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Dış siyaset, iç kuruluş ve iç siyasete dayandırılmak zaruretindedir, yani iç kurulu-
şun tahammül edemeyeceği genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayalî dış siyasetler 
peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler.

Mustafa Kemal Atatürk



4    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

 

Yayın Kurulu

•Alican Özer •Burak Cop  •Düzgün Arslantaş •Ferhat Öz •Hüseyin Can Güner •Kerem Kılıçdaroğlu 

•Merve Karadayı Aksu •Melih Morsünbül •Necdet Saraç •Yunus Emre •Yurtsever Şahin

Bu Sayıda

İletişim - Yönetim Yeri
Mustafa Kemal Mah. 2159. Cadde No: 3/3 
Çankaya/Ankara 0 (312) 231 05 00
info@ikinciyuzyildergi.com

Basım
1001 Matbaa 2. Matbaacılar Sitesi 1. Kat C 
Blok No: ZC14 Zeytinburnu/ İstanbul
0 212 567 1001

İkinci Yüzyıl 
Yerel Süreli Dergi, Sayı 03/Tem - Ağu 2021

Yayın Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hüseyin Can Güner

Genel Yayın Yönetmeni
Yunus Emre

İmzalı yazılarda ifade edilen görüşler 
yazarlarına aittir.

Afganistan’da Askerle Bu İşi Çözemezsiniz!
Hikmet Çetin  ......................................................................................................................6 - 23

Avrupalı ve Avrupa Birliği Üyesi Türkiye
Yunus Emre  ...................................................................................................................... 24 - 29

Problemlerin Çözümü İçin Ülkelerin 
Aynı Masada Olmaları Gerekiyor
Ünal Çeviköz, Yaşar Yakış, Meliha Altunışık ......................................................... 31 - 55

Önümüzdeki Manzara Cumhuriyet’i Kuranların 
Çok Haklı Olduğunu Gösteriyor
Engin Solakoğlu, Ebru Canan-Sokullu, Serhat Güvenç ................................. 56 - 79

Dış Politika Hakkında CHP Ne Diyor?
Necdet Saraç  ...................................................................................................................80 - 85

Dış Politikada Son 20 Yıl
Kerem Kılıçdaroğlu  .......................................................................................................86 - 88

Biden’ın Dış Politikasını Anlamak
Yunus Emre Erdölen  .....................................................................................................90 - 93

Dış Politikada “Fabrika Ayarlarına” Dönmek,
Birçok Sorunu Kendiliğinden Çözer!
Aydın Sezer  ........................................................................................................................................................94 - 97

Aynı Eski Melodi mi?
Ebru Boyar  ..........................................................................................................................................................98 - 99

Bölge Merkezli Dış Politika
Uluç Gürkan  ...................................................................................................................................................100 - 105

Türkiye - Çin İlişkileri ve AKP’nin Uygur
Politikasında Yaşanan Büyük Dönüşüm
Emre Demir  ........................................................................................................................................................106 - 111

Doğu Akdeniz’in Önemi ve Türkiye
Özkan Gönül  ...................................................................................................................................................... 112 - 121

Model Tartışmaları Bağlamında
Müslüman Kardeşler Hareketi
Düzgün Arslantaş  .........................................................................................................................................122 - 125

Bu Sayının Şiiri: Olsun Da Gör
Melih Cevdet Anday  .............................................................................................................................................. 126



ikinciyuzyildergi

5Temmuz - Ağustos | 2021

 

İKİNCİ YÜZYIL Dergisi’nin üçüncü sayısı ile karşınızdayız. Mayıs’ta başla-
yan yolculuğumuz, elinizde tuttuğunuz Temmuz-Ağustos sayısıyla üçüncü 
sayıya ulaştı. 2020 CHP Kurultayı’nın “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanname-
si”ndeki 13 ana başlığa merceğimizi tutmaya devam ediyoruz… Birinci sa-
yıda  “Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sistem” 
başlıklarını, ikinci sayıda “Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru” başlığı 
altında hem Kürt meselesini, hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini iki ayrı 
dosya olarak masaya yatırmıştık… 

Üçüncü sayımızda ise “dış politikayı” çeşitli yönleriyle masaya yatırdık. 
CHP Eski Genel Başkanı ve Dışişleri Eski Bakanı Hikmet Çetin ile Dışiş-
leri Bakanlığı’nın yapısından, Suriye’ye, Balkanlar’dan Afganistan’a kadar 
dünü ve bugünü konuştuk. Yunus Emre “Avrupalı ve Avrupa Birliği Üyesi 
Türkiye” başlıklı metni kaleme alırken Yaşar Yakış, Meliha Altunışık, Ünal 
Çeviköz’ün katıldığı, Yunus Emre’nin  yönettiği “Yuvarlak Masa”da OBİT, 
“Ortadoğu Barış ve İşbiriği Teşkilatı” önerisi kapsamlı bir şekilde değer-
lendirildi. Engin Solakoğlu, Ebru Canan-Sokullu ve Serhat Güvenç’in katıl-
dığı bir diğer “Açık Oturum”da ise güncel dış politika konuları konuşuldu. 

Kerem Kılıçdaroğlu “Dış Politikada Son 20 Yıl”, Yunus Emre Erdölen “Bi-
den’ın Dış Politikasını Anlamak”, Aydın Sezer “Dış Politikada ‘Fabrika 
Ayarlarına’ dönmek, birçok sorunu kendiliğinden çözer”,  Ebru Boyar “Aynı 
Eski Melodi mi?”, Uluç Gürkan “Bölge Merkezli Dış Politika” , Emre De-
mir “Türkiye - Çin İlişkileri ve AKP’nin Uygur Politikasında Yaşanan Büyük 
Dönüşüm”,  Özkan Gönül “Doğu Akdeniz’in Önemi ve Türkiye”, Düzgün 
Arslantaş “Model Tartışmaları Bağlamında Müslüman Kardeşler Hareketi” 
başlıklı yazıları kaleme aldılar.

Bütün sayılarımızın ortak içeriği olan “CHP Ne Diyor?” başlığında ise CHP 
Programı’nda ve 2018 Seçim Bildirgesi”nde yer alan “dış politika” bölüm-
lerini özetledik ve birçok temel konuda olduğu gibi dış politikada da CHP 
öngörülerinin doğrulandığını gördük…

Eylül 2021’de yayınlanacak dördüncü sayımızın ana konusu ise “Siyasetin 
Demokratikleşmesi” olacak... 
Katkılarınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bekliyoruz…
Eylül’de buluşmak dileğiyle…

İKİNCİ YÜZYIL Dergisi Yayın Kurulu

Üçüncü sayı ile merhaba…
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CHP Eski Genel Başkanı ve 
Dışişleri Eski Bakanı Hikmet Çetin:
Afganistan’da Askerle Bu İşi
Çözemezsiniz!
6    İkinci Yüzyıl Dergi
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Yunus Emre: Sayın Genel Başkanım 
siz Dışişleri Bakanlığı yaptınız. Afga-
nistan’da özel misyonla bulundunuz. 
Bunların hepsinin ötesinde Türkiye’yi 
ve Türkiye’nin geleceğini düşünen bir 
aydın, bir politikacı olarak sizi konuk 
ediyoruz dergimizde. Dergimize kat-
kınız için de çok teşekkür ediyoruz… 
Türkiye’de dış politika uzmanlarının 
çok sık gündeme getirdiği bir konu 
var. O da dış politikada kişiselleşme, 
şahsileşme, kurumsallığın, kurumsal 
işleyişin devre dışı bırakılması. Dış 
politikanın karar alınmasında ve uy-
gulanmasında geçmişte katkısı olmuş 
birçok kuruluşunun devre dışı bıra-
kılmış olması. Şahsi yakınlık, kişisel 
bağlar, aile bağları bunların dış poli-
tikada ön planda yer alması. Bu tür-
den bir çok sorun uzmanlar tarafın-
dan sıklıkla gündeme getiriliyor. Sizin 
Devlet Planlama Teşkilatı’ndan da bir 
birikiminiz var. Bunu da göz önünde 
bulundurarak kurumsal gerilemeyi 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ger-
çeğin Türkiye’nin dış politikasının ge-
leceğine etkisi nasıl olur?

Dışişleri yurtsever bir kurumdur

Hikmet Çetin: Böyle bir sohbet ola-
nağı verdiğiniz için ben de çok teşek-
kür ediyorum. Dışişleri Bakanlığı çok 
önemli bir kurum. Osmanlı’dan gelen 
çok değerli ve derin yapısı her dönem-
de devam etmiştir. Ben 1950’lerden 
beri, öğrenciyken de izliyordum, takip 
ediyorum. Hiçbir zaman siyaset girme-
miştir o kuruma. Demokrat Parti 10 yıl 
iktidarda kalması da bu gerçeği değiş-
tirmemiştir. Çünkü Dışişleri Bakanlığı 
çok sağlıklı bir kurumdur. Ben aslında 

3 yıl çalıştım ama daha önce de birçok 
zamanlar, örneğin 70’li yıllardaki Hükü-
mete vekâlet ederken de. Dünya ölçü-
sünde çok bilgili, yetenekli, yurtsever 
bir kurumdur, tabii ki istisnaları olabilir 
ama genelde öyledir. 

Kuruma girdikten sonra 20 yıl geçme-
den normal olarak bir insan büyükelçi 
olamıyor. Birinci Katip diye başlar, yur-
tiçinde çalışır, sonra yurtdışına gider, 
gelir, sonra İkinci Katip olarak gider 
gelir. Sonra bir sınava girer Başkatiplik, 
derken Daire Başkanlığı, Genel Müdür 
Yardımcılığı ve 45 yaşlarında ancak 
büyükelçi olunabilir. Bu gidiş gelişler 
ve çalışmalar çok büyük bir bilgi biriki-
mi sağlıyor. Şimdi bu dönemde bütün 
bunlar yok oldu. Yani son örneği gös-
tereyim. Dünyada örneği olmayan bir 
şey. Biden ile görüşmede (Erdoğan’ın) 
yanında bir kız var. O kız bir kere Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı mı bilemi-
yorum. Ama o konuşmada ne konu-
şulduğu konusu en azından Bakanlığın 
hiçbir yerinde yoktur. Bu sadece bir 
örnek, son örnek bu.

Çok zamanlar gittikleri yerlerde Büyü-
kelçiye ya danışırlar, ya danışmazlar ya 
da özel bir toplantı olursa, 1 artı 2, 1 artı 
3 gibi sürekli olarak Dışişleri dışlanır. 
Dışişlerinin dışlanması aynı zamanda 
bu konuşulanların birikim olarak dev-
letin kayıtlarında olmadığı anlamına 
geliyor. Bu yıllardır artarak devam edi-
yor. Ben bir anekdot anlatayım. Yani 
nasıl çalışıyor Dışişleri?

İKİNCİ YÜZYIL Dergisi’nden Yunus Emre, Hüseyin Can, Burak Cop ve Zeynel 
Emre CHP Eski Genel Başkanı ve Dışişleri Eski Bakanı Hikmet Çetin ile Dışışleri 
Bakanlığı’nın yapısından, geleneklerine; Balkanlardan, Afganistan’a kadar dünü 
ve bugünü konuştu. Çetin, güncel Afganistan tartışmaları için “Taliban’ı dışlaya-
rak, Hükümeti dışlayarak yapılacak bir hareket yanlış olur. Risklidir, çok risklidir. 
Yani Taliban’ın onayının olmadığı bir şey çok risklidir” belirlemesi yaptı.

Mülakat: 
Hikmet Çetin



8    İkinci Yüzyıl Dergi

Dışişleri şimdi bir 
partinin kurumu gibi

Sayın Demirel’le Başbakan 
iken Washington’a gittik. 
Heyetler arası görüşmeler-
den sonra 1 artı 1 bir görüş-
me daha söz konusu oldu. 
Normal olarak oradakilerin 
beklentisi, Sayın Demirel’in 
de başlangıçtaki beklenti-
si benim de gitmem, yani 
1 artı 1 başbakan ile bera-
ber Dışişleri Bakanı olarak 
ben. Tam gitmek üzereyken 
bana hadi dedi, ben girme-
yeceğim dedim uygun gö-
rürseniz. Niye dedi? Efen-
dim buranın Büyükelçisi 
var. Bir kere, ben öyle ça-
buk not tutamam. İkincisi 
burada konuşulanları bura-
da takip edecek olan Büyü-
kelçidir. Ben nasıl olsa siz-
den de, Büyükelçiden de ne 
konuşulduğunu öğrenirim. 
Bunun için uygun görürse-
niz, ben girmeyeceğim, Sa-
yın Büyükelçi girsin dedim, 

çok memnun oldu aslında 
bunu hatırlatıp söyleyince. 
Dışişleri böyle çalışıyordu. 
Bunlar tamamen yok oldu. 
Kurum dışlanmış, kurumda 
heyecan kalmadı arkadaş-
larda. Heyecan yok. Böyle 
bir beklenti de yok. Yani 
nereden ne zaman kimin 
tayin edileceği belli değil. 
Şimdi zaman zaman tabii 
ki yasaya göre mümkün-
dür ama 25-30 kişiye çıktı, 
partileşti orası. Orası gide-
rek bir partinin kurumu ha-
line geldi. Yani öyle önemli 
merkezlere partiden gidili-
yor ki; Washington en son. 
Hollanda, Çek Cumhuriyeti, 
Tokyo, Pekin, Tahran, Katar, 
son zamanlarda Azerbay-
can… Böyle önemli merkez-
lere tamamen tek özellikle-
ri dedikleri gibi dil bilmeleri 
bir de o partinin ya adayı 
ya eski milletvekili olmala-
rı. Bunun zararı dış politika 
uygulamalarında görülüyor. 
Yani eğer iktidar o kurumla 
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beraber çalışılsaydı, o bi-
rikimi, o bilgiyi, o gelene-
ği kullansaydı, Suriye’de o 
noktaya gelmezdik. Mısır’la 
10 küsur yıla yaklaştı. Mı-
sır’da büyükelçimiz olurdu. 
İsrail’de yine büyükelçimiz 
olurdu. O zaman bugünkü 
gibi sıkıntılı olaylar olmaz-
dı, olmayabilirdi. O nedenle 
bugün dış politikada kar-
şı karşıya olduğumuz en 
önemli sorun sizin de baş-
ta belirttiğiniz gibi aslında 
kurumsal kimliğin, kurum-
sal yapının aslında dışlan-
mış olması. Çünkü Dışişleri 
Bakanlığı aslında özellikle 
de Genelkurmayla çok sıkı 
çalışan bir kurumdur, istih-
baratla da, başka kurumlar-
la da ama özellikle de Ge-
nelkurmayla çok eşgüdüm 
içinde çalışılır. Bunların bu-
gün ne kadar uygulandığını 
bilemiyorum. Ama bugün-
kü uygulama Türk Dış Poli-
tikasını çok önemli ölçüde 
olumsuz etkilemiştir. Yani 

daha fazla da ayrıntıya da 
girmek istemiyorum. 

Yunus Emre: Siz çok kritik 
bir dönemde Dışişleri Ba-
kanlığı yaptınız. Yani So-
ğuk Savaş’ın sona erdiği,  
yeni dünya düzeni tartış-
malarının olduğu bir evre. 
Ve Türkiye’nin etrafında 
da yani Kafkaslar’da, Bal-
kanlar’da, Orta Doğu’da 
çok önemli sorunların gün-
demde olduğu bir evre. 
Birinci Körfez Savaşı’nın 
sonrası, Kafkaslar’da ma-
lum Ermenistan’ın Azer-
baycan topraklarını işgali, 
Balkanlar’daki etnik çatış-
malar. Türkiye o dönem-
de bütün bu sorunları bir 
şekilde, Türkiye’nin kırıl-
ganlığına, ekonomik so-
runlarına rağmen yönet-
meyi başardı. Ama bugün 
günümüzde gerçekten et-
rafındaki sorunlara bir ça-
tışmacı taraf olarak katılan 
ve o sorunların da sona er-
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mesine yardımcı olamayan ne yazık ki 
bir Türkiye manzarası var. Suriye’de-
ki iç savaş, 10. yılını bitirdi. Hala bir 
ciddi güvenlik sorunu olarak masada 
duruyor Türkiye için. O dönemle bu 
dönemi kıyaslamanızı istiyorum. Yani 
Türkiye nasıl o dönemde etki etmeyi, 
nüfuz etmeyi başarıyordu da bugün 
başaramıyor ve sorunların çözümüne 
katkı sunamıyor? 

DYP-SHP uyumlu bir koalisyondu

Hikmet Çetin: Bir kere benim döne-
mimdeki hükümet çok uyumlu bir ko-
alisyon hükümeti idi. O koalisyon çok 
partili yaşamda Demokrat Parti - Cum-
huriyet Halk Partisi, daha sonra Adalet 
Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi, sonra 
da Doğru Yol Partisi ile SHP gibi. Yani 
iki büyük ana akımın uzantıları olarak 
bir araya gelen bir koalisyondu. Birinci-
si, hükümet çok büyük bir uyum içinde 
çalışıyordu. İkincisi kurumlar arasında 
çok iyi bir işbirliği vardı. Yani askeri 
kanatla İçişleri Bakanlığıyla, istihbarat 
örgütleriyle çok rahat çalışma ortamı 
vardı... 

Dediğiniz gibi tarihin bir dönüm nokta-
sıydı ve birden kimsenin beklemediği 
hatta ne devletlerin ne de uluslararası 
kurumların öngörmediği bir zamanda 
bir gün aniden Berlin Duvarı yıkıldı ve 
birden Bağımsız Cumhuriyetler orta-
ya çıktı. Tabii Sovyetler Birliği’nin de 
parçalanmasının olumlu yanı kan dö-
külmemesiydi. Yani kansız bir ayrışma 
oldu. Fakat Balkanlar’da yani Yugos-
lavya olayında böyle olmadı.
 
Türk Cumhuriyetleri ile iş birliği

O dönem biz, gerek Cumhurbaşkanı 
Özal, gerek Başbakan Demirel hızla 
bu cumhuriyetlerle, işbirliğine girdik. 
Yani bugünkü gibi hani altta uçak filan 
olmadan, o zaman çoğunlukla askeri 
uçakla C-130’la gidiliyordu.  O cum-
huriyetlerin hiçbirisinin bir uluslarara-
sı geleneği de yoktu. Yani örneğin o 
yıllarda gittiğimizde o ülkeye bazen 
ilaç, bazen buğday, bazen ona benzer 
ihtiyaçlar ne varsa götürerek gidiliyor-

du. Çünkü aniden bağımsızlık ortaya 
çıkmış, dünyayla bir ilişkileri olmamış-
tı. Birinci amacımız, o ülkelerin dünya 
kurumlarıyla, Birleşmiş Milletlerle, son-
ra Avrupa Konseyi ile sonra diğer ku-
rumlarla bütünleşmelerini sağlamak. 
Yani hiçbir bilgi yok o dönemde, o ül-
kelerde. Ben hatırlıyorum ilk Birleşmiş 
Milletlere gittiğimizde tek tek Bakanlık 
o cumhuriyetlerin Dışişleri Bakanlıkla-
rı’nın biletlerini de alarak kalış imkan-
larını da sağlayarak New York’a gitme-
lerini sağladık. Öyle bir dönemdi. Tabii 
önce ben Sayın Turgut Özal’la, sonra 
Sayın Demirel ile bütün o ülkeleri zi-
yaret ettik. Eximbank’tan hızla bunlara 
kredi sağladık, hepsine. Bazılarına iki 
yüz milyon, bazılarına yüz milyon vs. 
yani temel ihtiyaçlarını karşılamak için 
sağladık bunları. İkincisi bir gün Ba-
kanlar Kurulu toplantısına Başbakan’la 
şunu konuştuk; Bu ülkelerin Türkiye 
ile en azından tanışıp bağdaşıp, birlik-
teliği, beraberliği tanımalı, Türkiye’yi 
tanımalılar, bilmeliler, Türkiye nasıl bir 
ülkedir bunu görmeleri lazım. Ve bir 
karar verdik o gün; O zamanki Mil-
li Eğitim Bakanı Sayın Köksal Toptan 
ile ziyaret edecektik o cumhuriyetleri. 
Her cumhuriyete iki bin kişiye kadar 
burs verme kararı çıktı. Anımsıyorum 
o Bakanlar Kurulu toplantısında Maliye 
Bakanımız bu kadar burs finansman 
bakımından büyük yük getirir, bunu 
nasıl yaparız dedi. Başbakan şunu söy-
ledi: “Bir baraj az yaparız ama bunu 
gerçekleştirmeliyiz” dedi. O gezi sıra-
sında Sayın Köksal Toptan ile birlikte 
bütün o cumhuriyetlere iki bin öğren-
ciye kadar burs sağlayacağımızı söy-
ledik. Bunu hepsi kullandılar ama en 
çok kullanan dil kolaylığı bakımından 
Azerbaycan oldu. Yani sonradan ora-
lara gittiğimde devletin her kademe-
sinde Türkiye’de eğitim görmüş, Tür-
kiye’de okumuş insanlarla karşılaştık. 
Daha sonra Dışişleri Bakanlığı olarak 
onların Dışişleri Bakanlarından iste-
dikleri kadar iş başında eğitim yaptık. 
Yani yirmişer, otuzar geldiler, bizim 
bütün bakanlığın servislerini dolaştılar. 
Konular nasıl yürütülüyor, onları ince-
lediler, inanılmaz şeyler yapıldı o dö-
nemde hem de Türkiye’nin kısıtlı ola-
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naklarına karşın. Hatta ben o dönemde 
NATO toplantısında Amerika Dışişleri 
Bakanı James Baker ile konuşurken, her 
ülkeye iki bine kadar burs vereceğiz de-
yince, hayretler içerisinde kaldı: “Hepsi-
ne mi?” “Evet hepsine. Orta Asya’daki 
Türk Cumhuriyetlerinin hepsine…”

Son Karabağ Savaşı’nı eğitilen 
askerler başardı

O arada tabii Azerbaycan - Karabağ ko-
nusu nedeniyle acı ile başladı. Azerbay-
can’ın çok acılı oldu bağımsızlığı. Azer-
baycan daha önce 1918’de bağımsızlık 
elde etmiş. Ve o zaman laik dünyadaki 
ilk Müslüman Cumhuriyet’ti, 1918’de. 
Muttalibov o zaman cumhurbaşkanıydı, 
Sovyetler döneminden kalma. Türkiye 
ziyaretinde, ki birçok şey konuşuldu ta-
bii bazılarına devletin sır sayılacak ko-
nularına girmeyeceğim ama. Başbakan 
ile görüşmelerden sonra Genelkurmay 
Başkanı, ben ve Sayın Muttalibov otu-
rarak şu kararı verdik; Her ülkenin bir 
tehdit değerlendirmesi vardır. Ona göre 
kurumları şekillendirir, ona göre silah-
lı gücünü yapar. Örneğin bizim için bu 
sıralar Yunanistan’dır yani tehdit değer-
lendirmesi yaptığınız zaman. Sizin de 
Ermenistan’dır. Yani bütün kurumlarınızı 
özellikle silahlı kuvvetlerinizi o tehdide 
göre eğiteceksiniz. Biz size bir Generalin 
başkanlığında bir heyet göndereceğiz. O 
heyet olabildiğince Azerbaycan’da kala-
cak, sizin silahlı kuvvetlerinizi eğitecek. 
Ve sonra bir Tuğgeneralin başkanlığında 
çok değerli bir grup Azerbaycan’a git-
ti. Halen bir kısmı devam ediyor. Ve son 
Karabağ Savaşı’nda o eğitilen askerler 
başardı. Yani öyle “geleyim ben yapa-
yım” değil, kendi silahlı kuvvetleri, kendi 
ordusu! Bizim o başlattığımız eğitimin 
sonucu olarak 2. Karabağ Savaşı’nda ba-
şarılı oldular. Önemi buydu. Su vereceği-
nize su kaynağı sağlarsınız olur. Çok da 
başarılı oldu. Ben her gidişimde ziyaret 
ediyordum o heyeti. Benim zamanımın 
büyük bir kısmı o dönem Orta Asya’da 
geçti. Dünyada bütün cumhuriyetleri 15 
cumhuriyeti tanıyan ilk ülke Türkiye ol-
muştur. Biz 16 Aralık 1991’de tanıdık, o 
zamana kadar ben, ondan sonra da ben 
20 Aralık’ta NATO’ya gittim Brüksel’e. 
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Yine Amerika Dışişleri Bakanıyla ko-
nuştum. Onlar sadece Baltık ülkelerini 
bir de nükleer silahlar nedeniyle Ukray-
na ve Kazakistan’ı tanımışlardı. Çünkü 
Sovyetler Birliği resmen dağılması 21 
Aralık 1991’dir.

