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Özet
Makalede, Karadeniz havzasnda son dönemde cereyan eden olaylar, küresel ve bölgesel aktörlerin strateji ve politikalar, bunlarn bölge üzerinde dourduu etki ve neticelerin
genel manzaras çizilmektedir. Bu sürecin Türkiye – Moldova ilikilerine mevcut ve olas tesirlerine deinilmektedir. Bu çerçeveden hareketle bölgenin iki önemli ülkesi olan Türkiye ile
Moldova ilikilerinin genel profili ve geliim süreci anlatlmaktadr. 2009 balarnda
Moldova’da yaplacak olan parlamento seçimlerinin önemine vurgu yaplmakta, bunun iki
ülke ilikilerindeki yeri ve yansmalar analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karadeniz bölgesi, Türkiye-Moldova ilikileri, bölgesel projeler, parlamento seçimleri.

KARADENZ’DEK SON GELMELER VE BÖLGE ÜLKELER
ÜZERNDEK YANSIMALARI
SSCB’nin çöküünün ve iki kutba dayal dünya olgusunun ortadan kalkmas
ardndan Avrasya snrlarnn yeni ekliyle ortaya çk yeni jeopolitik güç boluu alanlarn da beraberinde getirmitir. Bu güç boluu alanlarndan biri de,
yeni bamsz devletlerin yarand, konumu ve yaps ile yalnz bölgenin deil,
dünyann en hassas bölgelerinden biri olan Karadeniz havzasdr.
Souk Sava dönemindeki kamplamann en önemli rekabet ve çekime
alanlarndan olan Avrasya’nn en büyük iç denizi adlandra bileceimiz Karadeniz bölgesi, bugün de o yllar anmsatan bir atmosfer içerisinde bulunmaktadr. Gürcü birliklerinin Güney Osetya’ya girmesi ardndan Rus ordusunun
Gürcistan’n içlerine kadar ilerlemesi bir anda Karadeniz’in souk sularn stmaya yetmitir. Bölge ülkelerinin her biri kendi tavrlarn muhtelif younluk
dereceleriyle ortaya koymu, 90’lardan itibaren bölgede belirginlemeye balayan kamplama daha net ekilde ortaya çkmtr.
Bu süreçte Rusya Karadeniz’deki çkarlarnn korunmasnda güvenlik boyutu ile yakndan ilgilenmektedir, bu nedenle de konumunu güçlendirmek için
askeri-siyasi araçlara öncelik vermektedir. Rusya Karadeniz’de ABD’nin ve
NATO’nun varlk göstermesinden ciddi tehdit alglamaktadr. Rusya’nn Karadeniz ile ilgili stratejik konseptinin önemli hususlarndan bir tanesi bölge ülkelerinin Avrupa güvenlik sistemine, Avro-Atlantik alyansna Rusya’ya ramen
entegre olmalarnn önlenmesidir. ABD’nin yan sra bir de NATO’nun ve
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AB’nin bölgeye yerlemesi Rusya’nn bölgedeki etkinliini azaltacak ve buradaki iini daha da zorlatracaktr. Bölge ülkelerinin askeri ve d politika istikametlerini Moskova temayülünde devam ettirmelerini Kremlin a priori hedef
olarak benimsemitir. Nitekim, Rus ordusunun Gürcistan’a müdahalesi de
Ruslarn bu konudaki hassasiyetinin bariz bir göstergesidir.
Bölgenin bir dier baat aktörü olan Türkiye, yeni hassas jeopolitik
konfigürasyonda bir ikilemle karlamtr diyebiliriz. Bir tarafta yarm yüzyl
akn Batl müttefik kimlii, NATO üyelii, AB’ye tam üyelik hedefi, dier tarafta deien dengeler çerçevesinde oluan çkar alglamalar. Özellikle Irak harekat zaman ABD ile yaanan sorunlar ve bunun yansmalar, Türkiye’nin strateji ve politikalarn gözden geçirmesini, farkl araylar içerisine girme ihtiyacn dourmutur. Bunun esasen tezahür ettii alanlardan biri de Karadeniz
bölgesi olmutur.
