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Türkiye – AB ilişkileri Aralık 2006’dan bu
yana kaybetmeye başladığı gündemdeki yerini
son günlerde tamamen yitirmiş gözüküyor.
Daha önceleri hemen hemen her gün haberlerde
bir şekilde rastladığımız, sokakta insanların
arasında konuşulduğunu duyduğumuz bu konu
artık Türk halkının öncelikli gündem maddesi
olarak görünmüyor. Bu sırada gündemde yer
tutan olaylar son dönemde mali kriz, öncesinde
Ergenekon soruşturması ve daha geriye doğru
da AKP’nin kapatılma davası, türban krizi,
2007 genel seçimleri
ve Cumhurbaşkanlığı
seçimi olarak sıralanı-
yor.

Eskiden yayınlanması
dört gözle beklenen,
içeriği herkes tarafın-
dan merak edilen, yan-
sımaları Brüksel ve
Ankara’dan canlı bağ-
lantılarla takip edilen
ilerleme raporu bu yıl
5 Kasım’ın birkaç gün
önce ve sonrasının
satır aralarında kaldı. İlk anda durup düşünül-
düğünde bu duruma iki açıklama getirilebilir.

Öncelikle, gündemde yer teşkil edebilmenin ön
koşulunu ‘o günkü koşullarda önem arz etmek’
olarak tanımlarsak son dönemde bütün dünyayı
çalkalayan mali krizin her şeyin önüne geçme-
sinin çok normal olduğunu kabul etmeliyiz.
Böylesine önemli bir mesele varken ve bu, in-
sanların gündelik hayatlarını doğrudan doğruya
etkiliyorken başka bir konuyla, hele ki AB gibi
nereye varacağı belli olmayan bir konuyla, bi-
rinci elden ilgilenilmesini ne hükümetten ne de
toplumdan bekleyebiliriz. Kriz anlarında diğer
meseleleri yokmuş gibi değerlendirmek mantık-
lı bir politika olarak değerlendirilebilir.

Ancak, ortadaki krizlerin ne derece gerçekçi
olduğu tartışılmalıdır. Mali kriz öncesi dönem
için yukarıda sıraladığım gündem maddelerine
baktığımızda aslında Türk toplumunun ve si-
yasetçilerinin hayatımıza doğrudan etkisi bu-
lunmayan ne kadar çok şeyle meşgul olduğunu
görebiliriz. Tabii ki bu meselelerin tamamen
önemsiz olduğunu söylemek mümkün değil.
Fakat belli çevrelerin yanlış yönlendirmelerine
fazlasıyla açık olan bu konuların hemen hepsi
çözümsüzlüğe doğru sürüklenmiş ve enerjimi-

zi fazlasıyla almış ola-
rak sonlanmışlardır.
Bunların Türk toplumu-
nun ve hükümetinin
uzunca bir dönemini
fazlasıyla meşgul etmesi
ve Türkiye’yi AB üyeli-
ği gibi aslen çok daha
önemli bir konudan
uzaklaştırması da kabul
edilemez.

Bir nevi suni gündem
olarak tanımlanabilecek
bu konuların ‘mali kriz’

gibi geçerliliklerinin olmadığı durumda ise
Türkiye – AB ilişkilerinin gündemden düşme-
sine başka bir açıklama getirmek gerekliliği
ortaya çıkıyor. Bu noktada da bu durum hükü-
metin yeni AB politikası olarak görülebilir.
Aralık 2006’ya gelen süreçte hükümet AB ile
ilişkilere çok fazla önem vermiş, bu önem kar-
şılığında da AB tarafı Türkiye’ye çok fazla
karşıtlık ortaya koymuş ve sonuç olarak kilitle-
nen ilişkiler sekiz müzakere faslının askıya
alınmasıyla sonuçlanmıştır. Bu aşamadan son-
ra hükümetin çok sıkı ve gergin olan ilişkilerin
ipini bir parça gevşettiği görülebilir. Peki, bu
tutum nasıl bir politika olarak değerlendirilebi-
lir?
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Çift taraflı ilişkilerde bir tarafın konuya çok fazla önem ver-
mesi müzakere sürecinde onun elini zayıflatabilir. İstediği
sonuca ulaşabilmek için pazarlığa ve ödün vermeye açık gö-
rünmek karşı tarafı beklentilerini yüksek kurmak noktasında
cesaretlendirebilir. Bana kalırsa, Türk hükümeti Aralık 2006
itibarıyla durumu bu şekilde değerlendirmiş ve teknik düzeyde
bir şekilde ilerleyen AB ilişkilerinin siyasi düzeydeki yoğun-
luğunu azaltmıştır. Buna örnek olarak AB ilişkilerinde öncü
rol oynayan Başmüzakereci Ali Babacan’ın Dışişleri Bakanı
olduktan sonra resmi ziyaretlerini AB ülkelerine değil de ge-
nel olarak yeni yeni ilişkiler kurulmaya başlanan Afrika ve
Asya ülkelerine yapması gösterilebilir. Buradan beklenen ka-
zanç bürokratlar düzeyinde belli bir takvim gereği zaten de-
vam eden ilişkilerin siyasi pazarlıklarını sona bırakmak ve bu
sürede elde edilecek güçle de siyasi pazarlıkları çok fazla
ödün vermeden sonlandırmak olabilir. Bu şekilde bir açıklama
getirildiğinde de AB ilişkilerinin hem hükümetin hem de top-
lumun gündeminde arka sıralara gerilemesi çok da olumsuz

bir durum oluşturmayabilir.

Ancak, önemli olan burada dengenin ne kadar korunabildiği-
dir. Arka planında böyle bir mantıkla AB ilişkileri siyasi gün-
demde arka sıralara itiliyorsa müzakere sürecinde geri kalanla-
rın yapılmasına gerekli önem verilmelidir. Siyasi ilişkilerle
aynı zamanda teknik ilişkileri ve bu ilişkilerin gereğinin yerine
getirilmesini de yavaşlatmak zaten geleceğine dair kesin yargı-
lar oluşturulamayan AB ilişkilerini iyiden iyiye boşluğa sürük-
leyebilir. Öte yandan, siyasi ilişkilerin yoğunluğunu azaltmak
isterken sıfır noktasına getirmek, ulaşmak istediği nokta bü-
tünleşme olan bütün teknik müzakereleri de bir anda anlamsız
kılabilir ki şu an sıfır noktasına yaklaşılmış gözüküyor. Her
yıla sadece ‘bu yıl AB yılı olacak’ gibi sözlü vaatlerle başla-
mak, arkası dengesi sağlanabilmiş ilişkilerle doldurulmadığı
sürece yeterli olmayacaktır. Bu dengeyi gözeten bir AB politi-
kası desteklenebilir niteliktedir. •
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KÜRESELLEŞEN DÜNYA’DA KÜRESEL BİR SEÇİM: DEĞİŞİM
Yorum: Elvan Salman

Barack Obama seçildiği andan itibaren hep aynı sorular dolaş-
maya başladı kafalarda. Acaba seçim kampanyası boyunca
vaadettiği değişimi yaratabilecek mi, yoksa bu ‘değişim’ söz-
cüğü başarılı bir seçim kampanyasının güçlü bir sloganı ola-
rak mı tarihteki yerini alacak?

