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TAKDĠM 

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa ÇalıĢmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) olarak her 

yıl düzenlediğimiz Boğaziçi BuluĢmaları’nın yedincisi 17-19 Aralık 2010 tarihlerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcılarımızın Türkiye’nin 13 farklı Ģehrindeki 24 farklı 

üniversiteden geldiği bu etkinlikte temel amacımız, üniversite öğrencilerinin bir yandan 

konuya dair bilgi birikimlerini geliĢtirirken diğer yandan da kendi aralarında serbestçe 

tartıĢarak görüĢlerini paylaĢabilmelerini sağlamak olmuĢtur. Bu bağlamda, 

etkinliğimizin ardından hazırladığımız bu rapor, son derece verimli geçtiğine 

inandığımız 7. Boğaziçi BuluĢması’nda konuĢulanları ve tartıĢılanları bir araya 

getirerek sizlere kalıcı bir kaynak sunmayı amaçlamaktadır. 

 “DıĢ Politikada Bölgesel YaklaĢım ve Türkiye” konulu 7. Boğaziçi BuluĢması 

Raporu’nda üç günlük etkinliğimiz boyunca gerçekleĢtirilmiĢ olan tüm panellerin yazılı 

dökümünü, moderasyon ekipleri tarafından hazırlanan çalıĢtay raporlarını, 

çalıĢtaylarda belirlenmiĢ olan temsilcilerin konuĢmalarını ve organizasyonumuzun 

baĢında ve sonunda olmak üzere iki defa uyguladığımız anket sonuçlarından 

karĢılaĢtırmalı bazı kesitleri bulacaksınız. Bunların yanısıra, son bölümünde, 7. 

Boğaziçi BuluĢması katılımcıları tarafından yazılmıĢ görüĢ yazılarına yer vereceğimiz 

bu raporun faydalı bir yayın olmasını dileriz. 

 

      Avrupa ÇalıĢmaları Merkezi Öğrenci Forumu 
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1. Avrupa Çalışmaları Merkezi 

Avrupa Çalışmaları Merkezi (AÇM), Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Prof. Dr. Nedret 

Kuran-Burçoğlu tarafından Boğaziçi Üniversitesi‟nin akademik bir birimi olarak 1991‟de 

kuruldu. Çok sesli bir düşünce platformu olan AÇM, akademisyenlere Avrupa 

çalışmalarında disiplinler arası araştırma yapma olanağı sağlamanın yanı sıra, 

akademisyenlerin, kamu ve özel sektör çalışanlarının düşüncelerini paylaştıkları bir 

kurum olarak AB-Türkiye ilişkilerinde tartışmaların yoğunlaştığı bir odak noktası 

görevini üstlenmektedir. Ulusal ve uluslararası konferanslar, halka açık Jean Monnet 

seminerleri ve atölye çalışmaları düzenleyen merkez böylece, AB konusunda kamuoyunu 

şekillendirme gücüne sahip çeşitli kurumların çalışanlarının ve sivil toplum örgütleri 

üyelerinin Avrupa‟daki eş değer kurumlarla etkileşime geçerek iletişim ağı 

oluşturmaları için büyük fırsatlar sunmaktadır. AÇM, Avrupa Komisyonu tarafından 

Jean Monnet Center of Excellence unvanı verilen Türkiye‟deki ilk akademik kuruluştur. 

Merkezin şu anki müdürü, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler 

Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz‟dır. 
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2. Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 

AÇM projelerine gönüllü olarak öğrencilerin de katılması amacıyla Ekim 2002‟de AÇM 

Öğrenci Forumu (AÇMÖF) kurulmuştur. Bu projelere katılmanın yanı sıra kendi 

planladığı birçok etkinliği de hayata geçiren AÇMÖF yalnızca AB konusuyla sınırlı 

kalmayıp sivil toplum bilincini arttırmak ve bunları yaparken resmi kurumlar, 

akademik birimler ve sivil toplum örgütleri üçlüsünü bir araya getirmek yolunda önemli 

adımlar atmaktadır. 

Bugün 25‟i aşan aktif üyesiyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan  ve 

dinamik bir topluluk olan AÇMÖF, her yıl düzenli olarak yürüttüğü organizasyon-

larında Türk‟ye'den ve yurt dışından öğrencileri ağırlamakta, bu öğrencilere konusunda 

uzman kişilerin deneyim ve bilgilerinden faydalanabilecekleri, fikirlerini serbestçe 

tartışabilecekleri ve üretken olmaları yönünde teşvik edici bir platform sunmaktadır. 

Her yıl çok çeşitli Türkiye üniversitelerinden öğrencileri bir araya getiren ve 2010 

yılında yedincisi düzenlenmiş olan Boğaziçi Buluşmaları, yine her yıl Avrupa‟nın çeşitli 

üniversitelerinden 60‟ın üzerinde katılımcıyı Avrupa Birliği ülkelerinden uzmanlarla 

buluşturan ve 2010 yılında sekizincisi düzenlenmiş olan European Weekend School, 

düzenlenmeye 2007 yılında başlanan ve Türkiye‟de bu türde düzenlenen ilk akademik 

faaliyet olan Müzakere Bilgilendirme Seminerleri organizasyonların ana çerçevesini 

oluşturmaktadır. Bunun dışında AÇMÖF, güncel konuları ele alan ve dönem içindeki 

politikalar ve tartışmalar düşünülerek belirlenen çeşitli konferanslar düzenlemekte, 

yine bu konular bağlamında yılda dört sayı olarak hazırlanan Boğaziçi Bülteni‟ni yayım-

lamaktadır.   
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3. 7. Boğaziçi Buluşması 

„Dış Politikada Bölgesel Yaklaşım ve Türkiye‟ 

Türkiye‟de üniversite gençliğinin Türkiye‟nin iç dinamikleri, Avrupa Birliği ile ilişkileri 

ve bu ilişkilerin küresel konjonktür içerisinde yeri hakkındaki fikirlerini ortaya koyup 

seslerini duyurabildikleri tek organizasyon olma özelliğini taşıyan Boğaziçi Buluşmaları-

nın bu sene yedincisi düzenlenmiştir. Türkiye‟nin çeşitli bölgelerindeki üniversitelerden 

öğrencilerin katıldığı 7. Boğaziçi Buluşması‟nın konusu „Dış Politikada Bölgesel 

Yaklaşım ve Türkiye‟ olmuştur.  

Bundan önceki altı toplantıda üniversite gençliğinin Türkiye–Avrupa Birliği 

ilişkilerine farklı açılardan bakmalarını, olaylara değişik yaklaşımlarda bulunmalarını 

sağlayan ve Türkiye‟nin iç dinamiklerini irdeleyen Boğaziçi Buluşmaları, bu sene 

uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası üzerine yoğunlaşmıştır. Konu, “Bölgesel 

Entegrasyonun Küreselleşen Dünyadaki Yeri”, “Değişen Dünyada Türkiye: Bölgesel 

Güç?” ve “Türk Dış Politikasında Eksen Kavramı” başlıkları altında tartışılmıştır. 

AÇMÖF, etkinliğin ilk yıllarında katılımcı öğrencilerin sempozyum başlıkları ile 

ilgili hazırladıkları sunumlar üzerine kurulu olan Boğaziçi Buluşması‟nı, katılımcıların 

konu hakkında söz sahibi uzmanların görüşlerini dinledikten sonra küçük gruplar 

halinde kendi görüşlerini tartışarak beyin fırtınası yapabildikleri, tartışmalarında öne 

çıkan soruları konuşmacılara sorabildikleri ve aldıkları yanıtları kendi aralarında tekrar 

değerlendirebildikleri bir organizasyon olarak gerçekleştirmiştir. 

 

  



6 
 

Etkinlik Programı 

17 ARALIK 2010 CUMA 

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Demir Demirgil Salonu 

10.00 – 10:30:  Açılış 

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Başkanı 

10.30 – 11.00:  Açılış Konuşması 

Hakan Yılmaz 

Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdürü 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Başkanı 

11.00 – 11.45:  Konuşma 

  “Türk Dış Politikasına Genel Bakış” 

  Kemal Kirişci 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Öğretim Üyesi 

11.45 – 12.00:  Soru & Cevap 

12.30 – 13.30:  Birinci Çalıştaylar 

15.00 – 16.30:  Panel 
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Oturum Başkanı: Umut Aydın  

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Öğretim Üyesi 

Faruk Sönmezoğlu 

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 

Beril Dedeoğlu 

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 

Üyesi 

Can Buharalı 
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18 ARALIK 2010 CUMARTESİ 

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Demir Demirgil Salonu  

09.30 – 10.30: İkinci Çalıştaylar 

11.00 – 12.00:  Panel, 1. Oturum 

“Değişen Dünyada Türkiye: Bölgesel Güç? 

Oturum Başkanı: Kemal Kirişci 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Öğretim Üyesi 

Sönmez Köksal 

Emekli Büyükelçi, Eski MİT Müsteşarı 

Gencer Özcan 

Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
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12.00 – 12.30: Soru & Cevap 

14.00 – 15.00: Panel, 2. Oturum 

"Türk Dış Politikasında Eksen Kavramı" 

Özdem Sanberk 

Emekli Büyükelçi, USAK Başkanı 

Gün Kut  

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Öğretim Üyesi 

15.00 – 15.30: Soru & Cevap 

16.00 – 17.30: Üçüncü Çalıştaylar 

19 ARALIK 2010 PAZAR 

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Albert Long Hall, Kriton Curi Salonu 

10.30 – 12.15: Genel Değerlendirme ve Temsilci Konuşmaları 

12.45 – 13.30:  Kapanış 

 



 

  



 

 

 

KONUŞMALAR 
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1. AÇMÖF Başkanı Nihan Toprakkıran‟ın Açılış Konuşması 

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu tarafından 

düzenlenen “Dış Politikada Bölgesel Yaklaşım ve Türkiye” konulu 7. Boğaziçi 

Buluşması‟na hepiniz hoş geldiniz.  

Sözlerime kısaca AÇM'den ve öğrenci forumumuzdan bahsederek başlamak 

istiyorum. Avrupa Çalışmaları Merkezi, disiplinler arası bir araştırma ortamı  

sağlanması amacıyla 1991 yılında kurulmuş, kuruluşundan bu yana Avrupa çalışmaları 

alanında çeşitli proje ve araştırmalara imza atmıştır. AÇMÖF ise 2002 yılında, 

öğrencilerin de merkez bünyesindeki çalışmalara aktif olarak katılabilmesi amacıyla 

oluşturulmuştur.  

Öğrenci forumu bugün 25‟in üzerinde aktif üyesi ile çalışmalarına devam 

etmektedir. Sosyal bilimlerin değişik alanlarından gelmiş öğrencilerden oluşan forumu-

muzun amacını, genel olarak, gerek Avrupa gerek Avrupa-TR ilişkileri, gerekse de 

Türkiye‟nin kendi politik gündemindeki konuların üniversite çatısı altında konuşul-

masına ve tartışılmasına katkıda bulunmak olarak ifade edebilirim. Bu amaçla, bugüne 

kadar altı Boğaziçi Buluşması, sekiz European Weekend School ve çeşitli tek günlük 

konferanslar düzenledik. Böylece Türkiye‟nin değişik şehirlerinden ve Avrupa‟nın 

değişik ülkelerinden gelen 500‟den fazla öğrenci arkadaşımızı üniversitemizde ağırladık 

ve ağırlamaya devam ediyoruz. Düzenli olarak yayımladığımız Boğaziçi Bültenlerinde 

ise güncel olaylara dair fikirlerimizi paylaşıyoruz. 

Bu doğrultuda, “Dış Politikada Bölgesel Yaklaşım ve Türkiye” konulu 7. Boğaziçi 

Buluşması‟nda, son dönemde komşuları ve diğer bölge ülkeleri ile ilişkilerini ciddi bir 

biçimde arttırmış olan ve bölgesinde pro-aktif bir politika izlemeye çalışan Türkiye‟nin 

rolü ve mevcut durumu masaya yatırılacaktır. Aynı zamanda, küresellik ve bölgeselliğin 

iç içe yaşanmaya başladığı bu dönemde Türkiye‟nin bölgesel bir güç olarak ortaya çıkma 

olasılığı da değerlendirilecektir. 7. Boğaziçi Buluşması üniversite öğrencilerinin bir 

yandan bu konulardaki çeşitli panelleri dinlerken, diğer yandan da kendi aralarında 
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tartışarak fikirlerini paylaşabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir platform yaratmayı 

amaçlamaktadır.  

Son olarak, bugün bu etkinliğin gerçekleşmesinde en büyük katkıyı yapmış olan 

değerli konuşmacılarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 7. Boğaziçi 

Buluşması‟nın organizasyonu sürecindeki katkılarından dolayı merkez müdürümüz 

sayın Hakan Yılmaz‟a ve değerli hocamız sayın Kemal Kirişci‟ye de teşekkürlerimizi 

sunuyorum. 

7. Boğaziçi Buluşması‟nın hepiniz için keyifli ve verimli bir etkinlik olmasını 

dilerim. 
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2. AÇM Müdürü Prof. Dr. Hakan Yılmaz‟ın Giriş Konuşması 

Hoş geldiniz. Yedincisiymiş Boğaziçi Buluşması‟nın, ben de kafamda saymaya 

çalışıyordum. Bu süre zarfında değişik nesiller geldi geçti bu Avrupa Çalışmaları 

Merkezi‟nden ve merkez gittikçe daha fazla kurumsallaşan bir hüviyet kazandı. AÇM 

faaliyetlerinin daha çok izleyicisi, destekçisi olmasını düşündüğümüz öğrenci forumu ise 

zamanla merkezin asli parçalarından biri haline geldi, ki bu da bizi çok sevindiriyor, 

çünkü öğrencilerin aslında kendileri, kendilerini bu konuma getirdiler. Gerek düzen-

ledikleri faaliyetlerle gerekse merkez çalışmalarına katkılarıyla bizim beklentilerimizi 

çok aşan bir performans sergilediler. Bunu yapmak kolay değildir.  

Türkiye‟de kurumsallaşmak zordur, bir süre sonra rant arayışı başlar, iç kavgalar 

başlar, millet birbirini yemeğe başlar. Geçenlerde – CHP kurultayı olacak ya yarın – 

bununla ilgili bir konuşma oldu ve şu anı hatırlatıldı: 80‟lerde Erdal İnönü ve partililer 

lokantaya gitmişler, sorulmuş “Ne yiyeceksiniz?” diye. Erdal İnönü de yine her zamanki 

soğuk esprisiyle “Biz birbirimizi yiyeceğiz.” demiş. Türkiye‟de insanlar birbirini 

yerlerken kurumların en iyisi bile çökmeye, her sene yapılan toplantılar kalitesini, 

ışığını, parlaklığını yitirmeye başlar. Dolayısıyla, gelişmiş ülkeleri gelişmiş yapan 

kurumsal süreklilik oluyor. Chatham House gibi toplantı gelenekleri var mesela. Doksan 

yıldır aynı binada toplanıyorlar, aynı düzen ve aynı disiplinle. Bu insanlara müthiş bir 

süreklilik duygusu veriyor ve süreklilik bizim ihtiyaç duyduğumuz bir duygu. Chatham 

House kar da yağsa savaş da çıksa toplantılarını yapıyor. Bu durum aslında hayatımıza 

bir mihenk taşı katıyor, hepimizin yolumuzu kaybettiğimizde baktığımız bir deniz feneri 

oluyor. Dolayısıyla bir şeyi kurumsallaştırmak çok önemlidir ve ne yazık ki Türkiye‟de 

bunu yapmak çok zordur.  

Birçok nedenden ötürü çok kaygan, çok değişken bir toplumuz, gereksizce aşırı 

değişken bir toplumuz bence bir sürü açıdan. O yüzden böyle bir toplumda belli 

kurumları korumak, onların kalitelerini korumak önemli. Mesela, daha yeni kurulmuş 

bir üniversite en iyi üniversite ilan edilebiliyor. Daha öğrencisini yeni almış, eğitimine 
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bile başlamamış. ODTÜ‟yü, Boğaziçi‟ni, sizlerin geldiği iyi üniversiteleri görmüyorlar. 

İnanılmaz bir değerler karmaşası ve çöküntüsü yaşıyoruz. Böyle bir çöküntü içersinde 

sizleri bu kurumda ağırlamaktan özellikle gurur duyuyorum. Bu kurum iyi bir 

kurumdur, gelenekleri olan bir kurumdur. Bunun gibi başka kurumlar da var 

Türkiye‟de, sizlerin geldiği değerli üniversiteler var, başka eğitim kurumlarımız var. 

Onların değerini bilmemiz ve onları iyi değerler üzerinde sürekli hale getirebilmemiz 

önemli diye düşünüyorum.  

Bizim AÇM‟de ve AÇMÖF‟te yapmaya çalıştığımız aslında bu oldu; bu kurumları 

sürekli hale getirebilmek, bu toplantıları her yıl yapabilmek, belli yayınları periyodik 

olarak çıkarabilmek. Bunlar önemli geleneklerdir, çünkü başınızı çevirip baktığınızda 

yirmi yıl sonra bile bunun devam ediyor olması, mesela 27. Boğaziçi Buluşması‟nın 

olması, çok önemli bir şey. Biz eğer bunun yirmi yedincisini yapabilirsek, on yedincisini 

bile yapabilirsek, Türkiye işte o zaman Avrupa Birliği‟ne girebilecek kurumsal 

olgunlukta bir ülke haline gelmiş olacak. Kurumları büyütebilmek, onlara olgunluk 

verebilmek, onları çocukluktan çıkartıp ergenliğe, oradan olgunluğa götürecek dirayeti 

göstermek çok önemli. Bir bakıma biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Zor bir iş 

yaptığımız, kolay bir iş değil. Dediğim gibi Türkiye‟deki hemen oluşmuş bir kurumu, 

altın yumurtlayan tavuğu kesme geleneğimiz, akıncı geleneğimiz var. Bir kurumu 

bunlara rağmen yaşatmak zor bir iş. Bu şartlar altında daha kalıcı, daha kentli bir 

toplum haline gelmeye çalışıyoruz. Değişimin yanında kurumsallaşmayı da savunmak 

lazım ki sağlıklı bir değişim olabilsin, ileriye doğru bizi götürebilsin. Her şeyi yıkarak 

değişim olmaz.  O zaman tuhaf bir şey olur, karşınıza tuhaf bir şey çıkar; büyük bir 

belirsizlik yaratmış oluruz. O bakımdan ben gerek içinde bulunduğumuz üniversiteyle, 

buranın gelenekleriyle, gerek aslında tarihi çok fazla olmayan, yirmi yılı bulmayan 

AÇM‟yle, gerekse onun içinde sekiz yıllık geçmişi olan öğrenci forumuyla artık 

kurumsallaşmaya başladıkları için gurur duyuyorum. 7. Boğaziçi Buluşması‟nı bu 

sebeple önemli buluyorum ve gerekli görüyorum.  

Bu toplantılar öncelikle Türkiye‟de Avrupa Birliği fikrinin tepeye çıktığı bir 

dönemde genelde Avrupa Birliği konuları üzerine yapılırdı. Ne de olsa adımız Avrupa 

Çalışmaları Merkezi, forumun adı da Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu. 

Bugünkü toplantının başlığı ise bize gösteriyor ki Türkiye‟nin dış politika yaklaşımı 

farklılaşmaya başladığında, Avrupa Birliği önemini korumakla beraber başat konu 

olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başladığında, bizim forumumuzun ve merkezimizin 

yaklaşımı da Avrupa Birliği‟nden Avrupa kıtasına ve oradan da genel olarak 
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uluslararası ilişkilere ve dünyanın geneline doğru hafiften bir yayılma eğilimi 

göstermeye başladı.  

Neden oldu bu? Avrupa Birliği önemini mi kaybetti Türkiye için? Hayır. Hatta 

bence şimdi eskisinden daha önemli hale geldi, birliğin üyelik sürecinde olmamız 

dolayısıyla. Ama adaylık statüsü kazandığımız Helsinki zirvesinden, Aralık 1999‟dan 

başlayıp bugüne kadarki 11 yıllık sürenin başlangıcı çocuksu bir heyecan dönemiydi; 

hemen üye olacağımızı zannediyorduk. Avrupa ülkelerindeyse, Fransa‟da da Almanya‟da 

da Türkiye‟nin üyeliğine şimdikilerden biraz daha sempatiyle bakan hükümetler vardı. 

Almanya‟da Sosyal Demokratlar-Yeşiller koalisyonu vardı, Fransa‟da merkez sağın daha 

ılımlı bir siması olan Chirac vardı. Onların daha geleneksel bir pozitif bakışları vardı; 

şimdikilerin ideolojik negatif bakışlarının yanında işler biraz daha kolaydı. Biz de işler 

bir an önce bitecek, biz de gireceğiz, doğu Avrupa‟da olan hadise bizde de olacak zanne-

diyorduk. Aslında bir miktar öyle de oldu; adaylık statüsü aldık, ardından müzakereler 

başladı 2005‟in sonbaharında. Dananın kuyruğu da aslında müzakerelere başladıktan 

sonra ve bizim müzakereler bir türlü istediğimiz gibi hızla ilerleyemeyince koptu. Sonra 

yeni hükümetin yeni opsiyonları olmaya başladı, derken, AB‟nin merkezi önemi değil 

ama rölatif önemi ortadan kalkmaya başladı. Dış politika seçenekleri arasında başka dış 

politika seçenekleri daha gözle görülür, elle tutulur hale gelmeye başladı. Mesela bizim 

bir Avrupa Çalışmaları master programımız vardı; 2 yıl önce onun adını Uluslararası 

İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları diye yenilemek durumunda kaldık müşterinin talebi 

doğrultusunda. Yani sadece Avrupa Çalışmaları dediğimizde gelen insan sayısı on ise, 

Uluslararası İlişkiler dediğimizde on beş, yirmi kişiye çıkartabildik talebi. Dolayısıyla bu 

da şunu gösteriyor, Avrupa Birliği çalışmalarının bir önemi kaldı, ancak genel ulus-

lararası ilişkiler bağlamının içerisinde rölatif olarak önemi azalır gibi oldu.  

“Neden böyle oldu?” sorusuna sübjektif yanıtlar verilebilir. AKP hükümetinin ve 

değerli dışişleri bakanının – ki o da bizden mezundur, Boğaziçi‟nden hem lisansını hem 

masterını hem doktorasını almıştır – kişisel seçimleri olarak da bunu açıklamak 

mümkün. Ama ben sanki Davutoğlu‟nun kişisel seçimlerinden ziyade, yani Türkiye‟yi 

Orta Doğu‟ya yaklaştıran bir gemi kaptanı ve onun tercihlerinden ziyade, sanki 

denizlerin ve rüzgarların değişmesinden, yapısal değişikliklerden, yani denizdeki 

akıntının yönünün değişmesinden, esen rüzgarların yönünün değişmesinden 

bahsetmenin biraz daha doğru olacağını düşünüyorum. Elbette kişisel tercihlerin, 

kaptanın tercihlerinin de yönün belirlenmesinde bir payı var, ama sanki biraz denizler 

de değişti gibi.  
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Türkiye‟deki Soğuk Savaş, Doğu Avrupa‟da bittiğinden sanki bir 10 yıl gecikmeyle 

bitti gibi geliyor bana. Bundan yaklaşık on gün önce Varşova‟da Avrupa Birliği‟ne alın-

mayan, bir şekilde kapıda sırada bekleyen ülkelerin olduğu bir toplantıya katıldım. 

Sırplar, Makedonlar, biz, Ukraynalılar, bütün garibanlar toplandık. Bir de Almanlar, 

Fransızlar var. Karşılıklı oturuyor, dertleşiyoruz. Moldovalılar var; biri “Bizi niye 

almıyorsunuz?” diyor. Kimi ararsanız orada, sirk gibi bir yerdi. Toplantıda enteresan bir 

konu tartışıldı ve dendi ki, Doğu Avrupa‟nın Soğuk Savaşı, Soğuk Savaş‟ın bitimiyle 

bitti. Yani o duvarın yıkımıyla Soğuk Savaş da bitti. İnsanlar bittiğini hissettiler ve 

hisseder hissetmez de bir yıllık tedirginlikten sonra hemen gerekli ayarlamaları yaparak 

rejimleri, dış politika yönelimlerini yeni düzene doğru yönlendirmeye başladılar. Soğuk 

Savaş onlar için Sovyet sistemi içinde yaşamak demekti ve nerdeyse herkes bu 

sistemden nefret ediyordu ya da fazla hoşnut değildi. Sistem çökünce karşılarında da bir 

Batı sistemi olan Avrupa Birliği sistemi vardı. Çok doğal olarak herkes bu tarafa 

koşmaya başladı. Demek istediğim orada fazla bir tereddüt, kafa karışıklığı yoktu.  

Polonyalı bir arkadaşımla konuşuyordum. Polonya‟da 100 kişiden 70‟i Avrupa 

Birliği‟nden memnun. Geri kalan 30 kişi zaten hiçbir şeyden memnun olmayacak 30 kişi. 

Vardır ya böyle tipler; hayat çok kötü, pahallılık var… Sürekli memnuniyetsizlik ifade 

edenler her yerde olur, ama 70 kişinin memnun olması çok önemli bir göstergedir. Yani 

demek ki, aslında toplumun çok büyük bir çoğunluğu memnuniyet arz ediyor. Bu Çek 

Cumhuriyetinde de böyle, gidin sorun, Romanya‟da da böyle. Doğu Avrupa‟da kafalar 

pek karışık değil, yani millet nerden çıktığını biliyor ve oraya da bir daha dönmek 

istemiyor.  

Size şöyle bir hikaye anlatayım. ‟87 miydi ‟88 miydi, ben Boğaziçi‟nde, ekonomi 

bölümünde öğrenciydim ve AIESEC stajıyla Polonya‟ya gitmiştim. 20 yaşlarında öğrenci-

leriz ve bir firmada güya staj yapacağız. AIESEC stajıyla gidenler bilir; orda her şeyi 

yapıyoruz, staj yapmıyoruz. Beni orada bir firmaya verdiler. Biz de orada vur patlasın 

çal oynasın oradan oraya geziyoruz, tozuyoruz. Bir de Polonyalı öğrencilerin gizli toplan-

tılarına katılıyoruz. Bir defasında gizli, politik bir toplantı kilisede yapılıyordu; büyük 

bir katedral var, o katedralin bodrumunda. Öğrenciler, öğretim üyeleri, aydınlar falan 

toplanmışız. Ben hiçbir şey anlamıyorum, orda duruyorum, Lehçe konuşmaları dinli-

yorum, maksat milletle beraber olmak. Derken kapı bir anda açıldı ve içeriye sekiz-

dokuz silahlı polis girdi. Ben de Türkiye‟den alışkanlıkla, şimdi yandık, diyorum. Sonra 

polisler içeri giriverdi, baktım bizim adamlar hiç koşturmuyorlar. Meğer polisler de 

öğrencilere katılmışlar. O zaman ben dedim ki, rejim bitti arkadaşlar. Polisin de 

muhalefetin toplantısına silahlarıyla katıldığı, savunmadığı bir rejim bitmiştir. Rejimi 
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savunacak bir tek güç vardı o zaman, o da Kızıl Ordu‟nun doğrudan müdahale etmesi. 

Rus ordusu – Polonyalı da içinde olmayacak, çünkü büyük ihtimal ordunun içinde isyan 

çıkartacaklardı – bunu göze alabilseydi, sürebilseydi Varşova‟ya tanklarını, belki o 

zaman, ama yani büyük çatışmaları göze alarak, bastırabilirdi büyüyen muhalefeti. 

Yabancı işgali dışında içsel hiçbir dinamik rejimi ayakta tutmaya yetmezdi. Ruslar, 

Sovyet sisteminden vazgeçtiği anda hiçbir karışıklık kalmadı zihinlerde.  

Şimdi, Türkiye‟ye gelince... Türkiye‟de böyle bir kopuş olmadı hiçbir zaman. Nedir 

kopmak istediğimiz şey ve nedir gitmek istediğimiz yer? Hiçbir zaman Doğu Avrupalılar 

kadar şöyle bir kötü rejimden geliyoruz, şöyle bir rejime gidiyoruz, gibi bir romantiklik 

içersinde olacak şartlara sahip değildi Türkiye. Herkesin bir kötü rejimi vardır. Askeri 

rejim midir kötü rejim, geleneklerimiz midir, İslamcı mıdır, İslamcı gözüyle bakınca 

Kemalizm midir, Kürt milliyetçisi bakınca Türk ulusal devleti midir? Dolayısıyla eski 

rejim konusunda oldukça bölünmüş ve kafası karışık bir toplumumuz var. Eski rejimi 

mesela, şöyle İspanyolların tanımladığı gibi otoriter rejim, yeni rejimi de demokratik bir 

rejim şeklinde tanımlayamıyoruz. Paradigmaları bu şekilde koymak pek kolay değil, 

çünkü otoriterliğin tanımı konusunda pek anlaşamıyoruz, gitmek istediğimiz yer 

konusunda da pek anlaşamıyoruz. Birimizin otoriter dediğine ötekisi kurtuluş diyor, 

birimizin demokrasi dediğine diğeri laikliğin elden gitmesi diyor. Ordunun gücünün 

azaltılmasını bir kısım alkışlarken, bir kısım rejim için büyük tehlike diye suskunluğa 

bürünüyor. Yani bizim kafamız karışık. Türkiye toplumu nereden gelip nereye gittiği 

konusunda uzlaşmaya varamayacak kadar büyük ve kafası karışık bir toplum. Böyle bir 

toplum Macaristan gibi, hurra hepimiz Rus karşıtıyız, hurra hepimiz Avrupalıyız, 

şeklinde o büyük uzlaşıları yaratacak bir durumda değil. Bence bu noktaya önem 

vermek lazım.  

Soğuk Savaş‟ın bitmesi meselesine gelince... Biz doğu Avrupalıların aksine, Soğuk 

Savaş denilen dünya düzeninin, çift kutuplu dünyanın bittiğini, yerine yeni bir dünya 

düzeninin kurulmakta olduğunu, bunun içinde bizim nerede olmamız gerektiğini çok 

daha uzun bir sürede ve çok daha fazla aktörün tartışmasıyla idrak etme sürecine 

girdik. Bence biz hala bu sürecin içindeyiz. Yani biz bu süreçte nerdeyiz, dünya nasıl bir 

yer, bu bölgede nerede olacağız, biz kimiz? Türkiye‟de hala uluslararası ilişkilerin 

meşhur constructivism akımı açısından çok önemli olan, uluslararası kimliğiniz nedir, 

başkalarını nasıl algılıyorsunuz, gibi sorularla, İngilizlerin soul searching dedikleri 

kimlik arayışı sürüyor. Dolayısıyla da biz bir doğu Avrupa ülkesinin, Makedonya‟nın 

mesela, hatta Yunanistan‟ın bu sorulara verdiği rahatlık içerisinde, kahrolsun Ruslar 

yaşasın Avrupa Birliği, şeklinde rahat uyutan, naif ve sevimli olmayan bir yanıtı biz 
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vermiyoruz. Belki de iyi ki vermiyoruz, belki de bu kafa karışıklığımız büyük bir ülke 

olmamızdan geliyor. 

Burası büyük bir ülke, burada çeşit çeşit insan var. Orta Doğu‟yla yakın ilişkiler 

içinde olan ülkemizde çeşitli insan grupları var, Kürtler ve Araplar gibi. Kafkaslarla 

akrabalığı olan bir sürü insan var, Azeriler var (sayıları bilinmiyor) Arnavut, Boşnak, 

Makedon göçmenler var. Türkiye çok enteresan bir iç içe geçmişlik içindedir. Biz 

buralara Soğuk Savaş‟ın etkisinden çıkana kadar Rusların egemenliği altında bir ülke 

olarak bakıyorduk. Çeçenler yaşıyormuş, Azeriler, Ermeniler yaşıyormuş, her yer Rus 

uydusu... tuhaf ülkelerdi bizim için, birdenbire bitti. Soğuk Savaş başkalarını tekilliğe 

sürüklerken bizi bir çoğulluğa doğru sürüklemeye başladı. Birdenbire  buzdolabından 

çıkmış ve akrabalarını bulmuş gibi olduk. Borç alınıyor sürekli; ben senin akrabanım 

diyenler var, birileri kan borcu istiyor, Ermeniler gibi. Kimisi düşman kimisi dost çeşit 

çeşit insanlar kapımızı çalmaya başladı. Zor bir durum, birdenbire şaşırıverdik, 

Filistinlilerle mi, Boşnaklarla mı, Kürtlerle mi, Kürtler Türklerle mi uğraşsın? Karma-

karışık olduk yani, ne güzel Türktük hani Edirne‟den Kars‟a kadar; geri kalan her yer 

Rusya‟ydı, onun dışı da Amerika‟ydı. 1000 dolar milli gelirimizle oturup incir ve fıstık 

satıp yerine petrol alarak, gariban bir ülke olarak geçinip giderken birdenbire acayip bir 

dünyayla karşı karşıya kaldık. İddiasız bir ülkeydik. Ben çocukken bizim takımlar, 

bırakın üst tura çıkmayı, bir Avrupa takımıyla berabere kalsa olay oluyordu. Onurlu 

yenilgiler bekliyorduk en fazla; “şerefimizle yenildik” en üst basamaktı, ta ki 

Galatasaray gelene kadar Türkiye‟ye; ve hala da aşılmış değildir bu başarı. Avrupa‟da 

şampiyon olan başka Türk takım yoktur.  

Rüyamızda görsek inanmazdık.  Biraz zenginimizin çocukları gider Fransa‟da, 

Lozan‟da tuhaf tuhaf okullarda okur, gelir; milli gelirimiz düşük, ihracatımız işte bir 

kuru kayısı incirden ibaret, 35 tane fabrika var... Birdenbire ekonomisi olan, başarılı 

olan ve başarılı olamadığı için üzülen bir millet olmaya başladık; bu da zihinsel sıçra-

mayı gösteriyor. Birdenbire komşularımız olmaya başladı. Bunlar Çerkez‟miş, bunlar 

Kürt‟müş, Kürtçe diye dil varmış, müzikleri, şiirleri ve dili varmış... Derin bir uykudan 

uyanmaya başladık. Suriye, Halep, Şam varmış, buralara gider gelirmiş, ticaret 

yaparmışız. Basra, Kerkük, Süleymaniye var, buralarda Kürtler yaşıyor, Azerbaycan 

var, aynı dili konuşuyoruz... 

Bir Soğuk Savaş dönemi var ve biz hala onu anlamaya çalışıyoruz. Bütün 

arayışlar, biz kimiz, dünya kimdir, bunlarla nasıl ilişkiler kurmalıyız, bütün bunlar bu 

uzun uyanışın bir neticesidir. El yordamıyla cevaplar veriliyor bu sorulara. Eskisi gibi 

yaşayalım diyemeyeceğimiz aşikar; kapına geliyorlar, sana geliyorlar yani, kaçamazsın, 
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izole politika olmaz bugün. İkinci Osmanlı olalım yeniden, yeniçeri olalım, vesaire... O 

da olmaz; bu ülkelerde Osmanlı karşıtı kimlik kurulumları var. Bunları unutmamak 

lazım, bütün bunlar çocuksu olmakla birlikte bize geçmişimizi, bu ülkelerle önceki ilişki-

lerimizi anlatıyor. Osmanlı geçmişimizi anlamadan Balkanlar‟ı anlayamayız, Kürtlerin, 

Kafkasların ne alıp veremedikleri olduğunu anlayamayız.  

Eksen kayması diye bir şey yok, eksen yeni tanımlanıyor zaten. Eksen kaydı zaten. 

Soğuk Savaş bitince eksenimizin şaftı kırıldı, biz onu yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. 

Eksen zaten kırıldı, biz onu yeniden yapısal olarak inşa etmeye çalışıyoruz. Bir yandan 

Batı oryantasyonunu koruyarak yeni bir konum belirlemeye başlıyoruz. Burada ciddi bir 

arayışın içersindeyiz, bunun da farkında olmak gerekiyor. Bir yandan geleceği 

düşünürken – nerdeyiz komşularla ilişkilerimiz ne olacak – bir yandan da geçmişle ilgili 

düşünmeye başladık. Bizde geçmiş hep değişiyor. Kötü şeyleri de hatırlamamız lazım, 

sadece iyi şeyleri değil. Onlarla yüz yüze kalacak cesareti gösterebilmemiz lazım, belli 

travmalarla hesaplaşmalara hazır olmamız lazım. Bunlar ciddi bir entelektüel birikime, 

hazırlığa sahip ve bunları yapabilecek ruh olgunluğunda, sadece bilgisel ve epistemolojik 

olarak iyi yetişmiş değil, karşısına çıkan bu travmaları anlayabilecek etik bütünlükte 

insanlara ihtiyacımız var. Sen bana bunu yaptın diyen teenage Türkten çıkıp olgun 

davranabilecek kadın ve erkeklere ihtiyacımız var. Ben bu tür toplantıların sadece 

bilgisel değil, bu ruh olgunluğuna erişmeye de bir katkısı olsun isterim. 

 

  



20 
 

 

 

 

 

 

3. Prof. Dr. Kemal Kirişci‟nin Keynote Konuşması 

Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bundan iki ya da üç hafta kadar önce Boğaziçi 

Üniversitesi‟nde çok ilginç bir konferans oldu: Toplum Çevirmenliği Konferansı. Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu tip bir konferans ilk defa organize edilmiş. Olguyu ne 

kadar biliyorsunuz bilemiyorum, ama o konferansta panel başkanlığı yaptım ve 

paneldeki sunumlardan biri Yiğit Bener‟in Türkiye‟nin ileri gelen simultane tercüman-

larından birinindi. Kendisi çok ilginç bir sunum yaptı. Türkiye‟nin geleneksel olarak 

algılanış tarzını gösterdi. Bir harita, Avrupa haritanın çoğunluğunu kapsıyor, sağ alt 

köşede ise Türkiye; klasik Doğu-Batı, NATO-Varşova haritası. Aynı şekilde AB ilişkileri 

çerçevesinde de Türkiye‟ye baktığımızda sağ alt köşede bir yerde. Bizler, benim neslim, 

öyle bir Türkiye algılaması ile büyüdük, öyle şartlandık. Ondan sonra bir harita 

gösterdi, tam Ahmet Davutoğlu‟nun aradığı tarzda, merkez ülke Türkiye, etrafında da 

bir coğrafya. Bunu göstermek istemesinin nedeni, öğrencilere Türkiye algısının değişme 

süreci ile beraber öğrenilmesi gereken lisanların ne kadar hızlı değişmekte olduğunu 

anlatmak. Biz İngilizce ile yetiştik. Birazımız da – Hakan Hoca Galatasaray Lisesi‟nden 

olduğu için, benim de ailevi nedenlerden dolayı – Fransızcamız var. Ama bu coğrafyada 

artık Arapça, Rusça, Farsça, Ermenice, onun ötesinde Çince önem kazanmaya başlıyor. 

Benim gönlümde yatan sizlerin bunları yakinen takip etmeniz.  

Bense bugün konuşmamda Türk dış politikasına bakmak istiyorum. Biliyorsunuz, 

son zamanlarda, yani birkaç aydır, hatta bir senedir Türk dış politikasında muazzam bir 

eksen kayması olduğu söyleniyor. Ben bu konu ile sizi sıkmak istemiyorum. Bu konuda 

çok yazılıyor, çiziliyor. Salı günü Orta Doğu dersinde öğrenciler güzel bir sunum 

yaptılar. Bu sunumdan ortaya çıkan: “eksen kayması var” diye çığlıklar atanlar var 

Türkiye‟de ve yurtdışında, “deli misiniz siz, eksen kayması falan diye bir şey yok” 

diyenler var. Ben bunun detaylarına girmeyeceğim. Onun yerine Türk dış politikasının 

son on sene içerisinde önemli bir değişiklilik geçirdiğini, yapısal bir değişiklik geçirdiğini 

söyleyeceğim, bunu anlatmaya çalışacağım. En sonunda da bir değerlendirme yapmak 
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istiyorum. Bu yapısal değişikliğin en çarpıcı yanı Türk dış politikasının siyasi-ekonomik 

faktörler tarafından şekillenen bir dış politika olması ve bu bağlamda “trading state” 

olarak nitelendirilebilmesi.  

Trading state olgusunu ilk yazan çizen, 1986 senesinde aynı başlıkla bir kitabı 

yayınlayan, Amerika‟nın ileri gelen uluslararası ilişkiler akademisyeni Richard 

Rosecrance. Richard Rosecrance‟ın o zamanki derdi Ronald Reagen politikasını biraz 

tenkit edip, Avrupa Birliği‟nin ve Japonya‟nın dış politikasını anlatıp, iki ülke dış 

politikasının nasıl bu ekonomik faktörler tarafından yönlendirildiği, nasıl karşılıklı 

bağımlılık, interdependence,  ilişkileri içerisine girmeye çalıştıklarını göstermekti. Buna 

ilaveten temel amacın da çevrelerinde diyalog üzerinden tanımlanan, istikrarın, refahın 

ve barışın olduğu bir dünya yaratmak olduğunu belirtilir. Yani bu ülkeler, trading 

state‟ler dünyaya diyalog penceresinden, karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirme, insan 

hareketlerini destekleme penceresinden bakıyorlar. Bize baktığınız zaman, özellikle 

90‟lara baktığınız zaman, belki kuzeyimiz hariç, diğer coğrafyamız ile, yani batıda 

Yunanistan, güneyde Kıbrıs, Suriye, Irak ve İran‟la olan ilişkilerimiz çatışma 

penceresinden yürütülen ilişkilerdi. Akademik literatüre baktığınız zaman, 90‟ların 

ikinci yarısındaki literatüre baktığınızda, Türkiye‟den “post Cold War warrior”, yani 

“Soğuk Savaş sonrası cengaver”, bölgesinde güvenlik tüketen ülke ve yahut bölgesinde 

güç kullanan, sorunları güç kullanarak çözmeye çalışan ülke olarak bahsediliyordu. Bu 

beni şaşırtmıyor çünkü eskiden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış olan, şimdi 

CHP‟de milletvekili olan Şükrü Elekdağ 1996‟da Perceptions adlı Dışişleri Bakanlığı‟nın 

çıkardığı derginin ilk sayısındaki makalesinde, “two and a half war strategy”, “iki buçuk 

savaş stratejisi”ni anlatıyor ve öne sürüyordu. Nedir bu iki buçuk savaş? Bir tanesi 

Suriye, bir tanesi Yunanistan, bir tanesi de PKK‟yla savaşabilecek bir stratejinin geliş-

tirilmesinden bahsediyordu. Eğer bir dışişleri mensubu ve müsteşar bunu söylüyorsa ve 

bu makale de Dışişleri Bakanlığı‟nın yayınlamaya başladığı bir süreli yayının ilk 

sayısında çıkıyorsa bence bu sembolik olarak kendi içerisinde son derece önemlidir.  

Ben 1990‟ların detaylarına girmeyeceğim ama 1999‟un tam sonu, o meşhur 

Ağustos depremi öncesinde, Yunanistan ile Türkiye arasında bir yakınlaşma sürecinin 

Papandreu ve rahmetli İsmail Cem tarafından başlatıldığını biliyoruz. Hatta bazıları 

literatürde bunu 1998 senesinde Adana‟da Suriyeliler ile imzalanan mutabakata 

çekiyorlar. Bu mutabakatın bir özelliği de tabii askerler tarafından hazırlanmış olması 

ve mutabakatı incelediğiniz zaman uluslararası ilişkilerde “fuctionalist” denen, biraz 

evvelki trading state‟in özelliklerini yansıtan bir ruhu bulabilirsiniz Adana mutabakatı 

içerisinde. O andan itibaren Türkiye‟nin değişik bir dış politika yapılanmasına girdiğini 
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düşünüyorum ve bu yapılanmaya, davranış tarzına baktığımızda da Türk dış 

politikasının klasik bir trading state şeklini aldığını düşünüyorum.  

Ahmet Davutoğlu hocamızın “sıfır sorun politikası” son derece dikkat çekti hem 

içeride hem dışarıda. Çok kişi bunu destekledi, olumlu gördü. Son iki üç senede tenkit 

almaya başladı çünkü bazı yönlerden gerçekçi bulunmamaya başlandı. Benim söylemek 

istediğim ise aslında Ahmet Hoca‟nın sıfır sorun politikasının, bence bu trading state‟in 

tabii bir dış politika aracı olduğu. Tabii ki Ahmet Davutoğlu‟nun akademik hayatında 

yazdıklarının çizdiklerinin burada son derece önemi var ama benim söylemek istediğim 

sıfır sorun politikasının, Türk dış politikasında yapısal değişikliğin bir sonucu olduğu, 

yani ona hizmet ettiği. Bir diğer deyişle trading state‟in sıfır sorun politikasını 

yaratmadığı, yani önde gidenin trading state anlayışı olduğu.  

Trading state‟i şekillendiren güçler Türkiye‟nin içinden çıkıyor. Türkiye‟nin 

ekonomik yapısal değişikliklerinden ve özellikle de “Anadolu Kaplanları”nın öne 

çıkmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi birkaç istatistikten bahsetmek 

istiyorum trading state kavramını yakalayabilmek için. Ben burada üniversitede 

öğrenciyken 1975 senesinde Türkiye‟nin toplam dış ticareti 6 milyardı ve Boğaziçi 

kampüsünde jeans‟ler ile dolaşanların acayip prestiji vardı. Biz aşağı yukarı 1000-1100 

kişiydik. Bunların arasında da bir avuca sığmazdı jeans giyenlerin sayısı. Ve bizim dış 

ticaretin ekonomimizdeki payı ekonomimizin %16‟sını teşkil ediyordu. Yani GSMH‟mizin 

%16‟sı ihracat ve ithalattan meydana geliyordu.  

2008 senesine baktığımız zaman Türkiye‟nin toplam dış ticareti 334 milyar ve dış 

ticaretinin milli hasıladaki yeri de %52. Muazzam bir fark var ve sadece bu rakamlar 

bence Türk dış politikasının gittiği yönü tanımlamada önemli. Bir de 1975 senesinde biz 

dış dünyaya fındık, fıstık, halı ihraç ederdik. O zamanlar sanayi mamullerimiz vardı. 

Kızmasınlar, Arçelik buzdolapları vardı. Elinizi attığınızda kapağına, elinizde kalırdı 

kolu. Açabildiğinizde ise buzlukta böyle içinde vahşi bir yaratık varmış gibi kocaman bir 

buz kütlesi görürdünüz, onun arasından bıraktığınız, artık neyse, bira şişesi falan bulup 

çıkarabilirdiniz. Ama şimdi Arçelik ve onun benzeri markalar dünyanın her yerinde 

bulunabiliyor. Yani Türk ekonomisi sanayileşiyor ve sanayi mamulleri 1975‟te çok küçük 

bir yüzdesini teşkil ederken, bugün ise sanayi ürünlerinin payı yüzde 90-95 oranlarında. 

Bunu göz önünde bulundurmamız lazım.  

Bu değişimin başlangıcı genelde 1980‟lere ve Turgut Özal‟ın politikasına götürülür. 

Buradan devam etmek istiyorum ve sizinle birkaç istatistik daha paylaşmak istiyorum 

trading state‟in Türk dış politikasını ne derece etkilediğinin altını çizmek için. Bakın,  

1991 senesinde, Türkiye‟nin komşuları (“ex-Soviet world” dediğimiz eski Sovyet dünyası 
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– ki buna Romanya ve Bulgaristan‟ı da katıyoruz – üstüne bir de hemen yanımızdaki 

komşular, İran, Irak, Suriye ve Mısır, İsrail önemli ticaret ülkeleri olduğu için) ile 

yaptığı ticaretin toplamı bizim toplamın yüzde 12‟sini teşkil ediyor, bugüne geldiğimizde 

ise yüzde 27‟sini teşkil ediyor. İşte eksen kaymasını orada görebiliyorsunuz ticari 

bakımdan. AB ile yaptığımız ticaret ise %49,8‟den 2008‟de %41,4‟e iniyor. Ticaretin, reel 

ticaretin miktarı artıyor ama Türk dış ticareti içerisindeki görece yeri azalıyor. Bu 

konuya daha sonra geri döneceğim. 

Ticaretin gelişmesi ile beraber, bizler için Soğuk Savaş‟ın bitiminin en çarpıcı yönü 

Yeşilköy Havaalanı‟ndaki değişim olmuştur. Biz burada öğrenciyken, hatırlıyorum, 1976 

senesinde burada bir İslam Konferansı Örgütü toplantısı olmuştu. Benim de o zamanlar 

bir Volkswagen minibüsüm vardı. Bir şekilde birkaç kuruş kazanabilmek için gelen 

delegasyonların bavullarını havaalanından otellere taşıyorduk bu minibüsle. O zamanki 

havaalanında gördüğünüz havayolları PANAM, TWA, KLM, Lufthansa, Swiss Air, o 

kadar. Aeroflot diye bir şey yok. Süleyman Demirel‟i bir defa Yıldız Üniversitesi‟nde 

dinlemiştim. Türkiye‟deki ve bölgedeki değişimi yakalamak için çok güzel bir anekdot 

anlattı. Dedi ki “Birgün 1965 ya da 1966‟da Ankara‟da başbakan olarak görevdeyim, 

İstanbul havaalanından bir telefon geldi. „Ne var?‟, „Bir Aeroflot Moskova-Kahire 

uçuşunu yapan bir Aeroflot uçağının teknik arızası var. İstanbul Havaalanına inmek 

istiyor. Aramızda bir havacılık anlaşması olmadığı için biz bu konuda bir önlem 

alamıyoruz. Sayın başbakanım ne yapalım?‟”. 1990‟ların sonuna doğru, hiç unut-

muyorum bir konferanstan dönerken bagajım da vardı. Bagajların hangi turnikeye 

geldiğine bakıyordum oradaki ekrandan. Bir baktım Yekaterinburg diye bir yer. Ben 

uluslararası ilişkiler hocasıyım, Yekaterinburg diye bir yer duymadım. Dikkatli bakınca 

fark ettim ki Yekaterinburg‟dan o öğleden sonra iki tane uçak ikişer saat, üçer saat 

arayla gelmiş. Döner dönmez tabii hemen haritaya baktım ki Urallar‟ın doğusunda bir 

şehir. Bugün Yeşilköy Havaalanı‟na baktığımızda KLM, PANAM zaten yok, TWA zaten 

yok, Swiss, Lufthansa bunlar İstanbul Havaalanı‟na inen uçakların, uçak şirketlerinin 

çok cüzi bir miktarını teşkil ediyor. Büyük bir kısmı bölgeden geliyor.  

Şimdi 2000 ile 2009 seneleri arasında Türkiye‟ye 182 milyon yabancı giriyor. 

Bunların %50‟sine yakın kısmı AB ülkelerinden gelmiş, 60 milyon‟a yakını ise Türkiye‟ 

nin hemen etrafındaki coğrafyadan geliyor. Bu 182 milyon insanın içinde, eksenimizin 

kaydığı Orta Doğu‟dan gelenlerin oranı ise %6. Küçücük bir rakam ve önemli bir kısmı 

da zaten İsrail vatandaşları, bir de İran çünkü İran‟la 1960‟ların ortasına giden bir vize 

muafiyet anlaşmamız var. Bu nedenden dolayı İranlılar her zaman Türkiye‟ye kolay bir 
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şekilde gelip gidiyorlar. Son iki senede Kuzey Afrika ve hemen komşu Orta Doğu 

ülkelerine vizeler kaldırılmaya başlandı. Bu da son dönemde yeni bir gelişme.  

Ben kariyerimin önemli bir kısmını Türkiye‟ye göç hareketleri üzerine kurdum. 

Bundan bir buçuk iki sene öncesine kadar Türkiye‟nin vize politikası Dışişleri 

Bakanlığı‟ndaki küçücük bir ofisten yürütülürdü. Bir daire başkanı, genel müdür altında 

Türkiye‟nin vize politikasını yürütürdü. Turgut Özal‟ın 1987 veya 1988‟de Yunanistan 

vatandaşlarına yönelik planladığı bir vize muafiyeti vardı ki muazzam bir kavganın 

neticesinde kaldırılmıştı. Bunu biliyorum, büyükelçimiz Özdem Sanberk burada olacak, 

kendisine sorabilirsiniz çünkü onun zamanında oluşmuş bir politika ve size nasıl 

Dışişleri Bakanlığı‟nın ve güvenlik çevrelerinin Türkiye‟de Özal‟a karşı çıktığını ve 

Özal‟ı engellemeye çalıştığını anlatacaktır. Fakat Özal yılmadı, daha Sovyetler 

çözülmeden önce Sovyet vatandaşlarına da vize muafiyeti veya vize kolaylığı getirdi ve o 

uygulamalar ile beraber Soğuk Savaş‟ın da bitmesi ile Türkiye‟ye önemli sayıda Sovyet 

dünyasından insan gelmeye başladı. İlkin bavul ticareti şeklini aldı: havyar getirdiler, 

bavul getirdiler, onun karşılığında da battaniye, birtakım tüketim maddelerini geri 

götürdüler.  

O süreç 1990‟ların sonuna doğru ilginç yeni bir safhaya girdi. Bu ilişki içerisinde, 

yani bavul ticareti ilişkisi içerisinde oluşan iş arkadaşlıkları, yahut iş ilişkileri 

neticesinde kurulan ortak şirketler battaniye üretimini, deterjan üretimini, birtakım 

basit tüketim mallarının üretimini Rusya‟ya, Ukrayna‟ya kaydırmaya başladılar. Yani 

Türkiye hiçbir politika takip etmeden bir yerde, teknik manada “development”, yani 

ekonomik modernleşme ihraç etmeye başladı kendi coğrafyasına. O süreç içerisinde tabii 

büyük şirketler de, işte Anadolu Efes, Şişe Cam, Enka vs. daha büyük yatırımları 

Balkanlara, eski Sovyet dünyasına yapmaya başladılar.  

Ahmet Davutoğlu‟nu takip ettiyseniz son zamanlarda, Eylül-Ekim‟de zirveler 

yapıldı Lübnan, Ürdün, Suriye ve Irak‟ın da katılımıyla. Hem vizeler kaldırıldı hem de 

bir ekonomik entegrasyon sürecine girilmeye başlandı ve Davutoğlu Kars‟tan Moritanya‟ 

ya serbest dolaşımın olacağı bir zamanı ve dünyayı hayal etmeye başladı. Ama orada da 

birtakım sıkıntılar baş gösterdi yeni yeni. Onlara birazdan döneceğim. Ben bu vize 

ofisine dönmek istiyorum. Bundan bir buçuk sene öncesine kadar bu vize işleri küçük bir 

ofisten ve onun karşılığı olan Emniyet Genel Müdürlüğü‟ndeki bir ofisten yürütülürken 

bu iş onlardan alındı ve İngilizce tabiri ile “high politics” konusuna dönüştü. Bu enteg-

rasyon projesi, yani trading state projesinin bir parçası oldu. Bana sorarsanız bu 

projenin üretildiği yer Dışişleri Bakanlığı değildi. Hatta ben bunun Ahmet Davutoğlu ve 

çevresinden de çıktığını düşünmüyorum. Çıktığı yer Gaziantep Ticaret Odası, Kayseri 
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Ticaret Odası, TOBB; buralardan çıktı. Bunun arkasında yatan motivasyon da, Anadolu 

Kaplanları iş adamlarının Schengen vize sisteminden duydukları – kusura bakmayın 

çok sert bir terim kullanacağım, ama bunu AB ülkelerinde de kullandığım için çekin-

meden sizle de paylaşacağım – tiksinti. 

İstanbul‟daki iş çevrelerinin, yani TÜSİAD‟ın, Batı ülkeleri ile yakın ilişkileri 

onların vize sorununu kolayca aşmalarını sağlayabilmiş. Halbuki Anadolu Kaplanları 

gümrük birliği içerisinde kendi ürettikleri malın AB iç pazarına serbestçe gittiğini 

seyredebiliyor. Karşısındaki iş adamı malını Türkiye‟ye serbestçe kendisi ile beraber 

getirebiliyor. Gaziantep‟te, Kayseri‟de yaptığı ilişkiler sayesinde iki-üç adet daha 

fazlasına pazar bulabilirken Anadolu Kaplanları‟ndaki iş adamı sadece malının arka-

sından bakabiliyor. Almanya‟ya, Hollanda‟ya, Danimarka‟ya gidip iş bağlantılarını 

genişletemiyor. Türk hükümeti ve bürokrasisi Avrupa Komisyonu üzerine muazzam 

baskı yaptı bu konuda ama sonucu pek değiştiremedi. AB‟deki pazara ulaşamama 

sıkıntısı artan bir şekilde bölge pazarlarına, hatta bölgenin ötesinde Afrika pazarlarına 

açılmaya yönelik baskı oluşmaya başladı, hem devlet mekanizması hem de hükümet 

çevrelerinde. Bu da Türk dış politikasının trading state yönünün bir başka boyutu.  

Şimdi ben bu tabloyu sizle paylaştıktan sonra sıkıntılardan bahsedeceğim. Ama 

sıkıntılara girmeden önce şu “sıfır sorun” konusunda bir iki gözlemimi sizinle paylaşmak 

istiyorum. Sıfır sorun tabii ki bu hükümetin dış politikasının önemli bir boyutu ve bu 

hükümet ile tanımlanan bir politika. Ama bu politikanın orijini aslında Turgut Özal‟a ve 

İsmail Cem‟e kadar gidiyor ama aradaki en önemli fark bu hükümetin hem kendi 

içerisinde hem de kamuoyunda sıfır sorun politikasının arkasına sağlam bir iradeyi 

getirebilmiş olması. Ancak bu sıfır sorun politikasının hem içeride hem dışarıda 

sınırlarının olduğunun da yavaş yavaş görüyoruz. Örneğin Ermenistan konusunda 

çıktığını görüyoruz, özellikle Azerbaycan çerçevesinden. Ama bir de Türkiye‟nin 

ötesinde, Türkiye‟nin parçası olmadığı ama çözmeye uğraştığı sorunların çözümlenme-

sinin ne kadar zor olduğu fark edilmeye başlanıyor. Ancak altını tekrar çizmek 

istiyorum. Bugün Türkiye İsrail-Filistin sorununun, İsrail-Suriye ilişkilerinin çözümüne 

yönelik adımlar atmaya çalışırken, tabii ki o ilişkilerin içerisindeki sıkıntıların Türk iç 

politikasındaki yansımalarına bir cevap getirme çabası var. Ama bana sorarsanız asıl 

çaba yine ekonomik faktörlerin yönlendirdiği bir çaba, pazar arayışlarının getirdiği bir 

çaba.  

Şimdi sıkıntılara gelmek istiyorum. Hükümetin dış politikasında trading state 

politikası ile çelişen bazı yönlerin öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Yine fazla detay-

lara girmeyeceğim ama Başbakan‟ın çeşitli forumlarda yaptığı birtakım son derece 
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popülistik açıklamalarının, Ömer el-Beşir‟in İstanbul‟da bir İKÖ toplantısına davet 

edilmesinin (orada tam net değil davet mi edildi yoksa kendi mi geldi) etkisini 

hatırlamak gerekir. Aynı şekilde, biliyorsunuz, Ahmedinejad sıkıntılı bir seçimle 

seçildikten sonra dünya kamuoyu, Başbakan‟ı ve Dışişleri Bakanını Ahmedinejad ile yan 

yana, el ele kolunu kaldırmış bir şekilde gördü. Ve bunun arka tablosu neydi? Arka 

tablosu ise sizin karşılığınız olan gençlerin düştüğü insan hakları ihlalleri tablosu.  