Panislamizm, Pantürkizm peşinde
değiliz

Bakanlık olarak Rus Bakanıyla da ko-
nuşarak  Sovyetleri, Rusya’yı ziyaret 
etmemiz gerektiğini konuştuk. Tabii 
kimine göre Rusya Sovyetler artık bit-
mişti. Çünkü Rusya o dönemde maaş 
ödeyemeyen, tanklarının satıldığı bir 
dönemdeydi. Benim yani bizim hükü-
met olarak Moskova’ya gitmemiz eleş-
tirildi.  Biz Rus heyetlerine, Rus yetkili-
lere şu mesajı verdik: “Bizim amacımız 
biz Panislamizm ya da Pantürkizm pe-
şinde değiliz. Bunlar bağımsız devlet-
ler. Sizinle birlikte bunların dünya ile 
bütünleşmesine, egemen, bağımsız, 
dünya ile birleşen, dünya ile bütünle-
şen ülkeler haline getirilmelerini sağla-
mak istiyoruz”, bizim yaptığımız budur. 
Yoksa bu ülkeler bağımsızdır. Bu gö-
rüşmelerimizin çok yararlı olduğuna da 
inanıyorum. Yani 20-30 yıl geçtikten 
sonra Azerbaycan’ın Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi geçici üyesi ola-
cağı kimin aklına gelirdi. Kazakistan’ın 
AGİT’in dönem başkanı olacağı ve ora-
da AGİT’in konferansının sağlanacağını 
görmek çok akla gelmezdi…

Tabii Balkanlarda bu şansımız olmadı. 
Çünkü değişim orada kanlı oldu. Tabii 
bazıları mesela Slovenya, hemen oldu. 
Fakat Hırvatistan, özellikle Bosna çok 
kanlı oldu. O zaman Kosova ve Kara-
dağ söz konusu değildi ama diğerleri-
nin bağımsızlığını da herkesten önce 
biz Bulgaristan’la anlaşarak, o ülkele-
rin bağımsızlığını tanıdık. Bosna tabii 
inanılmaz bir dönemdi. Çünkü Avrupa 
Birliği bunun bir Avrupa meselesini ol-
duğunu söyleyerek NATO’nun ve Ame-
rika’nın karışmasını istemediler. Bu ta-
bii en az 250 bin kişinin ölümüne ve 
birçok acı olaylara neden oldu. Çünkü 
Avrupa Birliği başaramadı. Yıllar geçti 
başaramadı. Sonunda Güvenlik Kon-
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seyi’nin NATO’nun devreye girmesiyle 
ancak sonuçlandı, barış sağlanabildi. 
Ateşkes sağlanabildi. Sonra Holbrooke 
geldi…

Bosna tabii çok zor bir noktadaydı, ha-
vaalanı Sırpların kontrolündeydi. Oraya 
gitmek için askeri uçakla önce Zag-
reb’e gidiyorduk, şehre geçmek çok 
zordu. Mutlaka üstü, kenarı her tarafı 
kapalı zırhlı arabalarla gidebiliyorduk. 
Çünkü o bölge Sırp bölgesiydi. Ve o 
Sırp bölgesinde silahlar da atılıyordu 
ama zırhlı araç olduğu için bir sorun 
olmuyordu. Yardım da gidemiyordu 
Bosna’ya. O zaman Hırvatistan Cum-
hurbaşkanı Tudman’la Demirel konuş-
tular. Ve aslında o kanalların insani 
yardım dâhil o kanalların açılabilmesi 
için Türkiye-Bosna-Hırvatistan arasın-
da Dışişleri Bakanları düzeyinde bir 
örgüt oluşturduk. Zaman zaman Bos-
na’da, Zagreb’de, Ankara’da yaptık ve 
bu suretle bir çıkış yolu Hırvatistan 
üzerinden bulduk. Hem askeri hem de 
her türlü yardımın Bosna’ya gitmesi 
sağlandı. Tabii ayrıntılara fazla girmek 
istemiyorum ama çok zordu. Çünkü 
havaalanı kapalıydı. Bütün havaalanı 
kapatılmıştı. Birleşmiş Milletler kararıy-
la silahlar gitmesin diye. Ama Bosna-
lılar aslında çok büyük kahramanlıklar 
gösterdiler, onlar için bağımsızlık her 
şeyden önemlidir, sonunda başardılar. 
Bugün de NATO’ya ve AB’ye girmek is-
tiyorlar, o noktaya geldiler. 

Zeynel Emre: Şimdi efendim bu de-
neyimleri aktarmanız çok kıymetli. 
İnsanın zihnine bazı ufuklar açıyor 
bu mevcut problemler nasıl çözüle-
bilir diye düşünüyor insan. Şöyle bir 
durum var. Böyle sıklıkla işte ben de 
Yunus Hoca da televizyon program-
larına çıkıyoruz. Ve orada eleştirileri 
sıraladıktan sonra “siz geldiğinizde 
ne yapacaksınız” sorusu geliyor. Çün-
kü dış politikadaki uzun süreli kötü 
yönetimin verdiği sonuçlar var şu an 
karşımızda. Mesela bunları nasıl çöze-
ceğiz? Amerika dünyanın süper gücü. 
Çok büyük bir devlet, çok güçlü. Bü-
tün ülkelerde sirayet ettiği şeyler var. 
60’dan fazla ülkede askeri üssü var. 

Türkiye de Amerika için önemli ülke-
lerden birisi stratejik açıdan. Amerika 
ile ilişkilerimiz çok kötü durumda. Biz 
iktidara geldik işte F35’in parasını ver-
mişiz, F35’i de vermiyorlar, parayı da 
vermiyorlar. Orada öyle bir sıkışmışız. 
Dış politikada Suriye’de birçok yanlış 
yapmışız ve bir sonuç var orada. So-
nuç itibariyle de Amerika’nın çok ter-
si bir noktadayız Suriye meselesinde, 
PYD konusunda. Mesela orada Ame-
rika’yı istediğimiz çizgiye nasıl geti-
rebiliriz? Ege’de, Akdeniz’de. Suriye 
meselesinde Türkiye nasıl bir çıkış 
yolu izlemeli kendisine? Çünkü öyle 
bir politika izledik ki, Amerika da bi-
zim karşımızda, Rusya da karşımızda. 
Orada kesişen bir şey yok. Bir de son 
dönemde ben bu Kanal İstanbul tar-
tışmasını da biraz buna bağlıyorum. 
Bu Kanal İstanbul’u sizce Amerika mı 
istiyor, dünyanın büyük güçleri mi is-
tiyor gibi böyle çok tartışmalı alanlar 
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var. Gerek Avrupa Birliği ilişkilerini, 
gerek Amerika ilişkilerini düzeltebi-
lecek nasıl bir yol izlememiz lazım?

Dış politika stratejisi yok, 
savrukluk var

Hikmet Çetin: Bu sorular için birkaç 
saat konuşmam lazım Zeynel Bey. Şim-
di bir kere birinci konu aslında bütün 
konu, bütün sorun Cumhuriyetin kuru-
luşundan beri büyük deneyimlere da-
yanarak uyguladığı cumhuriyetin dış 
politika ilkeleri var. Bunlardan uzakla-
şıldı. Şimdi tek tek söyleyeyim. Eğer 
siz batı kurumunun bir parçasıysan, 

NATO’nun bir parçasıysan eşit haklı bir 
üyesiyseniz siz S400 alırken 100 defa 
düşüneceksiniz. Yani kurumsal yapıda 
bunlar konuşulsaydı ben inanıyorum ki 
Dışişleri Bakanlığındaki arkadaşlarımız 
“efendim bunun bir sonraki aşamasını 
düşünmek lazım” derlerdi. Şimdi Ame-
rika’ya kızınca Rusya’ya, Rusya’ya kı-
zınca Amerika’ya. Erbil’e kızınca Bağ-
dat’a, Bağdat’a kızınca Erbil’e dönmek 
olmaz.  Bunlar savruk bir dış politika. 
Bir dış politika stratejisi yok, baştan da 
olmadı, bugün de yok. Strateji olmayın-
ca bütün bunlara katlanırsınız. Kolay 
değil. Türkiye’nin konumu coğrafya-
nın ve tarihin verdiği bir konumun var. 

Dış politika stratejisi yok, 
savrukluk var!

Çok önemli bir konumun var, buradaki 
konumun yapacağın yanlış hareketler, 
yanlış politikalar sadece sizi değil, böl-
geyi ve hatta dünyayı da ilgilendirecek 
şeylerdir. Yani o bakımdan tabii ki ko-
layca günübirlik, yani bir günde düzel-
mez. Ama cumhuriyetin çok denenmiş 
dış politikalarına dönülürse adım adım 
bunların hepsi düzelir. Nedir o cumhu-
riyetin dış politikaları? Yani çok netti 
bunlar ve dünyada da bu böyle uygu-
lanır. Başka ülkelerin içişlerine karış-
mayacaksınız. Yani biz Suriye bizim iç 
meselemizdir dedik. Neden Suriye’nin 
meselesi bizim iç meselemiz oluyor?
 
İdeolojiye göre dış politika 
yürütülemez

İki, ideolojiye göre dış politika yürü-
tülmez. Yani ideoloji ile dış politika 
yönetilseydi Amerika’nın Çin’de büyü-
kelçiliği olmazdı. Çin’le ilişkisi olmazdı. 
İdeolojiye göre dış politika yürütül-
mez. İdeolojiye göre dış politika yü-
rütüldüğünden İhvan esaslı Müslüman 
Kardeşlere dayalı bir dış politika yürü-
tüldü Ortadoğu’da. Önce Tunus gitti, 
arkasından Mısır’da Mübarek gitti. Mü-
barek gidince Müslüman Kardeşler ge-
lecek. Gannuşi gelecek Tunus’ta. Ama 



16    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

orada Gannuşi akıllı davrandı, işbirliği 
yaptı Tunus’ta. İşte Kaddafi gidecek 
orada Müslüman Kardeşler gelecek. 
Libya’yı böldüler, bölündü Libya. Suri-
ye’de de işte “Esad giderse Müslüman 
Kardeşler gelecek, biz de onların lideri 
olacağız”. Hem ideolojik hem de mez-
hep konusu da oldu. Hem mezhep ola-
cak, hem İhvan olacak, Türkiye de onun 
lideri olacak. Başından beri cumhuri-
yetin Rusya ile ilgili bir politikası var. 
Atatürk’ün zaman zaman söylediği; 
“Sovyetleri tahrik edecek bir politika 
yürütmeyeceksiniz”.  Çünkü Sovyetler 
önemli bir komşumuzdur. Tabii ki dış 
politika yürüteceksiniz ama tahrik edi-
ci bir politikadan kaçınacaksınız. Uçak 
düşürüldü. Tahrik edildi. Önce cum-
hurbaşkanı ve başbakan sıraya girdiler, 
“ben düşürdüm, ben düşürdüm” diye. 
“Ben emir verdim, ben emir verdim” 
diye. Çok basit halledilecek bir konu 
aylarca sürdü, milyar dolarlara sebep 

oldu. Haklıydık ama özür diliyoruz de-
seydik, yani telefonu kaldırıp da Putin’e 
“biz haklıydık düşürdük ama özür dili-
yoruz” deseydik mesele kapanmıştı. 10 
ay, 14 ay sonra yazılı bir şekilde yap-
mak zorunda kaldık özrü. Tabii bunlar 
şimdi mesela “S400’leri alacağız, kura-
cağız” dendi. Şimdi kurmadığın zaman 
Rusya’yı durup dururken karşına almış 
olacaksın…

Suriye güvende olmadan Türkiye 
de güvende olmaz

Suriye konusu da aslında çok basit 
bana göre. Derhal Şam yönetimi ile 
diyaloğa gireceksiniz, ilişkiler kuracak-
sınız, kısa sürede büyükelçi göndere-
ceksiniz. Çünkü Suriye güvende olma-
dığı sürece, Türkiye güvende olamaz. 
Çünkü bizim 900 km sınırımız var. Biz 
bunun güvenliğini sağlamak zorunda-
yız. Bunun güvenliğini Suriye ile bera-

ber sağlarsınız. Bugün Türkiye ne iste-
miyor? Kuzey Suriye’de bir Kuzey Irak 
olmasın diyor. Türkiye’den başka bunu 
kim istemez? Suriye istemez. Yani Şam 
yönetimi, Esad ya da başkası kendi ku-
zey sınırları içinde bir başka ülke olma-
sını istemez. Şimdi iki şey yapabilirdi 
Türkiye. Bir Kuzey Suriye’deki Kürtlerle 
ilişki kurabilirdi. Geldiler, gittiler. Bir tek 
şart ileri sürerdi Türkiye; PKK’yı oraya 
sokmayacaksınız. Onu yapmadığınız 
takdirde “biz size her türlü yardımı ya-
pacağız ve sizin Şam ile barış içinde 
birlikte yaşamanızı, ülke bütünlüğü için 
de yardımcı olacağız” diyebilirdi, den-
medi, diyemedi. Biz şu başarıyı göster-
dik! Hem Suriye ile kavgaya girdik, hem 
de Kuzey’deki Kürtlerle kavgaya girdik. 
Ve şimdi orada 10-15 bin askerin var, ne 
zaman çıkacağın belli değil. Bir heyeti 
Suriye’ye gönderirsiniz, işbirliği yapar-
sınız, kısa sürede karşılıklı büyükelçiler 
olur. Adana mutabakatı var onu da dik-

kate alarak beraberce savaş olmadan, 
silah kullanmadan, diplomatik yollarla 
bu ilişkiler hallolabilir…

Amerika tabii önemli bir müttefik. 
Amerika ile eğer işbirliğine NATO için-
de işbirliğine önem verilirse bir kere 
F-35’ler hallolabilir. Öyle anlaşılıyor ki 
S400’ler kullanılmayacak. 2,5 milyar 
dolar gitti. Öbür taraftan da milyar 
dolarlar gitti. Bir hayli maliyeti oldu. 
Bunların hesabı sorulur, yani durup du-
rurken bunları nasıl yaparsınız? Tabii ki 
Türkiye’nin hava savunma sistemine ih-
tiyacı var. Ama o hava savunma siste-
mini oluşturmak için, bir başka mütte-
fikiniz kızdı diye tam karşıya gitmenize 
gerek yok. Bu bir şekilde halledilebi-
lirdi ama bu yapılmadı. Cumhuriyetin 
çok sağlam dış politikası uygulansay-
dı böyle olmazdı. O politikanın esası 
barıştır. O kadar barıştır ki, 1930’larda 
ilk defa komşularla sıfır sorun Atatürk 

Cumhuriyet’in dış politikası 
barıştır.
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zamanında sağlanmıştır. 1930’da Cum-
huriyetten 7 yıl sonra Venizelos Yuna-
nistan Başbakanı olarak 27 Kasım’da 
Türkiye’ye resmi ziyarete geliyor ve 
29 Ekim törenlerine katılıyor. Öyle bir 
politika izlenmiş ki gelip Cumhuriye-
tin törenlerine katılıyor. Atatürk ken-
di döneminde hiçbir zaman resmi dış 
seyahat yapmamış. Ama onlarca kişi 
Atatürk’ü kutlamaya gelmiş, Atatürk’ü 
ziyaret etmiş…

İktidar değişikliğinde tabii ki zaman 
alacak ama Suriye’de bir an önce si-
yasi çözüm gerekiyor. Erdoğan cum-
huriyetin politikasını izleseydi, Esad 
ile ilişkileri kesmeseydi, ne Amerika 
gelirdi, ne Rusya gelirdi. Türkiye böl-
ge ülkeleriyle yani gerektiğinde buna 
Irak’ı da katarak barışı biz sağlardık. 
Biz zamanında bunu da yaptık, sırası 
geldi  söyleyeyim: Bizim zamanımızda 
Kuzey Irak’ta çok sorun vardı. Biz hü-
kümet olarak karar verdik. Türkiye, Su-
riye ve İran arasında dışişleri bakanları 
düzeyinde bir grup kurduk, Ankara’da 
bir toplantı yaptık, İstanbul’da yaptık, 
Tahran’da yaptık, Şam’da yaptık. Ve o 
işbirliğinde dünyaya şu mesajı verme-
ye başladık. Biz varız bu bölgede ve 
biz varken başka ülkelere müdahalesi-
ne izin vermeyiz mesajı idi o. O mesaj 
da alındı…

Burak Cop: Sayın Genel Başkanım, Sa-
yın Bakanım, ben size iki soru birden 
soracağım. Birinci sorum şu; Dış po-
litikada kurumsallığın ilgasının nasıl 
olumsuz sonuçlar yarattığından bah-
sediyoruz. Gerçekten de son yıllarda 

içinde Türkiye’yi de yönetenlerin ol-
duğu bir takım dünya liderlerinin bir 
paralel diplomasi ağı kurduğunu ve 
uluslararası politikada git gide akçeli 
ilişkilerin, oligarkların önemli rol oy-
namaya başladığını, bu şaibeli insan-
ların yönetici sıfatı taşıyan kişilerle 
girdiği ilişkiler malumunuz. Kara para 
aklama gibi, uluslararası uyuşturucu 
kaçakçılığı gibi meseleler git gide dış 
politikanın ve ülke gündeminin bir 
parçası haline geliyor. Bu bir ağ ve bu 
ağ nasıl tasfiye edilebilir? Türkiye’de 
bir iktidar değişikliği ile fabrika ayar-
larına dönüyoruz denilerek bu karma-
şık ve karanlık ağlar ortadan kaldırıla-
bilir mi?

İkinci sorum efendim, dış politikanın 
ideolojik boyutuna dair olacak. Siz 
isabetli bir şekilde ideolojiye göre dış 
politika yürütülmez, hâlbuki İhvan’a 
dayalı dış politika uzun süre yürütül-
dü dediniz. Bu gerçekten doğru. AKP 
dönemindeki “monşer” söylemi, bu 
popülist dışlayıcı söylem ve ya Mı-
sır’daki bir darbe üzerine Müslüman 
Kardeşlerin hamisi konumuna ge-
tirmesi Türkiye’nin kendisini bunlar 
son derece ideolojik yaklaşımlardır. 
Bununla beraber efendim ben şunu 
sormak isterim. Bizler, yani diyelim ki 
Cumhuriyet Halk Partisi ya da sosyal 
demokrat çizgide olanlar ideolojisi 
olmayan bir dış politika yürütmeyi mi 
hedeflemeliyiz, yoksa kendi ideolo-
jimiz doğrultusunda bir dış politika 
yürütmek daha mı doğru olur? Söz 
gelimi Ortadoğu’da laik hareketlerin 
desteklenmesi sizce bir iktidar deği-
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şikliğinden sonra gündeme gelebi-
lir mi Türkiye’de? Sizin de yakından 
bildiğiniz 1970’li yıllarda Ecevit’in 
başbakanlığında sosyal demokrat 
ideolojiye uygun bir dış politika yü-
rütüldü. Batı emperyalizmi ile araya 
biraz mesafe koyuldu. Üçüncü dünya-
ya yönelik bir açılım söz konusu oldu. 
Dış politikada da daha dengeli ilişki-
ler kurulmak istendi. En basitinden 
Filistin Kurtuluş Örgütü Ankara’da bir 
temsilcilik açtı.  Yani bunlar da aslın-
da ideolojik bir perspektifin ürünüy-
dü. Dolayısıyla bizim derdimiz dış 
politikanın ideolojik olması mı yoksa 
yanlış ideoloji çerçevesinde yürütül-
mesi mi?

Hikmet Çetin:  Şimdi bir kere dış poli-
tikanın değişmeyen bir kuralı var; Ülke 
çıkarı! Ülke çıkarını en başa koyacaksı-
nız, önce ülke çıkarı, tabi başka ülkenin 
içişlerine karışmadan. Biz aslında Tür-
kiye olarak Ortadoğu gençliğine, Or-
tadoğu insanına şununla örnek oluruz. 
Müslüman, laik ve demokrat olarak! Biz 
bu ilkeleri tam uygularsak aslında Or-
tadoğu’da Müslüman dünyanın çekici-
liğini sağlarız. Bakın biz de Müslümanız 
hiçbir sorun yok. Müslüman olmak, laik 
olmak ve demokrat olmak…

Ecevit döneminde tabii ben de o hü-
kümetteydim. Yapılmak istenen buy-
du. Uzun zaman dünyadaki sosyal 
demokratlarla, Avrupa’daki sosyal 
demokratlarla çok yakın ilişkiler için-
de olundu. Ben de birçok seyahatle-
rine katıldım. Mesela Olof Palme ile, 
Avusturya’da Kriesky ile, Gonzales ile 
İspanya’da. Bugün de yapılabilir tabi. 
Kendimizi anlatmak bakımından, yani 
Cumhuriyet Halk Partisi’ni anlatma-
ya belki biraz daha ağırlık verilebilir. 
1971, 1975, 1976, 1977 yıllarında yoğun 
bir biçimde dışarıdaki sosyal demok-
rat liderlerle, partilerle çok yakın iliş-
kiler içinde olundu. Onun yararları gö-

rüldü aslında büyük ölçüde… Sadece 
“biz geldiğimizde her şey iyi olacak” 
demek yetmez. Yani Amerika’da zor 
ama diğer ülkelerde partiler var. SPD, 
sosyal demokrat partiler var, sosyalist 
partiler var, İngiltere’de İşçi Partisi var. 
Hepsinde var, temas etmeliyiz, ideolo-
jik bakış öyle anlatılabilir. 