Bu soruya farklı çevrelerden farklı ya-
nıtlar geldi. Öncelikle çoğunluk
Obama’nın seçilmesinden memnuniyet
duyuyordu. Sarah Palin gibi aşırı bir
muhafazakar ı  yanına alan bir
McCain’dense, Barack Obama’nın doğ-
ru seçim olduğu konusunda fikir birliği
vardı. Ancak Obama’nın ‘gerçekten’
yapmak istedikleri ve yapabilecekleri
konusunda başlayan tartışmalar hızla
artmaya başladı ve başkanlık koltuğun-
da oturduğu süre boyunca da devam
edecek gibi gözüküyor.

Sayıları azımsanamayacak bir kesim
Obama’nın yalnızca ortaya yeni fikirler
atıp, insanları heyecanlandıran konuş-
malar yapan ama aslında var olan ABD
politikasını güçlendirmekten öte bir etki
yapamayacağı fikrinde. Bu fikrin en
temelinde yatan ise ABD başkanlarının
paranın emrinde olduğu fikri ve
Rockefellers, Seven Sisters ve George
Soros gibi isimler tarafından desteklen-
mediği sürece ‘seçilemeyen’ ve bu yüzden karar değil emir
alan piyonlar oldukları düşüncesi. Öte yandan Obama’nın,
Hillary Clinton’a teklif ettiği öne sürülen Dışişleri Bakanlığı
koltuğu da ‘değişime inanmayanların’ en önemli kanıtların-
dan. Kişisel fikrim Clinton’a teklif edilen koltuk ‘akıllı politik
stratejinin’ en önemli göstergelerinden biri olduğu yönünde.

Çünkü Obama rakibi olan Clinton’i kabineye alarak bir bakı-
ma başkanlığı süresince egale etmiş oluyor. Bu ve benzeri
sebepleri ortaya koyarak değişimin aslında istenen değil yal-
nızca seçim süresince kullanılan bir araç olduğunu savunanla-
rın yanı sıra Obama’nın ‘istese de yapamayacağı’nı düşünen-
ler de var. Yani denilebilir ki bu gruptakiler genel olarak

Obama’nın iyi niyetine inanmakla birlikte,
ABD’de yönetim şekli krallığa dönmediği
sürece Obama’nın etkili olamayacağını düşü-
nüyor.

Azımsanamayacak kadar önemli bir diğer
çoğunluk ise Obama’yı gerçek bir kurtarıcı
olarak görmüyor olsa da değişimin onun se-
çilmesiyle çoktan başladığına inanıyor. Ka-
nımca buna en önemli kanıt her seçim zama-
nında apolitikliğinden dem vurulan Ameri-
kan gençliğinin, Obama’nın seçilebilmesi
için ‘oy kullanması’ oldu. Bunun en dikkat
çekici sebebinin Amerikan gençliğinin kendi-
ni, ülkesini ve Amerikan vatandaşlarını akla-
ma isteği olduğunu düşünüyorum. Obama
savaşlara hayır diyecek mi, Irak’tan askerleri
çekecek mi, ABD’nin İran politikasında göz-
le görülür bir değişim yaratacak mı elbette
bilemiyoruz. Ancak Obama’nın seçilmesi en
azından Amerika’da bu vaatlere ‘Evet’ diyen
bir çoğunluk oluştuğunun ve bu çoğunluğun
değişimi istediklerinin göstergesi oldu.
‘Oraya Beyaz Saray dememizin bir sebebi

var.’ diyenlerin 2008’de artik azınlıkta olduklarını gösterdi.

Seçim yapıldıktan sonra Amerikan gençlerinin yorumlarının
‘Uzun zamandır ilk kez Amerikan olduğuma gurur duyuyo-
rum… Evet, yapabiliriz, evet yaptık’ seklinde olması benim
için bu seçimi ne kadar önemsediklerinin ve aslında bir bakı-



ma ne kadar kişisel algıladıklarının bir göstergesi oldu…
Amerikalılar, en bilinen Hollywood klişesini gerçeğe dönüş-
türmüş olmanın gururunu yaşadılar. Değişimi gelecekte değil,
yaşadıkları günde, o seçim anında aradılar ve aslında yaşadık-
ları, bu değişimin yaratıcıları olmanın mutluluğuydu.

Son başkanlık seçiminin sonucu geçmişteki ırkçı yaklaşımla-
rın bir özrü oldu ve seçmenler değişimden yana oy kullanarak
kendi değişimlerini kanıtlamaya çalıştılar. Bir bakıma dünya-
ya Amerikan vatandaşlarının dünyanın Amerika’dan ibaret
olmadığının farkında olduklarını gösterdiler. Belki de ilk defa
tüm dünya gözlerini bu seçime dikti, canlı yayınlar yapıldı,
seçilmesi şerefine Van’da kurbanlar kesildi, Kenya’da tatil
ilan edildi, seçimi takip edebilmek için Avrupa’da barlarda
dev ekranlar kuruldu, hatta bir Türk geleneği halini alan ‘Türk

asıllı olduğu’ iddiası ortaya atıldı… Bu zafer aslında yenilmiş-
lerin zaferi oldu. Avrupa kupalarında Türkiye kazanınca Mı-
sır’da kutlama yapan adam, Obama’nın seçilmesini de sevinç-
le karşıladı. Bakkal Hüseyin ABD başkanının adaşı olmasına
sevindi. Muhammed Ali’yi destekleyenler, Obama’yı da des-
tekledi. Nina Simone’u zevkle dinleyenler Obama’nın taşıdığı
sembolik anlamı da gördü ve onun Beyaz Saray’da olmasını
bir umut ışığı olarak algıladı.

Başkanlığından beklediğimiz değişim ise aklın karamsarlığı ve
iradenin iyimserliği arasında sıkıştı kaldı. Akıl ‘Amerika eski
Amerika işte…’ derken irade ‘Peki ya gerçekten…’ diye baş-
ladı cümleye. •
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YEREL SEÇİMLERE DOĞRU KARIŞAN POLİTİKALAR
Yorum: Çiçek Göçkün

2009 yerel seçimleri için çoğu parti çalışmaya başlamış du-
rumda. Bunların en başında genel seçimdeki yüzde kırk yedi
oy çokluğuna güvenen ve büyük bir başarı hedefleyen AKP
var. Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük hedefi
Güneydoğu’da, yani Kürt vatandaşların çoğunlukta olduğu
bölgelerde de başarı kazanmak. Oldukça da agresif bir seçim
kampanyası yürütüyorlar. Belki davranış olarak agresif olma-
sa da tavrının ve tavırdan doğan sonuçların agresif olduğu
kesin. Bu agresifliğin de çatışma-
ya zemin hazırladığı su götürmez
bir gerçek. Burada problemimiz
Erdoğan ve AKP’nin hedefinin,
gerçekleşebilecek potansiyele
sahip olup olmadığına karar ver-
mek değildir. Önemli olan neden
AKP’nin Güneydoğu’da agresif
bir politika izliyor olduğu sorusu-
dur, çünkü bu sorunun cevabı
ülkede varolan huzursuz ortamı
bir nebze olsun azaltabilir. Neden
sorusuna yanıt ararken de proble-
min şu boyutuna rastlıyorum:
yerel seçimler için seçilen hedef-
ler hangi AKP ve hangi Recep
Tayyip Erdoğan’ın hedefleridir? Hedefler iktidar partisinin ve
Başbakan Erdoğan’ın hedefleri mi, yoksa Adalet ve Kalkınma
Partisi ve parti lideri Erdoğan’ın hedefi mi?