Bunlar hem Batı‟da hem de enteresan bir şekilde Orta Doğu kamuoyunda da soru 

işaretleri yaratan gelişmeler. Niye? Çünkü Orta Doğu popülizmden çok çekmiş bir bölge 

tarihine baktığınız zaman. Tabii ki Başbakan‟ın takip ettiği diskur, söylem Arap 

sokağında muazzam bir destek buluyor. Bunun da örneğini Erdoğan isminin, Tayyip 

isminin birçok çocuğa verilmesinde görüyoruz. Bu gayet hoş ama bir de Orta Doğu‟yu 

bütün sıkıntılarına, bütün sorunlarına rağmen günbegün yönetmeye çalışan bir elit var, 

hükümetin içerisinde, bürokrasinin içerisinde ve yahut iş dünyasının içerisinde. İster 

istemez kafalarda soru işaretleri oluşuyor. Zira her ne kadar İHH‟nin düzenlediği 

“Gazze‟ye yardım” kendi içinde tutarlı ve uluslararası camiayı Gazze şeridinde çekilen 

sıkıntılarla yüz yüze getirmesi açısından önemli bir girişim olsa da Mavi Marmara 

olayının – kim suçlu olursa olsun – bugün Filistin sorununun çözümüne olumlu bir katkı 

getirdiğini söylemek şahsi kanaatimce mümkün değil. Yani Mavi Marmara‟nın bir gün 

öncesinde İsrail-Filistin sorununda olumlu adımlar atılması konusunda Türkiye pozitif 

katkıda bulunabilecek bir konumda iken Mavi Marmara‟nın hemen ertesinde bu 

konumu son derece zayıfladı. Bundan sıkıntı duyan ve bunun sıkıntısını en çok çekecek 

olanlar kim? Yine Filistinliler. Peki, bu gelişmeler Türkiye‟nin trading state menfaat-

lerini destekleyici, geliştirici gelişmeler mi? O konuda da benim şahsen soru işaretlerim 

var.  

Şimdi gelelim Davutoğlu‟na. Radikal‟de 15 Aralık‟ta yorum sayfasında yayımlanan 

Muhammed Nureddin tarafından yazılan makaleye muhakkak bakın çünkü sular 

bulanıyor. Muhammed Nureddin öyle herhangi bir gazeteci değil, bildiğim kadarı ile 

Suriyeli, çok iyi Türkçe bilen, Türkiye‟yi çok yakından 25-30 senedir takip etmiş birisi. 

Eski Türkiye‟yi son derece tenkit eden ve bu yeni dış politikayı, yani bu hükümetle 

bağdaştırılan yeni dış politikayı da son derece destekleyen, tanınmış bir Arap köşe 

yazarı. Bakın size okuyacağım şimdi. Dışişleri bakanımızı da çok yakinen tanıyor ve 

kendisini arkadaş addediyor. “Davutoğlu lütfen hata yapma” makalenin başlığı ve iki 

paragrafta Davutoğlu‟nun yaptığı dış siyaseti toparlıyor. Detaya girmeyeceğim, 

“Türkiye‟yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalıştı.” diyor ve bu noktada da kendi 
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bölgesinde başarılı oldu diyor; ama sonraki paragraf kısmında “kimse Osmanlı‟yı 

özlemiyor.” diye ekliyor.  

Biliyorsunuz son bir senedir, bir buçuk senedir bir yeni-Osmanlıcılık söylemi 

gidiyor ve dışişleri bakanımız da bundan kısa bir süre evvel “Nasıl İngiltere‟nin „British 

Commonwealth‟i varsa niçin bizim de bir „Osmanlı Milletler Topluluğu‟muz olmasın?” 

diyor. Şimdi bakın tepkiye:  

“Davutoğlu‟nun bölgeyi yakınlaştırma çabası, Batı ve İsrail‟in saldırılarının 

yarattığı sıkıntıyla mücadele eden bütün bölge halklarınca memnuniyetle 

karşılanan, soylu bir amaç teşkil ediyor. İstenmeyen ve anlaşılmayan noktaysa, 

Davutoğlu‟nun Balkanlar‟dan Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya‟ya kadar 

birçok ülkeyi kapsayan „Osmanlı Milletler Topluluğu‟ kurma çağrısı yapması.” 

Bu bizim ve siyasete atılmaya hazırlanan eski bir teknokrat bakan için hoş bir şey. 

Türkiye‟de böyle bunları söylerseniz birkaç oy getirir size. Devam ediyor: “Bu ülkelerin 

eski veya Yeni Osmanlı‟ya özlem duymasından değil, böyle bir yakınlaşmanın ulusal 

çıkarlarla uyuşmasından kaynaklanıyor.”. 

Yani burada bir çelişki görüyor ve orada da çok güzel AB ile paralellik kuruyor. 

Diyor ki Muhammed Nureddin: “Biz şimdiye kadar Davutoğlu‟nun entegrasyon konu-

sunda yaptığı çabaları AB entegrasyon sürecine benzettik.”. Nedir AB entegrasyonun 

özelliği? Her ülke, örneğin Estonya, Almanya ile eşit. Bunun altını çiziyor. Halbuki 

burada bir hiyerarşik ilişkisinin oluşmasından endişe ediyor. Size bütün makaleyi 

okuyamam ama en son cümlesi de “Dostum Ahmet Davutoğlu hata yapma.”. Şimdi bu 

trading state gayet güzel gidiyor fakat etrafındaki söylem bu yöne gitmeye başladıkça 

görebildiğim kadarı ile özellikle Orta Doğu bölgesinde İngilizce tabiri ile “ruffling 

feathers”, yani birtakım huzursuzlukların, birtakım soru işaretlerinin oluşmasına neden 

oluyor. Bu son derece yeni, en fazla altı aylık bir gelişme. Belli ki Davutoğlu‟nun 

muazzam bir iyi niyet ile yaptığı “Osmanlı Milletler Topluluğu” konuşması orada 

tamamen başka bir şekilde algılanıyor ve şapkayı çıkarıp önümüze koyup düşünmemiz 

gerektiğini düşünüyorum.  

Şimdi gelelim bir de ticarete. Bu ticaret gayet hoş güzel ama bu ticarette muazzam 

bir dengesizlik var. Ticaretin detaylarına baktığınız zaman Türkiye bazı ülkelere 

muazzam ihracat yapıyor, bu ülkelerden çok küçük bir ithalat alıyor. Bunun güzel bir 

örneği Gürcistan. Gürcistan muazzam ithalat yapıyor Türkiye‟den ama Türkiye‟ye 

satacak fazla bir şeyi yok. Konyak var, şarap var ama biliyorsunuz o tüketim mallarına 

da esaslı vergiler getirildi. Gürcistan‟ın bunları satması ve kendine bir pazar edinmesi 

de zor. Şimdiye kadar ne yapıyordu Türkiye? Gürcü insanının gelip burada ufak iş 

tutmasına izin veriyordu. Nasıl bizim 60‟lar, 70‟ler ve biraz da 80‟lerde Almanya‟ya 



28 
 

giden işçilerimiz Türkiye‟ye döviz gönderdilerse, aynı şekilde Gürcü insanı gelip burada 

birazcık bir şeyler kazanıp onu Gürcistan‟a gönderiyor ve onunla daha sonra Türk 

malları alıyor. Burada çok güzel zımni bir ilişki var; bir anlaşmanın parçası değil ama 

zımni bir ilişki. Moldova‟yla da böyle yürüyor, Bosna Hersek‟le de böyle yürüyor, 

Ermenistan‟la da böyle yürüyor diplomatik ilişki olmamasına rağmen. Rusya‟yla İran 

arasındaki ticari ilişkilerimiz de tamamen tersi. Biz onlardan muazzam ithalat 

yapıyoruz ama ihracatımız o ithalatı henüz karşılamıyor. Rusya‟yla daha dengeli bir 

ilişki var, çünkü Rusya‟dan büyük sayıda turist geliyor ve Rusya Türkiye‟nin Rusya‟da 

yatırım yapmasına müsaade ediyor. Ama İran‟la durum böyle değil. Belki de biraz 

İran‟la ilişkilerin sıcak tutulmasının arkasında yatan neden Ahmedinejad‟a duyulan 

hayranlıktan ziyade o pazara girebilmek, yatırım yapabilmek ve ihracatla ithalat 

arasındaki dengesizliği düzeltebilmek. Ama İran ve Rusya ile olan ticarette de bir 

dengesizlik var. Türkiye sanayi mamulleri satıyor ve bir tek enerji alıyor karşılığında. 

Halbuki AB ile ilişkilere baktığımızda ise durum farklı.  

Ben geçen seneyi Washington DC‟de bir projede çalışarak geçirdim ve o projenin 

içerisinde İsviçre asıllı önemli bir tane Alman uluslararası ekonomi hocası var. Bu 

Alman hoca gelip benim yandaki ofise yerleştiği zaman ekipteki diğer arkadaşlarla 

birlikte hemen anladık ki klasik bir “Angela Merkel Almanı”. “Türkiye‟nin AB üyeliği 

diye bir şey bahis konusu bile olamaz.” düşüncesinde bir hoca. 4-5 ay projede çalıştı. 

Türkiye‟nin ticari, ekonomik ilişkilerine baktı ve bizim ağzımız açık kaldı. Kendi yaptığı 

ampirik analiz neticesinde “Angela Merkel”vari düşüncesi tamamen değişip “Gerhard 

Schröder” düşüncesine ulaştı ve Türkiye‟nin AB‟ye üye olmasının AB‟nin menfaatine 

olduğu neticesine vardı. Ama onu yaparken de Türk dış ticareti ile ilgili olarak, benim 

kaçırdığım, benim uyanamadığım, çok ilginç bir gözlemde bulundu ve bunu da şöyle 

özetledi: “AB Türkiye ilişkileri göreceli olarak azalıyor olsa da Türkiye için AB ile ticaret 

elzem.”. Niçin dediğimde ise: “Türkiye AB‟ye kamyon satıyor, AB‟den kamyon alıyor.” 

dedi. Bunun da manası, bu iki ekonomi birbirini tamamlayıcı bir özelliğe sahip. Benzer 

malları alıp satabiliyor ve sağlıklı bir ticaret oluşabiliyor bunun etrafında. Öbüründe 

sağlıklı bir ticaret oluşmuyor. Bence Muhammed Nureddin‟in aktardığı sıkıntının 

arkasında, kelimelerle ifade edilmese de biraz da bu yatıyor. Dün Şam‟da görev yapan 

bir Kanadalı, Ottawa‟dan tanıdığım birisi ile beraberdim. Konuştuk ve dedi ki:  “Suriye 

tam bir Türkiye pazarı gibidir.”. Suriye‟de öyle bir rejim var ki o rejim nasıl ayakta 

duruyor? Patronaj ile ayakta duruyor. Türkiye bilmeden, belki farkında olmadan o 

patronajın menfaatlerinin altını kazıyor. O patronaj sistemi içerisinde belli malları 

getirip üzerinden belli bir kazanç elde eden çevreler şimdi Türk rekabeti karşısında bu 
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menfaatlerinin yara aldığını görüyorlar. Bunun uzun dönemde tepkisi olacaktır ve 

Muhammed Nureddin gibi köşe yazarlarının bu tepkiyi kaleme alacaklarını düşünü-

yorum. Bunu ilerisi açısından görmeye başlamak ve çözüm üretmek lazım. 

Bunun çözümü nedir bu sıkıntılar açısından? Yine üç dört gün önce, geçen 

Cumartesi günü Cengiz Aktar, Belçika Büyükelçisi, buradaki Macar ve Belçika başkon-

soloslarını topladı ve bize son durumları anlattılar. Bir “general affairs” toplantısı oldu 

hafta başında, orada neler konuşulacak onların aktarılmasını istedi ve o çerçevede 

Belçika büyükelçisi Avrupa Birliği‟ni yaşlı bir hanıma benzetti. Biliyorsunuz Başbakan 

sık sık bir şeyden şikayet ediyor: “Kırk senelik, elli senelik nişanlılık dönemi olmaz.” 

diyor, “Bu iş çok uzadı, olacaksa olsun.”. Yani olacak olan kişi yaşlanmış birisi ve artık 

bu söylemi Avrupa‟da da duyuyoruz. Konuştuğumuz kişilerden de duyduk. Şunu 

aktarıyorlar: “Türkiye niye hala AB‟yi istiyor?”. Aslında kamuoyuna baktığımız zaman, 

köşe yazılarını okuduğumuz zaman, Türkiye artık AB‟yi istemiyor imajı oluşuyor. Bense 

yaşlanmış bir AB‟nin bile Türkiye açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 

Bunun siyasi olarak böyle olduğunu düşünüyorum; Türkiye‟nin dış politikası açısından 

da ekonomik olarak da önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün iş adamlarıyla konuş-

tuğunuzda onlar size gayet net bir şekilde “AB içerisinde, pazarın %1,5-2 kârını, Rusya 

pazarında %50-60 kâra tercih ederiz.” diyeceklerdir. Niçin? Çünkü orası hukuk devle-

tinin yönettiği bir pazar. Rusya ise... fazla bir şey demeyeceğim, aynı şeyleri İran ve 

Suriye pazarları içinde söyleyebiliriz. Yani iş dünyası açısından ekonomik sıkıntılara 

rağmen orada istikrar var. 

Siyasi nedeni ise ben Türkiye‟yi iki dünya arasına sıkışmış olarak görüyorum. 

Birisi bütün sıkıntılarına rağmen, bütün geriye kayışlarına rağmen Batı demokrasisi. 

Hani çoğulcu demokrasi diyorlar, bana göre o çoğulculuk kısmı fena darbeler alıyor 

Batı‟da. Ama dünya geneli açısından baktığımızda hala demokrasi standartlarının 

yüksek olduğu bir yer. Bir de bu taraftaki dünya var, doğudaki dünya. O dünyayı da kim 

temsil ediyor? Vladimir Putin temsil ediyor, Ahmedinejad temsil ediyor, daha ileride 

Çin‟deki rejim ve sistem temsil ediyor. Bunların, bu sistemlerin, nasıl sistemler 

olduğunun detayına girmek istemiyorum ama Türkiye‟nin son bir iki senedeki iç siya-

setine baktığımızda zannediyorum demokraside bir geriye kayışın olduğu düşüncesi var. 

Belki herkes buna katılmıyor ama şu son birkaç haftadır öğrencilerin başına gelenlere 

bakıldığında ben şahsen sorguluyorum demokrasimizin nerede durduğu konusunu. 

Geçen hafta Londra‟daydım. Chatham House‟ta bir toplantıdaydım. Çıktığımızda yuka-

rıda helikopterler dönüyordu, ne olduğunu anlamadım. Sonra haberlere baktığımızda 

neler olduğunun farkına vardık. Ama İngiliz polisinin öğrencilere davranışı ve ondan 
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sonra İngiliz kamuoyunun ve siyasilerinin o olay üzerine söylediklerini bizde 

söylenenlerin, bizde yapılanların yanına koyduğumuz zaman ve dün gelen haberlerde 

Danimarka‟daki gelişmeleri bunun yanına koyduğumuz zaman ben şahsen endişeliyim. 

Yaşlanmış bir hanıma benzetilen AB‟yi ben genç, delikanlı, at koşturan Putin‟e tercih 

ederim, demokrasi, hukuk devleti ve bunun ekonomiye yansımasının önemi açısından.  

Şimdi son gözlemim, AB‟nin niye dış politika açısından önemli olduğu. Geçen sene 

TESEV bir Arap kamuoyu araştırması yaptı ve o araştırmadan çıkan çok ilginç sonuçlar 

var. Tam rakamları hatırlayamıyorum ama 7 ülkede Arap insanına sorulduğunda, 

Türkiye‟yi bir model olarak görüyor, oran da yüzde 60-61 galiba. Ama kamuoyu da elit 

kesim de ilginç bir şekilde Türkiye‟nin AB ile olan ilişkilerine ondan da fazla önem 

veriyor. İster istemez, bu Thomas Mann diye meşhur bir felsefeci var, onun ettiği yine 

meşhur bir laf vardır: “A German Europe or a European Germany?”. Yani, hani Hitler‟in 

yapmaya kalkıştığı gibi Avrupa‟yı Almanlaştırılmış mı görmek istiyorsunuz, yoksa 

Avrupalılaştırılmış bir Almanya mı görmek istiyorsunuz? Şu Muhammed Nureddin‟i 

okuduğum zaman ister istemez o geldi aklıma. Benim anlayabildiğim kadarı ile bölge, 

bölge insanı ve bölge yöneticileri Avrupalılaşmış bir Türkiye‟yi görmek istiyor, çünkü 

Avrupalılaşmış bir Türkiye‟nin demokrasisinin ve hukuk devletinin daha sağlam 

olacağını ve Avrupalılaşmış bir Türkiye‟nin etrafı ile didişmeyeceğini, etrafını ezmeye 

kalkmayacağını düşünüyorlar. Biz bunları görmüyoruz tabii, biz öyle bir “Sèvres 

sendromu” gazı yemişiz ki her an bizi bölecekler, ezecekler, paramparça edecekler 

psikolojisi içerisinde olduğumuz için hiçbir zaman Türkiye‟ye bir Ermenistan‟dan, bir 

Gürcistan‟dan, bir Irak‟tan, bir Suriye‟den hatta bir Yunanistan‟dan – şimdi tiril tiril 

titreyen bir Yunanistan‟dan – bakmıyoruz. Bugün Edirne‟de Türkiye‟yi sabitleyin, şöyle 

Hakkari‟nin de ucunda bir parmak atın, bir salladığınızda Viyana‟yı aşıyor Türkiye. 

Bugün biz göğsümüzü gere gere Türkiye‟nin dünyanın 16. ve Avrupa‟nın 6. ekonomisi 

olduğun söylüyoruz. Siz bir de buna coğrafyadan, yani komşulardan bir bakın. O zaman 

Davutoğlu‟nun “Osmanlı Milletler Topluluğu” konusunda söylediklerinin niçin insanları 

ürperteceğini belki biraz daha anlayacaksınız. Belki de ondan dolayı bölgenin insanının 

– Beşar Esad‟dan tutun Mübarak‟e, oradaki akademisyenlere – sokaktaki insanın niçin 

Avrupa ile kurumsal, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel bağlarını sıkı tutan bir 

Türkiye‟yi tercih edeceklerini görebilirsiniz. Ben burada bitiriyorum konuşmamı. 
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Soru-Cevap 

 Türkiye‟nin bölge ülkeleri ile vize politikasından bahsettiniz. Yeni düzenlemeler 

sadece Türkiye‟nin takdiri ile mi sınırlıdır, AB müktesebatına uygunluğu gerekli 

midir?  

 Türkiye‟nin Orta Doğu‟yu nükleer silahlardan arındırmayı destekleme politikası 

var. İran politikasını bu anlamda değerlendirebiliriz ama Türkiye‟nin topraklarında 

da NATO‟nun nükleer silahları var. Türkiye bu silahları kime karşı, tehdit olarak 

gördüğü için tutuyor? Bu bir çelişki değil mi? 

 Ekonomik açıdan bahsedilen olumlu noktalara ve trading state olma çabasına 

rağmen Türkiye‟nin mevcut dış borçları ulaşılmak istenen hedeflerin öününde ciddi 

bir engel değil mi?  

Hemen Schengen ile başlayayım. Son derece haklısın. Türkiye‟nin ulusal programına 

göre, detaya girmiyorum, Schengen rejimini Türk mevzuatının içine yedirmesi gerekiyor 

ve Türkiye 2003-2004 senesinde muazzam bir heyecanla bunu uygulamaya başladı. 

Bandrol vizesi uygulanan birtakım ülkelere vizeler getirmeye başladı. O ülkelerden 

tepki geldi ve 2005 senesinde, tam Türkiye-AB ilişkileri hafif soğumaya başladığı 

dönemde, Avrupa Komisyonu‟ndan yetkililer Türk yetkililerin kulağına fısıldadılar: “Bu 

ne heyecan? Siz bu Schengen rejimine AB‟ye üye olmadan bir gün önce geçseniz yeterli. 

Bakın Polonya, bakın Macaristan, bakın Slovakya.”. Bunun üzerine bizim bürokrasimiz, 

buna bir defa uyandı. Bununla beraber AB-Türkiye ilişkilerindeki soğuma, bu yüküm-

lülükleri heyecanla yerine getirme şevkini kırdı, bu da bir faktör. Üçüncü faktör de, 

biraz evvel izah ettiğim, belki basite indirgiyorum, Anadolu Kaplanları‟ndan gelen artan 

baskı. Ve bence idarenin de hükümetin de bu Özal‟dan kalan politikanın Türkiye‟ye ve 

bölgeye ne kadar fayda, zenginlik getirdiğini fark ettiler. Şu anda bu yeni yeni 

konuşulmaya başlanıyor. Hem burada hem AB‟de Türkiye-AB ilişkilerini canlandırma 

çabası var bazı çevrelerde. O canlandırma çabası içerisinde gündeme gelen konu: “Acaba 

AB‟deki gerçekler çerçevesinde Türkiye-AB ilişkisini ve üyeliğini yeniden yapılan-

dırmayı düşünebilir miyiz?”. Yani değişik bir yapı. AB entegrasyonu konusunu 

çalışanlarınız şu “variable geometry”, iki-üç hızdaki Avrupa olgularını belki biliyor-

sunuzdur. Bu çerçevede şöyle bir şey tartışılıyor, daha hiçbir karar falan alınmış değil, 

sadece tartışılıyor. Eğer Türkiye AB‟ye üye olacaksa acaba İngiltere gibi, İrlanda gibi 

Schengen dışında kalıp bu coğrafya ile olan ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerini devam 

ettirebilir mi? Çünkü AB de şunun farkında, AB artık kendi komşuluk politikasını – 

“European Neighborhood Policy”, “Neighborhood Mediteranean Policy”, “Union for 
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Mediteranenan” – yürütmekte sıkıntı yaşıyor. Ama Türkiye bunu hasbelkader 

yürütüyor. Kapılarını açıyor, ekonomiyi destekliyor. Hatta vakit olsa, şaşıracaksınız 

ama demokrasiye katkıda bulunduğunu söyleyebileceğim size.  

Gelelim nükleer olaya. O konuda benim de kafam karışık, yani ben Türkiye‟nin ne 

yapmaya çalıştığını kavramakta zorlanıyorum. Bir yandan nükleer silahsız bölge 

isteniyor ki vatandaş olarak ben bunu son derece destekleyen bir konumdayım. Üstelik 

de ben yanılıyor muyum bilmiyorum ama şuna inanmak istiyorum: Türk insanı bu 

Çernobil olayı, o çay hikayeleri – siz bunları yaşamadınız ama – hani bir de devletin 

yalan söyleme özellikleri nedeniyle, özellikle bu bölgedeki devletlerden de kaynak-

lanarak, nükleer enerjiyi de pek de istemeyen bir toplum gibi geliyor bana. Ama 

yanılıyorum. Bu çerçeve de ben şunu görebilmeyi isterim. Türkiye öyle bir dış politika 

takip edebilsin ki bölgesine de örnek olsun. Hem nükleer silahtan uzak duralım hem 

nükleer enerjiden uzak duralım ama bu benim şahsi, özel düşüncem ve arzum. Türk dış 

politikasına baktığımda, genel olarak, askeri strateji seviyesinde baktığımda ben 

zannederdim ki İran‟ın nükleer silah edinme çabaları konusunda bir panik var dünyada. 

Biz öyle bir şey yok diyoruz yahut hükümet öyle bir şey yok diyor. Acaba hakikaten yok 

olduğu için mi yok diyor? Yoksa yok olduğunu düşünmek istediği için mi yok diyor? 

Çünkü öyle değilse bunun muazzam bir maliyeti var Türkiye‟ye de. Fazla gevelemek 

istemiyorum ama bu konuda benim kafam karışık. NATO‟nun nükleer silahlarına 

gelince, NATO‟nun buralarda nükleer silahı olduğunun, anladığım kadarı ile Wikileaks 

olayı olana kadar kimse farkında değildi. Bu da herhalde NATO‟nun tabiatından 

kaynaklanan bir durum. Fakat silahların oradan çıkarılması konusunda bence hızlı bir 

kamuoyu baskısı, bölge baskısı oluşacaktır diye düşünüyorum. Orada ben size hak 

veriyorum, bir çelişki var. Düşman meselesine gelince... Orada da ilginç bir şekilde, 

diyorum ya kafam karışık biraz o konuda, İran nezdinde takip edilen politikanın aslında 

sağlıklı bir politika olduğunu düşünüyorum. Belki şaşıracaksınız böyle söylememe. Bu 

Chatham House‟daki toplantıda benim yanımda, böyle lordvari bir Hintli, 75-80 

yaşlarında eski emekli bir büyükelçi oturuyordu. Hindistan dışişleri bakanlığı yapmış 

birisi ve çok ilginç gözlemlerde bulundu. Dedi ki: “1962 senesinde ben genç bir 

diplomatken sizinkiler – Amerikalılardan bahsediyor – gelip bizi ziyaret ettiler ve 

Vietnam konusunu konuştular. Biz onlara Vietnam‟a dokunmamalarını, Vietnam‟dan 

uzak durmalarını salık verdik ve bize çok bozuldular gittiler.”. Biliyorsunuz Hindistan-

Amerika ilişkileri pek parlak değildi. Ondan sonra başka bir hikaye anlattı. Dedi ki: 

“1982 senesinde Brejnev bizi Moskova‟ya çağırdı, ben de İndira Gandhi ile beraber 

Moskova‟ya gittim.” dedi. “Moskova‟da Brejnev şunu söylemiş: „Taraki denen adam 
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bizden 10 bin asker istedi, biz vermedik zamanında ama şu an da 110 bin askerimiz var 

ve feci durumdayız. Biz buradan çıkmak istiyoruz ne tavsiye edersiniz?‟. İndira Gandhi,  

Brejnev‟e dönüp: „Siz muazzam bir süper güçsünüz, siz daha iyi bilirsiniz, girdiğiniz 

yoldan geriye çıkacaksınız.‟ dediği anda buz gibi oldu salon, sonra toplantı bitti çıktık. 

Andrey Gromiko benim yanıma geldi ve  „Gandhi ne demek istedi?‟ diye sordu. „Vallahi 

ben de bilmiyorum ne demek istediğini, ben gidip sorayım sizin için‟ dedim. Gittim 

sordum ne kastettiğini. Gandhi „Aynen söylediğimi kastediyorum. Girdiğiniz gibi 

çıkarsınız geriye‟ dedi.”.  Aynı emekli büyükelçi bir tane hikaye anlattı. Dedi ki: “Obama 

geldi muazzam bir konuşma yaptı, hepimiz aşık olduk Obama‟ya ama bir şey dikkatimi 

çekti. Devamlı „common values‟, „shared values‟dan bahsetti. Orada Hindistan‟ın ne 

olduğunu yeni anladım. Biz biraz şaşırdık, herhalde „common values‟, „shared values‟dan 

kastettiği demokrasi olsa gerek ama biz 1948‟den beri bir demokrasiyiz ve bütün Soğuk 

Savaş döneminde Amerika bize düşman olarak, Sovyet taraftarı olarak baktı ama 

etrafımızdaki bütün diktatörlerle yattı kalktı.” dedi. O zaman anladım Hindistan‟ın 

özelliğinin ne olduğunu, demokrasiye nasıl baktığını, Orta Doğu ile karşılaştırdığımızda. 

Orta Doğu da biz de, demokrasiye biraz şüpheli gözlerle bakıyoruz, Sèvres Sendromu‟na 

bağlıyoruz, halbuki orada demokrasiyi tam tersine emperyalizme, kolonyalizme karşı bir 

araç olarak görüyorlar. Şimdi şu İran meselesine bağlayacağım, yani Batı‟nın ne kadar 

hata yaptığını görüyorum ve İran‟da da hata yapıyorlar gibi geliyor bana. İran sanki 

yanlış anlaşılıyormuş gibi geliyor. Geleneksel Batı diplomasisi böyle şiddete, baskıya 

dayalı bir politika takip ediyor. Tabii, İran‟ın kendi iç siyaseti, yapısı ve kültürü var. 

Burada bir zıtlaşma oluyor. Türkiye ise sanki o zıtlaşmayı yumuşatmaya, kapı açmaya 

çalışıyormuş gibi geliyor. Onun için ben olumlu görüyorum. Ancak, eğer nükleer silah 

hakikaten yapıyorlarsa ve bir gün Kuzey Kore‟nin yaptığı gibi “size bir hediyemiz var” 

dediğinde Türkiye çok aciz duruma düşer bölge ilişkileri açısından. Onu da görüyorum.  

Son olarak şu dış borçlar meselesi. Vallahi, ben ekonomist değilim, finans tarafına 

fazla bir şey diyemeyeceğim. Ama bizim bir atasözümüz var, değil mi, borçla kahra-

manlık arasındaki, yiğitlik arasındaki ilişkiyi anlatan. Ama trading state olduğu 

müddetçe ve etrafını huzursuz etmediği müddetçe görebildiğim kadarı ile dinamik bir 

ekonomi. Unutmayalım ki bizim ne Rusya ne İran gibi bir lüksümüz yok. Belki de 

aslında lüksümüz var, yani petrolümüzün olmaması bizim lüksümüz. Ama böyle bir 

lüksümüz olmadığı için bu ekonominin devamlı dönmesi lazım, sizin de iş bulabilmeniz 

için. Herhalde o dönem içerisinde bazen borçlanma da gerekecek. O ekonomi dönebildiği 

müddetçe ve Türkiye‟nin dış politikası dünyaya o ekonominin dönmesini sağlayacak bir 

dış politika intibası yarattığı müddetçe o dış borç manageable olacak. Şimdi Amerika‟nın 
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sorunu, öyle bir dış borcu var ki, İran ile bir hırlaşmaya girerse, o zaman kim bilir o dış 

borç Amerika‟nın dış politikasına nasıl muazzam bir yük getirebilecek, özellikle Çin ile 

olan ilişkileri açısından. Onun için bence dış politika ile dış borç arasında önemli bir 

ilişki var. O ikisi birbirini huzura kavuşturan, rahatlatan, yahut piyasayı rahatlatan bir 

ilişki içerisinde ise tahmin ediyorum o dış borç yıkıcı olmaz ama değilse o zaman 

kafalarda soru işaretleri oluşmaya başlar. O zaman da dış borç herhalde bir yüke 

dönüşmeye başlar.  

Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için 
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4. Panel: “Bölgesel Entegrasyonun Küreselleşen Dünyadaki Yeri” 

4.1. Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu 

Her şeyden önce Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 

düzenleyicilerine teşekkür ederiz, epeyce bir zamandır bu kampüse gelmediğimi fark 

ettim. Benim için de sizlerle, değerli meslektaşlar ve sevgili öğrencilerle buluşma fırsatı 

oldu.  

Şimdi, konumuz bölgesel entegrasyonun küreselleşen dünyadaki yeri. Bu başlığı 

telaffuz ederken arada birkaç kavramı da beraberinde söylemiş oluyoruz; dolayısıyla bu 

konuda ilk başta sanırım günümüzdeki uluslararası yapının görünümüne değinip ondan 

sonra bu kavramlara yönelmek lazım. Günümüz uluslararası sisteminde daha önce, yani 

iki kutuplu sistem döneminde olduğu gibi siyasi ve ekonomik güç dağılımı birbiri üzerine 

çakışmıyor. Yani 1991 öncesi dünyada Avrupa Birliği vardı, ki Avrupa Ekonomik 

Topluluğu‟ydu adı kurulduğu zaman, NATO vardı. Biri siyasi-askeri, diğeri ekonomik 

örgüt. İkisinin de üyeleri birkaç farklılık olmakla beraber aynı idi. Bu durum, Doğu 

Bloğu, yani Sovyetler Birliği ve müttefikleri açısından da geçerliydi. Varşova Paktı 

siyasi ve askeri bir örgütlenmeydi, onun yanında COMECON diye ekonomik düzlemdeki 

bir örgüt vardı. Bunların da üyeleri büyük ölçüde aynı ülkelerdi.  

Günümüz dünyasına baktığımız zaman, askeri/siyasi görünüm ve örgütleri ile 

ekonomik düzendeki çok kutupluluk arasında fark var. Askeri/siyasi birlikteliklerde her 

şeye rağmen hala bir hiyerarşik piramit varsa eskiye göre piramidin tavan-taban 

mesafesi azaldı tabii. Ama yine de böyle bir piramitten bahsedebilirsek – niye böyle bir 

şey söylüyoruz, ölçü nedir, gerekirse açıklarım – Amerika Birleşik Devletleri‟nin hala bu 

piramidin üst taraflarında bir yerde olduğu söylenebilir. Yani askeri/siyasi anlamda hala 

hiyerarşik bir düzen vardır demeliyiz; ama ekonomik düzlemde aynı tür bir görüntü yok. 

Yani Avrupa Birliği, milli gelir açısından, tüm dünyadaki toplam gayri safi milli 

hasılanın yaklaşık üçte birini üretiyor. Amerika Birleşik Devletleri‟nin ekonomisi hala 

çok büyük bir ekonomi, yani o da yaklaşık yüzde otuzunu üretiyor, ama tek başına her 
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şeyi belirlemeye yeterli değil bu kapasite. Nitekim NAFTA„yı, Kanada‟yla ve Meksika‟yla 

birlikte oluşturmasının altında biraz da bu tür bir bakış yatıyor. O da yaklaşık üçte 

birini, NAFTA açısından bakarsak, üretmektedir.  

Bir de bunlar kadar homojen olmamakla beraber, bir Asya grubundan söz 

edebiliriz. Dolayısıyla günümüzün reel dünyasında bu birbirinden farklı yapıların siyasi 

ve ekonomik düzende aynı anda hareket ettiği bir zemine varıyoruz. İşte küreselleşme 

ve entegrasyon kavramlarını bu tür bir zeminde tartışacağımızı hatırlamak lazım. O 

şekilde başlamak istedim.  

Şimdi böyle ele aldığımız zaman, siyasi düzlemde bence iki temel eğilim var. 

Ayrışma diyebileceğimiz, bir mikro-milliyetçilik eğilimi var ki, alt sistem veyahut bölge-

selcilik denebilecek bir gelişmeyi de tetikliyor. Öbür tarafta da küreselleşme, 

entegrasyon gibi ekonomik, sosyo-ekonomik düzlemi daha temel alan gelişmeler var.  

Şimdi bu ayrışma dediğimiz süreç daha ziyade etnik ve dini temele dayalı federatif 

sistemleri etkiliyor. Sovyetler Birliği çöktü, Yugoslavya çöktü, Çekoslovakya tam bir 

federatif yapı değildi ama Çekler ve Slovaklar olarak ayrıldı, belki Belçika da, yine o da 

etnik federasyon değil ama, benzer bir ayrışmaya doğru gidebilir. Böyle bir eğilim var. 

Hatta Yugoslavya ve Sovyet örneklerinde federe devletler ayrıldıktan sonra onların 

içindeki özerk bölgeler bile, Kosova gibi, Çeçenistan gibi, kendi içinde ayrışmaya 

başladılar. Bunun federatif sistemlerle doğrudan bir ilgisi yok çünkü fonksiyonel fede-

rasyonlarda bir şey yok. Almanya da federasyon ama fonksiyonel bir federasyon. Yani 

idari bölümlenmeler anlamında bir federatif devlet sistemini seçmiş olanlarda böyle bir 

problem yok. Zira Amerika‟da siyah Amerikalıların eyaleti gibi bir eyalet yok, 

biliyorsunuz; her ne kadar siyahlar bazı eyaletlerde daha fazla olsalar da etnik bazda 

coğrafi sayılabilecek bir ayrışmadan söz etmek mümkün değil. Ancak Sovyetler 

Birliği‟nde Ermenistan vardı, Azerbaycan vardı, Gürcistan vardı. İşte iki federatif sistem 

arasındaki fark burada.  

Bir de bölgesellik ve alt sistem kavramlarından söz ettim; yani sistemin içerisinde 

böyle bir eğilim var. Bir diğer deyişle ayrışma ve de sistemin merkezinin dışında 

kendisine özgü özellikler gösterme. Bu açıdan baktığımız zaman, esas itibariyle, bundan 

önceki uluslararası sistem döneminde dünya zaten siyah beyaz diye ikiye ayrıldığı için, 

alt-sistem konumundaki bölgelerin, coğrafi alanların bir önemi yoktu. Yoksa Orta Doğu 

bölgesi bir coğrafi alan olarak yüzyıllardır var veyahut bir Avrupa coğrafyası aynı 

durumda. Ama 1991 sonrası dünyada bu bölgelerin alt-sistem olma özellikleri öne 

çıkmaya başladı. Ne demek istiyoruz? Yani eskiden Orta Doğu‟da olan olayları sadece 

Orta Doğu dışında dünyadaki temel büyük güçlerle, onlar arasındaki ilişkilerle izah 
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edebiliyorken, bugün “Lübnan‟da neler oluyor” konusunda mutlaka Lübnan‟ın kendi 

özelliklerini de (tabii ki dış etkenleri de bilmemiz gerekiyor) anlamaya muhtacız.  

Şimdi bu eğilimlerin karşısında, küreselleşme ve entegrasyon dediğimiz bu 

eğilimlerin simetriği gibi gözüken başka gelişmeler de var. Yani günümüz dünyasında 

bu ayrışma, bölgeselleşme ile entegrasyon ve küreselleşme birbirinin simetrikleri olarak 

aynı anda var oluyorlar ama düzlemleri büyük ölçüde farklı. Benim dediğim ayrışma, 

bölgeselleşme daha siyasi anlam taşıyan düzlemi temsil ediyor, bu türden olaylarla 

ölçülüyor. Ama konuşacağımız küreselleşme ve bunun yanında entegrasyon kavramı 

daha ziyade sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel alanları kapsayan, daha ziyade o zeminde 

karşılaştığımız gelişmeler.  

Küreselleşme aslında bence çok da yeni bir olgu değil. Sömürgecilikle beraber bir 

küreselleşme vardır dünyada; ama tabii dalga dalga olan bir şey bu. 1991 sonrasında 

büyük bir dalga geldi. Büyük dalga olması şöyle ortaya konabilir mesela: ulus-devlet, bir 

temel birim olarak uluslararası alanda varlığını sorgulatacak bir hale geldi. Onu 

yatayına kesen bir dizi gelişme ortaya çıktı. Nitekim bence esas itibariyle küreselleşme 

bu anlamıyla öne çıkıyor günümüzde.  

Küreselleşmenin motoru diyebileceğimiz, onun esas harekete geçirilmesini 

sağlayan şeyin uluslararası sermaye olduğunu söylemek gerekir. Bunu şuradan çıkarta-

biliyoruz: mesela emeğin seyyaliyetinde hala sınır var, ancak sermayenin seyyaliyetinde/ 

mobilizasyonunda pek o kadar sınır yok. Bu genellikle günümüz dünyasında küresel-

leşme açısından bence gözlenebilecek olan en tipik gelişmelerden biri. Burada, küresel-

leşmenin motoru uluslararası sermaye ise o motoru topluma yansıtan, yani transmisyon 

kayışı diyeceğimiz şey teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişmeyle bu motor küresel-

leşmeyi – burada ulaştırma teknolojisi, iletişim teknolojisi, bunları kastediyorum – bir 

transmisyon kayışıyla topluma aktarıyor. Benim gördüğüm, küreselleşme dediğimiz 

süreç esas itibariyle bu noktalarda belirginleşiyor.  

Tabii bunun siyasi uzantısı liberal düşünce. Burada dikkat etmenizi isteyeceğim 

bir şey var. Ben burada liberalizmden daha ziyade ekonomik liberalizmi kastediyorum, 

çünkü liberalizm, her zaman siyasi ve ekonomik düzlemde paralel gitmez. Mesela 

Pinochet yönetimindeki Şili‟de ekonomik liberalizm vardı; Pinochet yönetimi ekonomik 

anlamda liberal bir politika uyguladı, fakat siyaseten kendisinin liberal olduğunun 

söylenemeyeceği kesindir. Aynen Türkiye‟deki Turgut Özal gibi. Turgut Özal da 

ekonomik anlamda oldukça liberal görüşleri savunan bir Türkiye başbakanı ve cumhur-

başkanıydı ama siyasal anlamda liberal düşünceye çok yakın olduğu söylenemez. 

Kendisini de zaten muhafazakar olarak ortaya koyuyordu. Yani kastettiğim, buradaki 
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liberalizm esas olarak ekonomik liberalizmdir. Bu liberalizmin karşısına aldığı düşün-

celer bence soldur ve muhafazakarlıktır. Muhafazakarlığın burada biraz korumacılık, içe 

kapanıklık anlamında düşünülmesi gerekir. Burada liberalizmin ve küreselleşmenin 

bugünün tarihinde, güçlü olanın işine yarayacak bir şey olduğu görülebilir.  

Bana öyle geliyor ki ekonomik liberalizm aslında bir statükoda, daha çok avantajlı 

olanın savunduğu bir görüştür. İngiltere‟ye bakın, en güçlü olduğu dönemde liberalizmi 

savunmuştur. Bu şuna benzer. Deniz hukukunda bir açık alanlar vardır, bir de kara-

suları. Büyük filoları olan devletler hep karasularının daha dar tutulmasını, açık 

alanların fazla olmasını isterler. Çok büyük donanması olmayan az gelişmiş ülkeler de 

karasularının sınırlarını genişletip açık deniz alanlarının daha az olmasını isterler. 

Kimin elinde hangi imkan varsa ona göre kullanır, çünkü büyük deniz filolarına sahip 

olanlar daha fazla balık avlayabilmek ve denizden yararlanabilmek için, o filolarının 

yararını artı değere dönüştürebilmek için geniş alanı kullanmak ister. Ekonomik 

liberalizmi de biraz böyle görmek lazım.  

Küreselleşme bence bu türden bir görünümün bize getirdiği bir sonuçtur. Enteg-

rasyon küreselleşmenin içerisinde bir olgu. Tabii bölgesel anlamda alıyoruz enteg-

rasyonu. Zaten bölgesel anlamın dışında bir entegrasyon bugün için çok anlamlı bir ifade 

olmaz, çünkü böyle bir zemin yok. Bölgesel olarak da ancak Avrupa Birliği örneği var 

karşımızda, onun dışında çeşitli girişimler her zaman var, bugün de var, ama sözünü 

edebileceğimiz, onunla karşılaştırabilecek bir başka girişimi ben hatırlamıyorum. 

Avrupa‟daki bu entegrasyon sürecine baktığım zaman orada şunu görüyorum. Birçok 

düşünür de bu perspektiften entegrasyona yaklaşmıştır zaten. Hepsi bir anlamda bir 

barış projesi, yani fonksiyonel düşünce yaklaşımının bize getirdiği bir barış düşüncesi. 

Yani, toplumlar birbirlerine yaklaştıkça, birbirleriyle ilişki ağı ile sarıldıkça bu ağları 

kopartarak birbirleriyle yeniden çatışmaya girme ihtimalleri azalır, düşüncesinden 

hareketle entegrasyon bir barış projesi olarak sunulmuştur.  

Bunun yanında entegrasyonun bence esas zemini doğal olarak sosyo-ekonomik 

düzlemdekidir ve de büyük ölçüde uygulama açısından önümüzde olan, ete kemiğe 

bürünmüş olan odur. Bu da esas itibariyle ekonomik kapasite çerçevesinde pazarı 

büyütmek ve üretim ölçeğini genişletmektir, çünkü bugün öyle sanayi dalları var ki, 

örneğin uçak sanayisi, sadece iyi bir iç pazara dayanarak genellikle finanse edemezsiniz, 

finanse ederseniz zarar edersiniz, mutlaka büyük pazar olması gerekir. Dolayısıyla hem 

pazarı genişletmek hem üretim ölçeğini büyütmek için entegrasyonun büyük bir yararı 

var.  
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Ekonomik düzlemde bu anlamda da Avrupa Birliği oldukça ileri düzeylere adım 

atmış bir birlik olarak gözükür. Yalnız bakınız, Avrupa Birliği‟nin bugün siyasi 

düzlemde entegrasyon açısından, özellikle güvenlik konusunda, bir adım ileri iki adım 

gerinin ötesinde çok fazla bir mesafe alamadığını gözlemek mümkün. Ve zaman zaman 

Amerika Birleşik Devletleri‟yle karşılaştırma yapılıyor, bu bence son derece hatalı. 

Avrupa derin tarihi ilişkilere sahip bir kıta ve bugünkü 27 üye ülke de bu kategoriden. 

Oysa Amerika Birleşik Devletleri, çeşitli tarihsel kategorileri, etnik ve dini ayırımları 

yatayına kesen bir fonksiyonel federasyon. Demin onu söylemeye çalışmıştım, 

fonksiyonel federasyon diye. Sonuç olarak da, Avrupa‟da siyasal anlamda bir ABD 

oluşması son derece zordur. 
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4.2. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu 

Sanıyorum 7. Boğaziçi Buluşması‟nın ana konusu, “Türkiye bölgesel güç olursa iyi bir 

şey mi olur kötü bir şey mi olur?” sorusuna cevap arayışı. Bu kısım Allahtan bize 

düşmedi. Eğer ben böyle bir şeyin tartışıldığı bir oturumda olsaydım, sonuçları iyi olursa 

iyi bir şey, kötü olursa kötü bir şey diyecektim. Bölgeselleşme ile küreselleşme 

arasındaki ilişki de bir anlamda böyle bakılabilecek bir süreç ve içinde üstünde 

çalışmayı zevkli hale getiren çeşitli paradokslar, dilemmalar var. Dilemma olmasa zaten 

üstünde çalışmak hiç zevkli olmazdı. Dolayısıyla ben biraz onlardan bahsetmek 

istiyorum.  

“Bölgeselleşme eğilimi küreselleşmeyi destekler mi yoksa küreselleşmeye engel mi 

olur?” sorusunu irdelemekle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu literatürde de çok 

tartışılan bir durum, bugün Avrupa Birliği‟nin ekonomik krizi çerçevesinde siyasilerin, 

ekonomistlerin kendi alanlarında da tartıştıkları bir konu. Dolayısıyla böyle bir 

paralellik söz konusu ve bunun yanında çeşitli durumlara göre değişiyor. Birinci durum, 

hangi bölgeden söz edildiğine göre değişiyor. Eğer bir bölgedeki bütünleşme sürecinden 

bahsediyorsak ve bunun küreselleşme içinde ne anlam ifade ettiğini tartışıyorsak, o 

bölgenin kendi iç dinamiklerinin son derecede belirleyici olduklarını söylemekte yarar 

var. Şu an birkaç örnek yaşıyor. Bunlardan bir kısmı 19.yy‟dan beri var olmuş Latin 

Amerika‟daki bölgeselleşme girişimleri. Buradaki bölgeselleşme girişimlerinin ya da 

projelerinin tümünün bugünkü küreselleşme ilkelerini destekler nitelikte de olmadığını 

söylemek gerekir. Biraz daha korunmacı önermeler söz konusu. Orta Asya‟da bazı 

girişimler var, bunlarsa daha çok küresel sisteme dahil olmayı arzulayan bir yapı 

öngörüyor. İşte bu tür birtakım girişimler var. Avrupa Birliği ise bölgeselleşme girişimi 

olmaktan çoktan çıktığı için onu farklı bir şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünü-

yorum. Dolayısıyla bazı bölgeselleşme girişimlerinin, küresel sistemin daha çok ülke 

topraklarında işlemesini kolaylaştırdığını, bazı bölgeselleşme girişimlerininse kendini o 

sistemden korumaya yönelik olduğunu söylemekte yarar var. Bunun genellemesinin çok 

mümkün olmadığını da söyleyebiliriz.  

İkinci değişken bölgeselleşmenin içeriğine bağlıdır. Yani bu bölgeselleşme ne tür 

bir iş birliği öngörüyor? Örneğin bir serbest ticaret bölgesi öngörüyor olabilir, ki serbest 

ticaret bölgeleri üçüncü ülkelere karşı bir duvar öngörmez. Yani bir araya gelen ülke-

lerin kendi aralarında sanayi mallarının falan serbest dolaşımını öngörür. Dolayısıyla 

üçüncü ülkeler, yani bu sistemin dışında kalanlar arasında çok yıpratıcı etkileri olma-

yabilir. En çok gözetilen ülke gibi bir işlem uygulanır aslında. Yani “sen benim ahba-

bımsın, senle daha çok ticaret yapalım, rekabet edelim, piyasamız büyüsün” anlamına 
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gelen bir şeydir. Ama örneğin gümrük birliğinden söz ediyorsak, gümrük birliği dışarıya 

karşı korunma anlamına gelir. Bir duvar vardır ve öncelikle iç piyasanın korunması esas 

alınır ve onun uluslararası düzeyde bir rekabeti, o sisteme katılanların geniş bir pazarda 

rekabeti esas alınır. Başkalarıyla rekabet edecekseniz kendi piyasanıza o başkalarını 

sokmamaya çalışırsınız, çünkü rekabet alanı farklıdır. Örneğin gümrük birliği bu açıdan 

biraz daha sınırlayıcı, bir sistemi kapatıcıdır.  

Bunun bir ileri aşamasıysa, yani örneğin ortak pazara geçiş ise, en değerli bölgesel 

gelişmeler. Orada duvarlar aynen devam ettiği gibi sadece sanayi malları için değil her 

şey için dünya piyasalarının önünde bir koruma söz konusudur ki buna emeğin serbest 

dolaşımı da dahildir. Yani burada artık kişilerin bile o bölgeye giriş çıkışları biraz  

görünen ya da görünmeyen engellerle kapatılır. Hele ki siyasi bir talebi varsa, yani 

siyasi bir bölgeye katılmak isteniyorsa, burada sistemi destekleyici değil, sistem içeri-

sinde ayrı bir blok oluşturma girişimi olduğu söylenebilir. Eğer serbest ticaret bölgeleri 

oluşturuluyor ise bunların küreselleşmeyi destekleyici nitelikleri olduğu söylenebilir. 

Ama burada hemen bir parantez açalım. Tabii bu küreselleşmeden ne anladığımıza da 

bağlı bir şeydir. Benim bugün içinde yaşadığımız sistemin temel dinamikleri olarak 

gördüğüm, liberal ekonominin bazı unsurlarının küresel düzeyde olabildiğince engelsizce 

işleyebildiği bir yapı, zaten engellemek istense bile aşılabildiği bir yapı ve küresel 

anlamda da liberal demokrasinin uygulanma baskısının olduğu bir ortam. Yani her 

yerde olduğundan değil ama en azından asri düzeyde böyle bir baskının olduğu bir 

sistem.  

Üçüncüsü ise evrensel sanat ve özgürlüklerinin giderek daha fazla toplumda 

yerleşip mekanizmalara sahip olmaya başladığı, böyle bir şeffaflığın olduğu bir sistem. 

Eğer bu ilkeler çerçevesinde bir serbest bölge düzenlemesi öngörülüyorsa bunun küresel-

leşmeyi teşvik ettiğine tanık olabiliyoruz. Bir tür eklemlenme yaratıyor. İşte üç devlet 

bir araya geliyor, bu tür yeni bir değerler sistemi ya da serbest ticaret bölgesi kuruluyor, 

ona diğerleri katılıyor ve bir eklemlenme etkisi yaratıyor. Ancak sadece belirli bir 

bölgeye ait değerler sistemi ve sadece belirli bir bölgeye ait bir ticaret ilişkisi ya da 

yatırım ilişkisi öngörülüp, onun da kapıları kapatılmaya çalışıldığı zaman, bu sefer 

küreselleşmenin daha çatışmacı bir bloklaşmaya yol açtığını görüyoruz. Örneğin, Dünya 

Ticaret Örgütü‟nde Avrupa Birliği‟nin uyguladığı gümrük sistemleri gibi ticaret 

öngörüleri büyük kavgalara sebep oluyor. Bir dönem hatta bu epey abartılmıştı. İşte bazı 

pazarlık müdürlüklerinde, özellikle tarım ve içsel ürünlerde kıyamet kopuyor. O kadar 

kopuyor ki raporların adı mesela “Chicken War”. Tavuk yüzünden savaş çıkarılacak 

vaziyette. Bütün bu tartışmaların içerisinde kullanılan kelime, bu savaş sözcüğü. Ve 
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düşünün ki aradaki mücadele ne kadar çirkin hale geliyor, üstelik de küreselleşmenin 

son derece yaygın olduğu bir dönemde.  

Peki, oyuncular niye bu sisteme girerler ya da girmezler, onun üstünde nasıl bir 

etki yaratır, bir de işin orasından bakalım. Devletler ya da ülkeler neden bir bölgesel-

leşme eğilimine dahil olur ya da olmayı istemezler? Birinci tercih, genel olarak izle-

diğimiz kadarıyla, eğer bir büyük aktör var ise ve sizi etkilemeye çalışıyorsa, siz ondan 

korunmak için, onun etkisine girmemek için bir bölgesel yapının içinde yer alabilirsiniz. 

Birinci tercih bu olabilir, yani daha büyük bir etkiyi reddetme amacıyla olabilir böyle bir 

şey. İşte Latin Amerika örneğini verdim. Örneğin, Avrupa Birliği‟nin ilk kurulduğu 

yıllarda Sovyetler Birliği baskısının çok büyük rol oynadığını biliyoruz, birincisi bu 

olabilir.  

İkincisinde ise, küresel sistemin dinamiklerinden daha fazla yararlanmak, yani 

onun bir parçası olmak, önemli etmenlerden biri olmak, karşılıklı bağlılıkların parçası 

olmak istiyorsunuz da bunu tek başınıza yapamıyorsunuzdur. Örneğin, Litvanya gibi bir 

ülkede yaşıyorsanız bunu tek başınıza yapma imkanınızın olup olmadığını sadece 

haritaya bakarak bile anlamanız çok zor olmayabilir. Dolayısıyla eğer o sistemin parçası 

olmayı bir tercih sebebi olarak görüyorsanız, o zaman onun içine dahil olmaya çalışı-

yorsunuz. Ya korunmak için ya da sistemde daha etkin, daha güçlü olmak için böyle bir 

yol seçiliyor.  

Küreselleşme ile bölgeselleşme arasındaki temel paradokslardan bir diğeri de tam 

da bu noktada ortaya çıkıyor, çünkü bir araya gelen devletlerin sadece ekonomileri değil, 

aynı zamanda toplumsal yapıları da ciddi karşılaşmalar yaşıyor ve bu karşılaşmalar her 

durumda olduğu gibi kendi değerler sistemini üretmesine izin verecek hızlılıkta çalış-

mayabiliyor. Bu karşılaşmalar ciddi bazı toplumsal tepkilerin yaşanmasına ve evrensel 

insan haklarının kendi içinde ideolojik olarak ihlal edilmesine yol açıyor. Örneğin 

Polonya Avrupa Birliği‟ne üye olduğu zamanlar bir şey vardı, işte bütün Polonyalı 

muslukçular gelecek ve Fransızları işsiz bırakacak diye. Buradan çıkan sonuç şöyle bir 

şey olarak algılanabilir: bütün Fransızlar muslukçudur ve bütün Polonyalılar gelirler, 

onların işlerini ellerinden alırlar. Büyük propaganda yapılmıştır ve Fransa‟da arasanız 

bir tane muslukçu bulamazsınız ama işte böyle bir genel işinden olma beklentisi gibi 

birtakım toplumsal reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor bugünkü Avrupa ülkelerine baktığı-

mızda. Benzer bir durum, Avrupalılar kadar başka yerde de yok mu? Başka yerlerde de 

var. Latin Amerika‟daki ilk girişimlerde bu işçilerin serbest dolaşımı konusunda 

devletler arasındaki ilişkiler o kadar gerilmişti ki, iki tanesinin arasındaki futbol 

maçında savaş çıkmıştı; yani o ana denk gelmişti, orada açığa çıkmıştı. Bugün Orta 
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Asya‟da çeşitli toplumsal kesimler arasında benzerlilikler vardır; bir yandan ona adapte 

olarak sistemin değerlerini yeniden üretme çabası var, öbür taraftan bunun reak-

siyonları var.  

Üçüncü ve son olarak belirtebileceğim çelişki ise bu bölgenin dışında kalanlarla 

ilgili. Yani bu bölgeler oluşuyor ve bunun dışında kalanın sisteme dahil olma ihtimalinin 

azalması söz konusu olabiliyor. Diyelim ki Türkiye Avrupa Birliği‟ne girmek istiyor ama 

bir türlü giremiyor ve onun dışında kalıyor. Diyelim ki Orta Doğu‟da serbest bir ticaret 

bölgesi kurulacak ama İsrail bunun içine girmiyor ya da girmek istemiyor. Girmeyen, 

giremeyen ya da bunu istemeyenin biraz daha marjinalize olma ihtimali ortaya çıkıyor. 

Yani o araya konan duvar engelleyici bir duvar; küreselleşmenin dinamiklerinin işle-

mesinin önünde ciddi bir sorun yaratıyor. Bu hem üretim faktörlerinin serbest dolaşı-

mında ortaya çıkıyor, hem de ideolojik ve kültürel düzeylerde ortaya çıkıyor. Ne yazık ki 

bir yandan hem dünya vatandaşı olunurken hem de giderek yerelleşme eğilimlerinin ya 

da başka değerlere asılmanın birlikte yaşandığı bir sürece sebep oluyor. Bu yüzden küre-

selleşme bölgeselleşmeyi teşvik eder, bölgeselleşme de küreselleşmeyi teşvik eder diye 

bir sonuç çıkarmak her durum ve koşulda o kadar da kolay değil. Birbirini besleyen 

süreçler olduğu aşikar, çünkü birinin varlığı bir model oluşturuyor. Örneğin, Avrupa 

Birliği‟nin serbest ticaret bölgesi gibi yapıları bir model oluşturuyor, buradaki evrensel 

insan hakları değerleri bir model oluşturuyor. Ama aynı zamanda da bir yeniden bölüm-

lenmenin zeminini hazırlıyor. Sen bizden değilsin, benzemiyorsun, yapın farklı gibi 

birtakım ayrılıklara yol açıyor.  

Bu paradoksların günümüze özgü olduğunu söylememek gerekir; biz bugün içinde 

yaşadığımız koşullarda, baktığımız örneklerden hareketle bu değerlendirmeyi yapıyoruz 

ama 19. yy‟dan beri yaşanan bütün küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimlerinde, ister 

ideolojik olsun ister farklı ekonomik modellerde olsun, benzer çelişkiler yaşama geçti ve 

bunların sonuçları görüldü. Yaşarken, içindeyken çok görülmemişti halbuki.  

Sözlerimi şöyle bitireyim. Biz bugün bölgeselleşmeden bahsederken Avrupa Birliği‟ 

ne bakıyoruz, ama örneğin Doğu Bloğu denilen bölgenin aslında kendi açısından bir 

bölgeselleşme yarattığını da biliyoruz. Ne zaman ki Berlin duvarı yıkılıp iki Almanya 

şak diye karşı karşıya geldi, o karşı karşıya gelişin ekonomik uyumlaştırma modeli 

bugünkü küreselleşme dinamikleriydi; ama halklar arasındaki karşılaşmanın duvarları 

aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar yıkılmadı.  