ABD’nin bu bölgede askeri yaplanma gayreti, üs ve manevra kabiliyeti
oluturma teebbüsleri Türkiye’nin uluslararas anlamalar ve normatif belgeleri esas tutarak itiraz etmesine neden olmutur. Bu sürecin, Ortadou ihtilaf
ile ayn dönemde gerçeklemesi de, Türkiye’nin bu konuda Rusya ile ortak
tavrlar sergilemesini ortaya çkarmtr. Ankara, kendisinin içinde olduu ve
ban çektii Karadeniz Ekonomik birlii Örgütü (KE), Karadeniz birlii
Hizmet Grubu (Blackseafor), Karadeniz Uyumu (Black Sea Harmony) gibi örgütlenme ve teebbüslerin imdilik yeterli olduu kanaatindedir. Türkiye, 1936
Montrö Boazlar Sözlemesi’nin delinmemesi konusunda kararl tutumunu
sürdürmektedir. Sözlemesinin bir kere delinecei takdirde bunun tekrarlanmasnn önüne geçilemeyeceini tahmin etmektedir. Ksacas, bu bölgede
öncelikle bölge aktörlerinin söz sahibi olmasn istemektedir. Son Rus-Gürcü
çatmasnda Türkiye, temkinli ve dengeli tavryla krizin daha da derinlememesi, yaylmasnn önlenmesi ve de sözkonusu d müdahalelerin kalc hale
gelmemesi için özenli diplomasi yürütmütür.
Bulgaristan ve Romanya’nn tam üyelie geçiinin ardndan Karadeniz
bölgesi Avrupa Birlii’ni dorudan ilgilendirir nitelik kazanmtr. AB Karadeniz
bölgesini enerji pazar olarak görmesinin yan sra, ayn zamanda bölgeyi Hazar Havzas’na, Orta Asya’ya ve Basra Körfezi’ne çk kaps olarak da görmektedir.
Ekonomik faktörün yan sra AB’nin Karadeniz havzasna yönelik tutumunun bir dier temel sütunu Avrupa’y tehdit eden sorunlarn zamannda ve
yaylmadan yerinde engellenmesidir. Yani güvenlik faktörüdür. Karadeniz bölgesinin bu bakmdan potansiyeli Avrupa güvenlii açsndan büyük önem arz
etmektedir. Birlik snrlar çevresinde güvenlik kua oluturula bilmesi için
Karadeniz bölgesi mutlak ekilde göz önünde bulundurulmaldr. Ktann sonuna kadar güvenlik kua oluturulmasnn Birliin temel hedeflerinden bir
tanesi olduu da gözard edilmemelidir. Bölge d istikrarszlk ve kta güvenliini tehdit edici unsurlarn Avrupa’ya tanmamas açsndan Avrupa’nn Karadeniz’in ve keza ktann bir alt bölgesi olan Kafkasya’nn Avrupa güvenlik
çemberinin temel halkalarndan bir tanesi olduu kukusuzdur. Avrupa Birli32
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i’nin komuluk araclyla hukukun üstünlüü, istikrarl demokrasi ve maddi
refah için olanaklar yaratmak, bu amaçla AB ve komularnn karlkl çkarlarn uzlatrmak amacyla tatbik ettii Yeni Komuluk Politikas’nn kapsam
alannn bölgeyi merkezinde barndrmas bütün bunlar onaylar niteliktedir.
Dier kyda ülkeler olarak Ukrayna ve Gürcistan’n tutumu, ABD’nin jeopolitik alg ve pozisyonu ile benzemekte, önemli paralellikler göstermektedir. Her iki ülkenin de istikrar ve bölgesel konseptinin tam ekillendiini söylemek erken olsa da, u ana kadarki durular Batl aktörlerle, Avroatlantik
mekân ile bütünleen bir yap arz etmektedir.
Global nüfuz mücadelesinin kesime noktalarndan biri olarak bölgenin,
bata doal gaz ve petrol olmak üzere doal kaynaklar bakmndan zenginlii
ve dünya piyasalarna çkartlmas, uluslararas ulatrma koridorlarnn oluturulmas yönünden perspektifleri gibi etkenler bölgeyi 90’l yllarn ikinci yarsndan itibaren ABD’nin stratejik planlarnn öncelikli konularndan biri haline
getirmitir.
