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“Orta Doğu’da yedi
ülkenin parçalanması
ile ilgili politikanın
hala sürdürülüp
sürdürülmediğini
kesinlikle söyleyemeyiz;
ancak Amerikan
Ordusu’nun Irak’a
ikinci girişinde
başlattığı süreç budur.”
“El Kaide’nin
beklenmedik bir güç
kazanması ve Suriye
rejiminin Rusya-İranHizbullah ekseninden
aldığı destek ile
beklenenden öte bir
direnç göstermesinden
sonra planlarda bir
değişikliğe gidilmiş
olduğu görünmektedir.”

21. Yüzyıl Dergisi, 59. sayısında ‘Orta Doğu’da Bölünme’ tartışmalarını
kapak konusu seçti.

Orta Doğu, büyük bir çatışma potansiyeli taşıyor. Taşıdığı bu
potansiyel uygulamaya da net bir şekilde yansıyor. Bu potansiyel iç
dinamikler ve dış dinamiklerce besleniyor. Orta Doğu dinî açıdan
parçalanmış durumda. Sünnî-Şiî ekseninde gelişen bir bölgesel iç savaş,
varlığını korumaya devam ediyor. Irak’ta, Suriye’de bu durum net
olarak izlenebiliyor. Fakat Orta Doğu’nun bölünmesi, parçalanması
meselesi, sadece Arap Baharı’na indirgenemeyecek şekilde de köklü bir
geçmişi barındırıyor. Bölünme, yeni oluyor ya da bundan sonra olacak
değil, zaten oluyor. 21. Yüzyıl’ın Kasım sayısı, bu yönde farkındalık
oluşturmaya katkı sağlamak için Orta Doğu’da devam eden
parçalanmayı ve ‘büyük strateji’lerdeki tutumları özel inceleme konusu
yapıyor.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, Orta Doğu’da Balkanlaşmanın Teorik Kökenleri
Özdemir Akbal, Bölünme Senaryoları Işığında Orta Doğu
Ferhat Beşiroğlu, Mutlak Otoriteden Mutlak Kaosa; Bölünmeye
Giden Libya
Dr. Bülent Şener, Sevr Fobisi/Sendromu: Türkiye’nin Güvenlik
Endişesini Anlamak Üzerine Düşünceler

“Boğazların stratejik
önemi, nükleer silah
sistemlerinin
gelişmesiyle ortadan
kalkmamıştır ve bu
nedenle Türkiye,
evrensel gelişmeleri
etkileme olanağına
sahip olduğu gibi,
evrensel gelişmelerin
etkisine de
açılmaktadır.”

Gözde Kılıç Yaşın, Egemenlik Tesisinde Yeni Hukuk
Cahit Armağan Dilek, PKK’nın Yeni Stratejisi: “Adam Öldürme,
Fikir Öldür”
Kıvılcım Romya Bilgin, Strateji Savaşlarında ABD, Çin ve Rusya
Dr. Tuğçe Varol Sevim, Avrupa’da Rekabet ve Paylaşım, Hazar’da İşbirliği: Azerbaycan ve Rusya
Ahmet Turan Esen, Azerbaycan’da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Hakan Boz, İran’ın Koruyucuları: Devrim Muhafızları Ordusu
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“Gün gelecek Karabağ
toprakları işgal altından
kurtarılacak. Bu ne pahasına olursa olsun
başarılacak. Bu askeri
yolla da olabilir; barış
yoluyla da olabilir. Biz
bütün seçenekleri göz
önünde bulunduruyoruz.”
“Azerbaycan ile Türkiye uluslararası arenada
hep bir noktadan hareket ediyor. Bu da bizi
sevindiriyor. Özellikle
de Yukarı Karabağ sorunu konusunda da
Türkiye her zaman
Azerbaycan’ı destekliyor.”

‘Türk Dünyası’ Özel Sayısı

Kasım 2012

Basın Bülteni
21. Yüzyıl Dergisi’nin bu ayki Özel Röportaj Konuğu Azerbaycan’ın Türkiye
Büyükelçisi Sayın Faig Bagirov oldu. Bagirov, Azerbaycan ile Türkiye
ilişkilerini, yeni yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Azerbaycan
politikalarının gelecekteki seyrini ve Azerbaycan’ın uluslararası denge
politikasını 21. Yüzyıl Dergisi için değerlendirdi.

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri her zaman en üst
seviyede olmuş ve dinamik bir şekilde devam
etmiştir. Bugün itibariyle iki ülke ilişkilerini
tanımlamak gerekirse, ilişkiler altın devrini
yaşıyor diyebiliriz. Bunu bize söyleten çok
önemli gelişmeler var. Ekonomik, politik ve
kültürel işbirliği gelişmelerinden
bahsedebiliriz. Türkiye ve Azerbaycan hem
ikili ilişkilerde hem de uluslararası alanda
birbirini her zaman destekleyen bir çizgi takip
etmektedir.
Ermenistan Azerbaycan topraklarının yüzde
20’sini işgal altında tutmaktadır. Buna bağlı
olarak Azerbaycan’ın 1 milyon göçmen vatandaşı bulunmaktadır. İşgal edilen topraklardan
göç etmek zorunda bırakılan vatandaşlarımız
topraklarına dönmek istemektedirler. Bu konuda Azerbaycan’ın diplomatik girişimleri devam
etmektedir. Azerbaycan sorununun barışçıl yollardan çözümünü, öncelikli seçenek olarak masada tutmaktadır ve tutmaya da devam edecektir. Ancak Ermenistan’ın bu konuda yapıcı bir
söylemi ve adımı olmamıştır. Bu sorunun çözülememesinin en önemli sebebi uluslararası toplumun bu konuya gereken hassasiyeti göstermemiş olmasıdır.
Türk Dünyası’nın bazı problemleri bulunuyor.
İleride Türk Dünyası umumi alfabesinin oluşturulması, tek bir dilin oluşturulması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Özellikle
de Türk Dünyası’nın ortak tarihi üzerinde de
çalışmaların yapılması çok faydalı olabilir.
Türk Dünyası’nı oluşturan halklar kendi medeniyetini kendi tarihini ne kadar iyi öğrenirse o
kadar faydalı olur. Gelecekte ortak alfabe, ortak dil ve ortak tarih oluşturulması çok faydalı
olabilir. İlerde okullarda ortak Türk tarihinin
öğretilmesi çok faydalı işlerden biri olacaktır.

Faig Bagirov
Azerbaycan Büyükelçisi

Kasım 2013
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