O dediğin birinci soru çok karmaşık 
bir soru. Balkanlar aslında bir anlamda 
bütün Balkan dünyasının, batı Balkan-
ların en büyük şikâyet ettikleri konu o. 
Yani Balkanlar’da çok yoğun bir biçim-
de aslında uyuşturucu, mafya ilişkileri 
çok yoğundur. Bu konuda ben Türki-
ye’nin çok yakın bir işbirliği yapması-
nı düşünüyorum. Yani sadece Türkiye 
meselesi değil. Şimdi örneğin biraz 
sonra belki Afganistan’ı konuşacağız. 
Dünyadaki uyuşturucunun büyük bir 
kısmının kaynağı, yüzde 90’ı Afganis-
tan’dır. Afganistan’da uyuşturucunun 
3 yolu var. İran ve Türkiye üzerinden 
Avrupa, Rusya üzerinden Avrupa, bir 
de Çin’e giden bir tarafı var. Ülke için-
de ciddi bir bağımsız yargı ve hukuk 
devleti olduğu zaman ve devletin ku-
rumları buna göre şekillendiği zaman 
bence diğer ülkelerle işbirliği yaparak 
bu konu tümüyle ortadan kalkmasa 
da, asgariye indirilebilir diye düşünü-
yorum. 

Hüseyin Can: Sayın Genel Başkanım 
çok teşekkür ediyoruz bu önemli 
değerlendirmeleriniz için. Siz Afga-
nistan’da temsilcilik görevinde de 
bulundunuz. Geçtiğimiz günlerde de 
özellikle NATO Zirvesi sonrasında da 
Afganistan’ın durumu ve NATO’nun 
çekilmesi tekrar değerlendirildi. Bu 
sırada da özellikle Türkiye’nin tale-
biyle havalimanın korunması başta 
olmak üzere Afganistan’da kalma 
durumu söz konusu. Siz bunları nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Türkiye’ye 
bunların etkileri neler olabilir? Ve si-

Müslüman olmak, laik 
olmak, demokrat olmak
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zin görev aldığınız dönemden bugü-
ne Afganistan’daki durum açısından 
da bir açıklamanız olursa çok mutlu 
oluruz.

Afganistan, Türkiye için çok özel

Hikmet Çetin: Afganistan’da durum 
benim zamanıma göre çok kötü, onu 
bir kere söyleyeyim. Afganistan Türki-
ye bakımından çok özel. Neden özel? 
Bir, daha Cumhuriyet ilan edilmemiş, 
Atatürk’ün meclis başkanı olduğu o hü-
kümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
dünyada ilk tanıyan ülke Afganistan. 
Tarih 1 Mart 1921. Yani çok yakın işbirliği 
içinde olunan Sovyetler Birliği’nin bile 
tanıması 16 Mart 1921’de, yani 2 hafta 

sonra. İki, Türkiye Cumhuriyetinin ilk 
yabancı resmi ziyaretçisi Afganistan 
Kralı Emanullah. Sene 1927. Atatürk 
oraya o kadar önem vermiş ki, ilk büyü-
kelçi 1927’de gidiyor, cumhuriyet daha 
yeni yani. Giden kişi Fahrettin Türkkan, 
Medine Fatihi. Yani Medine Fatihi diye 
bilinen ve orada 1,5-2 yıl direnen bir 
kahraman. O kahramanı ilk büyükelçi 
olarak gönderiyor Afganistan’a. İkinci 
büyükelçi Hikmet Bayur. Üçüncü Büyü-
kelçi Memduh Şevket Esendal. Yani sa-
dece o dönemin değil bugün bile çok 
önemli olan bir olay. Mesela öyle şeyler 
var ki Ferik Naci Paşa Harbiye Nazırlı-
ğının müsteşarı oluyor. Bir Türk Gene-
rali onların harbiye dedikleri, Savunma 
Bakanı da diyebiliriz, müsteşarı oluyor. 

Kazım Orbay başkanlığında bir askeri 
heyet genelkurmaya gidiyor, günler-
ce, haftalarca, aylarca işbirliği yapıyor. 
Ve bu böyle devam etmiş cumhuriyet 
döneminde. Askeri okullarda eğitilen, 
Genelkurmay Başkanı düzeyine kadar 
gelen Afganlar var. Ben o zaman in-
celemiştim. 40-45 kişi sadece Mülkiye 
mezunu olan Afganlar var... Afganlar 
çok sıkıntı çekmişler. Kısa bir şey söy-
leyeyim. Emanullah Han Türkiye’den 
gittikten sonra 1929’da, Atatürk’ün çok 
tavsiyeleri olmuş, “ulusal bir ordu la-
zım, önce bir ordu kur, ulusal güvenlik 
güçleri lazım” diye. 1929’da Kral Afga-
nistan’dan kaçıyor. Atatürk haber alın-
ca bir heyet gönderiyor Afganistan’a. 
Onlar gidinceye kadar Kral gitmiş. Na-

dir Şah Kral oluyor, 33’te o suikast ile 
gidiyor. Ondan sonra gelen Kral 1970’e, 
73’e kadar kalıyor, 40 yıllık bir istikrar 
dönemi var. Sonra onun adamı Davut 
Han bir ihtilal yapıyor ve cumhuriyet 
ilan ediyor. 79’dan sonra hikâyeler baş-
lıyor. Marksist-Leninist, Marksist-sos-
yalist bir hareket başlıyor, bir devrim 
ve iktidarı ele geçiriyorlar. Fakat arka-
sından gerici İslamcı gruplar dış güçle-
rin de yardımıyla başta Pakistan, Suudi 
Arabistan olmak üzere bir iç karışıklık, 
bir iç savaş başlıyor. Sonra da Babrak 
Karmal zamanında Sovyetler Birliği 
davet ediliyor Afganistan’a. Ve 1989’a 
kadar bir iç savaş başlıyor. Sovyetler 
Birliği’ne karşı bir cihat başlıyor… As-
lında Afganistan üzerinden Batı Sov-
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yetler Birliği’nden rövanşı aldı. Amerika 
Vietnam’da kaybetti, Sovyetler Birliği 
de Afganistan’da kaybetti. 89 yılında 
tüm Afganistan’ı işgal etmeden bıra-
kıp gittiler. Dünya Afganistan’ı yalnız 
bıraktı, amaca ulaştık dediler ve yalnız 
bıraktılar. Sovyetler gidince güneyden 
mollalar başladı bu sefer. Yani mollalar 
sonra Taliban dediğimiz, “Taliban” ta-
lebenin çoğulu demek. Pakistan, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Amerika’nın aslında bir anlamda başla-
mış olduğu şey devam etti, Mollalarla 
karşı karşıya kalındı. Halledemediler, 
çözemediler, Rabbani Cumhurbaşka-
nıydı. Kabil dışında bir güvenlik sağla-
yamadı. 

Bu işi askerle çözemezsiniz

Şimdi bugüne gelelim ben çok fazla 
uzatmayayım. Biliyorsunuz 11 Eylül’de 
2001’de saldırı olunca ertesi günü Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1368 
sayılı kararla dedi ki bu dünya barışı-
na ve istikrarına bir darbedir ve Ame-
rika’nın öncülüğünde oluşturulacak 
bir güce dünya ülkelerini destek ver-
meye çağırdı. Aynı gün 12 Eylül 2001, 
NATO 5. Maddeyi devreye soktu, yani 
kollektif savunma maddesini. Bir defa 
uygulandı, o da orada uygulandı. Ve 
NATO ülkelerini de yardım etmeye ça-
ğırdı. Türkiye de o sırada asker gön-
derdi Afganistan’a. Başta 2000 kadar 
asker gitti. İngiltere’nin komutanlığın-
da ISAF kuruldu, destek, yardım ve 
güvenlik gücü. İngiltere’nin komutan-
lığından sonra bizim Akın Zorlu Paşa 
Korgeneral ISAF’ın komutanlığını aldı. 
ISAF’la yürütülemeyince 2003 yılında, 
10 Ağustos 2003’te NATO komutayı 
devraldı. Ondan sonra bir NATO gücü 
olarak 2003’ten son zamanlara kadar 
gitti. Bütün bunlarda biz şunu gördük, 
bu konuda ortak bir raporumuz da var: 
“Askerle bu işi çözemezsiniz” dedik 
bütün dünyaya!

19 yıl uğraşıldı, NATO oradaydı, askerle 
bu konunun çözülmesi mümkün değil, 
Taliban öldürmekle terörü önleyemez-
siniz. Bana bir Taliban gencin söylediği 
bir laf var, çok etkilemişti beni.

Ben dedim ki ona “bak bütün dünya 
burada, NATO burada, Amerika bura-
da, Rusya destek oluyor, herkes bu-
rada...” “Siz bizimle baş edemezsiniz” 
dedi. “Niye?” dedim “Sizin askerler ya-
şamı seçmişler, ben ölümü seçtim, ölü-
mü seçen adamla, yaşamı seçenler baş 
edemez” dedi.

Şubat 2020’de Khalilzad Amerika tem-
silcisi uzun uğraşlardan sonra Taliban’a 
anlaşma imzalattı. Anlaşma uzun. Ben 
iki önemli maddesini söyleyeyim; Bi-
rinci madde Mayıs 2021’e kadar bütün 
yabancı güçler, bakın parantez içinde 
tekrarlıyorum, “bütün yabancı güçler, 
Afganistan’ı terk edecek”. Bütün ya-
bancı güçler, NATO dâhil!

İkinci önemli madde, Afgan hüküme-
tiyle Taliban arasında anlaşma imza-
lanacak. O anlaşma arasında bir geçiş 
hükümeti olacak. O geçiş hükümetin-
de Taliban da yer alacak. Ondan sonra 
da gerekli yasalar çıkarıldıktan sonra 
da seçime gidilecek diye.  1 Mayıs’ta 
olmadı, Biden dedi ki “biz yeni geldik, 
bize biraz süre verin” dedi. Bu yüzden 
İstanbul’da toplantı yapılacaktı yapıla-
madı. Taliban gelmedi, çünkü Taliban’a 
göre merkezi hükümet kukladır. Yani 
Eşref Gani onlara göre kukla Cumhur-
başkanı’dır, tanımıyorlar onu.

Taliban “Siz de gitmelisiniz!” diyor

Türkiye Brüksel’de pazarlıklar yapıyor, 
“biz kalalım, biz kardeşiz” diye. Taliban 
“hayır” diyor. Taliban ile çok müzake-
reler yapıldı. Evet, bütün Afgan halkı 
Türkiye’yi çok sever, Taliban dahil. Ama 
Taliban diyor ki “siz de yabancı güçsü-
nüz, çünkü NATO ile geldiniz, sizin de 
gitmeniz lazım”. Orada bir hata yapıldı, 
açıklamada. “Pakistan’la beraber” den-
di. Afgan hükümetine ve Afgan halkı-
nın büyük bir kısmına göre “biz 15 se-
nedir Pakistan’la savaşıyoruz” diyorlar. 
Çünkü Taliban’ın merkezi Peşaver, yani 
Pakistan. Tabii ki Pakistan çok önem-
lidir. Tabii ki Pakistan’ın siyasi desteği 
çok önemlidir. Ama havaalanını sanki 
birlikte koruyormuş gibi olması müm-
kün değil. Bir kere söz konusu olan 
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askeri havaalanıdır. Sivil havaalanının 
bazı teknik konularına yardımcı olu-
nabilir. 6 yıldır Türkiye orada. Türkiye 
daha önce de yaptı, fakat esas işlet-
mesi sadece askeri havaalanıdır. Sivil 
havaalanını bir şirket işletiyor, o de-
vam ediyor…

Taliban ve Afgan Hükümeti’nin 
onayı olmalı

Taliban şimdi araziye çok hakim. Ta-
liban’da iki grup var, kabaca söylü-
yorum. Birinci grup askeri grup, katı 
İslamcı, radikal yani akla gelebilecek 
yapılanları yapan radikal gruplar-
dır. İkinci grup siyasi grup, uzlaşmacı 
grup. Şimdi isterse Taliban kısa bir süre 
içinde yönetimi devralabilir. Yani öyle 
görünüyor, ben de öyle görüyorum. 
Ama aralarında anlaşamıyorlar. Çünkü 
Taliban göreve gelirse 3 şey olur: Bir, 
yardımlar kesilir. Hem sivil hem aske-
ri yardımları kesilir. İki, bütün yabancı 
misyonlar terk eder Afganistan’ı. Ta-
mamen terk eder. Ve inanılmaz kar-
gaşalıklar çıkar. Onun için devralmak 
istemiyorlar.

Ben Afganistan’da 3 sene yaşadım. 
Afgan halkı kadar Türk halkını seven 

bir başka ülke yok. Hepsi öyle. Taliban’ı 
da öyle, Türkmenler öyle. Özbekleri 
bırakın, Tacikler öyle, Hazaralar öyle. 
Benim kişisel görüşüm Türkiye, Afga-
nistan’ı yalnız bırakmamalıdır. Yani Ata-
türk’ten kalan bir mirastır, yani önem 
vermiştir. Sadabat Paktı’nı kurarken, 
kimsenin aklına gelmezken İran, Irak ve 
Afganistan demiştir. Ama şöyle olmak 
koşuluyla; Taliban da evet diyecek, hü-
kümet de evet diyecek. Eğer mutlaka 
askerler hepsi çekilsin derse çekilebilir. 
O durumda Taliban’la Afgan Hüküme-
ti anlaşırlarsa Türkiye konusunda, ben 
Türkiye’nin orayı yalnız bırakmaması 
gerektiği kanısındayım. Ama şimdi ko-
nuşulduğu gibi değil, sanki emrivaki 
yapılıyormuş gibi değil, Taliban onayı 
olmadan olmaz. Çok uğraştı Türkiye 
ama şimdiye kadar Taliban evet de-
medi. Yani “eveti” belki şöyle diyebilir; 
“Önce siz de çıkın NATO ile beraber, 
sonra biz Hükümetle beraber sizi da-
vet edebiliriz”. Türkiye’nin bunun üze-
rine çalışması lazım. Taliban’ı dışlaya-
rak, Hükümeti dışlayarak yapılacak bir 
hareket yanlış olur. Risklidir, çok risk-
lidir. Yani Taliban’ın onayının olmadığı 
bir şey çok risklidir. Pakistan’ın siyasi 
desteği son derece önemlidir, olmadan 
olmaz. Ama fiilen onlarla beraber ha-
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vaalanının yönetimini almak son dere-
ce yanlıştır, risklidir. Olmaz yani. Zaten 
hükümet de, Afgan Hükümeti de kabul 
etmez. Ben tekrar ediyorum. Biz bana 
göre Afgan halkını yalnız bırakmama-
lıyız. Türkiye dediğim gibi ortak bir 
davet olduğu zaman, ki şu anda 300-
400 kişi var havaalanında. Yani eğitim, 
biraz da eğitim yapan askerler var. 
Eğitimlerine, ordunun, silahlı kuvvetle-
rin eğitimine, polisin eğitimine Türkiye 
destek olmalıdır. Bunun Türkiye için de 
Afganistan için de çok yararlı olacağı-
na inanıyorum… 

Kurulacak olan ortak hükümette de al-
tını çizmek istiyorum, bedelini kadınla-
ra ödetmemeliler. Ben oradayken ka-
dınlar sürekli gruplar halinde ziyarete 
gelirlerdi, “yapılacak olan barışın be-
delini kadınlara ödetmeyin” derlerdi. 
Bu son derece önemli.

Dünya yeni soğuk savaş dönemine 
gidiyor

Tabii ki Amerika her şeyi yapabilir. 
Ama gerçeği görmek lazım. Böyle olur 
olmaz “Amerika’nın bekçiliğini yapaca-
ğız, Amerika’nın orada taşeronluğunu 
yapacağız, NATO’nun taşeronluğunu 
yapacağız” laflarını ben doğru bul-
muyorum. Şimdi bir kere Türkiye’nin 
NATO’nun bir üyesi olduğunu, eşit bir 
üyesi olduğunu ve Türkiye’nin onayı ol-

madan hiçbir kararın alınamayacağını 
bilmemiz lazım. Bütün dünya NATO’ya 
girmeye çalışırken, sayısı 15 iken 30’a 
çıktı. NATO’nun hataları var mı? Bana 
göre hatası şurada var. Şunu görme-
miz lazım. Rusya ile NATO ve Amerika 
arasında barış, istikrar olmadığı sürece 
dünyada rahat yok. Dünya şimdi yeni 
bir Soğuk Savaş dönemine gidiyor. Bu 
Soğuk Savaş dönemi bir anlamda de-
mokratik ülkelerle tam demokratik ol-
mayan ülkeler arasında. Yani Asya ile 
Batı arasında. Yani bir yandan Rusya ve 
Çin, bir yandan Amerika, Avrupa Birliği 
ile beraber. Türkiye bu noktalarda ne 
yapacak? Yani ben Türkiye, Avrupa ku-
rumlarında güçlü olduğu zaman dün-
yada saygınlığı daha artar diye düşü-
nüyorum. Türkiye, Avrupa Birliği üyesi, 
NATO üyesiyken daha çok saygı du-
yarlar. Dünyanın bir gerçeği bu. Tekrar 
ediyorum. Yine Atatürk’ün bir lafı var. 
Tabii ki değer yargılarımızı Batı. Ama 
Batı ile işbirliği yaparken hiçbir ülkenin 
emperyalist emellerine de alet olmaya-
caksınız. Bu bizim Türkiye’nin Cumhu-
riyet kadrolarına borcumuzdur…

 
Yunus Emre: Evet. Efendim gerçekten 
çok faydalı oldu açıklamalarınız. Hem 
kendi adıma hem bütün arkadaşlarım 
adına çok özel teşekkürler sunuyo-
rum.
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yunusemrechp
yunus.emre@chp.org.tr

Yunus Emre
İstanbul Milletvekili

Avrupalı ve Avrupa Birliği Üyesi 
Türkiye

Geçtiğimiz Şubat ayında Genel Baş-
kanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu AB 
üyesi ülkelerin büyükelçilerine ve Av-
rupa’daki kardeş partilerin liderlerine 
bir mektup yazdı. Avrupalı Türkiye viz-
yonunu sahiplenen bu mektupta Kılıç-
daroğlu, İkinci Genel Başkanımız İsmet 
İnönü’nün Türkiye ve AB arasındaki 
ilişkileri kuran 1963 tarihli Ankara An-
laşmasını imzalarken söylediği şu söz-
leri hatırlattı: “Beşeriyet tarihi boyunca 
insan zekâsının vücuda getirdiği en ce-
sur eser.” İnönü, Avrupa Bütünleşmesi-
ni bu sözlerle tanımlıyordu. Genel Baş-
kanımız yine mektubunda ünlü Alman 
filozof Immanuel Kant’ın “Daimi Barış” 
kavramını da gündeme getirdi. Daimi 
Barış kavramının barındırdığı bütün-
cül ve evrensel bir insanlık anlayışının 
verdiği ilhamla Kılıçdaroğlu, Avrupa ve 
Avrupalılık kavramlarının salt ulusal ve 
dinsel bakış açılarıyla ele alınmasının 
eksiklik olacağını hatırlattı. 

CHP olarak Türkiye’nin yerini tarihsel 
olarak da güncel olarak da Avrupa’da 
görüyoruz. Türkiye’nin Avrupa Birliği 

üyesi olabilmesi için her platformda 
gayret gösteriyoruz. Ancak bizim mu-
halefet olarak gayretlerimizin çok öte-
sinde engeller bulunduğunu not etmek 
gerekiyor. Bu engellerin kimi Türkiye’de 
bulunan Ak Parti yönetiminin tercih ve 
politikalarından kaynaklanırken kimile-
ri ise AB içinden kaynaklanıyor. 

Avrupalı Türkiye vizyonunun gerile-
mesi ve Türkiye’nin Avrupalı bir ülke 
olmadığı kanaatinin kökleşmesinin 
Avrupa’dan kaynaklanan nedenlerinin 
başında kimi Avrupalı politikacıların 
vizyonsuzluğu yer almaktadır. Avrupa 
kimliğini ve Avrupalılığı Hristiyan uy-
garlığıyla ve onun değerleriyle tanım-
layan bazı muhafazakar politikacılar, 
Türkiye’nin Avrupa’da bir geleceğinin 
olamayacağını düşünüyor. Bu görüş-
lerin AB’nin iki önemli ülkesi Fransa 
ve Almanya’da 2000’li yılların ikinci 
yarısında iktidara taşınmasıyla birlikte 
Türkiye’nin önündeki engeller tahkim 
edilmiş oldu. Bu bakımdan Avrupa si-
yasetinde sol hareketlerin gücündeki 
göreli azalma Türkiye için büyük bir 
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talihsizlikti. Son aşamada aydınlama 
geleneğinin tarihsel olarak devamı ni-
teliğindeki sol ve ilerici hareketler Av-
rupalılığı dini değerlere referansla değil 
demokrasi, yurttaşlık ve insan hakları 
ilkeleriyle değerlendiren kozmopo-
lit bir Avrupa yurttaşlığı düşüncesine 
açıktı. Son dönemde sosyal demok-
ratların özellikle Almanya’daki gerile-
mesine Türkiye açısından bu alandaki 
olumsuzluğu arttıracaktır. Bu duruma 
rağmen yeşil hareketin yükselişe geç-
mesini ise olumlu olarak not etmek ge-

rekmektedir. Yine bu alanda Türkiye’yi 
etkileyen bir diğer gelişme ise Avrupa 
siyasetinde aşırı sağ akımların güç ka-
zanması oldu. Bu akımlar göçmen kar-
şıtlığı, anti-semitizm ve İslam karşıtlığı 
temelinde bir söylem inşa ederek sana-
yi sonrası toplumun yeni kaybedenleri 
olan ‘eski mavi yakalı’ çalışanların des-
teğini kazandılar. İşini kaybeden, ya-
şam koşulları gerileyen kitleleri bunun 
sebebinin göçmenler ve yabancılar 
olduğuna inandırdılar. Merkez partileri 
bu akımları izole etmek yerine aşırıcığa 
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prim veren ve onlara kaptırdıkları top-
lumsal tabanı teskin eden bir konumda 
bulundular. Türkiye’nin AB üyeliğine de 
bu kapsamda yaklaşıldığını not edelim. 
Avrupa’da yaygınlaşan Türkiye’yi AB 
üyesi yapmama politikasının bir önem-
li nedeni de Türkiye’nin büyük bir ülke 
oluşu ve AB’nin işleyişinde ağırlıklı bir 
rol sahibi olması endişesiydi. İngilte-
re’nin AB üyeliğinden ayrılmasının ar-
dından AB üyesi 27 ülkenin nüfusu 445 
milyona düştü. Geçtiğimiz yıl AB üyesi 
ülkelerde 4.7 milyon ölüm, 4.2 milyon ise 
doğum gerçekleşti. Özetle AB vatan-
daşlarının sayısı yaşlanan nüfus nede-
niyle her yıl biraz daha azalıyor. Türkiye 
83.6 milyon nüfusla AB’nin en büyük ül-
kesi Almanya’dan da fazla nüfusa sahip 
ve nüfus projeksiyonlarına göre Türki-
ye nüfusunun 2050’lere kadar artması 
bekleniyor. Bugün AB üyesi bir Türkiye 
olsa her altı AB vatandaşından biri Türk 
olacaktı ve bu oran yıllar içinde Türkiye 
lehine bir gelişme göstermeye devam 
edecek. Böyle büyük bir Türkiye’nin 
başta Avrupa Parlamentosu olmak 
üzere AB kurumlarında temsili AB için-
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deki güç paylaşımı bakımından önemli 
bir mesele. Ama hepsinden önemlisi 
böyle büyük bir ülkenin AB tarafından 
hazmedilmesi sorunsalı AB liderlerini 
endişeye sevk ediyor. 2004 yılında AB 
tarihinin en büyük genişlemesi oldu ve 
on ülke (Macaristan, Polonya, Letonya, 
Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıb-
rıs, Slovakya, Slovenya, Çekya) Avrupa 
Birliğine üye kabul edildi. Bu ülkelerin 
AB ile bütünleşmesiyle ilgili sorunların 
üyeliğin üzerinden 17 yıl geçmiş olma-
sına rağmen sürdüğünü ve Türkiye’nin 
nüfusunun bu on ülkenin toplamından 
daha fazla olduğunu hatırlatırsak; AB 
için Türkiye’nin üyeliğe kabulünün ne 
kadar ciddi bir mesele olduğu açıklıkla 
görülür. 