ABD’nin Karadeniz’deki siyasi hedeflerinin, öncelikle bölgesel aktör olmamasna ramen bu bölgede dorudan veya bölgesel yaplanmalar araclyla söz ve hak sahibi olmak, müttefiklerinin pozisyonlarn pekitirmek, istikrar
artrmak, silahlanmann uluslararas konvansiyonlarn ve kendi kontrolünün
dnda gelimesini önlemek, nükleer silahlarn kontrolünü salamak eklinde
özetleye biliriz. Ayrca biraz daha geni anlamda bu hedeflere, bamszlklar
ardndan uluslararas sisteme entegre olmaya çalan bölge ülkelerinin demokratiklemesine, serbest piyasaya uyum salamalarna, ticaret oranlarn artrmalarna yardmc olmak, bu devletlerin uluslararas hak ve yükümlülüklerinin
farkna varmalarn salamay da eklemek gerekir. Böylece, söz konusu cumhuriyetler (özellikle Avro-Atlantik çizgide rota alm ülkeler) güvenlik ve benzeri
sorumluluklar yüklenecek, bölgesel ve uluslararas bar ve istikrar bakmndan
tehlike oluturabilecek Bat kart radikal rejimlerin yükseliine izin vermeyeceklerdir.
Bölgenin elverili jeopolitii Afganistan’la balayp Irak’la devam eden terörle mücadele sürecinde, “Büyük Ortadou Projesi”nde ABD’ye çok büyük
frsatlar ve üstünlükler salama imkânndadr. Karadeniz’de etkili bir ABD,
Basra’da ve Hazar’da güç sahibi ran’n manipüle edilmesini kolaylatracaktr.
ABD, kendisinin darda kald, srf bölgesel aktörlerin ekillendirdii bir yaplanmaya kardr. Montrö Sözlemesinin aksine Karadeniz’de bölge d aktörleri by pass eden Türk-Rus veya Avrupa-Rusya ibirlii mekanizmalarn da bu
nedenle rahatszlkla karlamaktadr.
Mevcut konjonktürün manzaras, Karadeniz’e ky olmasa da bu havzann
bir parças olarak kabul edilen Moldova iç ve d politika dengelerinin daha iyi
anlalmas bakmndan ksaca özetlenmitir.
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MOLDOVA POLTKASINA GENEL BR BAKI VE
YAKLAAN 2009 PARLAMENTO SEÇMLER
Moldova’da bamszla yönelik ilk hareketler, Sovyetler Birlii’nin son dönemlerinde, Gorbaçov’un “perestroyka” ve “glastnost” politikalarna paralel olarak balam ve bu dönemde ulusal ve kültürel bamszlk için ura veren
birçok bamsz politik grup ortaya çkmtr. ubat 1990’da Moldova’da Yüksek Sovyet seçimleri yaplm, daha sonra ülkede bamszlk ve reformlara
yönelik çalmalar artm ve serbest piyasa ekonomisine geçi yolunda
çalmalara balanmtr. Ayn yln ilkbahar aylarnda yaplan seçimlerde
Moldova Halk Cephesi parlamentoda çounluu salam ve anayasada da bir
dizi deiiklikler yaplmtr.
Ekim 1990’da eski bir komünist lider olan Mircea Snegur’un Moldova
Cumhurbakan olmasndan sonra ülke 27 Austos 1991'de tam bamszln
ilan etmitir. Bu dönemde Romanya ile birleme gündeme gelmise de,
Sengur’-un muhalefeti nedeniyle bu gerçeklememi ve 1993’ten itibaren de
Moldova, Romanya ile birleme düüncesinden uzaklamaya balamtr. Moldova’nn demokratikleme süreci, parlamentonun yetersiz kalmas ve
günümüzde de gündemdeki yerini koruyan Transdinyester (Pridnestrovye,
Dnestryan)1 sorunu nedeniyle istenen hzda gerçekleememitir.
Moldova bamsz bir ülke olmasna ramen Rus silahl kuvvetleri,
Dinyester nehrinin dousunda kalan topraklarda mevcudiyetlerini korumu ve
burada ayrlkç aznl desteklemitir. 1996 ylnda yaplan Cumhurbakanl
seçimlerinden galip çkan dönemin Parlamento Sözcüsü Petru Lucinschi, özellikle ekonomi alannda önemli reformlar balatmsa da görevde bulunduu
süre içerisinde parlamento ile ciddi fikir ayrlklar yaamtr. 2000 ylnda
parlamentodan geçen bir kanun ile Cumhurbakan’nn halk oyu ile deil parlamento tarafndan seçilmesi kabul edilmitir. ubat 2001’de gerçekletirilen
seçimlerden Moldova Komünist Partisi yine galip çkm ve parlamentoda
çounluk salayan bu partinin milletvekilleri Vladimir Voronin’i Cumhurbakan olarak seçmilerdir.