Bir yandan teşvik ederken bir yandan yeniden farklı tanımlamaların yapılmasına 

izin veren bir durum yaratıyor. Bazen birden fazla yakın coğrafyada alt bölgeler oldu-

ğunda bunlar birbirini tamamlar nitelikler gösterebiliyor. Mesela Avrupa Güvenlik ve 
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İşbirliği Teşkilatı içinde Avrupa Konseyi üyeleri de var, Avrupa Birliği üyeleri de var 

halka halka. Bunların çok daha geniş bir coğrafyada bir istikrar bölgesi yaratma gibi bir 

talepleri olabiliyor ama tam tersi bir şekilde komşu bir bölgede onun alternatifinin 

kurulmasını da teşvik edebiliyor. Bu da belki ilerde, çok öngörüde bulunmak ne kadar 

anlamlı bilmiyorum, ama ekonomik olarak ya da ideolojik olarak farklı türde, eskisi gibi 

değil, farklı bloklaşmanın ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Birinin bu şekilde bir bölgeyi 

konsolide etmesi bir diğerinin kurulmasını teşvik edebilecek nitelikte.  

Sözlerimi şöyle bitireyim, sizle tartıştığımız konuların ortasında Türkiye var. 

Türkiye işte bu iki farklı bölgesel yapılanmanın tam ortasında bir yerdedir. Yıllarca 

köprüydü filan dedik, galiba ilk defa bu gerçek olacak. Yani bugüne kadar köprü 

müydük bilmiyorum ama tam işte o terazinin kırılma noktasında bir yerde duruyor 

Türkiye. Gidişat Orta Doğu‟da, Orta Asya‟da da bu tür girişimlerin, bölgeselleşme 

eğilimlerinin artacağı yönünde. 
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4.3. Can Buharalı 

Değerli hocalarım işin çerçevesini çok güzel bir şekilde çizdiler, hem sınırları takip 

ettiler hem meselenin ne kadar karmaşık olduğunu, içeriğin ne olduğunu anlattılar. 

Benim onlara ilave edecek hiçbir şeyim yok o anlamda. Ben biraz daha alaylı perspek-

tifinden bugünkü gelişmeleri nasıl gördüğümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem bir 

tarihi perspektif hem de geriye dönük birkaç hususu sizlerle o anlamda paylaşacağım.  

İlk olarak konumuz netice itibariyle bölgeselleşme ve küreselleşme; ama dış 

politika perspektifiyle bakıyoruz bunlara. Bu dış politika perspektifinden geleceğimiz 

Türkiye‟nin dış politikası son dönemlerde hangi paralelliklerde gelişti? Bölgeselleşme ve 

küreselleşme eğilimleri Türk dış politikasının şekillenmesine nasıl katkıda bulundu? O 

anlamda belki bir iki tane önemli noktadan bahsetmekte fayda var.  

Türk dış politikası genel anlamı itibariyle cumhuriyetin kurulduğu dönemden bu 

yana siyasi perspektifle değerlendirilen bir dış politikadır. Özellikle 2. Dünya Savaşı 

sonrası Soğuk Savaş ortamının buna ciddi katkısı olmuştu. İki kutuplu dünya içerisinde 

Türkiye Batı‟yla beraber NATO ittifakı içerisinde yer alıyordu, dolayısıyla dış politi-

kasında öncelik NATO ittifakıyla beraber müttefiklere güvenlik sağlanması ve bu 

güvenliğin etrafında şekillenen bir dış politikaydı. Buradaki temel değişim elbette Soğuk 

Savaş‟ın sona ermesiyle oldu, ama aslında Türk dış politikasına baktığımızda ondan 

önceki önemli bir değişimden bahsetmekte fayda var; o da 24 Ocak1980 kararlarıdır, 

çünkü o güne kadar ekonomi Türk dış politikasında ağırlıklı bir rol oynamazken, Türk 

ekonomisinin liberalleşmesiyle beraber ister istemez ekonomi dış politikanın önemli 

unsurlarından bir tanesi haline geliyor. Bunu belki 1980‟lerde hemen fark etmek 

mümkün değil, çünkü dış politika dönüşümleri çok hızlı olmuyor, ama 1990‟lardan 

itibaren bunun Türk dış politikasına yansımalarını çok net bir şekilde gözlemlemek 

mümkün. O tarihe kadar bir büyükelçiliğin ekonomik konularla ilgilenmesi ayıp 

sayılacak iken, 1990‟lardan itibaren artık büyükelçiliklerin önemli misyonlarından bir 

tanesi ekonomik konularla ilgilenmek, Türk iş adamlarının dışarıdaki çıkarlarını 

savunmak, ticaretin gelişmesine katkı sağlamak oluyor. Aslında yapılan anlaşmalardaki 

gelişmelere baktığımız zaman bölgesel ticaret anlaşmaları, karşılıklı verginin azaltıl-

ması yönünde anlaşmalar, çifte vergilendirmenin önlenmesi yönünde anlaşmalar bir 

dönem sonrasında hızla Türkiye‟nin de gündemine geliyor. Dolayısıyla Türkiye‟nin 

gündemi 1980 sonrası dış politikada ekonomi ağırlıklı olarak görülüyor.  

Öncesinde Türk dış politikasında bölgesellik siyasi ittifaklar çerçevesindeydi. 

Avrupa Birliği üyelik hedefi bunlardan bir tanesiydi, her ne kadar Avrupa Birliği 
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ekonomik bir oluşum olsa da. Hocam bahsetti, Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak 

kuruldu ve ekonomik birtakım unsurları ön planda tuttu, ama gerisinde elbette siyasi 

münazaralar vardı. Türkiye de bu bloğun bir parçası olarak yer alıyordu, fakat daha 

sonra ekonominin gündeme gelmesiyle beraber farklı açılımlar başladı. Avrupa da 

Türkiye için öncelikli bir rol oynamaya devam etti, çünkü dünya ekonomisinin en büyük 

kısmı Avrupa‟da yer alıyordu. AB Türkiye ile, Avrupa coğrafyası itibariyle, çok şeyi 

paylaşabiliyordu. Dolayısıyla Türkiye için Avrupa Birliği üyesi ülkeler hem bir pazar 

teşkil ediyordu hem de ekonomik birikimin transferinde önemli bir etaptı.  

Bugün geldiğimiz aşamada küreselleşmenin etkilerini görüyoruz AB-Türkiye 

ilişkilerinde. Bunların başında belki küreselleşmenin getirdiği birtakım zorluklar var. 

Evet, bir taraftan biz de birbirimize müthiş yaklaştık, bilgisayarın tuşunun ucundayız, 

ticaret yapmak da kolay günümüzde, iletişime geçmek de kolay, hatta ulaşım da 

eskisine nazaran çok daha kolay. Yani bugün uçağa binin, istediğiniz yere gidebili-

yorsunuz. Eskiden haftada bir iki sefer uçak olan yerlere bugün günde üç beş sefer 

düzenleniyor. O anlamda böyle bir etkileşim var ama bu olgu bize iki şeyi dikkate 

getiriyor. Bu iletişimin sağladığı kolaylıkla, birtakım çevrelerin rahatlığı için özellikle 

ucuz mal tedarik edebilme çok önemli. Bugün dünya ticaretinin gelişmesinde çok ucuza 

bir sürü şeyi temin etmemiz mümkün. Üretmeye kalktığınızda o fiyata üretemezsiniz. 

Birçok yerde bugün satın alabiliyorsunuz çeşitli pazarlarda. Fakat aynı zamanda işsizlik 

dediğimiz bir olguyu da garanti ediyorsunuz, çünkü ucuza aldığınız zaman kendi 

pazarınızda üretmek pahalı olduğunda bunun kârlısı gerekiyor. Dolayısıyla bu zorluk ve 

bunun etrafındaki diğer zorluklar özellikle gelişmiş ekonomilerde küreselleşmenin belli 

bakımlardan halk üzerinde sorgulanmasına da yol açıyor.  

Avrupa Birliği‟nde yaşanan yukarıda aktardığım süreçtir. Bunların getirdiği 

ekonomik sıkıntılar Avrupalıların refah gücünü bir taraftan arttırırken, yani çok daha 

fazla malı çok daha ucuza sağlarken, bir taraftan da sosyal refah imkanının azalmasına 

bir yerde neden oluyor. Zira rekabet edebilecekleri bir yapıyı bulmuyorlar karşılarında, 

rekabet güçlüğü çektikleri için de kendileri birazcık daha içe kapanmak gibi bir olguyla 

karşı karşıya kalıyorlar. İşte bugün Avrupa ekonomilerinin yaşadıkları sıkıntıların 

başında, Avrupa‟daki bu grevlerde, halk olarak bunu arka planda görüyoruz, dolayısıyla 

küreselleşmenin zorluklarını.  

İkinci bir sıkıntı küreselleşme şeffaflık ilişkisinde yatıyor. Küreselleşme şeffaflığı 

beraberinde getirdiği takdirde daha fazla ilerleyebiliyor ama her yer için bunun doğru 

olduğunu söylemek mümkün değil. Bir kısım demokraside, daha fazla özümsemiş ülkede 

şeffaflaşmanın daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Demokrasinin daha geri planda 
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kaldığı yerlerde şeffaflaşmanın da aslında son derece geri planda kaldığını, öncelik 

olmadığını görüyoruz, çünkü ticaretin koşullarından bir tanesi haline getirilmiş 

durumda değil şeffaflık, önemli unsurlardan bir tanesi sadece. Hatta bazı Batılı ülkeler 

de refleks olarak aslında şeffaflıktan zaman zaman uzaklaşabiliyorlar. İşte Wikileaks 

olayında son olarak yaşadıklarımız buna bir örnek. Orada o zaman ne denilebiliyor? 

Bütün bu küreselleşme olgusu içerisinde, bölgeselleşmeyle kendimi birazcık daha 

koruyabilir miyim, bir iki kimliğimi daha fazla arttırabilir miyim düşüncesi başlıyor. 

Şimdi bu bizi belki Türkiye‟nin bugünkü arayışlarına da birazcık getiriyor, orada böyle 

bir bağlantı kurabiliriz.  

Türkiye 1980 sonrası liberalleşen yapısının içerisinde birtakım adımları attı ve 

bunların en önemlilerinden bir tanesi de güvenlikle refah arasındaki dengeyi sağla-

yabilmekti. Türkiye bir taraftan güvenlik ilişkileri taşıyabilirken bir taraftan da refahını 

geliştirmekle karşı karşıyaydı. Şimdi bu dengeyi ülkenin giderek daha fazla bir şekilde 

sağladığını görüyoruz. Bunun en temel örneklerinden bir tanesi Türkiye-Suriye 

ilişkileri. Güvenlik endeksli olarak gelişen bu ilişkiler, hatırlayacaksınız, çok değil 

bundan on iki sene kadar önce Türkiye‟nin neredeyse Suriye‟ye savaş ilan edeceği 

noktaya gelmişti. Bugün gelinen noktada ortak bir ekonomik alan yaratabilir miyiz diye 

bakıyoruz. Yani ekonomik gelişmeler güvenlik meselesinin aşılması halinde daha fazla 

ön plana çıkmaya başlıyor. Refah yaratıcı bir ortam sağlanabilir diye bakıyoruz. Bu 

perspektiften değerlendirmek gerekirse, Türkiye giderek bölgesinin çok önemli bir 

faktörü oluyor.  

Ekonomik anlamda baktığımız vakit – sadece Orta Doğu‟yu kastetmiyorum 

bölgesel anlamda, Balkanları kastediyorum, Kuzey‟de Rusya‟yı kastediyorum, Kafkas-

ları, Orta Asya‟yı da kastediyorum – bütün bu coğrafya içerisinde, petrol ve doğalgazı 

çıkartırsanız, Türk ekonomisi kadar üretken, Türk ekonomisi kadar yaratıcı ikinci bir 

ekonomi göremezsiniz. Askeri anlamda baktığımız vakit, Rusya ve İran‟la beraber 

bölgede üç tane mutlak güçten bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya entegras-

yonuna baktığımız vakit, zannediyorum bütün bu bölge ülkeleri içerisinde en fazla 

uluslararası taahhüde sahip, en fazla uluslararası angajmana giren, uluslararası 

kuralları benimseyen ülke olarak Türkiye karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bu olgular 

Türkiye„yi hem küreselleştiriyor hem de bölgesinde önemli bir güç haline getiriyor ve dış 

politikasında, bir yerde çok vektörlülük dediğimiz, farklı açılardan kuvvetlerin bir araya 

geldiği bir yapıyı zorunlu kılıyor. 

Türkiye‟nin bu çerçevede son dönemlerde yapmaya çalıştığı, bir taraftan inişe 

geçmiş, küresel anlamda gücünü yitirmekte olan Batı‟da – ki bunun içerisinde ABD, AB 
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üyesi ülkeler, Japonya da var – ve onun karşısında hem ekonomi hem politikada 

ağırlığını arttırmaya çalışan bir Doğu‟da – başta Çin olmak üzere Asya Kaplanlarının 

yer aldığı bir yapı – kendisine bir rekabet gücü avantajı elde edebilir mi diye bakmaktır. 

Bu yeni şekillenen dünyada, eskisi kadar bir tarafın yanında hareket etmeyip, kendime 

bir oyun alanı, bir manevra alanı açabilir miyim diye bakıyor Türkiye.  

Türkiye bu tabiatıyla dış politikayla ekonomi arasındaki bağlantıyı daha da ön 

plana çıkartıyor. Türkiye giderek merkantalist diyebileceğimiz bir ülke haline geliyor; 

mal alıyor, katma değer ekliyor, az da olsa çok da olsa mal seçiyor. Bunu yapabilmesinin 

temel koşulu ticaretin engellenmemesi ve ticaretin gelişmesidir. Burada en sonda deği-

neceğim birtakım değerler vardı, bu değerlere Türkiye sahip çıkıyor mu, bunları koruyor 

mu, o belki esas en önemli olarak günümüzdeki dönemde bulunması gereken bir şey. 

Dolayısıyla, bu düşenler ve yükselenler arasında kendisine bir avantaj sağlayabiliyor mu 

Türkiye? Bunu yaparken bölgesel işbirliklerinde Türkiye‟yi daha ziyade pragmatik 

birtakım yaklaşımlar uygularken görüyoruz.  

Bugün diğer bölgesel girişimlere baktığımızda, Avrupa Birliği başta olmak üzere, 

NAFTA, Bağımsız Devletler Topluluğu, ASEAN gibi birçok entegrasyon girişimi var. 

Bunların içlerinden bir tanesi diğerinden ayrışıyor, o da Avrupa Birliği, çünkü her ne 

kadar çok asli bir yeri olsa da, ticaretin dışında hem siyasi konulara değiniyor hem de 

demokrasi gibi, insan hakları gibi birtakım ortak değerleri savunuyor. Bunu da sadece 

kendi toprakları üzerinde değil, daha geniş bir coğrafyada da savunuyor. Bunu başarıyla 

yapıyor/yapamıyor, ikinci bir tartışma konusu, ama ortak bir paydada burada hareket 

etme kaygısı var Avrupa Birliği‟nin. Yani Sudan‟da bir insan hakları ihlali olduğu vakit 

Avrupa Birliği üyesi ülkeler toplanıp bu konuda bir karar alabiliyorlar. Yaptırımları 

belki fazla olmuyor veya çok etkin olamıyor ama en azından belli düzeyde bir açıklama 

yapabiliyorlar.  

Saydığımız diğer bölgesel işbirliklerinde ise böyle bir kaygı yok, böyle bir arayış 

yok. O bölgesel işbirlikleri kendi alanlarında ekonomik refahı arttırmaya yönelik ve 

ticareti arttırmaya yönelik birtakım girişimler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu 

perspektiften baktığımız vakit, Türkiye o dönemde bu bölgesel işbirlikleriyle neler 

arıyor, neleri yapmayı hedefliyor ve bunlar Türkiye‟nin önümüzdeki dönemde kendisine 

yönelik planlarında birtakım değişikliklere yol açıyor mu? Bu bölgesel işbirliklerinde 

ortak bir vizyon var mı, ortak bir değer kaygısı söz konusu mu? Başka bir deyişle, 

Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün, en kısa planda akla gelen öbür tarafta Türkiye ve 

Rusya, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan, belki yarın Ermenistan, geçecek mi geçme-

yecek mi bu yapıları bilmiyoruz, çünkü birden fazla coğrafya vardır aslında, bunu da göz 
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önünde bulundurmak lazım. Hangi ortak değerleri paylaşıyorlar birbirleriyle, daha fazla 

ticaret yapmak ve para kazanmanın dışında? Bunlar bugün çok net olarak görünmüyor, 

ortaya çıkmıyor. Bu ortak değerlerin olmadığı veya yaratılamadığı bir ortamda bu ticari 

işbirlikleri nereye kadar gider? Bu ticari işbirlikleri karşılıklı etkileşimle, katkıyla 

ilerler. O zaman da burada tarafların birliklerinden bakmak gerekiyor, bunların uzun 

vadeli olup olmadığına bakmak gerekiyor.  

Kafkaslarla işbirliği söz konusu olduğu vakit, Kafkaslarla o işbirliği birtakım doğal 

kaynaklara erişim sağlıyor, başta petrol olmak üzere, Türkiye‟nin enerji transit yolları 

açısından önemli bir ülke olmasını temin ediyor. Bunun karşılığında Türkiye de oraya 

mal satıyor, hizmet ticareti yapıyor. Orta Doğu ile ilişkilerine baktığımız vakit, mal 

satıyor, hizmet ticareti yapıyor. Bunun karşılığında yine enerji kaynaklarına ilişkin 

birtakım avantajlar elde edebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında ekonomik 

anlamda sürdürülebilir bir yapının olduğunu gözlemliyoruz. Bunları başka hususlarla 

zenginleştirmek mümkün mü, ona bakmak gerek, ki karşı tarafın algısı bizim algımız 

gibi mi olacak, yani bu ülkeler bu ticaretle ilgisini nasıl sağlayacaklar, bunların üstünde 

durmak gerekiyor.  

En nihayetinde Türkiye‟nin genel dış politika öncelikleriyle, daha önceki 

çıkarlarıyla veya hedefleriyle nasıl örtüşüyor veya bunlara nasıl sahip çıkıyor? Tabii 

burada ilk akla gelen Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne üyeliğidir, her ne kadar bugünlerde 

böyle çok ağır ve zorlu bir yolda ilerliyormuş gibi görünse de, Avrupa‟nın kendi 

içerisindeki sıkıntılarla karşı karşıya olsa da, hala bir resmi anlamda, hem de projek-

siyonlar anlamında Türkiye‟nin önünde bir hedef olarak görünüyor. Bu hedefe uyumlu 

mu, değil mi, esas tartışılması gereken konu zannediyorum bu. Türkiye‟nin Avrupa 

Birliğine üyelik hedefine bu bölgesel işbirlikleri katkı sağlar mı, hızlandırır mı, belki 

bunu tartışmak gerekiyor. 
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4.4. Soru-Cevap 

 Avrupa Birliği'nin ekonomik bir birliktelik olduğuna dair şüpheler var. Bunun en 

somut yanını birkaç ay önce gördük ki Yunanistan'a adalarını satma önerisi geldi 

Almanya'dan. AB genel olarak bölgeselleşmede, bölgesel entegrasyonda somutlaşan 

bir değer, bunda kuşku yok. Peki, AB'ye bu değeri getiren nedir, eğer siyasi ve 

ekonomik entegrasyonu tam değilse? 

 Faruk Sönmezoğlu: İkisi arasında bir fark var bence. Yani siyasi düzlemde, yapısal 

sorunlar var siyasal entegrasyonun önünde AB açısından. Tabii, uygulamada da bu 

kendini gösteriyor. Yani, çok sık karşımıza çıkan birçok örnek var, ama siyasal 

entegrasyonda en ufak bir umut yok gibi bir manzara da çizmeyeyim. Ama 

bugünden bakıldığı zaman, siyasal entegrasyon kavramı da biraz muğlak. Mesela 

güvenlik politikası gibi somut bir konuya baktığımız zaman bu daha kolay 

anlaşılıyor. Örneğin, ortak bir marş konusunda, bugün bir marş var ama yani o 

anlamda değil, gerçekten diğer ulusal marşlar kalkıp da sadece onun, Beethoveen'in 

9. senfonisinin kalması anlamında bir marş ve bir bayrak siyasal entegrasyonun en 

uç noktasını sembolize eder bana kalırsa.  

Ekonomik düzlemde, işleyişe ilişkin sorunlar var bence. Haliyle uluslararası 

konjonktürdeki birçok gelişme AB'yi de etkiliyor. Yani Amerika'da kriz çıkarsa 

oraya da yansır. İşte para sisteminde bazı sorunlar ortaya çıkar ve dolayısıyla bu 

krizlerden çok etkilenen bazı üyeler diğerlerinin kafasında, acaba bunların yaptığı 

hataları biz mi ödeyeceğiz diye sorular doğurur. Bunlar bence uygulamaya ilişkin 

sorunlardır. Bu her zaman olacak, yani entegrasyon daha ilerlediği zamanda da 

olur. Çünkü entegrasyon dediğimiz şey nedir? Bir bütünleşme, bir ulus-devlet, 

bütünleşmiş ulusal-devlet. İşte ondan daha iyi entegrasyon mu olur? Onun içinde de 

oluyor aynı şeyler. Dolayısıyla entegrasyon dediğimiz bir üst belirlenme içinde 

haliyle olur. İkisini ayırmaya gayret etmek lazım. Yani, yapısal ve çözümü çok zor, 

bugün de çözme yolunda formel bir çerçeve oluşturulamamış sorunlar, siyasal enteg-

rasyonun önünde bunlar var. Bir de esas olarak yapısal anlamda, formel anlamda 

birçok şeyi kurulmuş ama uygulamada çeşitli konjonktürel faktörlerle, çeşitli sıkın-

tılarla karşılaşma durumu var. Ben ekonomik düzlemde olanların daha çok bu 

kategoride olduğu kanaatindeyim. Yani bu verdiğiniz örnek, Yunanistan, İspanya, 

İrlanda, bence bu kategoriye giriyor.  

 Türkiye Afro-Avrasya bölgesinde kapsayıcı bir siyasi merkez. Ankara, İstanbul 

destekli bir finans merkeziyle, Doğu ve Batıda birleştirici bir sosyo-ekonomik 
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entegrasyonun yaratabilir mi ve Avrupa Birliği‟nin bu duruma bakış açısı nasıl olur? 

 Beril Dedeoğlu: Anladığım kadarıyla, Türkiye'nin doğusundaki girişimleri 

batısındakilerle birleştirebilir mi diye sordunuz galiba. Aman Türkiye böyle bir şeye 

kalkışmasın. Yani bu çok anlamlı bir çaba olmayabilir, altında ezilir. Yani bu kadar 

abartmaya gerek olduğunu zannetmiyorum bu meseleyi. Daha dar çerçevede bir 

bakış açısı olursa başarılı olabilecek bir süreç aslında. Örneğin az önce Can'ın da 

söylediği Ürdün, Lübnan, Suriye, Türkiye serbest ticaret bölgesi girişimi, eğer AB'ye 

üyelik sürecinin bir ayağı olarak gündeme getirilir ve tartışılırsa ben bunun 

Türkiye'nin üyeliğini teşvik edici bir şey olduğunu düşünüyorum, eğer tabii AB de 

aynı perspektiften meseleye bakıyor ise. Şu anki konjonktürde bakmıyorlar. Hatta 

şöyle bir yaklaşımları var: evet siz muhteşem bir bölgesel güçsünüz, aynen böyle 

devam edin, çok iyi; o kadar büyüyün, o kadar büyüyün ki bize üye olmanıza gerek 

kalmasın. Dolayısıyla biraz perspektife bağlı, ama teknik olarak bunun yararlı 

olabileceğini düşünüyorum, çünkü daha önce üye olmuş devletler arasında bunlar 

da oldu. Örneğin Doğu Avrupa ülkeleri aralarında birlik kurup, serbest ticaret 

bölgesi oluşturdular falan. Bu yapı üyeliklerini destekleyici sonuç verdi. Suriye'nin, 

Ürdün'ün üyeliği şu an AB'de saçları tamamen dimdik yapabilecek bir şeydir, ama 

Türkiye açısından olumlu bir etki yaratabilir. Ama Çin falan derseniz, girmeyin 

gidin onla birleşin anlamına gelir. Böyle bir şey teknik olarak da çok mümkün değil, 

hedeflememek gerektiğini de düşünüyorum. 

 Can Buharalı: Tabii uluslararası ilişkilerde bir ülkenin belli bir güç projeksiyonunda 

bulunabilmesi için sadece niyet yeterli değil, onun belli unsurlarla desteklenmesi 

gerekiyor. En başta ekonomiyle desteklenmesi gerekiyor, sonra yeni bilgiler, yeni 

teknolojiler üretmekle desteklenmesi gerekiyor, en nihayetinde belli bir askeri güçle 

desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'nin bilgilerini de belki bu anlamda göz önünde 

bulundurmakta fayda var. Evet, Türkiye bölgesinde çok önemli bir ekonomik ve 

siyasi aktör, ama bunun biraz daha ötesine gitmeye kalktığınız vakit o sınırlar net 

bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'nin bugün dünyanın ekonomisine katkısı belli 

(toplam dünya ekonomisindeki yeri yüzde 1-1,5 nispetinde), toplam teknoloji 

üretimine katkısı belli, bunu yayma potansiyeli belli, en nihayetinde dünya çapında 

askeri gücüne baktığımız vakit, orda da yeri belli. Dolayısıyla Türkiye'yi bugün bu 

güç ekseninin dışında bir noktaya gücünü projekte etmeye zorladığınız vakit, 

aslında ülkenin gücünü de azaltmış oluyorsunuz, kaynaklarını da azaltmış oluyor-

sunuz. En basitinden, böyle bir diplomatik kaynağı var mı Türkiye'nin, ona dahi 

bakmak gerekiyor, çünkü bu ilişkiler kendiliğinden gelişmiyor.  
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Dolayısıyla birincisi o, ikincisi, tabiatıyla bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu bu 

durum sanki bir anlık bir olguymuş gibi bir ifade algılıyoruz. Yani birden bire 

Türkiye bölgesinde önemli bir güç haline geldi, bir çekim merkezi, bir mıknatıs oldu 

gibi zaman zaman algılıyoruz. Bu algı kanaatimce çok doğru değil. Türkiye, buraya 

80 yıllık istikrarlı bir emeğin sonucunda geldi. Eğer Türkiye bugün bölgesinde gıpta 

edilen bir ülkeyse, zaman zaman örnek alınan bir ülkeyse veya ilişkilerin geliş-

tirilmek istendiği bir ülkeyse, bu 80 senelik birikiminin bir sonucudur. Ekonomik 

performansının bir sonucu, insan haklarını geliştirmesinin bir sonucu, Amerika'yla, 

AB'yle yakın ilişkilerinin bir sonucu. Bu denklemden bunları çıkardığınız vakit, 

Türkiye ne kadar cazip olur, onu da sorgulamak lazım. Söz gelimi Türkiye'nin 2004-

2005 yılında AB'yle tam üyelik müzakerelerini başlatmadan önceki yansımalarına 

bakın, bölgede başlattıktan sonraki yansımalarına bakın. Dolayısıyla burada yara-

tılan bir sinerji var ve Türkiye bu sinerjiyi sürdürebildiği ölçüde bölgesinde de daha 

önemli bir aktör olacaktır, kalıcı bir şekilde.  

 Türkiye bölgesel iş birlikleriyle neyi amaçlıyor? Yani Türkiye Orta Doğu bağlamında 

bölgesel iş birlikleriyle neleri amaçlıyor? Bir de bu Orta Doğu ülkeleriyle yapılan 

ticaretin orta ve uzun vadede kalıcı ve sağlam hale getirilmesi için yapılması 

gerekenler nelerdir? 

 C.B.: Türkiye bölgesinde artık bölgesine daha güvenle yaklaşan bir ülke oldu, bunu 

belirtmekte fayda var. Bölgesine daha güvenle bakan bir Türkiye‟yle, o bölgede iş 

birliği arayışları da geçtiğimiz dönemde arttı. Bunda bir şey daha var, ona da 

değinelim. AB'nin Türkiye'nin dış ticaretindeki payına baktığımız zaman, yüzde 60 

nispetindeydi, bu oran düştü, yüzde 40-45'e toplam ithalat ve ihracatta; küçülen bir 

AB ve buna karşılık büyüyen bir Türkiye ekonomisi. Bu Türkiye ekonomisi yeni 

pazarlara açılma ihtiyacı duydu. En yakın pazarlar tabiatıyla en doğal pazarlar. Bu 

en yakınımızdaki en doğal pazarlardan bir tanesinde aslında çok sıkıntılı, çok kaotik 

bir dönem yaşandı, Irak'ta müdahale sonrası. Fakat orda da istikrar sağlandıkça 

Türkiye'nin ekonomik anlamda bölgeye nüfuzu kolaylaştı. 

Önümüzdeki döneme baktığımız vakit, Türkiye bu bölgesel iş birliklerinde ne 

arıyor? Şu anda net görünen tek şey var, ticaret arıyor, daha fazla ticaret yapıyor. 

Onun için, demin dedim, merkantilist bir bölge gücü anlayışıyla. Bu ticaretin 

dışında bir ortak payda arıyor mu Türkiye? Bugün böyle bir ortak payda aradığına 

dair fazla bir izlenim vermiyor. Her ne kadar zaman zaman eleştiriler olsa da, 

Türkiye'nin ekseni kayıyor mu veya dış politikasında daha farklı unsurlar, din gibi, 

rol oynuyor mu diye baktığımızda, bunların dış politikaya kalıcı bir şekilde 
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yansıyan, kurumsal anlamda yansıyan bir yönünün bugün bulunmadığını 

görüyoruz. Bu ilerde olmaz anlamında söylemiyorum, ama bugüne bakılarak 

yansıyan bir durum yok. Fakat demin Beril hocamın bıraktığı noktada başka bir 

şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet, diyoruz ya, Suriye'yle, Ürdün'le, Lübnan'la 

bir serbest ticaret bölgesi kuralım, bu da bizim AB'ye üyelik sürecimizi güçlendirsin, 

böyle bir iş birliği varsa. Şimdi bir kere böyle bir denklem, aslında hatalı bir 

denklemdir, çünkü bugün Türkiye AB'ye yükümlülükleri çerçevesinde, AB'nin 

serbest ticaret anlaşması imzalamadığı bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması imza-

layamaz, çünkü gümrük tarifeleri ortaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu ülkelerle 

daha derinleştirilmiş bir işbirliğine gidebilmesinin koşulu, AB'yi de bu ülkelerle 

daha derinleştirilmiş bir serbest ticaret işbirliğine çekmesidir. O zaman Türkiye AB 

için bir kazanım olur ve bu Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini destekleyici bir unsur 

olur. Aksi takdirde Türkiye'yi bugüne kadar sürdüre geldiği AB'yle dış ticaretinde 

ortak politikalar oluşturma anlayışından uzaklaştırır, ki bunun en temel etkisi 

Türkiye'nin Gümrük Birliğindeki yerine olur, orda bir bozulmaya yol açar. Biliyor-

sunuz Gümrük Birliği de Türkiye'nin izole bir kararı değildir, bir anlaşma değildir 

bir kere; Türkiye‟yle AB arasındaki ortaklık anlaşmasının bir ürünüdür, dolayısıyla 

bir karardır. Gümrük Birliğinin bozulması Türkiye'nin ortaklık anlaşmasının sorgu-

lanmasına yol açar. Bu siyasi bir karardır. Türkiye böyle bir karar veremez değil, 

verebilir elbette, düşünebilir, bir serbest ticaret anlaşmasına çevrilmesini düşü-

nebilir. Ama bu çok önemli siyasi sonuçları olan bir karadır. Öyle ben bugün bunu 

yapıyorum yarın da işte başka bir şeyi yapacağım diye gidilemez bu konunun 

üstüne. 

 Tarihsel olarak baktığımızda, Avrupa'da da Amerika'da da ekonomik ilişkilerin belli 

bir coğrafyayla geliştirilmesi, daha sonra belli değerlerin ihracı sonuçta bir 

yayılmacılık dönemini getirmiştir, bir emperyal söylemle gelişen bir emperyalist 

politika gündeme getirmiştir. Bugün bazı yazarlar yeni bir emperyal politikanın, bu 

şekilde özellikle Orta Doğu ekseninde geliştiğini söylemektedir. Türkiye'nin bu 

bağlamda, bu politikalarla, bölgede aktör olmak istemesi veya ekonomik ilişkileri 

geliştirmek suretiyle önemli bir aktör olmak istemesi acaba emperyal söylemin bir 

parçası olmak ve bir emperyal devlet olma amacını mı simgelemektedir? 

 B.D.: Yani kafasında bu tür düşünceler, hayaller olan siyasiler olabilir ama genel 

gidişat olarak böyle bir ortamın olduğunu söylemek mümkün değil. Hayal düzeyinde 

kalacağını tahmin ediyorum, çünkü bulunduğumuz coğrafyada emperyal hayalleri 

olan tek ülkenin Türkiye olmayacağını düşünmek lazım. Türkiye'nin açılım içinde 
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bulunduğu her ülke zaten başka bir ülkenin açılım alanına denk geliyor. Yani orda 

keskin bir rekabet de söz konusu, dolayısıyla böyle bir mutlaklık olduğu kanaatinde 

değilim. Biz açılım bölgesi falan diyoruz da, bu daha önce çok alışık olmadığımız bir 

tarz olduğu için önemsiyoruz. Ben Almanya'da, Fransa'da bu tarz bir panel 

yapıldığını sanmıyorum, Almanya bölgesel güç olur mu diye. Bize yeni olduğu için 

bunları tartışıyoruz.  

Birçok ülkenin farklı toplumsal kesimleri içerisinde bu tür endişeler mevcut. 

Örneğin Mısır'la yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Mısır'daki bir dizi kesim “Siz 

Osmanlı'yı canlandırmak istiyorsunuz.” diyor. İşte Irak'la ya da Erbil'le ilgili 

birtakım girişimlerde bulunulduğunda ve bunu da AK Parti hükümeti yaptığı 

zaman “Siz Kürtleri Müslümanlaştırmak istiyorsunuz.” deniliyor. Öyle birtakım 

çeşitli reaksiyonlar söz konusu. Burada toplumsal iletişim konusunda henüz kalıcı 

yapılar kurulmadığı için, önyargılar henüz tümüyle kırılmadığı için böyle bir 

aşamanın olması mümkün. Ticaret ilişkileri gelişse dahi bunlar olacaktır, buna hiç 

kuşku yok. Ne zaman ki bölge ekonomilerinin kendi ekonomilerine güvenleri 

artacak, böyle bir bakış açısından vazgeçeceklerini tahmin ediyorum. Türkiye'de de 

bunu kullanan, bundan keyif alan, hafif ağabeylik yapanların olduğunu kabul etmek 

lazım, ama işte parası çok olan bazen böyle yapıyor, yapabilecek bir şey yok. Ama 

dediğiniz gözlem, gözlem düzeyinde, toplumsal refleks düzeyinde mevcut. 

 Türkiye kendi bölgesinde ağabeylik yapıyor. Şimdi ben karşılaştırıyorum. Büyük 

Orta Doğu Projesine girdiğinde karşısına Avrupa Birliği çıkıyor. Avrupa‟ya yakın-

laştığında İkinci Körfez Savaşı çıkıyor, Amerika çıkıyor. Kafkaslara döndüğü zaman 

Ermenistan açılımı var, bir sıkıntısı var. Arap birliğine döndüğü zaman, İsrail, 

dolayısıyla Amerika'yı karşısında buluyor. Şimdi bu küreselleşme bağlamında 

baktığımız zaman, şöyle diyelim, küreselleşmenin iş gücü ve kaynak tüketimine 

baktığımızda, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkeleri kullanma çabası olarak 

gözüküyor. Türkiye kimin ağabeyi olacak? 

 B.D.: Yani mümkünse Türkiye ağabey olmasın. Niye olsun? Bir ara buna kalkışıl-

mıştı, ben yanlış hatırlamıyorsam. Orta Asya'da ülkeler bağımsızlıklarını kazandı, 

Türkiye “Yaşasın Türki cumhuriyetler birliği! Ağabeyiniz geldi.” dedi. “Bir dakika 

biz daha yeni bir ağabeyden kurtulduk, bir kendimize gelelim.” dediler. Bazılarının 

kafasında olabilir tabii. Ben Türkiye'de ciddi siyaset yapıldığı kanısını taşıyorum 

yurtdışında. Şimdi AB'ye girersek, orada ağırlığı çok olacaktır, dolayısıyla sistemi 

götüren başoyunculardan bir tanesi olacağı kaçınılmaz. Yani büyük ölçüde itiraz-

ların bir kısmı buradaki kurumsal temsil oranından kaynaklanıyor. Dolayısıyla 
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burada birinci ağabey değil ama mekanizmayı götürenler arasında yer alabilecek bir 

ülke. Orta Doğu'da keza oyunu götürecek oyuncuların içinde, yani ağırlık oranına 

baktığınızda, ama Orta Asya'da aynı şeyi söylemenin mümkün olduğunu düşün-

müyorum. Yani Rusya gibi bir oyuncu varken bölgede Türkiye “Ben de Rusya kadar 

etkinim.” diyemeyebilir. Yani çok karşılaştırılabilir bir şey değil. Benim izlediğim 

kadarıyla Türkiye belirli bölgelerdeki varlık biçimini bu büyük güçlerin üstünden 

yapıyor. Yani örneğin Orta Asya'daki faaliyetlerini Rusya'yla çatışmadan 

sürdürmeyi, onun üstünden yapmayı deniyor ve bunu da gayet rasyonel buluyorum 

doğrusu, çünkü öbür türlü kayıp söz konusu olur, ki yaşandı bunlar, yani daha önce 

çok yakın bir geçmişte yaşandı. Orta Doğu'daki girişimlerinde de, ben AB'ye 

rağmen, Amerika'ya rağmen olmayan bir ilişki sürdürdüğü kanaatini taşıyorum, 

çünkü, işte az önce Can da söyledi, orayı eklemlendirmek için girişimlerde 

bulunmak iyidir, ama alternatif bir yol çiziyor gibi olduğunuz zaman bazılarının 

uzaklaşmasına yol açarsınız. Ağabeyliği kafasından geçiren vardır ama ben böyle bir 

şeyin çok mümkün olduğu kanısında değilim. Bir tek burada Balkanları biraz muaf 

tutabilirim, çünkü Balkanlarda istikrarsızlık alanlarının halihazırda üstü kapa-

tılmış durumda, her an bazı istikrarsızlıklar olabilir. Nokta alanlarda Türkiye'nin 

etkisi çok yüksek; Bosna'da, Makedonya'da ya da Arnavutluk'un bir kısmında nokta 

alanlarda oldukça varlığı yüksek ve bu varlığını da gene NATO kaynaklı bir işbir-

liğinin içinden alıyor. Mesela buralarda, bu nokta nokta alanlarda bu ağabeylik 

rolünü sürdürme imkanı vardır belki. 

 Türkiye'nin bölgesel güç olduğundan söz ediyoruz ama Türkiye'nin halen bir Kıbrıs 

sorunu var. Türkiye Kıbrıs sorununu çözemezse, yani Kıbrıs'ta görüşmeler olumlu 

sonuçlanamazsa, bu Türkiye'nin hem üyelik sürecini hem de bölgesinde önemli bir 

aktör olmasını nasıl etkiler? Yani kalıcı bir bölünme Kuzey Kıbrıs'ı Türkiye'nin 82. 

vilayeti mi yapar? Bu Türkiye'nin Avrupa'yla ve bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerini 

nasıl etkiler? 

 F.S.: Şimdi şöyle bir cevap vereyim. Kıbrıs sorunu son dönemde, özellikle 2003'ten 

itibaren, AB'yle olan ilişkilerin dışında ele alınamaz gibi gözüktü, özellikle Kıbrıs 

Rum tarafı 2004'te AB'ye üye olduktan sonra. Çok iç içe geçmiş iki konu, fakat ben 

şöyle bakılmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Kıbrıs sorunu çok uzun 

zamandır Türkiye'nin Batı dünyasıyla, Yunanistan'la olan ilişkilerini etkileyen bir 

sorun. Dolayısıyla bu sorunun bir şekilde çözülmesinin Türkiye'ye yarar sağlaya-

cağı, Türk diplomasisinin önünü açacağı kesin. Zira şu çok açık ki, Türkiye bundan 

önceki dönemde enerjisinin çok büyük bir kısmını Kıbrıs meselesi dolayısıyla 
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harcamış oldu. Yalnız tabii sorunların çözümü yalnız bir tarafın elinde gibi görül-

memeli. AB meselesine bakıldığı zaman şöyle bir manzara var: AB-Türkiye ilişki-

lerinin gelişimini çok arzulayan kesimler de çevreler de var, haklı da büyük ölçüde 

bu insanlar. Yani Kıbrıs sorunu zaten Türkiye diplomasisinin önünde, AB dışında 

bir sorun, AB'yi de kilitliyor.  

Ben burada biraz farklı düşünüyorum çoğunluktan. Kıbrıs AB'yle ilişkilerde sorun-

lardan bir tanesi ama en önemlilerinden biri değil. Şu anda Kıbrıs sorunu nedeniyle 

tıkanma var zannedilmesin. Yani Kıbrıs sorunu, farz edin, Türk tarafı ve Türkiye, 

Rum tarafı ne diyorsa kabul etti, çözüldü. Peki, AB-Türkiye ilişkileri hemen düzelir 

mi? Düzelmez. Daha doğrusu, AB'nin Kıbrıs konusunda çeşitli gerekçeleri var özel 

olarak. Kıbrıs sorununu aslında AB içine taşıyan kendileri; ilkelerini, hepimizin 

bildiği gibi, bir kenara bıraktılar. Birçok ilkeyi, en basitinden, sorunları olanları 

almama ilkesini bir kenara bıraktılar ve aldılar Kıbrıs Rum tarafını. Peki, şimdi, 

buradaki alma gerekçeleri geçerli mi? O da hayır. Çünkü dediler ki, yoksa 

Yunanistan bloke edecek 10 ülkeyi. Hayır, AB isterse Yunanistan'ı kolaylıkla ikna 

edebilirdi, hele de bugünkü Yunanistan'ı, Kıbrıs Rum tarafı da dahil. Yani unut-

mayın Avusturya'da demokratik yolla iktidara gelmiş olan Haider rejimini, yani 

niteliği ne olursa olsun, demokratik yollardan iktidara gelmiş bir kişiyi, partiyi 

iktidardan düşürdüler. Şimdi AB'nin bu yeteneği varsa Yunanistan üzerinde, Kıbrıs 

Rum tarafı üzerinde kullanılamayacağını düşünmek saflık olur. Yani AB, Kıbrıs 

sorununu, Türkiye ile olan ilişkilerinde kendisinin başka açılardan tereddüt ettiği 

noktalarda bir bahane olarak görüyor.  

Son olarak şöyle bir cevap vereyim, çünkü buna çok somut cevap vermek mümkün 

değil, çünkü ne olacağı konusunda çok net bir durum söz konusu değil, ama şöyle bir 

mantık yürütmek lazım. Eğer Kıbrıs sorunu, demin onu söylemeye çalışıyordum, 

çözülürse ne olabilir? Ben şundan eminim. Avrupa Parlamentosu‟nun aldığı 

kararlara bakınız. Tabii şu anda Avrupa Parlamentosu‟nun Türkiye ile ilgili almış 

olduğu kararların çok önemi varmış gibi görünmüyor, fakat gelecek günlerde bu 

muhtemelen daha artacak. O kararlara baktığınız zaman, ki artık Avrupa Parla-

mentosu‟nun kararlarının önemi eskiye göre çok arttı, zira üyelik şeklen de olsa 

Avrupa Parlamentosu‟ndan geçmek durumunda. Hatta bu kararlar müktesebatta da 

asıl, esas, temel anlaşma maddeleri gibi dikkate alınacak dendi. Türkiye'nin bugün 

iç/dış politikasıyla ilgili, sorun olarak adlandırılabilecek ne varsa, bu konularla ilgili 

genellikle Türkiye karşıtı kararı var Avrupa Parlamentosu‟nun. Yani, ben size şunu 

söyleyeyim. Kıbrıs sorunu gündemden düştüğü anda, ben bunları tek tek burada 
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söylemekle uğraşmam, ama o sıraya baktığınız zaman hangi sorunların karşınıza 

çıkacağı belli.  

Ben şöyle bitireyim o zaman, bugün olacak şey değil ama Moskova'da Komünist 

Parti yeniden iktidara gelse biraz daha farklı bakarlar Türkiye'ye herhalde. Buna 

ancak böyle cevap verilebilir. Yani konjonktürel değişikliklerle bunun yakın ilgisi 

var. Yoksa Kıbrıs sorunu, evet önemli bir basamaktır ama yirmi tane basamak 

varsa bunlardan bir tanesidir. Birini aştığınız zaman diğer on dokuzuyla uğraşmak 

zorundasınız, bunu bilmek lazım. 

 C.B.: İzin verirseniz Kıbrıs konusunda hocamın söylediklerine bir ilave yapmak 

istiyorum. O da şudur. Kıbrıs meselesinin bugünkü varlığı aslında sadece Türkiye-

AB ilişkilerini etkilemiyor. Sizin sorunuzun altında bir yerde o yatıyor. Türkiye'nin 

bölgesel gücü... Bir örnek vereceğim. Kıbrıs meselesinin çözümsüzlüğü, AB-NATO 

ilişkilerinin geliştirilmesinin önünde bir engel teşkil ediyor. Burada da Kıbrıs mese-

lesinden ötürü, Türkiye bu ilişkilerin gelişmesine engelmiş gibi görünüyor. Oysaki 

aslında bütün ülkeler NATO'yla AB'nin daha yakın bir işbirliği kurmasını istiyor. 

Sadece Avrupa ülkeleri açısından söylemiyorum, Amerika açısından da bu böyle. 

Dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü burada Türkiye'yi farklı bakımlardan 

da bir yalnızlığa itiyor, farklı durumlardan da zor bir durumda bırakıyor. Kıbrıs 

sorununun çözümü Türkiye'yi tek başına AB'ye üye yapmayacak, hocamın tarif 

ettiği gibi, başka meseleler de var halledilmesi gereken. Ama tabii öbür meselelerin 

diğer yansımaları bunlar kadar görünür değil. Dolayısıyla Kıbrıs'ın diğer yansı-

maları çok kuvvetlidir. Kıbrıs'ta bir çözüm Türkiye'nin bölgesel etkinliğini mutlak 

surette arttıracaktır. Çözümsüzlüğü belki Türkiye'yi belli bir dönem için çok zor 

durumda bırakacaktır ama orta ve uzun vadede baktığınız vakit yeni bir düzen 

kurulabilir, ama o bir sıkıntıdır. 

 Basından takip ediyoruz Euro'nun halini, Avrupa‟daki küçük ülkelerin yaşadığı 

krizleri, Avusturya olsun, Yunanistan, Portekiz, İspanya vs. Vatandaşlarının 

AB'den çıkalım dediği bir Avusturya var. Euro‟nun bu durumu Türkiye'nin ileride 

önünü açar mı? Yoksa daha da fazlasıyla yok mu eder? 

 C.B.:  Euro'nun içinde bulunduğu durum, tabiatıyla AB üyesi ülkeler için ciddi bir 

endişe, sıkıntı kaynağı. Yalnız bir hususu hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz, 27 

üye ülke var AB'de, Euro bölgesinde bunlardan yalnızca 16 tanesi var. Dolayısıyla 

Euro AB'nin bütününü temsil eden bir para birimi değil. Euro etrafında yaşanan 

krizler de 27 ülkenin tamamını o anlamda doğrudan etkilemiyor. İleri bir işbirliği 
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örneği bu üye ülkeler arasında. Zamanla diğer 11 üye ülkenin de, işler yolunda 

gitse, Euro'ya katılımı durumunda, AB'nin Avrupa‟nın tamamını temsil eden bir 

para birimi olması planlanıyordu. Ama bu yolda daha katedilmesi gereken çok 

mesafe olduğu anlaşılıyor.  

Euro'ya ilişkin olumsuzluklar AB'yi nasıl etkiler? Mutlaka çok derinden etkiler ve 

çok önemli şekilde yaralar. Her ne kadar bütün üye ülkeler Euro'da olmasa da, 

AB'nin ekonomik anlamda motoru sayılabilecek; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya 

gibi ülkelerin tamamı Euro bölgesi içerisinde, dolayısıyla bu ülkelerde çok ciddi 

şekilde ekonomik çalkantılar olur ve bu çalkantıların da mutlak surette siyasi 

sonuçları, yaptırımları olur. İşte bugün görüyoruz, daha kriz o denli önemli 

boyutlara ulaşmamışken üye ülkelerden vatandaşlarının haykırışlarını, özellikle 

sosyal refah devletinden ileri gelen birtakım haklarını kaybetmeye karşı nasıl ayak-

landıklarını hep beraber görüyoruz. Bu krizin daha da derinleşmesi bu süreci 

mutlak surette olumsuz yönde etkileyecektir.  

Fakat bu AB'nin dağılması gibi bir sonucu beraberinde getirir mi? Zannediyorum 

burada çok kolay korelasyonlar kuruluyor. Bu o kadar otomatik olarak olacak bir 

süreç değildir, çünkü AB'nin temelinde aslında Euro değil dört tane serbesti 

yatıyor.: malların, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımı. Ve bugün 

zannediyorum aklı başındaki herkes, özellikle siyasiler, bu dört tane temel 

serbestiden geriye gidilmesinin bir yerde Avrupa'nın ve kendi devletlerinin sonu 

olacağını öngörüyor, çünkü bugünkü küreselleşen dünyada kendinizi artık kapat-

manız, “Ben bir küçük devletim, bu küçük devletin içerisinde duvarlarımı örüyorum, 

başka kimseyle de işbirliği yapmıyorum, kendi refahımı, kendi güvenliğimi sağlı-

yorum.” demeniz mümkün değil. Bu anlamda Avrupa‟nın küçülerek de kendi 

refahını arttırması mümkün değil. Dolayısıyla o sonucu çıkarmak bundan mümkün 

değil. Fakat böyle bir kriz bu dört tane serbesti etrafında bütünleşen Avrupa 

içerisinde kimilerinin daha ileri entegrasyonu daha küçük gruplar halinde 

aramaları sonucunu doğurur. Neyi kastediyorum? Bir daha Euro değil de Meuro 

diye bir para birimi kurulur ama 16 ülke yer almaz bunun içerisinde; gerekiyorsa 

Fransa, Almanya ve onun etrafında belki güçlü ekonomilere sahip Belçika, 

Hollanda, Lüksemburg gibi onların peşinden gelebilecek ülkeler yer alır. Güvenlik 

alanında benzer bir yapılanma olur, ama bunda sadece belli başlı aktörler rol oynar, 

güvenlik alanında daha kuvvetli olanlar, ama dört tane serbestiye dokunmaksızın. 

O da hangi sonucu getirir? Bu hızlı gelişmeden kaynaklanan, periferide sayabile-

ceğimiz birtakım ülkelerin aslında AB'nin core ülkelerinden, merkez ülkelerinden 
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farkının daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına yol açar. O farkın kapanması 

için neler yapılabilir? O zaten bugün AB'nin üstünde çalıştığı ve zor bir durum.  

 Biliyorsunuz iktidar partisinin muhafazakar bir tarafı var ve sayın Başbakan 

kendisini muhafazakar demokrat olarak tanımlıyor. Şimdi Filistin meselesine 

baktığımız zaman, 2008'de, özellikle Davos kriziyle başlayan Filistin'e çok ciddi bir 

destek var ve İsrail'le kurulan ilişkilerin ciddi anlamda gerildiğini biz biliyoruz. Bu 

destek neden? Bakıyorsunuz de facto bir Filistin devleti var ve bu de facto devletin 

başkanı 2009 yılının Ağustos ayında Kıbrıs Rum Kesimi'ne veya uluslararası 

camianın dediği gibi Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gidiyor ve orada Hristofyas'la beraber 

yaptığı basın açıklamasında diyor ki “Biz Kıbrıs'ta Rum tezlerini destekliyoruz. 

Bizim ortak problemimiz işgal.”. Yani Hristofyas diyor ki biz işgal altındayız, 

Mahmud Abbas diyor ki biz de işgal altındayız. Bu bağlamda baktığımız zaman ben 

Türkiye'yle Filistin arasında bir dış politika çıkarı göremiyorum. Yani neden böyle 

bir ülkeyi desteklersiniz? Bunun devlet başkanı, gidiyor sizin – haklı ya da haksız 

olduğunu tartışmıyorum, belki uluslararası camiada Türkiye işgalci konumundadır, 

Kıbrıs'ta ne yazık ki böyle bir durum var – ama yine de gidiyor sizin aksini 

savunduğunuz bir tezi destekliyor. Sizi bir suçla itham edenleri neden 

desteklersiniz? Bu bağlamda bir eksen kayması olduğunu düşünür müsünüz? 

 C.B.: Siz dış politikada küçük noktalardan yola çıkarak, daha büyük bir tablonun 

bütününe yeten bir konumdan bahsediyorsunuz şu anda. Eğer ülkeler ilişkilerini 

sadece bu tür küçük meselelerle ortaya koyuyor olsalardı, zannediyorum hem ikili 

ilişkiler bakımından hem çok taraflı ilişkiler bakımından büyük zorluklar yaşanırdı. 

Ben size başka örnekler vereyim. Gene en büyük müttefiklerimizden birinde, gene 

sizin kabul etmediğiniz Ermeni soykırımına ilişkin birtakım çabalar oluyor. Ama 

aynı Ermeni soykırımına ilişkin çabalar farklı yönleriyle başka bir Müslüman 

ülkede, sizin zaman zaman yakın, zaman zaman uzak ilişkiler kurduğunuz İran'da 

oluyor. İran'da her yıl 140 bin Ermeni 24 Nisan'da yürüyüş yapıyorlar. Dolayısıyla 

bunlara salt bu perspektiften bakabilmek mümkün değil. Siz kendinize baktığınız 

vakit, belki biz bunları görmüyoruz, kendi dış politikanızda da benzer çelişkilere 

zaman zaman düşebiliyorsunuz. Çin ile ilişkilerinizde düşüyorsunuz. Bir taraftan 

Sincan'daki olayları eleştiriyorsunuz, bir sene sonra ticari ilişkileriniz alt üst oluyor, 

eleştiremiyorsunuz. Meseleye bu perspektiften değil de, Filistin-İsrail sorunu 

Türkiye için neden önemli diye bakmak lazım. Yani Mahmud Abbas'ın Kıbrıs'ta 

yaptığı açıklamalar bir tarafa, oradaki hikaye zannediyorum şu. İsrail-Filistin 

meselesinde çok uzun yıllardır süregelen bir çözümsüzlük var. Bu çözümsüzlüğün 
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aşılabilmesi için iki tane, iki düzeyde aktör var. Bir tanesi küresel düzeydeki 

aktörler, ABD başta olmak üzere, diğeri ise bölgesel düzeydeki aktörler, Suudi 

Arabistan gibi, Mısır gibi bölgenin etkin ülkeleri. Bunlar bugüne kadar bu 

meselenin sahiplenilmesi açısından ortak bir tutum ortaya koyamadılar. Dolayısıyla 

hem bölgesel toplumlar nezdinde, ama aslında bölgesel toplumların da ötesinde, 

Avrupa'ya da gittiğiniz vakit, bu konuda kanayan bir yara var. Yani bir adaletsizlik 

duygusu hakim. Şimdi insanlar haliyle çözümün ne olacağı konusuna kafa yormu-

yorlar ama bir şekilde Filistin halkının ezildiğini, acı çektiğini, korunamadığını fark 

ediyorlar. Dolayısıyla bu içten içe kanayan bir yara. Zannediyorum Türkiye'nin 

meseleye bakışında böyle bir perspektif var.  

İkincisi burada, yine kişisel kanaatim, zannediyorum popülist eğilimler rol oynuyor, 

çünkü kamu vicdanını zedeleyen bu yaranın üstüne gittiğiniz vakit, o kamu vicda-

nının da bir yerde desteğini elde etmiş oluyorsunuz. Bu size uluslararası ilişkiler 

anlamında belli bakımlardan bir ağırlık kazandırıyor, ama kesinlikle bu sizi ön 

plana çıkartıyor da diyemem, çünkü aynı zamanda o kamu vicdanının yaralı olduğu 

rejimler size acaba öyle mi bakıyorlar, bunu bilemiyorsunuz. Kamu vicdanının 

yaralı olması ve kamu vicdanının bunu istiyor olması oradaki rejimler üstünde bir 

etki yapıyor mu? Suudi Arabistan halkının Filistin halkına sempati duyması, Suudi 

Arabistan rejiminin bu konuya bakışını değiştiriyor mu? Onları bilmiyoruz. Çok 

fazla bugüne kadar değiştirmedi. Türkiye'nin rolü ne olur, onu bilemiyorum. Dolayı-

sıyla, meseleye sadece din ekseninden bakmak, bence dar bir eksen olur. Öyle bir 

niyet olabilir, bundan istifade etmek gibi bir niyet olabilir. Niyet okumak mümkün 

değil, ama dediğim gibi kurumsallaşmış bir etkisi var mı diye baktığınız zaman, onu 

görmüyorsunuz ama muhakkak Arap halkı, Arap sokağı üstünde, hatta İran sokağı 

üstünde Türk politikalarının bir etkisi oluyor. 

 Küçük bir şeyden çıkarak genele bakmak değil aslında benim demek istediğim, 

sadece örnek vermekti. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Türkiye'nin Filistin'e 

verdiği destek ve İsrail'le ilişkileri aşırı şekilde gerginleştirmesinin bir fayda zarar 

analizini yaptığınızda – çünkü dış politikaya duygusal bir şekilde bakmamak 

gerektiği kanaatindeyim, dış politikada çıkarlarınız doğrultusunda hareket 

edersiniz –  Türkiye'nin çıkarları zedelenmiş midir bu noktada? Benim asıl sormak 

istediğim bu olacaktı. 