Diğer iki sorun kadar önemli olmasa 
da Türkiye’nin AB üyeliğine engel ola-
rak, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin politikalarını bir başlık 
olarak eklemek gerekiyor. Yunanistan 
ve Kıbrıslı Rumlar öteden beri Türkiye 
ile var olan ikili sorunlarında arkaları-
na AB’yi alarak Türkiye’yi dengelemek 
gibi bir politika izliyorlar. Her iki ülke-

nin de uzlaşmaz tutumunun arkasında 
Türkiye’yi AB desteğiyle dengelemek 
anlayışı yer alıyor. Bu nedenle Yuna-
nistan’da ve Güney Kıbrıs’ta AB üyesi 
bir Türkiye’nin bu iki ülkenin dış poli-
tikasında önemli bir zaafiyete yol aça-
cağı düşünülüyor. Üyesi olduğu AB’yi, 
Türkiye’ye karşı kullanmak mümkün 
olmayacağı için Türkiye’nin üyeliğini 
engellemek için türlü oyunlara başvu-
ruluyor. Yunanistan’ın ve Güney Kıb-
rıs’ın yegane gayreti Türkiye ile kendi 
aralarındaki ikili sorunları birer AB-Tür-
kiye sorunu haline getirmek. Ayrıca 
hatırlatmak gerekiyor ki Kıbrıs ihtila-
fı sonuçlanmadan Güney Kıbrıs’ın AB 
üyesi yapılması AB açısından büyük bir 
hata oldu. Böylece AB hem sınır ihtilafı 
sürmekte olan bir üyeyi kabul etti hem 
de Türkiye karşısında AB’nin politikası 
küçücük bir ülke tarafından esir alınmış 
oldu. Oysa Yunanistan ve Güney Kıb-
rıs yönetimleri vizyoner bir politikayı 
sahiplense Türkiye’nin AB’deki yerini 
desteklemeleri gerekirdi. Böylece bir 
barış projesi olarak AB yoluyla ikili so-
runların da çözümünün önü açılırdı. 
Bütün bunların yanında Türkiye’nin 
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AB kapısında bekletilmesinin Avrupa-
lı bir ülke muamelesi görmemesinin 
ülkemizden kaynaklanan nedenleri 
de var. Bunların başında iktidarda bu-
lunan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
uygulamaları ve politikaları yer alı-
yor. Tanzimattan başlayarak Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkiye 
çağdaşlaşma ve demokratikleşme yo-
lunda önemli bir ilerleme kat etti. Tür-
kiye’yi müslüman toplumlardan ayıran 
temel farklılık İslamla demokrasi, laik-
lik, insan hakları ve hukukun üstünlü-
ğünün bir sentez olarak uygulanabile-
ceğini göstermiş olmasıdır. Ancak Ak 
Parti döneminde Türkiye, bu tarihsel 
doğrultusundan hızla uzaklaşmıştır. 
İktidarın iç politikadaki otoriterleş-
me tercihine paralel olarak dışarıda 
da askeri gücü öne çıkaran, ittifakları 
önemsemeyen, diplomasi yerine çatış-
mayı ön planda tutan bir dış politika 
söylemi egemen oldu. Türkiye’nin de 
oniki kurucusundan biri olduğu Avru-
pa Konseyi - Türkiye ilişkileri bu alanda 
önemli bir örnek teşkil etmektedir. Tür-
kiye, Avrupa Konseyi’ne çok erken bir 
tarihte üye olmuş ve yine Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesini erken bir tarihte 
kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin zorunlu yargı yetkisini, 
Türkiye’nin tanımasının üzerinden de 
otuz yılı aşkın bir süre geçmiştir. Bü-
tün bu birikime rağmen bugün Türkiye 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
kimi kararlarının uygulanmadığı bir 
ülke konumundadır. Ayrıca unutma-
mak gerekir ki 2005 yılında Türkiye’nin 
AB’ye tam üyelik müzakerelerinin baş-
lamasında temel etken, AB Zirvesi ön-
cesi Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki 
Denetim Süreci’nden çıkarılmasıydı. 
Ancak 2017 yılında gerçekleştirilen 
anayasa değişikliğinin ardından Türki-
ye tekrar Avrupa Konseyi kapsamında 
Denetim Süreci’ne alınmıştır. Demok-
ratik gelişmeyle denetimden çıkan bir 
ülkenin demokratik gerileme sonucu 
tekrar denetime girmesi, Avrupa Kon-
seyi tarihinde ilk defa gerçekleşmiş 
bir gelişmedir. Türkiye’nin demokrasi, 
insan hakları ve hukukun üstünlüğü 
ilkeleri bakımında içinde bulunduğu 
durum Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye 
imkanını ortadan kaldırmaktadır. İkinci 
Dünya Savaşı sonrası Avrupa millet-
leri yirminci yüzyılın ilk yarısında ger-
çekleşen ve büyük yıkımlar yaratan iki 
büyük dünya savaşından, ondan önce 
gerçekleşen etnik ve dinsel çatışma-
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lardan ve emperyalizm döneminden 
dersler çıkararak Avrupa kimliğini ye-
niden tanımladılar. Bu bakış açısına 
göre Avrupalılık eski ırksal saplantılar-
dan ve dini bağnazlıktan arınmış olarak 
demokrasi, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğü ilkeleriyle tanımlanıyordu. 
Avrupa Konseyi’nin kurulması ve Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kabülü 
de bu vizyona dayanıyordu. Bugün için 
Türkiye’deki yönetimin tercih ve politi-
kaları nedeniyle AB’den uzak bir Türki-
ye görüntüsü bulunsa da bu durumun 
hızla aşılması mümkündür. Unutma-
mak gerekir ki AB-Türkiye ilişkilerinde 
en önemli atılım dönemi demokrasi ve 
insan hakları sorunlarıyla geçen 1990’lı 
yıllardan sonra gerçekleşmiştir. Bugün 
de Erdoğanizm sonrası Türkiye’nin Av-
rupa Birliği ile ilişkilerini hızlı bir şekilde 
toparlaması mümkündür. 

Bugün Avrupa ve Türkiye arasında-
ki ilişkilerin belki de tarihinin en kötü 
dönemlerinden birini yaşıyor. Yukarıda 
belirttiğim gibi bu durum ümit kırıcı ol-
mamalı. Vizyoner politikacılar bu kısıt-
ların ve sorunların üstesinden gelebilir. 
Avrupa tarihine bakıldığında Avrupa 
bütünleşmesi dahil olmak üzere bütün 

önemli ilerlemeler büyük sorunların ve 
krizlerin içinden çıkmıştır. 17. yüzyılda 
milyonlarca insanın hayatına mal olan 
mezhep savaşlarının içinden ulus dev-
let, egemenlik ve ulus devlet sistemi 
çıkmıştır. Açlığa karşı verilen müca-
dele ve kıtlıkların içinden ise adil fiyat 
ve ahlaki ekonomi kavramları onların 
sonucu olarak da sosyal devlet uygu-
lamaları ortaya çıkmıştır. Fransız Dev-
rimi sonrası ortaya çıkan savaşlar ve 
kargaşa ortamında ise ulusal egemen-
lik anlayışı, temsil, anayasa gibi bugün 
için olmazsa olmaz ilke ve uygulama-
lar doğmuştur. Yirminci yüzyılın en 
kanlı savaşları ve soykırımın bıraktığı 
yıkımdan da Avrupa entegrasyonu fi-
lizlenmiştir. Avrupalılara anlatmamız 
gereken en önemli husus şudur: Av-
rupalı bir Türkiye tarihsel olarak İslam 
toplumlarıyla Avrupa toplumları ara-
sında tarihsel bir uzlaşmanın başlangıç 
noktası olacaktır. Bu uzlaşma Avrupa, 
Asya ve Afrika’da uygarlığın yeniden 
şekillenmesi, ekonomik gelişme ve ba-
rışın tesisi bakımından büyük bir atılım 
niteliğindedir. Biz Türkiye’nin Avrupa-
lı geleceğine inanıyoruz. Yeter ki bu 
inancı yaygınlaştıralım. 
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Açık Oturum:

Problemlerin Çözümü İçin  
Ülkelerin Aynı Masada Olmaları 

Gerekiyor

Yunus Emre: Meliha Hocamız ile baş-
layalım. Meliha Hocam bir zamanlar, 
Mısırlı bir diplomatın Ortadoğu ile 
ilgili, Arap devletleri ile ilgili, biraz 
da önyargılı bir sözünü hatırlıyorum. 
Bayraklı kabileler. Yani temelde Or-
tadoğu’da devlet oluşumunun karşı 
karşıya bulunduğu sorunları; ulus ve 
yurttaşlık ile ilgili meseleleri, modern 
-leşme sorunlarını gündeme getiren 
bir ifade olarak kullanılıyor “Bayrak-
lı Kabileler” ifadesi. Bunu şunun için 
hatırlatma ihtiyacı duydum. Bugü-
nün Ortadoğu’suna baktığımızda bir 
genel kuş bakışı değerlendirme  için 
öncelikli ulus, devlet, yurttaşlık gibi 
tarihsel kategorileri ele almak gereki-
yor. Yani bütün bu karşı karşıya bulu-
nulan sorunların, uluslaşma, tarih gibi 
meselelerin genel bir değerlendirme-
sini sormak istiyorum. Türkiye’den 
Ortadoğu’ya bakıldığında bu alanda 
ne görünüyor gibi bir genel değerlen-
dirme ile başlamak istiyorum.  

Meliha Altunışık: Evet. Teşekkür ede-
rim. Yani şu çok isabetli bence. Bugü-
nün sorunlarını da anlamak için. Or-
tadoğu’da devlet kurma süreçlerine, 
buradaki sorunlara değinmek isabetli 
bir bakış açısı. Hakikaten böyle bir ta-
rihsellik içerisinde bu sorunları anlamak 
lazım. Ama o anlamda Ortadoğu’nun 

ben çok istisna olduğunu düşünmü-
yorum. Benzer devlet kurma süreçleri, 
devlet ve ulus kurma süreçleri ile ilgili 
sorunlar, benzer sorunlar örneğin Afri-
ka’da, bugün küresel güney dediğimiz 
bölgelerin çoğunda yaşanan sorunlar. 
Yani daha çok sömürgeci geçmişi, sö-
mürgeciliğin ortaya koyduğu sınırlar, 
daha sonra bu sınırlar içinde kurulma-
ya çalışılan, inşa edilmeye çalışılan un-
surlar, bunun yarattığı sorunlar, başka 
bölgelerde de var. Yani bunlar ortak 
tarihin sorunları. 

Ortadoğu’nun bunun dışında biraz 
daha Ortadoğu’ya özgü olan başka 
sorunları da var bu tarihsel perspek-
tifle baktığımızda. Bugünkü sorunla-
rın da kaynağını oluşturan. Bunlardan 
bir tanesi tabii bu bölgenin stratejik 
önemi. Bu çok söylediğimiz bir şey.  
Neredeyse sürekli bahsediyoruz, içi 
boşalmış gibi oluyor ama gerçekten 
bu bölge tarihsel olarak stratejik bir 
öneme sahip. Önce doğu-batı tica-
retindeki önemi, daha sonra bu su-
yollarına hâkimiyeti, hala suyolları ve 
ticaret açısından, askeri güç projeksi-
yonu açısından önemli, stratejik olarak 
önemli bir bölge. Onun ötesinde yine 
çok bildiğimiz petrol ve doğalgaz kay-
nakları bu bölgede. Dünyadaki petro-
lün yüzde 60’tan fazlası bu bölgede. 

Cumhuriyet Halk Partisi bölgede barış ve huzur iklimini yaratmak amacıyla 
Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmasını öneriyor. Bu teşkilata baş-
langıçta Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ın katılması öngörülüyor. İkinci Yüzyıl 
Dergisi adına Yunus Emre konuyu uzmanların tartışmasına açan bir açık otu-
rum gerçekleştirdi. Açık oturuma CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Eski 
Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr Meliha Altunışık 
değerli yorumlarıyla katkı sundular.
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Daha da önemlisi bu bölge petrolünün 
özellikle Körfez petrolünün özelliği bu-
nun ucuz olması, yani çıkarmanın ucuz 
olması, maliyetinin düşük olması. Do-
layısıyla petrol fiyatları örneğin başka 
yerlerden petrol çıkarmayı ekonomik 
kılmazken Körfezden petrol çıkarmak 
mümkün olabilir. Çünkü birim fiya-
tı oldukça düşük. Doğalgazda da bu 
bölge ile Rusya dışında ilk 3 doğalgaz 
üreticisi dünyada, yani İran ve Katar 
da yine bu bölgede. Tabii petrolün ve 
doğalgazın da dünya ekonomisi dünya 
askeri gücü açısından önemi malum. 
Özellikle 1. Dünya Savaşı’nda anlaşıldı. 
Daha sonra 2. Dünya Savaşı’nda iyi-
ce petrolün özellikle iktisadi ve askeri 
güç açısından önemi ortaya çıktı. On-
dan sonra da bu bölge özellikle global 
petrol politikaları açısından çok önemli 
bir bölge haline geldi. Şimdi bu strate-
jik önem neyi getiriyor, tabii zamanın 
büyük güçleri hangileriyse, dünyanın 
başat güçleri hangileriyse, onların il-
gisi oluyor bu bölgeye. Dolayısıyla bu 
bölgede aktif oluyorlar, çeşitli ittifaklar 
kuruyorlar. Bölgesel politikaya etkide 

bulunuyorlar. Dolayısıyla bu anlamda 
Ortadoğu’nun kendine özgü nitelikleri 
var tabii. Petrol meselesinin iç politika 
açısından da bu petrolü üreten ülkeler 
açısından da etkileri var. Yani dolayı-
sıyla buradaki bu tarihsel perspektifte, 
özellikle devlet kurma, ulus inşası süre-
cine baktığımızda genel olarak küresel 
güneyde gördüğümüz, bu sömürge-
cilik ve ondan sonra gelişen süreçler 
ile Ortadoğu özelinde de özellikle bu 
stratejik önemi Ortadoğu’nun öne çıkı-
yor diye düşünüyorum. Dolayısıyla böl-
ge politikasını anlamak için bu tarihsel 
arka planı dikkate almak gerekiyor.

Kur’an’ın arkasına saklanarak
politika yapılıyor

Yunus Emre: Teşekkür ediyorum ho-
cam. Müsaadenizle Yaşar Bey ile de-
vam edelim. Türkiye’de sık kullanılan 
bir kavram ortaya çıktı. Ortadoğulaş-
ma, Ortadoğululaşma ya da. Bu bir 
yanıyla gerçekten ön yargılı. Bizim 
de tarihsel bağlarla bağlı olduğumuz 
bir bölgeye ilişkin bir önyargıyı için-
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de barındırıyor ama kast ettiği bir şey 
var. Yani bir dönemlerin Balkanlaşma, 
20. yüzyılın başındaki Balkanlaşma 
kavramı gibi. Nasıl ki o kavram etnik 
çatışmalar, bir takım kısır rekabet-
leri gündeme getiriyorsa, bugün de 
Ortadoğululaşma kötü bir yönetim, 
yolsuzluğa batma, bir takım aşiret-
ler, etnik gruplar, dini gruplar arasın-
da bitmeyen savaşlar, kavgalar gibi 
bir şeye işaret ediyor. Ben size bunu 
sormak istiyorum. Yani herhâlde buna 
kader diyemeyeceğiz. Karşı karşı-
ya bulunduğumuz bütün bu bölgede 
yani güçlü ulus devletlerin ortaya çı-
kamaması, ekonomik gelişmenin ger-
çekleşememesi, savaşlar, çatışmalar. 
Bugün Lübnan, Irak bakımından gün-
deme gelen hadiseler filan. Bu vazi-
yeti nasıl değerlendirmek lazım?

Yaşar Yakış: Aslında ben, Ortadoğulu-
laşma dendiği zaman daha fazla, daha 
önce aklıma gelen bir şey, sizin daha 
önce üzerinde durduğunuz Balkan-
laşma, öteki süreçlerden ziyade başka 
bir şey daha aklıma geliyor. O da Tür-
kiye’nin dini ön plana çıkaran bir yak-
laşımla laik bir ülke ve Ortadoğu’daki 
birçok ülkelere örnek olarak gösterilen 
ve hatta AB’ye katılım süreci canlandı-
ğı zaman 2000’lerin başında, yani AK 
Parti’nin ilk dönemlerini düşünelim, o 
tarihte, bütün Ortadoğu ülkeleri Türki-
ye’nin bir an önce Avrupa Birliği süreci-
ni canlandırmasını istiyordu. O zaman 
şimdi sizin söylediğinizden Ortado-

ğululaşma dendiği zaman onun tersi 
oluyor şu anda. Yani Türkiye laik bir 
ülke iken Ortadoğu’daki dinin ön plana 
geçtiği ondan sonra işte isimlerini zik-
retmeye gerek yok Ortadoğu’daki bir-
çok ülkenin, Suudi Arabistan başta ol-
mak üzere, Körfez ülkeleri başta olmak 
üzere. Sadece bir kralın ağzından çıkan 
bir şeyle yönetilen bir ülke. Kur’an-ı Ke-
rim’deki bütün hükümler istendiği gibi 
yöneticiler tarafından yorumlanabildi-
ği için, her şeyi Kur’an’ın arkasına sak-
lamak suretiyle halk üzerinde empoze 
edilen bir politika güdülüyor birçok ül-
kede. Şimdi Türkiye de Ortadoğulula-
şıyor. Yani laik düzenden uzaklaşıp, o 
ülkelere benzeyen, temel hak ve hürri-
yetlere fazla önem verilmeyen, ondan 
sonra kanunların bir insanın bir kralın 
ağzından çıkan her şeyin kanun oldu-
ğu bir düzene geçiyor. Bu bir boyutu 
ve benim daha fazla önem verdiğim 
bir boyutu. Siz tanımlarken bunu sanki 
başka bir şeyi söylüyormuşsunuz gibi 
anladım. Yani istikrarsızlaşma, bölün-
meler, çatışmalar, IŞİD gibi varlıkların 
ortaya çıkması, parçalanmalar, Meli-
ha Hocamızın söylediği gibi Afrika’da 
da buna benzer şeyler oldu, Dünya-
nın başka ülkelerinde de oldu. Mesela 
Irak’ta şimdi parçalanma diyoruz. Irak 
parçalanıyor diyoruz ama zaten Irak 
bundan 100 sene öncesine kadar Os-
manlı’nın 3 vilayeti, Basra Vilayeti, Mu-
sul Vilayeti ve Bağdat Vilayetinin kap-
sadığı yerleri kapsıyordu. Bu 3 valinin 
olduğu yerler şimdi Irak oldu. O Irak, 
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1920’lerde kurulan ve İngiltere’nin pet-
rol amacıyla 3’ünü birleştirip de petrol 
zengini olan yerlere çökmek, onun üze-
rine oturmak için kurduğu devlet, şimdi 
Kürt bölgesi, Şii bölgesi, Sünni bölgesi 
diye, yani Basra’yı Şii bölgesi, Bağdat’ı 
Sünni bölge ve Kuzey’i de Kürt bölge-
si diye ayırmak şeklinde bir süreç var. 
Yani Ortadoğulaşmanın bir başka bo-
yutu da bu oluyor sanıyorum. 