Vladimir Voronin, Cumhurbakanl görevine 4 Nisan 2001’de dört yllk
bir süre için Parlamento tarafndan seçilmitir. 1991’den yana iktidarda olan
Voronin, denge politikasn temkinli ekilde uygulamaktadr. 2003’te Transdinyester sorununda Rusya’nn getirdii çözümleri reddedince, Moskova ile
ilikileri bozulmu ve yüzünü Bat’ya dönmütür. Moldova’nn BDT’ye (Bamsz Devletler Topluluu) alternatif bir oluum saylan GUAM’a (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova) girii de bu bakmdan önemli gösterge olmutur.

1

Moldova’da Dinyester nehri ile Ukrayna snr arasnda kalan bölgeye Transdinyester ad verilmektedir. Nüfusunun yüzde 43’ü Moldoval/Romen, yüzde 28’i Ukraynal ve yüzde 25’i de Rus kökenli olan
bu bölge, 2 Eylül 1990 tarihinde Moldova’dan bamszln ilan etmi ve bölgeye Rus askerleri ile
Ukraynal ve Kazak gönüllü milisler konulandrlmtr. Bölgede patlak veren sava 1992 ylnda atekes ile sonuçlanmsa da soruna nihai bir çözüm halen getirilememitir.
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u anda iktidarda olan Komünist Parti ülkedeki son iki seçimi kazanmtr. Parlamentonun 101 sandalyesinin 71’i Komünist Partisi’nde bulunuyor.
Moldova'da çoklu parti demokrasisi devam etmektedir. Komünist Parti, Komünizmden çok karma ekonomiyi uygulamaktadr. Adnn Komünist Parti olmasna ramen, komünist doktrin ve öreti ile çou noktada uyumayan, kendine özgü (sui generis) bir yapda faaliyetlerini yürütmektedir.
6 Mart 2005 tarihinde yaplan genel seçimler sonucunda Komünist Parti
yüzde 45.98, Hristiyan Demokrat Halk Partisi yüzde 9.07, Demokratik Moldova Seçim Bloku yüzde 28.53 orannda oy almtr. Bu oy dalmna göre
Komünist Partisi 56 sandalye, Hristiyan Demokrat Halk Partisi 11 sandalye,
Demokratik Moldova Seçim Blou 34 sandalye elde etmitir.
Moldova, 6 Mart 2009 tarihinde yaplacak olan yeni Parlamento seçimlerine hazrlanmaktadr. Seçimler, Moldova’nn hem yakn dönem ulusal siyasetinin ekillenmesi, hem de bölgesel dengeler bakmndan önem arz etmektedir. Parlamentonun dalmnn belirlenmesi için irili ufakl 10’u akn parti
seçim sürecine hazrlanmaktadr.
MOLDOVA POLTKASINDA TARLEV FAKTÖRÜ
Moldova siyasal yaamnda yapc bir imaja sahip olan Vasiliy Tarlev, iki dönem yapt Babakanlk görevi süresince (2001-2008) Moldova’da siyasal,
ekonomik, sosyal, bilimsel alanlarda önemli çalmalar gerçekletirmitir.
SSCB döneminden miras kalan yapsal sorunlarn ortadan kaldrlmas, ülke
kalknmasnn belirleyici noktalarnda dönüüm süreçlerinin balatlmas, uluslararas kurulularla isabetli ve salkl ibirlii mekanizmalarnn tesis edilmesi,
bölgesel ve küresel aktörlerle faydal ibirlii mekanizmalarnn hayata geçirilmesi, yasad oluumlarn üzerine gidilmesi alanlarnda isabetli uygulamalar
hayata geçirmitir.
Uluslararas ilikilerde dengeli bir politika yürütmeye çalmaktadr. Bat’yla ilikilere, özellikle de Avrupa Birlii ile ilikilere önem vermekte, Birliin
snr bölgelerinden olan Moldova’nn çeitli formatlarda Avrupa kurum ve
kurulular ile sistematik entegrasyon çalmalarn desteklemektedir. Burada,
siyasal ve askeri oluumlardan uzak, özellikle ekonomik temayüllü oluumlar
esas almaktadr.