 F.S.: Mahmud Abbas'ın Hristofyas'la ilişkisini hatırlatarak, bu türden bir olayınm 

yaşanmasının Türk dış politikasını veya Türkiye durumundaki bir ülkenin 

politikasını nasıl etkiler? Şimdi, eğer dış politikada bu tür tutarlılık testlerini çok 



61 
 

sık yaparsanız, önce kendinize yapmanız gerekir. Çok mesafe alamazsınız. Mesela 

Can Bey Çin'le ilgili, daha doğrusu Doğu Türkistan'la ilgili örneği verdi ki bugün-

lerde en fazla gözümüze çarpan o. Başka örnekler de verilebilir onlarca, birçok 

ülkenin diplomasisinden verilebilir. Mesela Türkiye, Bosna meselesinde, çoğunluk 

görüşünün hakimiyetini Kıbrıs‟la ilişkilendirdiğiniz zaman, Kıbrıs'taki tezin tam 

tersini savundu, hem de çok hararetle. Halbuki Kıbrıs'taki pozisyona baktığımız 

zaman, Bosna ile tam tezat teşkil ediyor, tam çelişki teşkil ediyor. Bunun başka 

örnekleri de var, Karabağ politikasında da aynı şeyi görmek mümkün. Bu türlü 

tutarlılık arayışları olmalıdır. Fakat bu konuda ipin ucunu kaçırırsanız, gündelik 

deyimle, BM Genel Kurulunda sizin delegeniz konuşurken hep hatırlatılır bu türden 

çelişkiler. Ama burada yüzde yüz tutarlı olma imkanı çok fazla değildir. Dolayısıyla 

Mahmud Abbas da böyle bir durumdadır, onu demek istiyorum. Yani oradan 

hareket ettiğiniz zaman, Kıbrıs Rum Kesimi uzun yıllardır Filistin'e yönelik silah 

kaçakçılığının merkezlerinden biridir. Dolayısıyla Rum tarafı Arafat döneminden 

beri Filistin'e, İsrail'in ve bölgedeki bazı ülkelerin de müsaade etmemesi karşısında 

– Kıbrıs Rum tarafı zaten bu türlü ilişkilere biraz açık bir coğrafyadır, bir kısım 

malların akışını sağlama anlamında – silah gidişine epey imkan tanıdı uzun 

yıllardır. Onun için Yaser Arafat da aynı şeyi yaptı, bu yeni bir durum değil. Yaser 

Arafat çok net olarak Kıbrıs Rum Kesimi tarafının, Makarios'un yanında yer 

almıştır daha önceki dönemlerde. Burada, Türk dış politikasını yönetenler konuyu 

böyle görmemek, duymamak gibi bir tutum içinde olur. Bundan dolayı İslami 

perspektifle alakalı düşünülmemeli bence.  

Ancak, mesela politika içinde din eksenli düşünülmesinden kaynaklanan başka bir 

hata oldu Araplar arası ilişki açısından, İsrail'le Araplar açısından değil. Çünkü 

İsrail o kadar çok hata yapıyor ki... Yani unutmayın, Ecevit hükümeti döneminde, 

Ecevit öyle bir laf söyledi ki, “Soykırım yapıyorlar.” dedi. Bence Türkiye'nin devlet 

adamlarının bu lafı fazla kullanmaması lazım, ama bence kendini bir an tutamadı 

ve bu türden bir ifade kullandı, ki hiç bugünkü hükümetin değerlerini savunduğunu 

söyleyemeyeceğimiz bir Türk lideri. Dolayısıyla, bu anlamda bir sorun görmüyorum 

ben Araplar arasındaki ilişkide. İsrail çok hata yaptığı için bu hükümetin yerinde 

başka bir hükümet olsa da benzer bir politika gütmek durumunda kalabilir, yani 

dengeyi bozmak zorunda kalabilirdi. Ama mesela Hamas ile Mahmud Abbas 

arasındaki ilişkide bundan 3-4 sene önce, daha Batı Şeria'yla Gazze tam ayrılmadan 

önceki gerginlik sırasında, Türkiye Başbakanı dedi ki Hamas demokratik yollardan 

gelmiştir, çünkü Mahmud Abbas meclisin feshedilip yeniden seçimler yapılabile-
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ceğini söylemişti o aralar. Dedi ki “Bu demokratik seçimle gelmiştir. Bu yapılamaz.”. 

Bence bu bir hatadır, çünkü bu tamamen Araplar arası, hatta Arapların da bir 

kesiminin, Filistinlilerin kendi içerisindeki bir ilişkiye müdahil olmaktır. Ayrıca 

şunu da unutmamak lazımdır, Mahmud Abbas da seçimle gelmiştir, yani Hamas 

seçimle gelmiştir. Doğru tabii ki, buna hiçbir tereddüt yok, ama Mahmud Abbas da 

seçimle gelmiştir. Demek ki, Arap toplumunun iki iktidar kaynağı arasında bir 

sorun çıkmış. Buna Türkiye konumundaki bir ülkenin siyasilerinin, mümkün 

olduğu kadar az değinmesi, değinirse de tutumunu çok dengeli bir şekilde ortaya 

koyması gerekir. Eğer bir denge hatası yapılmışsa, bence orada yapılmıştır. İsrail-

Türkiye konusunda, İsrail-Arap dengesi konusunda bence hangi hükümet olsa böyle 

davranmak durumunda olurdu. 

 B.D.: Son dönemle ilgili gözlemim ne kadar gerçekçi emin değilim ama Türkiye'nin 

yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi... İsrail'in kendine İran'ı tehdit olarak seçme-

sinden ötürü bir memnuniyeti var. Onlar otoriterleştikçe İsrail otoriterleşiyor. 

Ahmedinejad memnun, Netanyahu memnun, herkes birbirini hedef olarak göste-

riyor, herkes bu durumdan çok memnun, herkes istediği gibi şiddet seyri yapa-

biliyor. Fakat bölgedeki bölünmüşlük... Aslında şu an bir değil iki Filistin var ve 

özellikle Gazze bölgesinde tarihsel süreç içerisinde İran'ın etkisi çok arttı. Burada 

“Sünnilere Şiiler yardım eder mi?” gibi bakmamak lazım; Orta Doğu'da Sünni örgüt-

lenmelerde ciddi Şii yardımları ve etkisi var ve bu yeni bir şey de değil.  

Türkiye'nin burada yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi – ben mi tahmin 

ediyorum, bana mı öyle geliyor, yoksa gerçekten yapıyorlar mı onu bilemiyorum ama 

bana sanki bilinçli yapılıyor gibi geliyor – buradaki İran etkisini kırmakla ilgili. 

Yani Filistin halkının üzerindeki, ya da bölgedeki, Suriye de dahil buna, İran'ın 

varlığını giderek daraltmaya çalışmakla ilgili bir çaba. Şimdi İsrail buna niye 

kızıyor, ne güzel işine gelir, diyebilirsiniz, değil mi? Hayır ama şimdiki yönetim 

böyle bir şeyi istemiyor. Yani şimdiki yönetim İran tehdidini göstererek, tüm o 

yaptıklarını meşru kılmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir yandan İran etkisini kırarken, 

aslında öbür taraftan İsrail'e normalleşme çağrısı yapıyor Türkiye. Yani bu böyle 

sürdürülemez diyor. Onun için böyle deliye dönüyor İsrail, Türkiye'yle ilişkileri bu 

hale geliyor, yoksa “one minute” falan dedi diye böyle kriz çıkmaz. Daha büyük bir 

oyunda rol değişikliğinden bahsediliyor. Yani İran çekilecek, onun karşılığında da 

İsrail değişecek. Eğer bunun kavgası Gazze'deyse, bence de zaman zaman kantarın 

topuzunu diplomatik olarak kaçırabilecek gelişmeler oluyor. Abbas ya da Hamas 

lideri çok önemli değil Türkiye nezdinde, Filistinliler önemli; çünkü buradaki 
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aktiviteler İran ya da başka ülkelerden gelen cemaatler içinden yapılıyor. 

Dolayısıyla oraya nüfuz etmeye çalışıyor. Ben Mahmud Abbas'ı, Türkiye'nin, bütün 

Filistin'in temsili noktasında çok makbul bir lider olarak gördüğü kanaatini 

taşımıyorum. Örneğin geçen hafta geldi Türkiye'ye – geçen hafta mıydı, 15 gün önce 

miydi bilmiyorum – görüşmeler yapıldı. Türkiye ne dedi Mahmud Abbas'a, hiç 

bilmiyoruz. Yani ne dedi? O herhalde sordu, “Ben bağımsızlık ilen edersem tanır 

mısınız?” dedi herhalde. Ama Türkiye ne cevap verdi onu bilmiyorum. 

 Mavi Marmara olayını hükümet kullandı mı? 

 B.D.: Yani Mavi Marmara olayını hükümet, devlet kullandı mı, kullanmadı mı onu 

bilmiyorum. Çok anlamlı bulmuyorum böyle bir tartışmayı, ama sonuçlarını 

değerlendirdi, kullandı. 

 “Türkiye, İran'ın etkinliğini kırıp İsrail'i değiştirmeyi hedefliyor.” dediniz, bu sizin 

öngörünüz. İsrail ne şekilde entegre olabilir? Sonuçta İsrail kapalı bir toplum 

yapısına sahip, İsrail'i ne şekilde değiştirebilir? 

 B.D.: Onu bilmiyorum, ona İsrailliler karar verecek. Yani Türkiye de şöyle değiş, 

böyle değiş demiyor, benim anladığım kadarıyla. Sürdürülebilir bir durum yok. Hadi 

Filistin devleti olamıyor, Filistinliler ölüyor, İsrail devleti oluyor mu? Buna devlet 

mi denir? İsrail de kaybediyor. Gerçekçi olmak lazım; eğer orada hem İsrail, hem 

Filistin kaybederse, Türkiye açısından ciddi riskler doğar. Orta Doğu'da şu an 

dostlar var ama hiçbir iktidar sürdürülebilir bir istikrara işaret etmiyor. Yani 

şimdiki Suriye Devlet Başkanı hastalanıverse mesela, ne olacağını bilen var mı? 

Yok. Suudi Arabistan'ın bütün yöneticileri sürgünde, yani hastalık bahanesiyle 

yoklar, memleketi kim yönetiyor bilmiyoruz. Böyle sürdürülebilir siyasi muhatap 

garantisi yok. Dolayısıyla, burada tabii ki Filistin'in sorununun çözülmesini talep 

ediyor Türkiye ve bunun İsrail'i de normalleştireceğini düşünüyor. Yani benim 

kastettiğim normal devlet, bu normal bir devlet değil. 
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5. Panel: “Değişen Dünyada Türkiye: Bölgesel Güç?” 

5.1. E.Büyükelçi Sönmez Köksal 

Benim konum “Değişen Dünyada Türkiye: Bölgesel Güç?”. Benim zihnimde hiç soru 

işareti yok. Hem Dünya hem de Türkiye değişiyor. Biraz sonra izahatımdan bunu 

anlayacaksınız. Şimdi, değişen dünya deyince dünya nasıl değişiyor, nereye gidiyor, o 

konuda biraz akademik olmakla beraber size bazı bilgileri sunmak istiyorum. 

Hepimiz biliyoruz, 20. asırdan 21. asra doğru bir süreç yaşıyoruz. 20. asır Birinci 

Dünya Savaşı ile başladı deniyor genellikle. Sovyetler Birliği‟nin çöküşü 1989, 1990, 

1991‟li yıllara kadar sürdü. Çok kanlı bir asır, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, 

bölgesel savaşlar, yorucu bir kavga var. Neticede, Sovyetler Birliği‟nin yıkılmasıyla 

beraber, Soğuk Savaş‟ın sona erişiyle beraber, bir gri dönem başladı. Bir de bazı 

düşünürler “11 Eylül aslında 21. asrın gerçek dönüm noktası ve başlangıç tarihidir.” 

diyorlar. Bazı çevreler ise 2008‟de başlayan global finans kriziyle aslında 21. asır başladı 

diyorlar. Neticede, bu bir “mutuation lente”. Fransızca kökenli olduğum için bazı 

kavramları Fransızca söylemek durumundayım. Böyle şeye benzetiliyor, hani televiz-

yonda bazı medya showları vardır, fotoğraf güzel genç hanım diye başlar sonra yavaş 

yavaş bir erkeğe dönüşür. Şimdi sistem de adeta bir dönüşüm halinde ama ne geliyor? 

Gelecek konusunda pek bilgi sahibi değiliz. Sadece bazı ipuçları var ve bu ipuçlarından 

hareketle belki geleceğe dönük bir projeksiyon yapmamız mümkün. Biliyoruz ki çok 

kutuplu bir dünya olacak. Soğuk Savaş dönemindeki ikili güce dayalı “bipolar” dediğimiz 

dünya sisteminin Sovyetler Birliği ile birlikte yıkılışı, Amerika Birleşik Devletleri‟nin 

hiper güç olarak ortaya çıkmasına yol açan bir dönemi bize yaşattı. Ama şimdi yavaş 

yavaş biliyoruz ve diyoruz ki sadece ABD‟nin üstüne dayalı bir dünya yaklaşımı 

yolundan daha çok bölgesel güçlerin etkin olmaya başladığı bir dünya sistemine doğru 

gidiyoruz. Bu dünya heterojen bir dünya, yani homojen dediğimiz karşılıklı tavırların 

oluştuğu bir dünya değil. Çok daha karmaşık bir dünya.  
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Bir de muhtemelen aranızda sık sık tartıştığınız globalleşme konusu var. Küre-

selleşmenin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik sonuçları ile sistemin ana 

rehberini oluşturacağı şeklinde bir düşünce yaygın. Burada bu dönemde dünya ekono-

misinin şekillendiğini görüyoruz. Büyük ekonomik bloklar ortaya çıkmaya başladı. 

Bunlar, izlenecek kuralları da koyan, üç tane ana aktör var; Amerika Birleşik Devletleri, 

Avrupa Birliği ve Çin. Bunun yanında ikinci hizada olan Rusya Federasyonu, Hindistan 

ve Japonya‟yı saymak mümkün.  

Burada, geçtiğimiz dönemde ve önümüzdeki dönemi de tanımlayacak birtakım 

devrimlerden söz etmek mümkün. Bir defa gönüllülüğe dayalı bir egemenlik devri söz 

konusu. Avrupa Birliği‟nin oluşumu bu devrime uyan bir gelişim. Biliyoruz ki, Avrupa 

Birliği, Roma Antlaşması‟yla başladı. Bugünlerde çok önemli krizler yaşamakla beraber 

gerçekten ulus-devlet niteliğindeki merkezi yönetimle yönetilen birtakım ülkeler, ege-

menliklerini iradi olarak, kendi istekleriyle, bir ortak başkente devrettiler, Brüksel‟e, ve 

böyle bir oluşum ortaya çıktı. Ama aynı dönemde, özellikle 11 Eylül 2001 sonrası su 

üstüne çıkan, bu tarihsel egemenlik kavramını tartışma konusu yapan, onu hedef alan, 

ona düşmanca saldırılarda bulunan bir radikal dinci tehdit ortaya çıktı. Yani Allah 

adına adeta egemenlik yansıtması yapan bir devrim söz konusu olmaya başladı. Ulus-

lararası ilişkilerde kuvvet merkezinin Atlantik‟ten yavaş yavaş Uzak Doğu‟ya, Pasifik‟e 

doğru kaydığını da hep beraber görüyoruz. AB içi gelişmeler, Gümrük Birliği nite-

liğinden hareketle bugün – evet, hep vurguluyorum, önemli özelliklerini aksatmış 

olmakla beraber – önemli bir güç kaynağı oluşturdu. Bu radikal dinci tehdit, Afganistan‟ 

dan, hatta Pasifik‟ten, Endonezya‟dan Atlantik sahiline kadar, Fas‟a kadar uzanan bir 

kuşak içinde, kuzeyi, güneyi de etkileyen – geçenlerde İsveç‟teki terrör olayı ortaya 

kondu, Almanya da aynı şekilde Fransa‟da ortaya çıkan – birtakım benzer olaylar var. 

Bu tehdit, önceden dediğim gibi, devlet egemenliğini tartışma konusu yapan, onun 

yerine geçmeyi hayal eden, tahayyül eden bir güç olarak ortaya çıktı. Ayrıca buna 

paralel olarak, bunun etkisi altında, özellikle ortaya birtakım gri alanlar, “Somali-

zasyon” denilen Somalileşme şeklinde kendisini gösteren, devlet otoritesinin kaybolduğu 

alanlar ortaya çıktı. Devlet otoritesi yerine dini inanca sahip birtakım otoritelere bıraktı. 

Sosyal, kültürel her türlü faaliyeti gösteren devletin yerine kendisini ikame eden bir 

kurum söz konusu. Bir de Asya-Pasifik 2025‟lerde adeta insanlığın merkezi olacak 

deniyor ve dünya nüfusunun yüzde 25‟i 4 milyon kilometrekare alanda yaşayacak. 

Bir ana senaryo söz konusu. Bir defa Çin ve Hindistan‟ın aşağı yukarı egemen 

olacağı bir Asya tartışmasız mümkün, fakat bu iki gücün de kendisine özgü birtakım 

kırılganlıkları var. Bunlar üzerinde durmuyorum çünkü bunların hepsi ayrı bir panel 
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konusu. Fakat şunu not etmek gerekir. Belki kendi aranızda tartışıp konuşacağınız bir 

konu bu. Hem Çin‟in hem Hindistan‟ın, nüfus yapıları, siyasal sistemleri,  diğer ülkelerle 

ilişkileri, doğal kaynaklara sahip olma, iş gücünün nitelikli olup olmaması gibi çeşitli 

unsurlara dayanan birtakım zafiyetleri var. 

Şimdi tarih içinde bu olgu hep yaşanmış: çok süratli bir şekilde bir yeni güç ulus-

lararası sahnede yer almaya çalışınca onun sistem ve dengelerde yarattığı çok önemli 

sarsıntılar var. Muhtemelen Çin‟in de bu şekilde ortaya çıkışı birtakım kriz ve ihtilaf 

risklerini de beraberinde getirecek. Bunu önümüzdeki 15, 20, 25 yıllık bir perspektif 

içinde bir şekilde öngörmek lazım; fakat şu da bir gerçek, Amerika Birleşik Devletleri- 

nin, çeşitli nedenlerle hiper güç olma niteliğini kaybedecek olmasına rağmen, gene özel-

likle Asya‟da etkin bir güç olma niteliğini sürdüreceği de varsayımlardan bir tanesi.  

Kısaca bir de 2050‟lerde dünya ekonomisi ne olacak ve o ekonomi içinde Türkiye 

acaba nerede olacak, oraya gelmek istiyorum. Tabii dünya nüfusu – rakam vermekten 

kaçınıyorum ama gene de bunu vermemde fayda var – 1950‟de 2.5 milyardı, 2009‟da 6.8 

milyar, 2050‟de 9.2 milyarlık bir dünya nüfusu olacak. Global işgücünde özellikle 

Asya‟ya doğru çok önemli kayışlar olacak. 1.3 milyar gibi bir insan gücü piyasaya 

çıkacak. Fakat zengin ülkelerde işgücünde büyük bir azalma söz konusu. Sermaye stoku 

karşısında özellikle Asya ülkelerinin gittikçe etkin olacağı varsayılıyor.   

Teknolojik açığı yakalama, “technological catch up conditions” denen bir kavram 

var. Henüz geri kalmış veya “emerging” ülke niteliğini taşıyan birtakım ülkelerin, 

gelişmiş ülkelerle aralarındaki bu teknolojik boşluğu yakalama sürati. Bu çok önemli, 

yani bizim gibi ülkelerin arayı süratle kapatabilmesi bu şartlara bağlı. Tabii bu şartlar 

için bir defa dış dünyaya açık olmak gerekiyor ve eğitimin kalitesi de çok önemli. Ondan 

sonra  “IT” altyapısı da önemli. “Governance”, yönetişim dediğimiz yönetim şeklinin çok 

yerleşmiş olması lazım ve bir de yatırım ikliminin olumlu olması lazım. Yapılan bir 

hesaba göre, Amerika Birleşik Devletleri‟nin bu catch-up on condition‟ı 10 diye alınırsa, 

bugünkü durumda Türkiye‟nin 10 ile 0 arasındaki yeri 4.5-5 arası. Türkiye‟nin bu 

teknolojik açığı yakalayabilmesi için, biraz evvel saydığım koşullarda bu olumlu havayı 

yaratmaya gayret etmesi lazım. Bu ülkelere doğru yatırımın artması nedeniyle sermaye 

birikiminin gene bu ülkelere doğru daha çabuk yöneleceğine dair bir kanaat var. Bir de 

bu “rise of the rest”, diğerlerinin de yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanması olasılığı var. 

Bütün bunların sonucunda, 2050‟li yıllarda aşağı yukarı yeni triad dediğimiz bir üçlü 

çıkıyor ortaya; Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan. Burada yeni ittifak ve 

yeni dengeler muhtemelen söz konusu olacaktır. Tabii çok önemli de riskler var. Nedir 

bunlar? Dramatik jeopolitik değişimler, rejim değişiklikleri vs. veya birtakım ülkelerde 
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içten çatlamalarının olabileceği birtakım değişiklikler; mali kriz, bunu haliyle şimdiden 

öngörmek mümkün değil; korumacılık, ülkelerin gittikçe korumacılığa doğru yönelmesi; 

iklim değişikliği gibi birtakım doğal “disaster” dediğimiz olaylar. Muhtemelen hepsinin 

göz önünde tutulması gerekecek.  

Burada Türkiye‟ye dönelim. Yani 2050‟li yıllarda nasıl bir Türkiye olacak? İşte 

aşağı yukarı, hızlı kalkınma ve yavaş kalkınma hızına göre ve tüm koşulların, biraz 

sonra anacağım siyasi koşulların da yerine gelmesi halinde Türkiye‟nin yıllık gayri safi 

milli hasılasının 3 trilyon 536 milyar dolar olması bekleniyor. Kötü senaryoya göre ise 1 

trilyon 707 milyar dolarlık yıllık bir gayri safi milli hasılaya ulaşılması söz konusu. 

Dünya sıralamasında Türkiye‟nin – Rusya Federasyonu‟yla arasında çok az bir fark var 

ama – Almanya ve Fransa‟nın hemen altında dünyanın 11. ekonomik gücü olması söz 

konusu. Biraz evvel Kemal Hoca‟yla konuşuyorduk bu 2050‟li yılları, Gencer Hoca belki 

görecektir ama bizlerin görmesi söz konusu değil. Bu, ancak sizlerin bugünden başla-

yarak Türkiye‟yi ne ölçüde ileriye taşıyabileceğinize bağlı. Türkiye‟nin önündeki sorun-

ları, sizin temsil ettiğiniz kuşağın ne ölçüde halledip, bu sorunları sorun olmaktan 

çıkararak Türkiye‟yi bir gelişme ve zenginleşme patikasına ne ölçüde koyacağınıza bağlı. 

Bu, dediğim gibi bizden çok, artık, bundan böyle sizlerin sorumluluğu altında olan bir 

olay.  

Şimdi, Türk dış politikası deyince, üç ana amaç görüyorum. 1978‟de Orta Doğu ve 

Afrika Dairesi Başkanıydım ve o zaman Kara Harp Okulu‟nda bir konferans vermiştim, 

Afgan olayları, İran Devrimi vs üzerine. Çok sıcak bir dönemdi ve orada dış politika 

önceliği olarak güvenlik, refah ve demokrasiyi sıralamışım. Zannediyorum ki bu fikrim 

1978‟den 2010‟a kadar değişmedi. Türkiye‟nin dış politikasındaki ana öncelikler hep 

bunlar; güvenlik arayışı, toplumun refah düzeyinin artırılması ve son olarak da bunları 

demokrasi içinde yapmaya çalışmak. Uluslararası güvenlik arayışımız, NATO üyeli-

ğimiz, bölgesel açıdan Atatürk döneminde ifade edilmiş olan “yurtta sulh cihanda sulh” 

ilkesi, Sadabat Paktı, Balkan Paktı gibi uluslararası düzeyde – tabii onu belki soru-

cevapta daha bir ele alacağız – ulusal çıkarlar ve ulus-devlet inşası için yönetilen 

birtakım politikalar var. 

Şimdi, dış politikada “sıfır problem” deniyor. Acaba sıfır problem mi? Belki onu 

“less problem” şeklinde tanımlamakta fayda var. Dışişleri Bakanının ortaya attığı 

kavram çerçevesinde bu tartışma sürüyor. Burada ana ilke dediğimiz, özetle güven ve 

güvenlik; bunu hem yurt içinde sağlamak, hem komşu ülkelerle daha global açıdan 

sağlamak ve bunu diyalogla yapmaya çalışmak. Yani hem yurt içi için geçerli bu, ülke 

gündeminde yer alan siyasi açıdan birtakım sorunların halli için diyalog geliştirmesi, 
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hem de yurt dışında dış politika açısından birtakım sorunları görüşerek, konuşarak 

halletmeye çalışmak veya halline yardımcı olmaya çalışmak. Ve “soft power” dediğimiz 

olay gündeme geldi, Türkiye‟nin gündemine girdi. Daha çok işbirliğine dayalı, yani 

konfrontasyon denilen karşı karşıya gelme ve gerginlik politikaları yerine daha çok 

ekonomik, kültürel, sosyal açılardan etrafımızda, özellikle yakın kuşakla bir barış 

kuşağı oluşturma çabaları. Bir de empati dediğimiz, karşı tarafın sorunlarını daha fazla 

anlama çabası. Öyle zannediyorum ki halen yönetilmekte olan Türk dış politikasının 

ana unsurlarını, ana ilkelerini teşkil ediyor. Bunun eyleme dönüşme şekli barış havza-

ları yaratma arayışı içinde, anladığım kadarıyla. Birbirine eklemlenen barış ve istikrar 

bölgeleri – dışişleri bakanımız “interlocked” diye bir kavram kullanıyor – birbiri içine 

zamanla geçecek olan Türkiye‟nin etrafındaki ihtilafları barışa dönüştürecek bir 

yaklaşım. Bir bölgesel sahiplenme kavramı var, “regional ownership” denen. Tabii bunu 

tartışarak ele alacağız. Bunun aşırıya gitmesinin yaratacağı çok önemli tepkiler var. 

Bunu Osmanlılığa kadar götürmenin özellikle Arap dünyasında yaratacağı tepkileri de 

dikkate almak lazım. Bunun yanında biliyoruz ki Economic Cooperation Organisation 

(ECO) da yakında galiba ekonomi zirvesi için İstanbul‟a gelecek. Bunun isim babasının 

da ben olduğumu ifade edeyim. O zaman Regional Cooperation and Development (RCD) 

vardı. İran Devrimi oldu ve o dönem İran‟daki yeni yöneticiler kör cahil, dünyadan 

haberleri yok. O dönemde RCD, İran-Pakistan-Türkiye arasında üçlü işbirliği modeliydi 

ve tamamen ekonomik bir işbirliği modeliydi. Fakat İran‟da dini yöneticiler RCD ile 

CENTO‟yu karıştırdılar. Sonra biz onlara yıllarca anlattık ki RCD başkadır, CENTO 

başkadır. Sonra bir anda aklıma geldi ve “Hiç olmazsa ismini değiştirelim biz bunun.” 

dedim, eskiyi tamamen ortadan kaldırma arayışıyla. Neticede ECO oldu, biraz da garip 

bir isim bulduk. ECO tabii üçlüydü o zaman biz kurduğumuzda, şimdi tüm Orta Asya 

devletlerini kapsayan bir örgüt haline geldi. İşte D8 – Sayın Erbakan‟ın mirası ama 

devam ediyor – Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Örgütü, Bosna 

Hersek Dayanışma Grubu, AfPak-Türkiye işbirliği, Afganistan Komşuları İnisiyatifi, 

Irak Komşuları Toplantıları – Türkiye‟nin inisiyatifiyle yürürlüğe girdi fakat biraz 

yavaşlamış gibi görünüyor – Kafkas İstikrar Platformu, Arap Ligi ve Körfez İşbirliği 

Konseyi‟nde gözlemci sıfatı verilmiş bulunması. Ve bunun yanında ikili düzeyde Suriye, 

Lübnan, Ürdün, Mısır ve Rusya Federasyonu, Yunanistan gibi komşu ülkelerle stratejik 

denen işbirliklerinin başlatılması. Global sorumluluk üstlenme iradesi Türkiye‟nin, BM 

Güvenlik Konseyi üyeliği – gerçi yakında bitecek. Medeniyetler İttifakı var tartışmalı 

olan çünkü bazı ülkeler nereye gideceği konusunda çok kuşku gösteriyor. Türk-Arap 

Forumu iyi bir forum, NATO birliğine bağlıyız fakat daha görünür bir motif almaya 
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başladı, Avrupa Birliği ile ilişkiler var ama en önemlisi belki de bu G20 üyeliği, 

Türkiye‟ye yepyeni ufuklar ve sorumluluklar getirmiştir. Bu – bir Amerikan think-

tank‟tan aldım – soft power‟ı, Türkiye‟nin komşularıyla olan ilişkilerini gösteren – tabii 

bunlar da Rusya‟yla ilişkiler, Ermenistan, İran‟la ilişkiler – bir harita. Belki soru 

cevapta ele alacağımız konular. Suriye‟yle, Yunanistan‟la ilişkiler ve İsrail‟le ilişkiler 

özellikle Mavi Marmara olayıyla ortaya çıkan yepyeni bir konu.  

Şimdi, sualler sık sık geliyordu “monşerlik” ne demektir diye. Siz sormadan ben 

bunun birtakım sırlarını vereyim. Bu ilkeler, aslında göreceksiniz, sizin insan ilişki-

lerinizde, mesleğinizde, hayatınızda başarılı olmanızın birtakım kavramları. Yani 

bunları uygulayarak – “monşer” olursanız bundan katiyen kompleks duymayın – 

hayatta başarılı olacağınız anlamına gelir. Bunu bir defa vurgulayayım. Birinci ilke 

discretion dediğimiz, sadece sırası gelince konuşmak, sır tutmak. Hatta burada bir 

Fransızca söz var aslında “söylemek istediğin bir şey olunca susmayı bilmek lazım” diye. 

Bir defa bu discretion çok önemli bir şey. Sonra ponderation, ılımlılık; yani dilinde, 

sözünde ılımlı olmak. Bu ifade etme özgürlüğünü elinden almaz da, bunu ifade etmenin 

bin bir türlü yolu var. Fikrimizi her zaman en ılımlı şekliyle ifade etmeye çalışmak çok 

önemli. Omission bazen göz yumma. Yani her şeyin üzerine giderek o işi batıracağınıza, 

bazı meseleleri geriye atmak, zamana bırakmak, sırası gelince ele almak, bu omission 

dediğimiz. Ponctualité, biraz evvel önemini gördünüz, saat tam on birde toplantımız 

başladı. Bu, aslında hayattaki başarının bir diğer ilkesi. Reciprocité diyoruz, karşı-

lıklılık; özellikle ülke ilişkilerinde çok önemli ama kişisel ilişkilerde de hangi muameleye 

tabi oluyorsanız aynı muameleyi karşı tarafa göstermekte hiçbir sakınca yok. Bütün 

mesele yukarıdaki ilkeler çerçevesinde bunu yapmak tabii. Credibilité, güvenilirlik, yani 

bir söz söyleyince onun arkasında durabilmek. Diplomaside bu çok önemlidir, karşılıklı 

söz verince bunun arkasında durmak lazım, yerine getiremeyeceğiniz sözü vermemek 

lazım, yalancı durumuna düşmemek lazım. Bu özellikle günlük hayatımızda da son 

derece önemli bir kural. Excès de zele, işgüzarlık, yazı ve dilin kontrol dışına çıkması, en 

tehlikeli davranışlardan bir tanesi, diline ve kalemine hakim olamama. Bunu hayatı-

nızın ana kuralı haline getirin, dilinize ve kaleminize her zaman hakim olmaya çalışın. 

Tact yani artık ne demekse o demek. Courtoisie & Politesse, yani zarafet ve kibarlık 

hiçbir zaman insanın kredisini düşürmez. Benim tabii biraz bölge sorunları dışına 

çıkarak bu kavramları size sunmamdaki düşünce şu: Türkiye‟nin iç ve dış politika-

sındaki gelişmesini, neticede hayata bakışınızı bu kavramlar doğrultusunda ileriye 

doğru götürmenizdir. İnşallah bu kavramlar da gelecekte sizin hayatınızda, başarınızda 

anahtar unsurlar olur.  
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5.2. Prof. Dr. Gencer Özcan 

Çok teşekkür ederim beni mahcup etti Kemal hocam. Zaten kendisi Gün‟le birlikte 

hocam olduğu için hocaların önünde konuşmak gerginliğiyle buradayım. Bir de üstüne 

üstlük burada olmak çok... Gerçekten bunu bilmem anlayabilir misiniz ama bir de 

Sönmez Bey‟in yanında konuşmak gibi bir sorun var. Hepsi bir araya gelince, böyle 

övgülerden sonra tabii, sizin açınızdan düş kırıklığı kaçınılmaz olacak biraz sonra. Şimdi 

gerçekten ilgiyle dinlediğimiz bir konuşma, çok öğretici bir konuşma oldu, o kadar çok 

not aldım ki kendisine teşekkür etmek isterim huzurunuzda. Ama bu toplantıyı organize 

edenlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler derslerimizde, gündelik işlerin telaşesi 

içersinde, zorunlu olarak katılmak durumunda olduğumuz konferanslar dışında başka 

okullardan öğrenci arkadaşlarımızla bir araya gelme olanağı bulamıyoruz. Bunu ben çok 

önemsiyorum. Sizlerden tepki alabilmek, sizlere görüşlerimi anlatabilmek, paylaşa-

bilmek benim için çok önemli. Bu fırsatı bana verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. 

Bu tür çalışmalarınızın da mutlaka devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.  

Şimdi ben bugün “Bölgesel Güç: Türkiye?‟‟ başlıklı bu panelde birazcık daha şu 

açısından konuya yaklaşmak istiyorum. Birincisi bölge deyince neyi anlamamız 

gerekiyor ve ikincisi Türkiye‟nin bölgesel güç olarak durumunu, konumunu değerlen-

dirdiğimiz zaman, özellikle cumhuriyet dönemi dış politikasına baktığımız zaman, bu 

bölgesel güç tartışmaları nasıl okunabilir, nasıl anlaşılabilir? Türkiye cumhuriyetin ilk 

yıllarında bölgesel bir güç olmuş mudur, etkili bir rol oynamış mıdır? Dolayısıyla benim 

konuşmamım ağırlık merkezi son gelişmelerden ziyade cumhuriyetin ilk yıllarında 

olacak. Sonra bugünlere de kısaca değinerek geleceğim ama belki tartışmalar sırasında 

günümüzde popüler hale gelmiş başka konuları tartışabiliriz. Şimdi Türkiye‟nin bölgesel 

güç olup olmadığı tartışılan bir konu ve biliyorsunuz ki yeniden gündeme geldi. Bu, 

Türkiye‟nin artık bölgesel bir güç haline geldiği iddialarının altında, örtülü bir biçimde, 

bu konumu yeni kazandığı gibi bir ima var. Bu ima tabii siyasi bir ayrışmanın üzerine 

de oturduğu için “Hayır efendim! Türkiye bölgesel güç olamadı böyle güç mü olunur?” 

yahut “Çok iyi bir güç olur ve bunu biz son 7-8 senede AKP iktidarı olarak gerçek-

leştirdik.” diyen bir tartışma var. Bu tartışmayı sizler biliyorsunuz. Bu iddialara göre, 

Türkiye‟nin son dönemde bölgesel güç olduğu iddialarına göre, Türkiye büyük bir impa-

ratorluğun mirasçısı olmasına karşı bu etkisini kullanmaktan kaçınmıştır, ait olduğu 

büyük kültür havzasına sırtını dönmüştür, yüzyıllarca birlikte yaşadığı halklara 

yabancılaşmıştır. Doğal olarak, başta Orta Doğu olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu-

nun egemenliği altında bulunan ülkelere yönelik politikalarını Batının öncelikleri 

doğrultusunda belirlemiştir. Dolayısıyla bu coğrafya-larda yabancı durumuna, el duru-
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muna düşmüştür. Batılı gibi yaşayan, Batıyı örnek alan Türkiye‟nin aslına dönmesi 

önerisyle birlikte geliyor bu çağrılar. Dolayısıyla Orta Doğu ülkeleriyle yakınlaşma ve 

bütünleşme politikasına yönelmesi gibi iddialar devam ediyor. Son olarak – gerçi bu 

iddiayı dile getirmedi – dışişleri bakanımız Ahmet Davutoğlu Milliyet gazetesinde 

manşet oldu “Osmanlı Milletler Topluluğu” diye (Washington Post‟ta yayımlanan bir 

haberin sonucuydu). İlk defa 2008‟de Hasan Celal Güzel tarafından dile getirildi. 

İngiltere‟nin merkezinde olduğu “Commonwealth” benzeri bir birliğin kurulması, Orta 

Doğu‟yu, Balkanlar‟ı, hatta Kafkasya‟yı ve Orta Asya‟yı da kapsayacak büyük bir 

coğrafyayı içine alan siyasi bir yakınlaşmanın oluşturulması konusu tekrar gündeme 

getirildi. Hemen yeri gelmişken belirtelim ki mevcut yönetim, özellikle Davutoğlu 

diplomasisi “Osmanlı Topluluğu” kelimesinden, “Osmanlı” kelimesini kullanmaktan 

özellikle kaçınmaktadırlar. Ama tartışmaları da ister istemez Osmanlılık ve Yeni-

Osmanlılığın bir parçası haline gelmiştir. Şimdi biraz önce size okuduğum bu sapta-

malar önemli ölçüde gerçeği de yansıtıyor. Türkiye gerçekten özellikle Orta Doğu‟da 

olmak üzere çok daha etkili bir ülke konumuna gelmiştir. Sadece Orta Doğu‟da değil, 

uluslararası ortamda da, biraz önce Sönmez Bey‟in listelediği gibi pek çok alanda, BM 

Güvenlik Konseyi üyeliği dahil olmak üzere, İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliği 

dahil olmak üzere, pek çok önemli pozisyonu elde etmiş durumdadır. Dolayısıyla bu 

iddiaların önemli ölçüde altının dolu olduğunu görmek gerekir. Ancak bazı sorulara 

akademik açıdan, tarihsel açıdan cevap vermek gerekiyor. Ben üç tane soruyu sizinle 

paylaşmak isterim. Birincisi, Türkiye, cumhuriyet döneminde bölgeye sırtını döndü mü? 

İkincisi, 20. yüzyılın hangi döneminde Türkiye, bölgede etkili bir güç olmadı, olamadı ve 

olamadıysa neden olamadı? Üçüncüsü, Türkiye‟nin bölgesel güç olmasını ilk kez 

isteyenler AKP‟liler mi?  

Şimdi bu üç soruyu tartışmaya başlamadan önce bölge ve güç kavramlarıyla ilgili 

saptama yapmak istiyorum. Şimdi bölge çok genel anlamıyla nedir? Üzerinde yaşayan 

insanlar tarafından tanımlanması ve bir mekana dönüşmesi. Yer ve mekan arasında bir 

ayrım var. Haritada göstereceğiniz herhangi bir nokta bir yerdir  ama orada insanlar 

yaşamaya ve o insanlar kendi aralarında ekonomik, siyasi ilişkiler geliştirmeye başladı-

ğında, o yere bir anlam vermeye başladıklarında, o yere bir ad vermeye başladıklarında 

orası giderek bir mekana dönüşüyor. O mekanlar büyüyüp genişledikçe karşımıza 

bölgeler geliyor. Şimdi bu bizi ister istemez şu noktaya getiriyor: bölgenin tanımı, 

bölgenin anlamı zaman içerisinde değişiyor. Yani bugün şu bölge dediğimiz ya da tarihte 

belli bir şekilde adlandırılan bölgelerin zaman içinde değiştiğini görüyoruz. Bugün 

kullandığımız anlamda “Orta Doğu” kelimesinin çok yeni bir kavram olduğunu burada 
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belirtmeliyim. Siyasi tarih derslerimizde bunun üzerinde duruldu. Orta Doğu 1940‟lı 

yıllarda savaş sırasında Amerikan ordusu tarafından lojistik bölgeleri sınırlandırılırken 

kullanılan askeri bir terim olarak karşımıza ilk defa çıkıyor ve hızla daha önce 

kullanılan “Yakın Doğu” kelimesinin yerini alıyor. “Yakın Doğu” da zaten 19. yüzyılda 

İngilizler tarafından kullanılmaya başlanmış ve açıklamama gerek yok ki rölatif bir 

kavram. “Uzak Doğu” var ve bir de “Yakın Doğu” var. Tabii enteresan olan şey, bu 

kavram, “Orta Doğu” kavramı o kadar işlerlik kazanıyor ki sadece İngiltere ve Avrupa 

tarafından değil bizzat Araplar tarafından içinde yaşadıkları bölgeyi isimlendirmek için 

kullanılıyor, güneyinde bulunduğu halde Ruslar bile “Orta Doğu” diyor vs. Dolayısıyla 

bu kavramın ortaya çıkışıyla birlikte emperyal genişlemenin meşrulaştırılmaya 

çalışıldığını ve bunun bir bilim dalı olarak ortaya konulduğu jeopolitik yaklaşımın 

etkisini görüyoruz. Jeopolitik yaklaşımlar 19. yüzyıldan itibaren dünyanın belli 

alanlarının – özellikle bu emperyal yayılım açısından önemli olan doğal kaynaklar, 

1910‟lardan sonra petrol yahut da su yolları gibi – bazı önemli yayılmacı amaçlar 

açısından anlamlı değişkenler tarafından tanımlanması sonucunda ortaya çıkıyor.  

Gerçekten de geçmişe baktığımız zaman, 19. yüzyıl öncesine baktığımız zaman, 

böyle bir bölge kavramı yok. Çok ilginç, yani ben Osmanlıca bilen bir tarihçi arkada-

şımdan bu konuda yardım istedim buraya gelmeden önce ve tam buraya oturmadan önce 

sağ olsun beni bu konuda aydınlattı. “Taraf” kelimesini kullanıyor Osmanlılar bölge için, 

“canip” kelimesini kullanıyor. “Havali” diyor (Edirne havalisi), “cihad” diyor (Anadolu 

cihadı). Ondan sonra “Rumeli tarafları”, “Anadolu tarafı”,  “Arnavut tarafı” diyor 

sözgelimi. “Bilat” kelimesi var tabii ki, bugün kullandığımız bölgeye en yakın anlam 

olarak “bilat”ı kullanıyor. “Bilat” biliyorsunuz bizim belediye kelimesinin de geldiği 

Arapça kökenli kelime, beldeler anlamına geliyor. “Bilad-ı Şam” , “Bilad-ı Müslimin”, 

“Bilad-ı İslam” gibi deyimler var. “Elviye” kelimesini duymuş-sunuzdur yine siyasi 

tarihten (Elviye-i selase). “Livalar” anlamında “liva”nın çoğulu. En ilginç bölge deyim-

lerinden bir tanesi de arazi kelimesinin Türkçede bozulmuş hali olan “arz” kelimesi. 

Mesela “arz-ı Rum” var ve “Erzurum” oradan geliyor, “Rum arazisi”nden geliyor kökeni. 

Bir diğeri de “mahal”. “Sahra” diyoruz, “diyar” diyoruz. “memleketeyn” diyoruz, 

“memalik” diyoruz vs. Fakat her bölge için ayrı bir kelime kullanıyoruz. Yani işte mesela 

“Kıbrıs ceziresi” diyoruz, “diyar-ı Rum” diyoruz. Böyle bir bölge tanımımız var, fevkalade 

değişken bir bölge tanımı var. Çok ilginçtir, biliyorsunuz “region” kelimesi “regere” 

kelimesinden geliyor, “yönetim”den geliyor. Roma dönemine ilişkin, oradan kaynaklanan 

bir şey. Fakat Araplar bu kelimeyi kullanmıyor, Araplar “iklim” kelimesini kullanıyor. 

Bölge olarak “iklim” anlamına geliyor. “İklim” de bizim Türkçede bugün kullandığımız 
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bir kökenden, Yunancadan Arapçaya geçmiş bir sözcük. “Klima” sözcüğünde olduğu gibi 

aynı kökenden geliyor. Aynı yatay enlem üzerinde benzer coğrafi ve meteorolojik 

koşullara sahip bölgeler olarak anılıyor. Ben bunu çok sevdiğim için farkında olmadan 

uzatıyorum kusura bakmayın, fakat bana gerçekten çok çarpıcı geliyor. Bölgelerin nasıl 

adlandırıldığı ve bu kavramın zaman içinde yaşadığı şey son derece ilginç. Vurgulamak 

istediğim bütün bu şeylerin aslında tek bir kelimeyle vurgulanması gerekir ise ulus-

lararası koşulların ve özellikle bu koşulları belirleyen büyük güçlerin yarattığı termino-

lojinin parçası olarak biz de “Orta Doğu”yu “Orta Doğu” olarak kullanıyoruz. Belki de hiç 

istemeksizin ve bilmeksizin bir jeopolitik kaygıyı ya da açılma arzusunu bir ölçüde 

meşrulaştırmış oluyoruz.  

“Güç” konusunda çok fazla konuşmayacağım. O çok daha zor kavranılan bir şey 

ama bugünkü konuşmanın amaçları açısından sadece iki ölçütü öne çıkarmak istiyorum. 

Bölge ülkeleri katında bir ağırlık sahibi olmak ve bölgesel gelişmelere yön verme 

yeteneği ve bu yeteneği kullanma iradesine sahip olmak olarak adlandırıyorum. 

Dolayısıyla cumhuriyet döneminin ilk yıllarında kullanılan deyimle “sözü ve sazı 

dinlenen bir ülke” olmak bölgede. Sonra, bunun için tarihsel, ekonomik ve siyasal açıdan 

ağırlığı olan bir ülke olmak gerekiyor. En başında söyleyelim sonunda söyleyeceğimizi: 

Türkiye her zaman “sazı ve sözü dinlenen bir ülke” olmuştur, Orta Doğu‟da özellikle. 

Bunda hiçbir şüphe söz konusu değil. Cumhuriyet dönemi hakkında konuşuyorum tabii 

ki. Türkiye bu ölçütlere sahip olduğu zamanlarda, birazına bile sahip olduğu zaman-

larda, bölgesel güç iddiası içinde olmuş, bölgesel olarak etkin bir ülke olmuş. Bu gücü 

sınırlayan en önemli faktör de siyasal ve ekonomik istikrarsızlık olmuş. Siyasal ve 

ekonomik istikrarsızlık Türkiye‟nin güçlü açılımlar yapmasını her zaman engellemiştir. 

Gene bu açıdan baktığımız zaman ve Orta Doğu üzerinde konuştuğumuzda iki tane 

büyük ülkenin bölgesel güç konumunu hiçbir zaman kaybetmediğini görüyoruz. 

Bunlardan birisi İran diğeri de Türkiye. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda Orta 

Doğu‟da Türkiye‟nin  20. yüzyıl boyunca kesintisiz bir şekilde bölgesel güç özelliğini 

sürdürdüğünü görüyoruz.  

Bunları isterseniz birkaç başlık atlında anlatayım. Musul‟da bir geri adım 

atıldığını ve bu geri adımın arkasında uluslararası koşulların ve özellikle içeride patlak 

veren Şeyh Sait İsyanı‟nın etkisinin olduğunu biliyorsunuz diye uzun uzun anlatmak 

istemiyorum. Ama onun dışında bölgeye yönelik olarak, söz gelimi eğer zayıf bir ülke 

bölgesel ülke olsaydı Türkiye, Hatay‟ın ilhakı gibi son derece önemli bir girişimin 

başarılı olamayacağını burada söylemek isterim. Ama bölgesel girişim denince iki savaş 

arası dönemde özellikle vurgulamamız gereken girişim Sadabat Paktıdır. Sadabat Paktı 
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biliyorsunuz Türkiye, İran, Irak ve Afganistan tarafından imzalandı. Bu paktın önemini 

ne kadar vurgulasak azdır. Her şeyden önce dört tane adını saydığımız ülke tarafından 

herhangi bir büyük gücün telkini ya da baskısı olmaksızın kendi sorunlarına çözüm 

bulabilmek iradesiyle yola çıkılmış, yapılmış bir antlaşmadır. Bu anlaşmanın öncü gücü 

de Türkiye‟dir, açık bir arayla Türkiye‟dir. Türkiye, Sadabat Paktının imzalanması 

sürecinde ortaya çıkan bütün pürüzlerin kaldırılmasında fevkalade etkili bir rol 

oynamıştır. En önemli sorunlardan bir tanesi Şattülarap sorunudur, İran‟la Irak 

arasındaki Şattülarap sorunu olmuştur. Şattülarap sorunu 1913 anlaşmasıyla, Osmanlı 

İmparatorluğu ve İran arasında çözümlenmiştir ve İran bu çözümden rahatsızdır, 

kendisine bu konuda ödün verilmesini istemektedir. Irak tabii bu ödüne yaklaşma-

maktadır. Sonuç olarak Türkiye‟nin çabaları sonucunda bu anlaşmanın onay süreci 

tamamlanmış ve dolayısıyla iki ülke bu sorunu bir yana bırakarak Sadabat Paktı‟nı 

imzalamışlardır. İlginç birkaç nokta üzerinde durmak istiyorum süreç açısından. İran ile 

Afganistan arasında da sınır sorunları vardır bu dönemde. Sınır sorunları evrensel ve 

ulus-devlet sürecinin kristalleşmesi sırasında hep yaşanan bir sorundur. Süreç içersinde 

İran ile Afganistan arasındaki sorunların çözümünde iki ülke de güvenilir ülke olarak 

Türkiye‟ye güvenmiştir ve Türk yetkililer İran-Afganistan sınırını her iki ülkeden de 

almış oldukları tam yetki ile kendileri çizmişlerdir. Her iki ülke de onlara güvenmiştir, 

bu son derece ilginç bir noktadır. Tevfik Rüştü Aras bu süre içersinde, Sadabat Paktı‟nın 

imzalanması sürecinde, tam bir mekik diplomasisi yürütmüştür, ki o günlerde mekik 

diplomasisin yürütülmesi imkansızdır. Basra‟dan gemiye biniyorsunuz, Bağdat‟a 

gidiyorsunuz, oradan trenle İstanbul‟a geliyorsunuz veya eğer bulursanız uyduruk 

askeri bir uçakla Bağdat‟tan Tahran‟a uçuyorsunuz. İnanılmaz bir maraton sayesinde bu 

diplomasiyi gerçekleştiriyorsunuz.  

Şimdi buradan yola çıkarak – bu konuya daha sonra değineceğim ama – 

cumhuriyetin ilanından itibaren, hatta ve hatta ilan edilmeden önce Türkiye‟nin 

sözgelimi İran ile ilgili konulara çok büyük bir ilgi gösterdiğini ve gelişmeler sırasında 

etkili olduğunu görüyoruz. İran‟da Kaçar Şahı Ahmet‟in, harbiye nazırı – “Vezir-i Cenk” 

İranlıların deyimiyle – Rıza tarafından devrilmesi sırasında Rıza‟yı destekliyor. Yani 

Mustafa Kemal İran şahını değil Rıza‟yı destekliyor ve Kaçar Şahı Ahmet‟in 

devrilmesiyle cumhuriyetin ilanı aynı günlerde oluyor. Kargaşa içersinde bile Ankara‟ 

daki siyasi iktidar İran‟daki gelişmelere müdahale etmek iradesini sergiliyor. Hatta ve 

hatta hemen akabinde, sürekli olarak “sen de cumhuriyeti ilan et” diye telkinde 

bulunuyor. Rıza ise cumhuriyet ilan etmiyor, şahlığını ilan ediyor. Ama Türk büyükelçisi 

Memduh Şevket Esendal‟ı çağırarak uzun uzadıya paşanın telkinini dikkate almama-
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sının nedenlerini açıklıyor. Şimdi size oradan birkaç alıntı okuyayım. 7 Kasım 1925 

tarihli gizli bir talimat gönderiyor Mustafa Kemal ve “Rıza Han Hazretleri‟nin cumhur-

reisliğini şahlığa tercih etmesi konusunu kendisine çok mahremane olarak [gizli olarak] 

hissettirmesini” söylüyor. Memduh Şevket bu öneriyi şaha iletecek fırsat bulamıyor ama 

15 Aralık 1925‟te Rıza kurucu meclis tarafından “Pehlevi” şah olarak seçildikten birkaç 

gün sonra neden cumhuriyet ilan etmediğini açıklıyor ve “tercihinin efkar-ı müteceddi-

danesinden vazgeçmiş olmasına delalet etmeyeceğini”, yani yenilikçi fikirlerinden 

vazgeçmediğini açıklamak istiyor. Daha sonra da Rıza Şah yakın bir şekilde 

destekleniyor Atatürk tarafından. Hatta taç giyme törenine de Türkiye‟den iki tane 

junkers uçağı gönderiliyor. Ve böylelikle, o zamanın deyimiyle şu deniyor: “Türklerin de 

uçak uçurabilme kabiliyetine sahip olduklarını da iftiharla gösterdik İran halkına.”. 

Tabii şah da çok memnun. Düşünün Tahran‟da uçaklar dolaşıyor. Fakat işler bu kadar 

iyi gitmiyor. Nisan 1930‟da Arap Şeyh isyanı patlayınca, Ağrı isyanı, belli bir gerilim 

yaşanıyor. Yumuşak tabiatlı Memduh Şevket Esendal duruma yeterince sert bir şekilde 

müdahale edemediği için biraz apar topar geriye çekiliyor, yerine sert tabiatlı, kendisi de 

zaten eski bir asker olan Hüsrev Gerede geliyor. Hüsrev Gerede gönderilirken “Hüsrev” 

diyor Kemal Atatürk “pasaportun cebinde fakat dönmeni değil orada kalmanı, hudut 

meselesini halledip sulh ve dostluk siyasetinde muvaffak olmanı isterim.”. Aynı toplantı 

sırasında İsmet İnönü‟nün söylediklerini biraz uzun ama o paragrafı size okumak 

istiyorum:  

“Hüsrev, senin durumun tıpkı Osmanlı İmparatorluğunun inhitat devrinde 

[gerileme devrinde] filolarını Çanakkale Boğazına dayayarak sefaret 

tercümanlarını Bab-ı Ali‟ye gönderen ve sadrazama arzularını dikte ettiren 

devletlerin sefirlerine benzemektedir. Bir farkla ki devletimiz yurt içinde 

asayişin ihlalini ve hudutlarında bir Makedonya teşkiline [bu analojiye 

dikkatinizi çekerim] mani olmak meşru hak ve azmi ile seni göndermektedir. 

Binaenaleyh, sen İran hükümetiyle, seferber olmuş bir ordu arkanda harekete 

hazır bir halde konuşacaksın. Bu ciddi vaziyetin icabına göre davranman lazım.”  

Ordu arkanda diyor. İlginçtir Türkçedeki “şahane” sözcüğü “emperyal” anlamına geliyor 

ve biz “harika” anlamında kullanıyoruz ama çok şahane bir bakış açısının olduğunu 

görüyoruz başbakanın. Diyor ki “Bize nasıl davranıldıysa şimdi sırasıdır, öyle 

davranmak durumundasın.”. Tam bir gambot  diplomasisi. Bunun içersinde gerçekten 

de, biliyorsunuz, 1930 Ağrı İsyanı sonrasında ortaya çıkan fiili durumu. Küçük Ağrı 

dağının İran‟a bakan tarafı Türk ordusu tarafından işgal edilir, isyandan sonra geri 

çekilmez ve İran üzerine baskı yapılır ve en sonunda 23 Ocak 1932‟de hudut tahdimine 

dair ihtilafname ile bu bölge Türkiye tarafından alınır ve Van taraflarından bir arazi 

İran‟a verilir ve bu olay Türkiye‟nin istekleri doğrultusunda çözümlenmiş olur. 

Afganistan için de benzer öyküler anlatmak istiyorum. Rauf Orbay başkanlığında bir 
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askeri heyet var Afgan ordusunu modernize etmek için. 1928 senesinde Afganistan‟dan 

Türkiye‟ye kız öğrenciler eğitim görmek üzere gönderildiğinde bunu bir bahane olarak 

ortaya süren aşiretler ayaklanıyorlar ve kralı deviriyorlar. Tam bu süreç içersinde, yani 

krala karşı isyan başladığında Mustafa Kemal‟den gönderilen (Yusuf Kemal Bayur 

döneminde) talimattan bir satır okumak istiyorum: “Türk zabitleri irticaya karşı, yani 

gericiliğe karşı, kralın emri ile Türk vatanını müdafaa eder gibi hayatlarını ortaya 

koyarak vazife ifası ile mükelleftirler.”. Yani “Türk vatanını savunur gibi vatanı savu-

nacaksınız.” diyor. Sonrada ayrıca gizli bir talimat gönderiyor ve diyor ki “Türk zabitleri 

sizin için feda-i hayat emrini almışlardır.”. Buna pek gerek kalmıyor çünkü Amanullah 

Han Avrupa‟ya kaçıyor.  

Şimdi bir soruyla devam etmek istiyorum. Türkiye bu dönemde bölge ülkeleri ve 

halkları katındaki bu prestijini ve bu etkisini nasıl edinmiştir, neyle bunu açık-

layabiliriz? Bence o günlerde en azından dinsel bir etkinin olmadığını, kültürel bir 

etkinin olmadığını ve oldukça konjöktürel bir etkinin olduğunu burada belirtmemiz 

gerekiyor, çünkü yeni modern ulus-devlet sisteminin bölgede yerleştiği dönemde 

Türkiye‟nin uygulamaları tam anlamıyla bir model olarak algılanıyor ve dolayısıyla o 

modelin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerek İran‟da gerek Afganistan‟da 

gerekse diğer bölgelerde seküler bir model olarak benimsendiğini görüyoruz. Yani etki 

Osmanlı İmparatorluğunun kuşkusuz tarihsel mirasından geliyor ama kuşkusuz onun 

modern seküler versiyonundan kaynaklandığını burada özellikle belirtmek gerekiyor. 

Başarılı askeri bir girişim ve hemen ardından gelen başarılı bir modernizasyon, 

seçkinler katında son derece önemli bir etki yaratıyor. Ancak etki sadece seçkinler 

katında değil, halk katında da sempatinin olduğunu görüyoruz. 9 Eylül‟de de Türk 

ordusu İzmir‟e girdiği zaman tüm Filistin‟de, tüm Kabil‟de Türk bayrakları asılıyor, 

Mustafa Kemal‟in resimleri asılıyor.  

Buradan devam ederek ilginç bir noktayla söylediklerimi tamamlamak istiyorum. 

Birinci nokta şu, Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu‟da yeni kurulan ulus-devletlerin 

yöneticilerinin tamamı ya eski Osmanlı askerleri ya da sivil paşalar. Bu kuşaktan devlet 

adamları, Osmanlı eğitim kurumlarında eğitilmişler ve geç dönem Osmanlı devlet 

gelenek ve pratiklerini yaşamışlar, öğrenmişler ve bunların aynısını da kendi ülke-

lerinde uygulamaya başlamışlar. Dolayısıyla Türkiye doğal bir potansiyele sahiptir 

bölgede etkili olmak açısından. Arap İsyanı‟nın kumandanı olan ve Mekke Şerifi 

Hüseyin‟in oğlu olan Faysal ve öteki oğlu Abdullah – biliyorsunuz Faysal sonra Irak‟a 

kral olmuştur, Abdullah ise Ürdün kralı olacaktır – ve bütün bu devlet adamlarının 

akıcı Türkçe konuştuğunu biliyoruz. Hepsi İstanbul‟da okumuşlar. Gerek Faysal gerek 
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Abdullah İstanbul‟da eğitim görmüş, akıcı Türkçe konuşuyorlar. Irak‟taki yönetici elit, 

asker olsun sivil olsun, Bağdat askeri okullarından mezun, İstanbul Harbiye‟den mezun. 

En çarpıcı örnek Nuri el Sayid Paşa 1958‟de devrilene kadar Türkiye‟ye çok sık gidip 

gelmiştir ve onlarca defa başbakanlık görevini yapmıştır ve her zaman Türk yetkililerle 

Türkçe konuşmuştur. Başka bir enteresan bağlantının üzerinde durmak istiyorum. 