Bu soruya yanıtım iki pozisyonun ve Erdoğan’ın iki liderliği-
nin birbirine harmanlanmaya çalışılmış olduğudur. Fakat har-
manlamaktan çok birbirinden ayırt edilemeyen, merkez politi-
kasının yereli domine ettiği bir karışım elde edilmiştir. Şimdi
AKP’nin hem ülkedeki siyasi partilerden herhangi biri olarak
hem de iktidar partisi olarak önüne koyulan hedefleri incele-
yelim.

Öncelikle AKP’nin her parti gibi önümüzdeki yerel seçimler-

den önceki yerel seçime nazaran daha başarılı sonuçlar alma
hedefi mevcuttur. Kısacası bir önceki seçime kıyasla daha
fazla belediye başkanlığı kazanmayı hedeflemektedirler. Ge-
nel seçimlerde elde ettikleri yüzde kırk yedi oy oranı da onlara
bu hedeflerinin gerçeğe dönüşebilme potansiyeli olduğunun
sinyalini veriyor. Ama  altının çizilmesi gereken konu şu ki,
hükümetin tek sahibi olarak AKP’nin ve de bu hükümetin
Başbakanı olarak Erdoğan’ın yerel seçimlerden farklı beklenti

ve hedefleri var. Aslında Erdoğan
için yerel seçimler hükümetin puan
hanesine bir kaç puan daha eklemek
için bir araç. Ve hükümet olarak
başarısız oldukları konuları bu se-
çimlerle ört bas etmeyi planlıyorlar.
Yani yerel politikayla merkez politi-
kasını bu noktada birbirine karıştırı-
yorlar. Gerginlik de bu noktada çıkı-
yor, agresiflik de.

Bu karıştırılmış politikaları Güney-
doğu’da uygulamaya kalktıkları za-
man da olaylar kızışıyor tabii. Söz
konusu Güneydoğu olunca akla en
başta Kürt sorunu geliyor. Recep

Tayyip Erdoğan’ın iktidara gelmeden önce çözeceğine, bu
süreci kolaylaştıracağına dair verdiği sinyaller ve bu sinyalle-
rin gerçek birer hareket olamadan ortadan kaybolması hükü-
metin en önemli sorunlarından biri. DTP’nin de meclise gir-
mesiyle daha da yoğunlaşan karşılıklı güven ve umut havası
AKP’nin bu konudaki istikrarsız davranışlarıyla maalesef da-
ğılmış durumda. Bu sebeplerden dolayı Güneydoğu AKP için
çok önemli. Bölgedeki güveni kaybettiklerinin farkındalar
fakat güveni tekrar kazanmak için bir alternatif sunmuyorlar
ya da sunamıyorlar. Ve ülkede patlak veren güvenlik problem-
leri ve sürtüşmeleri ile ekonomik zorluklar ön plana çıktığı
için AKP Kürt problemini rafa kaldırmış durumda. Bu duruma
da özellikle Güneydoğu olmak üzere Kürt halkı tepkili. Ve bu



gergin ortam yerel seçim hazırlıklarına da yansıtılıyor.
DTP’nin de bu konudaki olumsuz katkısı gözlemlenen bir
gerçek, fakat AKP’nin kendi sürecini iyi idare edemediği de
gözlerden kaçmıyor. Burada varolan yanlış, Erdoğan’ın iki
lider pozisyonunu birbirine karıştırıyor olması.

Yerel yönetimler hizmetlerin yerelden sunulabilmesi, prob-
lemlerin merkeze gitmesine gerek kalmadan çözülmesi için-
dir. Bu yönetimler sonuç olarak tabii ki merkeze bağlıdırlar,
fakat yerel yönetimlerin görevi etnisite siyaseti, ya da din ya
da baska bir sosyal kimlik siyaseti yapmak değildir. Tabii ki
yerel yonetim liderleri birer siyasi partiye bağlı olarak seçilir-
ler ve siyasal karakterleri tartışılmaz bir gerçektir. Fakat yerel
yönetimlerin birincil görevi kimlik siyaseti yapmaktan çok
bölgenin ihtiyaç duyduğu su, temizlik, toplu ulaşım vb gibi
temel hizmetleri sunmaktır. Erdoğan’ın iki pozisyonunu birbi-
rine karıştırması, dolayısıyla hükümetin kimlik politikaların-
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daki çatlaklardan yerel politikaya sızıntının olması halkın da
kafasını bulandırmaktadır. Bu problemin çözümü ise AKP’nin
ve de Recep Tayyip Erdoğan’ın hem kendi kafalarını hem de
halkın kafasını net tutmalarıdır. Bu hem Güneydoğu gibi has-
sas bir bölgede dengeyi sağlamak için önemlidir, hem de belki
de bu tavrından sıyrılmak AKP’ye hedeflediği başarıyı getire-
bilmesinin tek yoludur.

Ve bu ayrımın yapılması sadece AKP için değil, tüm partiler
için önemlidir. Genel ve yerel seçimlerin ayrı tutulmasının,
yerel yönetimler kurulmasının asıl nedeni göz önünde bulun-
durulmalı ve merkezdeki politikaların yerele sızmamasına ve
onu lekelememesine önem gosterilmelidir. Kimse yerel yöne-
timlerin partilerinden bağımsız bir politik duruşa sahip olması-
nı beklememektedir. Ama şunun da altı çizilmelidir ki temiz
su söz konusu olduğunda siyasetin biraz arka planda kalması
herkes için daha sağlıklı olacaktır. •
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24 Ekim 1929 tarihinde Amerikan borsasının çöküşüne ithaf
edilen Kara Perşembe, ekonomide birçok düzenlemeyi de
beraberinde getirdi. Sistemdeki gelişmelerin ve değişimlerin,
denetim mekanizmaları tarafından yeterince hızlı biçimde
yakalanamaması sistemde tıkanmaya yol açmış ve o dönem-
de çözüm olarak imdada Keynesyen politikalar yetişmişti.
Keynes, piyasaların denetimsiz bırakılmamasını ve devletin
bu konuda düzenleyici rol oynaması gerektiğini öne sürmüş-
tü ve Keynesyen politikalar büyük buhrandan çıkışın modeli
olmuştu. Ancak devlet zamanla arka plandaki rolüne geri
dönmeye başladı çünkü 90’larda yaşanan küresel sistem de-
ğişiklikleri devletin denetleyici rolünü geri plana atmıştı.
90’larda yaşanan bu değişikliğin yanı sıra yaşanan internet
devriminin de bugün yaşamakta olduğumuz küresel mali
krizin temellerini oluşturduğu artık kabul gören bir kanı ol-
muştur. Birçokları gibi internet devriminin finans dünyasına
getireceği faydaların en hararetli savunucularından biri de
eski FED başkanı Alan Greenspan olmuştur. Ancak, sistem-
de yakın zamanda yaşanan hızlı değişmelerin, balon gibi
şişen rakamların ve elektronik ortamda denetimsizce dağıtı-
lan riskin sorumlularından biri de yine teknolojide yaşanan
bu hızlı devrim olarak kabul edilmiştir.

