Ayrıca, içinde aşırılık taraftarlarını 
barındıran silahlı Afgan gruplarının, Orta 
Asya devletlerinin sınırlarından yasadışı 
yollarla geçmesi ve bölgeye sızması, 
bölge açısından ciddi bir tehlikeye örnek 
gösterilebilir. Son yıllarda Afgan terör 
örgütünün üyeleri Afgan-Tacik ve Af-
gan-Türkmen sınırlarını defalarca geç-
meye çalışmışlardır. Mart 2016 baş-
larında silahlı Afganlardan biri, askeri 
operasyon sırasında öldürülmüş ve diğer-
leri Tacik sınır makamları tarafından 
Afgan-Tacik sınırında tutuklanmıştır. 
Orta Asya ülkeleri arasında Afganistan 
İslam Cumhuriyeti ile en uzun sınırı 
(1200 km.) paylaşan Tacikistan, Taliban 
ve IŞİD/DAEŞ terör örgütlerinden gelen 
çifte tehdite karşı bölgedeki en savun-
masız cumhuriyet olarak belirtilebilir. 
2014 yılında Tacik Askeri Kuvvetleri, 
Afgan aşırı grupların ve uyuşturucu 
kaçakçılarının Tacik-Afgan sınırında 
gerçekleştirdiği 100’den fazla ihlali 
belgelemiştir. Bu tür olaylar, Orta Asya 
ülkeleri arasında Afgan sorununun kap-
samlı bir çözüme kavuşturulmasına 
ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir 
çünkü bu durum, Orta Asya’yı bir bütün 
olarak tehdit etmektedir. 
Orta Asya devletlerinin hem barış süre-
cine, hem de Afganistan’da NATO 
liderliğindeki ISAF askeri operasyon-
larına katkıda bulunmuş oldukları ifade 
edilmelidir. Örneğin, ABD ve NATO 
güçleri, adı daha sonra ‘Manas Uluslara-
rası Transit Merkezi’ olarak değiştirilen 
Kırgızistan’daki ‘Manas Hava Üssü’nü 
2014 yılında kapatılıncaya kadar kul-
lanmışlardır. Diğer yandan Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan, 
Afganistan’a askeri yükleri teslim etmek 
için üst geçiş hakları sağlamışlardır. 
Ayrıca, Orta Asya cumhuriyetlerinin 
liderleri Afgan çatışmasının barışçı 
yoldan çözülmesi konusuna bölgesel 
oyuncuların dikkatini çekmek için giri-

şimlerin sayısını artırmışlardır. Örneğin, 
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzen-
lenen 2008 NATO’nun Avrupa-Atlantik 
Ortaklık Konseyi toplantısında Özbekis-
tan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, 
Afganistan temsilcileri hariç altı komşu 
devletin yanı sıra ABD, Rusya ve NATO 
ile Afgan çatışmasınının diplomatik 
çözümünü amaçlayan “6+3” Girişimini 
gerçekleştirme önerisini yapmıştır. Öz-
bekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz 
Kamilov, 2012 yılında BM Genel Kuru-
lu’nun 67. Oturumu sırasında yukarıda 
belirtilen Girişimle ilgili isteklerini 
yinelemiştir. Başka bir öneri Tacikistan 
Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ta-
rafından Rusya’nın Yekaterinburg şeh-
rinde 2009 Şanghay İşbirliği Örgütü 
(ŞİÖ) Zirvesi sırasında gelmiştir. İmama-
li Rahman, güvenlik ve ekonomi projele-
rini tartışmak üzere Duşanbe’de 
yapılacak toplantıda, Duşanbe Dörtlü-
sü’nün Afgan çatışması üzerinde görüş-
meler gerçekleştirmesi koşulunu ileri 
sürmüştür. Ayrıca, 2012 yılında Kazakis-
tan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yerjan 
Kazıhanov, Afganistan için Almatı’da 
kurulması amaçlanan Birleşmiş Milletler 
merkezinin inşaatını planlamıştır. Ancak, 
uluslararası desteğin olmaması nedeniyle 
Afgan sorununun barışçı çözümü konu-
sunda Orta Asya diyalog platformunun 
oluşumunda önemli sonuçlara 
ulaşılamamıştır. 
Bundan dolayı, Afganistan’dan kaynak-
lanan güvenlik sorunları açısından Orta 
Asya ülkeleri arasında işbirliği konusun-
da, birleşmiş güvenlik çerçevesi henüz 
oluşturulamamıştır. Bu noktada en büyük 
engel, bölge Cumhuriyetleri arasındaki 
işbirliği eksikliğidir. 
Sonuç olarak, günümüzde tüm Orta Asya 
Cumhuriyetleri 2014 yılında ISAF güçle-
rinin geri çekilmesinden sonra Afganis-
tan’dan gelen güvenlik sorunlarından 
rahatsızlık duymaktadırlar. Aşırıcılık 
faaliyetlerinin ve terör gruplarının 
sayısının artması, tüm Orta Asya bölge-
sini olumsuz etkileyebilir ve istik-
rarsızlığa sürükleyebilir. Afganistan’da 
istikrarı sağlamaya yönelik bir adım 
atmak için Orta Asya cumhuriyetleri, tek 
ve ortak bir politika oluşturabilmeli ve 
Afganistan’da ekonomik ve politik istik-
rara olumlu katkıda bulunacak çeşitli 
ekonomik projeler oluşturarak bu güney 
komşularına desteklerini arttırmalıdırlar. 