1941‟de Orta Doğu‟daki ilk darbeyi yapan kişi, Hikmet Süleyman, Mahmut Şevket 

Paşa‟nın üvey kardeşidir. O da akıcı Türkçe konuşurdu. Osmanlı geleneğinden gelir. 

Bunlar aslen Gürcü‟dürler ama Memlük olarak buraya yerleşmiş bir ailedirler fakat 

Osmanlılaşmış ve Araplaşmışlar. Mahmut Şevket Paşa önemli bir ulusal lider olarak 

gelmiş. Suriye‟de durum biraz farklı. Mülkiye mezunları çok farklı. Suriyeliler biraz 

tüccar bir millet oldukları için Iraklılar kadar askeri yetkiden ziyade Suriye‟de de 

mülkiyeli birçok Osmanlı bürokrat var. Bu konuda çok fazla örnek verilebilir ama bana 

çok çarpıcı gelen bir alıntıyla bitirmek istiyorum sözlerimi. Feridun Cemal Erkin, 

biliyorsunuz, Türkiye‟nin önde gelen diplomatlarından birisidir. Washington 

büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış, çok önemli bir dönemde Kore‟ye 

asker gönderilmesi, NATO‟ya girilmesi  gibi süreçlerde karar alıcı çevrenin tam 

merkezinde olmuş insanlardan biri. 1942 senesinde 2. Dünya Savaşı sırasında bazı 

gözlemler yapıp Orta Doğu‟yu dolaşır, yolu Amman‟a düşer, Amman yakınlarında Emir 

Abdullah tarafından kabul edilir. Emir Abdullah kendisine kusursuz bir Türkçeyle şu 

anekdotu anlatır:  

“Günün birinde ikindi vakti sarayın bandosu öteden beri adet olunduğu üzere 

bahçede konser veriyordu. Hava sıcak, pencereler açıktı. Bir ara bando bizim 

bildiğimiz İzmir Marşını çalmaya başladı. Babamın birçok hatıralarının 

hafızasında canlanmasını önlemek için yavaşça pencereyi kapadım. Babam, yani 

Mekke şerifi Hüseyin, Arap isyanının lideri „Evlat niye o pencereyi kapatıyorsun? 

İzmir Marşı‟nın bana eski günlerimi hatırlatmaması için değil mi? Ben 

velinimetine ihanet etmiş asi bir kulum, günahım büyüktür. Kral olacağımı 

sandım, tanrı beni sürgünlüğe düşürdü. Hasta oldum buraya sığındım. Bırak 

pencereyi aç şu marşı dinleyeyim.‟”  

Şimdi özellikle burada vurgulamak istediğim şey çok ilginç. Oradaki duygusal ortam bir 

yana, bu olay doğru çünkü daha sonra Feridun Cemal Erkin tarafından Nihat Erim‟e de 

anlatılmış. Uzun sözün kısası Türkiye bu doğal ağırlığını ister istemez bölgede 

kullanmış. Ancak Soğuk Savaş‟ta durumu değişiyor. Kuşkusuz Soğuk Savaş‟ta paramet-

reler çok farklı. Uluslararası sistem kabaca iki ayrı bölgeden oluşan bir yapıya dönü-

şüyor. Süper güçler küçük müttefiklerinin bağımsız bölgesel politikalar izlemesine izin 

vermiyorlar. Küresel bir çatışmaya dönüşme tehlikesi taşıyan bölgesel gerginliklerin 

tırmanmasına izin vermiyorlar. Bu açıdan aslında Türkiye‟nin ister istemez elinin 

kolunun bağlandığını, sınırlandırıldığını görüyoruz. Ancak gene de Türkiye‟nin bu 
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dönemde etkisiz bir politika izlediğini söylemek doğru değil. Yanlış yönde politikalar 

izlemiştir, eleştirilecek politikalar izlemiştir; ancak etkisiz bir politika izlememiştir, onu 

vurgulamak istiyorum. En azından bugün anladığımız ölçülerde bölgesel bir güç gibi 

davranması belki mümkün değildi. Ama gene de bölgede özellikle 1955 Bağdat paktında, 

her ne kadar üç sene sürmüş olsa da, şöyle bir uzaktan baktığımızda bölgenin üç önemli 

ülkesini bir araya gene Türkiye‟nin öncülüğünde, İngiltere‟nin ve ABD‟nin koruması 

altında olsa da, bir araya getirebilmiştir.  

Burada bu durumu açıklayabilmek, bu argümanı aydınlatabilmek açısından ben 

bir karşı bir örnek verebilirim. Örneğin, Türkiye bölgede etkili bir politika izleyeme-

miştir, izlememiştir, peki İngiltere ve Fransa eski emperyal güçler olarak Orta Doğu‟da 

çok mu etkili politikalar izlemişlerdir bu dönemde? Cevap hayır. Örnek: 1956 Süveyş 

bunalımı. Büyük askeri başarıyla Süveyş‟e asker indirilmiştir, yenilmiştir Mısır ordusu, 

İsrail bütün Sina‟yı işgal etmiştir ama ABD – şimdi uzun uzadıya detaylarına 

girmeyeyim – kendi çıkarları doğrultusunda bu operasyonun yapılmaması gerektiğini, 

kendi bölgedeki etkisinin altını oyacak gelişme olduğunu görmüş ve her ülkeye status 

quo ante‟ye dönme emri vermiştir. Mutlak bir şeydir bu. İngiltere ve Fransa‟nın çok 

etkili olamadığı bölgesel koşullarda Türkiye‟nin neden etkisiz kaldığı sorusu bence çok 

doğru bir soru değil. Bu dönemde ayrıca Türkiye‟nin sözgelimi İsrail‟i tanıma kararı çok 

genel bir kanıyla, yani “ABD istedi o da İsrail‟i tanıyıverdi, ilk tanıyan Müslüman ülke 

oldu” şeklinde ele alınıyor. Bu açıklamalarda biraz gerçek payı var ama tamamıyla 

gerçeği göstermiyor, çünkü o dönemlerde mevcut siyasi iktidar Arap İttihadı‟ndan 

çekiniyor. Çok ciddi bir sorundur bu da, Pan-Arabizm isminin o zamanki adı Arap 

İttihadı. Daha Nasır bile ortaya çıkmadan, etkili olmadan çok ciddi bir şekilde 

İnönü‟nün kafasında “Suriye irredantizmi” problemi var. Ve Suriyeliler, biliyorsunuz, 

1947‟de BM‟ye bu konuyu getirmek ve Hatay‟ı tekrar geri almak için bir girişimde 

bulundular. ABD‟nin baskısıyla bu engelleniyor. Yani dolayısıyla bölgede İsrail ile yakın 

ilişkiler kurmak suretiyle ve kendi öncelikleri doğrultusunda pek çok politikalar 

içersinde olduğunu görebilmemiz mümkün.  

Şimdi buradan yavaş yavaş günümüze gelmek istiyorum ve şöyle toparlamak 

istiyorum. 1979‟dan sonra Türkiye Orta Doğu ile çok daha yakın; biraz önce Sönmez 

Bey‟in söylediği gibi, İran devrimi ile birlikte Orta Doğu tüm dünyanın merkezinde 

olmuştur. 1979 son derece önemli bir yıl. Afganistan‟ın işgali açısından önemli, İran 

devrimi açısından – 1978-1979‟dan bahsediyorum – önemli. Hemen ardından tetiklediği 

gelişmeler, İran-Irak savaşı, Körfez Savaşı bilhassa. Türkiye de bu çerçeve içersinde 

etkili bir politika izlemeye başlıyor bölgeye yönelik. Ancak elini kolunu bağlayan en 
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önemli şey, bugün de içinde olduğumuz sorun tarihsel bir süreklilik içersinde Kürt 

sorunudur. Yani Kürt sorununa Türkiye‟nin yapıcı bir şekilde yaklaşamadığı zamanlar 

hem içerde hem dışarıda elini ayağını bağlayan, tökezlemesine neden olan bir sorun 

olarak karşımıza çıkıyor. İki tane dönemi hatırlamanızı isteyeceğim. 1993-1995 

döneminde, yani çok kaba askeri yöntemlerle dar çerçeveler içersinde Kürt sorununa 

yaklaşıldığı dönemlerde, Türkiye‟nin etkisinin bölgede dibe vurduğunu görüyoruz. Kaldı 

ki “Çekiç Güç”, Körfez Savaşı sonrası ortamı olmasına rağmen. Bir başka dönem de 

1999-2004 dönemidir. Bu dönemde de Türkiye‟nin yine aynı şekilde, özellikle Abdullah 

Öcalan‟ın Türkiye‟ye getirilmesinden sonra, atılması gereken adımları atmayarak 

aslında bölgede de etkisizleştiğini görüyoruz. Kuşkusuz burada 2001 mali krizi, 2002-

2003 Irak‟ın işgal süreci gibi başka faktörler de var. Çok yönlü bir şekilde olaya 

yaklaşmakta fayda var.  

Bunlardan çıkartacağımız sonuç Türkiye‟nin kendi içindeki sorunları aşabildiği 

ölçüde dışarıda da etkili olabildiği noktasına bizi getiriyor. Buradan da çok sık tekrar-

ladığım bir şeye gelmek istiyorum. Türkiye‟nin nerede olduğu çok önemli bir konu 

değildir, nasıl bir ülke olduğu çok önemlidir. Dolayısıyla uluslararası prestijimize, 

jeopolitik konumumuzdan değil, demokrasimizden bakmak, ne tür bir demokrasiye 

sahip olduğumuz, nasıl bir ekonomiye sahip olduğumuz gibi sorulara vereceğimiz 

cevaplar üzerinden yaklaşmak gerekiyor.  

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 
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5.3. Soru-Cevap 

 Kemal Kirişci: Ağzına sağlık Gencer. Biz akademisyenler, bir makale veya bir kitaba 

bölüm yazdığımızda ortalama 30-35 dipnot koyarız. Gencer Hoca ayrı ligde. 

Onunkiler genelde 150-180 dipnotu bulur. Eğer editörseniz, onu böyle 110‟lara 

çekmek büyük bir mücadeleyi gerektirir. Bunun nedenini herhalde şimdi konuş-

masından fark etmişsinizdir. Son derece zengin ve tarihi detayları böyle neredeyse 

cımbızla çıkarıp anlatılmak istenen bir teze, tarif edilmek istenen bir olguya monte 

eder Gencer Hoca. Bundan, ben de dahil olmak üzere, zannediyorum herkes çok bilgi 

edinir ve o bazen böyle boşlukların olduğu bir tablonun tamamlanmasına da katkıda 

bulunur. Ama tek şikayetim Gün‟le beraber öğrencimiz olduğunun altını çizmesi. 

Şimdi, sizin gibi öğrenciler olduğunda mesele yok. Genç ama böyle gri saçlı birisi 

yanınıza oturup da “öğrencinizim” deyince... 

  Sönmez Köksal: Bu arada ben ekstra bir bilgi verebilir miyim? Gencer Hoca, 

Türkiye‟nin İran ve Irak nezdindeki konumundan bahsetti. Yıl 1988, Bağdat‟ta 

büyükelçiyim. O zamana kadar Irak ile İran savaşa rağmen, 80‟de başlayan savaşa 

rağmen, büyükelçiliklerini kapatmamışlardı ve diplomatik ilişkiler olmamakla 

beraber temsilcilikleri var idi. Bir gün Tahran‟ın aklına esti, dedi ki “Ben bu 

ilişkileri kesmek istiyorum.”. Onun üzerine, bir sürü yazışma vesaire filan. Ben 

kendimi bir gün Bağdat‟ta İran‟ın büyükelçisi olarak buldum. Volkan Vural ise 

Tahran‟da büyükelçiydi, o da Irak‟ın İran nezdindeki büyükelçisi oldu. Neticede, 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin iki ülkedeki büyükelçileri, o ülkeleri karşılıklı olarak 

temsil etme durumunda kaldılar. 

 Türkiye‟nin son dönemlerdeki barış, ekonomi, sosyal refah ve güvenlik odaklı 

politikalarının sadece dış politikaya değil, iç politikaya da aynı derecede yansıması 

Türkiye‟nin gücüne daha fazla güç katmaz mı? Türkiye‟nin dış politikada beklenen 

açılımları tam olarak yapamaması, iç politikadaki siyasal, ekonomik, toplumsal kriz 

ve istikrarsızlıkları terk edememesinden mi kaynaklanmaktadır? 

 Ben de Arap-İsrail ilişkileri üzerine bir soru sormak istiyorum. Yani şu an öyle bir 

sunuluyor ki sanki Türkiye ilk kez İsrail‟i karşısına alıyor. Şu ana kadar Türkiye, 

eskiden de, son yıllarda da İsrail‟in zaman zaman karşısına çıkmıştır. Bugünkü 

yönetimin tavrını neye bağlıyorsunuz? İç politika malzemesi midir, yoksa daha 

farklı faktörler devreye girebilir mi? 

 Şimdi, çok kutuplu durum ortaya çıktığında, değişen dünya düzenine yeni küresel 

aktörlerin ve küresel güç odaklarının ortaya çıktığını görüyoruz, yani aslında 
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dünyanın ekseninin kaydığına şahit oluyoruz. Dünyada yalnızlaştırılan Rusya ve 

İran‟ın bundan sonraki süreçte küresel politikalarda etkisini nasıl görüyorsunuz? 

 S.K.: Türkiye‟nin dış politikası iç politikasını da etkiliyor. Muhakkak bu bir tartışma 

konusudur ama eğer Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonunda Birleşmiş Milletler 

üyesi olmak zorunluluğunu hissetmeseydi, belki demokrasiye o kadar çabuk 

geçmezdi. Türkiye‟nin coğrafyası, dış politikanın iç politikayı etkileyen bir unsur 

olmasını gerektiriyor adeta. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz aynı şekilde, iç 

politikamızı çok rahat bir biçimde etkiliyor. Fakat Türkiye‟nin ülke olarak çöze-

mediği bazı sorunları var. Bir tanesi Kürt sorunu. Diğer sorun, laik/anti-laik ikilemi. 

Toplumun içindeki bu ayrışımları ortadan kaldırabildiği, bu sorunlarını çözebildiği 

ölçüde daha etkin rol oynayacaktır. Kıbrıs sorunu aynı şekilde örnek verilebilir. 

Mesela, Yunanistan‟la ilişkilerimizde veya Yukarı Karabağ sorununda... Çok ayrı 

şeyler aslında, hem hukuken hem siyaseten bunları savunmak ve farklılıkları 

vurgulamak kolay, fakat medya aracılığıyla kamuoylarını etkilemek için böyle bir 

tartışma başladığı zaman hep Türkiye‟ye söylenen “Sen önce kendi işgaline son ver, 

sonra bizim işgalimize.” şeklinde. Yani, Türkiye‟nin kendi sorunlarını halledebildiği 

ölçüde bölgesel açıdan daha aktif politikalar yürütebileceğine inanıyorum. 

Eksen kayması var mı yok mu, bu tartışılıyor. Benim kanaatim kaymadığı yönünde, 

fakat uluslararası ilişkiler sisteminin içinde bulunduğu öyle bir süreç ki çok farklı 

etkenler var. Türkiye‟nin dış politikası da bu dinamik unsurları göz önünde tutarak 

değişme durumunda. İran çok önemli bir bölgesel güç, bahsetti Gencer Hoca da 

ayrıntılı şekilde. İran, coğrafyasıyla hem Kafkasya‟yı, hem Hint Okyanusunu, hem 

Basra Körfezi‟ni hem Irak‟ı, devlet altı unsurlarla, Lübnan‟ı, Filistin‟i kontrol 

edebilir hale geldi. Elini Latin Amerika‟ya kadar uzatabilecek bir ülke konumunda. 

Türkiye‟nin farklı dış politika araçları olmakla beraber, İran‟la ilişkilerine her 

zaman büyük önem göstermesi çok doğaldır. Türkiye‟nin her yıl İran‟dan 70 bin 

kamyonu geçiyor mesela. İran, Türkiye için yaşamsal, sırf bu açıdan bile yaşamsal 

bir coğrafya. Bu coğrafyayla bütün çıkarlarını göz önünde tutarak ilişkilerini 

belirlemek konumundadır. Teşekkürler. 

 Gencer Özcan: Şimdi siz sorunuzu sorarken söylediğiniz şeyler çok doğru. Türkiye 

daha önce de İsrail‟le değişik gerginlikler yaşadı, ilişkilerin düzeyi belirttiğiniz gibi 

önce maslahatgüzarlığa, 1980‟de de ikinci sekreterliğe kadar indi. Bu açıdan 

gerçekten söyledikleriniz doğru. İlk defa ilişki bozulmuyor. Ben bu ilişkiyi, yaşanan 

bunalımı ve gerginliği biraz daha farklı okumaya çalışıyorum. Şöyle bir soru sorarak 

var olan bunalımı anlamaya çalışıyorum: Türkiye‟de Milli Görüş geleneğinden gelen 
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– ne kadar “değiştik” demiş olsalar bile – İsrail konusunda antisemit denilebilecek 

bir pozisyona sahip bir siyasi partinin iktidarda olduğu bir Türkiye ile, Netanyahu 

gibi bir liderin Likud Partisi‟ne başkanlık ettiği, Liebermann gibi ırkçı olduğu 

müseccel bir adamın dışişleri bakanı olduğu ve bu arada İsrail‟in de önce 2006‟da 

Lübnan‟a, ardından da 2009‟da Gazze‟ye inanılmaz hafif gerekçelerle, çok ağır insan 

kaybına yol açacak şekilde saldırdığı bir dönemde, Türk-İsrail ilişkileri bundan daha 

ne kadar iyi olabilir? Ben böyle soruyorum. Tabii Mavi Marmara‟yı eklemedim, yani 

uluslararası sularda, yapılan pek çok hesap hatasının sonunda gerçekleştirilen 

büyük bir felaket gerçekten, kendi ayaklarına kurşun attılar. Böylesi bir ortamda 

Türk-İsrail ilişkilerinin nasıl olmasını bekliyorduk? Ben hep bu soruyla bakıyorum 

ve böyle baktığımda aslında Türk-İsrail ilişkilerinin AKP döneminde – Mavi 

Marmara‟yı tabii biraz kenara koymamız gerekiyor, Mavi Marmara krizinin 

vahameti ortada – ama genel olarak 2002-2010 Mayıs döneminde Türk-İsrail 

ilişkilerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum, iddia ediyorum. 

Şimdi yine de bir sorun var kuşkusuz. “Hocam her şey güllük gülistanlık değil.” 

diyeceksiniz ve haklı olacaksınız. Ortada şöyle bir konu var, yani “Neden böyle 

oldu?” sorusuna cevap isterseniz, kendi açıklamam şöyle: Türkiye, özellikle 2007‟den 

itibaren bölgede etkili bir profil sergiliyor ve bu profili, Arap-İsrail sorununa, 

özellikle Suriye ayağında müdahale ederek katkıda bulunmak istiyor ve böylece 

bölgesel bir güç olarak yüksek bir profil sergilemek istiyor. Bu profilin, Türkiye‟nin 

böyle bir rol oynamasının İsrail tarafından açık bir şekilde engellenmeye çalışıl-

dığını düşünüyorum. Yani, AKP‟nin değişik girişimlerine, özellikle Davutoğlu döne-

minde yapılan değişik girişimlere bakıldığında, özellikle Gazze Savaşı ve Mavi 

Marmara sırasında yapılanlara falan bakıldığında AKP tarafından atılan son derece 

olumlu adımlar var. Mesela, Türk-Suriye diyalogunun geliştirilmesi. Mavi Marmara‟ 

dan önce, çok dikkatlerden kaçan, fevkalade önemli bir gelişme var. Türkiye, İsrail‟ 

in OECD‟ye üye olması için vetosunu kaldırdı, İsrail uzun yıllardan beri uğraştığı 

bir amaca ulaştı. Tarihini tam hatırlamıyorum, 10 Mayıs ya da 13 Mayıs gibi bir şey 

olması gerekir ve biliyorsunuz Mavi Marmara olayı 31 Mayıs‟taydı. İsrail-Suriye 

barış sürecinin canlandırılması için, o sırada Şili‟deydi Davutoğlu, Şili‟de aldı, 

biliyorsunuz, haberini ve Amerika Birleşik Devletleri‟ne geçti, New York‟ta 

Netanyahu ile görüşecekti bu konuda. Bu görüşme iptal edildi, Netanyahu da, 

biliyorsunuz, İsrail‟den gelemedi, o da iptal edildi. Bir Türk heyeti bambaşka bir 

niyetle yola çıktıları halde, Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi‟ne İsrail‟i kınayan 

bir karar çıkartmak üzere katıldılar. Benim istediğim şey şu: Türkiye, İsrail‟i 
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dışlamayan bir bölge düzeneği kurmaya çalışıyor ve burada etkili rol oynamak 

istiyor;  fakat, bu kadar cehalet ancak tedrisatla mümkündür deyişinde olduğu gibi, 

bu kadar tesadüf olamaz. Dolayısıyla İsrail de herhalde Türkiye tarafından böyle bir 

rolün oynanmasını istemiyor. Gazze saldırısının zamanlaması, hemen bir gün önce-

sinde Ankara‟ya gelip her şey normal gidiyor diye açıklamalar yaptırıp ondan sonra 

saldırı düğmesine basılması, hakikaten şu anki bilgilerimizde benim anlayamadığım 

bir şey. İster istemez bir art niyet var diye düşünüyorum. Özetle, Türkiye‟nin 

yüksek profilinin bölgede pek çok ülke tarafından engellendiğini görüyoruz, 

engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunların başında, İsrail ve Mısır geliyor. 

 S.K.: Suali soran arkadaşımız da bunu ifade etti. Türkiye-İsrail ilişkilerinde inişler 

ve çıkışlar var. Örneğin 1980‟ler, tam 12 Eylül askeri idaresi döneminde Türkiye, 

Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmak durumunda kaldı çünkü Kudüs‟ün başkent 

olarak ilanı konusunda bir adım atılmıştı. Fakat atılan bütün bu adımlara rağmen 

her defasında büyükelçiliğe talimat verilirdi: “Biz bu adımı atıyoruz ama ilişkinin 

özü sağlamdır.”. İsrail de bunu anlayışla karşılardı. Bu sıralarda dışa, kamuya karşı 

olan bir tutum vardı ama ilişkiler özü itibariyle hep korunmaya çalışılmıştır. Bu 

birinci unsurdur. İkinci unsur, Türk-İsrail ilişkileri hep iki kalıcı parametreye bağlı 

olarak ölçülür. Birincisi şudur: bir defa Türkiye İsrail‟i tanıyan ilk ülkelerdendir. 

İsrail‟in güven sınırları içerisinde yaşaması için politikalar geliştirmiştir. Bu, Türk 

dış politikasının değişmez ilkelerinden bir tanesidir: İsrail‟in Orta Doğu‟da güvenli 

sınırlar içinde yaşayacak bir ülke olması. İkinci parametre şudur: iniş-çıkışlar 

olmuştur tabii, yani her zaman bu çizgi sürdürülmedi ama 1400‟lerden itibaren 

Osmanlı İmparatorluğu‟nda başlayan bir yaklaşım var. Daha sonra, benim görevde 

olduğum dönemlerde, Suriye‟deki Hafız Esad rejiminden, Irak‟taki Saddam Hüseyin 

rejiminden, İran‟daki Humeyni rejiminden etkilenen ve o rejimlerin şiddetine 

uğramış olan binlerce Yahudi kökenli insan Türkiye‟nin yardımıyla, Türkiye 

üzerinden İsrail‟e geçmiştir. Yani bu iki unsur, hep Türk dış politikasında kalıcı iki 

unsur olmuştur. Yalnız, şimdi Netanyahu‟yla olan, Liebermann‟la olan sıkıntı, 

sadece Türkiye‟nin sıkıntısı değil, bütün dünyanın sıkıntısı. Bakın, geçen haftadan 

itibaren bütün Latin Amerika ülkeleri, Filistin devletini tanıma kararı aldı, çünkü 

İsrail, daha önce çözümün parametrelerini zaman içinde aşındırarak, bütün 

gelişmeleri İsrail lehine dönüştürerek Filistin devletinin tabanını adeta yok etmeye 

yönelik politikalar geliştiriyor. Yani sıkıntı bugünkü İsrail hükümetiyle, yoksa ne 

İsrail devletiyle, ne de İsrail halkıyla. Bunun çok iyi anlatılması lazım. 
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 K.K.: Teşekkürler. Büyükelçim, ben de küçük bir şey eklemek istiyorum. Ben 

burada sorunu şuradan görüyorum: bu “monşerliğin sırları” listesine gidersek, orada 

bir excès de zele var. Yani böyle ortalığı ateşe veren diskurların kullanılması ve 

maalesef bu dönemde – ben Gencer‟e katılıyorum – iki ülkenin yönetiminde bulunan 

bazı kişilikler, bu konuda zayıflar. Yani hem monşerliğe karşılar iki ülkede de, 

monşerliği aşağılayıcı bir biçimde tanımlıyorlar, hem de monşerliğin sırlarından 

önemli bir tanesi olan bu excès de zele/de language konusuna dikkat etmemeyi 

tercih ediyorlar ve yahut da kültürlerin içerisinde yok. Bunun da çok büyük bir 

maliyeti var, maliyeti muazzam bunun.  

 Gencer Özcan Sayın Davutoğlu için dedi ki, “Osmanlıcılık” kelimesini kullanmaktan 

özellikle kaçınıyor. Niçin özellikle kaçınılıyor bundan?  

 Türkiye‟nin de içinde bulunduğu bölgede su ve enerji paylaşımı büyük bir sorun 

olarak gözüküyor ve bunlar insan yaşamı için değerli ve kıt kaynaklar. Bu, ilerleyen 

dönemlerde, gerçekten bölge güvenliğimizin sağlanmasına engel midir? 

 Daha çok bölgesel yaklaşım dendiği zaman sadece Orta Doğu politikaları ağırlıklı 

olarak algılanıyor. Türkiye‟nin son dönemde gündemde birçok Balkan politikaları 

var, Rusya‟yla ilgili, özellikle Kafkaslarla ilgili, Orta Asya‟yla ilgili birtakım 

politikaları var. Bu bölgeler ile ilişkilerin tekrar canlandırılmaya çalışıldığını 

düşünüyorum, sizin görüşleriniz nelerdir bu konuda?    

 Türkiye, barış havzaları oluşturma çabasında, bölgesel sahiplenme söylemini ne 

kadar derinleştirebilir? Orta Doğu toplumlarının bu olaya, yani bu yaklaşıma 

vereceği olumlu ya da olumsuz tepkiler nelerdir? İran ve İsrail, buna ne şiddette bir 

tepki gösterir? 

 Sizce, bölgeye bakacak olursak Türkiye nispeten gelişmiş bir ülke midir bu noktada, 

hukuk devleti açısından? Bu bağlamda Türkiye‟nin, özellikle Orta Doğu ülkelerine 

demokrasi ve hukuk devleti açısından örnek olduğunu ya da ileriki zamanlarda 

olabileceğini düşünüyor musunuz? Bunun Türkiye‟nin bölgesel gücüne iyi bir 

katkıda bulunacağını düşünüyor musunuz? 

 G.Ö.: Şimdi şu “Osmanlı” sözcüğünden başlayalım, soruların geldiği sırayla devam 

edelim. Kuşkusuz şöyle bir iddianın sahibi olamam. Davutoğlu‟nun yazdıklarını 

sürekli takip ediyorum ve yazdıklarının hepsini okudum. Kuşkusuz “Osmanlı” 

sözcüğü geçiyor, “imparatorluk” sözcüğü geçiyor “kadim bir imparatorluk olarak 

Osmanlı” diye. Ancak, dışişleri bakanı olduktan sonra özellikle, bunun öncesinde de 

baş danışman olarak, politika yapımına açık bir şekilde etki yapabildiği dönemleri 
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dikkate alacak olursak, “Osmanlı” sözcüğünü çok anlaşılabilir nedenlerle kullan-

maktan kaçındığını görüyoruz. Yeni-Osmanlı kavramını yaratacağı hassasiyetler 

nedeniyle özellikle kullanmıyor. Burada yeri gelmişken bir noktanın üzerinde 

durmak istiyorum. Davutoğlu‟nun biliyorsunuz çok geniş bir külliyatı var. O 

külliyatın birincisinde, AKP öncesi dönemdeki külliyatına baktığımızda, biraz farklı 

bir Davutoğlu profili vardır. AKP kurulduktan sonra yazdıklarında – “Stratejik 

Derinlik” 2002‟de yazılmış ya da yayınlanmıştı – ise başka bir profil vardır; fakat 

dışişleri bakanı olduktan sonra söylediklerinde – pek yazılmıyor tabii ama – yaptığı 

konuşmalarda ortaya koyduğu çizgi, taban tabana diyemeyeceğim, ama çok büyük 

ölçüde farklıdır. Bu ayrımı görmek gerekiyor, yani “Stratejik Derinlik” kitabında 

kullandığı dilin, yaklaşımın ve çözüm önerilerinin büyük ölçüde bir kenara 

bırakıldığını görüyoruz bakanlık döneminde. Ben “Stratejik Derinlik” kitabında çok 

büyük sorunlar olduğunu düşünüyorum, epistemolojik açıdan. Birazcık girişte 

değindim, yani jeopolitik bir kavramsallaştırmayı işin içine koyduğunuz andan 

itibaren ister istemez o kavramlar ve o yaklaşım sizi 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın 

başındaki o büyük jeopolitik kuramcıların yanına sokuyor. Onları da Davutoğlu‟nun 

çok fazla kullandığını görüyoruz. Ayrıca dışişleri bakanlığı döneminde, gerek 

benimsediği söylem gerekse uygulamasına baktığımda önemli ölçüde bu jeopolitik 

söylemin aşıldığını görüyorum. Çok önemli bir nokta. Buradan da yola çıkarak, 

Osmanlı sözcüğünün Orta Doğu halkları katında uyandıracağı etkinin, yarattığı 

tınının çok olumsuz olduğunun, alerjilere yol açabileceğinin çok farkında Davutoğlu. 

Şu manşet, onun hiç hoşuna gitmemiştir eminim ki. Zaten kendisi kullanmıyor, 

yazıyı okuduğunuz zaman kendisi hiçbir şekilde kullanmıyor. Yazarın çıkardığı bir 

sonuç bu. Milliyet bunu alıp manşete çıkarıyor ve sonuçta Davutoğlu demiş gibi 

oluyor. Hayır, Davutoğlu bunu demiyor, demekten de özellikle kaçınıyor. Bunu size 

uzun uzun açıklamama gerek yok, eminim ki nedenini siz de biliyorsunuz. 

Su ve petrol konusuna değinmek istiyorum. Bu tür kıt kaynaklar, konjonktüre bağlı 

olarak işbirliği konusu olabilirler, aynı şekilde gerilim/çatışma konusu da olabilirler. 

Bunlar tarafların konumlarına, güçlerine, konuyu nasıl okuduklarına vs. bağlı olan 

bir konudur. 1980‟li yılların sonundan ve 1990‟ların başından itibaren – şimdi Gün 

Hocamızın önünde konuşmak zoruma geliyor su konusunda ama – biliyorsunuz ki 

güçler dengesi Orta Doğu‟da, Suriye‟nin lehine idi. Biz Kürt sorunumuzla baş 

edemiyorduk. Suriye bu konumunu kullanıyordu. Sonuç olarak, Suriye‟nin canını 

sıkabilecek bir konu, bu su konusu, gerilim kaynağına dönüştü. Su-terör bağlantısı 

ve terminolojisi kurulmuş durumdaydı, su-terör dengesi kuruluydu. Şimdi su 



86 
 

konusu. Fırat daha mı bol akıyor? Bilmiyorum belki debi yüksek ama iki sene kadar 

önce çok ciddi bir kuraklık vardı. Ne oldu? Suriyeliler geldi, “Suya ihtiyacımız var” 

dediler. Biz de Suriyelileri aldık, barajları gezdirdik. “Allah bize, biz size” gibi yapıcı, 

ikna edici bir şey benimsedik ama 1990‟ların başından itibaren, Allah selamet 

versin, özellikle Tansu Hanım ne yapıyorlardı? “Biz göstereceğiz onlara” gibi 

konuşmalar vardı. Bunlar Suriye‟ye büyüyerek gidiyordu ve tabii çok rahatsız 

oluyorlardı. Suyu silah olarak kullanma noktasına geldik gibi açıklamaları vardır 

üst düzey siyasi yetkililerimizin. Bu konular uygun siyasi konjonktürler ve uygun 

siyasi iradeler ortaya çıktığı zaman işbirliği konusuna dönüşür ama koşullar farklı 

olur ise ve başka türlü siyasi iradeler gelir ise savaş konusuna dönüşebilir.  

Üçüncü soru, Gün Kut‟un sorusuna döneyim. Kafkaslarda, senin benden daha iyi 

bildiğin gibi, bir boşluk yok. Bunu Gürcistan savaşında gördük, yani herhangi bir 

manevra alanımız yok çok açık bir şekilde. Siyasi yatırımlar yaptınız, askeri 

yatırımlar yaptınız, Gürcü ordusu kaplan gibi gitti iki günde. Dolayısıyla bizim artık 

çıkıp da herhangi bir şekilde artık üst perdeden konuşabilme imkanımız yok, ancak 

çok hoş sözler söylüyoruz. “İstikrar”, “platform” gibi şeyler söylüyoruz ama orada 

artık uzun bir süre için defterler kapatılmıştır. Yanılıyorsam söyleyin. Balkanlar 

biraz daha farklı, Orta Doğu‟dan farklı. Ben Orta Doğu üzerine çok konuştum, 

çünkü AKP politikasında “bölgesel güç” dediğimiz zaman, öncelikle Orta Doğu‟da 

bölgesel güç olmak söz konusu. Orta Doğu‟dan biz 1918‟in Ekim‟inde çekildik. 

1917‟nin Ekim‟inde Kudüs Türkiye‟nin elindeydi, Osmanlı‟nın elindeydi. O kadar 

önemli bir şey ki... Medine‟den hiç çekilmedik arkadaşlar, kuşkusuz Arap 

Yarımadası, Hicaz kontrolümüzün dışındaydı ama Medine hala Türklerin elindeydi 

savaşın son gününe kadar. Bu içeriği dikkate aldığınız zaman, Osmanlı ve Türkiye 

Cumhuriyeti için Orta Doğu çok önemli. Balkanlar 20-30 yıl önce kaybedilmiş 

durumda ve Müslüman çoğunluğun olmadığı bir bölge olması itibariyle etkimizin 

çok daha az olduğunu söylüyoruz. Ayrıca da bu etkiye karşı tepkinin de fazla 

olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla, bırakın Sırpları, Arnavutlarda bile Osmanlı 

söylemine karşı bir alerji var. Bunu uzun uzadıya örneklemek istemedim. Orta 

Doğu‟yla ilgili biraz daha derinlemesine bir şeyler söylemek istedim, o yüzden 

Balkanları ağzıma almadım. Balkanlarda alerji, Osmanlı yaklaşımlarına karşı daha 

fazla ve dolayısıyla Türk diplomasisi, Balkanlarda daha ince kıyım çalışmak 

zorunda ve çalışıyor zaten. 

Son soru, demokrasi meselesi. Hiç kuşku yok, bu sorunuz bana birtakım görüşlerimi 

vurgulama imkanı verdi. Türkiye‟nin, gerek kendi iç sorunlarında gerekse dış 
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sorunlarında temel hak ve özgürlükleri ön plana alan bir yaklaşımla geliştirmesi 

gerekiyor. Temel hak ve özgürlükler, sadece kitaplarda kulağa hoş gelen bir söz 

olmaktan çıkıp uygulanabilir biz söz haline gelmeli. Bunu biz Türkiye‟de tesis 

ettikçe, temel hak ve özgürlüklere dayanan bir demokratik hayatı derinleştirdikçe 

bizim Orta Doğu‟da olsun, dünyada olsun etkimizin çok daha fazla olacağını 

söylememiz gerekiyor. Çok net bir şekilde, biraz da çarpıcı bir şekilde söylemek 

gerekirse, Orta Doğu sokaklarında Erdoğan‟ın kara kaşına, kara gözüne ilgi 

gösterilmiyor. Türkiye demokrasisine ilgi gösteriliyor, bunu çok net bir biçimde 

görmemiz gerekiyor. Türkiye‟de seçimler yapılıyor, Türkiye‟de mevcut egemen 

yapının hoşuna gitmeyen şeyler söyleyen bir parti, en azından İslamcı olduğu öne 

sürülebilecek olan bir parti iktidara geliyor, yüzde kırk beş oy alıyor ve kimse buna 

bir şey yapamıyor. Bunun yaratmış olduğu etkinin hiçbir şeyle karşılaştırılması 

mümkün değil. Buyurun, Mübarek‟e bakın. 82 yaşında, ne yaptı? Tekrar yüzde 

bilmem kaç oyla başkan oldu komedi şeklinde bir seçim sonrasında. Suriye‟de yeni 

bir hanedanlık kurulmuş durumda. Yani insanlar bunları Türkiye‟yle karşılaştırdığı 

zaman arada çok büyük bir fark ortaya çıkıyor ve bu da Erdoğan‟a gösterilen 

sempatinin kaynağıdır. “Erdoğan‟ı başa getiren sistemin bizde de olması gerekiyor” 

sempatisidir. Bunun görülmesi gerekiyor. Bir de tabii ki Türkiye model olarak 

algılanmaya devam edecek söylediğiniz gibi, çünkü Araplarda çok büyük bir 

demokrasi açığı var. Bu demokrasi açığının kısa zamanda kapatılacağına dair 

olumlu bir işaret yok. Türkiye‟de de işler – biz tabii ki eleştiriyoruz – aslında iyi 

gidiyor demokrasi açısından, her şeye rağmen artıdayız. Bu nedenle de Araplar 

açısından hala bir model olarak Türkiye‟nin geçerli olduğunu düşünüyorum. 

 K.K.: Ben merak ettim, Arap sokağı, sopa yiyen öğrenciler hakkında ne düşünüyor 

acaba? 

 G.Ö.: Ben iki tane telefon aldım bu konuda, bir tanesi sınıf arkadaşımdan, bir tanesi 

de İsrail‟den bir arkadaşımdan. İsrail‟deki arkadaşım çok gülüyordu. Ben seyret-

miyorum televizyon, çok az seyrediyorum, yumurta falan da atılmış galiba. Yumurta 

olayı falan çok hoşlarına gitmiş. Burada böyle bir yetkim, konumum yok ama eğer 

bir öneride bulunma imkanım olsaydı mevcut hükümete kesinlikle çok daha 

yumuşak bir tutum sergilemesi gerektiğini söylerdim. Türkiye‟de sokaklarda 

sürüklenen öğrenci resimleri, haberleri, Türkiye‟nin prestijine büyük bir darbe 

indiriyor. Bir de, Türkiye sokaklarında her şeye rağmen yaratıcı eylemler, birdirbir 

oynayan ya da bu işin dalgasını geçmeye çalışan eylem biçimleri  de hayranlık 

uyandırıyor. Yani gideceğimiz istikamet belli aslında.  
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 S.K.: Ben de kısaca birkaç şeye değinmek istiyorum. Sondan başlarsak, Türkiye 

demokratik bir ülke olarak örnek olur/olmaz. Bölgedeki demokrasi açığı çok belirgin, 

fakat Batı değerlerine bağlı – hukuk devleti, özgürlükler ve rejimin demokratik 

olması gibi ilkeler çerçevesinde, ama içi boşaltılarak değil de o ilkeler çerçevesinde – 

bir demokratik ülke örneği olabilir mi? O konuda çok kuşkuluyum, çünkü, Gencer 

Hoca‟nın da söylediği gibi, Suriye‟de bu yıl serbest seçimler yapılsa sonuç ne olur o 

çok kuşkulu. Mısır‟da geçen hafta seçim yapıldı, sonuç... Yani gerçek anlamda 

demokratik seçimler yapılsa, bu ülkelerdeki rejimler tamamen Müslüman Kardeşler 

ya da İslamcı rengi olan partilerin kontrolü altına girecek. Bu partiler bu ülkelerde 

andığım ilkeler çerçevesinde demokrasiyi getirmeye hazırlar mı, değiller mi? Bunu 

da sorgulamak lazım. Biliyoruz ki, “Büyük Orta Doğu Projesi” hayali bir projeydi ve 

zannedildi ki düğmeye basılırsa bütün bu ülkeler demokratik olur. Halbuki 

düğmeye basıldığı takdirde ortaya çıkacak olan rejimler, dış politika açısından 

bugünkü rejimleri de aratabilir. Onun için, doğrudur, böyle iddialı kavramlarla 

ortaya çıkınca bunun bölgede, bazı ülkelerde rahatsızlık yaratacağını öngörmek 

lazım. Özellikle İran‟ın bölgedeki etkinliğini biliyoruz, kısaca değindim. İran‟ın 

Türkiye‟nin bu istikametteki politikalarını eli kolu bağlı bir biçimde izleyeceğini 

düşünmemeliyiz. İsrail‟le ilişkiler böylesine krizli bir süreci sürdürürse, bu güven 

kaybı hakikaten kalıcı olursa, o takdirde Türkiye‟nin bölgeye dönük politikalarından 

İsrail‟in de rahatsızlık duymasını beklemek lazım, onların gösterecekleri tepkileri de 

hesaba katmak lazım. Ermenistan‟la ilişkilere çok kısaca değindik, onu ben şahsen 

çok önemsiyorum. Geçen sene imzalanmış olan protokoller, her şeye rağmen bir 

dönüm noktasıdır ilişkilerimizde. Tarihi bir dönüm noktası diye değerlendiriyorum. 

Hukuken bir sürecin tamamlanıp da o protokollere imzaların atılmış olması 

fevkalade önemli. Tabii ondan sonra siyasi bir süreç var. Hem Ermenistan‟da, hem 

Türkiye‟de siyasi sürece girince maalesef olaylar bazen hedeften şaşabiliyor, fakat 

sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerimizin bu konudaki sürece destek vermesi 

çok önemli.  

Su, çok doğrudur, kıt bir kaynak. Birbirimize karşı silah olarak kullanmadığımız 

ölçüde dostluk veya işbirliği aracı olarak kullanıldığında – son dönemde gördük – 

pekala gerginlik unsuru olacağına işbirliği unsuru haline dönüşebiliyor. O sorun 

gündemde kalmaya mahkum olan bir sorun. Türkiye‟nin gelişen nüfusu, su 

kaynaklarına olan ihtiyacı, bu kıt kaynakları daha değerli yapıyor. Hem Irak hem 

Suriye‟yle imzaladığımız anlaşmalar var. Öte yandan, uluslararası düzeyde gelişen 

uluslararası devletler hukuku var. O yaklaşımlarımızla biraz uyumlu değil gibi, öyle 
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görünüyor, o istikamette gelişti. Fakat Dicle-Fırat, ayrı rejimler. Sorunun halledil-

mesi için bizim soruna olumlu bakmamız yetmiyor, Irak ile Suriye arasında da 

sorunun halledilmesi gerekiyor. Öyle zannediyorum ki, ilişkilerde özellikle Bağdat‟ 

taki hükümet kendisini güçlü hissedince – hatırlayalım, geçen sene – su sorunu 

gündeme geliyor. Aynı şekilde Suriye‟de ilişkiler şimdi olumlu gelişiyor ama 

potansiyel bir gündem maddesi olarak hep hatırımızda tutmakta fayda var. 

Buradan hareketle, bazı Batı kaynaklarının ya da diğer kaynakların yaptığı gibi “su 

savaşları” senaryosu hazırlama noktasına ulaşmak istemiyorum ama bir potansiyel 

sorun olarak hep zihinlerimizde tutmakta fayda var.  

Teşekkür ederim. 
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6. Panel: “Türk Dış Politikasında Eksen Kavramı” 

6.1. E. Büyükelçi Özdem Sanberk 

Şimdi bu eksen kayması kavramı, konu olarak başlığa konunca ister istemez bunun 

nazari bir bölümü olacak. Yani bu eksen kayması kavramı üzerinde bir parça nazariyat 

olarak duracağım, sonrasında bunu dış politikamıza uyarlayacağız, ne şekilde somut-

laşacak kendi dış politikamızda, ona bakacağız. 

Dış politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında ağırlık kazanan bazı 

faktörler vardır. Öncelikle eksen nedir? Bir ülkenin dış politikası hangi eksen üzerinde 

cereyan eder? Bu tarz sorular dile getirilebilir de bunun “kayma” meselesi yabancı 

dillerde anlam taşımıyor. Bu bakımdan ben buna yakın iki kavram daha söyleyeceğim, 

belki daha kolay canlanabilir bizim zihnimizde. Bir tanesi dış politikada “öncelik” 

kavramı, bir diğeri de dış politikada “yön” kavramı. Eksen, öncelik ve yön kavramları 

aslında birbirinin içine girmiş, fakat aynı anlamda olmayan, daha doğrusu nüansları 

olan kavramlardır. 

Şimdi bu aralarında olan küçük nüansları hemen söylemekle işe başlayayım. 

Mesela Türkiye güvenlik eksenli bir politika izliyor diyebiliriz, ki öyle dönemler de oldu. 

Şu an güvenlik eksenli bir politika izlemiyor Türk dış politikası, öyle bir şey yok ama 

güvenlik eksenli bir politika izleyecek olursak önceliklerimiz farklı olabilir. Mesela 

güvenliğin koşullarını sağlamak için askeri konulara öncelik veren bir politika da 

izleyebiliriz. Güvenliğin koşullarını, mesela ekonomiyi geliştirmekle, ekonomik ilişkileri 

geliştirmekle de sağlayabiliriz. O zaman eksenimiz güvenlik olmakla beraber önce-

liğimiz ekonomi olabilir. Yön meselesi de farklı. Yönümüz Batı‟ya da dönebilir, Orta 

Doğu‟ya da dönebilir, Rusya‟ya da dönebilir. Demek ki eksen, öncelik ve yön hem 

birbirine yakın hem de aralarında nüanslar olan kavramlar.  

Dış politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında rol oynayan faktörler.  

Bir dış politikanın hem oluşturulmasında hem de uygulanmasında bazı faktörler 

rol oynar. Bunları ben üç bölümde toplayacağım. Bir tanesi coğrafi faktörler, mesela 
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bölgesel, küresel politikalar olabilir. Bölgesel dediğimiz zaman o da kendi içinde 

çeşitlendirilebilir, mesela Orta Doğu ağırlıklı olabilir. “Ağırlık” da dış politikada rol 

oynayan bir diğer kavramdır. O zaman dış politikada ağırlık, eksen, yön ve öncelik 

kavramları üzerinde durabiliriz. Bütün bunlar birbirleriyle akraba kavramlardır, 

örneğin Kafkasya ağırlıklı, Kafkasya eksenli, Kafkasya öncelikli diyebiliriz, ki bunlar 

coğrafi faktörlerdir.  

Bir de tematik faktör vardır, mesela güvenlik ağırlıklı veya ekonomiye öncelik 

veren, ekseni ekonomi olan bir dış politika olabilir. Ekseni enerji olan bir dış politika 

olabilir, öyle ülkeler var, örneğin Kuveyt, Katar, Körfez ülkeleri. Ekseni kültür olan 

ülkeler olabilir. Kuzey ülkeleri gibi demokrasi, hukukun üstünlüğüne önem veren 

ülkeler var. İdeolojik, din, dil, tarih, eğitim, bilim, demografi, yayılmacı, modernlik/ 

muhafazakarlık, etnisite, mezhep eksenli ülkeler de var. Örneğin İran‟ı ele alırsak, dış 

politikasında mezhep konusu çok önem taşıyor, yani mezhep ağırlıklı diyebileceğimiz bir 

ülke. Bir diğer deyişle İran mezhep kavramanı dış politikasında bir eylem aracı olarak 

kullanan bir ülkedir. 

Bir de ikili veya çok taraflı olabilir dış politika. Yani dış politikasında eksenini çok 

taraflı konular üzerinde tutan ülkeler vardır. Bizim öyle bir politikamız yakın zamana 

kadar yoktu ama son yıllarda Türkiye de çok taraflı arenada kendini kabul ettirmeye 

başladı, aşağı yukarı 50 seneden sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi 

oldu. Şimdi bütün bunlar dış politikanın oluşturulmasında rol oynayan faktörler. Ama 

bunlardan yalnız bir tanesinin olduğu, yani tek yönlü bir politika çok zordur. Bizim gibi 

ülkelerde hepsinden bir unsur olur. 

Dış politikanın sabit parametreleri ve değişkenleri.  

Bunun dışında bir şey daha söylemem gerekiyor size. O da, dış politikanın 

oluşturulmasında sabit parametreler vardır. Bunların da sayısı çok fazla değil. Ben üç 

tane sabit parametre sayacağım. Tüm dünyadaki bütün ülkelere baktığınız zaman her 

ülke bir kere kendi toprak bütünlüğünü korumak ister. Yani toprak bütünlüğünü ve 

anayasasının temel hükümlerini korumak her ülkenin, Belçika dahil, ki şimdi bölün-

meyi konuşuyor mesela, hedefidir. Dış politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında 

toprak bütünlüğü ülkenin güvenliğiyle ilgili sabit bir parametredir.  

Bir diğer sabit parametre de, her ülke kaynaklarından azami derecede yarar-

lanmak ister. Yani dış politikasını insan kaynağından, enerji kaynaklarından, maden-

lerinden, ekonomik potansiyelinden, eğitim, tarih, kültür, bilim ve teknolojik alt yapıdan 

yararlanmak ve bunları geliştirmek üzerine kurar.  
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Bir diğer sabit parametre ise, hemen hemen bütün ülkeler, hemen hemen diyorum 

çünkü istisnalar olabilir, barış için çalışır. Hem kendi etrafında, hem de dünyada barış 

hüküm sürsün ister. İşte bu üç sabit parametre, bizim için geçerli olduğu gibi tüm dünya 

ülkeleri için de geçerlidir.  

Değişkenlenler veya dış politikanın eylem araçları 

Şimdi bunların içerisinde az önce saydığım güvenlik, ekonomi, enerji, kültür, 

demokrasi, milliyetçilik, din, dil, tarih, demografi, yayılmacılık, modernlik/muhafaza-

karlık, etnisite, mezhep, bunlar dış politikanın değişkenleridir. Yani her ülke bunları 

mutlaka uygulamaz. Birazını  uygular, birazını uygulamaz, ama aynı zamanda her biri 

bir dış politika eylem aracıdır. Temel kural bir ülkenin dış politikasını, o ülkenin 

ekonomik ve stratejik kaynaklarının tayin etmesidir. 

Şimdi bu eksen meselesi ve öncelikler aktardığım kavramlar üzerinde cereyan 

eder. Ancak bir temel kural daha söylemek istiyorum. Bunu da Türkiye üzerinden ifade 

edecek olursak, Türk dış politikasını tayin eden şey nedir diye bana sorsanız, benim 

cevabım hemen “Türkiye‟nin ekonomik ve stratejik çıkarları” olur. Yani Türk dış 

politikasını ideolojiler tayin etmez, Türk dış politikasını etnisite tayin etmez, Türk dış 

politikasını yayılmacılık tayin etmez. Türk dış politikasında bütün bunlar belki rol 

oynayabilir, zaman zaman da oynamıştır, mesela din Türk dış politikasında rol oynar mı 

derseniz ben evet diyorum ama bugünü kastederek değil. Türkiye İslam Konferansı 

Örgütü‟ne 1976‟da katıldı ki İslam Konferansı Örgütü dini motivasyonlarla, özellikle de 

Müslüman nüfuslu ülkeler arasında Kudüs‟ün İsrail tarafından işgali sonrasında 

dayanışma sağlamak için kurulan bir örgüttür. Türkiye gibi laik bir ülke o tarihte 

örgüte katıldı. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi yoktu, belki Milli Selamet Partisi 

kurulmuş muydu, kurulmamış mıydı tam olarak hatırlayamıyorum, ama laik bir 

ülkenin, yani laik bir devletin gerektiği durumda din unsurunu dış politikasında bir 

eylem aracı olarak kullandığına bir örnek teşkil etmek için söylemek istedim bunu. 

Fakat IKO‟ya girerken “İslam Konferansı Örgütü‟nün alacağı kararları anayasamıza 

uygunluğu çerçevesinde uygularız” şeklinde bir rezerv koyduk. Bu rezervi her toplantıda 

devam ettirdik, şu anda da geçerli olmaya devam ediyor. 

Cumhuriyet‟in kuruluşundan bu yana Türk dış politikasının belli başlı dönemleri       

Bunları söyledikten sonra Türk dış politikasını 1922‟den bu yana, yani aşağı 

yukarı neredeyse doksan yıllık bir dönemde birkaç bölüme ayıracağım, burada eksenin 

ne olduğuna siz karar verin. 
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1922 ile 1938 arasındaki 10 yıllık dönem Türk dış politikasında çok önemli bir 

dönem. Bu dönemde öncelik veya eksen, ki bunları şu anda eş anlamlı olarak 

kullanıyorum, içerde cumhuriyet ile sağladığımız kazanımların pekiştirilmesi üzerine 

oturmuş, dışarıda ise üç tane hedef gerçekleştirilmiş. Bir tanesi tabii Lozan, ki çok 

önemli bir adım; ikincisi Montrö, Boğazlardaki egemenliğimizin kesinleştirilmesi; 

üçüncüsü de Hatay‟ın topraklarımıza katılması. Bunlar dış politikamızda o 10 senelik 

dönemde çok önemli aşamalar. Ama bütün bu kazanımlarda, özellikle Lozan hariç, 

Montrö ve Hatay meselesinde Türkiye hiç karşılık vermemiştir. Yani bir nevi zero sum 

game politikası izlenmiştir. Bu bölüme Atatürk dış politikası dönemi diyebiliriz. Bu 

dönemde Türk dış politikasının ekseni kaynaklarının optimizayonudur 

İkinci önemli dönem ise 1939 ile 1945 arası. Bu dönemde Türk dış politikasının 

temel hedefi 2.Dünya Savaşı‟nın dışında kalmaktı ve bunu da başarmıştır. Burada eksen 

nedir diye soracak olursak, hiç şüphesiz güvenliktir. Ama güvenliğin koşulları 

diplomasiyle sağlanmıştır – askeri gücümüz zaten son derece zayıftı o sırada.   

1945-1950 içerde çok partili döneme ve seçimlere ilk adımların atılması ve dışarda 

BM‟e katılma. Aslında 1945 ile 1991 arası tek bir dönem olarak da düşünülebilir, ama 

1945-1950 bir alt dönem, 1950 ile 1980 ikinci bir alt dönem, 1980 ile 1991 arası ise bir 

diger alt dönem olarak da ele alınabilir.  

Ama burada şu nokta önemli, 1950 ile 1980 arası Soğuk Savaş dönemi, Soğuk 

Savaş‟ın bitmesine de daha on yıl var. Türkiye bu dönemde dış politikasının eksenini 

tamamen Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler ve NATO olarak belirlemiş. Dış 

politikamıza hakim olan çizgi NATO üyeliği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile 

ve genellikle Batı dünyası ile çok iyi ilişkiler, yani ittifak ilişkileri. Başka deyişle tek 

boyutlu bir dış politika.  

Ancak 1980‟lerden ve bilhassa 1984‟ten 1991‟e kadar olan dönemde ise, Soğuk 

Savaş içerisinde olmamıza rağmen Türk dış politikasının bir çok boyutluluk kazandığını 

görüyoruz. Bu dönem Özal dönemi dış politikasıdır. Türk dış politikasının ekseninin 

güvenlik ağırlıklıdan yavaş yavaş ekonomiye doğru kaydığını, yani dış politikada 

tematik olarak ve coğrafi olarak da bir denge kurulduğunu farketmekteyiz. Denge 

coğrafi bakımdan ABD, Avrupa, Orta Doğu ve aynı zamanda Sovyetler Birliği ile ilişkiler 

arasında kuruluyor. 1984‟te SB ile Gaz Boru Hatları inşası ve Off Set Anlaşmaları 

imzalanıyor, 1987‟de AB tam üyelik müracaatımız gerçekleştiriliyor, 1980‟lerden 

itibaren Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile müteahhitlik ilişkilerimiz başlıyor ve  

ticaretimiz artıyor. Bu dönemde dış politikamızın ekseni güvenlik ağırlıklı değil fakat 

ticaret, ekonomik işbirliği ve yatırımlardır. Güvenliğimizin koşulları askeri önlemlerden 
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ziyade kaynaklarımızın optimizasyonu ve etrafımızda barış çemberi kurulması hedefiyle 

ve diplomasiyle sağlanmaya çalışılmıştır. 

Daha karmaşık bir dönem ise 1991 ile 2002 dönemidir. 1991‟den itibaren Sovyetler 

Birliği‟nin dağılması ve Avrupa‟da köklü değişiklerle dünyada bir jeopolitik bir deprem 

oldu. Soğuk Savaş dönemi sona erdi ve yepyeni bir döneme girildi. Türkiye dış 

politikasını bu değişikliğe birçok ülkeden çok daha süratle uyarladı. Bu değişikliğe nasıl 

uyarladık? Bir kere aslında daha 1980‟li yılların ortalarından itibaren dış politikada 

eksenimiz ticaret, ekonomik yatırımlar gibi konular üzerinde ağırlık taşımaya 

başlamıştı. Türkiye o yıllarda tarıhinde ilk defa olarak ekonomiyi bir dış politika eylem 

aracı olarak kullandı. Evvela Libya‟ya, sonra Irak ve Körfez ülkelerine mütaahitlerimizi 

yolladık. Dış ekonomik ilişkilerimizdeki mevzuat değişikliklerini yaptık, örneğin Türk 

parasının kıymetini koruma kanununu bir tarafa bıraktık, döviz serbestliği geldi. Türk 

yatırımcıları ve girişimcilerinin önündeki engelleri kaldırdık. O zaman Türk girişimcileri 

serbestçe ihracata dayalı yatırım politikaları izlemeye başladılar. Böylece Türk dış 

politikası ekonomik eylemle siyasi avantaj sağlama dönemine girdi. Oysa bütün Soğuk 

Savaş boyunca, yani 1950‟den hatta 1945‟ten 1980‟lere kadar siyasi eylemle  ekonomik 

avantaj sağlamaya çalıştık. O zamanlar Türkiye‟nin dış ekonomik ilişkileri tavizli 

krediler aramak ve konsorsiyumlar kurmaya çalışmak ve ithal ikamesi olarak 

özetlenebilirdi. 24 Ocak 1980 kararlarıyla Türkiye birdenbire ekonomik adımlarla siyasi 

avantaj sağlama stratejisine geçti. Tabii Türkiye‟nin ekseni birdenbire güvenlikten 

ekonomiye kaymış oldu. Bu strateji Soveyetler Birliğinin dağılmasından sonraki 1991 

yılından sonra güçlnenerek sürdü. 

1991-2002 döneminde bu stratejinin uygulanmasını kolaylaştıracak kurumların 

kurulduğunu görüyoruz. Örneğin TİKA kuruldu. Üçüncü ülkelerle yaptığımız yardımları 

koordine eden, öğrenci değişimlerini finanse eden kurum. Bir diğer örnek Eximbank 

Türk ihracatçılarına yeni bağımsızlığını kazanan ülkelere ihracat yapsın diye garantili 

krediler sağladı. Bütün bunlar  ekonomi, yatırım ve ticaret gibi değişkenlerin birer dış 

politika eylem aracı olarak kullanılmasının somut örnekleri. Burada eksenin, yine 

tematik olarak konuşuyorum, güvenlikten, askeriyeden ticarete, ekonomik işbirliğine ve 

yatırımlara  kaymasını görüyoruz.  