2 Kasım tarihli Newsweek‘te Alan Greenspan’in bu değer-
lendirmesiyle ilgili yayınlanan habere göre, bilginin bu kadar
serbestçe yayılmasını sağlamak bizi bilgi bombardımanı al-
tında bıraktı ve yaklaşmakta olan kredi fırtınasını görmemizi
engelledi.  Elektronik ortamda gerçekleşen işlemler, sayısı
hızla artan finansal türevler ve ihtiyaca göre sanal ortamda
yaratılan yeni finans enstrümanları sistemi kontrolsüzce şişen
bir balon haline getirmekle kalmamış onu önü alınamayan
bir kısır döngüye sokmuştur. İhtiyaca göre yaratılan bu yeni

enstrümanlar ve kredi fırsatları sorunun asıl çıkış noktası
yerine sadece sorunun çıktığı alanla sınırlı kalmış, bu da bir-
birinden bağımsız ve kontrolsüz birçok yeni uygulamayı orta-
ya çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak da sistem, kısa vadeli
çözüm odaklı birçok yeni uygulamayla daha karmaşık bir
hale gelerek bugünkü tabloyu ortaya çıkarmıştır.

Sub-prime mortgage piyasasındaki bozulmayla ilk sinyalleri-
ni vermeye başlayan finans dünyası, Lehman Brothers’ın
iflası, Bear Sterns’in JP Morgan ile birleşmesi, sigorta devi
AIG’nin iflasın eşiğinden dönmesi Merrill Lynch’in Bank of
America’ya satılması yanında Avrupa ve Asya’da da birçok
yatırım bankasının sarsılmasıyla zor bir döneme girmiştir.

Biraz geriye gidip sub-prime mortgage piyasasının işleyişine
bakmak gerekirse; bu krediler gelir düzeyi düşük yani düşük
kredi notuna sahip ve riskli alıcı grubunu oluşturmaktadır. Bu
alıcıları yüksek faizle borçlandırıp Amerika’da düşük gelirli
birçok aileyi ev sahibi yapmayı amaçlayan bu sistem, yüksek
faizli borçların alıcılar tarafından geri ödenememesi ve kredi-
yi veren finans kuruluşlarının da borçlarını kapatamaz duru-
ma gelmesiyle zor duruma düşmüştür. Piyasadaki sıkışma
zamanla o kadar artmıştır ki sonunda iki mortgage devi
Fannie Mae ve Freddie Mac için kurtuluş reçetesi devlet tara-
fından el konulması olmuştur.

Uzmanlara göre 2000’lerin başından beri dünya yüzde 40
oranında büyümüş durumda. Oysa varlıkların değerini ifade
eden kâğıtların değerinin 3–4 kat arttığı tahmin edilmektedir.
Bu orantısızlığın büyük oranda kuralsızlık ve denetimsizlik-
ten kaynaklandığını belirten uzmanlar, reel dünya ile sanal
dünya arasındaki uyumsuzluğun bu boyutlara ulaşması halin-

DOSYA: EKONOMİK KRİZ
TARİHTEN DERS ALINMIŞ MIYDI?

Yorum: Ayşen Güler



küresel krizin “bırakınız yapsınlar ama bırakmayınız batsın-
lar” biçiminde yeni bir slogan geliştirdiği görülüyor (Mahfi
Eğilmez, 05.10.2008, Radikal Gazetesi). Kriz daha da derin-
leşmeye başlarken, çoğu zaman olduğu gibi krizin üstü yine
parayla mı örtülecek yoksa daha köklü politika değişiklikleri-
ne mi gidilecek merak konusu. Kuşkusuz bu kriz sonuncusu
olmayacak ama akıllarda bir soru var; tarihten ders alınma-
mış mıydı? •
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de krizin de kaçınılmaz olduğunu ifade ediyorlar. Kural ko-
yucuların değişimin hızını yakalayamaması kapitalizmin bu
anlamda tarihsel eksikliği olarak kabul ediliyor.  Dünya ben-
zer bir krizi geçen yüzyılın ilk yarısında yaşamış ve bedelini
ağır biçimde ödemişti.

Kapitalizmin temel savı şöyledir: “bırakınız yapsınlar, bıra-
kınız geçsinler”. Ancak bugünkü tabloya baktığımızda, son

Sayfa 5 Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF)

FRANSIZ BASININDA KRİZİN YANSIMALARI
Derleme: Ruşen Yaşar

Eylül ayıyla birlikte kendini iyice hissettirmeye başlayan
küresel mali kriz, alınan ve alınması beklenen önlemlerle
ilgili tartışmaları da gündeme getirdi. ABD’deki devlet
müdahelesine ek olarak Avrupa’da da krizin etkilerini azalt-
mak amacıyla girişimlerde bulunuldu. Bu girişimlerde ön
plana çıkanların en önemlilerinden biri Sarkozy’ydi.
Sarkozy’nin kendini göstermesi, Fransa’nın AB dönem baş-
kanlığını yürütmesiyle ilişkilendirilebileceği gibi,
Sarkozy’nin ve genel olarak Fransız devletinin kendini küre-
sel düzende gördüğü ya da görmek istediği yere de bağlana-
bilir.

Bu bağlamda, Fransa’yı ve Fransa’da krizin algılanışını anla-
mak önem kazanıyor. Fransız basınına
bakmak bu anlamda, kolayca ulaşılan
bir kaynak teşkil etmesi açısından, bir
değerlendirmeye varabilmek için ilk
yapılabilecekler arasında yer alıyor.
Burada, Fransa’nın ulusal gazetelerinin
üçünden yaptığım taramadan ilgi çekici
bulduğum kısımları aktarmak amacın-
dayım. Le Monde, Libération ve Le
Figaro’da değinilen konularda ve ileri
sürülen görüşlerde, küresel mali kriz
bağlamında Fransa’yla ve dolayısıyla
AB’yle ilgili farklı algılanışları örnekle-
meye çalışacağım.

İlk olarak, Fransa’nın siyasi düzenine
göre merkezde sayılabilecek bir çizgiye
sahip olan Le Monde’dan başlarken, iki yazıya değineceğim.
Birincisinde, Daniel Cohen’in 22.10.2008 tarihli “Mali Kriz:
Resesyonun Boyutları” (“Crise financière: le spectre de la
recession”) adlı makalesinde 1929 kriziyle bir karşılaştırma
görülüyor. Buna göre, bugün yaşadığımız krizde batan kuru-
luşlar bankalar da olsa mantık aynı şekilde yürüyor: likidite
sıkıntısı çekiliyor, kriz bir kuruluştan diğerine yayılıyor ve
mali kriz giderek daha boğucu bir hal alıyor. 1929’la aradaki
en önemli farkın ise, krize verilen cevapta görüldüğü belirti-
liyor. Bu cevap şu şekilde açıklanıyor: “1930’da bankaların
iflasına, bugün müdahleye karşı geliştirilenlerle aynı argü-
manlara dayanarak, göz yumulmuştu: bankaların hatalarını
düzeltmek iyi değildir, hata yapmışlarsa cezasını çekmeli-
ler”.