Bunun dışında da Ortadoğu’da istik-
rarsızlık da genel olarak bir özellik. İs-
rail’in yaratılış tarzını da unutmamak 
lazım. İsrail’in toprağa aç, genişleme-
ye, mümkün olduğu kadar genişleme-
ye önem veren tutumu önemli. Ameri-
ka gibi güçlü bir ülkeyi arkasına almak 
suretiyle ve İkinci Dünya Savaşı’nda da 
Hitler’in Yahudilere yaptığı muameleyi 
de bir dayanak olarak kullanmak sure-
tiyle bir devlet kurdu. Kurduğu devlet 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 181 
sayılı kararıdır. Onunla kurulan devletin 
şimdi çok ötesine geçti. Bunun yarattı-
ğı bir istikrarsızlık da var Ortadoğu’da. 
Yani Ortadoğu’da İsrail’in mevcudiye-
tinden kaynaklanan bir bölünme var. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filis-
tin’in, Osmanlı’nın Filistin vilayetinin 
bölünmesine, önce İngilizlere devredil-
di Filistin, sonra 1948’de de Filistin ikiye 
bölünerek bir Arap vatanı, bir Yahudi 
vatanı kurulmasına karar verildi. Eğer o 
tarihte Arap ülkeleri o halini kabul et-
selerdi belki İsrail’in önü de kesilecekti. 
Kabul etmemeleri nedeniyle İsrail ge-
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nişlemek için kendisine vesileler yarat-
tı. O tarihte zannediyorum Fas Kralıydı 
Arap ülkeleri arasında bunu kabul edin 
diye Arap ülkelerine, 181 sayılı kararda-
ki sınırları kabul edin diye ısrar etti ama 
Arap ülkeleri kabul etmediler. Sonraları 
da İsrail onu zamanla 1967 Savaşıyla, 
ondan sonra Golan Tepeleri’ni ilhak et-
mek suretiyle, şimdi de Kudüs’ü, daha 
doğrusu başkenti Kudüs’e taşımak su-
retiyle başka bir harita yarattı. Hâlbuki 
181 sayılı kararda bir Arap vatanı var-
dı, bir Yahudi vatanı vardı bir de cor-
pus seperatum adı altında yani ayrı bir 
entite, ayrı bir bütünlük olarak Kudüs 
vardı. Kudüs bütün 3 dinin merkezi 
olarak Yahudi vatanından ve Arap va-
tanından ayrı bir yerdi. Şimdi onu da 
ilhak etmek suretiyle İsrail yepyeni bir 
durum yarattı. Bir de Ortadoğululaşma 
dediğiniz zaman bu husus da Ortado-
ğululaşmanın bir parçası. Yani Osman-
lı’nın vilayetlerinin suni olarak bölün-
mesi, suni olarak birleştirilmesi ondan 
sonra Yahudilerin, İsrail’in genişleme 
politikası. Bir de en başta söylediğim 
Türkiye’nin Ortadoğululaşması. Orada 
sadece Türkiye’yi kast ederek söylüyo-
rum. Orada Türkiye’nin Ortadoğululaş-
ması. Türkiye Ortadoğu için bir örnek 
iken kendisi örnek olmaktan çıkıp Or-
tadoğulu ülkeleri örnek almaya çalışan 
bir ülke haline geldi. Ben bunları anlı-
yorum Ortadoğululaşma deyince.

Yunus Emre: Teşekkür ediyorum. Ünal 
Bey ile devam edeceğim. İlk bölüm-
de birbirine yakın sorularla devam 
ediyoruz. Bu kapsamda bir soru yö-
nelteceğim. Türkiye’nin Tanzimat’tan, 
Cumhuriyet’ten getirdiği çok ciddi 
bir batılılaşma, modernleşme biriki-
mi var. Bir yanıyla İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra bunun önüne demok-
ratikleşme perspektifi de açılıyor. 

1950’de dünyada çok az demokrasi 
varken Türkiye serbest seçimlerle ik-
tidar değişikliğini başarıyor. Böyle 
bir hikâyesi var Türkiye’nin. Ancak 
gelinen noktada Türkiye’nin laiklik, 
demokrasi, çağdaşlaşma gibi mese-
lelerde -özellikle son yıllar için bunu 
not ederek söylüyorum- çok farklı bir 
konuma geldiği anlaşılıyor. Ve mevcut 
iktidarın Türkiye’yi başlangıçta Avru-
pa Birliği’ne taşıyacağı kanısı, hava-
sı yaygınlaşmışken bugün çok farklı 
bir duruma ulaştık. Hatta bazı esprili 
capsler ile karşılaşıyorum sosyal med-
yada. Memleketi Şener Şen’in filmin-
deki gibi Avrupa’ya götüreceğim diye 
bir araca bindirip Ortadoğu’nun orta-
sına bırakıverdiler diyor gençler. Ta-
bii bu işin şaka tarafı ama Türkiye’nin 
son dönemde Ortadoğu’daki çatışma 
konularının içine bir taraf olarak dâhil 
olması herkesin malumu. Suriye Sava-
şı en başta gelen örnek. Türkiye’nin 
git gide bir Ortadoğulu bir devlet gibi 
görülmeye başlaması üzerine yazılar 
çıkıyor. Bu durumu nasıl değerlendir-
mek lazım? 

Ünal Çeviköz: Çok teşekkür ederim. 
Ben öncelikle Meliha Hocaya ve Sayın 
Bakanıma iyi akşamlar diyorum, hoş 
geldiniz diyorum. Şimdi Yunus Bey 
aslında Türkiye’nin Ortadoğu’ya ba-
kışı Cumhuriyet döneminde hep, Ata-
türk’ün o meşhur sözünün hayata ge-
çirilmesi, sürdürülmesi şeklinde tarif 
edildi. Ortadoğu ülkelerinin iç mesele-
lerine karışmamak ve onların kendi ara-
larındaki meselelerde taraf tutmamak 
şeklinde oldu. Bunu aslında Cumhuri-
yet dönemi boyunca bütün iktidarlar 
çok dikkatli şekilde uyguladılar. Bu as-
lında İsviçre’nin veya bir bakıma Avus-
turya’nın tarafsızlık statüsü dediğimiz 
türden bir tarafsızlık değil. Bu aslında 

Cumhuriyet, 
Ortadoğu Devletleri’nin 
iç meselelerine karışmadı
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olaylarda her iki tarafa da ya da taraf-
lara eşit mesafede olmak ve bu haliy-
le de o eşit mesafede olmanın verdiği 
avantajla sorunların çözümünde bir tür 
kolaylaştırıcı hatta ara bulucu pozis-
yonuna erişebilmek. Örneğin İran-Irak 
Savaşı’na bakıyorsunuz. İran-Irak Sava-
şı’nda Türkiye’nin Tahran’daki Büyükel-
çiliği Irak’ın çıkarlarını, Bağdat’taki Bü-
yükelçiliği İran’ın çıkarlarını gözetir bir 
şekilde o savaş sırasında görev yaptı. 
Bu fevkalade önemlidir. Onun için Tür-
kiye’nin AKP iktidarı ile birlikte değişen 
yaklaşımı bunun değişmesi ve bundan 
sapılması oldu. Bundan sapılma do-
ğal olarak bir kere Ortadoğu ülkeleri 
arasında da Türkiye’ye bakışı etkiledi. 
Çünkü Türkiye 1974 Kıbrıs olaylarından 
sonra üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz 
ülkelerle birden bire bir yakınlaşma ih-
tiyacı duydu. Çünkü her ne kadar haklı 
bir Kıbrıs davamız olsa dahi o sırada 
77’ler grubu ya da üçüncü dünya ülke-
leri hep Kıbrıs’a daha yakın bir pozis-
yonda durdular. Ve Türkiye’yi bir bakı-
ma Kıbrıs’la ilgili tutumundan dolayı da 
eleştirmeye başladılar. Bunun ardından 
77-78’den itibaren Türkiye’nin üçüncü 
dünya ülkelerine, Afrika’ya, Ortado-
ğu’ya bir şekilde daha farklı, daha eşit-
likçi bir şekilde bakması ortaya çıktı. 
Zannediyorum 1990’lı yıllardan itiba-
ren de İsrail ile Arap ülkeleri arasında 
bu dengeyi gözeten ve taraf tutma-
yan, her tarafa eşit mesafede duran 
dolayısıyla Arap – İsrail uyuşmazlığının 
da çözümünde yine böyle bir arabu-
lucu ya da kolaylaştırıcı bir pozisyon 
elde edebilme çabası öne çıktı. Ama 
AKP iktidarı bunların hepsini değiştir-
di. Bunların değişmesinde belli başlı 
sebeplerin birincisini herhalde önce-
likle AKP iktidarının dış politika ideo-
lojisinin Ortadoğu’da bir düzen kurma 
ve Ortadoğu’da Türkiye’yi tekrar, hani 

Yeni-Osmanlıcılık demesek dahi Türki-
ye’yi tekrar bir ekonomik üstünlük ve 
o cazibeyle geniş ilgi alanları yarata-
cak şekilde geniş etki alanları kuran bir 
ülke konumuna getirme sevdası ortaya 
çıktı. Bunun belli bir doktrin olduğu, 
belli bir ideoloji olduğu ve bir Dışişleri 
Bakanı tarafından da uygulandığı bili-
niyor. Birinci sebep bu.

Müslüman Kardeşler ideolojisine 
yakın olmak

İkinci sebep AKP iktidarının aslında dış 
politikaya biraz da iç politikadan yan-
sıyan bir ideolojik gözlükle bakması dış 
politikada önemli bir dönüşüm ortaya 
çıkardı. O da Müslüman Kardeşler ide-
olojisine yakın olmak olarak tarif edi-
liyor. Şimdi bu iki unsur ister istemez 
Ortadoğu’da Türkiye’nin o dengeli 
yaklaşımını değiştirdi. Bu daha ziya-
de 2011’den itibaren çok daha bariz 
bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu’da “Arap Uyanışı” 
dediğimiz, Tunus’ta başlayan sonra                    
Libya, Mısır, ardından Körfez ülkeleri-
ne ve nihayet Suriye’ye kadar yansıyan 
o dönüşüm ve kalkışma her ne kadar 
ekonomik adaletsizliklerden, sosyal ve 
hukuki eşitsizliklerden ve bir tür oto-
riter, totaliter rejimlere karşı bir halkın 
ayağa kalkışı şeklinde baş gösterse de 
giderek bir şekilde bir ideolojik dönü-
şüme doğru evrildi.  Ve AKP iktidarı 
bunu adeta bir fırsat olarak gördü. Ve 
Müslüman Kardeşler yakını ya da bağ-
lantılı olan siyasi partilerin ve ya bir ta-
kım oluşumların iktidara gelmesi için de 
açıkçası çaba gösterdi. Bunu Tunus’ta 
da yaptı. Bunu Mısır’da çok net bir şe-
kilde yaptı. Nitekim o yürümeyince de 
Mısır’la ilişkiler 2013 yılından itibaren 
çok ciddi bir şekilde bozuldu. Sırf AKP 
iktidarının istediği olmadı diye. Benzer 
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bir durum Suriye’de de gerçekleşti. Su-
riye’de de 2011’e kadar, 2011 öncesinde 
bütün batı ülkeleri tarafından bir terör 
devleti olarak anılan Suriye’yi Türkiye 
aslında uluslararası toplumla yakınlaş-
tırma, uluslararası toplumla bütünleş-
tirme için çaba gösterirken ve giderek 
Suriye ile kendi arasındaki ikili sorunla-
rı PKK ile ilgili, Abdullah Öcalan ile ilgili 
sorunları çözerken bir yandan da Suri-
ye’yi batının gördüğü şekilde bir terör 
devleti olmadığına ve batıya bunu an-
latarak onlarla bir bütünleşmeye doğ-
ru, onların bir uluslararası toplumla bü-
tünleşmesini sağlamak için de bir çaba 
içinde oldu. Fakat Arap Baharı dediği-
miz, o tabiri de pek sevmiyorum Arap 
Uyanışı dediğimiz dalga Suriye’ye gel-

diği zaman işte o ideolojik takıntı ne-
deniyle Müslüman Kardeşlerle ilgili 
birtakım gelişmeler istenmesi sonucu 
Suriye yönetiminden bu sefer Suriye 
ile ilişkiler birden bire çok ciddi bir şe-
kilde tersine döndü ve diyalog tama-
men kesildi ve ondan sonra da zaten 
Türkiye bir bakıma Suriye iç savaşının 
tarafı haline geldi. Benzer durum bir 
süre sonra Libya’da da baş gösterdi. O 
biraz daha yeni. Onu da izliyoruz. Dola-
yısıyla Türkiye’nin bu şekilde dönüşen 
bir dış politikası Ortadoğu’da yavaş 
yavaş tıkanmaya doğru gelişti. Çünkü 
o eski, dengeli ve taraflara eşit mesa-
fede duran politika terk edilince baş-
ta biraz evvel dile getirilen, Türkiye’nin 
hep imrenilen ve batıyla yakınlaştığı 
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için de bir örnek olarak görülen imajı 
yavaş yavaş acaba bizim zannettiğimiz 
Türkiye farklı bir Türkiye miymiş, ne-
den birden bire bizim kendi içimizdeki 
meselelerde taraf tutan hale geldi ve 
niçin bizim iç işlerimize müdahale edi-
yor, bu bir yeni-Osmanlıcılık mı, bu bir 
yeni-hegemonyacılık mı diye düşünül-
meye başlandı. Bunun sonucunda da 
giderek Türkiye AKP iktidarının ilk yıl-
larında başarılı bir Ortadoğu politikası 
izliyormuş görünümü verse de bunu 
bilhassa öncelikle 2009’dan itibaren 
Davos’la başlayıp 2010’da Mavi Mar-
mara olayı ile bozulan İsrail ilişkileri, ar-
dından 2013 yılında Mursi’nin bir askeri 
darbe ile devrilmesinden sonra Sisi ile 
biz hiçbir şekilde ilişki kurmayacağız 

deyip Mısır ile ilişkilerin bozulması aynı 
şekilde Esad’la Müslüman Kardeşlerin 
yeterince ayrıcalık vermediği ya da an-
layış göstermediği için bozulan diyalog 
bütün bu bölgedeki ülkelerle aramızın 
bozulmasına sebep oldu. Bu da gide-
rek Türkiye’yi bir örnek ülke olmaktan 
çok adeta bir hasım olarak görmeleri-
ne yol açtı bölge ülkelerinin.
 
ABD, düzen kurucu rolünden 
uzaklaştı

Yunus Emre: Teşekkür ediyorum. Meli-
ha Hocam bu turda bir konuyu günde-
me getirerek o konunun farklı açıları 
hakkında sizlerin görüşlerini soraca-
ğım. Konu Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
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bir önerisi. 2018 Seçim Beyanname-
sinde gündeme gelen ve 2020’deki 
Kurultayda kabul edilen bir konu. Kı-
saca OBİT dedik buna biz parti olarak. 
Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. 
Yani başlangıçta Türkiye’nin İran, Irak 
ve Suriye’nin üyesi olduğu ve sonra da 
üyelerinin genişleyeceği bir işbirliği, 
güvenlik, barış teşkilatının oluşturul-
ması konusu ile ilgili görüşlerinizi so-
racağım. Meliha hocam böyle bir öne-
rinin arka planında şöyle bir düşünce 
var. Uluslararası politikanın büyük 
güçlerinin bölgedeki müdahaleleri, 
kurdukları ittifaklar ve onların çıkar-
ları penceresinden bölgeye bakışları 
malum. Orta yerde de bir sonuç var. 
Bölgede istikrar, huzur, barış, ekono-
mik gelişme sağlanamadı. Size aslın-
da sormak istediğim mesele şu, büyük 
güçler baktıkları, bu da biraz eski bir 
laf oldu tabii büyük güçler ifadesi fi-
lan ama burada herhalde hepimiz bir 
şey anlıyoruz. Uluslararası politikanın 
önemli aktörlerinin, büyük güçlerin 
bölgeye etkilerini günümüzde nasıl 
değerlendirmeli? Bölgedeki ülkelerin 
bir şekilde kendi güvenliklerini, kendi 
ekonomik gelişmelerini sağlamaları 
konusunda büyük güçlerin bölgedeki 
etkilerini nasıl değerlendirmek gere-
kir? Partimizin önerisi hakkında da 
yine görüşlerinizi de bu kapsam içeri-
sinde sormuş olayım hocam. 

Meliha Altunışık: Teşekkürler. Ben ta-
kip etmemiştim bu OBİT önerisini. 
Memnun oldum. Çünkü ben bu konu-
da çok toplantıya katıldım, özel ola-
rak ilgilendiğim bir konu. Geçen sene 
bölgeselleşme, “Küresel Güneyde 
Bölgeselleşme” diye ders veriyorum. 
Dolayısıyla başka bölgelerdeki bölge-
selleşmelere bakıyorum. Çünkü Orta-
doğu bu konuda en geri görünüyor. 
Bölgeselleşmenin en az olduğu bölge. 
Diğer bölgelerden ne tür deneyimler 
devşirilebilir ona bakıyorum. OBİT de 
biraz bu AGİT’in bir tür Ortadoğu’ya 
uygulanması gibi geldi bana. O konu-
da bir şeyler söylemek isterim. Çünkü 
hakikaten kafa yorduğum bir konu. Bu 
neden olmuyor, var olan örgütler ne-
den işbirliğini sağlamıyor diye. 

Tarihsel olarak baktık bundan önce 
ama son yıllarda da baktığımız zaman 
Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra bir 
Amerika’nın tek güç, süper güç kal-
masıyla ve önce Körfez Savaşı ve daha 
sonra da 2003 yılında Irak’ı işgali. Bu 
iki dönemde de aslında Amerika kendi 
önderliğinde bir bölgesel düzlem kur-
maya çalıştı. Yani 90’lardan sonra barış 
sürecini başlattı biliyorsunuz. Arap-İs-
rail meselesinin bir bölgesel düzene en-
gel olacağı fikri ile hareket etti. O arada 
daha sonra çok eleştirildi bu, Irak’a ve 
İran’a bölgesel düzende bozucu rol oy-
nayacağını düşündüğü iki ülkeyi de çif-
te kuşatma politikasıyla izole etmeye 
çalıştı. Fakat bu sistem, bu çaba boşa 
çıktı. Yani 2000 yılında barış sürecinin 
ortadan kalktığını görüyoruz, Arap-İs-
rail barış sürecinde. Bir tek Ürdün’le bir 
barış antlaşması imzalanabildi. Ve bu 
çifte kuşatma politikasını yani İran’ı ve 
Irak’ı izole etme politikasında iflas et-
tiğini görüyoruz. Daha sonra 2003’te 
Amerika Irak’ı işgalinden sonra, bu 11 
Eylül sonrasına da gelen bir dönem, o 
dönemde yine bir bölge düzeni kurma 
çabası içine girdiğini görüyoruz. İşte o 
zaman biliyorsunuz demokratikleşme, 
biz de Büyük Ortadoğu Projesi olarak 
tartışılan, demokratikleşme, gerekirse 
zorla demokratikleştirme ve de o şe-
kilde yeni bir bölge düzeni kurma ça-
bası, bunun da büyük ölçüde başarılı 
olmadığını görüyoruz. Çünkü Irak işga-
li Amerika’nın gücünün en üste çıktığı 
ve sonra düşmeye başladığı bir dö-
nüm noktası oldu. Ondan sonra Ame-
rika’nın bölgeden Obama ile birlikte ki 
bu Trump ile devam etti, şimdi Biden 
da bunu yapmak istediğini söylüyor. 
Bölgede bu düzen kurucu rolünden 
artık uzaklaştığını, bölgede çıkarları 
için müdahalelerde bulunacağını, fakat 
bölgede düzenleyici ülke, yani asıl dış 
güç olarak var olmayı pek istemediğini 
bu Irak deneyiminden sonra ve de As-
ya’ya yönelme ihtiyacından sonra gö-
rüyoruz. Onun yanında bu boşluğu da 
doldurmak üzere Rusya’nın önemli bir 
büyük güç olarak bölgeye dahil oldu-
ğunu görüyoruz. Bu tabii Suriye’de çok 
açık. Bugün Suriye’de herhangi bir çö-
züm Rusya’sız mümkün görünmüyor. 
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Ortadoğu 
Barış 
ve 
İşbirliği 
Teşkilatı
kurulacaktır.
Kemal Kılıçdaroğlu (Temmuz 2020 - Ankara)
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Rusya da çok etkin. Ama Rusya’nın ro-
lünü Suriye ile sınırlamamak lazım, öyle 
görmemek lazım. Rusya’nın Körfez ile 
de ilişkileri oldukça gelişmiş durumda, 
İsrail ile de öyle. Sudan’la, Mısır’la iliş-
kileri, biliyorsunuz Libya’da dolaylı ola-
rak varlığı. Dolayısıyla Rusya’da artık 
bölgede kendi modelini uygulamaya 
çalışan bir ülke konumunda. Bir iki yıl 
önce takip etmişsinizdir, Rusya Körfez 
için buna benzer bir bölge işbirliği ve 
barış ve istikrar önerisi sundu. Dolayı-
sıyla Rusya’yı görüyoruz. Öte yandan 
Çin var. Tabii Çin de ekonomik olarak 
bölgede. Fakat gittikçe etkin olmaya 
başladığını görüyoruz. Henüz bu bir si-
yasal ve güvenlik boyutuna dönüşmüş 
değil ama ekonomik olarak çıkarlarını 
korumak için Çin’in de gittikçe Ortado-
ğu’da daha da etkin olacağını bekleye-
biliriz. Körfez ülkeleri ile ilişkileri. Yani 
bugün bakıyoruz Suudi Arabistan o ka-
dar Amerika’ya yakın bir ülke ama bir 
taraftan askeri projelerini Çin ile yürü-
tüyor. Ya da dolayısıyla Mısır, yani Sisi 
gayet yakın Batı ülkelerine ama Çin ile 
de gayet yakın ilişkiler sürdürüyor. 

Arap Ligi şu anda neredeyse ölü

Yani küresel güçlerin bölgedeki angaj-
manlarında ilginç şeyler oluyor. Bu-
nun yaratacağı bölgesel dinamikleri 
iyi gözlemlemek lazım. Onun dışında 
bölge ülkelerinin de bölge vizyonları, 
bölgeye barış ve istikrar getirmek üze-
re bir takım girişimleri oldu. Gelenek-
sel olarak Arap dünyası önemli. Orta-
doğu dediğimizde önemli bir dinamik, 
bir Arap odak var. 22 Arap ülkesinden 
oluşan bir Arap odak var. Ve onun dı-
şında da 3 tane Arap olmayan ülke var. 
İsrail, İran ve Türkiye. Ve bu ülkeler de 
önemli ülkeler. Yani bölgesel güçler. 
Askeri olarak, ekonomik olarak, hatta 
bazen zaman zaman yumuşak güçleri, 
İsrail için söz konusu olmasa da İran ve 
Türkiye zaman zaman yumuşak gücü-
nü kullanıyor. Dolayısıyla böyle bir di-
namik mevcut bölgede. Ben bunun da 
bölgeselleşmeyi zorlaştıran bir faktör 
olduğunu görüyorum. Yani bölgesel-
leştirmeyi zorlaştıran birinci faktör bel-
ki dış aktörler. Bunlar bazen bölgesel-
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leştirmeyi destekler görünse de daha 
çok kendi alanlarını da tahkim edecek 
şekilde bunu yapıyorlar ve bu bölge-
de tepki çekebiliyorlar. Karşı gruplar 
oluşturabiliyor. İkinci mesele bu Arap 
odak ve etraftaki 3 Arap olmayan ülke. 
Bunun zorlukları var. Bakın İran da ge-
çenlerde yine Körfez için bir işbirliği 
bölgesel işbirliği önerisi ile geldi. O da 
bir yere gitmedi. Türkiye de aslında za-
man zaman bölgesel işbirliği projeleri 
ile çıkmış bir ülke. Ne zaman? Örneğin 
bu Körfez Krizi’nden sonra mesela Irak 
ve komşuları projesi vardı Türkiye’nin. 
Ben onu da bir bölge sorununa kom-
şularla, Irak’la birlikte çözüme kavuş-
turmak, buradaki sorunları idare etme 
projesi olarak görüyorum. Ondan son-
ra biliyorsunuz 2000’li yılların başında 
da Türkiye özellikle önce ekonomik iş-
birliğini geliştirecek, Suriye’deki ayak-
lanma olmadan hemen önce serbest ti-
caret anlaşması imzalandı ve Suriye ile 
bir ekonomik işbirliği alanı oluşturuldu. 
Buna Irak da eklenecekti, Ürdün’de ek-
lenecekti. Türkiye’nin böyle bir önerisi 
vardı. Dolayısıyla İran ve Türkiye’nin bu 
tür önerileri, hatta İsrail’in bile barış sü-
recinde önerileri var. Barış süreci baş-
ladıktan sonra Şimon Peres bir kitap 
yazmıştır. Yeni Ortadoğu diye. O da ba-
rıştan sonra nasıl bir Ortadoğu ortaya 
çıkabilir diye bir çalışmadır. Dolayısıyla 
bu ülkelerin de öneriler var. Fakat bun-
lar işte Arap odağının dışında ülkeler 
olduğu için bir yere kadar gidebiliyor-
lar. Dolayısıyla şüpheyle karşılanıyorlar. 
Ben Arap ülkelerinde yaptığım konfe-
ranslarda anlattığım zaman bana hep 
mutlaka şöyle bir soru gelirdi. Tamam 
profesör ama Türkiye aslında ne yap-
mak istiyor. Neden ekonomik işbirliği 
istiyor diye. Dolayısıyla daha bir kuşku 
ile yaklaşılıyor o anlamda. 