Bunun coğrafi yanı da var tabii ki. Türkiye‟nin dış ilişkilerinin yönü uzun yıllar  

ABD ve NATO‟ya, yani Batı ve Batı Avrupa‟ya yöneldi. 1980‟den itibaren evvela Orta 

Doğu ve Kuzey Afrika‟ya kaydı; ancak petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle, bu 

bölgelerde Pazar daralması nedeniyle 1980‟li yılların ortalarından itibaren Türk 

mütaahitleri büyük bir esneklik göstererek operasyonlarını, yani yatırımlarını Rusya 
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Federasyonu‟na ve Orta Asya cumhuriyetlerine kaydırdılar. Aynı zamanda AB‟ye tam 

üyelik müraacatımız dolayısyla Avrupa yönü de geçerliliğini korudu. İşte o zaman, 

coğrafi açıdan bizim eksenimiz, Avrupa, eski Sovyet Cumhriyetleri ve Orta Doğu 

Afrika‟nın kesiştiği merkezi bir konuma oturdu. Türkiye bu merkez konumundan 

ekonomik bakımdan çok büyük  yararlar sağladı, hala da sağlamakta. 

Bugün izlenen politikalar aslında yeni politikalar değil, bu da önemli bir nokta. 

Şimdi bugün dinliyoruz dışişleri bakanamız Ahmet Davutoğlu hocamızı, Başbakanımızı, 

bütün bu saydığımız gelişmeleri adeta 2002‟den başlatan bir milat gibi takdim ediyorlar. 

Oysa böyle bir şey söz konusu değil. Ancak bugün yapılanlar da  aslında son derece 

önemlidir. 1984‟ten 1995‟e kadar olan, Özal ve Demirel döneminde, Özal‟ın başlattığı 

Demirel‟in de uyguladığı strateji bu günkü politikaların alt yapısını oluşturmuş ve 

Erdoğan Hükümetleri de binayı bu alt yapı üzerinde yükseltmiştir; ancak 1995‟ten sonra 

2002‟ye kadar Türk dış politikası bir duraklama devri geçirdi ve önceki kazanımlarını 

ileriye götüremedi. Neden? İç politikada zayıf koalisyonlar ve 28 Şubat dahil 

istikrarsızlıklar ve belirsizlikler yüzünden. 

2002‟den, belki bir yıl öncesinden itibaren, yani Ecevit-Yılmaz-Bahçeli 

koalisyonuyla birlikte, onun son döneminde artık hükümetten ayrılacağı kesinleşmiş bir 

koalisyon hükümeti Avrupa Birliği‟nin ilk reform paketini açtı. Tabii daha önce 1999‟da 

Ecevit‟in Stockholm‟de Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne resmen adaylığını kazandırmış 

olduğunu da unutmamamız gerek. Bu politikaların devamı olarak da 2002‟de AKP 

hükümeti iki noktada mevcut politikaları devam ettirdi. Bunlardan birincisi, Kemal 

Derviş ile başlayan, IMF ile birlikte sürdürülen Güçlü Ekonomiye Geçiş progamı, diğeri 

de Avrupa Birliği politikasıdır. Zaten 2001 krizinden IMF paketleri sayesinde çıkıldı, 

Türkiye bu dönemde de dış politikasının eksenini tematik olarak ticarette ve 

yatırımlarda ekonomik işbirliğinde tuttu. Coğrafi olarak ise eksen, Avrupa‟dan 

ayrılmamakla birlikte bölgeselleşti, yani Orta Doğu, Kafkasya ve büyük oranda Rusya 

düzlemine oturdu. 

Sonuçta eksen kayması var mı meselesine gelip bitirelim. Bana sorarsanız Türk 

dış politikasını yakın tarih perspektifinde ele aldığınız zaman, art niyetli ve bilinçli bir 

eksen kayması yoktur; Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası koşulların ve kendi iç 

politikasının yarattığı ihtiyaçların gereğini yerine getiren pragmatik bir yol izlemiştir. 

Halen yaptığı şey budur.  

Bu gün şunu da gözden kaçırmamak lazım: Türkiye‟nin GSMH‟si 650 ila 700 

milyar dolar civarında, bir trilyon dolara doğru süratle gidiyor. Bu çok büyük bir rakam. 

Türkiye‟nin çok büyük bir ekonomiye sahip olması artık dış politika açısından da 
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bulunduğu yere sığmaması sonucunu doğuruyor. Öncesinde alanımız küçüktü, çünkü 

2002‟de GSMH‟miz 150 milyar dolardı. 150 milyar dolarlardan 700‟lere çıkıldığı zaman 

işler değişiyor. O zaman bu bahsettiğimiz coğrafi bölgelerde mevcudiyetiniz birdenbire 

çok fazla somutlaşıyor. Bunun da verdiği bir hızla Türk hükümetleri – ki Erdoğan 

hükümeti ve bir de arada Gül hükümeti var – aslında coğrafi boyuttan küresel boyuta 

yönlenme olanaklarını zorladılar, yani bu ekonomik gelişmelerle öyle bir teşvik buldular. 

Bir Afrika açılımına başlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G20 üyeliği derken 

Türkiye‟nin dış politikasında ekonomisinin çok büyümesinden dolayı bir yayılma oldu.  

Şimdi bu yayılmayı yönetmek meseledir. Bu yayılma oldu ama bu yayılmayı 

yönetmek mümkün olacak mı, onu zaman içinde göreceğiz.  

Tekrar başa dönecek olursak, bütün bu söylediklerim içerisinde sabit parametreler 

aynı kaldı. Türkiye toprak bütünlüğünü, temel anayasal ve siyasi birlik hedefini 

kaybetmiş değil. Kaynaklarından azami yararlanmaya çalışıyor ve barışa katkı 

konusundaki sabit parametresinde de devamını getirmekte.  

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
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6.2. Doç. Dr. Gün Kut 

Hem Boğaziçi‟ne hem de günün ikinci oturumuna hoş geldiniz. Bugün bu oturumda 

meşhur eksen kayması konusunu tartışacağız. Bu nasıl Türkiye‟nin gündemine girdi? 

Şimdi Gencer Hoca burada olabilseydi – aslında bunu en iyi o takip eder – hangi gün 

hangi gazetede ilk defa kim tarafından söylenmiş ortaya çıkardı. Fakat çok yakın bir 

geçmişte eksen kayması “Türkiye‟nin ekseni kayıyor mu?” sorusuyla gündeme geldi. 

Aslında bunu dışarıda anlatmak çok zor çünkü eksen kayması diye bir şeyi İngilizce‟ye, 

Fransızca‟ya ya da herhangi başka bir dile çevirmek neredeyse imkansız, çünkü 

çevirince hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani shifting of axis ana dili İngilizce olanlar 

açısından herhangi bir anlam ifade eden bir terim değil. Dolayısıyla kendimiz de karar 

verebilmiş değiliz aslında tam olarak ne kastediyoruz, ama tam da bu sebepten ötürü 

bunu tartışmak veya bu konudaki tartışmalara dahil olmak çok önemli.  

Hem sabahki oturumun, hem de Özdem Bey‟in söylediklerinin ardından birkaç şey 

ilave etmek isterim. Büyük ölçüde onlara katıldığımı göreceksiniz. Belki onların yanı 

sıra vurgulanması ilginç olur düşüncesiyle birkaç başlığı size sunacağım. Bir tanesi, 

Özdem Bey de söyledi, sabah da işaretlerini aldınız zaten iki konuşmacıdan da, Türk dış 

politikasının cumhuriyet dönemi boyunca temel özelliği pragmatizm olmuştur. Ne 

demek pragmatizm? Katı ideolojik tercihlerden uzak, kendi amaçları için mevcut 

koşulları değerlendirerek ve elindeki araçları en uygun şekilde kullanarak sonuca 

ulaşabilme yeteneğine sahip bir dış politikadan bahsediyoruz. Yani kesin evetleri, kesin 

hayırları, kesin yanlışları, kesin doğruları kabul etmeyen, her şeyi tartışmaya açabilen, 

bu sayede de esnek ve değişen koşullara uyum sağlayabilirlik gösteren bir dış politika. 

Bu cumhuriyet dönemi dış politikasının değişmez özelliğidir diyebilirim.  

Şimdi pragmatik dediğim zaman, bunu illa eksen kavramıyla ifade etmemi 

isterseniz, konjonktür eksenli dış politikadan bahsediyoruz demektir. Yani konjonktür 

değişince bu esnek ve uyum sağlama özelliğine sahip dış politika da kendini yeni 

duruma, yeni koşullara çok kolay adapte edebilir. Tabii ki sıkıntılar, tartışmalar yaşanır 

ama sonunda Türk dış politikası, cumhuriyet tarihi bize göstermiştir ki, söz konusu 

uyum özelliğini en sıkıntılı durumda dahi gösterebilmiştir. Bu konuda size bir örnek 

vereceğim, daha doğrusu bir genellemeyi örnek olarak kullanacağım. Türk dış 

politikasının ekseni değişti mi bugün sorusunun karşılığını evet diye verebilirim, ama 

bu eksen zaten hep değişirdi. Bugün Türk dış politikasındaki en büyük değişiklik nedir 

diye sorarsanız herkesin aklına nedense Orta Doğu gelir. Neden öyle olduğunu da biraz 

sonra açıklamaya çalışacağım ama bence Türk dış politikasındaki en büyük değişiklik 
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Orta Doğu‟da değildir; en büyük, en radikal değişiklik şiddet açısından Rusya açısında 

olmuştur, Rusya ile ilişkilerimizde olmuştur.  

Cumhuriyet döneminin dış politikasında Türk-Rus ilişkilerine bakarsanız, Özdem 

Bey‟in belirttiği periyodizasyonda 1919-1938 yılları arasında Türk-Rus ilişkileri 

nasıldır? Mükemmel. İki dünya savaşı arasında birbirine bu kadar bağımlı, bu kadar 

birlikte hareket eden, bu kadar çok ortak düşmana aynı anda sahip olan ve kendi dış 

politikasındaki hareketleri bu kadar çok koordine eden başka iki ülke bulmak zordur, 

belki İngiltere ve Amerika‟nın dışında. Unutmayın ki biz Rusya‟yla 1919‟dan sadece beş 

sene önce savaştık, bizim can düşmanımızdı. Şimdi can düşmanımızla girdiğimiz savaşı 

bitirdiğimiz 1917‟den iki sene sonra mükemmel bir ilişkiye geçiyoruz ve bunu 1939 hatta 

1942‟ye kadar sürdürüyoruz. 180 derece fark var bu iki durum arasında. 

İkinci Dünya Savaşı çok karışık, onu bir tarafa koyalım. İkinci Dünya Savaşı‟ndan 

sonra, gene Özdem Bey‟in periyodizasyonu üzerinden söyleyeceğim, 1945-1950 Soğuk 

Savaş‟ın doğum yıllarıdır. Bu kısa süre içerisinde birkaç olay vardır ki hepsi Türkiye‟nin 

etrafında cereyan etmiştir, Balkanlarda, İran‟da, Merkezi ve Doğu Avrupa‟da, Romanya 

ve Macaristan‟da. Burada cereyan eden olaylar sonucunda Soğuk Savaş‟ın temel 

belgeleri sayılabilecek iki belge ortaya çıkıyor. Nedir onlar? Bir tanesi Truman‟ın yaptığı 

konuşma, sonradan Truman Doktrini olarak geçecektir; yarısından fazlası Türkiye ve 

Yunanistan‟dan bahseder ve Soğuk Savaş onunla başlamıştır. Diğeri ise Marshall 

Planı‟dır. Aşağı yukarı aynı şeylerdir, aynı politikanın mali tablosunun çıkarılmasıdır. 

Böyle bir durumda her şey, Türk-Sovyet ilişkilerinin yine bir önceki döneme 180 

derece zıt, tam düşmanlık, can düşmanlığı olarak tanımlanması noktasından hareketle 

gelinmiş bir yerdir. 1945-1950 arası: 1950‟den sonra zaten 1952‟de NATO‟ya giriyoruz ki 

girmek için Kore‟de komünizmle savaşıyoruz. Dolayısıyla Türk dış politikası Soğuk 

Savaş diye adlandırdığımız – Özdem Bey üçe ayırdı, ki bence çok güzel bir 

periyodizasyon – dönemde Türkiye, Sovyetleri can düşmanı olarak gören güvenlik 

eksenli anti-Sovyet, anti-Doğu bir dış politika izledi. Bunun ardından, Soğuk Savaş sona 

erdikten sonra Türk dış politikasında 180 derece değişen ne oldu? Rusya ile ilişkiler. 

Şimdi bizim gibilere – Türkiye‟de uluslararası ilişkiler hocası olarak üniversiteye giren 

ilk nesiliz diyebilirim – Soğuk Savaş döneminde eğer birisi deseydi ki 20 yıl sonra Ruslar 

Türkiye‟de bir Rus nükleer santrali yapacaklar ve işletecekler, hayal gücümüzün 

ötesinde olurdu. Bugün geldiğimiz noktada biz 45 sene boyunca can düşmanımız olarak 

tanımlanan, uğruna iki darbe geçirdiğimiz – ki Türkiye‟deki darbeler, insan hafızası 

çabuk unutuyor, anti-komünist darbelerdi; yani maazallah Türkiye komünizme falan 

kayar, bu anarşi Türkiye‟yi komünizme götürür diye. Türkiye‟nin üçüncü cumhur-
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başkanı 105 yaşında önümüzdeki kış komünizm gelecek diye öldü. Türkiye‟deki darbeler 

de anti-komünist darbelerdi. Türk ordusu sekülerizmi, laikliği koruyor falan diye değil, o 

şimdinin argümanları – durumdan bu duruma geldik. Antalya‟da Rus turist görecek-

tiniz, Antalya‟daki bütün otellerde duvarlarda Rusça yazılar görecektiniz... Ben burada 

öğrenciyken Boğaziçi Üniversitesi‟nin Türk Müziği Kulübü, her nasıl olduysa, tabii 

Ecevit dönemiydi, Rusya ile yumuşama dönemiydi, Rusya‟ya davet edildi bir konser için. 

Dönüşte de, o zamanlar böyle çok modaydı, hep uzaktan duyulur, Kızılordu Korosunun 

Rus halk şarkıları, bunların bulunduğu bir plak alıp gelmişler. Sınırda ellerinden aldılar 

üzerinde Rus askerlerinin resmi var diye.  

Özdem Bey Türk parasını koruma kanunundan bahsetti. Ben babamın – 

cumhuriyet savcısıydı – eve ağlamaklı geldiğini hatırlarım. Bir genç çocuğun üzerinde 

bir dolarlık banknot bulmuşlar, koleksiyon için almış birisinden. “Bir yıl hapis cezasıyla 

dosyası önüme geldi.” dedi. Çocuk bir dolarlık banknotu koleksiyon yapmak için almış, 

durumu polislere şikayet etmişler, polis yakalamış, dosyası savcının önüne geliyor ve 

savcının yapabileceği bir şey yok, onu bir yıl yargılamak üzere o davayı açması lazım 

çünkü kanun öyle diyor. Şimdi o durumlardan Rusya‟yla Ruble ve Türk Lirası karşılığı 

ticaret yapma durumuna geldik. 

Yani bakın, 180 derecelere bakın. Türk dış politikasında bu kadar radikal başka 

hiçbir konuda değişiklik yok. Ama herkes Orta Doğu‟dan bahsediyor, neden? Tamamen 

konjonktürel. Ne konjonktürü biliyor musunuz? Tabii bir sürü faktör var ama bir 

tanesini söyleyeceğim, fazla uzatmayacağım. İlk defa Orta Doğu‟da bütün Türk 

hükümetlerinin yapmak istediği barışa, istikrara katkıda bulunalım çağrıları cevap 

buldu Türkiye, “Orta Doğu‟da istikrar olursa bize yansır, en azından istikrarsızlık olarak 

yansımamaya başlar, biz ekonomi eksenli bir dış politikaya geçtik, bunun ön şartı 

ekonomik olarak yarar sağlayabileceğimiz kazan-kazan durumları yaratabilmemiz için 

barış ve istikrar ortamı lazım. Eh, Orta Doğu‟da petrol var, gaz var, para var, barış ve 

istikrar olsa biz bundan daha çok pay alacağız” şeklinde gayet basit düşünüyor. Öyle çok 

insani falan değil bunlar, son derece egoist duygular. Ama egoizmin barış ve istikrar 

istiyor olması iyi bir şey, çünkü egoizm savaş ve istikrarsızlık da istiyor olabilirdi.  

Dış politikada hükümetlerin niyetleri iki yerde karşımıza çıkar. Bir tanesi seçim 

zamanlarında seçim bildirgeleridir. İkincisi, hükümeti kurduktan sonra hükümetin 

güvenoyuna sunulan programında dış politikaya ait sinyaller vardır. Yani bir 

hükümetin nelere öncelik verdiği, neleri neyin öncesine geçirdiği, kendince dış politika 

konularının önem sıralaması bunlarda ortaya çıkar. Fakat unutmayın, niyeti göstermesi 

açısından, orada yazıyor diye öyle olmuyor. Bunlara baktığınız zaman, Soğuk Savaş 
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sonrası dönemden bahsediyorum, bütün hükümetlerin dış politika önceliklerinde Orta 

Doğu ile ilişkilerin değiştirilmesi, barış ve istikrara katkıda bulunulması vardır. Bu tüm 

hükümetler tarafından bir öncelik olarak görülmüş. Türkiye‟nin Soğuk Savaş‟ın 

başından 2002 yılına kadar on bir tane dışişleri bakanı oldu, on bir dışişleri bakanı da 

bunu denedi. Yalnızca Abdullah Gül dışişleri bakanı olduğu zaman, ki bu AK Parti 

döneminin büyük bir kısmıdır. Unutmayın AK Parti dış politikası Davutoğlu‟ndan ibaret 

değildir (Davutoğlu diyoruz, Davutoğlu‟nun başarılı olması ve öne çıkması bizi 

gururlandırıyor tabii çünkü bizim doktora verdiğimiz bir öğrencimiz, Gencer‟in de sınıf 

arkadaşıdır, Boğaziçi doktora sınıfından). Davutoğlu bir senedir dışişleri bakanı 

unutmayın.  

Şimdi ne oldu? İlk defa Orta Doğu ülkelerinde Türkiye‟de hükümetin söyledikleri 

güvenilir, inanılır bulunmaya başlanıp bir cevap gördü, bir karşılık görmeye başladı, 

algılama değişti. Şimdi bunu AK Parti‟nin Türkiye‟deki konumuna bağlayabilirsiniz, AK 

Parti‟nin İslami oryantasyonu nedeniyle başka türlü görülüyor olmasına bağlaya-

bilirsiniz. Sonuç olarak Türkiye‟nin Orta Doğu‟da bu kadar aktif olabilmesi ve Orta 

Doğu konularının böyle ön plana çıkmasının altında asıl yatan Orta Doğu‟dan gelen 

cevap oldu. Bu algılamadaki değişiklik bizim dışımızda olan bir şeydir. İsmail Cem‟in 

yapmaya uğraşıp da kimsenin Orta Doğu‟da önemsemediği hususlar şimdi AK Parti 

dışişleri bakanı yapınca önemsenmeye başladı. Şimdi bu tahlile ayrıca girmek lazım, 

neden böyle oldu diye, ama biz tahlili bırakalım sonuca bakalım. Sonuç böyle olunca 

Türkiye yaptıklarının Orta Doğu‟da çok önemli sonuçlar yarattığı kanısına vardı.  

Bu da Türkiye‟deki yanlış algılamadır, çünkü Orta Doğu‟da aslında değişen hiçbir 

şey yok. Orta Doğu‟nun sorunları Türkiye‟nin yarattığı sorunlar olmadığı için, 

Türkiye‟nin kendi başına çözebileceği sorunlar da değil. Orta Doğu‟daki bazı sorunların 

çözümünde Türkiye kolaylaştırıcı olabileceğini ispatladığı anda bu sorunların o anda 

çözülmesini istemeyen aktörler derhal halıyı Türkiye‟nin ayağının altından çektiler. 

İsrail ile yaşanan tam da bu oldu. Yani son anına kadar gelmiş bir anlaşma ancak İsrail 

ya da Suriye istemediği için bozulabilirdi; bilakis Suriye istiyordu, muhtemelen İsrail 

istemedi, ki bunu da tam olarak bilmiyoruz, belgelerini görmek lazım, belgesi var mıdır 

onu da bilmiyorum. Ama resmen neredeyse sabotaja uğradı Türkiye‟nin çabaları. 

Türk dış politikası çok ciddi değişimler geçiriyor ama bunun sebebi Türkiye‟nin 

tercihleri, ideolojik yönelimleri, ideolojik aksları, eksenleri değil; bu, Türk dış 

politikasının pragmatik olmasından ve pragmatik bir dış politikanın da konjonktür 

değiştiği zaman kendini uyarlamak zorunda kalmasından kaynaklanmaktadır. 

Konjonktür nerede değişti? Rusya ile değişti, ki çok önemlidir. Orta Doğu ile değişti, ki 
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yine çok önemlidir, en azından algı değişmiştir. Üçüncü, belki de en önemlisi, Avrupa 

Birliği ile değişti. Türkiye Batı‟ya sırtını mı döndü? Hayır, ama Batı içinde en ciddi 

siyasi ağırlığa sahip oluşum, Avrupa Birliği, Türkiye‟ye sırtını döndü. Şimdi sırtını 

dönmüş bir Avrupa Birliği ile karşı karşıya kalmış bir Türkiye hangi hükümetin 

yönetiminde olursa olsun dış politikasına yeni bir yönelim vermek zorunda, çünkü bu 

yeni bir konjonktür ve pragmatik olarak yeni bir şey yapmanız lazım. Yani, “Bu bölgede 

Avrupa Birliği‟ne üye olmadan nasıl var olacağım?” sorusuna cevap teşkil eden bir dış 

politika yürütmeniz lazım. Bu da AK Parti‟den bağımsız bir durumdur; hangi parti 

olursa olsun bunu yapmak zorundaydı. Ve hangi parti iktidarda olursa olsun Türkiye 

Dışişleri Bakanlığı bu yönleri mutlaka ön plana çıkaran opsiyonlar hazırlardı diye 

düşünüyorum. 

Son olarak, bundan 20 yıl önce söylenseydi “hadi canım” dedirtecek şeyler oluyor. 

Bunlardan bir tanesi, ABD yönetimi, Obama yönetimi kendi aldıkları bir kararla 

Kongre‟ye Türkiye‟ye gelişmiş Patriot füzesavar sistemleri satabilmek üzere onay almak 

için başvurdu. Bir anormallik yok değil mi burada? Var. İki tane anormallik var. Bir, 

Türkiye talep etmeden yönetim böyle bir şey yapmazdı. İki, Türkiye talep etse bile 

yönetim bunu yapabilmek için önce alt yapıyı hazırlamak için uğraşırdı çünkü Kongre 

ya bunu reddeder ya zamana yayardı. Şimdi ne Türkiye böyle bir talepte bulundu, ne 

Kongre‟nin bunu kabul etme konusunda onayı var. Böyle bir durumda neden Amerika 

bunu yapıyor? Türkiye‟ye, Türkiye‟nin ihtiyaç duyduğunu varsaydığı şeyi, pahalı da bir 

sistemi satabilmek için. Şimdi biz bu sistemi almakla ilgileniyoruz. Bundan 20 yıl önce 

olsaydı, ki oldu da, başvurduk Amerika‟ya Körfez Savaşı sırasında bize Patriot gönderin 

diye. Patriotları gönderirken NATO‟dan onay gerekiyordu, NATO onayı verirken 

Almanya Şansölyesi Kohl “Vallahi biz pek de emin değiliz, bu füzeler bir tehdit olarak 

kabul edilir ve Irak Türkiye‟ye saldırırsa, bu NATO‟nun 5. maddesi çerçevesinde kabul 

edilebilir mi?” dedi. Peki, Türkiye‟nin cevabı ne oldu biliyor musunuz, bugün Amerika 

Birleşik Devletleri‟nin Türkiye‟ye Patriot satmak üzere Kongre‟ye başvurusuna? 

“Olabilir ama biz Rus ve Çin sistemleri ile ilgileniyoruz, bakarız.” Bu, bütün Soğuk 

Savaş boyunca Amerika‟dan ve Almanya‟dan silah almaya çalışıp sayfa sayfa koşulları 

karşılamış olan ve taleplerinin ancak bir kısmını elde edebilen bir ülkenin bugün geldiği 

durumdur. Amerika keyfinden silah satmaya çalışıyor, biz “Çin ve Rusya‟nın benzer 

sistemleriyle sizinkini bir karşılaştıralım, belki alırız belki almayız.” diyoruz.  

Türk dış politikası gerçekten çok değişti, onu söyleyebilirim. Ama tamamen 

katılıyorum, bunun AK Parti ile doğrudan bir ilgisi yok, AK Parti ile doğrudan ilgisi olan 

konularda da doğru işler yanlış yapıldı. Mesela İsrail konusunda çok ciddi yanlışlar 
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yapıldı. Şunu düşünün, Suriye Devlet Başkanı Esad, kamuoyu önünde iki defa “İsrail ile 

iyi geçinen bir Türkiye bizim için daha iyi.” dedi. Bunu Suriye Devlet Başkanı Türkiye‟ye 

söylüyor. Yani diyor ki, siz İsrail ile iyi geçindiğiniz için benim işime yarıyordunuz, 

şimdi niye bozuşuyorsunuz?  

Bütün söylemek istediğim Türkiye‟nin dış politikasında ciddi değişimler olduğu, 

ama bunun böyle shift of axis gibi anlamsız kavramlarla ifade edilemeyeceğidir. Özdem 

Bey de çok güzel açıkladı benzer kavramları, bunların nasıl kullanılabileceklerini ve söz 

konusu değişimin AKP‟den bağımsız bir değişim olduğunu, ancak AKP‟nin de değişimi 

takip edip gerekeni yaptığını. Dolayısıyla kendi siyasi dış politika tercihlerine de ters 

değilmiş demek ki bunları yapmak. Çok teşekkür ediyorum. 
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6.3. Soru-Cevap 

 Ahmet Davutoğlu kitabında Türkiye‟nin Soğuk Savaş bitimine hazırlıksız 

yakalandığını söylüyor. Türkiye, Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla Soğuk Savaş‟ın 

bitişine gerçekten de hazırlıksız mı yakalandı? 

 Özdem Sanberk: Tabii bütün dünya hazırlıksız yakalandı. Fakat en az hazırlıksız 

yakalanan iki ülke Türkiye ve Almanya. Türkiye kendi bölgesinde bu şoku son 

derece süratle çok kesin bir strateji sağlayarak atlattı ve bundan çok büyük faydalar 

sağladı. Bir stratejiyi hemen sayayım. Yeni bağımsızlığını kazanan devletlerin 

hepsini daha Sovyetler Birliği‟nin dağılması resmiyet kazanmadan tanıdı, bu bir. 

İki, bunların hemen hepsiyle diplomatik ilişki kurdu, bunlara kendi ülkesinde 

arsalar verdi ve sefaretlerini açtı, bunları finanse etti, bu ülkelere süratle büyükelçi 

gönderdi. Bunların bir istisnası Ermenistan‟dır ama onu da tanıdı. Bunun arka-

sından da bunları yaparken beş ayaklı bir strateji yürüttü.  

Türkiye beş ayaklı bir strateji uyguladı. Bu beş ayaklı stratejinin birinci ayağı 

Sovyetlerden bağımsızlığını kazanan bütün devletlerle Moskova‟ya alternatif ulaşım 

yolları açmaktı, ki bu havacılıkla başladı. Türk Hava Yolları özellikle Orta Asya 

Cumhuriyetlerinin, Kafkasya‟daki bazı ülkelerin hepsine tarifeli seferler başlattı. 

Bu aşağı yukarı altı ay içerisinde filan oldu. İki alternatif iletişim ve haberleşme 

kanalları açtı. Yani teleks ve – o zamanlar internet filan yoktu – telefon irtibatı 

sağladılar, Teletaş ve Netaş‟ın yatırımları ile gerçekleşti. Bu yatırımlar Eximbank 

kredileri ile mümkün oldu. Üçüncüsü, yine Moskova‟ya alternatif eğitim ve kültür 

platformları kurdu. Yani biz oralardan öğrenci kabul ettik. Demin söylediğim gibi 

TİKA bunları finanse etti. Bu öğrenciler hem üniversitelerimizde, hem askeri okul-

larımızda okudular. Biz oralarda okullar açtık. Bu okulların yedi tanesini Milli 

Eğitim Bakanlığı açtı. Sonradan biliyorsunuz cemaat ilerleme kaydetti burada, 

sayıları şimdi bini filan buldu bütün dünyada bu okulların. O zamanlar bütün bu 

Sovyet Cumhuriyetlerinde aşağı yukarı yüze yakın okul açıldı. Bunu da tabii Türk 

özel sektörünün dinamizmi olarak görüyorum. Dördüncüsü, alternatif kredi, ticaret 

ve ekonomik işbirliği kanalları ve bankacılık işlemleri başlattı. Ticaretimiz 

muazzam arttı. Yatırımlar arttı, rakamlarına girmek istemiyorum, Türkiye‟nin 

Sovyetler coğrafyasındaki yatımları 15 milyarı filan buldu çok kısa zamanda. 

Beşincisi ve en önemlilerinden bir tanesi de, alternatif enerji işbirliği kuruldu. Bakü 

ve Ceyhan o günlerde alınan kararlarının eseridir. 
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O bakımdan Ahmet Davutoğlu‟nun kitabını yazan değerli arkadaşımız Gürkan 

Zengin, bu kitabı biraz da dış politika başarılarını ön plana çıkararak yazdı. Aynı 

kitabın önsözünü de ben yazdım. Bu kitabın önsözünü dikkatle okuyacak olursanız 

benim orda bazı eleştirilerim var, tabii Ahmet Davutoğlu hocanın diplomatik 

başarılarını da bir kenara koymadan, tam tersine onları da ön plana çıkararak, ama 

bazı noktalarda da eleştirilerimizi de esirgemeden konuşmalıyız, çünkü 

eleştirilmeyen dış politika olmaz. Ancak ben “bütün dünya hazırlıksız yakalandı” 

görüşüne hem katılıyorum, hem katılmıyorum: Türkiye ve Almanya en hazırlıklı 

ülkelerdi, ancak Almanya da o sırada, biliyorsunuz, eski Yugoslavya‟nın parçalan-

masında hem rol oynadı, hem de bunları zaten kendine daha çok, kendi etki 

sahasına bağlamış oldu.  

 Gün Kut: Peki, ben kısaca cevaplayayım, ama sizin söylediğinize de bir ek 

yapmadan edemeyeceğim. Evet, Türkiye hazırlıksız yakalandı, herkes hazırlıksız 

yakalandı, Türkiye de hazırlıksız yakalandı. Bir örnek vereyim: 1980‟lerin sonunda 

ve 90‟ların başında Ahıska Türkleri ilk defa dünya basınının gündemine geldiğinde 

Türkiye‟nin gazetecileri, hepsi okumuş, üniversite mezunu, akıllı insanlar, yetenekli 

insanlar, sadece Ajans France Press‟ten, Associated Press‟ten tercüme yapmakla 

yetindikleri için Ahıska Türkleri yerine Misket Türkleri diye yazdılar. İngilizce 

yayınlarda “Meskhetian Turks”, bakmışlar bunlar herhalde Misket Türkleri‟dir 

demişler.  

Türkiye‟de “dış Türkler”, “esir Türkler” diye bir söylem geliştirmiş olan siyasi parti, 

Milliyetçi Hareket Partisi ve öncülleri dahi kafasında idealize bir Türk toplumu 

hayal ediyordu. Gerçekte karşılaştıklarının onlardan çok farklı olduğu çok kısa 

zamanda görüldü, ama Özdem Bey‟in söylediği gibi, buna en hızlı reaksiyon 

gösteren, en çabuk duruma hakim olan ve Batı‟yla, dünyayla, özellikle eski Sovyet 

Cumhuriyetleri arasında gerçekten köprü oluşturmayı başaran Türkiye oldu.  

Hep söylenir, Türkiye‟nin Orta Asya politikası başarısız oldu diye, böyle bir durum 

söz konusu dahi değildir, bilakis bütün amaçlarına ulaşmıştır. Türkiye‟nin Orta 

Asya politikası asla Pan-Türkist olmadı. Öyle istemiş olanlar olabilir, ama bu 

Türkiye‟nin dış politika seçenekleri arasında değildir. Ben çok iyi hatırlıyorum, 

bunu kimse bilmez, kim ilk defa “Adriyatik Denizi‟nden Çin Seddi‟ne kadar bir Türk 

dünyası ortaya çıktı.” dedi biliyor musunuz? Kissinger. Nerede söyledi? Davos‟ta 

Süleyman Demirel‟le yan yana otururken kapalı bir toplantıda kendi konuşmasına 

giriş yapmak için. Demirel ilk defa bunu orada duydu, fakat herkes Demirel söyledi 

zannediyor. Kissinger orada iki şey söyledi, bir tanesi buydu, bir tanesi de, sıra 
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Demirel‟e gelip Demirel konuşmasını İngilizce yapınca, ondan sonra söz aldı, “Ben” 

dedi, “Sayın Demirel‟in İngilizce bildiğini hiç bilmiyordum, bunca zaman müzakere 

ettik Türkiye‟yle, 1960‟larda 70‟lerde hep tercüman kullandı. Meğer şakır şakır 

İngilizce konuşuyormuş. Ben de bunu ilk defa burada fark ediyorum.”. Demirel bu 

tabiri sonrasında birkaç defa kullandı, fakat Uygurları katmadan, Adriyatik 

Denizi‟nden Çin sınırına diye kullandı. Ancak bu bir realitenin tespiti gibiydi, çünkü 

hakikaten bu alanda sadece Türkçe konuşarak varlığınızı sürdürebiliyordunuz, hala 

da sürdürebilirsiniz. Bunu söylemiş olayım.  

Türkiye çok hızlı kapattı o herkesle birlikte hazırlıksız olduğu dönemi. Bütün 

amaçlarına da ulaştı, çünkü bence üç tane amacı vardı Türkiye‟nin. Bir, bu ülkeler 

ilk defa bağımsız oluyorlar, bağımsızlıklarını koruyabilsinler, tekrar Rus uydusu 

olmasınlar. Bunda Türkiye başarılı oldu, çünkü korku BDT‟nin yeniden eski 

Sovyetler Birliği‟ni canlandıracak bir nitelik kazanmasıydı, böyle bir şey olmadı. 

Artık kimse “Kazakistan bağımsız kalabilir mi?” sorusunu sormuyor, o zaman 

soruluyordu. İki, bunlar iç istikrarsızlığa düşüp, state failure yaşayıp ciddi İslami 

radikal rejimlerin etkisine girmesin isteniyordu. Halihazırda çok demokratik 

olmasalar da, istikrar için mevcut rejimin düzenli seçimler yapma şartıyla, 

görünüşte bir parlamenter veya başkanlık rejimleri olsun, böylece istikrar sağlansın 

hedefi vardı. Üç, Stalin zamanında bunlar arasında çizilen ve harita üzerinde başka 

amaçlar güdülerek, yani mesela Fergana Vadisi, bölüştürülen yerler nedeniyle 

sorunlar çıkmasın, birbirleriyle savaşıp toprak kazanma peşine düşmesinler. Üç 

tane amaç, üçü de gerçekleşmiştir. Ne bir savaş çıktı bunlar arasında ne ciddi bir 

rejim istikrarsızlığı yaşandı – bakmayın, Kırgızistan‟a yani bir idare gidiyor, yerini 

dolduracak başka biri var – ne de bunların bağımsızlığı artık tartışılır durumda. 

Bunun için Türkiye‟nin Soğuk Savaş sonrası şeyi son derece bence başarılıdır.  

Şimdi soruya geleyim. Orta Doğu politikası nasıl bu kadar ön plana çıktı ve niye 

tehdit algılıyoruz Orta Doğu politikasından bu kadar? İki boyutu vardı bunun. Biri 

iç boyutu, biri dış boyutu. Bir, içeriden ne algılıyoruz, nasıl algılıyoruz? İçeriden 

algıladığımızı birkaç başlıkta formüle etmek mümkün. Bir, Orta Doğu bataklığına 

sürüklenmeyelim. Bizim dış politikamız uzun süre Orta Doğu batağının dışında 

kalmak olarak tanımlandı. Biz bu bataktan çıkamayız diyenler de var. Bazı 

gelişmelere baktığımda haklı görüyorum, örneğin Türkiye‟nin Filistin konusunda 

Hamas‟la el-Fetih arasında taraf olacak kadar konuya müdahil olmasının ne 

Türkiye‟ye ne Hamas‟a ne Filistin‟e ne bir Arap-İsrail barışına katkısını 

görebiliyorum. İsrail‟i bu kadar yabancılaştırmak Orta Doğu‟da barışa katkı yapmak 
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isteyen bir ülkenin işine gelen bir şey değil. İran‟ın işine gelebilen bir şeydir, ama 

Türkiye‟nin değil, çünkü amaca katkısı yok. Dedim ya pragmatik bir politika 

izliyorsak amaca yönelik bir şeyler yapmamız lazım. Amaç Orta Doğu‟da istikrara 

katkıysa Hamas taraftarı olup her fırsatta İsrail‟in arkasından dolaşıp bir puan 

almaya çalışarak Orta Doğu‟ya katkıda bulunamazsınız. Dolayısıyla bu Orta Doğu 

bataklığına sürüklenmeme argümanında bir hak payı görüyorum. Türkiye yukarıda 

kalarak daha çok şey elde edebilir, daha çok fayda sağlayabilir.  

Dışarıdan bakıldığında Türkiye‟nin Orta Doğu‟ya böyle yönelmesi ve Orta Doğu‟dan 

bu cevapları alması neden bazı kesimleri rahatsız edebiliyor, bir de bu başlık var. 

Ona da bakmak lazım, ki bu da iki türlü. Biri bölgenin içinden bir bölgenin dışından. 

Bölgenin içinden baktığınızda Türkiye‟nin bu söylemi bütün hükümetleri rahatsız 

ediyor. Arap sokakları çok memnun, herkes başbakanımızın posterlerini taşıyor, ben 

de başbakan olsaydım çok gurur duyardım herhalde; fakat fazla da kapılmamak 

lazım. O posterleri taşıyanlar başbakana, Recep Tayyip Erdoğan‟a yakın oldukları 

için taşımıyorlar. Orada kendi devlet başkanına diyor ki “Sen niye böyle değilsin?”. 

Unutmayalım bunlar kapalı rejimler. Açık açık gösteremediği muhalefeti Türkiye 

başbakanının resmini koyarak yapıyor ve kim bunun farkında? Tabii ki onların 

devlet başkanı. O yutuyor mu bunları? Sokakta o posterin kim için ne anlamda 

kaldırıldığının herkes farkında. Dolayısıyla sizi temin edebilirim, bütün Orta Doğu 

rejimleri Türk hükümetine diş biliyor, ama söyleyemiyorlar çünkü bunun söylene-

bilecek bir tarafı yok. Sonuç, Orta Doğu‟yu memnun edecek, Orta Doğu ülkelerini 

memnun edecek bir dış politika, Orta Doğu hükümetlerini memnun bırakacak bir 

dış politika uygulanmıyor şu anda. Orta Doğu sokaklarını memnun edecek bir dış 

politika uygulanıyor. 

Dışarıdan, bölge dışından bakıldığında bu söylem niye rahatsız edici? Bir, Orta 

Doğu‟nun Arap-İsrail çatışmasının çok karmaşık denklemine kaba biçimde dahil 

olan bir aktör daha çıkıyor. Şimdi bu kimseyi memnun edecek bir şey değil, ki 

sorunu çözebilse tamam. Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk konusunda olumlu 

ilerlemeler sağlayabildiği sürece Türkiye‟ye hiç kimse bir şey söylemiyor, niye Orta 

Doğu‟ya döndünüz, niye bunlarla uğraşıyorsunuz demiyor. Ama istikrara katkıda 

bulunmayacak türden müdahaleler ortaya çıkınca herkes “Ya biz Türkiye‟yle mi 

uğraşacağız?” diyecektir, çünkü Türkiye‟yle uğraşmak da zor. Türkiye hakikaten 

bölgesel bir güçtür. İki, İran konusu. Şimdi bir Türkiye büyüklüğünde, ağırlığında 

bir ülkenin başbakanının İran‟ın nükleer silaha sahip olmak istemediğine kefil 

olması çok ciddi bir duruştur. Şimdi bunun Türkiye‟ye ne yararı var, tamamen ayrı 
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bir tartışma konusu, ki bence hiçbir yararı yok; ama bunu söylüyor olmasının 

yarattığı şok dalgaları rahatsız edici doğal olarak. Şunu söylese belki herkes 

arkasında olacak: “Türkiye Cumhuriyeti‟nin istihbarat örgütlerinin elinde İran‟ın 

nükleer silah yaptığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla başka yerlerden 

gelen bu tür bilgileri şüpheyle karşılarız.”. Olur mu? Olur. Bunu söylüyor mu? 

Hayır. Ne diyor? “Ben kardeşimi biliyorum, yapmaz öyle şey ya!” diyor. Bu, Türkiye 

büyüklüğünde, Türkiye boyutunda, Türkiye ağırlığında bir ülkenin başbakanının 

ciddiyetsizliğidir. Bunun da yarattığı rahatsızlıklar var. Haklı rahatsızlıklar bunlar, 

herkes rahatsız olmalı böyle bir şeyden. Türkiye gibi bir ülkenin başbakanı böyle bir 

şey söylememeli.  

 Ö.S.: Şimdi arkadaşımız, İsrail‟deki son temaslar dedi ama sizin bıraktığınız yerden 

“odanın içindeki fil” konusunu hemen söyleyeyim, sonra İsrail meselesine geçeyim. 

Çok kısa olarak ben şunu söyleyeyim. Sürdürülen politikalar Yeni Osmanlıcılık 

mıdır? Bana sorarsanız böyle bir şey yok, fakat şu var: her ülke kendisine coğrafi 

bakımdan yakın olan, tarihi bağları bulunan, dil bağları bulunan, kültürel bağları 

bulunan ülkelerle ilişkilerini daha kolay geliştirebilir. Nasıl ekonomide mukayeseli 

üstünlük teorisi varsa, uluslararası ilişkilerde de bu vardır. Türkiye‟nin Batı 

Balkanlar‟da diğer ülkelere nazaran ilişkilerini geliştirmekte mukayeseli bir 

üstünlüğü vardır. Örneğin Bursa, Kosova, Arnavutluk, Makedonya‟nın küçük bir 

mikrokozmosu oldu. Buna mukabil, Güneydoğu Anadolu, Güney Anadolu, hatta 

Orta Anadolu, Adana, buralarda da Orta Doğu‟yla ilişkiler çok sıkı.  

Türkiye‟nin ucunu Ankara‟ya yerleştirdiği meşhur o pergelle 360 derece çizdiğimiz 

vakit dış politika bakımından bölgede mukayeseli üstünlüğü var. Demin saydığım 

gibi, dış politika değişkenleri bunları kullanıyor. Her ülke bunu yapmak ister, bunu 

da isteyen Osmanlıcılık olarak takdim edebilir, bunun bir sakıncası yok; ama Türk 

hükümetinin böyle bir ideolojik bir motivasyonla hareket etmediğini biliyorum, 

çünkü bu politika aslında Adalet ve Kalkınma Partisi‟nden kaynaklanan bir politika 

değil, daha önce de mevcuttu.  

Şimdi, İsrail meselesine gelince, İsrail‟in ilk ve son temasına. Cenevre görüşmelerini 

kast ediyor herhalde arkadaşımız. Bu yangın çıktığı zaman iki tarafta da birdenbire 

“Yangının yarattığı olumlu dinamiği bu ihtilafın çözülmesi için acaba kullanabilir 

miyiz?” şeklinde bir irade belirdi. Aslında bu iradenin belirmesi çok önemli, çünkü 

bu da şunu gösteriyor: gerek İsrail hükümeti gerek Türk hükümeti bu olayı geride 

bırakmak için güçlü bir arzu duyuyorlar, ama bunun önünde çok önemli bir engel 

var, o da dokuz insanın hayatını kaybetmiş olması. Açık denizlerde olan bir olay, bir 
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sivil konvoya tam teşekküllü bir askeri donanma saldırıyor. Sebebi ne olursa olsun, 

ister tahrik olsun, ister başka motivasyonlar olsun, ister bir meşru ambargoyu 

zorlasın, ister gayrimeşru ambargoyu zorlasın; dokuz ölü ortaya çıktıktan sonra 

hiçbir hükümet ölen vatandaşlarının hesabını sormadan, bunun cevabını almadan 

ilişkilerini düzeltemiyor. Böyle bir şey uluslar arasında mümkün değil. Onun için bu 

olayı araştırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟nin kararıyla dört 

ülkeden oluşan bir Birleşmiş Milletler paneli kuruldu. Ben de bu panelin üyesiyim. 

Bunun çalışmaları devam ediyor, fakat bu çalışmalar çok taraflı çerçevede devam 

ederken bu yangın dolayısıyla bir ikili kanal açılıverdi. Bu iki tarafın “bu kanalları 

kullanalım” demesi iyi bir şey. Bir araya gelindi ve bir parametreler bütünü üzerine 

mutabakata varıldı. Bu parametrelerin içerisinde hem apology anlamında özür var 

hem de tazminat var. Bunun da karşılığında bizim İsrail‟le yeniden ilişkilerimizi 

doğru vaziyet etmemiz lazım. Yani olayı geride bırakmak iradesi burada gerçeğe 

kavuşmuş oluyor, ama bu yolda giden insanlar (hükümetlerin yetkilendirdiği fakat 

nihai siyasi kararı verme yetkisine sahip olmayan) başbakanlar, bakanlar değil, 

devletin memurları ve yetkilendirdiği kişiler. Bunlar bu kağıtları alıp getirdiler 

kendi ülkelerine. İsrailliler Kudüs‟e, biz Ankara‟ya ve bunun üzerine pazarlıklar 

devam ediyor.  

Süreç kesilmiş değil, fakat yangının yarattığı olumlu hava yavaş yavaş kayboluyor, 

yani bu ikili kanal da gittikçe daralıyor. Büyük bir ihtimalle bir anlaşmaya 

varılamayacak ve Birleşmiş Milletler çerçevesindeki Birleşmiş Milletler Araştırma 

Komisyonu‟nun çalışmaları devam edecek. Bunun da bir nihai süresi var, o da Şubat 

ortası; fakat yetişmeyeceği anlaşıldı, çünkü İsrail kendi raporunu henüz sunmadı, 

biz ise ana raporumuzu sunduk. Büyük ihtimalle Ocak‟ın ortasında sunacak, iki 

rapor beraber düzeltilebilecek. Bu yüzden Şubat‟ı aşıyoruz, herhalde Mayıs 

başlarına kadar devam eder, ama her halükarda bir seneyi, yani olayın yıldönü-

münü doldurmaz. Benim görüşüm, nisan sonlarında bu iş o tarafta ya batar ya 

çıkar. Ama bunun batmasının alternatif maliyetleri hem bölge için fena olur, hem 

İsrail için kötü olur, bizim için de iyi olmaz, hocam da biraz önce söyledi.  

Türkiye‟nin Orta Doğu‟daki saygınlığı ve etkin diplomasi kapasitesi İsrail üzerinde 

etki sahibi olmasıyla başladı. 1997‟de iki askeri anlaşma yaptıktan sonra Araplar da 

böyle biraz şok oldu ama ondan sonra Türkiye sayesinde İsrail üzerinde etkili 

olabiliriz – ki bizim kolaylaştırıcı faaliyetlerimiz filan yavaş yavaş gelişti – diye 

düşünüldü; ama şimdi bu avantajı kaybetmiş oluyoruz. Bunda Türkiye‟nin suçu var 

mı, yok mu? Bence yok, çünkü olayın bütün dosyalarını bildiğim için gerçekten de 
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netice itibariyle bir sivil konvoy. Yani bu bizim İHH aslında Amnesty International 

gibi, Greenpeace gibi rahatsız edici metotlar kullanarak kendilerine göre gayrimeşru 

saydıkları bir olayın ortadan kaldırılması için zorluyor. Bizi de Amnesty Inter-

national 1980-90‟lı yıllarda çok rahatsız etti, ama hiç Amnesty International 

aktivistini öldürmedik. Şimdi İsrail kendine bir saldırganlık özgürlüğü atfetmiş. 

Önüne gelene aynı şeyi yapıyor, tabii Türkiye‟ye yapınca işler değişti.  

Ben İsrail basınını yakinen takip ediyorum, çeşitli görüşler var, ama İsrail‟deki 

mevcut hükümet koalisyonu bu işin orada çözümlenmesini zorlaştıran faktörlerden 

biri. Bizim için de bazı iç politika sorunları var. O bakımdan kolay değil, karmaşık 

bir mesele, ama uluslararası ilişkiler bakımından son derece ilginç bir konu, yani bir 

case study olabilir. Size tavsiyem gelişmeleri yakından takip edin. Basında da 

oldukça şeyler çıkıyor, herhalde Ocak‟tan sonra daha fazla bilgi elemanları 

yayılacaktır. 

 Dış politikada kimi zaman duygusal davranışlarla karşılaşıyoruz. Sizce dış 

politikada duygusallığa yer var mıdır, varsa önüne geçilebilir mi?  

 Bugün Avrupa Birliği sürecinde bölgesel entegrasyonun sağlanması bölgesel 

eğilimler anlamında Türk dış politikasıyla ne ölçüde uyum gösterebilir?  

 İç politika ile dış politika arasında bir ilişki var mıdır?  

 Ö.S.: Tamam, bir, duygusallık. Tabii insanlar dış politikayı yürütüyorlar, insanlar 

da duygusal yaratıklar, bu yüzden duygusallık önemli bir rol oynar. Aslında 

oynamaması lazım gibi geliyor ama… İlk başta söylediğim gibi, bir ülkenin dış 

politikasını duygusallık, ideoloji gibi elemanlar tayin etmemeli, fakat gerçek hayatta 

buna imkan olmuyor. “Dış politikayı bir ülkenin stratejik ve ekonomik ve siyasi 

çıkarları tayin eder” dememize rağmen gerçek hayat bunu yalanlıyor. Duygusallık 

zaman zaman biz dahil birçok ülkenin dış politikasının yönünü, uygulamasını çok 

etkili biçimde etkilemiştir.  

Türk dış politikasında ideolojiler de zaman zaman rol oynadı. Mesela, komünizm bir 

ideoloji olduğu gibi anti-komünizm de bir ideolojidir. 1945‟ten 1990‟lara kadar olan 

dönemde, Türk dış politikasının temel tayin edici unsurlarından bir tanesi yalnız 

stratejik menfaatleri, ekonomik menfaatleri olmadı, anti-komünist ideoloji de oldu, 

bunun içine duygusallıklar da girdi. Anti-komünist ideoloji nasıl bizi etkiledi? Şöyle 

etkiledi: mesela McCarthyism diye bir ideoloji vardı Amerika Birleşik Devletleri‟nde, 

1950‟de başladı, 1953‟te bitti; bize 1950‟de hemen geldi, ancak 1989-91‟de Sovyetler 

Birliği dağıldıktan sonra bile bitmedi, ancak 2002‟de bitti. Neden 2002‟de bitti? 
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Çünkü ifade özgürlüğünü engelledi. Yani bizim kendi yazarlarımıza, şairlerimize 

ifade özgürlüğü tanımamamız, dolayısıyla sosyal demokrasinin Türkiye‟de 

gelişememesiyle çok büyük alternatif maliyetler ödedik. Evet, barış içinde kaldık, 

ama dünyayla olan entegrasyonumuz da büyük yaralar aldı, Türkiye çok büyük 

vakit kaybetti o dönemde. Sosyal demokrasimizin gelişememesinin en büyük 

nedenleri arasında bence bu yer alır. Duygusallık da ideoloji gibi bir şeydir, önleye-

mezsiniz. Bunun için tek çare muhalefetin duygusal bir dış politika gördüğünde bu 

durumun karşısında durmasıdır, ama bizde tersi de olabiliyor, muhalefet iktidardan 

çok daha duygusal bir dış politika söylemini gösterebiliyor.  

Şimdi AB süreci, bölgesel sorunların çözümü ve galiba Ermeni konusunda da etkili 

olabilir mi dediniz. Olabilirdi, fakat o süreç sakat bir süreç oldu. Biz Avrupa 

Birliği‟ndeki ortaklarımıza hep şunu söyledik: “Sizin bölgesel dış politikanızla bizim 

aktif olduğumuz bölge aynı. Gelin politikalarımızı senkronize edelim. Çok daha 

yakın, özel dosyalarımızı karşılaştıralım. Ortak hareket edelim.”. Fakat Avrupa 

Birliği‟nde ortak dış politikanın böyle üçüncü ülkelerle beraber uygulanması için 

ortak karar almak lazım. Buna şu anda Kıbrıslı Rumlar veto koyuyorlar, aslında 

Fransa da istemiyor. Onun için biz ve Avrupa Birliği burada paralel politikalar 

izliyoruz, birbirinden uzak değil. Oysa beraber çalışabilsek onlar için de faydalı 

bizim için de faydalı olur. Örneğin, Gürcistan‟da bu son olaylar olduktan sonra 

Avrupa Birliği‟nden ayrı şekilde hareket ettik, ama en çabuk hareket eden 

ülkelerden biri yine Türkiye oldu. Avrupa Birliği‟nin hareketi daha ziyade ateşkes 

düzeyinde kaldı, ateşkesin önünde daha uzun vadede bir bakış açısı getiremedi. 

Oysa Türkiye uzun vadede bir bakış açısı getirdi, ama o da uygulamada bir canlılık 

gösteremedi.  

Evet, iç politika dış politikayı tabii etkiler, iç politikadaki gelişmeler dış politikayı 

tayin edici oluyor, özellikle de demokrasilerde. Bizde de bu son İsrail olayını örnek 

verecek olursak, bizim sınırlamalarımız daha az, çünkü örneğin AKP‟nin İsrail‟e 

karşı tutumu beğenilmediği takdirde dahi kaybedeceği oy oranının %4-5 olduğunu 

hesaplıyoruz. Burada demin de bahsettiğim dokuz vatandaşımızın ölümünün 

hesabının sorulması var. Bunun için AKP de gelse, başka bir parti de gelse, 

koalisyon da gelse aynı politika devam eder, bundan emin olabilirsiniz; ama İsrail 

tarafında daha farklı, orada çok kırılgan bir koalisyon var ve koalisyonun kanat-

larından bir tanesi zaten Türkiye‟yle ilişkilerin artık eski haline dönmesine taraftar 

değil. Netanyahu dönmesini istiyor, ama orada koalisyon ortağının görüşlerini, 

koalisyonu feda etmemek için ciddiye almak mecburiyetinde görüyor kendini. 
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 Cemaatlerin, özellikle son yıllarda Afrika‟da açtığı okullarla, dış politikada bir 

enstrüman haline geldiğini söyleyebilir miyiz? 

 G.K.: Ben de bu soruya bir şey ekleyeyim, 2002‟den beri Dış İşleri Bakanlığı‟nın 

yapısında ortaya çıkan değişikliklerde doğrudan doğruya Ak Parti‟ye 

bağlayacağımız bir şey var mı? 

 Ne zaman pragmatik bir dış politika uygulasak bunun başarısızlıkla sonuçlandığını 

ve içe kapandığımızı görüyoruz. Bu durum bizi güvenlik eksenli politikalara götürür 

mü?  

 Son dönemde İran‟ı destekliyor olmamız çıkarlarımıza ne kadar uygun? Türkiye 

olası İran‟ın sınırlandırılması çabalarına destek verecek midir? 

 Ö.S.: Şimdi, bu Afrika açılımı ve cemaat ilişkisini arkadaşımız sordu. Tabii cemaat 

çok büyük bir soru işareti. Cemaatin finansmanı konusunda bir şeffaflık yok. Yoksa 

cemaatin ne yaptığını hepimiz biliyoruz: okullar açıyor, yani eğitime yatırım yapıyor 

ve bunda da son derece başarılı oluyor. Okullarını ben ziyaret ettim görevli olduğum 

dönemde. Bu okullarda İngilizce ve Türkçe dil dersleri veriliyor ve hangi ülkedeyse o 

ülkenin ders müfredatı okutuluyor. Öğretmenleri de son derece kaliteli Türk 

vatandaşları, zannediyorum bulundukları ülkelerden de öğretmen kullanıyorlar.  

Paraların nereden geldiğini, hesabını kimin tuttuğunu ne biz biliyoruz, ne de bir 

açıklama var. Burada gerçekten bir karanlık durum var, fakat bir de ortada bir 

gerçek var: 1000 tane okul var ve bunlar dünyanın her yerindeler, ki Türkiye‟nin dil 

etki sahasını genişlediğini görüyoruz. Yani cemaat meselesi Türk dış politikasının 

alanını genişleten faktörlerden biridir. İlk başlarda Orta Asya‟da Türk Cumhuriyet-

lerinde başladı, ama şimdi Afrika‟da da var. Buna paralel bir başka cemaat 

örgütünün de ticari boyutta TUSKON olduğunu görüyoruz. TUSKON‟un faal olduğu 

yerlerde Türk yatırımcılarının faaliyetini kolaylaştırdığını, okullarla paralel 

bulunduğu ülkelere nüfuz ettiğini biliyoruz. Tabii şimdi eğer sizin orada vatandaş-

larınız birtakım eğitim faaliyetleri yapıyorsa, ticaret faaliyetleri yapıyorsa, ister 

istemez devlet buna bigane kalamıyor. Ayrıca bu faaliyetlere de olumlu bakıyor 

aslında ve olumlu baktığı için bu faaliyetleri kolaylaştırmak için büyükelçilikler de 

açıyor. O büyükelçiliklerin açıldıktan sonraki faaliyetlerini, bu eğitim faaliyetleri ve 

ticaret faaliyetlerini kolaylaştırdığını göryoruz. Böylece bir çoğaltan etkisi oluyor ve 

Avrupa Birliği‟nin ve Amerika‟nın unuttuğu Afrika ülkelerinde bir umut ışığı 

doğuyor.  Nedir o umut ışığı? Türkler. Bunun yanında Çinliler var, ama Çinliler çok 

müdahil olmuş vaziyetteler. Çinliler kendi işçilerini de getirip orada yatırımlarında 
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çalıştırıyorlar, orada çalıştırdıkları insanlara da son derece ücretler veriyorlar. 

Devletin yapacağı şeylerden çok daha fazlasını biz cemaatlerin yaptığını görüyoruz. 