Le Monde’dan değineceğim ikinci yazı, aşırı solcu Fransız
siyasetçi Olivier Besancenot ile yapılan ve 22.10.2008  tari-

hinde yayımlanan bir söyleşi. Besancenot’ya göre
Sarkozy’nin kurtarma politikaları krizi derinleştirmekten
başka bir işe yaramıyor. Görüşünü, hükümetler tarafından
alınan bütün önlemlerin, sonuç olarak, arkalarında değil ön-
lerinde çok daha büyük zorluklar yaratacağı iddiasıyla devam
ettiriyor. Krizin kapitalist düzenin dönüşmesi için bir fırsat
yaratıp yaratmayacağı yönündeki soruya ise, yaratsa bile
bunun kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini, çünkü kapitaliz-
min kendisinden kaynaklanan bu  krizinin yükünün nadiren
kapitalistlerin ama genel olarak toplumun geniş kesimlerinin
sırtına bindiğini belirterek yanıt veriyor. Bu açıdan, bir dönü-
şümün ancak halkın bilinçli vereceği bir tepkiyle gerçekleşe-
bileceği görülüyor.

İkinci olarak, Fransa siyasi anlayışında
merkez-sol veya sosyal-demokrat ola-
rak tanımlanabilecek bir çizgiye sahip
olan Libération gazetesinde çıkan iki
yazıya değineceğim. Birincisi, Antoine
Guiral tarafından yazılan, 15.11.2008
tarihli “Sarkozy, Çok Göz Önünde Bir
Başkan” (“Sarkozy, un président très
exposé”) başlıklı yazı. Makalede
Sarkozy’nin ekonomik krizden nasıl
kişisel çıkar sağladığından bahsediliyor.
Buna göre Sarkozy, küresel mali krizle
birlikte, ekonomik düşüncelerini ve son
on sekiz aydır uyguladığı politikaları,
alım gücünün düşüşüne ve işsizliğin
artışına neden olmamış gibi, haklı çı-

karmaya çalışıyor. Ayrıca bu yolla, sol gruplara saldırılarını
sürdürüyor. Aynı zamanda, “ulusal birlik” kartını oynamaya
da devam ediyor: krize karşı uygulanan politikalarda farklı
siyasi duruşlardan insanlara görev vererek yapılanların tüm
ulus için olduğu algısını yerleştirmeye çalışıyor. Yazıda,
Sarkozy’nin AB içindeki etkinliğine de dikkat çekiliyor ve
birlik halindeki bir Avrupa’nın kendi gündemini kabul ettire-
bileceği düşüncesinden bahsediliyor.

İkincisi, Christophe Alix’in, L’Ecole des Hautes Etıdes
Commerciales’da öğretim üyesi olan David Thesmar’ın gö-
rüşlerini derlediği 15.11.2008 tarihli ““Devlet Uzaktan Dü-
zenlemeli”” (““L’Etat doit réglementer à distance” ”) baş-
lıklı çalışması. Bu yazıda öncelikle krizin nedeninin tama-
men düzenleme yokluğundan değil, kötü düzenlemelerin
varlığından kaynaklandığını belirtiyor. Krizin ortaya koydu-
ğu sorunların siyasi değil, her şeyden önce teknik olduğu ve



ele alındığını görebiliriz: 1929 kriziyle karşılaştırma, kapita-
list sistemin yarattığı krizin topluma yük bindirmesi,
Sarkozy’nin sağladığı kişisel siyasi çıkar, devletin gözetici
rolü, ekonominin Fransız halkı tarafından zor anlaşılması ve
AB genelinde bir işbirliği gerekliliği. Tüm bunlara bakarken
beni şaşırtan bir durum ise her bir yazının hangi gazetede
yayımlandığını ve gazetelerin siyasi çizgilerini bilmeden ba-
kıldığında, bu yazıların eşleştirilebileceği görüşlerin çıktıkları
gazetelerin görüşleriyle çok da uyuşmayacağı.

Söz konusu uyuşmazlık değerlendiril-
diğinde, iki farklı yorum yapılabilir.
Birincisi, günümüzde ekonominin al-
gılanışlarındaki farklılık artık ideoloji-
lerden veya siyasi görüşlerden farklı
nedenlere dayandığı, özellikle böyle
bir kriz döneminde, krizin nedenleri ve
olası önlemleri hakkındaki tespitler ve
fikirlerin çeşitliliğinin, siyasi görüşle-
rin sınıflandırılmasıyla açıklanamaya-
cak düzeye geldiği. İkinci yorum ise
bizim buradan bakışımızla Fransa’daki
algılamalar arasındaki farklılıkların
olabileceği yönünde. Her ne kadar
Türkiye’de köklü geleneklere sahip ve
belli bir çizgiyi istikrarla koruyabilen
gazetelerin varlığından söz etmek güç-
se de, bizim böyle tanımları yaparak
tam ters durumda bulunan Fransa’ya

uygunluğunu değerlendirmemiz yanlış sonuçlara varmamıza
neden olabilir. Bu nedenle söz konusu uyuşmazlığın varlığını
ve bu durumla ilgili yapılabilecek ilk yorumu değerlendirir-
ken, içine düşebileceğimiz “kendi açımızdan bakma hatası”nı
her zaman aklımızda tutmamız gerek. Geriye kalan en genel
sonuç ise, ekonominin sınırları aşan özelliği ve çağımızda
artan küresel düzeyde karşılıklı bağımlılığı göz önüne alarak,
bu boyutta bir krizi anlamaya çalışırken bir yandan krizin her
bir toplum üzerinde yarattığı etkileri tespit etmenin diğer
yandan da toplumlarüstü bir bakış açısına sahip olmanın ge-
rekliliği. •
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bu şekilde ele alınması gerektiği görüşüne değiniliyor. Buna
göre devlet, gözetici görevini sürdürmeli fakat denetlemeleri-
ni uzaktan yapmalı.

Son olarak, muhafazakar olarak nitelendirilebilecek Le
Figaro gazetesinden iki yazıya değineceğim. Birincisi
20.11.2008 tarihli “Fransızlar Ekonomiyi Anlamak İstiyor-
lar” (“Les français veulent comprendre l’économie”) başlıklı
bir araştırma. Araştırmaya göre Fransızların dörtte üçü eko-
nomik bilginin ne ulaşılabilir ne de anlaşılabilir olduğu kana-
atinde. Yazının sonunda yer verilen,
Institut d’études politiques de Paris’de
profesör olan ekonomist Jean-Paul
Fitoussi’nin görüşlerine göre bu durum
normal çünkü yıllardır Fransızlara,
market ekonomisinin mutluluk getire-
ceği, avronun büyüme ve istihdam
sağlayacağı ve küreselleşmenin
faziletli olduğu açıklandı. Bu yüzden
şu anda insanlar bankaların mevcut
durumunu anlamıyorsa, bunun nedeni
yukarıda sayılanların tümüyle doğru
olmaması.

