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KÜRESEL KÖYDE BRICS 

                                                                                                       Rasim Oğuzhan GÜLKAN

 

Dünyanın son yıllarda içinde bulunduğu küresel ekonomik kriz hemen hemen çoğu 

ülkeyi etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Eskiden bir ekonomik kriz çıktığında geri 

kalmış ülkeler bundan daha çok etkilenirlerken geçmişteki krizlerin aksine, günümüzde 

gelişmiş devletler krizin etkisini daha çok hisseder olmuştur. 

Gelişmiş ülkeleri ciddi bir biçimde sarsan bu kriz ortamı farklı bir biçimde kendini 

göstererek gelişmekte olan ülkelerin işine yaramıştır. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu bu 

krizden yararlanmayı bilmiş ve adlarını dünya ekonomik sistemine yazdırmayı başarmışlardır. 

Ancak küresel bir köy haline gelmiş dünyamızda bu devletler kendi başlarına pek bir anlam 

ifade edemeyeceklerini daha doğrusu gelişmelerini sürdüremeyeceklerini anlamışlardır. Bu 

sebepten ötürü özellikle ekonomik anlamda yeni birçok birleşmeye gidilmektedir. Son 

dönemde adını en çok duyuran birleşme ise BRIC adını taşıyan, Brezilya, Rusya, Hindistan ve 

Çin devletlerinden oluşan yapıdır.Son olarak bu gruba katılan devlet ise Güney Afrika 

Cumhuriyeti olmuştur.Böylece grubun adı BRICS olarak değiştirilmiştir. 

Dünyada söz sahibi olmak isteyen bu devletler her yıl düzenli olarak toplanmaya 

devam etmektedirler. Düzenlenen bu toplantılarda gündemde olan konular konuşulurken 

bunun yanı sıra grup içindeki ekonomik iş birliğini geliştirmeye yönelik planlarda 

yapılmaktadır. Bu seneki toplantıda bunlardan farklı olarak tüm dünya devletlerini yakından 

ilgilendirecek bazı fikirlerde öne sürülmüştür. Bütün bu görüşleri Sanya Dekleraysonu’nda 

belirterek tüm dünyaya duyurmuşlardır. 

Beş ülkeden oluşan bu yapının tüm toplantıları dünya kamuoyunu yakından 

ilgilendirdiği kanaatinden hareketle, bu toplantıların ayrı ayrı ele alınması ve bu süreçte bu 

topluluğun gelişmesinin analiz edilmesini önemli bir nokta olarak sunmak gerekmektedir. 

1.BRIC Yekaterinburg Şehrinde 

Gelişmekte olan ülkeler dörtlüsü ilk resmi toplantısını 2009 yılının Haziran ayında 

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yaptı. Toplantıya Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula 

da Silva, Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medmedev, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ve 

Çin Devlet Başkanı Hu Jintao katıldı. 

Zirvenin öncesinde dünyanın gözü kulağı Rusya’ya dönmüştü. Herkes bu toplantıyı 

bekliyordu. Çünkü toplantıda küresel kriz ve doların rezerv kur olarak kalıp kalmayacağı 

tartışılması planlanıyordu. Küresel yatırımcılar dolar üzerindeki bu tehlike yüzünden dolar 

alımı konusunda tereddüt yaşıyorlardı. İşte böyle bir ortamda 16 Haziran günü toplanan BRIC 

ülkeleri temsilcileri, beklenen kararı alamadı hatta bu konular konuşulamadı. Bunun sebebinin 
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paritedeki hassaslık ve piyasalardaki gerginlik olduğu öne sürüldü. Küresel yatırımcılar bu 

haberin ardından tekrar dolar alımını sürdürmeye başlayarak yatırımlarını devam ettirdiler.
1
 

Toplantının beklenenden sönük ve etkisiz geçtiği rahatlıkla söylenebilir. Medmedev 

toplantının ardından ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride gelişmekte olan piyasalar için IMF 

ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar ile Birleşmiş Milletler de daha fazla rol talep 

edildi. Ayrıcı bildiride uluslararası mali kurumların reformdan geçirilmesi konusunda 

devletlerin mutabık oldukları belirtildi. Bu devletlerin, daha istikrarlı, öngörülebilir ve 

çeşitlendirilmiş parasal sisteme şiddetle gerek duydukları yine bu bildiride açıklandı.
2
 