Bir de Arap ülkelerinin kendi çabala-
rı var. Bu en eskisi. Aslında bunun ilk 
örneği ilk bölgesel örgüt de olan Arap 
Ligi’dir. Fakat Arap Ligi maalesef hiçbir 
zaman etkin olamadı. Şu anda da ne-
redeyse ölü. O kadar konu var bölge-
de. Hiçbirinde söyleyecek şeyi yok. En 
son bu Filistin meselesindeki problem 
de dâhil olmak üzere. Bir de biliyorsu-

nuz Körfez İşbirliği Örgütü var. Bunu 
bir ölçüde başarılı görüyorum ben. O 
da 2017’de bir kriz yaşadı. Şimdi tekrar 
Katar ile anlaştılar. Özellikle ekonomik 
entegresyonda ilginç ilerlemeler kay-
dettiler. Dolayısıyla bölgede bu konu-
da bir takım sorunlar var. 

Ama ben bu öneriyi çok isabetli ola-
rak görüyorum. Çünkü başka yolu yok. 
Yani bir şekilde bu problemlerin çözü-
mü için en azından ülkelerin bir araya 
gelip belli normlar üzerinde anlaşıp 
aynı masada olmaları gerekiyor. Çünkü 
bu olmazsa her şey sıfır toplamlı iliş-
kiye dönüyor ve sürekli bir rekabet ve 
uyuşmazlıklar daha da büyüyor. Son 
dönemde gördüğümüz iç savaş bölge 
açısından büyük acılar yarattı. Dola-
yısıyla bu bölgeselleşmeyi bir şekilde 
sağlamak gerekiyor. 

Bölgede büyüme hızı son 50 yılın 
en düşük seviyesinde

Peki, bu nasıl olacak? Çeşitli yöntemler 
var. Herkesin katılacağı, comprehen-
sive dediğimiz bir şey mümkün mü? 
Yoksa acaba biraz daha küçük küçük 
gruplarla mı gitmeliyiz? Daha sonra 
daha geniş anlamda bütünleşmeler 
yaratılabilir mi? Çünkü küçük gruplarla 
ve daha spesifik konularla gitmek daha 
mantıklı görünüyor. Çünkü, compre-
hensive bir şey yaptığınız zaman, her 
şeyi kattığınız zaman çok kompleks 
hale geliyor. Fakat diğerinde de şöyle 
bir sorunla karşılaşıyoruz. Genellikle 
konular birbirine entegre. Yani işte bel-
li rekabetler Libya’yı da etkiliyor, Suri-
ye’yi de etkiliyor, Yemen’i de etkiliyor 
filan. Yani bugün bakın Doğu Akdeniz 
meselesinde biz BAE görüyoruz. Do-
layısıyla o meseleyi zorlaştırıyor. Ama 
yapılamayacak değil. Mesela bu İran’la 
nükleer anlaşma. Tabii diplomasinin o 
anlamda bir zaferiydi. Trump çıktı o 
anlaşmadan ama şimdi tekrar görü-
şülüyor. Dolayısıyla yine ben her şeye 
rağmen daha hani spresifik konularda 
biraz güven arttırıcı adımların atılma-
sının önemli olduğunu düşünüyorum. 
Burada neden ülkeler buna ihtiyaç du-
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yar sorusu gündeme geliyor. Baktığınız 
zaman başka örneklere. Ya ortak bir 
düşman olur, ona karşı ülkeler bir araya 
gelir. Burada o çok söz konusu değil. 
Dediğim gibi hem Arap odak Arap ol-
mayan ülkeler ama Arap odak da ken-
di içinde problemli. Dolayısıyla burada 
artık bölgesel istikrarsızlığın artık da-
yanılamaz olması, herkesin kaybetmesi 
önemli bir faktör. IMF raporlarına göre 
büyüme hızı bu bölgede son 50 yılın 
en düşük rakamlarına düştü. COVID ile 
birlikte zaten var olan sorunlar, biraz 
önce bahsedildi 10 yıl geçti bu ayak-
lanmalardan ama bunun altında yatan 
eşitsizlik meseleleri, yolsuzluk mese-
leleri, hala ortada. Hatta daha da kötü 
durumda. COVID ile daha da fazla. 
Arap Ayaklanmaları 2, ya da Arap Ba-
harı 2 dediğimiz süreç var. Bakın Ceza-
yir, Sudan, Lübnan ve Irak’ta ayaklan-
malar. Irak’ta tekrar başladı. Hakikaten 
bu ülkeler, bu rejimler kendi güvenlik-
lerini düşünüyorlar. Bunu düşünüyor-
larsa da bu tür işbirlikleriyle mesele-
leri çözmeleri lazım. Şunu söyleyeyim. 
Bazı şeyler var, bazı emareler var. Ülke-
lerin artık bu askerileşme, sıfır toplam, 
yayılma filan gibi politikalarını sürdür-
mekte zorlandıkları ile ilgili. Mesela Ka-
tar, Körfez İşbirliği Örgütü meselesinin 
çözülmesi, çözüm yoluna girmesi buna 
bir örnek. İran’la Nükleer anlaşma için 
tekrar konuşuluyor. Ve daha da önem-
lisi birçok ülke örneğin BAE bazı asker-
lerini çekiyor. Bakın Yemen’de yeni bir 
süreç başlatılmaya çalışılıyor. Libya’da 
öyle. Suriye’de bir siyasi çözüm olma-
sa da bir durulma söz konusu epeydir. 
Türkiye bakıyoruz ilişkilerine yeniden 
bir ayar vermeye çalışıyor. Mısır ile gö-
rüşmeye çalışıyor, ilişkilerini düzeltme-
ye çalışıyor. İsrail ile de başlamışlardı. 
Bu son olaydan sonra o kaldı ama BAE 
ile görüşmeler, Suudi Arabistan ile iliş-
kileri düzeltmeye çalışmalar. Bunu di-
ğer ülkelerde de görüyoruz. İran ile 
Suudi Arabistan konuşuyor mesela 
Yemen üzerinden. Bu bir fırsat olabilir. 
Bu emareler bu doygunluğa artık ge-
lindiğini, çünkü artık hakikaten bu böl-
ge kaç 10 yıldır, özellikle de 2003’ten 
sonra, Amerika’nın işgalinden sonra 
birçok sorunla boğuşuyor. Hem böl-

gesel istikrar açısından, hem ülkelerin 
içindeki meseleler açısından. Yani ben 
genellikle optimist olmaya çalışıyorum 
ama belki bu bir fırsat olabilir ama zor 
bu süreçler. Ama ben başka bir yol 
göremiyorum açıkçası. Çünkü öbürü, 
bu bölgedeki halkların hakikaten yani 
gelişmeme sorunları, istikrarsızlık, in-
sanların yurtlarında edilmesi gibi bü-
yük sorunların devam etmesi demektir. 
Türkiye bu konuda ön alırsa bence çok 
faydalı olur. Ama mutlaka partnerlarla 
hareket etmeli diye düşünüyorum. Bi-
raz önceki nedenler nedeniyle. 

Yunus Emre: Hocam çok teşekkür edi-
yorum. Gerçekten çok doyurucu bir 
yanıt oldu. 

Meliha Altunışık: Biraz heyecanlandım 
çünkü beni heyecanlandıran bir konu 
bu.

Türkiye’nin zihniyetine en yakın 
ülke Suriye’dir

Yunus Emre: Harika. Bizim açımızdan 
da mutluluk verici. Yaşar Bey, Sayın 
Bakanım şöyle devam etmek istiyo-
rum. Aynı konuyu bir soru olarak size 
de yönelteceğim. Ama tabii okuyu-
cularımız açısından biraz açmak fay-
dalı olabilir. Meliha hocam da temas 
etti. Şöyle düşünelim. 20. Yüzyılın ilk 
yarısında iki büyük genel savaş oldu. 
İki dünya savaşı oldu. Bunlar Avrupa 
sorunu olarak ortaya çıktı. Avrupa sa-
vaşı olarak başladı. Ancak Avrupalılar 
daha sonra bu savaşın içinden Avrupa 
Konseyi’ni, Avrupa entegresyonunu 
daha sonra ortaya çıkartmayı başar-
dılar. Ya da Soğuk Savaş’ta AGİT ile 
bir mekanizma yaratmayı başardılar. 
Biz niye bunu yapamıyoruz? Bizim 
bölge, biz derken tabii biz bir yanıy-
la da Avrupalıyız tabi. Bizim bölge 
derken Avrupa’dan ayrı bunu düşü-
nerek söylemiyorum ama biraz da Or-
tadoğuluyuz. Biraz Balkanlıyız, biraz 
Kafkaslıyız biraz da Ortadoğuluyuz. 
Ortadoğulular olarak Yaşar Bey sizce 
bunu niye başaramıyoruz, niye olmadı 
şimdiye kadar? 
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Yaşar Yakış:  Aydınlanmanın Avru-
pa’da başladığını kabul etmemiz lazım. 
Yani aydınlanma çağının, rönesans ve 
reformun Avrupa’da başladığını düşü-
nürsek Aydınlanma o zaman başladı. 
Hatta ondan sonra dahi din savaşları 
oldu. 30 yıl savaşları oldu. Ancak 30 
yıl savaşlarından sonra ülkeler egemen 
eşitlik kavramını getirdiler. Aydınlan-
manın ilk başladığı yer olan Avrupa’da 
bu süreç o kadar yavaş işlemişken aynı 
kompozisyonda olmayan, aynı düşün-
ce yapısına sahip olmayan ülkelerde de 
aynı tarihte olmasını beklememiz doğ-
ru değil. Yani birçok şey nasıl batıdan 
gelmişse Ortadoğu’ya ya da dünyanın 
başka yerlerine, o sizin söylediğiniz ve 

Sayın Meliha Hocamızın da söylediği o 
iyimser beklentinin de olabilmesi için 
inşallah o da olacaktır. Çünkü ülkeler 
zaman içinde anlayacaklardır ki bunun 
gidişatı yok. Ve hatta Meliha Hocanın 
da kısmen ilgilendiği bir konu vardı. 
Avrupa Birliği’nin doğuşu. Avrupa’nın 
en controversial sayılan, en zıtlık sa-
yılan kömür ve çelik konusunda Saar 
bölgesi Fransa ile Almanya arasında 
defalarca el değiştirdi. En sonunda 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Al-
manlar yenildikten sonra Fransa’da bir 
adam, bir planlama müsteşarı, bu Saar 
bölgesi Fransa’ya verildi ama burayı 
Almanlarla birlikte çalıştıralım da bu işi 
birlikte yürütelim diye bir fikir ortaya 



44    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

attı. Ondan sonra ortak pazara ve şim-
diki Avrupa Birliğine dönüştü. 

Ortadoğu’da da ona benzer bir konu 
ararsanız su konusu. Su konusu Orta-
doğu’da en kıt, en fazla ihtiyaç duyu-
lan bir konu. Zaman zaman su savaş-
larından bahsediliyor. Dolayısıyla bu 
konuda da şu anda çeşitli girişimler 
var. Tabii en büyük işbirliği konusu Fı-
rat ve Dicle. Şeria Nehri’ni de kıyıdaşlar 
arasında birleştirme imkanı var ama o 
o kadar değil. Bir de Nil Nehri var. O 
da 8-10 devleti ilgilendiriyor. Onlardan 
başlamak mümkün. Belki günün birin-
de hakikaten de nasıl en zıtlaşma ko-
nusu olan husus Avrupa’da Avrupa Bir-
liği’ni yarattıysa Ortadoğu’da da önce 
Suriye, Irak ve Türkiye arasında bir 
doğru işbirliği zemini bulunabilse, yani 
Suriye ile Irak Fırat ve Dicle Nehri’nin 
suları konusunu politize etmeyi ön pla-
na çıkarmışlardır. Uluslararası camiada 
kabul edilen suların akılcı ve hakkani-
yete uygun bölüşümü yerine suyun 
kaç milyar metreküp su çıkıyorsa bunu 
eşit olarak 3e bölelim ve herkes iste-

diği şekilde harcasın yaklaşımı var. 
Ancak dünyada kabul edilen kurallar 
hakkaniyete uygun ve marjinal fayda-
sı en fazla olacak şekilde kullanılması-
dır. Belki günün birinde o da olacaktır. 
Ama onun bir süreç olduğunu düşü-
nüyorum. O kıvılcım nereden çıkacak-
tır. Şu anda mesela Mısır ile Etiyopya 
arasında Rönesans Barajı adı verilen 
barajdan ötürü bir gerginlik var. Çünkü 
Nil Nehri, Mısır için çok önemli. Yani Nil 
Nehri yoksa Mısır da yok. Mısır toprak-
larının yüzde 95’i kullanılmaz toprak-
lardır. Sadece Nil Nehri’nin kıyıları ve 
deltadaki topraklar ki bu da Mısır top-
raklarının yüzde 5’ine tekabül ediyor. 
Hayat onun etrafında dolaşıyor. Öbür 
yerlerden hiçbir şekilde yararlanabilme 
imkanı yok. Dolayısıyla Nil Nehri olma-
dan Mısır yok. Yukarı kıyıdaş ülkeleri 
olan Victoria Gölü’nden kaynaklandı-
ğını düşünürsek Nil Nehri’nin oradan 
beri gelen 10 kadar ülke var galiba, on-
ların da eşit ve hakkaniyete uygun bir 
şekilde bölüşülebilme süreci gibi bir 
şey başlayabilir. Meliha hocamızın üze-
rinde durduğu bir husus var. Bu OBİT 
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meselesi, sizin de soru olarak ortaya 
attığınız. Ben Kahire’de büyükelçi iken 
bana Ankara’dan talimat olarak böyle 
bir şey düşünüyoruz bu AGİT örneğine 
benzer, Ortadoğu’da bir işbirliği teş-
kilatı, o zaman OBİT adı verilmemişti,  
yani AGİT benzeri bir yapı mümkün 
müdür diye. Gittim talimatıma uygun 
olarak Mısır Hariciyesinde görüştüm. 
Kesinlikle büyük bir tereddütle karşı-
ladılar. Yani Türkiye’den Meliha Hoca-
ma sormuşlar ya Türkiye’nin amacı ne 
diye, bunu Türkiye ortaya attığına göre 
bunu Amerikalılar Türkiye’ye söylemiş-
lerdir ondan sonra da Türkiye de bize 
satmaya çalışıyor diye düşünülüyor. 
Böyle bir önyargı ile yaklaşıyorlar. Bu 
önyargı er veya geç, zamanı gelince, 
olgunlaşınca, hani şey, dünyadaki şeyi 
alev yavaş yavaş kabuklaşıp da, prebi-
otic soup dediğimiz, yaşam öncesi olu-
şumlar o zaman bir kıvılcımla ilk amino 
asitlerin ortaya çıktığı ondan sonra  da 
hayatın başladığı varsayılıyor. Bu pre-
biotic soup Ortadoğu’da henüz oluş-
muş değil. Öyle zannediyorum ama er 
geç oluşacaktır. O kıvılcım nerede çı-

kacaktır? Nil sebebiyle mi? Fırat, Dic-
le sebebiyle mi? Ya da bambaşka bir 
sebeple mi? Onu da zamanla görece-
ğiz. Ama ufaktan başlamak gerekiyor. 
Sayın Prof. Altunışık’ın görüşüne ta-
mamen katılıyorum. Az sayıda ülkeden 
başlamak daha yararlıdır. Ben bir ara 
vaktiyle Suriye’de de görev yaptım, 
Mısır’da da görev yaptım. 4 yıl Suriye, 
4 yıl Mısır, 4 yıl da Suudi Arabistan’da 
görev yaptım. O ülkelerdeki havayı, o 
ülkelerde o kadar uzun süre 12 yıl toz 
yuttuğunuz zaman pek tabii ki oradaki 
havayı daha fazla almış oluyorsunuz. 
Orada bu hava henüz oluşmuş değildi 
ve o tereddüt her zaman vardı. Şimdi 
de ne zaman olacağı belli olmayan ama 
er geç olabileceğini tahmin ettiğim bir 
şey var. Bu bir süreçtir, akşamdan sa-
baha olmaz. Türkiye ile Suriye arasında 
beraber ailecek, devlet başkanlarının 
tatile gittikleri, iyi vakit geçirdikleri, ai-
lecek bir arada oldukları dönemi düşü-
nün, o zaman benim vaktiyle Suriye’de 
görev almış ve son derece zor koşul-
larda görev yapmış bir insan olarak 
acaba Türkiye ile Suriye arasından baş-
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lamak üzere çünkü zihniyet olarak Or-
tadoğu’da birbirine en yakın ülke nedir 
desen, ya da Türkiye’ye en yakın Arap 
ülkelerine arasında Türkiye’nin zihniye-
tine en yakın ülke hangisi derseniz Su-
riye derim. Suriye çok sofistike bir ül-
kedir. Oradaki Marunilerin de etkisiyle 
Türkiye ile birçok bakımdan yakın bir 
ülkeydi ama başka nedenlerle zaman 
içinde arada mesafe oluştu. Hatay me-
selesi onlardan biridir. Şimdi de Türki-
ye’nin izlediği yanlış Suriye politikası 
nedeniyle o noktadayız. Ben Suriye ile 
ilk başlangıçta, o devlet başkanlarının 
ailecek piknik yaptıkları dönemlerde 
heveslenmiştim. Olursa şimdi olur. Ve 
Türkiye ile Suriye arasında başlayıp on-
dan sonra öteki ülkeleri. Hele de aynı 
zamanda suyu da bir araç olarak kulla-
nırsak önce Suriye ile Türkiye arasında 
Fırat Nehri’nin sularının makul bir şekil-
de tahsis edilmesi, paylaşılması demek 
istemiyorum çünkü paylaşım başka bir 
anlama geliyor, tahsis edilmesi, ihti-
yaçlara göre tahsis edilmesi meselesi 
olsaydı iyi bir başlangıç olurdu. Dicle 
Nehri’nin Suriye ile pek alakası yok. 
Dicle Nehri Türkiye ile Suriye arasında 
27 ve ya 30 km mesafede sınır teşkil 
ediyor. Asıl Türkiye ile Suriye arasında 
su konusundaki anlaşmazlık ve ya an-
laşma ihtimali Fırat Nehri üzerinde ola-
caktı. O Fırat da iyi bir rüzgar yakala-
yabilseydik ondan başlayıp önce Irak’ı 
içine katıp, sonra Ürdün’ü içine katıp, 
Lübnan’ı içine katıp, Lübnan’da da Su-
riye-Lübnan ve Türkiye Asi Nehri’ne kı-
yıdaş olmaları nedeniyle ortak sorun-
ları var. O da o çorbanın içine katılmak 
suretiyle bir gelişme kaydedilebilirdi. 
Ama öyle zannediyorum o prebiotic 
soup dediğimiz şey hayat öncesi çorba 
oluşmuş değil şu anda.

Yunus Emre: Çok teşekkür ediyorum 
efendim. Ünal Bey, sizinle devam ede-
ceğiz. Tabii yine aynı soruyu size yö-
nelteceğim. O konudaki değerlendir-
melerinizi almak istiyorum. Belki size 
de özel olarak biraz daha nasıl soru-
sunu yöneltebilirim. Yani bu nasıl ola-
bilir, nasıl olur gibi bir açılımı sizden 
isteyebilirim.

OBİT bir inisiyatif, bir girişim 
olarak başlayabilir

Ünal Çeviköz: Şimdi bölgeselleşme 
örneklerine bakmak lazım. Yani bizim 
civarımızda bizim batımızda ve do-
ğumuzda sınır olduğumuz bölgelerde 
daha evvel buna benzer girişimler oldu 
mu? Yani AGİT gibi büyük bir örnek-
ten hareket etmek yerine belki önce 
Güneydoğu Avrupa, yani Balkanlarda-
ki örnekten hareket etmek mümkün. 
Kafkasya’da Türkiye’nin 2008’de Gür-
cistan ile Rusya arasında savaş çıktığı 
zaman Kafkas İstikrar ve İşbirliği Plat-
formu diye bir girişimi olmuştu. Onu 
tekrar dikkate almak mümkün olabilir. 
Ben Güneydoğu Avrupa yani Balkan-
lardaki örneği özellikle önemli buluyo-
rum. Çünkü oradan çıkaracak önemli 
sonuçlar var. Kısmen ve büyük ölçüde 
başarılı oldu denilebilir. Ama başarılı 
olmasının iki tane önemli sebebi var. 
Birincisi barış antlaşması imzalandık-
tan sonra başarılı oldu. Yani Dayton 
Antlaşması’nın imzalanması Balkan-
lar’da bugün Ortadoğu’da gördüğü-
müz türden gerginlikleri, çatışmaları, 
savaş durumunu ortadan kaldırdı. Her 
şeyden evvel Ortadoğu’da da böyle 
bir ilerleme sağlanması gerekir ki önce 
bölge ülkeleri arasında böyle bir araya 
gelebilme mümkün olsun. Bu henüz 
yok. Çünkü hala Arap-İsrail uyuşmaz-
lığı, Filistin-İsrail Savaşı, Suriye-İsrail 
uyuşmazlığı gibi uyuşmazlıklar devam 
ediyor. İkinci başarı kıstası da bölge-
nin ülkelerine bir perspektif verilmesi 
idi. Balkanlarda yani Güneydoğu Av-
rupa’da verilen perspektif de Avrupa 
Birliği ve NATO üyeliği idi. Dolayısıyla 
bütün ülkeler belki NATO’yu o kadar 
öncelikli olmasa dahi Avrupa Birliği 
üyeliğini bir perspektif olarak gördü-
ler. Ve barış antlaşmasının sağlanma-
sından sonra aralarındaki işbirliğini ve 
kendi aralarındaki sorunları çözebilme-
yi AB’ye bir hazırlık olarak ve bir ak-
lama platformu olarak algıladılar. Bu 
perspektifin verilmiş olması da Güney-
doğu Avrupa’da başarıya ulaşılmasın-
da önemli bir rol oynadı. Bugün bak-
tığımızda neredeyse o sürecin içindeki 
bütün ülkeler Avrupa Birliği üyesi hali-
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ne gelmiş gibiler. Ya da birkaç tane kal-
dı, onlar da o yolda ilerliyorlar. 