Le Figaro’dan seçtiğim ikinci yazıda
ise Alman siyasetçi Joschka Fischer’in
yazdığı 10.11.2008 tarihli “Kriz,
Avrupa İçin Bir Şans” (“La crise, une
chance pour l’Europe”) başlıklı
makaleye değineceğim. Bu yazıya göre, küresel mali kriz bir
kez daha gösterdi ki AB, tüm üye ülkelerinin çıkarlarını
gözettiği sürece güçlü, ihmal ettiği sürece güçsüzdür. Avrupa
ülkeleri, bu boyutta bir krizi tek başlarına göğüslemek için
küçükler ve tümünün çıkarlarını ancak AB koruyabilir –
buna avro bölgesinin dışındakiler ve hatta AB dışındakiler de
dahil. AB bu derecede önemliyken, eğer politik düzlemde
tepki yolları bulunmazsa, AB zor durumda kalabilir; bu ne-
denle acilen AB’de makroekonomik düzenlemeler ve mali
anlamda işbirliği sağlanmalıdır.
Sonuç olarak, küresel mali krizin Fransa’da birçok boyutuyla

Sayfa 6 Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF)

PAUL KRUGMAN’IN GÖZÜNDEN KÜRESEL KRİZ
Derleme: Nihan Toprakkıran

2008 Nobel ekonomi ödülünü alarak dikkatleri üzerine çeken
ve kendisinden “krizi bilen adam” olarak söz edilen ABD’li
ekonomist Paul Krugman, ABD ekonomisinde durgunluğun
bu yıl ocak ayında başladığını söylüyor ve uzun bir süre daha
devam edebileceğini düşünüyor. Mevcut krizin sorumluları
arasında başta Bush yönetiminin ekonomi politikalarını gö-
ren Krugman, Obama’nın gereken cesur adımları atabilirse
çöküşü engelleyeceğine ve ekonomik durgunluğa çok kısa
zamanda olmasa da son vereceğine inanıyor. Ancak bu nok-
tada, krizin başından bu yana yazdıkları değerlendirildiğinde,
Krugman’ın ABD’de doğrudan ve yaygın devlet müdahalesi-
ne genel olarak olumsuz bakılması ve başkanlığın devrine
kadar geçecek sürenin tamir edilemez sorunlara yol açabile-
cek olması konularındaki endişeleri dikkat çekiyor.

Öncelikle Paul Krugman’a göre, devletin zor durumda olan
şirketleri devralması finans sistemini yeniden işleyebilir kıl-
mak için tek yol ve bunun en iyi göstergesi de Fannie Mae ve
Feddie Mac’ın devralınmasının ardından konut kredisi faiz
oranlarının belirgin bir şekilde düşmesi. Bu durumda ABD-
’nin ekonomiyi düzeltmek için finansal sistemin bir kısmının
devlet tarafından devralınması yönünde kapsamlı bir çözüm
arayışına gitmesi gerekiyor. Krugman, eski FED başkanları,
etkili Kongre üyeleri ve ekonomiden sorumlu çeşitli komite
sorumluları da aralarında olmak üzere önemli isimlerin ben-
zer bir yaklaşımı paylaştığı fikrinde ancak bu, birçok yeni
sorunu beraberinde getiriyor. Bu sorunlar arasında da devle-
tin gerekli kontrol derecesine ulaşması ve doğacak maliyetin
karşılanması ön plana çıkıyor.



gelinen nokta 1929 krizindeki kadar kötü değil, ama her ihti-
malde kriz ekonomisinin sınırlarına girilmiş bulunuluyor.
Ekonomi politikalarının alışıldık kuralları artık işlemiyor,
alışıldık araçlar etkisini yitirmiş durumda. Ekonominin kendi
işleyişi içerisinde FED’in yapabileceği çok fazla bir şey kal-
madı. Faiz oranlarının düşürülmesi belli belirsiz bir yardım
sağlamaktan öteye gidemiyor, zaten faizler neredeyse sıfır.
Özel sektöre verilen borçlar da gerilemenin önüne geçemi-
yor. Bu yüzden kötüye gidişin durdurulabilmesi için politika-
cıların ve ekonomi alanındaki yetkililerin geleneksel bazı
önyargılardan vazgeçmeleri gerekiyor. Bunların başında ise
bütçe açığı korkusu ve temkinli politikalar izleme isteği geli-

yor. Ancak şu anda bütçe açığı
krizden sonra düşünülmesi gere-
ken bir konu ve temkinli dav-
ranma çabası harekete geçmeyi
geciktirerek sorunların büyüme-
sine yol açıyor. Başka bir deyiş-
le fazla müdahale etmekten de-
ğil az müdahale etmekten kork-
mak gerekiyor. Nitekim süreç
içerisinde teşvik planının ihtiyaç
duyulandan fazlasını yaptığı
anlaşılırsa FED’in faiz oranları-
nı yükselterek ortaya çıkmış
olan enflasyonu azaltması çok
kolay ama eğer teşvik planı ye-

tersiz olursa yapılacak hiçbir şey kalmıyor. Bu noktada Oba-
ma yönetimine çok büyük görev düşüyor çünkü dünya
1929’dan sonraki en büyük krizle karşı karşıya ve bunu dur-
durmak ancak federal devletin çeşitli çevrelerden tepki çek-
meyi göze alarak cesur bir ekonomi politikası izlemesiyle
mümkün. •

Yazarın Yararlanılan Yazıları:
“Crisis Endgame”, The New York Times, 18 Eylül 2008
“Edge of the Abyss”, The New York Times, 2 Ekim 2008
“Gordon Does Good”, The New York Times, 12 Ekim 2008
“Let’s Get Fiscal”, The New York Times, 16 Ekim 2008
“Depression Economics Returns”, The New York Times, 14
Kasım 2008
“The Lame-Duck Economy”, The New York Times, 21 Kasım
2008
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Krugman, Hazine Bakanı Henry Paulson’ın Lehman
Brothers’ın iflasına izin vererek sorumluluktan kurtulacağını
düşündüğünü ancak yanıldığını, bu çöküşün finans piyasala-
rında paniğe yol açtığını ve giderek iş ve üretim sektörlerini
de etkilediğini söylüyor. Ona göre bu, genel bir anlamda
hükümetin sorumluluk almaktan kaçınması çerçevesinde
değerlendirilebilir. Nitekim Bush yönetiminin pek bir tutarlı-
lığı ve güvenilirliği kalmamış durumda, ancak yeni yöneti-
min de henüz resmi bir yetkisi yok ve bu ikisi arasındaki
ideolojik ayrım beraber çalışmalarına olanak vermeyecek
kadar büyük. Ekonomik durumun Lehman Brothers’ın ifla-
sından bu yana iki ay içinde nasıl kötüleştiğini ve gerileme
hızının giderek artmakta olduğunu
düşünürsek önümüzdeki iki ay
aslında çok kritik ve yapılanların
krizin boyutuna göre fazlasıyla
yetersiz kalması Krugman’ı rahat-
sız ediyor.

Bu noktada Krugman, 12 Ekim
tarihli yazısında İngiltere’nin di-
ğerlerine örnek olması gereken
biçimde açık ve çözüme yönelik
bir yaklaşım ortaya koyduğunu
belirterek neden Washington’un
bazı gerçekleri görmekten kaçın-
dığını sorguluyor. Aslında
Krugman için dünya ekonomisinde çok önemli bir aktör ola-
rak görmediği İngiltere’nin böyle bir liderlik rolü oynaması
şaşırtıcı, ancak İngiltere yapılması gerekenin devletin finan-
sal kurumlara mülkiyet payı karşılığında sermaye sağlaması
olduğunun farkında ve bu takdir edilmesi gereken bir yakla-
şım. Krugman’a göre ABD’nin benzer açıklıkta bir politika-
ya ulaşamamasının sebebi ise bütün yönetim felsefesinin
“özel iyi, kamu kötü” fikri üzerine kurulmuş olması. Diğer
bir deyişle finans sektörünün kısmi kamulaştırmaya ihtiyaç
duyması ABD için kabul edilmesi zor bir gerçek. Ayrıca
bunda Bush yönetiminin alanında bilgili pek çok uzmanı
Hazine Bakanlığı’ndan uzaklaştırmış ve dolayısıyla bakan-
lıkta durumu doğru bir şekilde değerlendirip beklenen açık-
lıkla ortaya koyacak kimse kalmamış olmasının da etkisi
büyük.