Rusya’da gerçekleşen bu zirve gerek ilk olması nedeniyle gerekse öncesinde çıkan 

söylentiler ve endişeler nedeniyle çok ilgi çekmiştir. Ancak zirve bittikten sonra ortaya çıkan 

kararlar bir genel söylem havasında kalmış ve o ilk etkisini biraz yitirmiştir. Yine de zirvede 

gelecek için önemli sayılabilecek söylemler olmuştur. Özellikle dünya düzenin çok kutuplu, 

eşitlikçi ve demokratik bir yapıda olması gerektiği hakkında çağrıda bulunarak tüm dünya 

devletlerini yakından ilgilendirecek bir söylem yaratmışlardır.
3
 

2.BRIC Brasilia Şehrinde 

Mahşerin dört atlısı olarak adlandırılan BRIC ülkeleri ikinci toplantılarını Brezilya’nın 

başkenti Brasilia şehrinde gerçekleştirdi. İlk toplantının öncesinde çıkan haberler ve yaratılan 

yüksek tansiyonun yerini bu toplantı öncesinde sessizlik aldı. Ülkeler toplantı öncesinde 

gerginlik yaratabilecek bir açıklama yapmaktan kaçındılar. 

Toplantı tarihinden bir süre önce Brezilya Dışişleri Bakan Yardımcısı Roberto 

Jaguaribe bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında BRIC zirvesinde hangi 

konuların konuşulacığını aktardı. Buna göre toplantıda tartışılacak konuların başında finans, 

ekonomi ve ticaret konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesi gibi başlıklar yer aldı. Toplantıda 

bu konuların ele alınmasının sebebinin, finans krizinden sonra ekonomilerdeki toparlanma 

eğiliminin pekiştirilmesi olduğunu açıkladı. Ayrıca Roberto Jaguaribe toplantıda ekonominin 

haricinde iklim değişikliği gibi tüm dünyayı yakından ilgilendiren konuların da tartışılacağını 

belirtti.
4
 

Zirve sonucunda şüphesiz en kazançlı devletler Brezilya ve Çin oldu. Aralarında 

birçok ticari antlaşmaya imza attılar. Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde bir Çin çelik 

fabrikasının yapılması antlaşmasına varıldı. Bunun haricinde Rio de Janerio ile Sao Paulo 

şehirlerini birbirlerine bağlayacak hızlı tren hatlarını yapmak için Çin de bir teklifte 

bulunduğu bildirildi. 
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2
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3
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4
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Zirveye her ne kadar Çin ve Brezilya’nın yaptığı ticari antlaşmalar damgasını vursa da 

zirvede başka önemli kararlar da alındı. Zirve sonrasında sunulan bildiride, Brezilya, Rusya, 

Hindistan ve Çin’in korumacılığa karşı direnme ve kendi para birimlerinde ticaret yapmayı 

sağlayacak adımlar atacakları açıklandı. Ülkeler geçen yıl düzenlenen toplantıda dile 

getirdikleri, Dünya Bankası ve IMF gibi global finans kuruluşlarında daha fazla söz sahibi 

olma çağrılarını bu sene de yinelediler. BRIC ülkeleri, dünya nüfusunun %40’ına sahip 

olduklarını belirterek dünya ekonomisinde de söz sahibi olmak istediklerini söylediler.
5
 

 Grup, Amerika ve Japonya gibi gelişmiş ekonomiler tarafından adaletsizce 

hükmedilen global finans sisteminin reforma tabi tutulmasını istediklerini dile getirdi. Ayrıca 

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin devletinin daha 

adaletli, temsilci ve güvenli bir uluslararası düzen yaratmada büyük rol sahibi olduğunu 

söyledi.
6
 

Zirvede konuşma yapan Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, BRIC ülkelerinin ticarette 

serbestlik ve kolaylığın güçlendirilmesi, ticari anlaşmazlıkların uygun bir biçimde 

çözümlendirilmesi ve korumacılığa karşı çıkılması için çalışması gerektiğini vurguladı.
7
 

Brezilya zirvesi, öncesinde pek hareket yaratmasa da sonrasında yine adından epey söz 

ettirecek bir kimliğe bürünmüştür. Toplantı öncesinde sessiz kalan devletler toplantı sırasında 

ve sonrasında yaptıkları açıklamalar ve antlaşmalarla dikkatleri üzerlerine çekmeyi 

başarmışlardır. Özellikle ABD karşıtı bir söylemin giderek belirginleşmesi ve Yuan 

konusunun konuşulmaması gibi durumlardan ötürü grup, adından sıkça söz ettirir bir duruma 

gelmiştir. Bir sonraki toplantının da Çin’in Sanya kentinde yapılacağı kararlaştırılmış ve 

faaliyetlerinde hız kesmeyeceklerini tüm dünyaya tekrar göstermişlerdir. 