Her halükarda bunun bir iç politika boyutu var. Kurallara aykırı hiçbir şey yok 

burada, bir tek laiklik açısından bu ele alınabilir mi? Alınabilir diyenler var, bu fikre 

karşı çıkanlar var. Böyle bir olgu ile karşı karşıyayız, ama sonuçta bundan bir fayda 

sağlanmadığını söylemeye de imkan yok. Çok büyük bir ekonomik getiri sağladı 

bize, kültürel getiri de sağladı. Bugün işte Orta Asya ülkelerinin  bize  yolladıkları  

öğrenciler, okullarımızda okuyanların yarattıkları köprüler  meyvelerini vermeye 

başladı. Birdenbire karşınıza çok iyi Türkçe bilen, Türkiye‟de okumuş bakanlar 

çıkıyor dünyanın çeşitli ülkelerinde. Elinin tersiyle itilecek gibi bir şey değil, 

bilimsel açıdan yaklaşıp iyi incelemek, iyi anlamak lazım. Bir de tabii saydam-

laştırmak da o cemaatlerin vazifesi, çünkü bunu herkes merak ediyor.  

Şimdi, ne zaman pragmatik dış politika uygulasak sekteye uğradığını görüyoruz ve 

güvenlik eksenli bir politikaya,  içine kapalı bir duruma döndüğümüzü görüyoruz. 

Böyle bir şey belki olabilir, ama her zaman da böyle olmuyor. Yani Türkiye 

pragmatik bir politikayı Özal döneminde uyguladı. İçine kapalı bir döneme 

geçmeden kaynaklanan sebeplerle Türkiye bir duraklama dönemine girdi 1995 ile 

2002 arasında, ama içine kapanmadı, tam tersine sonuna doğru da açılımına devam 

etti; fakat söylediğiniz, bundan ayrıca sorduğunuz şeyler var. Lizbon kararları, füze 

kalkanı, bu açılım politikalarına engel olur mu, güvenlik eksenli politikaya mı bizi 

götürür? Hayır, götürmez, çünkü burada şöyle bir şey var: biz yeni bir dünya 

kurulmasını beklerken, Sovyetler Birliği‟nin dağılmasında, artık dehşet dengesi 

bitti. Dünyada beraber kalkınma, birlikte hareket etme ve yeni birtakım meseleler 

dünya gündeminde. Örneğin çevre meseleleri var. 21. yüzyılın gündemi dediğimiz 

konulara yönelik bir dünyayı beklerken, bu İran‟ın nükleerleşme çabası birçok 

ülkeye ve Türkiye‟de birçok çevreye adeta yeni bir tehdit yaratma gayreti gibi 

gözüktü. Türkiye bunun için bir NATO üyesi, tehditlerin neler olduğu belli 

Lizbon‟da. Bunların hiçbirisi Sovyet tehdidi gibi küresel bir tehdit değil aslında. 

Yani Batı dünyasında o tehditlerin etrafında bir dayanışma yaratacak güçte değil. 

Çeşitli şeyler var, terörizm var, siber tehdit var, Wikileaks‟i de gördük ama dünya 

yerinden oynamadı.  

İran‟ı kuşatmak için Batı dünyası bir araya gelirse Türkiye çok büyük sorun çıkarır, 

çünkü ben Türkiye‟nin bu politikaya katılacağını zannetmiyorum. O zaman 

dediğiniz olabilir, bunu Türkiye engellemeye çalışacaktır. Zaten Lizbon‟da gösterdiği 

davranış tarzı da bunun ipuçlarını veriyor. Yani Türkiye‟nin Batı dünyası içerisinde 
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bulunması ve bölgesel otonom politikalar izlemesi bir yerde Batı dünyasının da belki 

yanlış yöne gitmesini önleyebilecek hayırlı bir iştir. Yani Türkiye bölgenin tecrübeli 

ve bilgili bir ülkesi olarak doğru bir politika izliyor. Hatalı olan, Gün Kut hocamızın 

söylediği gibi, Türkiye‟nin İran‟ın avukatlığına soyunmasıdır. Yani İran‟ın nükleer 

silaha sahip olmadığına dair bizim kefil olacak halimiz yok, kaldı ki bu durum 

Türkiye‟nin de aleyhine. Ama İran‟ın nükleer emellerini önlemenin yolu İran‟ı 

kuşatma mıdır? Bence hayır. Türkiye de aslında bunu söylüyor, bunu söylerken kefil 

oluyor. Kefil olma hariç diğerleri doğru. Dehşet politikasına dönmemesinde Türkiye 

de amil olabilir. Türkiye gibi düşünen başka ülkeler belki yok ama çevreler var, 

AB‟de var, hatta Amerika‟da var. Amerika‟da belli bir grup bugünkü Amerikan 

yönetiminin İran politikasını reddediyor, ama Amerikan politikasının kuşatmaya 

giden bir gidişi var.  

Sorunuzun ilk kısmı, tabii devletin ekonomik eksenli bir politikaya geçişini 

1984‟lerden itibaren ben görüyorum. O zamandan itibaren Türk dış politikasında 

ekonomik ilişkilerin, yatırımların, ticaretin, finansın bir dış politika eylem aracı 

olarak görülmesi dış politika tarafından hazmedilmiş, benimsenmiş ve bunun uygu-

lanmasına da aktif olarak katılmış bir politikadır. Bugün büyükelçiliklerimizin 

kapıları iş ilanlarımız için ardına kadar açıktır. Biraz abartarak söylüyorum ama 

büyükelçilerimiz sabah kalkarlar ve pazara giderler ve örneğin ticaretimizin çok 

fazla geliştiği körfez ülkelerinde ürün fiyatlarına filan bakarlar ticaret müşa-

virleriyle, yani bu kadar bu işin içine girmişlerdir. Büyükelçilikler ticaret şubesi gibi 

çalışan duruma geldi, bu önemli bir gelişim, çok ama yeni bir şey değil, 1980‟li 

yıllarda başladı.  

Birtakım yeni şeyler çıkıyor, doğru. Bu da Türk dış politikasının genişlemesinin 

getirdiği bir zarurettir, ki Dışişleri Bakanlığının kültürü, yani yapısı 1920‟lerden bu 

yana, Osmanlı İmparatorluğu‟ndan sürüp gelen bir geleneği devam ettiriyor. Bugün 

sosyal bilimlerden mezun olan insanlara açılıyor, hukuk, siyaset bilimi, iktisat gibi.  

Ancak artık dünya diplomasisinin çeşitliliği ve eriştiği düzey yalnız sosyal bilimlerle 

sınırlı değildir. Bu noktada, mesela enerji diplomasisi dediğimiz zaman bir 

mühendise ihtiyaç var. Bugün bilim ve teknolojinin, diplomatik, yani dış politikanın 

uygulanmasında ve oluşturulmasında oynadığı önemli bir rol var. Bilim ve 

teknolojiye, yani mühendislere, bilim adamlarına ihtiyaç var.  Yavaş yavaş ben dış 

politikamızın, aktörlerimizin, dışişleri bakanlarımızın matematikçilerden, mühen-

dislerden ve başka sahalarda, başka disiplinlere sahip olan insanlardan oluş-

masında doğru bir gidişat görüyorum. Onun adımlarıdır bu, anlatabiliyor muyum? 
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Burada daha muhafazakar kesimlerin Dışişleri Bakanlığı‟na girmesi filan aklınıza 

geliyorsa, onu bilemem, yani o işin politik boyutudur; ancak bugün dünya dış 

ilişkiler ağının kazandığı nitelik yalnız sosyal bilimcilerle yönetilecek gibi değil. Bir 

örnek vereyim size, İngiltere Dışişleri Bakanlığı hiçbir zaman sadece sosyal 

bilimcileri almadı. Gerçi orada farklı bir eğitim sistemi var. Mesela Dışişleri 

Bakanlığı müsteşarı benim zamanımda bir kimyagerdi. İngiliz Dışişleri 

Bakanlığı‟na veteriner fakültesinden insanlar girer. İki asır evvel savaşlarda atların 

ve katırların oynadığı rol malum; ama halen, İngilizler biliyorsunuz muhafazakar 

insanlar, veteriner fakültesinden mezunsanız Dışişleri Bakanlığı‟na girme 

imkanınız var.  
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7. AÇM Müdürü Prof. Dr. Hakan Yılmaz‟ın Kapanış Konuşması 

Herkese geçmiş olsun. Umarım her şey iyi geçmiştir. Artık Türkiye‟nin ekseninin nereye 

kaydığını, bölgesel politikaların neler olduğunu gayet iyi biliyoruz.  

Sizin burada Cuma günü yaptığınız toplantı sırasında Boğaziçi Üniversitesi ile 

TÜSİAD‟ın ortak dış politika forumu vardı, bu forumun düzenlediği bir Avrupa Birliği-

Türkiye ilişkileri paneli vardı. Ben bu forumun direktörlüğünü yapıyorum, birkaç başka 

idari yükümün yanı sıra. Böyle bir panel yaptık; Avrupa‟dan birçok konuk geldi, birçok 

dediğim üç konuk geldi. Onlarla biraz kapalı bir çalıştayda Avrupa Birliği-Türkiye 

ilişkileri nerede tıkanıyor, nasıl açılabilir, gibi meseleleri konuştuk. Orada dile getirilen 

görüşlerden biri şu: Türkiye‟nin herhangi bir bölgesel açılım yapmasının, Orta Doğu‟da 

özellikle, ana nedeni Türkiye‟nin o ülkeler tarafından Avrupalılaşmakta olan bir ülke 

olarak algılanması. Türkiye‟nin piyasa değerini birken üçe, beşe çıkartan unsur 

Türkiye‟nin Avrupa Birliği ile olan ilişkisi. Dün İran‟ın yeni dışişleri bakanı Salihi şöyle 

bir demeç verdi, enteresan bir demeçti, dedi ki “Türkiye Avrupa Birliği‟ne üye olacak. O 

zaman biz de Avrupa‟nın en büyük komşusu haline geleceğiz, Avrupa‟yla gaz ve enerji 

anlaşmaları yapmamız kolaylaşacak.”. İran dışişleri bakanının böyle bir şey söylemiş 

olması önemli, çünkü Avrupa Birliği gibi istikrarlı ve daha çok soft power, yumuşak güç 

kullanarak dünyaya müdahale eden, “seni asarım keserim bombalar atarım” gibi 

ifadeler yerine, yumuşak güç kullanarak dış politikasını yürütmeyi en azından şimdilik 

ilke edinmiş bir güçle ve onun üyesi olan bir Türkiye‟yle komşu olduğu vakit kendi 

ticaretini, gaz satışını, petrol satışını çok daha iyi yürütebileceğini bilen bir İran‟la karşı 

karşıyayız. Neden İran Türkiye‟nin Avrupa Birliği üyesi olmasını destekler? Kendi 

çıkarı için, çünkü kendisi Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin komşusu olmayı, onunla ticari 

ilişkiler kurmayı, onun hukuki istikrarına dayanarak uzun vadeli ekonomik çıkarlarını 

planlamayı, böyle erratic, değişken bir Türkiye'ye tercih eder. İran‟ın içişlerini 

karıştırmaya çalışan, buraya füzeleri kurdurup orayı vurdurtmaya çalışan, belki 

İran‟daki Türki, Azeri çoğunluğu etnik olarak kışkırtmaya çalışan istikrarsız bir Türkiye 
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mi istersiniz, yoksa Avrupa Birliği üyesi olmuş, daha medenileşmiş, her şeyi hukukla 

çözmeye çalışan bir ülke mi istersiniz? Elbette ikincisini istiyor İran.  

Kısacası Türkiye‟nin Avrupa Birliği opsiyonu Avrasya opsiyonuna alternatif bir şey 

değildir. Tam tersine bizim eğer Avrasya opsiyonumuz olacaksa – ki var belli ki 

Rusya‟yla da Orta Doğu‟yla da Orta Asya Cumhuriyetleriyle de biz doğal olarak ilişki 

içine giriyoruz, bazılarıyla vizeleri kaldırıyoruz, kimisinden gaz ve enerji alıyoruz; çeşit 

çeşit ilişkilerimiz var – Kemal Hoca‟nın konuşmasında belirttiği gibi, insanlar Alman-

laşmış bir Avrupa‟yı değil Avrupalılaşmış bir Almanya‟yı istiyorlar. Keza bizim etrafı-

mızdaki komşular da içine kapanmış bir Türkiye‟yi değil, etrafına ağabeylik taslayan ya 

da savaş çıkartabilecek bir Türkiye‟yi değil, Avrupalılaşmış ve etrafına refah ve barış 

götürebilen bir Türkiye‟yi tercih ediyorlar ve böyle bir Türkiye‟nin komşusu olmak 

istiyorlar. “Avrasyalı olacaksak o zaman Avrupalı olmamalıyız, Avrupalı olacaksak da 

bütün Orta Doğu‟yla, Türki cumhuriyetlerle, Rusya‟yla bağlarımızı koparalım.” Bu ikisi 

uç kutup, yanıltıcı kutuplar. Türkiye kendi içinde İslam kültürü olan bir ülke ve bu 

İslam kültürünün, sadece cumhuriyetle değil son 200 yıldır, modernizasyonuna öncülük 

etmiş bir ülke; bununla birlikte hem kendi İslam dünyası ile ilişkiler kuracaktır hem de 

Avrupalı bir ülke olacaktır. Bu ikisi birbirini gayet tamamlayan şeyler.  

Türkiye‟nin ana ekseninden Avrupalı bir Türkiye olma hedefini çıkartıp onun 

yerine Müslüman bir Türkiye olmayı koymak, mesela Milli Görüş hareketinin temel 

hedefiydi. “Bizim ne işimiz var Avrupa‟da biz Müslüman ülkelerin lideri olalım.” İlk 

bakışta çekici görünüyor, neden olmasın, diyorsunuz. Ya da “Biz Türküz, Türklüğümüzü 

öne çıkartalım ve Türk bir Türkiye olalım ve Türki cumhuriyetlerin öncüsü olalım.” Bu 

tarz siyaset tarzlarının hala Türkiye‟de kuvvetli temsilcileri var. Ya da “Biz Osmanlı bir 

Türkiye olalım ve Osmanlı olarak kendi coğrafyamızdaki ülkelerin lideri olalım.” 

Eskiden Yusuf Akçura‟nın “Üç Tarz-ı Siyaset” diye çok meşhur bir kitabı vardı. Şimdi de 

belki “dört tarz-ı siyaset” gibi bir şey yazmak lazım. Yani Türk dış politikasına İslami bir 

yön vermek, Türkçü bir yön vermek ve Osmanlıcı yön vermek Türkiye‟nin üç tarz-ı 

siyasetiydi. Bir de ultra Kemalistler var, onlar diyorlar ki “Biz hiçbir yere bulaşmayalım. 

Bunların hepsi çok tehlikeli bölgelerdir. İçimize kapanıp burada kendi süreçlerimizi 

kendi kendimize tamamlayalım.”. Bir tür izolasyonizm, Amerika‟da da çok olan, içe 

kapanmacı bir tavır da var. Dört tane siyaset tarzı var diyelim Türkiye‟de ama bunların 

hepsi şu anda biraz daha marjinal. Türkiye‟nin ana akımını oluşturabilen türden 

tehditler değil. Ne dedik, İslamcılık, Türkçülük, izolasyonizm bir de Osmanlıcılık. Bu 

dördü Türkiye‟yi Avrupalılaşma ya da cumhuriyetin kuruluş felsefesi olan makul bir 

Avrupa ülkesi olma ekseninden çıkartıp içindeki onu oluşturan unsurlardan birine 
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dayıyor. Müslümanlığa ya da Türklüğe ya da Osmanlı mirasına ya da hiçbirine ama yine 

bizim miraslarımızdan biri olan “Etrafımız düşmanlarla çevrili, hiçbir yere bulaş-

mayalım, sınırları kapatıp Kuzey Kore gibi içimize kapanalım, artık ne pişerse yeriz.” 

şeklinde bir bakış açısına. Bu dört tarz-ı siyaset Türkiye‟de aslında hem dış politikada 

hem de iç politikada tartışılan siyaset tarzları. Burada görülmesi gereken şu ki bunların 

hepsi Türkiye‟de mevcut. Yani biz her zaman bu dört alanda, hem İslam ülkeleriyle hem 

Türkçe konuşan ülkelerle hem Osmanlı coğrafyasında önceden var olmuş ülkelerle 

ilişkilerimizi kuracağız hem de izolasyonizmle içimize bakacağız.  

Bunların hepsinin aslında Türkiye‟nin içinden gelen kökleri var ama bunların 

özellikle üçünün başarılı siyasetler olabilmesi için, yani sizin İslam ülkeleri nezdinde 

çekici bir ülke olabilmenizin, Türki cumhuriyetler nezdinde çekici bir ülke olabilmenizin 

veya Osmanlı coğrafyasında çekici bir ülke olabilmenizin temel şartı öncelikle adam gibi 

bir ülke olabilmenizdir. Bir kere zengin olacaksınız. Adam gibi bir ülke olmanızın 

olmazsa olmaz koşulu paranızın olmasıdır. Fakir ve onurlu bir ülkeyi, kusura bakmayın, 

dünyada fazla takmazlar. Çok fazla kaynağınız olacak, insan gücünüz çok gelişmiş 

olacak. Ondan sonra hukuk devleti olacaksınız. Ve hem içinizdeki hem dışarısıyla olan 

sorunlarınızı askeri güçten ziyade diplomasi ve hukukla çözme geleneklerinizin güçlü 

olması gerek. İyi diplomatlarınız, siyaset bilimcileriniz, uluslararası ilişkiler uzman-

larınız olacak. Uluslararası kuruluşlarda etkin olacaksınız. Bir de güzel ve çekici bir 

ülke olmanız lazım. Yani insanlar gelecek, eğlenecek; biz nasıl Avrupa‟ya gidince şöyle 

bir nefes alıyoruz, onlar da Türkiye‟ye gelince şöyle bir nefes alacaklar. Sınırdan geçince 

“biz ne kadar rahat bir ülkeye geldik, istediğimizi yapabiliyoruz, kimse bize karışmıyor” 

gibi bir duygu içinde olacaklar. Özgür bir ülke olacaksınız. Zengin olacaksınız, özgür 

olacaksınız ve hukuka bağlı olacaksınız. Ancak o zaman Müslümanı, Türkü, Osmanlısı, 

şusu busu sizin peşinize takılır, nitekim hep öyle olmuştur. Fakir, savaşçı, içinden 

kavgalı, hukuk falan takmayan bir ülke olduğunuz vakit istediğiniz kadar Osmanlı olun 

kimse sizi takmaz, istediğiniz kadar Müslüman olun kimse sizi takmaz, istediğiniz 

kadar Türk olun sizi kapıdan kovarlar. Dolayısıyla bu bağların hiçbiri ülkenin dış 

politika gücünü arttırıcı bağlar değildir. Güç her zaman zengin, özgür ve hukuka dayalı 

ülke olmaktan geçiyor.  

İçinde bulunduğumuz bölgede bize bunu verecek olan süreç bizim Avrupalılaşma 

sürecimizdir. Bundan başka bir süreç şu an ve görünürdeki elli yıl içinde bölgemizde 

mevcut değil. İşin gerçeği budur. Yani dış politika opsiyonu olarak bu saydığım dört 

tarz-ı siyasetin hiçbiri tek başına bize özgürlüğü, refahı, hukuka bağlılığı getirecek 

geleneklere, kurumlara, geçmişe sahip değiller. Mesele bu. Belki 200-300 yıl sonra 
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olacaklar. Bunu bilemeyiz, orasını Allah bilir. Bu yüzden bizim Avrupalılaşma 

ekseninde özgürlük, zenginlik ve hukuka bağlılığımızı arttırıp artık geri dönülemez 

noktalara getirip, konsolide edip, belli bir seviyeye çıkartmamız lazım. Yani siz kırklı 

yaşlarınıza geldiğinizde artık bu işin Türkiye‟de biraz halledilmiş olması lazım. Ondan 

sonra biz diğerlerinin karşısına alnımız ak, başımız dik çıkabiliriz. Öbür türlüsü biraz 

böyle Pakistan‟ın falan yaptığı gibi etnik politika yapmak ya da dinci politika yapmak 

oluyor. Bunlarla belki bir ülkede küçük bir terörist grubunuz olur sizi destekleyen, bir 

başka ülkede küçük bir etnik grubunuz olur. Ama işte bu kadar etkinliğiniz olur. Minik 

minik nokta etkileriniz olur ama bölgesel ve küresel bir etkinliğinizin olabilmesi için 

sevilmeniz lazım, imrenilmeniz lazım. “Biz de böyle olalım” denilecek bir ülke haline 

gelmeniz lazım. Başka çaresi yok. Bunun alternatifi, korktukları için “Şunun dediğini 

yapalım, kızdırmayalım ayıyı” dedikleri bir ülke haline gelmenizdir, Allah muhafaza.  

Türkiye‟nin cumhuriyetten beri ana ekseni, hatta Tanzimat‟tan beri ana ekseni, 

bunun tam da tersidir, medeni insanların özendiği, zengin, özgür hukuka dayalı bir ülke 

olmak. Bütün o fermanlar, anayasalar, reformlar hep bunun için yapılmıştır. Biz nasıl 

böyle düzgün bir ülke oluruz? Çünkü bizim reformcularımız ta Osmanlı‟dan beri çok 

akıllı insanlardır. Bunlar sağa sola saldırarak, Osmanlıyı savaşla yeniden restore etmek 

gibi bir program yerine – böyleleri de vardı aralarında, başlarına çok kötü şeyler geldi –

“biz bayağı geriledik, başımız belaya girdi, bu gerilikten kurtulup önce güçlenelim” 

şeklinde son derece mantığı doğru kurulmuş bir reform programını izlediler. Ve 

Türkiye‟nin avantajı böyle güçlü, barışçı, kalkınmacı bir reform geçmişinin üstüne 

oturmasıdır. Cumhuriyet de bunun aslında bir devamı. O bakımdan bu Avrupalılaşma 

meselesinin kökü buralara gidiyor. Gökten zembille inmiş bir şey değil. Az önce söz 

ettiğim opsiyonları, bunlar sanki opsiyonmuş gibi uluslararası ilişkiler derslerinizde size 

anlatıyorlarsa çok yazık ediyorlar. Yani bunlarla oynamaya gelmez. Bu işleri bu kadar 

polarize etmek, küçük siyasi hesaplar uğruna bunlar sanki gerçek opsiyonlarmış gibi 

konuşmak hakikaten ülkemize çok zaman kaybettirir. Bu konular fanatik olmaya, 

ideolojik olmaya, politik olmaya hiç gelmez. İşte bu konuda Osmanlı olmak lazım. 

Gerçekçi, esnek, pragmatik, opsiyonlara açık bir davranış içinde olmak lazım, Mustafa 

Reşid Paşa gibi. Şurada köşkü var biliyorsunuz, İstanbul Üniversitesi‟nin sosyal tesisi 

olarak kullanılıyor. Yani aslında birbiriyle çatışır gibi görünen bu insanların ortak 

birtakım noktaları var ve bu ortak noktaları görüp bunların üzerinden gidebilmek gerek 

diye düşünüyorum.  

Belki yine bununla bağlantılı olarak şunu söylemek lazım. Bu biraz pedagojik bir 

şey olacak, bunu da hocalığıma verin ama sizin için önemli olabileceğini düşünüyorum. 
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Siyaset biliminde olsun, uluslararası ilişkilerde olsun, belli bir kültürün hepimizde 

yaygınlaşmış olabileceğini düşünüyorum. Bunu da dışarıda ders verdiğim yabancı 

öğrencilerle karşılaştırarak söylüyorum. Siz de dostça bir uyarı olarak alın bunu. Bizim 

Türk öğrencilerimizin bu tür konulara bakışında iki tane genel felsefi, metodolojik 

problem olduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi, bizim argüman kavramı ile çok 

tanışmamış olmamız. Yani biz bir şeyi beyan etmeyi, söylemeyi biliyoruz, politik 

tutumlar almayı biliyoruz; ama Batı geleneğinin en önemli özelliği olan muhakeme 

neticesinde bir sınırlı iddiayı delillere dayandırarak ortaya koymak, bunu güzel bir dille 

kompoze ederek ikna edici bir şekilde karşı tarafa sunmak, bunu uygun bir üslupla 

söylemek, karşı taraf bizden daha düzgününü söylüyorsa da boynu büküp “tamam, sen 

haklısın” diyip yerine oturmak şeklindeki adap bizde çok yerleşmiş değil. Bu argüman/ 

karşı argüman şeklindeki tartışma üslubu çok yerleşmiş olmadığı için bunun yerine 

televizyonlarda örneğine çok rastladığımız çatışma, çekişme şeklindeki oryantal 

tartışma üslubu hakim oluyor, ki bence önümüzdeki en büyük kültürel tehlikelerden 

birini oluşturuyor. Buna karşı tetikte olmak lazım. Argümantasyon kabiliyetimizin 

gelişmesi lazım. Diyelim ileride diplomatik bir görevdesiniz, bir müzakere yürütüyor-

sunuz, buna çok ihtiyacınız olacak. Ya da bir şirkette çalışıyorsunuz, herhangi bir şirket 

müzakeresi yürütüyorsunuz. Özellikle Batılılarla olan ilişkilerimizde kapatmamız 

gereken en önemli eksiklerden biri bu argüman/karşı argüman meselesini hazmetmiş 

olarak üniversitelerden çıkamıyor olmamızdır.  

Bizim üniversitelerimiz, hatta liselerimiz, ne yazık ki, iki şeyden uzak tutuyor bizi. 

Birincisi, yazılı kültürü öğrenmiyoruz; yani biz yazıyoruz ama sözlü kültürü yazıyoruz 

aslında. Yazılı kültür hiç konuşulmayan, konuşulamayan bir şeydir; o yüzden 

yazarsınız. Onun kavramsal-laştırma düzlemi farklıdır, düşünce düzlemi farklıdır, 

metotları farklıdır. Bize bu hiç öğretilmiyor. Biz bir şey yazdığımız zaman, Atatürk‟ü 

öven yazılarda olduğu gibi, coşkulu düşüncelerimizi kaleme alıyoruz. Kaleme almak 

başka bir şey, yazmak başka bir şey. Bu hiç öğretilmiyor, o yüzden bu tarafınızı 

geliştirmenizi tavsiye ederim. Yani, bir metni konuşmadan, yazılı olarak, düşünce 

düzeyinde, kavram düzeyinde, argüman düzeyinde kafanızda oluşturup ortaya 

çıkarabilme gücünün size çok şey kattığını göreceksiniz. Eğer ileride master veya 

doktora yapmak istiyorsanız dışarıda veya burada bu işlerin böyle yapıldığını da anlaya-

caksınız zaten. Şimdiden ona hazırlanmakta büyük fayda var. Lise ve üniversite 

eğitiminizin önemli bir kısmını unutmanızı tavsiye ediyorum bu kültüre girebilmeniz 

için. Müsamere kültüründen, kalkıp övme kültüründen, politik taraf tutma kültüründen 

kurutulup şöyle başlayabilirsiniz: “Ben herhalde aptal bir adamım, bunları unutayım, 
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kalkıp kendimi başka bir şeye vereyim.”. Bu iyi ve dürüst bir başlangıçtır. Hepimiz 

yaptık bunu, hala da yapıyoruz.  

İkincisi de argüman kültürüne geçiş. Bunların yapılması hakikaten – ki ben 

adapte olacağınızdan eminim kısa bir süre içerisinde – sizi metot olarak siyasette, 

uluslararası ilişkilerde veya sosyal bilimlerde okuduğunuz herhangi bir kitaptan daha 

güçlü hale getirecektir. Türkiye‟ye gelen Erasmus öğrencilerimiz, Türkiye hakkında sıfır 

bilgi ile bizim öğrencilerimizin bin katı kadar güzel argüman kurabiliyorlar, çünkü onlar 

liseden, üniversiteden özgür düşünceyi, iyi argüman üretmeyi, yazılı kültürü öğrenmiş 

olarak geliyorlar. Onun üzerine üç tane kitabı okudular mı yirmi sayfalık bir paper‟ı şak 

diye önünüze koyuyorlar. Ben Amerika‟da demiştim bu tıfıl Amerikalılar beni nasıl 

geçiyorlar? Ben ki her şeyi biliyorum, kültürlü bir Türk‟üm. Yenile yenile, çok feci dayak 

yiyerek iki üç yıl boyunca düşünerek, ne biliyor bu insanlar diye geçirdim. İşte 

düşüncüleri özgür bırakmayı biliyorlarmış meğerse. Tıkanmışız ya solculukla ya dinle ya 

Atatürk‟le. Çok feci baskılanmışız, aşamıyoruz onu bir türlü. Küçük kalmış kafamız, 

onun genişlemesi gerek. Onun içine yazılı kültürü ve argümantasyon kültürünü – çok 

zordur çocuklar size söyleyeyim – eklemek gerek. O yüzden bu işlerde şimdiden 

ilerlemenin sizlere çok büyük avantaj sağlayacağını söyleyeyim. Bunları dikkate alın, 

beni küçümsemeyin, bunlar kadar size faydalı olacak hiçbir şey yok.  

Bunları söyleyerek bitireyim. Umarım her şey çok güzel geçmiştir. 
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1. Salon: İB 203 

1.1. Çalıştay Raporu 

Birinci Çalıştay 

Çalıştaylarda takip edilecek metodoloji ve gündemin belirlenmesini müteakip Prof. Dr. 

Kemal Kirişci’nin “Keynote Konuşması” temelinde Türkiye’nin 1990’larda güvenlik 

ağırlıklı ajandasının 2000’lerde ekonomik kavramlarla zenginleştirildiği fikri 

katılımcılar tarafından vurgulanmış, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin politika-

larındaki trading state olgusu masaya yatırılmıştır. Prof. Dr. Hakan Yılmaz ve Prof. Dr. 

Kemal Kirişci’nin konuşmaları ışığında Türk dış politikasının sürekliliği ve ekseni 

hakkında yorumlarda bulunulmuştur.  

Çalıştayın devamında Türkiye’deki iç politik dengelerin dış politikayı ne şekilde 

yönlendirdiği tartışılmış, son dönemdeki dış politika gelişmelerinin AKP iktidarına özgü 

olup olmadığı, diğer iktidarların olası tutumları vb. konular üzerinden yapılacak çeşitli 

yorumların sağlıklı sonuçlar vermeyebileceği farklı katılımcılar tarafından dile 

getirilmiştir. Nitekim trading state kavramının süregelen siyasi eğilimin ve mevcut 

konjonktürün bir sonucu olabileceği, özellikle Orta Doğu coğrafyasında Irak’ta vuku 

bulan savaşın Türkiye ve dünyanın dikkatini bu bölgeye çevirmesine neden olmuş 

olabileceği belirtilmiştir. 

Çalıştayın son bölümünde bir sonraki panele hazırlık maiyetinde küreselleşme-

bölgeselleşme ikililiğine değinilmiştir. 20. yüzyılda sınırların yeni anlamlar kazandığı 

iddiası dillendirilmiş, Türk dış politikasının, varsa yön değişimi ve bölgesel ekonomik 

işbirliklerin küreselleşme ile ilişkisi gündeme getirilmiştir. 

İkinci Çalıştay 

Çalıştay öncesinde, bir önceki panel moderasyon ekibi tarafından ana hatlarıyla 

özetlenmiş, buna göre, Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu’nun aktardığı küreselleşme-

entegrasyon ve sermaye-küreselleşme ilişkileri, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun serbest 
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Pazar-Gümlük Birliği örneği üzerinden değindiği bölgeselleşme-küreselleşme paradoksu 

ve Can Buharalı’nın vurguladığı stratejik önem, güvenlik ve ekonomik açılardan 

bölgesel güç konularına değinilmiştir.   

Katılımcılar, AB entegrasyonunun ne düzeyde gerekli olduğu ve Türkiye’nin 

mevcut pozisyonunun söz konusu süreci nasıl etkilemekte olduğunu sorgulamış, 

Türkiye’nin iç politikada anti-kapitalist, dış politikada anti-emperyalist olup olmadığı 

konuları üzerinden süreç tartışılmıştır. Son on yıldır dış politikada emperyal bir tavır 

içinde olunduğu fikri beyan edilmiş, Türkiye’nin bölgesel güç olmasının uluslararası 

arenada çıkar ilişkilerini nasıl yönlendirebileceği, örneğin Türkiye-ABD ilişkilerini ne 

yönde etkileyebileceği konuşulmuştur. Bu çerçevede Kürtlerin bölgedeki konumu, 

Azerbaycan ile olan iki devlet tek millet görüşü vb. örnekler üzerinden kültürel bağların 

günümüze kadar dikkate alınmadığı, ancak son dönemde önem kazandığı fikri 

katılımcılar tarafından öne sürülmüştür. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun Polonyalı 

muslukçular örneği üzerinden AB’deki muhafazakarlaşma da masaya yatırılmış, 

Türkiye’nin muhafazakarlaşan Avrupa’daki yeri ve ideolojik cetvellerin uyumluluğu 

hususları gündeme getirilmiştir. 

Çalıştayın son bölümünde, bir sonraki panel konusu olan Türkiye’nin bölgesel güç 

olup olmadığı fikri üzerine genel değerlendirmelerde bulunulmuştur. Buna göre dünya 

ve Türkiye’deki değişimlerin örtüşüp örtüşmediği hususu ve bölgesel güç kavramı tanımı 

üzerinde durulmuş, Türkiye, bölgesel güç ise, spesifik olarak Filistin-İsrail sorununa 

nasıl bir tavır geliştirmesi gerektiği katılımcılar tarafından üzerinde en çok durulan 

konulardan biri olmuştur. Sıfır sorun politikasının uygulanabilirliği gündeme getirilmiş, 

Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan dengesi örneği temel alınarak, anılan politik hedefin 

yeniden değerlendirilmesi gerekebileceği belirtilmiştir. 

Üçüncü Çalıştay 

Son çalıştayda hem E. Büyükelçi Özdem Sanberk ve Doç. Dr. Gün Kut’un katılımlarıyla 

gerçekleştirilen panel konusu üzerinde durulmuş, hem son çalıştay olması nedeniyle 

kapanış değerlendirilmeleri yapılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak Sn. Özdem Sanberk’in 

dönemselleştirdiği Türk dış politikası periyotlarının kavramsallaştırılması üzerine 

tartışılmış, Johnson mektubu, Kıbrıs Barış Harekatı, Sovyetlerin dağılması sonrasında 

ortaya çıkan yeni devletlerle ilişkilerin süratle geliştirilmesi örnekleri üzerinden Türk 

dış politikasının her daim faal olduğu ve düşünülenin aksine Soğuk Savaş uykusundan 

göreli olarak çok da geç uyanmadığı dile getirilmiştir.  
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Uluslararası konjonktür ve konjonktürel değişimler çalıştayda en çok gündeme 

gelen başlık olmuştur. Eksen kayması tabirinin süregelen bir değişimin etiketi haline 

getirildiği, söz konusu terimin tanımı ve kapsamının yargıda bulunmak için önemli 

olduğu vurgulanmıştır. 360 derece döndürülen bir pergel örneğiyle söz konusu eksenin 

merkezinin Ankara olduğu göz önünde bulundurulduğu takdirde Türk dış politikasının 

ekseninde aslen bir kaymadan söz edilemeyeceği dile getirilmiştir.  

Doç. Dr. Gün Kut’un konuşması ışığında, Türkiye’nin manevra kabiliyeti, dış 

politikada pragmatik tutumu ve dayandığı ekonomik, stratejik ve politik temeller 

çalıştayın bir diğer öne çıkan gündem maddesi olmuştur. İsrail, AB ve Rusya ile ilişkiler 

temel alınarak yapılan yorumlarda, çalıştaylarda da belirtildiği üzere tanımlanabilecek 

bir eksen varsa bile, belirtilen eksenin istatistiksel olarak Orta Doğu’ya değil, eski 

Sovyet coğrafyasına kaydığı sonucu çıkarılması gerektiği belirtilerek, halihazırda 

stratejik anlamda bir kayma olamayacağı dile getirilmiştir. 
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1.2. Çalıştay Temsilcisi Orkun Selçuk’un Sunumu 

Öncelikle mevcut hükümetin dış politikada belli bir vizyon sahibi olduğunu hepimiz 

kabul ediyoruz. Türkiye'nin artan ekonomik ve siyasal gücünün, doğru yönetildiği 

takdirde dış politikaya olumlu yansıyacağından eminiz. Ancak bunun reçetesinin 

komşularla “sıfır sorun” gibi çok güzel görünen ama uygulaması zor bir kavramla 

mümkün olabileceği konusunda şüphelerimiz var. Hatırlatmak isteriz ki Woodrow 

Wilson'un idealizmi ve fikir babası olduğu Milletler Cemiyeti de çok güzel bir fikirdi 

ancak İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına engel olamadı, çünkü Wilson bırakın bu 

idealizmi Avrupa'ya kabul ettirmeyi, Milletler Cemiyeti'ni kendi senatosuna dahi kabul 

ettiremedi. Amerika'nın üye olduğu Milletler Cemiyeti yaklaşan bir savaşı ne kadar 

önleyebilirdi sorusu ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber, vurguladığımız şey 

şudur: bazı düşüncelerin pratiğe geçmesi için gereken ortamın sağlanması gerekir. Biz, 

bu ortamın, Türkiye'nin içinde olduğu çatışmaya ve dıştan müdahalelere açık 

coğrafyada, maalesef bulunmadığı kanısındayız. Örneğin, Ermenistan'la normalleşmeler 

Azerbaycan'la ilişkilerinizi bozuyorsa, İran'ın uranyum zenginleştirme ve potansiyel 

silah yapımı sorununa diplomatik bir çözüm bulayım derken bu konuda İran'a kefil 

olduğunu açıklamak doğal olarak birçok ülkeyle ilişkilerinizi bozuyor ve  “eksen 

kayması” gibi yapay olduğunu düşündüğümüz bir kavramın da daha çok gündeme 

gelmesine yol açıyorsa, bir yeri sıfırlarken diğer tarafla sorunları maksimize etmekle 

karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu açıdan Sönmez Köksal'ın “less problem” konsepti biraz 

daha gerçekçi duruyor. Ancak yine de Türkiye'nin çevresinde Filistin, Kıbrıs ve Dağlık 

Karabağ gibi Türkiye'nin çözüm konusunda irade ortaya koyması halinde bile çözümü 

zor görünen kemikleşmiş sorunlar vardır. Dış politikada ilişkiler en az iki ülke arasında 

olduğuna göre tek bir tarafın çözüm yönünde irade belirtmesi çözüm olacağı anlamına 

gelmez. Bunun en yakın örneği 2004 Annan Planı'nın Türk tarafının kabulüne rağmen 

Rum tarafınca reddedilmesidir.  

Çalıştayımızda tartışılan ikinci konu ise Türkiye'nin yakın tarihinde daha önce 

böyle çok yönlü ve bağımsız sayılabilecek politikalar izleyip izlemediği konusuydu. Biz 

çalıştay olarak böyle bir algı yaratılmasından son derece rahatsızız. Türkiye 

Cumhuriyeti kurulduğundan beri Türkiye çevresinde olan bitenlerle sürekli ilgili olmuş 

ve gerektiğinde aktif politikalar izlemiştir. Bu konuda Gencer Özcan'ın anlattıklarının 

çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aynı bağlamda Hakan Yılmaz'ın Türkiye'nin Soğuk 

Savaş döneminde Batı Bloğunun güvenilir bir üyesi olmanın dışında pek bir politika 

geliştirmediği tezine katılmıyoruz. Soğuk Savaş dönemini de dünyanın aşırı derecede 

kutuplaştığı ve Blok ülkelerinin özerk ve bağımsız dış politika izleyebilmesinin mümkün 
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olmadığı tek bir dönem olarak görmüyoruz. Bu düşüncenin bir ürünü olarak Özdem 

Sanberk'in Soğuk Savaş dönemi Türk dış politikasını 1945-50 ve 1950-1991 olmak üzere 

iki periyoda ayırmasını akademik olarak doğru bulmuyoruz. Bunun iki nedeni var. 1946-

1960 arası CHP hükümetleriyle DP hükümetleri arasında Soğuk Savaş'ın en yoğun 

yaşandığı dönemlerde, bugünden bakıp eleştirsek de, dış politikada bir anlayış farkı 

görmüyoruz. Hatta Türkeş'in darbe bildirisinde NATO ve CENTO'ya bağlılık mesajı 

verdiğini göz önünde bulundurursak 27 Mayıs sonrasında da dış politikada bir değişim 

gözlemlemek güçtür. Ancak 1960’lar ve 1970’lerde Soğuk Savaş’ın “détente” dönemine 

girmesinin ışığında Türkiye'nin Küba Füze Bunalımı’nda adeta satranç tahtasında bir 

piyon gibi feda edilmesinin ucundan dönüldüğünün anlaşılması ve Johnson mektubunun 

Türk karar vericilere uyguladığı şokun Türk dış politikasını bu dönemde görece bir 

özerklik evresine soktuğunu söylemeliyiz. Uygun konjonktürde (détente, Watergate 

skandalıyla boğuşan bir ABD) Türkiye'nin Kıbrıs’a 1974'teki müdahalesini de bu 

kapsamda değerlendiriyoruz. Türkiye'nin afyon krizi ve Kıbrıs müdahalesi sonrası 

müttefiki Amerika tarafından silah ambargosuyla karşı karşıya bırakılmış olması Soğuk 

Savaş dönemini 1950-1991 olarak sınıflandırmanın sorunlu olduğunu gösteriyor. Bize 

göre olması gereken 1946-1964, 1964-1980 ve 1980-1991’dir. Ancak dönemselleştirme 

nasıl olursa olsun, tüm bu dönemlerde Türkiye'nin çevresinde ve dünyada olup bitenlere 

kayıtsız kaldığını söylemek, politika üretemediğini iddia etmek bize göre bir haksızlıktır. 

Türkiye Soğuk Savaş'ın en katı dönemlerinde bile, eleştirilecek yanları olmasına 

rağmen, bölgesinde çoğu zaman kritik roller oynamıştır. Aynı şekilde, Soğuk Savaş'ın 

sona ermesinden sonra Türkiye'nin dünyadaki diğer bütün ülkeler kadar hazırlıksız 

olduğunu, ama çok az ülke kadar da planlı ve doğru tepkiler verdiğini görüyoruz. 

Özellikle SSCB'den bağımsızlığını kazanan ülkelere karşı atılan adımlar bunu 

gösteriyor. Bunların başarısı tartışılır olsa da, Soğuk Savaş sonrası Türkiye'de toplum 

bir kimlik bunalımına girmiş olsa da, karar vericilerin gayet planlı bir dış politika 

izlediklerini Özdem Sanberk'in konuşmasıyla da doğrulayabileceğimizi düşünüyoruz. 

Şimdi de Türkiye'nin Orta Doğu politikasına bakalım. Türkiye'nin son zamanlarda 

özellikle Orta Doğu'da izlediği politikalarla bu bölgede önemli bir oyuncu olduğunu 

düşünüyoruz. Ancak Türkiye'nin Orta Doğu gelişmeleriyle bu kadar yakından 

ilgilenmesinin, Türkiye'ye kazandırdıklarının yanı sıra kaybettirdiklerinin de olduğunu 

vurgulamak gerekiyor. Özellikle İsrail'le yaşanan son gerginliklerin iki ülke arasındaki 

ilişkileri ve Türkiye’nin bölgedeki konumunu önemli bir şekilde etkilediğini 

düşünüyoruz. Türkiye'nin bölgenin büyük bir devleti olarak İsrail-Filistin sorununa 

ilgisiz kalması beklenemez. Ancak görüyoruz ki Türkiye, bazen sorunları çözmek 
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isterken tam tersine durumun daha da karmaşık hale gelmesine neden oluyor. AKP'nin 

iktidarda olmasına bağlanabilecek bir şekilde, Filistin sorununa Hamas yanlısı ve İsrail 

karşıtı aşırı duygusal söylemlerle yaklaşmanın Arap sokaklarının ilgisini çektiği 

gerçeğine rağmen bu politika otoriter Arap hükümetleri tarafından aynı şekilde olumlu 

algılanmıyor. Suriye özelinde Türkiye-İsrail ilişkilerinin gergin olması olumlu bir hava 

yaratmanın tam tersine olumsuz bir hava bile yaratabiliyor. Son yaşanan gelişmelerin 

Türkiye'ye Suriye-İsrail barış görüşmelerinde ve Filistin sorununda arabulucu olma 

rolünü kaybettirdiğini düşünüyoruz. Orta Doğu’daki kemikleşmiş sorunların çözümünün 

zor olduğunu biz de biliyoruz. Türkiye'nin de bu çözümleri tek başına inisiyatif alarak 

yapacak kadar etkili bir bölgesel güç olmadığı kanısındayız. Türkiye eğer bölgesel bir 

güç olmayı bölgenin hegemon gücü olma şeklinde algılar ve uygulamaya koymaya 

kalkışırsa bunun doğru bir politika olacağını düşünmüyoruz. Bölgede Türkiye'siz bir 

çözümün bölgeye barışı getirmeyeceği ne kadar ortadaysa, Türkiye'nin bölgenin İran, 

Mısır ve İsrail gibi bölgesel güç olarak tanımlanabilecek diğer etkili devletleri olmadan 

Orta Doğu’da bir düzen kuramayacak olduğu da ortadadır. Bu bağlamda her ne kadar 

Davutoğlu tarafından kullanılmasa da Yeni Osmanlıcılık gibi korkutucu söylemlerden 

kaçınmak zorunludur. Bize göre Türkiye'nin Orta Doğu'da izlemesi gereken siyaset 

Kemal Kirişci'nin dediği gibi trading state rolünü oynayarak bölgeyle ekonomik ve 

kültürel bağları en üst seviyede tutmak olmalıdır. Bu politikanın orta ve uzun vadede 

Türkiye'ye pek çok siyasi kazancı da beraberinde getireceği kanısındayız. Aşırı 

söylemlerden kaçınan bir Ankara, Avrupa Birliği aday ülkesi olan bir Batı devletinin 

başkenti olarak algılandığı müddetçe Orta Doğu'da bir sorun olduğu zaman başların 

döneceği bir başkent olabilir. Aksi halde, bazı yerlerde çizilen Batı ittifakına sırt çeviren, 

otoriter liderlerle adeta flört eden bir Türkiye tablosu Türkiye’nin gücünü ve 

potansiyelini sınırlamaktadır. 

Çalıştayımızda konuştuğumuz bir diğer konu da artık iç ve dış politika arasındaki 

ayrımın neredeyse kalmadığıdır. Tayyip Erdoğan'ın, Binyamin Netenyahu' nun, 

Mahmud Ahmedinejad'ın iç politika için kullandığı söylenen bazı söylemlerin dış 

politikaya da önemli yansımalarının olduğu gerçeği yadsınamaz. Örneğin Ahmedinejad' 

ın İsrail'in haritadan silinmesi yönündeki açıklamalarını bir iç politika söylemi olarak 

değerlendirenlerin yanı sıra bunu İran'ın dış politikasının ana belirleyicisi olduğunu 

iddia edenler de var. İç politikadaki söylemlerle dış politikadaki yansımalarının 

günümüzde azımsanamayacak bir düzeyde olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan, Türkiye' 

nin de iç politikada kazanç uğruna dış politikada bazı kayıplar verme olasılığını ciddi bir 

risk olarak görüyoruz. Başka bir konu da iç ve dış politika arasındaki karşılıklı etki-
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leşimin olumsuz sonuçlara yol açabildiği gerçeğidir. Türkiye ise bu konuda tarihinde 

birçok kötü tecrübe geçirmiştir. Dış politikadaki gelişmelerin iç politikayı nasıl 

şekillendirdiğine örnek olarak Kıbrıs sorunu yüzünden, Rum kökenli TC vatandaş-

larının mallarının yağmalandığı 6-7 Eylül 1955 vahşeti hala akıllardadır. Günümüzden 

örnek vermek gerekirse son Mavi Marmara olayının Türkiye-İsrail arasındaki bir 

sorunun ötesinde bazı kesimler tarafından anti-semitik söylemlerle Yahudilik üzerine 

bir saldırıya dönüştürülmesi Türkiye'deki Musevi vatandaşlarımıza da bir haksızlıktır. 

Bu tip söylemlerden kesinlikle kaçınmak gerekmektedir. 

Sonuç olarak, çalıştayımızdaki tartışmalardan ortaya çıkan görüşün kısa bir 

özetini yapmak gerekirse şunları söyleyebiliriz: Türkiye Balkanlar, Orta Doğu ve 

Kafkasya’nın buluştuğu coğrafyada orta büyüklükte, tarihi, ekonomik ve kültürel açıdan 

güçlü olan bir ülkedir. Türkiye'nin bu potansiyel gücü pratik alanda uygulayabilmesi 

için aktif ama bir o kadar da temkinli ve ayakları yere basan politikalar izlemesi 

zorunludur. Kendi ülkesindeki demokrasi sorununu çözmüş, kendi ülkesine kurduğu 

refah ve istikrarı bölgesine de ihraç eden bir Türkiye önümüzdeki dönemde sadece 

bulunduğu bölgelerde değil, dünya sahnesinde de aktif bir role sahip olabilecek ülkedir. 

Dinamik ekonomisi ve doğru kullanıldığında önemli bir güç olan genç nüfusuyla, Avrupa 

Birliğiyle ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmiş ve bu kimliğini diğer ülkelerle 

olan ilişkilerinde de ön plana çıkaran bir Türkiye'nin bölgede ve dünyada önemli bir güç 

olmaması için bir neden görmüyoruz. 
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2. Salon: İB 412 

2.1. Çalıştay Raporu 

Birinci Çalıştay 

Çalıştay, uygulanacak metodolojinin açıklanması ve katılımcıların kendi görüş yazılarını 

değerlendirmeleriyle başlamıştır. Görüş yazılarında öne çıkan konular ışığında ilk 

olarak Türk dış politikasının Soğuk Savaş’tan bu yana nasıl değiştiğinden ve iktisadi 

gelişimle paralel olarak izlediği yoldan bahsedilmiştir. Türkiye’nin tecrübe ettiği 

gelişmelerin, konjonktörün ve zamanın gerektirdiği değişiklikler olduğu açıklanmıştır. 

Kıbrıs Sorunu üzerinde durulduğunda, AKP döneminde Kıbrıs konusunda eksenin 

değiştiği, fakat çözümsüzlüğün devam ettiği ifade edilmiştir. “Türkiye, çözümsüzlüğün 

sebebinin kendisi olmadığını göstermek için öneriler getiren taraf olma yoluna gitmiştir” 

yargısı ağırlık kazanmıştır. Mutabakata varılan hususlardan biri ise Türkiye’nin ne 

yöne gittiğini tam anlamıyla bilmeden radikal tutumlar takınabildiği görüşü olmuştur. 

Çalıştayın devamında eksen kavramı üzerinde durulurken bu noktada çeşitli görüş 

ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Gelişen dünyada sadece bir bölgeye endekslenmiş bir 

ülkenin varlığını sürdüremeyeceği, bu nedenle de eksen kavramının varlığından bahse-

dilemeyeceğini savunan katılımcıların yanı sıra dış politikanın boşluk kaldıramayan 

yapısının eksen kavramının varlığını doğruladığını düşünen katılımcılar da olmuştur. 

Diğer taraftan, eksen kaymasından ziyade eksenin mevcut konumunun farkına varıldığı 

görüşü bildirilmiştir. Ekseni doğuya veya batıya sabitlemenin doğru olmadığı, mutlaka 

iki tarafla da bağlantı içinde olunması gerektiği dile getirilmiştir. Varlığından emin 

olunabilecek tek eksen kaymasının dünyanınki olabileceği ve Türkiye’nin de bu duruma 

ayak uydurmakta olduğu düşüncesi öne sürülmüştür.  

Son olarak “Bölgesel Entegrasyonun Küreselleşen Dünyadaki Yeri” konulu birinci 

panele odaklanılarak Türkiye’nin arabuluculuk rolünden bahsedilmiştir. BM Güvenlik 

Konseyi’nin İran’a yaptırım uygulamasına olumsuz yönde oy kullanan Türkiye’nin daha 
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sonra NATO’nun İran’a füze kalkanı uygulamasına onay vermesi, dış politikadaki 

gönüllü arabuluculuk rolünün çöküşü olarak değerlendirilmiştir. 

İkinci Çalıştay 

İkinci çalıştay, ilk panelin değerlendirilmesiyle başlamıştır. Türkiye ve Orta Doğu’nun 

ekonomik entegrasyonu kaldıramayacağı yönünde görüş bildirilmiş, anılan görüş İslam 

Konferansı Örgütü’nün dünyada etkisiz olduğu düşüncesiyle desteklenmiştir. Buna 

karşılık, Orta Doğu’nun Türkiye’yi lider olarak görmek istediği ve ortak değerler 

paydasında buluşabilecekleri ifade edilmiştir. Bu noktada, çalıştay grubunun içinde 

belirgin bir görüş ayrılığı ortaya çıkmış ve Türkiye’nin Orta Doğu ve Avrupa’ya 

eklemlenme süreçlerinin farklı olduğu, Orta Doğu ile entegrasyonun Türkiye’ye bir 

getirisi olmayacağı savunulmuştur.  

Avrupa’nın merkez, Orta Doğu’nun ise çevre olduğu, bölgede birliğin 

sağlanamayacağı belirtilmiştir. Orta Doğu’daki parametreler ne olursa olsun, yorum 

yapılırken bu coğrafyanın dünyanın geri kalanındaki merkez-çevre sisteminden 

soyutlanamayacağı ortaya konmuştur.  

Çalıştayın devamında, Türkiye’de yapılması gerekenin Batı’ya yaklaşmak olarak 

algılandığı, bunun da Atatürk’ten bu yana devam eden modernleşme sürecinden ve 

mevcut tabulardan kaynaklandığı ifade edilmiştir. Ancak, şu anki Batı ve Doğu 

algılarının farklılaştığı ve Doğu’nun eskiye oranla daha az olumsuzluk ifade ettiğinden 

bahsedilmiştir. 

Ek olarak, Orta Doğu’da, Osmanlı Dönemi’ndeki huzur arayışının sürdüğü fikri ve 

Batı’nın bölgedeki yapıları bastırarak değerlerini kabul ettirmeye çalışmasının yanlışlığı 

üzerinde durulmuştur. Buna karşılık, Türkiye’nin Orta Doğu’da herhangi bir liderlik 

pozisyonu elde etmesine engel olması muhtemel iki temel durumdan söz edilmiştir. 

Bunlar, mevcut sorunlar üzerinde söz sahibi olmak için gerekli ekonomik güce sahip 

olunmaması ve Türkiye içinde etnik çatışmaların varlığını sürdürmesi olmuştur. 

Üçüncü Çalıştay 

Panellerin değerlendirmesi yapıldığında, öncelik ve yön ayrımının yanısıra bölge 

ağırlığının da önemi vurgulanmıştır. Dış politikada siyasi parametrelerin yanında 

ekonomik bakış açısının da gerektiği görülmüş, zira siyasetin ekonominin bir yansıması 

olduğu savunulmuştur.  

Prof. Dr. Gencer Özcan ve Doç. Dr. Gün Kut’un söylemleri doğrultusunda Atatürk 

döneminde de bir eksenin var olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve güvenlik 

ajandası bu konuda örnek olarak gösterilmiştir. Bunun yanında Sovyetler ile olan 
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ilişkilerde somut bir düşmanlıktan hiçbir zaman söz edilemeyeceği ve dış politika 

çerçevesinde normal karşılanması gereken gelgitli ilişki dolayısıyla net bir söylem oluş-

turulamayacağı ifade edilmiştir.  

Ordunun konumunun panellerde eksik kalan bir tartışma konusu olduğu ortak bir 

eleştiri konusu olmuş, eski MGK Genel Sekreterinin “Rusya ve Çin’le ittifak yapalım” 

sözleri hatırlatılarak ordunun duruşu vurgulanmıştır. Yalnız siyasilerin değil, 

askerlerin de birçok konuda ekonomik tabanlı hareket ettiği, 27 Nisan bildirisinin gece 

yayınlanmış olmasının dahi buna örnek gösterilebileceği dile getirilmiştir. 

Ülkemizin dış siyasetindeki başarısı ise büyük ölçüde konjonktürü okumadaki 

titizliğe bağlanmıştır. “Konjonktüre göre değişmek mi yoksa konjonktürü belirlemek 

mi?” tartışmasında, atılacak olan yapısal adımların önemine değinilmiştir. Kriz 

zamanında alınan ekonomik önlemlere karşın Türkiye’nin süreci doğru okuması ve 

yatırımlarına aynı özgüvenle devam etmesi değişen dünyadaki olumlu adımları olarak 

değerlendirilmiştir. Konjonktürü belirleme konusunda ise Türkiye’nin henüz bu seviyeye 

ulaşmamış olduğu, bunun için bölgesel değil küresel bir güç olmak gerektiği ve bölgesel 

bir güç olarak ancak kısıtlı etki yaratabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Konferanslardan önceki ve sonraki durum karşılaştırıldığında katılımcıların büyük 

çoğunluğu artık dış politikayı siyasi bakış açısıyla değil, ekonomik bakış açısıyla da 

incelemek gerektiğini fark ettiklerini, yapılan yatırımların büyük umutlar vaat ettiğini 

belirtmiştir. Türk dış politikası hakkında üniversitelerde verilen eğitimin başlangıç 

seviyesini aşamadığının, ancak bu tür konferans ve çalıştayların etkin rolü olduğunun 

belirtilmesiyle çalıştay sona ermiştir. 
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2.2. Çalıştay Temsilcisi Emre Alpay’ın Sunumu 

Biz de çalıştayımızı eksen kayması ve Orta Doğu’yla ilişkiler bağlamında yürüttük. 

Öncelikle, çalıştayda, Orta Doğu’yla ilişkiler bağlamında konu direkt olarak eksen 

kayması meselesine geldi. Ve yeni bir Türk dış politikası kavramı var bu eksen 

kaymasından dolayı. Bu yeni Türk dış politikasının ilkeleri nelerdir, başta onlardan 

bahsettik. Birincisi, komşularımızla sıfır sorundu, ikincisi, aktif bölgesel diplomasiydi, 

üçüncüsü, güvenlik ve özgürlük arasındaki dengeydi, dördüncüsü, küresel ilişkilerde 

uyumluluktu, ve beşincisi, uluslararası örgütlere etkin katılımdı. Davutoğlu’nun 

kendisinin yeni dış politikasını tanımladığı özellikler bunlardı. 

Bu noktada eksen kayması neden çıktı ve eksen nedir soruları gündeme geldi, bu 

dört fikir kapsamında. Ekseni sadece takip edilen dış politikanın istikameti olarak acaba 

tanımlayabilir miyiz, yoksa eksen o ülkenin tarihsel gelişimi, yani bizim ülkemizin 150 

yıllık modernleşme süreci, Batı’nın iktisadi ve kültürel sistemiyle bütünleşmesi ve onun 

meydana getirdiği bir dış politika tercihi, alternatifi, hayat biçimi olarak mı algı-

lanmalıdır? Türkiye’nin ekseni içerisine anayasası, kurumları, demokrasisi, diğer Batı 

ülkeleriyle ilişkileri katılabilir miydi sorusu gündeme geldi. Bana göre, biz tartış-

malarımızda en çok bunun üzerinde durduk. “Eksen bütün bunların oluşturduğu bir 

tarihsel birikim ve bu noktada oluşan bir dış politikadır” dendi. O noktada, Soğuk Savaş 

koşulları altında oluşan bir tercih olmadığını ve bunun yüz elli yıllık Osmanlı modern-

leşmesinin, Türk modernleşmesinin getirdiği bir ürün olduğunu söyledik. Ama koşullar 

değişiyordu, Soğuk Savaş bitmişti. Türkiye’de yeni yükselen bir burjuvazi, yeni sınıflar, 

yeni zengin sınıflar vardı ve bu yönelim zannediyorum siyasette Türkiye’nin daha aktif 

bir dış politikaya, Soğuk Savaş’ta güvenlik eksenli bir dış politikadan daha aktif bir dış 

politikaya geçmesine sebep oldu. Dikkat ettiyseniz, Türkiye NATO üyesi olmasına 

rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’yle stratejik ortak olmasına rağmen, eksen kayması 

tartışmaları Rusya’yla ilişkiler bağlamında ele alınmadı ama Orta Doğu’yla ilişkiler 

bağlamında ele alındı ve alınıyor. 

