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İsim Krizinde Rusya’nın Rolü? 
 

Dr. Galip ÇAĞ 

 

Bundan iki ay evvel yine bu sütun için kaleme alınan “İsim Krizi”ne dair yazıda krizin 

çözümünün zannedildiği gibi gerçekleşmediği; henüz atılması gereken birçok adımın, aşılması 

gereken çok fazla engelin olduğu ifade edilmişti. O vakitler karşılıklı imzalanan anlaşma henüz 

Makedonya Parlamentosu tarafından onaylanmadığından, referandum tarihi belli değildi 

ama şimdi 30 Eylül’de Makedonya halkının sandık başına gideceği kesin. Her iki tarafta 

yaşanan iç muhalefet ve eylemlerle kısıtlı olmayan bir bunalım hali de kendini iyiden iyiye 

hissettirmekte. 

 

Herkesin gözü bu çözüm/mutabakat sürecinin üzerinde iken 17 Eylül’de ABD Savunma 

Bakanı Jim Mattis’ten hiç de yabana atılamayacak bir iddia –bizde olmasa da- uluslararası 

medyaya bomba gibi düştü. Mattis açıklamasında açıkça Rusya’nın Makedonya’ya illegal para 

transferi yaparak burada çözüm karşıtı ve Rus yanlısı grupların kurulup desteklenmesini 

sağlamaya çalıştığını iddia etti. Daha doğrusu bu, doğrudan Rus hükümetini eldeki istihbarat 

bilgilerine vurgu yaparak bir ithamdı. Bu açıklama sonrasında Makedonya Başbakanı Zoran 

Zaev "Rusya Makedonya'nın dostudur" diyerek Rusya'nın referanduma müdahale ettiğine 

dair hiçbir unsur olmadığını ifade ederken Rusya'ya yönelik benzer suçlamalarda bulunan 

Yunanistan, iki Rus diplomatı sınır dışı etmişti bile. İddiaları reddeden Moskova da Yunan 

diplomatları sınır dışı ederek Atina'ya misilleme yapmakta gecikmedi elbette. 

 

Rusya, ABD’nin bu iddiasına bundan birkaç ay önce cevap vermişti garip şekilde. Zira Haziran 

ayında Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vladimir Çizov, Yunan basınına yaptığı 

açıklamada Makedonya'nın NATO üyesi olma tercihinin "bir hata" olduğunu söylerken, 

"Sonuçları olacak hatalar var." demişti duruma dair. Ağustos ayında da Nova 

Makedonya haber portalına konuşan Üsküp'teki Rusya Büyükelçisi Oleg Şçerbak, Batı'yı 

Makedon seçmenler üzerinde "güçlü bir medya baskısı ve psikolojik baskı" oluşturmakla 

suçlamıştı, sanki eylül ayındaki iddiaları görerek. 

 

Mattis bu iddia ya da ithama bir de gerekçe sundu elbette. ABD’ye göre; Makedonya ile 

Yunanistan arasındaki bu mutabakat referandum ile nihai bir noktaya taşınırsa Makedonların 

NATO üyeliği yolu açılacak, Rusya da bölgedeki önemli bir merkezini Batı bloğuna 

kaptıracaktı. Şüphesiz bu Rusya için kabul edilemez bir durum ve birçok açıdan da mantıklı 

bir iddia. Zira referandumda Makedonya halkına, "Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan 
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arasındaki isim anlaşmasını kabul ediyor musunuz?” sorusu ile birlikte “NATO 

ve Avrupa Birliği üyeliğinden yana mısınız?" sorusu da sorulacak. Bu durumda ortaya çıkacak 

tablo, Rusya’nın Balkan ülkelerinin NATO’ya üyeliğine soğuk bakışı göz önüne alındığında 

Makedonya’daki hâkimiyetlerinin de kaderini belirleyecek. 

 

Rusya’nın Makedonya’ya yaptığı iddia edilen para transferinin bir benzeri de Haziran ayında 

süreci öyle ya da böyle bir sonuca bağlayan Yunanistan için gerçekleşti ve Eurogroup 

anlaşmanın imzalanmasından birkaç gün sonra Yunanistan tarafı 15 Milyar Avroluk bir kredi 

ile ödüllendirildi. Peki bu Eurogroup nedir? 