3.BRICS Sanya Şehrinde 

BRICS ülkeleri bu yıl Çin’in Sanya şehrinde gerçekleştirdikleri zirvede üçüncü kez bir 

araya geldiler. Zirvede Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Çin Devlet Başkanı Hu 

Jintao, Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medmedev, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ve 

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jacob Zuma yer aldı.
8
 

Mahşerin dört atlısı olarak bilinen grup, 2010 yılının Ağustos ayında yeni bir siyasal 

yapılanmaya girdi. Güney Afrika Cumhuriyeti’ni gruba davet ettiler. Sanya zirvesinde yerini 

alan Zuma böylece ülkesini bu topluluğa katmış oldu. Topluluk, Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nin katılımıyla birlikte BRICS olarak anılmaya başlandı. 

Zirvenin sonunda gündeme damgasını vuran Sanya bildirisi açıklandı. Bildiride bir 

çok konu ele alındı. Özellikle grubun artık siyasal kararlara da ağırlık verdiği gözden 

                                                           
5
  Bkz. http://www.yakindunya.com/ekonomi/global/cin-ve-brezilya-bric-zirvesi-nde-ticaret-anlasmasi-

imzaladi.html 

6
 Bkz. http://yenisafak.com.tr/Ekonomi/?t=17.04.2010&i=252555 

7
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8
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kaçmadı. Grup, sadece ekonomik olarak başlayan birlikteliğini siyasal, kültürel alanlara da 

taşımaya çalışmaktadır. Bu bağlamda bildiride en göze çarpan kararlardan biri Libya’ya 

NATO’nun müdahalesinin kınanması oldu. ………………………………………………… 

 

  BRICS ülkeleri NATO’nun bu müdahalesini haksız bulduklarını ve kınadıklarını 

açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Medmedev yaptığı açıklamada, Libya ile ilgili BM karar 

tasarısının askeri güç kullanımına izin vermediğini söyledi. Medmedev yine, grup üyelerinin 

sivillerin ölümünden kaygı duyduklarını dile getirdi.
9
 

Ekonomik bakımdan alınan kararların arasında ise göze çarpan, Rusya’nın Dünya 

Ticaret Örgütü’ne girişinin hızlandırılması isteği vardı. Bunun haricinde grup, mali 

piyasalarda belirli bazı değişikliklerin yapılması çağrısında bulundu. Bunların arasında 

IMF’nin, bir süre ödemeler bilançosu sıkıntısına düşen üyelerine tanıdığı özel fon çekme 

haklarının genişletilmesi de bulunuyordu. 

Çin Devlet Başkanı Hu Jintao yaptığı konuşmada, içinde bulunulan dönemin BRICS 

ülkeleri arasındaki diyalog ve işbirliğini arttırılmasını gerektirdiğini söyledi. 

BRICS ülkeleri ABD’nin büyük ticaret ve bütçe açığı nedeniyle uzun vadede doların 

geleceğinden kaygı duyduklarını dile getirdiler. Çin, doların değerine bağımlı olarak 

kalmamak için, euro üzerinden de işlem yaptığını bildirdi. Dolara bağımlılık derecelerini 

azaltmaya yönelik bir başka girişim ise, bu beş ülkenin kalkınma bankalarının kendi para 

birimleri ile işlem yapacak ortak kredi fonları oluşturma konusunda ilke olarak anlaşmaya 

varması olmuştur. 

BRICS ülkeleri liderleri büyük sermaye girişleri konusunda daha fazla dikkat edilmesi 

çağrısında bulundu. Yabancı sermaye girişleri ülkelerin bu dönemde yaşadıkları en dikkat 

edilmesi gerek olaylardan biri olduğu belirtildi ve önemle dikkat edilmesi vurgulandı. 