Moldova’nn bugünkü önemli siyasal sorunlarndan birisi Pridinestrovye
sorunudur. Moldova’nn bamsz bir ülke olmasna ramen Rus silahl kuvvetleri, Dinyester nehrinin dousunda kalan topraklarda “bar gücü” statüsü
altnda mevcudiyetlerini korumu ve burada bamsz “Transdinyester Cumhuriyeti”ni ilan etmi olan Slav aznl desteklemitir. Bu durum,
Transdinyester’in Moldova’daki ar sanayinin büyük bir ksmna sahip olmas
nedeniyle ülke ekonomisini olumsuz ekilde etkilemitir.
Bu bölgedeki ayrlkç hareket karsnda Tarlev, burada nüfuz sahibi olan
Rusya Federasyonu ile birlikte bu soruna yant bulunmas gerektiine, Rusya’nn politikasna tamamen ters bir tavrla bu konuda baar salanamayaca
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yönünde tavr ve tutuma sahiptir. Bu konuda istikrarn salanmas için Rusya
ile ilikilerde temkinli ve yapc yaklamdan yanadr.
Tarlev, doal kaynaklar bakmndan zengin olmayan, tarm ve sanayiye
dayal ülke ekonomisini geçi dönemi sanclarndan kurtarmak için yeni reformlar ve atlmlar gerçekletirmitir. hracatn artrlmas, yabanc sermayenin
ülkeye getirilmesi, özelletirme, yeni i yerlerinin açlmas vd. konularda cesaretli ve kararl uygulamalar gerçekletirmitir. Moldova ekonomisinin karlat en önemli sorun olan d kaynak yetersizlii ve d borç yükünün ekonominin kaldrabilecei düzeyi am olmasna çözümler getirmitir.
2001 ylndan beri gayri safi milli hâsla ylda yüzde 7 orannda büyümütür. 2005 ylnn ilk 6 aynda 8,6 orannda bir büyüme hz salanmtr. 2002
ylnda Tarlev’in babakanlnda gerçekletirilmi olan % 7,2’lik büyüme,
Moldova’nn bamsz bir ülke olarak tarihinde yakalad en yüksek oran olmutur.
Mevcut siyaset sahnesindeki politikaclar içerisinde rüvet, yolsuzluk,
mafioz yaplanma türü iddialardan uzak, yapc bir profile sahiptir.
Bu yapda Mart seçimlerinin hem partisi, hem de kendisinin Cumhurbakanl hedefi için belirleyici süreç olduunun farknda olan Vasiliy Tarlev, seçim sürecine ciddi hazrlk ve iddialar ile start vermitir. Komünist Parti ile
birlikte 3 partiyi bir araya getirerek Moldova Merkeziyetçiler Birlii’ni kurmutur.
Ülke içerisinde etkili sistematik kampanyalar yürütmekte, yurt d turlar yapmaktadr. Önümüzdeki aylarda Ankara’nn yansra Brüksel, Moskova, Belgrad,
Varova vd. ziyaretlerini gerçekletirmeye hazrlanmaktadr.
TÜRKYE–MOLDOVA LKLER BALAMINDA
TARLEV’N PROFL
Moldova’nn 1991’de bamszln tanyan ilk ülkelerden biri Türkiye olmutur. Türkiye’nin Moldova ile ilikilerinde temel yaklam, bu ülkenin bamsz,
egemen ve toprak bütünlüü salanm bir ülke olarak bölgedeki bar ve istikrara katkda bulunmasn, ikili, çok tarafl ve bölgesel planda gelitirilmi
bulunan ve karlkl çkarlara hizmet eden dostluk ve ibirlii ikliminin daha da
ileri götürülmesini esas almaktadr.
Bamszl takip eden ilk yllarda Türkiye ile Moldova arasndaki ekonomik ibirlii düzeyi, Moldova’nn snrl kaynak ve yatrm olanaklar nedeniyle
arzu edilen seviyeye çkmasa da, daha sonraki yllarda, özellikle de 2000’den
sonra yükselmeye balamtr. Bu da Tarlev’in Babakanlk dönemine rastlamaktadr. Tarlev’in görev müddetinde Türkiye ile ilikilere önem verilmi ve
daha da geliimi yolunda katklar salanmtr.
ki ülke arasndaki ticaret hacmi %21’lik art göstererek 2006 ylnda 143
milyon dolara çkmtr. Türk müteebbis ve iadamlarna daha uygun olanaklar tannm, gerekli kolaylklar salanmtr.