Son olarak Krugman’a göre işsizlik oranlarına bakıldığında
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YENİDEN TANIMLAMA
Yorum: Tuğba Yumaklı

Kapitalizmin, nihai amacı olan sermaye birikimini yaparken
bu sermayenin yeniden dağıtımını yapacak bir araca ihtiyacı
vardı; çünkü paradoksal bir biçimde, amacı olan sermaye
birikimi, kendi sonu olurdu. Bu araç, güçlü olanların çıkarına
karşı olan bir durumda devreye girmeliydi; ancak bu güce
hiçbir zaman ortak olmamalıydı.

Yirminci yüzyılda, bu paylaşımı yapmak iki savaşa mal oldu.
Almanya, İngiltere ile birlikte dünya ekonomisini şekillendi-
ren güç olarak savaşılacak ortamı yarattı. Keynes haklıydı;

devlet talebi arttırılmalı, ekonomi canlandırılmalıydı. Birinci
Dünya Savaşı ile “yaratılan” ulus devletler, ikincisi ile güç-
lendirildi. Artık sermayenin yeniden dağıtımı için uygun bir
ortam vardı. Bu bir yanda varlık vergisini, başka bir yerde
gaz odalarını ortaya çıkardı; sermaye ulus devletler üzerin-
den aktı. 2008 yılında, küresel kriz, yirminci yüzyıldakilerin
devamı ve noktası sayılabilecek bir şekilde, tekrar kendini
gösterdi. ABD gibi serbest piyasanın savunucusu bir ülkede
devlet müdahalesi gecikmeyince aynı cümle tekrar edilir
oldu: “Keynes geri döndü.”



te, eski halleriyle varlıklarını devam ettiremeyeceklerinin
farkında olarak ortada buluşuyor, birbirine karışıyor. Milli-
yetçilik , “tehlikenin farkında olarak” son bir can havliyle
güçlü hamlesini yapmak için uğraşıyor; gözünü kırpmadan
tüm kozlarını ortaya koyuyor. Son küreselleşme dalgasının
tepe noktası olan bu kriz, eskiden sermayenin mecbur kaldığı
ulus devlet yapılarını bir dönüm noktası ya da bir sona doğru
sürüklüyor. Çözülmek ve erimek istemeyen, bu evrim süreci-
ni kabullenemeyen yapıların buna tepkisi ise çok sert oluyor.

Bu tepki ne kadar sert olursa olsun, değişime
ayak uyduramayan yapılar çözülecek; bu
süreç ise bir süre statüko ile küresel temelde
bir uzlaşma isteyen yenilikçilerin çarpışma-
sına şahit olacaktır. Amerika’da Hussein
Obama’yı başkan yapan, Türkiye’de yağma-
cı bir bürokrasi ve egemen sınıfın on yıllar-
dır yaşamasını sağlamış belirsizliği yaratan
yapıları yargı önüne çıkaran dinamikler aynı
dinamiklerdir (Her ne kadar statüko, tepki
olarak yenilikçileri de yargı önüne çıkarma-
ya niyetli olsa da). Sonuçta, karşıtların birbi-
rini yaratmasını sağlayan diyalektik süreç
durdurulamayacak, değişim gerçekleşecek-
tir; ta ki bu yenilikçi taraf statükonun yerini
alana kadar. Bu noktada yapılması gereken,
bu tasfiyeyi iyi değerlendirmek ve bu krizin
sadece, sermayenin çıkarına yeni küresel
pazarı  yaratacak bir değişim olmasına engel
olmaktır. Bugün yeni bir dönemin başlangı-
cında olan dünyada, nesneleşen yozlaşmış

kurumların ve kavramların yerine, kendini bu yeni küresel
uzlaşmaya uygun biçimde, özgürlük ve demokrasi üzerinden
tanımlayacak öznelere ihtiyaç vardır; bu fırsat doğmuştur.  •
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Keynes, devletçiliği bir amaç değil, araç olarak görmüştür.
Bu bağlamda, piyasaları genişletmek, ekonomik gücün yeni-
den dağıtımını düzenlemek, sistemin çökmesini engellemek
neoliberal dönem de dahil olmak üzere devletin görevi ol-
muştur. Dolayısıyla, devletin ekonomiye müdahalesi,
“devletleştirme” olarak görülmekten çok,  piyasaların kurta-
rılması olarak görülmelidir. Amerika’daki müdahaleler de
bunun en büyük göstergesidir. Hatta bir adım ileri giderek
diyebiliriz ki: “Kapitalizm, devletsiz var olamazdı.”

Bu hakikatı görmeyenler için kriz, diğer
yanda, devletin varlığını daha güçlü his-
settirmesiyle ulus devletin güçlenmesi
beklentisini doğurdu. Neticede, bugüne
kadar devleti araç olarak kullanan kapita-
lizm ile ulus devlet, beraber doğup büyü-
müştü; ancak seksenlerle birlikte kapita-
lizm artık bir dönüm noktasına geldi, ulus
devlet ile el ele yürümeyeceğini gösterdi.
Artık daha büyük, daha entegre pazarlar
istiyordu. Globalleşme, tarihte hiç olma-
dığı kadar güçlü bir ivme kazandı. Fransız
Devrimi’nin yaşandığı kıtada, ulusal para
tarih oldu; yerini avro aldı. Avrupa’ya
avroyu getiren sürecin şaşkınlığını yaşa-
yan karşı taraf ise “Ergenekon”ları ile
ortaya çıktı. Varlıklarını ulus devlet paza-
rını yaratan dinamiklere borçlularken şim-
di aynı sermayenin onların varlığını tehdit
eden dinamikleri üretmesi, bu kesimin su
yüzüne çıkmasını sağladı;  söylemleri “Ne
ABD, ne AB” idi.

Bugün, bütün bu değişimin farkında olan yapılar, aynı yere
tutunmaya çalışıyor. “Sağ” ile “sol”, bu yenilenme ile birlik-
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21. YY’DA YENİDEN ŞEKİLLENEN GÜVENLİK DENGELERİ
Konferans Değerlendirmesi: Semanur Çıkılıoğlu - Sumru Atuk