Şimdi Ortadoğu’da böyle bir perspektif 
verme imkânımız var mı? Yok. Bir kere 
çok farklı ve çok benzemez ülkeler var, 
bir değerler birlikteliği yok her şeyden 
evvel. Belki din ortak bir beraberlik olsa 
dahi mezhep farklılıkları var. Bu mez-
hep farklılıkları zaten çatışmaları veya 
bölgede üstünlük elde etmek için bazı 
ülkelerin mesela İran’ın politikalarını et-
kiliyor. Dolayısıyla onun üzerinden git-
mek yerine daha çok işbirliği ve daha 
çok işlevsel bir takım konular üzerin-

den hareket etmek ve bölge ülkelerine 
de bir perspektif verilecekse şimdiye 
kadar çektikleri çilelerin, ıstırapların, 
bütün sosyal, ekonomik, siyasi, hukuki, 
eşitsizlik ve adaletsizliklerin ortadan 
kalkacağı bir perspektif vermek uygun 
olabilir. Bu hala bir değerler bütünlüğü 
değil. Çünkü ülkelerin hepsinde farklı 
değerler var. En azından Türkiye bir-
çok Avrupa kurumunun, Avrupa Atlan-
tik kurumlarının üyesi olduğu için farklı 
değerlerle hareket ediyor. Türkiye’nin 
beraber hareket ettiği müttefikleri ile 
birlikte sahip olduğu bu değerler Orta-
doğu’daki ülkelerin birçoğunda henüz 
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yok. Ama ilginç bir boyutu dile geti-
reyim. Meliha Hoca 22 Arap ülkesinin 
bulunduğunu ve orada bir Arap odağı-
nın bulunduğunu, bunun dışında da 3 
tane Arap olmayan ülke olduğunu yani 
İsrail, Türkiye ve İran’ın bulunduğunu 
söyledi. Ortadoğu’nun önemli sorunla-
rından bir tanesi de aslında Kürt soru-
nu. Bu Türkiye, Suriye, Irak ve İran’da 
yaşayan Kürtlerin hemen hemen her 
ülkede benzer sorunlarla karşı karşıya 
olduğunu unutmamak lazım. Onun için 
aslında OBİT projesinin CHP tarafından 
önerilmesi ve bu önermede Türkiye, 
İran, Irak ve Suriye’den yani bu 4 ülke-
den bahsedilmesi böyle bir ortak pay-
da da oluşturuyor. Bunu da herhangi 
bir önerme yap-
maksızın sadece 
dikkat çekmek 
bakımından vur-
gulamak isterim. 

Şimdi eğer is-
tikrarsızlığın da-
yanılamaz hale 
gelmiş olması 
bir ortak payda 
olacak ise bu bir 
perspektif ola-
rak düşünülebilir. 
Ancak şunu da 
tabii unutmamak 
lazım. Biz her ne 
kadar OBİT der-
ken Ortadoğu 
Barış ve İşbirliği 
Teşkilatından yani bir teşkilattan söz 
ediyor isek de bu bir inisiyatif, bir girişim 
olarak başlar. Ve bu girişimler zaman 
içinde bir daimi sekretaryaya kavuşur. 
Daimi sekretaryadan sonra yıllar içinde 
evrilerek bir teşkilatlanmaya doğru bir 
kurumsallaşmaya doğru evrilir. Bunu 
daha ilk kurulduğu andan itibaren bir 
kurumsallaşmış teşkilat şeklinde gör-
mek pek kolay olmayabilir çeşitli se-
beplerden dolayı. O sorunları da zaten 
Meliha hoca da sayın bakanım da ayrı 
ayrı dile getirdiler. Onun için burada 
belki küçük küçük gruplardan hareket 
etmenin ve giderek onların birbirleriyle 
örtüşerek ve birbirleriyle bir bütünlük 
sağlayarak büyütmenin yollardan biri 

olabileceği akla geliyor. Örneğin Sayın 
Bakanım biraz evvel Türkiye - Suriye 
ile başlanabilir dedi. Su meselesi fev-
kalade isabetli bir konudur. Su ve tarım 
alanında işbirliği aslında Ortadoğu ül-
keleri arasında önemli bir paydaş ha-
line gelebilir ve bunun üzerinden çok 
işlevsel ve herkesin yararına ve çıkarı-
na olabilecek şekilde bir işbirliği orta-
mı yaratılabilir. Türkiye Suriye işbirliği 
ile başlanabilir. Bu tabii yine OBİT’te 
CHP’nin önerdiği gibi Türkiye, Suriye, 
İran ve Irak şeklinde de 4 ülke arasında 
geliştirilebilir. Ancak burada önü çe-
ken ülkenin Türkiye olması Türkiye’nin 
farklı değerlere sahip olmasından, bu 
değerleri de yavaş yavaş Ortadoğu ül-

kelerine de kabul 
ettirebilme po-
tansiyeline sahip 
olmasından do-
layı Türkiye’nin 
önde olmasıyla 
yürüyebilir diye 
düşünüyorum. 
Bir başka grup-
laşmada yine 
daha evvel öne-
rilmiş olan ta-
rımsal işbirliği 
babında Türkiye, 
Ürdün, Lübnan 
ve Suriye dört-
lüsü. Ve ya yine 
ileriye dönük ola-
rak İsrail ile barış 
anlaşması ya da 

diplomatik ilişki kuran ilk iki Arap ülke-
si olan Mısır ve Ürdün ile Türkiye’nin İs-
rail’i de alacak şekilde bir başka grup-
laşma oluşturması ve gruplaşmaların 
kendi aralarında bazı ilerlemeler kay-
dettikten sonra diğerleri ile eklemlene-
rek daha da geniş bir Ortadoğu istikrar 
platformu arayışına dönüşmesine yol 
açabilir. Onun için adım adım gidil-
mesi ve bu şekilde bazı etaplarla, bu 
etapların ileriye dönük olarak da bir-
birleri ile eklemlenmesi sayesinde bir 
ilerleme sağlanabilir. Ama her şeyden 
evvel şunu tekrar vurgulamak isterim. 
Yine Güneydoğu Avrupa örneğinden 
hareket edecek olursak, öncelikle barı-
şın sağlanması, Balkanlarda ve Güney-
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doğu Avrupa’da gelişmeyi mümkün 
kılmıştır. İkinci olarak da ileriye dönük 
bir perspektif verilmesi bunu mümkün 
kılmıştır. İşte o perspektifi iyi tespit et-
mek, o perspektifi herkesin fayda sağ-
layabileceği bir olanak halinde herkese 
anlatabilmek. Ve bunun için de Türki-
ye’nin belli değerlerin, örneğin her tür-
lü haksızlığın, insan haklarının, temel 
hak ve özgürlüklerin ne kadar önem-
li olduğunu, adaletsizliklerin ortadan 
kalkması için bunun mutlaka içselleş-
tirilmesi gerektiğini anlatması gerekir. 
Buradan belki de bir son cümle olarak 
veya sonuç olarak şunu çıkartabilirim. 
Maalesef Türkiye bu bahsettiğim de-
ğerler bakımından bölge ülkeleri ara-
sında bir örnek olarak görülmüyor. 
AKP iktidarında OBİT projesinin hayata 
geçmesinin de bu nedenle kolay olma-
yacağını düşünüyorum. Çünkü bugün 
Türkiye hem Irak’ta hem Suriye’de el-
bette haklı bir takım nedenlerle ve gü-
venlik meseleleri nedeniyle asker bu-
lundurmakta. İran ile Türkiye arasında 
Suriye’nin ileriye dönük olarak yeniden 
demokratikleşmesi sürecinde farklılık-
ları var, farklı görüşleri var. Aynı şekilde 
bölgeye bakarken Türkiye’nin ve İran’ın 
yine farklı noktalardan hareket ettikleri 
ve bölge sorunlarına karşı farklı yak-
laşımlar içinde olduklarını hatırlamak 
lazım. Zaten OBİT projesinin de ancak 
CHP’den geliyor olması da bütün bu 
sıkıntıların önümüzdeki engeller olarak 
durduğunu çok net bir şekilde anlatı-
yor sanırım. 

Yunus Emre: Çok teşekkür ediyorum. 
Şimdi bu turda çok kısa ikişer dakika-
lık birer toparlama ifadesi isteyece-
ğim. Meliha Hocam bölgeselleşmenin 
önünü açan konular arasında bir ortak 
karşıt olmasını da vurgulamıştınız. 
Sanki Türkiye o role soyunmuş gibi 
görünüyor. Yani birliktelikler bir öl-
çüde bölgesel olarak Türkiye’ye kar-
şı, Ankara’ya karşı oluşuyormuş gibi. 
Bunu da bir espri olarak not etmiş ola-
yım. Kısa bir değerlendirme istiyorum 
Meliha Hocam sizden başlayarak.

Bölgede su, tarım ve çevre 
konularında iş birliği yapılabilir

Meliha Altunışık: Yani çok ilginç ko-
nulara değinildi. Ben de çok faydalan-
dım. Birkaç nokta üzerinde ben de ko-
nuşmak istiyorum. Bir kere Ünal Beye 
katılıyorum. Kurumsallaşma üzerinde 
ısrarla durmamak lazım. Zaten farklı 
örnekleri var. Mesela AB süreci, AB ör-
neği. Avrupa entegresyonu çok kurum-
sallaşma ile giden bir bölgeselleşme. 
Ama Asya’ya baktığımız zaman mese-
la kurumsallaşmanın pek olmadığını ve 
hani onun dışında kurumsallaşmanın 
daha sonra geliştiğini görüyoruz. Yani 
burada da Ortadoğu’da da herhalde 
deneyimimiz kurumsallaşma üzerinde 
başta çok ısrarla durmamak, daha ad-
hoc, daha işbirliği modelleri üzerinden 
ilerlemenin ben de daha iyi olacağını 
düşünüyorum. Su ve tarım konuları 
gündeme geldi. Bence çok önemli. As-
lında bu iki konuyu bir de çevre konusu 
altında birleştirebiliriz. Yani bölgenin 
en önemli karşı karşıya kaldığı konular-
dan biri de çevre problemleri aslında. 
Ve maalesef buna yeterince önem ve-
rilmiyor. Türkiye için de bu böyle, tüm 
bölge için de böyle. Çevre bu anlam-
da su ve tarım meselelerini de içere-
rek bence önemli bir işbirliği konusu 
olabilir. Yine şu anda tabii tam tersi 
bir çekişme konusu ama gaz mesele-
si de, bu Akdeniz’deki gaz meselesinin 
de ben aslında kazan-kazan şekline 
dönüştürülerek herkesin birlikte yatı-
rım da yaptığı, birlikte bundan fayda-
landığı bir şeye dönüştürülebileceğini 
düşünüyorum. Aslında bu işbirliği me-
selesi öyle. Yani bir konu olabilir. Bu 
konuyu tamamen sıfır toplamlı görüp, 
yani onun kazancı benim kaybım gibi 
görebilirsiniz. Ya da aynı konuyu ikimi-
zin de kazanacağı bir biçimde ele ala-
bilirsiniz. Dolayısıyla zihniyet meselesi 
burada önemli. Yani bölgeselleşmede 
zihniyet meselenin ben önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. Türkiye, İran, Irak 
ve Suriye tabii önemli. Mesela Türkiye 
İran ilişkileri tarihsel olarak da bugün 
de belli anlaşmazlık konuları var. Ama 
benim hep dikkatimi çekiyor. Ben bunu 
aslında yazdım da. Aslında bir taraftan 
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bir rekabet içinde olan, zaman zaman 
sert rekabet içinde olan iki ülke bu re-
kabetlerini idare edebiliyorlar. Yani bu 
bence çok güzel bir örnek. Türkiye İran 
örneği o anlamda güzel. İlle hani sıfır 
toplamlı olması gerekmez, bir yerler-
de rekabet edebilirsiniz, başka yerler-
de işbirliği içinde olabilirsiniz. Hani bu 
compartmentalize dediğimiz ilişkileri-
nizi bu şekilde ele alabilirsiniz. Ve bu 
rekabeti idare edebilirsiniz. Bu önem-
li bir şey. Bence işbirliği, bölgeselleş-
me, her şey güllük gülistanlık olacak, 
hiç sorununuz olmayacak gibi bir şey 
değil. Bugün Avrupa’da bile ne kadar 
ilerlediği halde bölgeselleşme rekabeti 
birçok yerde var. Ciddi rekabetler var. 
Önemli olan bunları idare edebilmek, 
ilişkileri sıfır toplamlı olarak görmemek. 
Ve istikrarsızlığı ve uyuşmazlıkların ba-

rışçıl yollardan çözülmesini sağlamak. 
Önemli olan bu. Burada Suriye mese-
lesinin çözülmesi, yani siyasi bir çözü-
me kavuşması önemli bir açılım olabilir. 
Ama maalesef orada tıkanmalar var. Bir 
taraftan Beşar Esad ve onun destekçi-
si olan ülkeler bu iş bitti havasındalar, 
öbür taraftan Amerika sınırlı da olsa 
hala orada. Türkiye orada askeri olarak 
bulunuyor. Buradan bir siyasi çözüme 
gidilmesi lazım. Eğer Suriye meselesi 
katılımcı ve demokratik bir çözüme ka-
vuşursa tabii bu çok rahatlatıcı olacak-
tır. Ve bu işbirliğini geliştirmek için de 
anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. 
Bunları yaparken de şeye dikkat etmek 
lazım. Bölgesel politikanın doğası ge-
reği bu küçük nüveler bir taraftan an-
lamlı işbirliğini ilerletmek için. Ama bir 
taraftan da bölgesel politikanın karak-
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teri nedeniyle hemen bir karşıt kamp-
laşma olarak görülebilir ve buna karşı 
da bazı ülkeler hemen dengeleme po-
litikasına girişebilir. Yani buna çok dik-
kat etmek lazım. Onun için de bizim 
açık bölgeselleşme dediğimiz, yani sen 
bunları yapmak istiyorsan sen de ge-
lebilirsin, sadece ben burada dört ülke 
bunu yapmıyorum. Benim bunlar ilke-
lerim, normlarım bunlar. Öbür ülke de 
istiyorsa bu normlar içinde hareket et-
meyi, kabul ediyorsa onlar da gelebilir 
şeklinde yapmanın ben bu kamplaşma-
yı engelleyici olacağını düşünüyorum.  

Yunus Emre: Hocam çok teşekkür edi-
yorum. Sayın Bakanım sizden de 2 da-
kikalık bir kısa değerlendirme, topar-
lama konuşması istiyorum. Buyurun. 

Bölgede Yeni Osmanlıcılık 
imasında bulunmamalı

Yaşar Yakış: Teşekkür ediyorum. Ben 
üç nokta halinde düşüncelerimi açık-
lamak istiyorum. Bir tanesi biz okul-
larımızda işte Osmanlı’nın Balkanlara, 
Ortadoğu’ya, Kafkaslara barış, adalet, 
istikrar getirdiğini okuduk hep öyle ye-
tiştik. Ben hasbelkader Ortadoğu ülke-
lerinde en uzun süre görev yapmış bir 
diplomat olduğum için biliyorum ora-
daki algı, Osmanlı’ya bakış tarzı hiç de 
bizim okullarda okuduğumuz gibi de-
ğil. Hatta Suriye ve Lübnan’da ise ders 
kitaplarında Suriye ve Lübnan tarihinin 
en karanlık dönemi Osmanlı dönemidir 
diye yazar. Ders müfredatında var ve en 
dost olduğumuz zaman da dahi bunu 
çıkaramadık ders müfredatından. Hat-



54    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

ta komik bir olayla karşılaştım bundan 
5-6 yıl önce. Gaziantep’te Suriyeli ço-
cuklar için okul açılmıştı çocuklar okul-
suz kalmasın diye. Orada Suriye müf-
redatı mı okutalım, Türk müfredatı mı 
diye düşünmüşler. Ondan sonra bunlar 
en sonunda kendi ülkelerine gidecek 
Suriye müfredatı okutalım demişler. 
Gaziantep’teki Suriyeli çocuklara Suri-
ye tarihinin en karanlık dönemi Osman-
lı dönemidir diye okutulmaya başlan-
mış, birisi farkına varmış ve çıkarmışlar. 
Dolayısıyla hiçbir Türk yöneticisinin 
uzaktan yakından yeni-Osmanlıcılığa 
imada bulunan hiçbir şey söylememesi 
lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen 
günlerde Filistin ile ilgili olarak bir şey 
yaparken Osmanlı çekildi buradan her 
şey çöktü diye endirekt dahi olsa Os-
manlı dönemine atıfta bulundu. O bile 
rahatsız edicidir. Onu başkalarının söy-
lemesi lazım. Ben Riyad’da büyükelçi 
iken bir akşam kimin hangi sefaret-
teydi iyi hatırlamıyorum böyle bir ye-
mekteydik. Lübnanlı Aristo Hatun diye 
bir adam, iş adamı dedi ki beyler dedi, 
şimdi düşünün dedi, Osmanlı ayakta 
olsaydı dedi, nasıl bir süper süper sü-
per güç olurdu düşünebiliyor musunuz 
dedi. Yani dedi Suudi Arabistan’ın pet-
rolü onun elinde olacaktı, Irak petrolü, 
Kuveyt petrolü, Birleşik Arap Emirlik-
leri petrolü. Yugoslavya’nın çalışkan 
insanları, Arnavutların bilmem neleri, 
ondan sonra Mısır’daki imkanlar, nü-
fusu. Hepsi bunları üst üste koyduğun 
zaman ne kadar büyük bir devlet ola-
caktı dedi. Herkes tabii bana baktı ye-
mekte. Ben de dedim ki o dönem ka-
panmıştır şimdi ileriye bakalım, işbirliği 
yapalım. Yemekten sonra Aristo Hatun 
benim yanıma geldi. Sayın büyükelçi 
dedi siz belki de siz burada olduğunuz 
için onu söylediğimi zannettiniz dedi. 
Ben bir işadamıyım dedi. Benim için 
dedi hem kendim için hem de tüketici 
için yararlı olan bir şey geçerlidir dedi. 
Bir şeyden dedi, Yugoslavya’nın Belg-
rad’dan dedi bir vagon yük yüklesem 
dedi, bu Arnavutluk sınırından geçe-
cek, Bulgar sınırından geçecek, Türk 

sınırından geçecek, Hatay sınırından 
geçecek, ondan sonra Irak sınırından 
geçecek, Suudi Arabistan’dan. Kaç 
yerde gümrük, kaç yerde muameleye 
ihtiyaç var. Osmanlı işte bunları orta-
dan kaldırmıştı dedi. Ve bu yerlerdeki 
bütün masraflar, zahmetler, vesikalar 
bilmem neler filan onların hiçbiri ol-
mayacaktı. Tüketici bundan yararlana-
caktı. Ben de bundan yararlanacaktım 
dedi. Ben bunu bunun için söylüyorum 
dedi. Bu da ikinci gözlemim. Yani nasıl 
yaklaşıldığını göstermek için. Üçüncü-
sü işbirliği konularında mutlaka böyle 
katı çerçevesi olan şeyler yerine yine 
ben Mısır’dayken hatırladığım bir giri-
şim vardı. Mısır, Ürdün, Suriye ve Tür-
kiye’nin elektrik şebekelerinin enterko-
neksiyonu projesi vardı. STFA diye bir 
şirket gerçekleştiriyordu bunu. Şimdi 
böyle bir şey vaktiyle rahmetli Özal za-
manında Mısır’da ortaya atılmış. Ora-
daki Elektrik Bakanı Maher Abaza an-
lattı bana. Bu projeyi gerçekleştirirken 
ne kadar büyük bir düşünce çerçevesi 
çizmişsiniz. Sayın büyükelçi dedi, ben 
itiraf etmek zorundayım, bunu bana 
dedi, bunu bize dedi, Özal bu kavra-
mı getirdi dedi. Ve Özal Kongo Nehri 
havzasının su potansiyelini düşünmüş 
ve Kongo Havzasıyla Nil Havzasını bir-
leştirmek suretiyle orada çok büyük bir 
hidroelektrik potansiyeli var, bu potan-
siyel orada kullanılamıyor. Nil Nehri de 
böyle bir çizgi halinde zaten şehirler 
birbirine bağlı, o kıyıdan da elektrikleri 
Mısır’a getirip, oradan Türkiye’ye, Ür-
dün’e Suriye’ye getirmek düşünüldü. 
Böyle bir çerçevede yardımcı oluyor. 
Mutlaka bir kuruluş, genel müdürü var, 
bilmem nesi var. Bu her yıl konferans 
toplanıp, öyle bir şeye gerek yok. Pra-
tik, hemen yapılabilecek olan şeyler-
den de hareket edilebilir.  Bunu da üç 
örnek olarak zikretmek istiyorum.