BRICS ülkelerinin en önemli endişe kaynaklarından biri ise emtia fiyatlarındaki 

dalgalanmalar oldu. Çin, birçok emtianın ithalatçısı, diğer BRICS ülkeleri ise en büyük 

ihracatçısı durumunda yer almaktadır.
10

 

Hindistan Başbakanını Manmohan Singh zirve sonrası yaptığı konuşmada, Japonya da 

meydana gelen deprem ile Asya’nın batısı ve Afrika’nın kuzeyindeki gelişmelerin küresel 

toparlanma sürecine yeni belirsizlikler eklediğini ifade etti. 

Sanya Deklerasyonu birçok açıdan önceki zirvelerin sonuçlarından daha farklı bir 

ortam yarattı. Bunun sebeplerinin; siyasal söylemlerin artması, ekonomik birleşmenin 

ilerlemesi, grup üye sayısının artması, Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu ekonomik 

sıkıntılar, Amerika Birleşik Devletleri’nin bütçe açığının fazlalığı, doların yarattığı sıkıntılar 

Çin’in giderek büyümesi vb. birçok şey olduğunu söylemek mümkündür. İşte böyle bir 

                                                           
9
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  Bkz. http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2011/04/14/dolarin-tahti-sallaniyor 
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ortamda yapılan bu toplantı gerçekten birçok açıdan önem arz etmekteydi.
11

 BRICS ülkeleri 

bu son zirveyi, grubun dünya ekonomisindeki nüfusunun artması çağrısıyla sona erdirdiler. 

Genel Bir Bakış 

BRICS ülkeleri bir araya geldiklerinden bu yana birçok uluslararası konuda söz sahibi 

olmak istediklerini ve söyleyecek bir şeylerinin olduğunu her fırsatta dile getirdiler. Dünya 

sahnesine ilk çıktıkları andan itibaren çok kutuplu bir uluslararası yapının olması gerektiğini 

savundular. Ayrıca uluslararası sistemin daha adaletli, eşitlikçi ve temsilci olması gerektiğini 

de söylemekten çekinmediler. 

Ekonomik olarak başlayan birliktelik zaman geçtikçe siyasal, kültürel alanlara da 

kaymaya başladı. Şüphesiz bunda, dünya üzerinde gelişen siyasi olayların etkisi de çok büyük 

oldu. Arap Baharı’nın yaşanması BRICS ülkelerinin de gündeminde yer aldı. Özellikle 

NATO’nun Libya’ya müdahalesi konusunda ciddi bir kınama söz konusu oldu. 

BRICS ülkeleri toplantılarında alınan kararların Dünya’ya ve Türkiye’ye etkileri 

konusunda daha çok ekonomik boyuttan söz edebiliriz. Gelişen ekonomilerin birlikte hareket 

etmelerini sağlayacak bir takım kararların alınması söz konusu oldu. Özellikle grup üyeliğinin 

herkese açık olduğunun belirtilmesi, gelişmekte olan ülkeler için gerçek bir fırsat olabilir. 

Çünkü gruba katılan ülkeler kendi aralarında serbest ticaret antlaşmaları imzalayarak 

ekonomilerini rahatlatma imkanına sahip olacaklar. 

Ekonomisini geliştiren milletler şüphesiz eğitime de ağırlık vermeye başlayacaklar. Bu 

açıdan Türkiye’nin bu gruba katılması olasılığını düşünür ve ekonomik büyümenin düzenli bir 

şekilde gerçekleştiğini varsayarsak, Türkiye’de eğitimin daha yaygınlaşacağı ve kalkınma 

hızımızın artacağı açıktır. Varsayımlar üzerinden gitmeyip şuan ki duruma bakacak olursak da 

ekonomimizde iyi bir ivme yakaladığımız görülmektedir. Ancak, bu ivmenin direk olarak 

başka alanlara yansıması beklenmemelidir. Çünkü bunlar uzun dönemde olabilecek 

faaliyetlerdir. 

BRICS grubu oluştuğu andan itibaren uluslararası ortamda sesini duyurmayı başarmış, 

gerçekten etkili bir topluluk olma yolunda ilerlemiştir. Şüphesiz bu şekilde de devam 

edecektir. Çünkü üyeler dünya ekonomisinde çok önemli yerlere sahip ülkelerden 

oluşmaktadır. Grup, bu zamana kadar yaptığı etkinliklerle amaçlarının gerçekten çok kutuplu 

bir sistem yaratmak olduğunu göstermiştir. Grubun bu bakımdan önümüzdeki senelerde de 

çok yakından takip edilmesi ve alınan kararların analiz edilmesi gerekmektedir.  
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