Rusya Federasyonu'nun  Gürcistan topraklarına yaptığı saldırı
sonucunda tekrar gündeme gelen “Soğuk Savaş tekrar başlıyor
mu?” sorusuna yanıt aramak ve bu durumu askeri güç ve dev-
let politikaları açısından incelemek için düzenlediğimiz "21.
yy’da Yeniden Şekillenen Güvenlik Dengeleri" başlıklı konfe-
ransımızda çok değerli konuşmacılarımız, Şule Kut, Erhan
Büyükakıncı, İlter Turan, Mesut Caşın, Can Buharalı ve Gün
Kut ile küresel ve bölgesel çapta değişen ve oluşan dengeleri
beraber anlamaya ve açıklamaya çalıştık. Uluslararası siste-
min tekrar sorgulandığı, güç dengelerinde değişimler yaşandı-
ğının gözlemlendiği Gürcistan Savaşı'ndan sonra yaptığımız
konferansta küresel güç ve bölgesel güç kavramları üzerine
yoğunlaştık. Konuşmacılarımızın genel kanısına göre uluslar-
arası güvenlik dengeleri incelendiğinde öncelikle Rusya Fede-
rasyonu'nun kendini Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi kü-
resel güç olarak değil sadece bölgesel güç olarak gördüğünü
ve dışarıya da aslında böyle yansıttığını anlamak, konuyu aka-
demik ve politik perspektiflerden kavramak açısından oldukça
önemli bir başlangıç. Gürcistan krizi bölgede bilinen sürekli

istikrarsızlığın bir sonucu olarak ortaya çıktı ve Rusya Fede-
rasyonu bölge politikasının belirlenmesinde aktif rol üstlene-
ceğini bu krizle beraber oldukça ses getirecek şekilde dünyaya
bir kere daha duyurmuş oldu. Rusya'nın tepkisinin alt metnini
incelediğimizde, SSCB'nin yıkılmasıyla Varşova Paktı'nın son
bulması, Birleşmiş Milletler'in değil de NATO'nun askeri güç
ve uluslararası güvenliği sağlayan aktör olması ve NATO'nun
genişleme politikalarının Rusya'yı dışarıda bırakması da Rus-
ya'nın tepkisini ortaya koymasının nedenlerindendir.

Gürcistan krizi bölgesel nitelikli de olsa, uluslararası alanda
büyük bir etki yarattı. Uluslararası düzenin özellikle boğazlar
konusunun yeniden tartışılmasını gündeme getirdi ve Montrö
Rejimini sarstı. Uluslararası hukukun devletlerin içişlerine
müdahale etmeme ve toprak bütünlüğüne saygı prensiplerini
yaraladı. Bu krizi bölgesel değil, uluslararası yapan özellik,
Rusya Federasyonu'nun tek taraflı güç kullanma kabiliyetini
açıkça göstermesi ve komşularının olduğu kadar diğer ülkele-
rin de dış politikalarını oluştururken Rusya’nın bu stratejik



dünya kamuoyuna tampon bölge yaratma isteği olarak yansıt-
ması, bölge politikasına ne kadar önem verdiğini ve bu konuda
aktif olma isteğini gözler önüne sermiştir.

Dünya çapında çok ses getiren Gürcistan Savaşı'nın, büyük
dünya güçleri olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa
Birliği tarafından nasıl karşılandığı şu şekilde özetlenebilir:
Avrupa Birliği dönem başkanı Fransa'nın, bu kriz sürecinde
üstlendiği arabulucu rolü, Avrupa Birliği'nin uluslararası dü-
zendeki yerinin önemini bir kez daha göstermiştir. Askeri bir

birlik olmadığından dolayı konuya
bu açıdan müdahil olamayan AB,
önemini sorun çözme kabiliyeti yük-
sek olan ve dünya barışını destekle-
yen bir birlik olarak, diplomatik
alanda ortaya koymuştur. ABD'nin
tepkisi ise genel öngörülerin aksine
daha yumuşak bir tepki olmuştur.
Konu kısa sürede kapatılmış, sert
güç gösterilerine başvurulmamış ve
uzun süre sıcak kalıp daha büyük
sorunlar yaratmasına izin verilme-
miştir. Amerika'nın nispeten yumu-
şak bu tepkisinde yaklaşmakta olan
genel seçimlerin de rolü olabileceği
gözden kaçırılmamalıdır. Sebebi ne

olursa olsun denebilir ki, Amerika Rusya'nın bir süper güç
olarak ortaya çıkmayışına karşılık, bölgesindeki belirleyici
rolünü kabul etmiştir.

Yukarıda da görüldüğü gibi "Güvenlik Konferansı" dinleyici-
lerin akıllarında önceden var olan birçok soruyu cevaplamakla
kalmamış, bunun ötesine giderek yeni sorular ortaya atmış ve
konuşmacıların değerli katkıları sayesinde bunları da çözüme
ulaştırmıştır. •
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kabiliyetini göz önünde bulundurmasını sağlamasıdır.

Rusya'nın güç kullanma kabiliyetini daha önceki dönemlerde
de belirttiğini, 2005-2006 yıllarında yapılan Münih Güvenlik
Konferansı'nda Putin'in konuşmasının alt metni incelendiğin-
de görmek mümkün. Bu konuşmada Putin, Rusya'nın bölgesel
sorunlarda belirleyici rol üstlenme hevesi ve kabiliyeti oldu-
ğunu açıkça belirtmiştir. Rusya askeri güç kullanma kabiliyeti
olduğunu ve uluslararası hukuk dengelerinin tek kutup tarafın-
dan belirlenmesinden duyduğu rahatsızlığı bu konferansta
tekrar ortaya koymuştur. Buradan
anlaşılan, Rusya'nın süper güç olma
kaygısı taşımaması ve daha yumu-
şak bölgesel bir güç olmayı kabul
etmesinin, Amerika'nın güdümlediği
bütün Kafkaslar ve Ortadoğu politi-
kalarında sessiz kalacağı anlamına
gelmediğidir. Yumuşak güç (soft
power) kavramı Soğuk Savaş sonra-
sı ortaya çıkmıştır. Geleneksel gü-
venlik anlayışı değişmiş, çevre gü-
venliği, kıtlık, korsanlık gibi konular
uluslararası güvenlik anlayışı içinde,
yeni belirleyiciler olarak benimsen-
miştir. Bu kavram birey faktörünü
ön plana çıkarmış, devlet adamlarını
vatandaşlarının isteklerini de göz önünde bulundurarak hare-
ket etmeye zorlamıştır. Bu da güvenliğin yeni bir boyut ka-
zandığını, artık devlet bazında değil, insan bazında değerlen-
dirildiğini gösterir. Rusya'nın Osetya topraklarına askeri mü-
dahalede bulunması ne kadar sert güç (hard power) olarak
algılansa da Osetya'da yaşayan Rusların ve Rusya vatandaşla-
rının da istekleri doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu krizde
Soğuk Savaş'ı tekrar hatırlatan durum, Rusya'nın askeri güç
kullanımının Osetya toprakları ile sınırlı kalmaması ve Gür-
cistan topraklarına da girmesi oldu. Rusya’nın bu durumu
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AÇMÖF’TE NELER OLUYOR?
Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu, 2008/09 döne-
mi çalışmalarına haziran ayında yaptığı organizasyonel toplan-
tılar ile başladı. Yeni katılımcıları ile daha da dinamik bir hava
kazanan AÇMÖF, yönetim kurulu seçimleri ve yeni dönemde
yapılacak olan organizasyonların görev dağılımının belirlen-
mesinden sonra ilk konferansını kasım ayının sonunda gerçek-
leştirdi. “21. yy’da Yeniden Şekillenen Güvenlik Dengeleri”
başlıklı bu konferans ile katılımcılar konunun uzmanı konuş-

macıları dinleyerek değişen güç dengeleri ve güvenlik tedbir-
leri hakkında bilgi sahibi oldu. Bu sene 5. si yapılacak olan,
AÇMÖF’ün artık klasikleşmiş olan etkinliği Boğaziçi Buluş-
ması ise 19-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Çeşitli
akademisyen ve uzmanların konuşmalar yapacağı bu konfe-
ransa Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler katılıyor. 5.
Boğaziçi Buluşması’nın başlığı “Türkiye’de Öteki Olmak”.
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