 

Avro Alanı’nın temel yönetişim forumu konumunda olan Avro Grubu (Eurogroup) Avro Alanı 

maliye bakanlarını bir araya getiren ve 21 Ocak 2013 itibarıyla Hollanda Maliye Bakanı Jeroen 

Dijsselbloem’in başkanlık ettiği gayrı resmi organdır. Avro Grubu toplantılarına, ortak para 

birimi avroyu kullanan on yedi AB üyesinin maliye bakanları dışında, Avrupa Komisyonu’nun 

Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

da iştirak etmektedir. Temel görevi Avro Alanı’nda ekonomi politikalarının yakın 

koordinasyonunun sağlanması olan Avro Grubu, ayrıca güçlü ekonomik büyüme ve finansal 

istikrar için gerekli koşulların yaratılmasını amaçlamaktadır. Avro Grubu, görevleri 

kapsamında Avro Zirve Toplantıları’nı hazırlamaktadır. Avro Grubu, genellikle ayda bir kez AB 

Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısından bir gün önce toplanmasına rağmen, Avro 

Alanı’ndaki borçlanma krizi, Avro Grubu toplantı trafiğinin de büyük ölçüde artmasına yol 

açmış ve birçok olağanüstü toplantı ve telekonferans görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Dolasıyla 

gayrı resmi de olsa bu yapının AB’nin para politikalarında etkin bir rolü olduğu açık. Buradan 

Yunanistan’a sağlanan bu kredinin de Rusya’ya rağmen NATO bloğunun krizin Haziran 

anlaşmasına bağlı olarak çözülmesini istediği de ortada. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens 

Stoltenberg’in “İsim değişikliğine hayır, ama NATO’ya evet deme alternatifiniz yok; bu bir 

illüzyon.” diyerek bir açıdan bakıldığında Makedon halkı üzerinde siyasi baskı oluşturmaya 

çalıştığı da aşikar. Bu durumda meselenin yirmi küsur yıllık tarihi ve kültürel bir anlaşmazlık 

olmanın çok ötesinde bir stratejik problem olduğu da anlaşılıyor. 

 

Peki, Yunanistan’ın AB için ya da Batı Bloğu için önemi aşikâr da Makedonya’nın konumu 

nedir? 

 

Avrupa-Atlantik entegrasyonu kapsamında önemli bir noktada bulunan Makedonya, zaten 

üyelik için NATO’dan resmi davet almıştı. Bu manada süreç sorunsuz işlerse 2019 sonunda 

Kuzey Makedonya - referandumdan evet çıkarsa tabi ki - NATO’nun 30. üyesi olacak. ABD 

Savunma Bakanı Jim Mattis, 17 Eylül’deki Üsküp ziyaretinde Başbakan Zoran Zaev tarafından 

http://www.milliyet.com.tr/avrupa/
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karşılanırken, Makedon mevkidaşının yanı sıra ülkenin isim değişikliğine karşı çıkan 

Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile de görüştü. Bu görüşmeyi bir ikna ziyareti olarak da 

görenlerin olması Rusya’nın ABD nezdinde yarattığı tedirginliği de anlatıyor gibi. Dolayısıyla 

Makedonya’nın NATO üyeliği iki anlama geliyor: Birincisi, bölgede başta Rusya olmak üzere 

Batı’ya “alternatif” aktörlerin yumuşak gücünün azaltılması, ikincisi de NATO çatısı altında 

bölgede istikrar sağlanması ve 90’lardan kalma milliyetçi ve ayrılıkçı hareketlerin önüne 

geçilmesi. Birinci yakın gelecek için makul bir amaç gibi dursa da ikinci gayenin Bosna ve 

Kosova’da yaşananlardan sonra ne kadar mümkün olabileceği şüpheli! 

 

Tüm bu bilgilerin yanında Rusya’nın elini güçlendiren bir başka realite de AB içinde 

Balkanlara komşu Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin AB’nin Balkanlar yönündeki gelişmesine 

karşı çıkması. Zira bu genişlemenin şu andaki karşılığı bile Makedonya için günlük 269.000 

avro demek. Zoran Zaev’in yürüttüğü propaganda çalışmasının temelinde de tam olarak bu 

maddi rahatlama yatıyor şu an.  

 

Sonuç olarak isim krizinin şu anda eski kavramlarla ifade edilmesi gerekirse Doğu ve Batı 

Bloğu arasında bir çekişme ve aslında her iki taraf için de yeni bir alan kayması manasına 

geldiği açık. Bu manada resmi rakamların birkaç misli dindaş ve soydaşın yaşadığı 

Makedonya’da yaşananlara hem Rusya hem de ABD ile ciddi ittifak ilişkileri olan Türkiye’nin 

de şu an olanın çok üzerinde bir rolle yaklaşması giderek geciken bir gereklilik. Yaşananların 

doğru okunup bu referandumdan çıkacak her iki sonucun etkilerinin çok daha global ve 

sonrasında da özelde soydaş ve dindaşlarımızı göz önünde bulundurarak tartılması, 

senaryoların çalışılması ve doğru simülasyonlarla uygulanması ciddi bir gereklilik… 

 

Bekleyip göreceğiz… 

 

  