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1994 ubat aynda imzalanan Ticari ve Ekonomik birlii Anlamas’nda
öngörülen ve iki ülke ekonomik ilikilerinde önemli karar alma mekanizmalarndan olan Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) 2. Dönem Toplants 3031 Mart 2004 tarihleri arasnda Ankara’da gerçekletirilmitir.
Hükümetler arasnda 3 Haziran 1994 tarihinde imzalanan 35 milyon dolarlk Eximbank kredisi proje ve ihracatn finansman için 5'er milyon dolarlk
dilimler halinde ve 7 yl vadeli olarak Gagauz Bölgesi’ndeki sulama kanallar ve
içme suyu ebekesinin finansman için kullanlmas planlanmtr. Bölgenin
kalknmas için yardm paketleri hazrlanmtr. Sayn Süleyman Demirel’in de
Cumhurbakan olduu dönemde Gagauz Türkleri ile ilgili srarl çalmalarnn
burada alt çizilmelidir.
Tarlev 2003’te Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmutur. Bu, Moldova’nn
bamszlndan sonra Babakan düzeyinde yaplm ilk ziyaret özellii tamtr. 7 ayr alanda anlama ve protokol imzalanmtr. Siyasal alanda da iki
ülke yükselen marjla ilikilerini sürdürmülerdir.
Tarlev’in Türkiye’ye resmi ziyareti srasnda gündeme gelen önemli müzakere konularndan bir tanesi de her iki toplum açsndan simgesel anlam arz
eden Gagauz Türkleri’nin durumu olmutur. Babakan Sayn Recep Tayyip
Erdoan Moldova’da yaayan 155 bin Gagauz Türkünün durumu ile ilgili olarak muhatabna telkinde bulunmu, rica ederek Gagauzlarn hukuki statülerinin belirlenmesi istemitir. Nitekim bunun sonucudur ki, Gagauzlarn özerklik
hak ve statüleri anayasann 111. maddesinde kesinlik kazanmtr.2 Bu,
Gagauz toplumunu önemli ölçüde rahatlatm ve seslerini duyura bilmelerinde, haklarn talep etmelerinde, yardmlar alabilmelerinde avantaj salamtr.
Bunu yerel yönetimin bütün yetkilileri de her vesileyle ifade etmektedirler.
Babakanlar Erdoan ve Tarlev’in irade ve kararllklar burada belirleyici olmutur.
Türk kamuoyu, Mays 2006’da Selanik’te yaplan Güneydou Avrupa birlii Süreci Devlet ve Hükümet Bakanlar Zirve toplantsnn sonunda aile
fotorafnn çekildii zaman liderlerin duracaklar yerin belli olmas amacyla
yere konulan Türk bayran Babakan Erdoan’n yerden kaldrmasnn ardndan, ayn bayraa sayg hareketinin sadece Tarlev tarafndan tekrarlanmas ile
kendisini epizodik olarak tanm ve takdir etmiti.

2

Gagauzlarda yönetim, Moldova Anayasas “Gagauz Yeri Özel Hukuki Statüsü” Kanunu, Gagauz Ana
Kanunu ve Gagauz Halk Topluu’nun çkard yerel kanunlara göre yürütülmektedir. Moldova Cumhuriyeti’nin bamsz devlet olarak statüsü deitirildii takdirde, Gagauz halk kendi kaderini tayin etme
hakkna sahiptir. Gagauz Yeri siyaset, ekonomi ve kültür konular ile ilgili sorunlar “Gagauz Özel Hukuki Statüsü” kanununun verdii yetkiler çerçevesinde bamsz olarak çözmektedir. Gagauz Yeri’nin
kendi simgelerini tayan armas, bayra ve mar vardr. Ancak Gagauz Yeri henüz tam yetkilerini
kullanamamakta, kendi bütçesini yapamamakta, harcamalarn merkezi bütçenin izni dâhilinde yapabilmektedir.