Bu da herhalde zannediyorum şundan kaynaklanıyor: Faruk Sönmezoğlu da bu 

spill over, yayılma, mevzusundan, önce ekonomik olarak başlayıp sonra siyasiye dönen 

bir teoriden bahsetti. Onun da etkisiyle herhalde bir Orta Doğululaşma süreci ile alakalı 

bir durum. Türkiye mi Orta Doğululaşıyor yoksa Türkiye’nin etkisi mi Orta Doğu’yu 

Türkiyeleştiriyor? Türkiye’deki tartışmanın temel noktasının bu olduğuna karar verdik 

ve bu ilişkilerde entegrasyonun mümkün olup olmadığı konusunda da bir tartışma oldu. 

Siyasi entegrasyonun zaten ekonomik anlamda ve kültürel anlamda bir bağımlılık 

ilişkisi içerisinde, maalesef diyerek söylüyorum, olduğu söylenebilir. Batı sistemiyle bir 
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entegrasyonun, Türkiye’yi dış politika ve kazanımlar anlamında biraz daha geriye 

götürmesi ihtimali üzerinde de duruldu. Bu noktada, bu aktif dış politikanın öne çıkan 

olumsuz ve olumlu yönleri arasında bir karşılaştırma yapma ihtiyacı hissettik. Orta 

Doğu’yla ilişkilere yönelen eleştirileri de olumlu ve olumsuz anlamda değerlendirerek bir 

noktaya varabiliriz diye düşünüyorum. Bir defa Ermenistan açılımının iflası, ABD ve 

İsrail’le ilişkilerin gerilmesi, İran konusunda izlenen politika, AB’yle ilişkilerde son 

yıllarda baş gösteren atalet, mevcut  politikanın temel özellikleri olan küresel ilişkilerde 

uyumluluk, komşularla sıfır sorun ve aktif bölgesel diplomasi gibi ilkelerde bir çatlak 

olduğu ya da tam olarak yerine getirilmediği görüntüsünü oluşturuyor. Sonuç olarak bu 

çatlak içerisinde, bu uyumsuzluk içinde, Orta Doğu ilişkilerinin öne çıkması zanne-

diyorum eksen kayması tartışmalarını daha da şiddetlendiriyor. Ama tabii, Semuhi’nin 

de dediği gibi, “yiğidi öldür hakkını yeme” demişler, öne çıkan olumlu yönler de 

tartışıldı. Rusya’yla çok yönlü yakınlaşma, Arap dünyasında yükselen Türkiye etkisi ve 

Balkanlarda başarılar, Türk dış politikasının olumlu yönleri olarak karşımıza geldi. 

Dolayısıyla bu noktada şunu söylemek gerekiyor ki, ne eksileri fazla olan ne de 

artıları fazla olan bir görüntü önümüzde duruyor. Ve bunun ne olumsuza ne de 

olumluya bizi sürükleyen noktalarından bir tanesi de Türkiye’deki modernleşmeden beri 

dışişleri teşkilatına, bürokrasiye ve politikaya yön veren isimlerin ya da ekiplerin tasfiye 

edilmesidir. Bu tasfiye süreci öncesi için, Türk dış politikası statükocudur, tarihsel 

olarak geldiği noktada, ondan sonra Batıcıdır ve temkinlidir. Bu üç ilkenin biraz aşın-

dırılması sorun yarattı. Dışişleri teşkilatının, dışişleri bürokrasisinin bu süreçte biraz 

dışlanıp yeni isimlerin ortaya çıkması bu temkinli dış politikaya birazcık sekte vurdu 

diye düşünüyorum. Tabii bunun düzeltilmesi anlamında, ve bunun daha fazla olumlu 

sonuç vermesi anlamında, ticari ilişkileri ve ekonomiyi temel alan bir pragmatizmden 

biraz daha temkinli bir dış politikaya geçiş acaba Türkiye’nin yararına olur mu diye bir 

tartışma sürdürdük. Ama son olarak bu eksen kayması tartışmalarında bir dipnot 

ekledik ki, Soğuk Savaş’ta veya herhangi konjonktürel koşullarda, Türkiye’nin belki 

yüzyıllardır komşularıyla süregelen hem dinsel hem de kültürel ilişkilerinde bir 

zayıflama olduysa, bu ilişkilerin tamir edilmesi, onlarla hem ticari, hem kültürel, hem 

de sosyal anlamda iyi ilişkilerin kurulması ve onlarla belki de belli konularda birlikte 

hareket edilmesi ve sahip çıkılması yeri geldiğinde önemlidir ve bugüne kadar yapıl-

madıysa da bunu geleneksel dış politika anlayışına bir eleştiri olarak yöneltebiliriz diye 

düşünüyorum. Ancak bu ikisi arasındaki skalayı bence dengede tutmanın Türkiye’nin 

yeni dış politikası açısından yararlı olacağı konusunda görüş birliğine vardık.  

Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
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3. Salon: İB 512 

3.1. Çalıştay Raporu 

Birinci Çalıştay 

Çalıştayın ilk bölümünde Prof. Dr. Kemal Kirişçi’nin trading state kavramı üzerinde 

durulmuştur. Eksen kaymasının politik mi yoksa ekonomik temelli mi olduğunun 

tartışılmasının yanısıra, ekonomik kavramların değişkenliği ve ekonomi merkezli bir dış 

politikanın kırılganlık ihtimali üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

İlerleyen bölümde Türkiye’nin bir süredir dış politikada doğu ve batı ekseninde 

yaşadığı kimlik sorunu üzerinde durulmuştur.  Her ülkenin kendi çıkarları yönünde 

hareket ettiğini belirten kimi katılımcılar, Türk dış politikasında realpolitik ilkelerinin 

benimsenmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Ayrıca Türkiye’nin istikrarlı bir dış politika 

gütmek adına mutlaka taraf seçmesinin gerekli olduğunu savunanlar da olmuştur. Prof. 

Dr. Kemal Kirişci’nin konuşması ışığında “yaşlanmış bir Avrupa Birliği’nin genç bir 

Rusya’dan daha çok avantaj barındıran bir ortak olduğu” da vurgulanmıştır. 

Bunlara ek olarak, sonuçsuz kalması pahasına da olsa, Türkiye’nin AB üyelik 

müzakere sürecinin Türkiye’nin bir hukuk devleti olmak ve demokrasi hedefini gerçek-

leştirmek yolunda ciddi önem arz ettiği ve Türkiye’nin AB ile ilişkilerini koparmadan 

Orta Doğu’da arabuluculuk görevini üstlenmesinin de bölgede daha hoş karşılanacağına 

değinilmiştir. 

Çalıştayın son kısmında Ahmet Davutoğlu’nun sıfır sorun politikasının öncelikle 

söylemsel yanlışlıklar barındırdığı, söz konusu söylemin gerçekleşmesi mümkün 

olmayan ancak uğrunda çaba sarf edilmesi gereken bir hedef olduğu konuşulmuştur. 

Ayrıca Türkiye’nin küresel arenada, kendini algıladığından daha güçlü bir devlet olarak 

görüldüğü de belirtilen görüşler arasında bulunmaktadır. 

İkinci Çalıştay 

İlk kısımda, bir önceki gün gerçekleştirilen panelin konuları ele alınmış ve bölgesel 
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entegrasyon ile küreselleşme süreçleri arasındaki ilişki konusunda konuşmacıların 

kesin yargılarda bulunmaktan çekindiklerine dikkat çekilmiştir. Çalıştay dahilinde 

konuşulanlar özellikle Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun tanımladığı kategoriler çerçevesinde 

gelişmiştir. Bölgesel entegrasyon süreçlerinin küreselleşmeye karşı korunma amacı 

taşımasının yanısıra, bu iki sürecin paralel olgular olduğunun da altı çizilmiştir. 

Ekonominin rolü bu bağlamda ele alınırken, Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu’nun sunu-

mundan hareketle ekonomik liberalleşmenin önemine değinilmiş ve uluslararası 

sermaye hareketliliğinin yarattığı risklere dikkat çekilmiştir. 

Çalıştayın ikinci kısmında, tartışmalar günün panelleri için ön çalışma niteliğinde 

yürütülmüştür. Öncelikle Türk dış politikasının son dönemde gösterdiği değişimlerin 

nedenleri ele alınmış, bu alandaki hatırı sayılır konjonktürel değişimlerin yanısıra 

Türkiye’de zihniyet değişiminin yaşandığı da öne sürülmüş ve söz konusu iki sürecin 

önemi üzerinde özellikle durulmuştur. Bu bağlamda, panellerde bahsedilmiş olan 

komplekslerden arınma iddiası tartışmalara neden olmuştur.  

Çalıştayın devamında, Türkiye’nin komşu bölgelerle ilişkileri ele alınmıştır. 

Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu arasında çeşitli açılardan farklılıklar bulunduğundan 

bahsedilirken, Türkiye’nin her bir bölgede yürüttüğü etkin siyasetin diğer bölgelere de 

olumlu yansıyacağı ifade edilmiştir. Buna ek olarak, Türkiye’nin modern çizgisi ve AB 

perspektifiyle Orta Doğu’da örnek teşkil edebileceği de vurgulanmıştır.  

Kalan sürede, tartışmaların önemli bir kısmı İran üzerinde yoğunlaşmıştır. İran’ın 

nükleer programıyla ilgili olarak, Türkiye’nin tarafsız kalmasının gerekliliği vurgu-

lanmıştır. Bir yandan Türkiye’nin İran’a kefil olmasının olası sonuçları üzerinde 

durulmuş, diğer yandan, yüzyıllardır süregelen dengeli ilişkilerin bozulmasının yara-

tacağı tehlikeler dile getirilmiştir. Son olarak Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan 

arasındaki ilişkiler ele alınmış, henüz olumlu sonuçlar alınmamış da olsa, Ermenistan’la 

ilişkileri normalleştirme çabalarının önemli olduğu belirtilmiştir. Türkiye-Ermenistan 

ilişkilerinin gelişmesinde Azerbaycan’ın engel teşkil etmesinin, Türkiye’nin gerçek 

çıkarlarıyla uyuşmadığı özellikle vurgulanmıştır.  

Üçüncü Çalıştay 

Üçüncü çalıştayda konuşmalar genel olarak eksen kayması olgusunun coğrafi değil 

tematik nitelikte olduğu üzerinden yürütülmüştür. Ekonominin eksen kaymasında en 

belirleyici unsur olduğu belirtilirken, özellikle medyanın etkisi ve mevcut hükümetin 

eğilimlerinden dolayı eksen kayması tartışmalarının Orta Doğu’ya kilitlendiği, Rusya ile 

çeşitli dönemlerde 180 derecelik değişimler gösteren Türk dış politikasının gözden 
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kaçırıldığı konuşulmuştur. Bu bağlamda, medyanın gücünü doğru şekilde kullanması 

gerektiği özellikle vurgulanmıştır.  

Çalıştayın devamında hızlı bir ekonomik gelişme gösteren Türkiye’nin kendi 

kabına sığamadığı ve bu sebeple ekonomik anlamda genişleyici bir dış politika 

yürüttüğü üzerinde durulmuştur. Kültürlerin bir arada yaşaması fikrinin Türk dış 

politikasında önemli bir rol oynadığı da ifade edilmiştir.  

Türkiye’nin son dönemde agresif bir dış politika yürüten İsrail’e söz geçireme-

mesinin bölgede prestij kaybına yol açabileceği vurgulanırken, Orta Doğu’da halkın 

Tayyip Erdoğan’a sempati duymasının bu tarz kapalı rejimlerde kendi hükümetleri 

aleyhinde bir protesto yöntemi olduğu söylenmiştir. Türkiye’nin ekonomik anlamda 

bölgede cazibe merkezi haline gelmesinin başat güç olmak yolunda önemli bir adım 

olduğunun üzerinde durulmuş ve son olarak Osmanlı devlet yapısını devam ettirmekle 

Osmanlı’nın kültürel mirasçısı olmanın farklı kavramlar olduğu belirtilmiştir. 

Çalıştayın son kısmında katılımcıların çoğu Doç Dr. Gün Kut ve Sn. Özdem 

Sanberk’in katıldığı panelin tatmin edici bilgiler verdiğini belirtmişler, ancak bazı 

katılımcılar tarafından, konuşmacıların etkin rol üstlendikleri dönemi bir şekilde 

meşrulaştırma çabası içinde oldukları iddiasında bulunulurken, Sovyetlerin dağıl-

masından sonra Türk dünyasında çok da başarılı bir dış politika yürütülmediği de 

eklenmiştir. 
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3.2. Çalıştay Temsilcisi Ali Aydoğan’ın Sunumu 

Ben de çalıştayda arkadaşlarımızla ortak mutabakata varabildiğimiz, varamadığımız 

konular üzerine bir şeyler paylaşacağım. Öncelikle nezaket sınırlarını aşmadan tatlı sert 

tartışmalar yaşadık. Bunların başlıcası dış politikada başat gücün ne olacağı ile 

alakalıydı. Hangi açıdan bakarak, hangi konuyu merkeze alarak Türkiye dış politikasını 

yönlendirmeli? Ekonomi, etnisite, din, kültür... Genelde bu konuda arkadaşlarımız 

ekonomi üzerinde uzlaştı ama yine de net bir karara varabilmiş değiliz. İran’ın nükleer 

programı üzerine çokça tartıştık. Türkiye’nin İran konusunda taraf olmasının, İran’a 

kefil olmasının ne kadar doğru olduğunu, ne kadar yanlış olduğunu tartıştık. İran’ın 

Türkiye için dost mu olduğunu yoksa yüzyıllardan beri gelen barış teamülünün devam 

mı edeceğini konuştuk. İran’ın tehdit olduğu kadar İsrail’in tehdit olup olmadığını ya da 

İran’ın elindeki bir nükleer silahın Türkiye için oluşturacağı tehdidi İsrail için oluşturup 

oluşturmayacağını tartıştık. Orta Doğu sokaklarında olanları, Orta Doğu hükümetleri-

nin Erdoğan’a olan bakış açısını tartıştık. Bazı arkadaşlarımız Orta Doğu sokaklarının 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına gösterdiği sevginin çok değerli olduğunu söylediler. 

Bazı arkadaşlarımız ise bu kadar önemli olmadığı, bunun gelip geçici bir şey olduğu 

üzerine fikir beyan ettiler. İsrail meselesini çokça tartıştık. Türkiye’nin İsrail ile uzunca 

bir dönem silah anlaşmaları oldu, uluslararası ilişkilerde ortak politik kararlar alındı. 

Öte taraftan da “İsrail’in kurulduğundan beri Arap ülkeleri ile yaşadığı kanlı mücadele-

sinde Türkiye nerede durmalı? Karşı çıkmalı mı, çıkmamalı mı? Çıkarsa nereye kadar 

ortamı germeli?”, bu sorular üzerine tartıştık. Bu da mutabakata varabildiğimiz 

konulardan biri değildi. 

En çok tartıştığımız ve en çok ayrıştığımız konu ise Yeni Osmanlıcılık konusuydu. 

Bazı arkadaşlarımız Osmanlıcılığa topyekün karşı çıktı, bazıları topyekün destek verdi. 

Kimi kültürel bir mesele olarak algıladı, kimi siyasal. Kimi bir medeniyet tasavvuru 

olarak Osmanlı’yı ortaya koydu ve bölge ülkeleri açısından Osmanlı’nın bir cazibe 

merkezi olduğu dönemleri anlatmaya çalıştı. İran meselesi için Osmanlı tarihine, İran’ın 

Perslerden gelen tarihine kadar indik. Karara vardığımız konular da oldu tabii 

arkadaşlarımızla. Türk dış politikasının önyargılarla değil, dost düşman kavramı ile 

değil, realpolitik’e göre yönlendirilmesi gerektiğini ortak karar edindik. Devletlerin 

milletler gibi dostları ve düşmanları olmayacağının, dolayısıyla Azerbaycan’ın dost, 

Ermenistan’ın düşman kabul edilemeyeceğinin, ülkelerin çıkarlarının dönem dönem 

değişebileceğinin altını çizdik. Sıfır problem meselesinin ne kadar geçerli olabileceğini, 

ne anlamamız gerektiğini tartıştık. Burada belki sıfır problemin ütopik olabileceğini, 

ama en azından minimum problem olabileceğini düşündük. Burada da sadece Türkiye’ 
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nin bu konudaki tavrının yeterli gelmeyeceğini, konjonktürün, bölgedeki diğer ülkelerin 

tavrının, örneğin Ermenistan meselesinde Rusya ve Azerbaycan faktörü gibi diğer 

faktörlerin de önemli olduğunu düşündük. 

Bölgeselleşme ve küreselleşme konusunda, bölgeselleşmenin küreselleşmeye engel 

teşkil ettiğine, fakat bölgeselleşen ve bölgelerinde güçlü olan ülkelerin de küresel 

dünyada yerini daha sağlama alabileceğine kanaat getirdik. Bunun dışında Türkiye’nin 

bir köprü ülke olup olmadığını tartıştık. Bu konuda da çok ayrışsak da neticede 

Türkiye’nin bir köprü ülkeden ziyade bir merkez ülke olduğuna karar verdik. Eksen 

kayması konusunda Gün Kut ve Özdem Sanberk hocalarımızın Rusya tespitine açıkçası 

bütün çalıştay arkadaşlarımız olarak şaşırdık, çünkü Orta Doğu konusuna öyle focus-

lanmıştı ki mesele, Rusya aklımızın ucundan geçmiyordu. Kırk beş sene boyunca üzerine 

politika üretilen, düşmanlık üretilen, refleks üretilen Rusya, bugün vizeleri bile 

kaldırabilecek pozisyona gelmişti. Atladığımız, eksen kayması meselesinde, Rusya’nın 

çok önemli bir yer teşkil ettiğini düşünüyoruz. Neticede Osmanlı İmparatorluğunun 

mirasçısı olan bir Türkiye Cumhuriyetinin aynı zamanda da bir Avrupa devleti olabile-

ceğine kanaat getirdik. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu organizasyona bizi getiren arka-

daşlarımıza, karşımıza gelen hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. 
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4. Salon: Özger Arnas 

4.1. Çalıştay Raporu 

Birinci Çalıştay 

Birinci çalıştay, izlenecek metodolojinin açıklanması ve katılımcıların başvuru sürecinde 

kaleme aldıkları görüş yazıları ile ilgili kısa konuşmaları ile açılmıştır. Çalıştayın ilk 

bölümünde katılımcıların büyük çoğunluğunun, son dönemde Türk dış politikasında çok 

önemli değişimlerin yaşandığı tespitinde mutabık olduğu görülmüş, temel fikir ayrılık-

larının bu değişimin nedeni ve kaynağı konusunda olduğu saptanmıştır. Bu çerçevede 

katılımcıların bir kısmı, mevcut değişimi Türkiye’nin sahip olduğu gücün farkına varma-

sının bir sonucu olarak yorumlarken, bir kısmı da bu değişimi ABD gibi dış güçlerin 

bölge üzerindeki çıkarlarının bir yansıması şeklinde gördüğünü belirtmiştir. Bu iki 

görüşe ek olarak, Türkiye’nin izlediği aktif dış siyasetin, konjonktürel şartların kendi 

lehine değişmesi sonucu ortaya çıktığı tespiti de dile getirilmiştir.  

Ahmet Davutoğlu’nun sıfır sorun politikası, çalıştayda üzerinde önemle durulan 

bir diğer noktadır. Bu bağlamda en çok tartışılan konular sıfır sorun politikasının 

gerçekçiliği ve uygulanabilirliği olmuştur. Uzun vadede, realpolitik göz önüne alın-

dığında, sıfır sorun politikasının fazla iyimser ve uygulanabilirliği düşük bir strateji 

olduğu konusunda katılımcıların hemfikir olduğu gözlemlenmiştir. Bazı katılımcılar ise 

bu stratejinin kısa vadede de istenilen sonuçları veremediğini, halen çözüm bekleyen 

Ermenistan, Kıbrıs gibi sorunların altını çizerek göstermiştir.  

Son olarak, çalıştay sonrası panelin konusuna uygun olarak küreselleşme ve 

bölgeselleşme kavramlarına somut örnekler üzerinden değinilmiştir. Avrupa Birliği, 

Türkiye için demokrasi ve insan hakları yönünden ulaşılması gereken bir hedef olarak 

ele alınmıştır. Ancak bazı katılımcılar bu nitelikte birliklerin oluşabilmesi için birtakım 

kimliksel değerlerin de örtüşmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu gerekliliğe atıfta 

bulunularak Orta Doğu’da ortak bir kimlikte buluşmanın zorluğuna dikkat çekilmiştir. 
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İkinci Çalıştay 

Çalıştay “Bölgesel Entegrasyonun Küreselleşen Dünyadaki Yeri” konulu panelin kısaca 

özetlenmesi ile başlamıştır.  Bu panelde konuşulanlar çerçevesinde, bölgesel konumu ve 

konjonktürel faktörlerin de değişimi ile Türkiye’nin çok vektörlü bir politika izlemesinin 

doğal olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

Çalıştayın devamında, altı dikkatle çizilen bir diğer konu da popülist söylemin dış 

politikadaki yeri olmuştur. Bu konuda bazı katılımcılar realpolitik amaçlara hizmet etse 

dahi popülist söylemlere yer verilmesinin yanlış olduğunu beyan etmiş, mevcut iktidarın 

yaptığı gibi dini kimliği öne çıkaran vurguların gündeme gelmesini hem dış hem iç 

politika açısından tehlike yaratacak gelişmeler olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bu 

tespit, Ahmet Davutoğlu’nun Osmanlı Milletler Topluluğu benzetmesi ve bu benzetmeye 

bölgeden gelen tepkiler örnek verilerek somutlaştırılmıştır. Bu görüşün aksine, bazı 

katılımcılar, değişen şartlara bağlı olarak, popülist söylemin dış politikada ülkenin 

çıkarlarını koruyacak bir araç olarak kullanılabileceğini, ancak bu söylemlerin içeriğinin 

dikkatle seçilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 

Çalıştayın son bölümünde ise Türkiye özelinde bölgesel güç olmanın ne gibi 

anlamlar taşıyabileceği tartışılmıştır. Bölgesel gücü arttırmanın, çalıştayın başında da 

belirtildiği gibi, çok vektörlülükten geçtiği ve bu özelliğin dış politikada alınması 

gereken önemli kararlarda esneklik ve manevra alanı sağladığı söylenmiştir. Bu açıdan 

bakıldığında, son dönemdeki dış politika gelişmelerinin başarılı olarak addedilmesi 

gerektiği birçok katılımcı tarafından dile getirilmiştir. 

Üçüncü Çalıştay 

Üçüncü çalıştayda, gün içerisinde yapılan paneller ışığında, bölgeselleşme ve 

küreselleşme kavramları üzerinde yeniden durulmuş Türkiye’nin dış politika gelişmeleri 

hem tarihsel perspektiften hem de günümüz koşulları ele alınarak değerlendirilmiştir. 

Günümüz şartları göz önüne alınarak ilk tartışılan nokta Avrupa Birliği-Türkiye 

ilişkileri olmuştur. Katılımcılar Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin, birliğin bölgesel 

gücünü olumlu anlamda etkileyeceğini belirtmişlerdir. Buna rağmen, Avrupa Birliği’nin 

nüfus gücü, islamofobi ve başka birtakım iç politika nedenlerinden ötürü Türkiye’yi tam 

üye olarak düşünmediği fikri ağırlık kazanmıştır. Sık sık gündeme getirilen imtiyazlı 

ortaklık örneği ise bu tespiti güçlendiren bir nokta olmuştur.  

Avrupa Birliği dışında Türkiye’nin Ermenistan, İsrail, Rusya başta olmak üzere 

diğer bölge ülkeleri ile olan ilişkileri kısaca değerlendirilen diğer noktalardır. İlk 

çalıştayda da belirtildiği üzere izlenen aktif dış politikaya rağmen Ermenistan ile olan 
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sorunların çözülememesi ve İsrail ile yaşanan gerginliklerin Türkiye’nin çıkarlarına 

aykırı şekilde sonuçlar vermeye başlaması ağırlık kazanan görüşleri oluşturmuştur.  

Çalıştay iki noktanın önemle vurgulanması ile son bulmuştur. Bu noktaların ilki, 

Türk dış politikasının cumhuriyetin kuruluşundan bu yana gelen pragmatik tutumu 

olmuştur. Yaşanan gelişmeler bu tespit üzerinden değerlendirildiğinde eksen kayması 

gibi kavramlardan bahsetmenin daha zor olduğu görülmüştür. Diğer nokta ise konjonk-

türün önemidir. Bu bağlamda dış politika gelişmelerine tek bir açıdan bakmak yerine, 

bu gelişmelerin ülkelerin iç yapıları ve dış ilişkileri göz önüne alınarak değerlendirilmesi 

gerektiği konusunda geniş bir mutabakat olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların kapanış 

konuşmalarının ardından, çalıştay sona ermiştir. 
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4.2. Çalıştay Temsilcisi Semuhi Sinanoğlu’nun Sunumu 

Merhaba arkadaşlar. Şimdi benim burada yapacağım şey tartışmalarımızın bir 

haritasını çıkartmak; kesinlikle ortak bir sonuca varmak gibi gayemiz yoktur. Sadece 

fikir teatisini nasıl gerçekleştirdik, hangi maddelere ağırlık verdik, bunları izah etmeye 

çalışacağım. Birincisi, Türkiye gerçekten yükselen bir güç mü, bunu tartışarak başladık 

ve tarihten bir örnek verildi. 1905’te Rusya ve Japonya bir savaşa tutuşuyor. Bütün 

dünya zannediyor ki, Ruslar Japonları yener. Ancak tuhaf bir şey oluyor, Japon 

donanması Rus donanmasını yeniyor ve şu anlaşılıyor: Rusya her ne kadar çok geniş bir 

alanda askeri, diplomatik faaliyetler sergileyebilse de bunu maddi, materyal araçlarla 

destekleyemiyor. Şimdi biz diyoruz ki, Türkiye kendisine manevra alanı açmaya 

çalışıyor, ama acaba bu manevra alanını maddi araçlarla destekleyebiliyor mu? Bu 

gerçekleştirilen tartışmalardan biriydi. Ayrıca bölgesel bağlamda Türk dış politikasını 

incelerken belli konseptler, belli spotlar belirledik ve bu spotlar altında çalıştık, 

tartıştık. Belki de en fazla mesaiyi halk kitleleri ve bu popülizm meselesine harcadık 

diyebilirim. Şimdi tarihe bakıyorsunuz, 17. yüzyılda Kardinal Richelieu zamanında 

Fransa’da iç politikada Katolik bir politika izlenilirken, dışarıda tamamen farklı 

Protestan bir politika izlenebiliyor. Yani halk kitleleri o noktada çok da önemli değil. 

Ama Bismarck’tan itibaren, 19. yüzyıldan itibaren baktığınızda, özellikle medyanın 

yükselişiyle artık halk kitleleri çok önemli olmaya başladı. Çok uzağa gitmeye de gerek 

yok. Daha yakın bir olay olarak Kardak krizinde Yunan hükümeti yumuşak başlı 

olmakla suçlandı. Daha sonra Yunan hükümetine ne olduğunu unutmayınız. Kısacası 

Arap sokaklarıyla iyi ilişkiler kurmak güzel, sayın başbakanımın orada konuşma 

yapması güzel. Ancak muhteviyatına dikkat edilmek zorunda, hükümetlerin konumu 

göz ardı edilmemeli dedik ve minik bir anekdot anlatıldı. 1 Temmuz 1927 tarih. Atatürk 

Ertuğrul yatıyla İstanbul’a yeni geliyor, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk defa. İstanbul 

halkı, sokaklar, sahil kıyısında bayraklar meşaleler, pankartlar, artık ne varsa... Yaveri, 

Ertuğrul yatındayken yanına yaklaşıyor Atratürk’ün, diyor ki “Paşam mutlu musunuz? 

Bakın İstanbul’a muzaffer olarak geliyorsunuz.”. Mustafa Kemal elini kalbine götürüyor, 

diyor ki “Şuramda hiç sevinç yok çocuk, çünkü bugün burada bizi karşılamak için 

toplanan kalabalık günün birinde bizi devirmek için de toplanabilir.”. Anlayana 

sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. 

Ayrıca, Karl Deutsch’un bölgeselleşme ve entegrasyon için öngördüğü üç tane 

kavram vardı. Bu üç kavramdan da faydalandık. Birincisi ortak değerler, ikincisi 

karşılıklı tahmin edilebilirlik, üçüncüsü de komünikasyon. Önce kimlik ve ortak 

değerler kavramından başlamak istiyorum. Ticarette herkes bir biçimde kâr eder, bizim 
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mikroekonomiden öğrendiğimiz bu. Ancak Suriye’yle Türkiye’nin ticari ilişkisinden 

bahsettiğimizde burada vurgulanan şu: her zaman her iki taraf da aynı karı elde 

etmeyebilir. Buraya kadar da gelmeye gerek yok, oyun teorisinden de bunu çıkarabiliriz. 

Biz bir devletin bir anlaşmayı bozmasını nasıl engelleyeceğiz? O yüzden devletlerde etik 

bir boyut eklemleme arayışı vardır. Biz de bu ortak değer boyutunu bu bağlamda değer-

lendirdik. Aynı şekilde Yeni Osmanlıcılık kavramının da yine bu bağlamda oluşturul-

maya çalışıldığını söyledik. Baktığımız zaman Araplar arasında daha önce de birlik 

çalışmaları olmuş, “biz Araplar bir milletiz, bir araya gelelim”. Yine çok uzağa gitmeye 

gerek yok. 1958 yılında Suriye ve Mısır bir birlik oluşturdular, birleşik Arap devletini 

kurdular. Nasıl oldu bu? Suriye’nin kendi içerisinde sorunları vardı, dedi ki “Gel Nasır 

biz seninle birlik olalım.”. Nasır dedi ki “Yapmayın ya biz gevşek federasyon olalım, 

birlik bizi bozar.”. Birlik kurdular. Neden? Suriyeliler Nasır’ın Mısır kaynaklarını 

kullanıp Suriye’deki iç sorunları çözebileceğini düşündüler, yani Nasır’ın kara kaşı kara 

gözü için değil, kendi iç sorunlarını çözebilmek, refahlarını artırabilmek için. Daha sonra 

ne oldu? Tek bir örnek: Nasır Suriye ordusundaki on bin Suriyeli askeri personeli 

görevden aldı, yerine Mısırlıları koydu. Halkta hafif bir infial uyanmaya başladı. Neden? 

Suriye ulus-devlet olarak zarar görmeye başladı. Sonuç: 1961’de birlik dağıldı. Yani 

şunu vurguladık: ortak değerler denilen şey, ortak materyal çıkarlarla örtüşmediği 

müddetçe dillendirilmiyor. Ve bir noktaya daha dikkat çekildi: siz bu ortak değerleri, 

ortak kimliği yaratırken aslında tarihi yeniden yazıyorsunuz. Bir kısmını kafanıza göre 

alıp bir kısmını hasıraltı ediyorsunuz. Selim Deringil hocanın bu konuda güzel bir tabiri 

vardır; der ki, tarihi yağmalıyorsunuz; ve tarihi yağmalarken kendi yarattığınız yağma-

nın içinde kaybolma ihtimaliniz var. Buna dikkat etmek gerek. Bir anda kendinizi 

Osmanlı commonwealth’i içinde bulmak hayalinde görebilirsiniz. Komünikasyon 

meselesini kısa geçeceğim. Hannah Arendt’in bir masa metaforu vardır; der ki, bizim 

aramızda masa olduğu müddetçe masa bizi ortaklaştırır; tepkimiz sadece masanın 

üzerindedir, birbirimizin üzerinde değil. Dolayısıyla ortak çıkarlar gündemdedir. Ne 

zaman ki masa aradan kalkar, artık benim muhatabım doğrudan sensindir. Bu çatış-

maya sürükleyebilir. Buradan da komünikasyonun önemini anlayabiliriz. 

Gelelim konjonktüre. Soğuk Savaş öncesi ve Soğuk Savaş dönemiyle başlayayım. 

Kurtuluş Savaşı döneminde Bekir Sami Bey ve Kemal Bey Moskova’ya gidiyorlar. 

Çiçerin’le görüşecekler. Bekir Sami Bey ile Çiçerin’in görüşmesi sabaha kadar sürüyor. 

Bekir Sami Bey bir çıkıyor ki, yüzü kireç gibi. Kemal Bey yanına geliyor, diyor ki “Ne 

oldu, niye yüzünüz böyle?”. “Çiçerin” diyor “Van’dan Bitlis’ten Ermenilere toprak istedi. 

Ne yapacağız?”. “Kabul edemeyiz” diyor “meclis bizi asar.”. O şekilde Moskova’dan 
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ayrılmak zorunda kalıyorlar. Daha sonra iyi ilişkiler gerçekleşiyor ama 1945’in sonunda 

yine Rusların aynı talepleri dillendirdiğine dair iddialar oldu. Vurgulamak istediğim 

şey, Türkiye’nin tek bir opsiyonu var, Batı’ya yönelmek. Bu tek opsiyon meselesinin 

altını çiziyorum. 

Gelelim daha çetrefilli bir meseleye, İsrail ile ilişkilere. O dönemde İran’ı ele 

alalım. Nasıl iddialar vardı? İran geldi, gerillaları eğitti, onların eğittiği gerillalar Türk 

aydınlarını öldürdü, suikast düzenledi. Ayrıca kendi rejimini bize ihraç etmeye çalışıyor. 

Irak’ı ele alalım. Kuveyt işgalinden sadece üç ay önce Saddam Hüseyin Yıldırım 

Akbulut’la görüşürken diyor ki “NATO dağılıyor, artık kimsenin Amerika’yı dinlediği 

yok, Amerika’nın gücü dağıldı, artık o size yardım edemez.”. Bu nedir? Apaçık tehdittir. 

Aynı şey Suriye için de geçerli; PKK ile ilişkileri malum. Dolayısıyla İsrail ile iyi ilişkiler 

aslında konjonktürün ürünü. Yanınızda İran, Irak, Suriye size bir tehditken doğal 

olarak İsrail’i seveceksiniz. Bu anlamda konjonktürü de vurguladık. Bugün Türk dış 

politikası kendisine bir manevra alanı yaratmaya çalışırken aslında yaptığı tek 

opsiyonlu kalmamak. Zaten yükselen güç olmak demek, bölgesel güç olmak demek de bu 

demek. Son olarak Avrupa Birliği meselesine değindik; çok kısa geçeyim. İlhan Berk’in 

bir şiiri vardır, der ki “sen gittiğim o ülkesin, varılmıyorsun”. Bizde de aslında benzer bir 

durum var. Mesele sadece Avrupa Birliği’ne girmek değil, yolda olmak. Hani ÖSS 

zamanı felsefe için bize öğretip durdular ya, felsefe yolda olmaktır diye; bizim de 

vurguladığımız şey biraz da bu oldu. Ahmet Davutoğlu’nun bir çember mantığı vardır. 

Türkiye merkezine pergeli koyup bir çember çizin diye. Biz de dedik ki, hayır çember 

çizmek zorunda değiliz. İki merkezli bir elips neden olmasın? Hypatia’ya selam olsun 

buradan, Agora filmine. Son bir söz Ahmet Davutoğlu ile alakalı. Konuşmalar sırasında 

yiğidi epey öldürdük, ama hakkını verelim. Ariel Şaron’un Avrupa Birliği temsilcilerine 

söylediği bir söz vardır, “siz parayı ödeyen tarafsınız, oyuncu değilsiniz” diye. Bu 

insanlar, bu ekip bir biçimde oyunun içinde. Biz biraz dışarıdan bakıyoruz sahaya, 

doğruya doğru. Dolayısıyla o hengame içinde önünü görmek biraz zor. Onları da 

anlıyoruz diyelim en azından. Bir minik komplo teorisi: Akif Beki’nin Radikal’de bir 

yazısı çıkmıştır, Ahmet Davutoğlu kendini beğenmiş bir adamdır tarzında bir yazıydı bu. 

İddia şu: eğer olur da bu sıfır sorun politikası çökerse Ahmet Davutoğlu günah keçisi 

ilan edilecek ve boynu gidecek. Bilemeyiz, doğru mudur, değil midir. Ayrıca cemaat 

meselesi, Erbakan’ın kurmaya çalıştığı D8 ve Wikileaks de zikredildi ama belki biraz 

bıçak sırtı meseleler olduğundan, belki vakit kalmadığından dillendiremedik.  

Sözlerimi bitirirken, organizasyona katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. 
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1. Berkin Şafak Şener 

Bilkent Üniversitesi 

Günümüz dış politika eğilimleri uluslararası ilişkilerin konjonktürel değişimlerinden 

etkilenmeyi sürdürmekte ve buna bağlı olarak her ülke kendi rotasını çizmektedir. Bu 

noktada hiç kuşku yoktur ki, 21. yüzyılın dünyası geçtiğimiz asırlardan her yönüyle 

farklı bir görünüm çizecek. Dünya üzerindeki güç merkezlerinin coğrafi olarak el 

değiştirmesine içinde bulunduğumuz yüzyılda da tanık olunacaktır. Bu bakımdan birkaç 

soru sorulabilir. Yeni güç odakları mı doğacak? Çoklu, ikili veya tekil güç odaklarıyla mı 

karşı karşıya kalınacak? Elbette bu soruların yanıtlarını zaman gösterecek, ancak 

gözlemlenebildiği kadarıyla ülkeler bölgesel perspektifte yoğunlaşacaktır. Bölgelerin 

özgüllüğünü ve yoğunlaşmada gösterilmesi gereken hassasiyeti göz önünde bulun-

durarak Türkiye bağlamında bölgesel yaklaşım konusu tartışılmalıdır. Türkiye‟nin 

bölgesindeki rolü ve imajı ne olacaktır? İşte bu sorunun yanıtı Türk dış politikasının 

göstermesi gereken rasyonel, kırmızı çizgileri belirli, kararlı, pragmatik ve barış odaklı 

davranış ile şekillenecektir. 

Türkiye, konjonktürel değişimlerin bir sonucu olarak kazandığı çok yönlü siyasal 

boşluğu dış ticarette elde ettiği ve edeceği kazanımlarla ve tutarlı bir barış ve insan 

hakları savunusuyla doldurduğu müddetçe başarı Türkiye‟yi ıskalamayacaktır. Bu 

önerme açıldığında karşımıza üç yargı çıkmaktadır. Bunlardan ilkini, ABD‟nin Irak‟tan 

çekilmesiyle Orta Doğu‟da doğacak siyasal boşluk, Yunanistan‟ın içinde bulunduğu mali 

krizin Akdeniz‟de yarattığı ekonomik manevra alanı, İsrail‟in Filistin‟de edindiği insan 

hakları karşıtı kimliğin yol açtığı politik/ideolojik boşluk ve İran‟ın enerji ihracı 

konusunda Türkiye‟ye olan gereksinimi oluşturmaktadır. Saydığım etmenler dış 

politikada manevra alanının kayda değer genişlemesini sağlamıştır. Öyleyse, Türkiye bu 

boşluğu nasıl dolduracaktır? İkinci ve son yargı bu sorunun yanıtını oluşturmaktadır. 

Biri ekonomik kazanımlar diğeri ise insan hakları çerçevesindedir.  
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Şu bir gerçektir ki, Türkiye hem kişi başına düşen milli geliri hem de gelir dağılı-

mındaki adaletsizlik trendi yükselen bir ülkedir. Bunun iç siyasette felaketlere gebe 

olduğu özellikle eğitimli işsizliğe bakıldığında anlaşılmaktadır. Ancak, dış siyasette son 

derece aktif biçimde yürütülen pazar arayışları ve imzalanan ekonomik anlaşmalar 

önem arz etmektedir. Belirli bir sermaye grubuna ihale edilmekte olan dev dış 

yatırımlar ve emperyal Türkiye özlemleri, üzerinde durduğum dış politika yapısını insan 

hakları ve sosyal adalet bağlamında temelden çürütmektedir. Bu gibi sorunlar bir 

kenarda bekleyedursun, Türkiye artık bölgesinde ekonomik bir güç olarak görül-

mektedir. Görülmektedir diyorum, çünkü kontrolsüz artan dış borçlanma ve dış ticaret 

açığı Türkiye‟nin somut bir ekonomik güç olup olmadığını tartışmaya açmaktadır. 

Demin bahsedilen çok yönlü siyasal boşluğun doldurulması için ekonomik anlaşmalar ve 

ihracat teşvikleri olumludur. Türkiye artık bölgesine sadece tarım ürünleri ve ham 

madde ihracatı yapan değil, ağır sanayi ürünleri ve belki bir gün bilgi teknolojisi ihraç 

eden bir ülke olmalıdır. Son yargıya gelirsek, tutarlı bir barış ve insan hakları odaklı dış 

politika Türkiye‟nin gereksinimlerindendir. İdeolojik ve diplomasi çerçevesinde “gülünç” 

bulunacak demeçler vermek yerine insan hakları karşıtı devletlere kesinlikle mesafeli 

durulmalıdır. Dini, ideolojik ve tüm rasyonel olmayan önermelerin dış politikadaki yeri 

tekrar belirlenmelidir. Cumhuriyet‟in ilk yıllarında uygulanan ancak zamanla 

aşındırılmış kırmızı çizgilerden biri olan insan hakları ve barış adına statükoyu 

muhafaza etmek ideali tekrar canlandırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, Türkiye dışa 

karşı antiemperyalist vasfı olan ve hukukun üstünlüğü, modernlik ve demokrasi bağla-

mında Avrupa Birliği perspektifi olan bir ülkedir. 

Sonuç olarak, eğer Türkiye‟nin amacı bölgesinde ve dünyada saygın ve onurlu bir 

yer edinmekse bunun yolu evrensel hukuk kuralları ve insan hakları savunusundan 

geçer. Elbette ana ereğimiz güçlü, vizyonu geniş ve vasıflı bir Türkiye olmaktır. İfade 

edildiği gibi, Türkiye onurlu mirasına bakarak ilkeli, sosyal ve ekonomik ataklarla 

bölgesindeki boşluğu doldurma kabiliyetine sahip bir ülkedir. 
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2. Damla Nur Yıldız 

Çukurova Üniversitesi 

“Dış Politikada Bölgesel Yaklaşım ve Türkiye” konulu 7. Boğaziçi Buluşması geride 

kalırken, medyada da Türk dış politikasında tüm bir yıl boyunca yaşananların analizleri 

yapılmaktadır şu günlerde. Bu açıdan bakılırsa, 7. Boğaziçi Buluşması da Türk dış 

politikasındaki güncel yaklaşımların bütünlük içerisinde ele alındığı önemli bir etkinlik 

olmuştur.  

Genel olarak baktığımızda Türk dış politikası, Türkiye‟nin stratejik konumunun 

etkisiyle, çok yönlü ve dinamik bir süreç olarak izlenmelidir. Paneller ve çalıştaylar 

boyunca pek çok kez vurgulandığı gibi, Türkiye, günümüz uluslar arası sisteminde aktif 

bir dış politika yürüterek bölgesel bir güç olma hedefini takip etmektedir. Aynı 

zamanda, çeşitli güç unsurlarının yer aldığı bu süreçte diğer bölgesel aktör adaylarıyla 

da rekabet halindedir.  

7. Boğaziçi Buluşması‟nda ele alınan ilk konu, dış politikanın dinamikleri 

olmuştur. Ekonomik dinamikler, değişen dünyada uluslar arası ilişkileri yönlendiren 

araçlardan biri haline gelmiştir. Dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip Türkiye‟nin, dış 

politikada ekonomik unsurları göz önüne alarak hareket ettiği ve etmesi gerektiği, 

çalıştaylar boyunca vurgulanmış bir olgudur. Türkiye‟nin sorunları sıfıra indirme çabası, 

komşu ülkelerle ve bölgesel işbirlikleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışması, trading 

state‟e dönüşme durumu, Türk dış politikasının ekonomik boyutlarını içermektedir. 

Ayrıca, bu ekonomik dinamikler, serbest ticaret bölgeleri, ortak pazarlar, gümrük 

birlikleri gibi bölgesel girişimleri ve bu girişimler ile küreselleşme arasında ilişkiyi 

anlamak açısından önemlidir.  

Türk dış politikası, geleneksel söylemlerin yeniden kavramsallaştırılmaya 

çalışıldığı bir dönemden geçmektedir. Türkiye‟nin komşu ülkelerle ve bölgesel aktörlerle 

olan ilişkilerine dair güncel yaklaşımlar, 7. Boğaziçi Buluşması‟nda konuşulan konuların 

temelini oluşturmuştur. Güncel yaklaşımların en önemlilerini, Türkiye-İran, Türkiye-
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AB ve Türkiye-ABD ilişkileri oluşturmaktadır. Türkiye‟nin Orta Doğu‟da bölgesel güç 

olma hedefi ve bu süreçte izlediği yol, kamuoyunda „eksen kayması‟ olarak nitelen-

dirilmiş ve çok tartışılmıştır, çünkü bu süreçte Türkiye, İran‟ın nükleer çalışmalarına 

„kefil‟ olmuş, bu tutumunu BM ve NATO nezdinde devam ettirmiştir. Ayrıca, İsrail ile 

olan ilişkilerinde karşılıklı popülist söylemlerin öne çıkması, sorunun çözümüne 

müdahil olmak isterken Hamas ile kurulan irtibat, özellikle Batı kamuoyunda „Türkiye‟ 

nin ekseninin Orta Doğu‟ya kaydığı‟ yorumlarına neden olmuştur. Bu süreçte, Tahran 

Deklarasyonu gibi sonuçsuz kalan girişimler, Türkiye‟nin geçmişte olduğu gibi prag-

matist bir politika izlemesi ve konjonktürel gelişmeleri dikkatle okuması gerektiğini 

göstermektedir. 7. Boğaziçi Buluşması‟nda da bu konu dile getirilmiştir. Ayrıca, eksen 

kaymasının sadece Orta Doğu odaklı olmadığının, pragmatist bir dış politika yürüten 

ülkelerin dış politika stratejilerini koşullara göre belirlediklerinin altı çizilmiştir. Farklı 

bir örnek olarak ise, Soğuk Savaş döneminde iki düşman ülke konumunda olan Türkiye 

ve Rusya‟nın, günümüzde iki yakın ticari müttefik olması, hatta vizelerin kaldırılması, 

Türkiye‟nin Soğuk Savaş döneminden sonra içinde bulunduğu köklü değişim sürecini 

yansıtmaktadır. Bu örnek, eksen kayması kavramına farklı bir yönden bakılmasına da 

yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, konferans sırasında katılımcılara uygulanan anket-

lerde „Türk dış politikasındaki kazanımları konjonktürel değişimlere‟ bağlayanların 

oranı %90 ı geçmektedir. Bu da, yukarıda bahsedilen durumu doğrulamaktadır.  

Son olarak, Türkiye‟nin bölgesel güç olma hedefi doğrultusunda izlediği en önemli 

yol olarak AB üyeliğinden bahsedilebilir. Türkiye‟nin bölgede etkin bir şekilde söz sahibi 

olabilmesi için soft power kullanması gerektiği, dış politikanın ana hedeflerinin 

güvenlik, refah ve demokrasi olduğu panellerde vurgulanmıştır. İnsan haklarına saygılı, 

demokrasisi gelişmiş, ekonomik refaha ulaşmış bir Türkiye, etkinlik boyunca kullanılan 

tabiriyle „kendisine bölgede rahat hareket edebileceği bir manevra alanı‟ açabilecektir.  

Yukarıda bahsedilen koşulları yerine getirmesinin, AB üyeliği sürecine gereken önemi 

vermesinin ve reformları hızlandırmasının yardımıyla Türkiye bölgesel etkinlik sağla-

yacaktır.   
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3. Ümit Nazmi Hazır 

Ege Üniversitesi  

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren hem iç hem dış politikasında Batı‟yı 

referans almıştır. Türk siyasi sistemi, kurumları ve hukuku Batı kaynaklı pozitivist 

değerler ölçüsünde şekillenmiştir. Türk modernleşmesi, Lale Devri (1718-1730) ile 

başlayan ve 1839‟dan sonra Tanzimat Dönemi ile toplumsal ve siyasi hayata geçiş yapan 

Osmanlı Batılılaşmasından beslenmiştir. Bu beslenme yeni Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

temel dinamiklerini etkilemiştir.  

Dış politikanın bir bakıma toplumsal ve siyasi kimliğin ve yapının dış dünyada 

kendini ifade edebilme şekli ve algılanma biçimi olduğunu düşünürsek, Türk dış 

politikası ajandasında Batı‟nın en üst sırada olduğunu görmekteyiz. 2. Dünya 

Savaşı‟ndan sonra NATO, Avrupa Konseyi, OECD gibi örgütlerle ilişkilerini kuvvet-

lendirmeye çalışması ve 1999‟dan sonra Avrupa Birliği ile ilişkilerine ivme kazandırma 

çabası Türkiye‟nin iç ve dış politika hedeflerinde Batı‟yı referans aldığının göstergesidir. 

Tabii bununla birlikte Doç. Dr. Gün Kut‟un da belirttiği gibi, Türk dış politikasının en 

önemli temel özelliklerinden biri de pragmatik olmasıdır ve bu pragmatizmi radikal 

değişimler gösteren Türk-Rus ilişkilerinde de görebilmekteyiz.  

Soğuk Savaş sonrası tek kutuplu dünya düzenine geçişin başlamasıyla, küre-

selleşme ve bununla birlikte bölgeselleşme ivme kazanmıştır. Prof. Dr. Beril 

Dedeoğlu‟nun belirttiği üzere, küreselleşme ve bölgeselleşme arasındaki süreç bazı 

ikilemler içermektedir. Bu ikilemler ışığında, Soğuk Savaş sonrası ve 11 Eylül 2001 

ertesi dünyada ortaya çıkan yapı ve 2002 yılında Türkiye‟de AKP‟nin tek başına iktidara 

gelmesiyle birlikte Türk dış politikasında bir revizyon söz konusu olmuştur. Türk dış 

politikasındaki son on senedeki yapısal değişimin çarpıcı yanlarından biri de Prof. Dr. 

Kemal Kirişci‟nin de işaret ettiği, güvenlik tüketen bir Türkiye‟nin „trading state‟e, 

ekonomik dinamiklerle dış politikasını şekillendiren devlete dönüşmesidir.  
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Türk dış politikasındaki revizyonla birlikte Türkiye‟nin İsrail-Filistin mesele-

sindeki izlediği radikal İsrail karşıtı politika, Avrupa Birliği ile ilişkilerin donma 

noktasına gelmesi ve son dönemde ortaya çıkan „„Osmanlı Milletler Topluluğu‟‟ tartış-

maları Türk dış politikasındaki değişimin eksen kaymasına yol açabileceği tartış-

malarını güçlendirmiştir. 

Bu tartışmaları sağlıklı yorumlayabilmemiz için Türk dış politikasının önceliğinin 

ve yönünün ne olması gerektiğini belirlememiz gerekmektedir. Pragmatik ve barış 

yanlısı parametreler ışığında hareket eden Türkiye‟nin yakın havzasındaki ülkelerle 

ilişkilerini „trading-state‟ kapsamında geliştirmesi tabiidir, fakat „‟Neo-Osmanlıcılık‟‟ 

kavramı kapsamında Türkiye‟nin Orta Doğu ile ilişkilerinin Batı‟yla olan ilişkilerinin 

yerini almasına izin verilmemelidir. Orta Doğu coğrafyasına gösterilen popülist ve 

hiyerarşik yaklaşımlar Türkiye‟ye uzun vadeli kayıplar yaşatabilir. Osmanlı karşıtlığı 

üzerine kimliklerini oluşturan Arap ülkeleri, hamilik yapan bir Türkiye‟den ziyade laik, 

demokratik bir Türkiye‟ye daha fazla gereksinim duymaktadır.     

Batı ile ilişkilerini sağlıklı bir biçimde yürütebilen Türkiye, bölgesel sorunların 

çözülmesine daha fazla katkı sağlayabilecek ve bölgede yalnızlaştırılan ve Batı ile 

ilişkilerinde aracıya ihtiyaç duyan İran, Suriye gibi ülkeler nezdinde önemini 

arttıracaktır.  Beşar Esad‟ın şu sözleri de bunu kanıtlar niteliktedir: İsrail konusunda 

Türkiye bize yardımcı olmak istiyorsa İsrail ile iyi ilişkileri olmalı, aksi takdirde barış 

sürecinde nasıl önemli bir rol oynayabilir? 

Orta Asya‟ya bakacak olursak, bu bölgede küresel aktörlerin hegemonya müca-

delesini ve etno-teolojik operasyona maruz kalan Türk devletlerini görmekteyiz. Bu 

devletler siyasi sistemlerini istikrara kavuşturamamakta, demokratikleşme konusunda 

uzun vadeli adımlar atamamakta ve Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla, bağımsızlıklarını 

kazanmalarından sonra kimlik bunalımı yaşamaktadır. Türk cumhuriyetleri için, Batı 

ve Avrupa Birliği ile ilişkileri sağlıklı olan bir Türkiye bu devletlerin siyasal sistemlerini 

rayına sokmasını ve Batı ile ekonomik entegrasyonu geliştirmesini sağlayacaktır. 

Jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle kriz bölgelerine yakın olan ve bu bölge-

lerdeki en küçük sorundan bile iç dinamikleri etkilenebilme potansiyeline sahip olan 

Türkiye için, Avrupa Birliği bölgesel sorunların çözülmesinde çok büyük bir öneme 

sahiptir. Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlardaki siyasal istikrarsızlığın çözülmesiyle 

bölgesel entegrasyon artacak, bu da küresel barışa ve ekonomik işbirliğine katkı sağla-

yacaktır. Batı‟ya sırtını dönen bir Türkiye ise bölgesel lider olma konusundaki iddiasını 

kaybedebilir ve ülkesindeki iç siyasi dinamiklerin de etkisiyle daha da marjinalleşebilir. 

Bu da Türkiye‟nin Orta Doğu ve Avrasya ülkeleri bağlamındaki gerekliliğini azaltır. 
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1. Giriş 

7. Boğaziçi Buluşması kapsamında katılımcılara etkinliğin başında ve sonunda 

uygulanan, aynı soruların yöneltildiği anketten elde edilen veriler “Dış Politikada 

Bölgesel Yaklaşım ve Türkiye” konusunda katılımcıların genel görüşleri hakkında bilgi 

vermekte, aynı zamanda konferans ve çalıştaylar sonucunda bu görüşlerde ne gibi 

değişimler olduğunu inceleme fırsatı sunmaktadır.  

Şunu belirtmek gerekir ki, bu noktada yapılan gözlem ve çıkarımların temsil 

niteliği yoktur. Ayrıca, anket sonuçlarının değerlendirilmesinin, çalıştaylar boyunca 

üretilen bilgilerin ve ortaya konan görüşlerin niceliksel bir tasviriyle sınırlı kalma 

olasılığı vardır. Bu nedenlerle, sonuçları değerlendirirken, konuşmaların ve çalıştay 

gruplarından elde edilen bilgilerin kapsamı ve zenginliği göz önünde bulundurulmalıdır. 

7. Boğaziçi Buluşması‟nın somutlaştırıldığı bu çalışmada anket sonuçlarının ilan 

edilmesi gerekliliğinden hareketle, bazı anket sonuçları yorumsuz olarak çalışma 

içerisine dahil edilmiştir. Kanımızca çarpıcı sonuçların yer aldığı anket çalışması hem 

Türkiye‟nin geleceğini yönlendirmeye aday katılımcılarımızın profili hakkında kısıtlı 

bilgiler vermekte hem de 7. Boğaziçi Buluşması panel ve çalıştaylarının verimliliği 

hakkında fikirler sunmaktadır.  

Grafiklerde yer alan mavi sütunlar etkinlik öncesi anket sonuçlarını temsil 

ederken, yeşil sütunlar etkinlik sonrası değerlendirmeleri içermektedir. 
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2. Grafikler 

 

 

 

“İran‟ın nükleer programı Türkiye‟yi tehdit etmemektedir” 
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“Kürdistan Bölgesel Yönetiminin etkinliğindeki göreli artış Türkiye‟nin ulusal 

çıkarlarıyla çelişmemektedir” 

 

“Son dönemde Türkiye‟nin Türk Dünyası ile ilişkileri gelişmektedir.” 
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“Türkiye Ermenistan ile ilişkilerinde öncelikle Azerbaycan‟ın çıkarlarını gözetmelidir.” 

 

“AB üyeliği perspektifi Türk dış politikasının bölgesel etkinliğine olumlu 

yansımaktadır.” 
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“İsrail-Türkiye gerginliği Türkiye‟nin Orta Doğu‟daki arabuluculuk rolüne gölge 

düşürmektedir.” 

 

“Son dönemdeki Türkiye-İsrail gerginliği „sıfır sorun‟ politikasıyla çelişmektedir.” 
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“2008 yılındaki Rusya-Gürcistan savaşında Türkiye‟nin arabuluculuk talebine soğuk 

yaklaşılması, Kafkaslardaki etkinliğin sınırlı kalacağına yönelik bir işarettir.” 

 

“ „Sıfır sorun‟ politikası gerçekleştirilmesi olası bir hedeftir.” 
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“2010 NATO zirvesiyle ortaya çıkan sonuçlar „sıfır sorun‟ politikasıyla çelişmektedir.” 

 

“Rusya ve diğer eski Sovyet ülkeleriyle son dönemde büyük artış gösteren ekonomik 

ilişkiler Türk dış politikasının eseridir.” 
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Türkiye‟nin ulusal çıkarları daha çok ... örtüşmektedir 

 

Türk dış politikasının son dönemdeki kazanımları ... ürünüdür 
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Türk dış politikasının birincil önceliği ... olmalıdır 
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Nihan Toprakkıran’ın Açılış Konuşmasından 

 

 

 

Hakan Yılmaz Giriş Konuşmasını Yaparken 
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“Bölgesel Entegrasyonun Küreselleşen Dünyadaki Yeri” 

 

 

 

 

 

   “Değişen Dünyada Türkiye: Bölgesel Güç?” 
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Sn. Özdem Sanberk’in konuşmasından 

 

 

 

 

 

Çalıştaylardan bir kare 
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Anket sonuçları sunumu sırasında  

 

 

 

 

Çalıştay sunumları 
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Panellerden bir görüntü 

 

 

 

 

 

Kapanış konuşması ve sertifika dağıtımı sırasında 
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Sosyal aktivitelerden bir kare 
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