	

• Özbekistan ve Çin Dışişleri Ba-
kanlıkları (DİB) Özbek – Çin ilişki-
lerinin hukuki temelleri konusunda 
Taşkent'te görüşmelerde bulunmuş-
tur. Çin heyetine DİB Kanunu ve 
Antlaşması Danışmanı, Guo Xiao-
mei’nin başkanlık ettiği toplantıda 
taraflar, yaklaşan ortak toplantılarda 
imzalanacak ikili anlaşma taslakları 
üzerinde görüş alışverişinde bulun-
muşlardır. 

• Bakü'de gerçekleştirilen üçlü top-
lantıda, Azerbaycan Dışişleri Bakanı 
Elmar Memmedyarov, İran Dışişleri 
Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
rov, Kuzey – Güney Uluslararası 
Ulaşım Koridoru'nun faaliyete geçi-
rilmesi ve Dağlık Karabağ'daki son 
olaylar gibi konular üzerinde ayrıntılı 
olarak görüşmüşlerdir. 

• Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle 
ilgili anlaşma üzerinde çalışmak 
amacıyla Bakü'de gerçekleştirilen ve 
Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardım-
cısı Khalaf Halefov tarafindan yöne-
tilen Özel Çalışma Grubu'nun 
44.Toplantısı’nda, taraflar Hazar 
Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili 
anlaşma taslağı hükümleri ile kıyı 
devletlerarasında işbirliğinin çeşitli 
boyutlarını tartışmışlardır. 

• Ramsar'da Azerbaycan Dışişleri 
Bakanı Elmar Memmedyarov, Tür-
kiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Mu-
hammed Cevad Zarif arasında ger-
çekleştirilen üçlü görüşmelerin 4. tu-
runda taraflar önümüzdeki iki yıl bo-
yunca ilgili ülkeler arasında işbirliği 
sağlanması için bir plan imzalamış 
ve anlaşmaların uygulanmasından 
sorumlu olacak bir Komite kurulması 
için anlaşmışlardır. 

• Azerbaycan ve Ermenistan Savunma 
Bakanlıkları tarafından yapılan açık-
lamada, Dağlık Karabağ bölgesinde-
ki askeri operasyonların, tarafların 
anlaşması üzerine askıya alındığı be-
lirtilmiştir. 

• St. Petersburg'da düzenlenen Hazar 
devletleri temsilcileri arasındaki top-
lantıda taraflar, Hazar devletleri de-
niz kuvvetleri komutanlarının yer al-
dığı özel bir komitenin kurulması ko-
nusunu ele almışlardır. Bu komite, 
ortak tatbikatlar, deniz seferleri ve 
hidrografik koşulların oluşturulma-
sının yanı sıra, yasadışı göçe karşı 
ortak hareket, silah ve uyuşturucu 
kaçakçılığı ve kaçak avcılık konular-
ının tartışıldığı bir platform olacaktır. 

• Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri İkinci 
Komutanı Tümgeneral Pavel Kura-
çenko, Rusya ve Beyaz Rusya’nın 
Doğu Avrupa bölgesinde kolektif 
güvenlik ortak hava savunma siste-
minin oluşturulması sürecinin ta-
mamlandığını belirtmiştir. Hava sa-
hasında Birlik Devletin dış sınırının 
ortak olarak korunmasına ve ortak 
bölgesel sistemin oluşturulmasına 
ilişkin Rusya ve Beyaz Rusya arasın-
daki anlaşma, 2009 yılında imza-
lanmış ve onaylanmıştır. 

• Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus – Fin 
devlet sınırının Salla – Salla ve Lotta 
– Raja – Jooseppi geçiş nokta-
larındaki hareketliliğe ilişkin geçici 
kısıtlamalarının etkin hale getirildi-
ğini açıklamıştır. Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin ve Finlandiya 
Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö 
arasında varılan anlaşmaya göre, ge-
çici kısıtlamalar 180 gün boyunca 
geçerli olacaktır. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Yakıt ve Enerji İdaresi Kontrol 
Merkezi’nden yapılan açıklamaya 
göre, 2015 yılında Rus petrol üretici-
leri 534.081 milyon ton ile ham pet-
rol üretiminde rekor seviyeye ulaş-
mışlardır. Bir önceki yıl ile karşılaş-
tırıldığında, %1.4 artış yaşanmıştır. 
Rusya sadece dönüşüm oranının 
artışından kaynaklanan 7 milyon ton 
üretim artışına karşı 2015 yılında 
petrol ihracatını 20 milyon ton 
artırmıştır. 

• Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Gürcistan ile enerji ala-
nında işbirliğine ilişkin bir anlaşma 
imzalamıştır. Gürcistan Devlet Elek-
tro Sistemi, 2016 Şubatından itibaren 
Azerbaycan'dan Türkiye'ye transit 
koridorunun faaliyetlerinin yürütül-
mesiyle ilgilenmeye başlamıştır. 

• Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma 
Bakanlığı verilerine göre, Türkme-
nistan ile Türkiye arasındaki dış tica-
ret hacmi 2015 yılında 5.5 milyar do-
lara çıkmıştır. Bugüne kadar Türk 
firmalarının Türkmenistan'da taşıma-
cılık, yakıt ve enerji, iletişim, tarım, 
inşaat, ticaret ve su kaynaklarının 
yönetimi alanlarında 1580 proje uy-
guladıkları görülmektedir. 

• Türkiye – İran Karma Ekonomik 
Komitesi’nin Konya'da düzenlenen 
25. Toplantısı’nın ardından, İran ve 
Türkiye arasında bankalar ve ticaret 
odalarının faaliyetleri ile ilgili üç 
mutabakat anlaşması (MoU) imza-
lanmıştır. Bu MoU’lar ile, bir önceki 
yılla karşılaştırıldığında 2015 yılında 
%29'a düşmüş olan ikili ticaretin 

artırılması hedeflenmiştir. 2014 yı-
lında 13.71 milyar dolara ulaşan iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi, 2015 
yılında 9.76 milyar dolar olmuştur. 

• İran Enerji ve Su Ekipmanları ve 
Hizmetleri İhracat Şirketi (SUNIR) 
Genel Müdürü, Bahman Salehi, şir-
ketin önümüzdeki 18 ay içinde Kaza-
kistan'da bir rüzgâr santrali ve iki ter-
mik santral kurmayı planladığını a-
çıklamıştır. 600 milyon dolar değe-
rindeki anlaşma, Tahran'da gerçek-
leştirilen İran – Kazakistan İş Konse-
yi toplantısı sırasında Kazak Avrasya 
Yatırım Grubu ile imzalanmıştır. 

• Azerbaycan'ın Azeravtoyol Devlet 
Şirketi, Bakü-  Şamahı yolunu da 
içeren karayolu ağının yeniden inşa 
sürecinin tamamlanması amacıyla 
140 milyon dolar kredi tahsisi için 
Dünya Bankası ile bir anlaşma imza-
ladıklarını açıklamıştır. 

• Asya Kalkınma Bankası, demiryolu 
koridorlarının geliştirilmesi ve elekt-
rik üretimi ve arzı ile ilgili projelere 
yönelik olarak 2016-2017 dönemin-
de Türkmenistan’a 1 milyar dolar tu-
tarında kredi tahsis etmeyi plan-
ladıklarını açıklamıştır.  

• Dünya Bankası'nın Çin'in Avrupa ve 
Orta Asya'ya Etkisi Konulu Rapo-
ru’na göre, Kazakistan'ın GSYİH 
büyüme oranı 2015 yılında %1.2'den 
2016 yılında sadece %0.1'e düşecek-
tir. Bu süre zarfında enflasyonun 
yüksek kalması beklenmektedir. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• 2015 Aralık’ında Kazakistan ve Çin 
arasında imzalanan anlaşma çerçeve-
sinde Sincan Eyaleti’nin Aladağ geçi-
dinde bir sınır ötesi turist güzergâhı 
açılmıştır. İlk sekiz Çinli turist, Kaza-
kistan’da altı gün geçirecek ve bu süre 
zarfında yerel lezzetleri tatma ve ope-
ra ve bale gösterilerini izleme fırsatı 
elde edecektir. 

• Proje yöneticisi, Ernest Robello’nun 
başkanlık ettiği Orta Asya'da Uyuştu-
rucu ile Mücadele Programı (CA-
DAP) Heyeti ve Türkmenistan 
Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin Aş-
kabat'ta düzenlenen toplantısında ta-
raflar, CADAP çerçevesinde Türkme-
nistan – AB işbirliğinin yüksek sevi-
yede olduğunu vurgulamış, tütün ve 
uyuşturucu ile mücadelede ortak faa-
liyetin daha da geliştirilmesi konu-
sunda kararlılıklarını dile getirmişler-
dir. 

• Kırgızistan’da, 87 kişinin ölümüne ve 
1000’den fazla kişinin yaralanmasına 
neden olan kanlı 2010 devriminin 
altıncı yılında devrim kurbanları 
anılmıştır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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