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Turul Veli

SEÇMLERDE TÜRKYE’NN POZSYONU VE
YAPILMASI GEREKENLER
Bu süreçte tabiatyla, Türkiye - Moldova ilikilerinde de kalc olann ülkelerdeki ahslar, iktidarlar, küçük ve ksa ömürlü menfaatler deil, ülkelerin salam
temeller üzerinde kurulmu daimi ve ortak çkarlarndan hareket edilmesi
düsturu esas alnmaldr.
Öncelikle yaanan süreç ve gelimeler olabildiince önceden tahmin edilmeye çallmal, politik öngörülebilirlik ve buna göre ardndan gelecek manevra ve strateji kabiliyeti gelitirilmelidir. Olaylarn peinden deil, öngörülebilir nitelikli vizyon ve konseptüel bak oluturulmaldr. Yaanan gelimelere
yerinde, zamannda ve durumun gerektirdii üslupta reaksiyon gösterilmelidir.
Seçim sürecinde belirli taraf tutulmasndan, herhangi bir ahs ya da partiden
yana açk tavr taknlmasndan kaçnlmal, adil artlar altnda yaplacak seçime ve halkn iradesi ile ortaya çkacak sonuca sayg gösterilmesi prensibi benimsenmelidir. Bunun yannda taraflarla diyaloglar kurulmal, ayrm yaplmadan liderlerin Türkiye’ye ziyaretleri düzenlenmeli, düünceleri ve gelecekte
uygulamay düündükleri konseptler örenilmelidir. Kalc ve önemli olann
ahslar, gruplar ya da partiler deil, iki devlet arasndaki ilikilerin salkl ve
sürekli ilerlemesi olduu unutulmamaldr.
Dier taraftan, köklü devlet mekanizmas bulunan küresel aktörlerin yapt gibi, devlet kurumlarnn ifade edemedikleri ve uygulamaya geçiremediklerini ya da yetersiz kalnd hususlar tamamlama açsndan sivil toplum kurulularnn faaliyetine olanak tannmaldr. Çünkü günümüz artlarnda sivil
toplum inisiyatifleri d politikann en önemli enstrümanlarnn banda gelmektedir. Bundan yoksun yürütülen bir politika ciddi bir eksiklik tayor demektir. Buradan hareketle, Türkiye bu corafya ile ilikilerde sivil toplum hareket ve inisiyatiflerine frsat tanmal ve bunlar desteklemelidir.
Bu, her eyden önce Türkiye’nin kendi demokratik ileyiine, uluslararas
arenadaki imajna ve karar verme mekanizmasnn salkl ileyiine katk yapacak önemli bir faktördür. Türkiye’nin bütün bu d politika inisiyatif ve ataklarna, özellikle AB’ye tam üyelik sürecinde ve bölge ülkeleri için örnek olma
yolunda ayrca bir gereksinimi vardr. Bu faaliyetlerin bu corafyada baarl bir
ekilde yürütülmesi, Türkiye’nin gelime kat etmek isteyen bu ülkeler nezdindeki itibarn arttrmaya hizmet edecektir.
Bu çerçevede, Tarlev’in Türkiye’ye ziyareti, bu ziyaret srasnda kendisi ile
resmi ya da sivil temaslarda düüncelerinin dinlenilmesi, iktidara gelecei
taktirde iki ülke ilikilerinin öncelikleri çerçevesinde neler yapmay düündüü,
bölgesel politikalarda nasl bir beraberlik yaplabilecei, ülkedeki Gagauz Türkleri ile ilgili olarak hangi konsepti esas alaca vd. hususlarda fikir teatisinde
bulunulmas seçim sonuçlarnn açklanmas sonrasnda yaplacaklar için önemli bir zemin ve atmosfer tekil edecektir.
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Karadeniz’deki Son Gelimeler

Abstract
In the writing , incidents that are having circulation at this time in the catchment area
of Black Sea, strategies and politics of global and local actors, their cause on this area is
drawn in common view. It is touched on present and possible influence of process in
relationships between Turkey and Moldova. In this frame of action area is explained the
common profile and progressing process about relationships of two countries, Turkey and
Moldova. It is pointed on parliamentarian electives that will be done in Moldova in the
beginning of 2009 and analysed reflection and position of this on relationships between two
countries.
Kewords: Black Sea region, Turkey – Moldova relations, regional projects,
parliamentarian elections.
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