Yunus Emre: Çok teşekkür ediyorum 
efendim. Evet Sayın Çeviköz son sözü 
size veriyorum bir genel değerlendir-
me için. Buyurun efendim. 
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Bölgeye hegomanyacı değil, 
eşitlerarası yaklaşım gerekli

Ünal Çeviköz: Ben de Meliha Hocam 
ve Yaşar Yakış Bakanımın söyledikleri-
ne katılıyorum. Onlara ek olarak belki 
söylenecek şey Türkiye’nin böyle bir 
inisiyatifi, böyle bir girişimi bölge ül-
kelerine anlatırken üzerinde durması 
gereken birkaç husus var. Bunlardan 
birincisi şimdiye kadar bu bölgede hep 
bu tür işbirliği girişimlerini başlatmak 
için dışarıdan fikirler empoze edildi. 
Yani hep bu konuşmalar sırasında dile 
getirildi, büyük güçler dedik, Amerika 
bir takım önermelerde bulundu, Rusya 
bir takım önermelerde bulundu. Ama 
bunların hiçbiri tutmadı. Dolayısıyla 
Türkiye’nin belki de yapması gereken 
bizim içimizden yani bizden ve bizim 
kendi değerlerimiz üzerinden, bizim 
tarif edebileceğimiz bir işbirliği be-
raberliğini, biz başlatalım. Birinci vur-
gulamak istediğim bu. İkincisi bunun 
dışarıya kapalı olmaması gerekir. Ör-
neğin 3 ülke ya da 4 ülke arasında baş-
ladıysa yine vurgulandığı gibi o norm-
lara, o değerlere katıldığını ve onlara 
katkı sağlayabileceğini düşünen bütün 
bölge aktörlerine de açık olduğunun 
zaman içerisinde vurgulanması gerekir. 
Üçüncüsü bunun dış güçler ve büyük 
güçler tarafından bir kuşku ile karşılan-
maması ve onlar tarafından engellen-
memesi için de onlara da bir şekilde za-
man içinde siz buna herhangi bir katkı 
sağlayabilecekseniz, örneğin bir finans 
desteği veya bir teknolojik aktarım gibi 
bir takım katkılar sağlayabileceğinizi 
düşünüyorsanız bunun sizlere de ile-
ride gözlemci rolü olacak şekilde açık 
olduğunu anlatabilmek gerekir. Dör-
düncüsü Türkiye ile ilgili Mısır örneğin-
de olduğu gibi bunun tereddütle karşı-
lanmasını ortadan kaldırmak için hiçbir 
şekilde bir hegemonyacı ve ya eskiyi 
yeniden canlandırma ya da herhangi 
bir ülkenin görüşlerinin ağır basarak 
onun dayatması şeklinde gelişmeyece-
ğini, bunun tamamen eşitler arası bir 
ilişki olacağını ve bu eşitler arası iliş-

kiyi de belirlenecek olan normları yine 
hep birlikte tanımlama düşüncesinde 
olduğumuzu anlatmak gerekir. Bence 
bunlar fevkalade önemli unsurlar. Bun-
ları başarabiliriz. Bunları başarabilmek 
için de Türkiye’nin de her şeyden ev-
vel olayı bir güvenlik oluşumu şeklin-
de ve ya herhangi bir güvenlik temini 
maksadı ile başlatılan bir girişim olarak 
değil aslında daha ziyade halkların re-
fahını sağlayacak, ekonomik, sosyal ve 
oradan hareket ederek de çözümlene-
memiş bölge ülkeleri arasındaki bazı 
sorunların çözümü maksadıyla güven 
arttırıcı bir ortamın yaratılması ama-
cıyla başlatıldığı söylenmelidir. Yine 
başından itibaren de bunun bir girişim 
ve bir ortak platform olduğu, herhangi 
bir kurumsallaşma ve teşkilatlanmaya 
doğru zaman içinde evrilirse buna yine 
katılacak olan bölge ülkelerinin kendi-
lerinin karar vereceğinin vurgulanması, 
dolayısıyla bir pakt ya da kamp şeklin-
de algılanmasını engelleyecek bir yak-
laşımla ve bir dille bunun anlatılması, 
dolayısıyla hiç kimsenin de bana karşı 
bir hazırlık içindeler gibi bir algı içine 
girmemesi sağlanabilir. Bunlar yapıl-
mayacak şeyler değildir ama ben tek-
rar biraz evvel söylediğimi vurgulamak 
isterim. Bunu yapabilecek olan anlayış 
ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin dış 
politika anlayışı ile mümkün. 

Yunus Emre: Evet. Çok teşekkür edi-
yorum Ünal Bey. Tabii diğer konukla-
rımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok 
faydalı bir çalışma oldu bizim için. 
Bazen insan ümitsizliğe kapılıyor ma-
lum bu ara çeteler, mafyalar Türkiye 
manzarası pek parlak görünmüyor. 
Ama ne kadar kötülükler olursa olsun 
sizler gibi Türkiye’nin iyiliği için düşü-
nen, yazan, çizen, araştıran, konuşan, 
anlatan insanlarımız var. Türkiye’nin 
önemli bir gücü de bu aslında. Bunu 
da bir yere not etmek gerekir diye dü-
şünüyorum. Tekrar çok teşekkür edi-
yorum.
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Burak Cop: Uzun yıllar Dışişleri Ba-
kanlığı’nda görev yapmış, diplomasi 
tecrübesine sahip biri olması bakı-
mından Engin Solakoğlu ile başlamak 
istiyorum. Türkiye’nin belli başlı bü-
yük güçlerle ilişkileri bakımından na-
sıl bir manzara görüyorsunuz? 19 yıllık 
AKP iktidarında büyük güçlerle ilişki-
ler bağlamında geleneksel Türk dış 
politikasının koordinatlarına uyuldu 
mu, yoksa o koordinatlardan çıkıldı 
mı? Genel bir değerlendirme yapma-
nızı rica ediyorum.

Engin Solakoğlu: Ben 1991 yılında Dı-
şişleri Bakanlığı’na girdim. Demek ki 
11 yıl başka hükümetlerle çalıştıktan 
sonra 2002 sonundan itibaren AKP ile 
çalışmaya başladık. AKP iktidara geldi-
ğinde o dönem bizim karşımıza çıkan 
ve en çok rastladığımız slogan “ez-
ber bozmak”tı. Yani Türkiye’de birçok 
şey yanlış yapılmıştı, hep ezbere gidi-
yordu Türkiye. Bu ezber bozmanın ilk 
olarak, somut olarak denendiği birkaç 
alandan bir tanesi Kıbrıs’tı, bir tanesi 
Avrupa Birliği’ydi. Biliyorsunuz Türki-
ye’nin uzun yıllar sürüncemede kalmış 
bir Avrupa Birliği üyelik süreci vardı ve 
“Avrupa Birliği sürecini biz hızlandırı-
rız, biz yaparız” sloganıyla yola çıktılar 

ve aslında altyapısı büyük ölçüde üçlü 
koalisyon döneminde yapılmış olmak-
la birlikte gerçekten de Avrupa Birliği 
sürecinin çok hızlandırıldığını gördük. 
Yani gerek mevzuat anlamında gerek 
dış politik açılımlar anlamında orada 
bir angajman gördük. Bunu ben Dışiş-
leri Bakanlığı’nda çalışan bir memur 
olarak, çalıştığım alanlar o dönem ve 
daha sonra da hep Kıbrıs ve Avrupa 
olduğu için çok yakından hissettim. Ta-
bii bu sırada Türkiye’de ciddi bir liberal 
aydın ekibi de bu politikaya destek ve-
riyordu çünkü gerçekten de Türkiye’nin 
Avrupa Birliği sürecinde salt Avrupa 
Birliği’nden değil, Türkiye’den de kay-
naklanan bazı gecikmeler olmuştu ve 
Türkiye’deki sermaye açısından da Av-
rupa Birliği’ne girmek çok önemliydi. 
Dolayısıyla AKP bu anlamda çok geniş 
bir toplumsal mutabakatla hareket et-
meye başladı. Dışişleri Bakanlığı kadro-
larının zaten, hiç abartmadan söyleye-
yim yüzde 85’i Avrupa Birliği hedefine 
angaje kadrolardı. Avrupa Birliği’nin 
Türkiye açısından çok önemli bir hedef 
olduğuna ve Türkiye’nin kurtuluşunun 
da Avrupa’dan geçtiğine samimiyetle 
inanan insanlardı. Onun için bir yan-
dan da coşkuyla karşılandı. Bu politik 
yönelim ve o coşkunun sonucu kurum-

Açık Oturum:

Önümüzdeki Manzara 
Cumhuriyet’i Kuranların Çok 
Haklı Olduğunu Gösteriyor.

Türkiye önemli dış politika sorunlarıyla karşı karşıya. Bu bölümde bu sorunları 
ve olası çıkış yollarını uzmanlarla tartıştığımız bir açık oturumu okuyucularımı-
zın dikkatine sunuyoruz. Ayrıca dış politikada karar alma süreçlerinde kurumsal 
işleyişin ortadan kalkması, kamuoyunun dış politika hakkında doğru bilgilenme-
si ve kamuoyunun dış politika ilgisi konuları da tartışmalar sırasında ele alındı.  
 
Emekli diplomat Engin Solakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ebru Canan Sokullu ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ser-
hat Güvenç’in katıldığı açık oturumu yayın kurulu üyemiz Doç. Dr. Burak Cop 
yönetti.
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sal anlamda Dışişleri Bakanlığı’na her-
hangi bir müdahale olmadığını söyle-
yebilirim. Yani Dışişleri Bakanlığı’ndaki 
mevcut kadrolarla çalıştı AKP, hatta ilk 
bakanı da hatırlayacaksınız; Sayın Ya-
şar Yakış. Bizim bakanlığın içinden çı-
kan çok değerli bir diplomat, Dışişleri 
Bakanlığı’na geldi. Biz bu şekilde yola 
çıktık.

2000’lerde dünyayla kavga 
edilmiyordu

O dönemde Amerika Birleşik Devletle-
ri ile ilişkilerin bir önceki döneme na-
zaran iyileştirilmesine yönelik bir çaba 
da göze çarpıyordu. Benim doğrudan 
ilgilendiğim bir konu olmamakla bir-
likte bunu hissediyorduk. Yani özellik-
le Obama Amerika’sı Türkiye’ye bir rol 
veriyordu. O rolü de Türkiye’deki ikti-
dar sahipleri seve seve, isteyerek ve 
Türkiye için de kendileri için de faydalı 
olacağını düşünerek uyguluyorlar. Tür-
kiye ile Rusya’nın ilişkileri daha önce de 
Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği dö-
neminden beri enteresan bir dengede 
yürüyen ilişkiler. Yani Rusya yanı başı-
mızda. Türkiye’de cumhuriyeti kuranlar 
ve daha sonra da yönetenler, Rusya’yla 
ittifak bağlarının ötesinde özel ilişkiler 

hep geliştirmişler. Çünkü yanı başınız-
da. Döneme göre tehdit olabiliyor, dö-
neme göre fırsat oluyor. Unutmayalım 
ki Türkiye’nin sınai kalkınmasında geç 
dönemlere kadar ciddi bir Sovyet etkisi 
var. Dolayısıyla Demirel de dahil, sağ-
cı dediğimiz politikacılar da Sovyetler 
Birliği ile yakın ilişkiler kurmuşlar, bun-
dan da ülkeye birtakım faydalar çıkmış. 
AKP’nin de bunu değiştireceğine dair 
bir işaret yoktu o sırada, yani Ameri-
ka’ya ve Avrupa Birliği’ne yanaşmak, 
o sırada Rusya’ya sürekli kafa tutmak 
gibi bir yaklaşım getirmiyordu. Zaten 
şunun da altını çizmemiz lazım bu dö-
nem, yani 2004, 2005, 2006. Bu yıllar-
da dış politikada ideolojik değil prag-
matik yaklaşımlar hâkimdi, zira “ezber 
bozacağız, evvelki yaklaşım ideolojik, 
bizimki pragmatik ve ülkenin yararına” 
iddiasıyla yola çıktıkları için son de-
rece pragmatik davranıyorlardı. Şöy-
le söyleyebilirim, diplomatik anlamda 
yükselen bir yıldız olarak görüyorduk 
biz Türkiye’yi. 1990’lı yıllarda, özellikle 
Tansu Çiller vesaire döneminde, bizim 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin diplo-
matı olmaktan utandığımız dönemler 
olmuştu. Tabii o günlerden bugünlere 
geleceğimizi bilmiyorduk, o yüzden 
utanıyorduk. 

Engin Solakoğlu
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AKP’nin bu ilk döneminde çok ciddi bir 
imaj tazelenmesi oldu ve bunun içeri-
ye de yansıması oldu. Dışişleri Bakan-
lığı kadroları zaten buna hazırlardı ve 
sadece Dışişleri Bakanlığı’ndan bah-
setmeyelim, hakkını yemeyelim diğer 
kurumların, Dış Ticaret gibi, Hazine 
gibi ülkenin yetişmiş kadroları Avrupa 
Birliği bağlamında son derece aktif ve 
dinamik hareket ettiler. O dönemdeki 
hatırlayacaksınız en önemli çatışma 
gerek Kıbrıs gerek Avrupa Birliği bağ-
lamında Silahlı Kuvvetler’le olan çatış-
ma. Çünkü Türkiye’nin şöyle bir adeti 
vardı o döneme kadar; dış politikanın 
ana başlıkları, ana çizgileri büyük ölçü-
de Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay 
Başkanlığı arasındaki bir pazarlığın so-
nucu olarak belirlenirdi. Bunu ben özel-
likle Kıbrıs’ta çok şahit olduğum için 
net olarak söyleyebilirim ama buradan 
sistem tamamen TSK’nın vesayeti ile 
falan gidiyordu sonucu çıkarılmamalı, 
öyle bir şey yoktu. Bu iki kurum ara-
larında çatışa çatışa anlaşıp ortaya bir 
taslak çıkartıp siyasi iktidara seçenek 
olarak sunarlardı ve büyük ölçüde bu-
nun üzerinden giderdi. 

2004 Annan Planı dönemi TSK ile 
AKP’nin zaten yapısı gereği beklen-
mesi gereken farklılık ve gerilimleri-
nin arttığı bir dönem oldu. Ama şunu 
net olarak söyleyebiliriz, o dönemde 
TSK’nın dış politika etkisi büyük ölçü-
de düşürüldü, küçüldü. İlk dönemde 
sizin büyük güçler diye özetlediğiniz 
ülkelerle ilişkiler bir önceki dönemden, 
tırnak içinde söylüyorum, daha iyiydi, 
bir raya oturmuştu. Hatta ülkenin eko-
nomik çizgisini de katalım buna çünkü 
Derviş’in hazırladığı programın olumlu 
sonuçlarının alındığı bir dönemdi, yani 
finansal olarak, dış politika olarak Tür-
kiye yükselen bir çizgi içerisindeydi. 
Dünyayla kavga etmek gibi bir ihtiyaç 
hissedilmiyordu. Dolayısıyla hem içe-
ride işler iyi gittiğinden hem de dışa-
rıda desteklenen bir iktidar… Yani ben 
bir örnek olarak şunu vereyim; Avrupa 
Birliği’ndeki görevlilerin AKP ile ilgili 
heyecanlı ve biraz da cahilce yaklaşım-
larını diplomat olarak Avrupa Birliği’n-
de görev yaptığım dönemde frenle-

meye çalıştığımızı hatırlıyorum. ‘’Yani 
tamam, bunlar iyi olabilir ama o kadar 
da değil, dikkatli davranın’’ diye. 

Kıbrıs’ta AKP’ye müthiş bir destek 
vardı

Kıbrıs’taki solcu dediğimiz, yani çö-
züm yanlısı güçlerde AKP bağlamında 
müthiş bir coşku ve destek vardı. AKP 
de bu desteği gayet güzel kullanarak 
o zaman istediği yönelimi elde etmişti. 
Daha sonra ben Paris’te görev yapar-
ken 2008-2010 arası da hatta 2011’de 
bu çizginin devam ettiğini söyleyebi-
lirim. Yani son derece aranan bir ül-
keydik, Türkiye’nin örneğin Fransa’yla 
güvenlik işbirliği, terör işbirliği vesaire 
konularında son derece yakın ilişkiler 
kurduğunun bizatihi tanığıyım. Keza 
Suriye operasyonu başlamadan evvel 
Türkiye’yi arkasından itenler arasın-
da, Türkiye de buna çok teşneydi ama 
Fransa’nın da bulunduğunu birinci el-
den biliyorum. Yani son derece güveni-
lir, iyi bir partner olarak görüldük. 

2013, dış politikada dönüm 
noktası oldu

AKP’nin belirli bir dönemden sonra 
hem dünyada bazı yönelim değişiklik-
leri olduğu için hem de AKP’nin kendi 
içerisinde ayrılmalar, Fethullahçılarla 
olan bölünmeler olduğundan 2013’ü 
dış politikada da bir dönüm nokta-
sı olarak sayabiliriz. Yani 17-25 Ara-
lık, Gezi olayları vesaire. Radikalleşen, 
sertleşen ve biraz da aklını kaybeden 
yani. Çünkü açık söyleyelim, AKP dış 
politikasını güderken bizler dışında, 
yani devletin müesses kadroları dışın-
daki asıl akıl hocaları bir kısım liberal ve 
Fethullahçıların yetişmiş insanlarıydı. 
Bu yurtdışı lobi faaliyetlerinde de çok 
hissediliyordu. Gerçekten nitelikli diye-
bileceğimiz, hele şimdiye oranla, kad-
roların desteğini alıyorlardı. Bu kadro-
ların desteği ortadan kalktıktan sonra 
bu kadrolar biraz da karşıdaki ülkeleri 
ittirmeye başladılar. Yani orada bir lobi 
faaliyeti yaptılar. AKP’nin zaten kötü 
yaptığı şeyler Avrupa’ya, Amerika’ya 
daha da kötü yansıdı ve o dönemden 



ikinciyuzyildergi

59Temmuz - Ağustos | 2021

itibaren Türkiye’nin, otoriterleşme gibi 
konulara aldırmayan, aksine Türkiye’yi 
NATO ve Batı ittifakını zayıflatmak için 
önemli bir halka olarak gören Rusya’y-
la yakınlaşmasına sebep oldu. 

Bu yakınlaşmanın salt politik olduğu 
kanısında da değilim. Yani Rusya’nın 
ilişki kurma yöntemi zaten pek öyle 
değil. Bu doğalgaz, enerji satışları ve-
sairenin yöneticiden yöneticiye ve 
bütün yöneticilerin de para kazandığı 
bir sürece dönüştürülmesi Türkiye’den 
ibaret değil. Rusya da sanıyorum bu 
yolu izledi ve o dönemde Batı’dan ve 
ABD’den uzaklaşmaya başlayan AKP, 
Rusya’ya daha fazla yaslandı ama ora-
da bir şeyi unuttu; Cumhuriyetin den-
ge politikasını! Yani bir tarafa çok fazla 
yaslanmamak, özellikle de komşu bir 
ülkeye yaslanmama politikasını unuttu 
ve ondan sonra da hatalar ardı sıra gel-
di diyebilirim. 

Burak Cop: Şimdi Ebru Hocama geç-
mek istiyorum. Dilerseniz Türk-Ameri-
kan ilişkilerinin seyrine dair genel bir 
çerçeve çizebilirsiniz. Bunun akabin-
de de kamuoyu meselesinin dış politi-
kadaki önemine değinmenizi isterim. 
Az önce Engin Bey farklı bir bağlamda 
bir örnek verdi; 2013’ten sonra Türki-
ye’de iktidar yapısındaki kırılma so-
nucu Batı ülkelerinin kamuoylarında 
etkili olan bazı aktörlerden bahsetti. 
Kamuoyu meselesinin dış politikadaki 
önemine dair ne söylersiniz? 

20 yıllık AKP iktidarını tek çizgide 
değerlendiremeyiz

Ebru Canan-Sokullu: Çok teşekkürler. 
Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye’nin 
uluslararası sistemdeki temel aktörler-
le ilişkisine şöyle bir değinip ikinci tur-
da kamuoyu kısmına değinmek istiyo-
rum. Son 20 yıl Engin Bey’in de genel 
bir girizgâh yaptığı gibi Türk dış politi-
kasında çeşitli dalgalanmaların olduğu, 
dönüşümlerin olduğu bir dönem oldu. 
AKP iktidarının aslında İsmail Cem’den 
devraldığı güzel bir rüzgâr vardı. Es-
kiden sorunlu olduğumuz komşula-
rımızla “deprem diplomasisi” vesaire 

gibi birtakım pozitif gelişmelerle, biraz 
daha yapıcı ilişkiler izleyerek ‘’Bölgesel 
bir aktör olabilir miyiz acaba?’’ diye ko-
numlandırma gibi bir süreç vardı. AKP 
başa geldiği andan itibaren böyle bir 
rüzgârı aldı. 20 yıllık AKP iktidarını tek 
bir çizgide değerlendirmemiz müm-
kün değil ama böyle başa geldikleri 
bir dönem var. Yani Avrupa Birliği ile 
ilişkilerin bizim ‘’Araçsal Avrupacılık’’ 
dediğimiz yöntemle, biraz daha se-
çim sürecine entegre yürümesi, “ABD 
ile yapıcı ilişkiler kuralım bölgede de 
güçlü bir aktör olalım” gibi son derece 
pozitif bir başlangıç yaptı. Ama süreç 
içerisinde pek böyle ilerlemedi. Gerek 
uluslararası sistemdeki dönüşümler 
gerekse bölgedeki çalkantılar; işte te-
rörle mücadele, Irak Savaşları vesaire… 
Pek işler beklediği gibi gitmedi hükü-
metin. 

Bizim dış politika çizgimizin özellikle 
Soğuk Savaş’la birlikte temel bir yolu 
var, yönü var. O da Türk-Amerikan iliş-
kileri ve NATO ittifakıydı ama bu hiç-
bir zaman Soğuk Savaş’ın diğer süper 
gücü olan SSCB ile ilişkilerin askıya 
alınması, tamamen ortadan kaldırıl-
ması olarak yorumlanmamalı. Aslında 
iki süper güç arasında zaman zaman 
birbirini dengeleyici bir dış politika iz-
lendi ve AKP de bunu devraldı bir ba-
kıma Soğuk Savaş sonrası dönemde. 
Türk-Amerikan ilişkileri Soğuk Savaş 
öncesinde başlamış olsa da aslında 
gidişat özellikle de İkinci Kahire Kon-
feransı ile belirleniyor 1943’te. Daha 
sonra Truman yardımları ve NATO üye-
liğimizle birlikte artık biz Türk-Ameri-
kan ilişkilerini biraz daha sistemli ince-
lemeye başlıyoruz. Ama o kadar geriye 
gitmeyeceğim. Ben 90’lardan sonrası-
na bakmak istiyorum. 

11 Eylül, Bizi ABD’yle yakınlaştırdı, 
Irak Savaşı’ysa gerdi

NATO üyeliği ama NATO üyeliği kap-
samında da Sovyetler Birliği ile olan 
flörtleşme ve aslında orada bir araçsal-
laştırma var. Burada çok zaman Ame-
rika Birleşik Devletleri’ni rahatsız eden 
bir ilişki oldu. Biz bunu Johnson mek-
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tubunda gördük, Kıbrıs çıkarmasında 
gördük vesaire. O kadar geriye gitme-
ye gerek yok ama 90’ların genel çizgi 
aslında stratejik bir ortaktık, güvenlik 
açısından özellikle iyi bir ortak Türkiye. 
NATO çıkarları kapsamında da dok-
sanların hemen akabinde de hem eko-
nomik hem siyasi ilişkisi önem kazanan 
bir ortak olmaya başladı. Stratejik kav-
ramının içerisini böyle doldurmak gere-
kir. NATO genişlemesi, ekonomik-ticari 
ilişkileri yürüten aynı zamanda da gü-
venlik sağlayıcı bir aktör. Soğuk Savaş 
bittikten sonra aslında biraz işler karışı-
yor ve AKP’nin aldığı ikinci miras da bu 
aslında. Yani Soğuk Savaş’ın sonrasın-
da hemen Ortadoğu’da başlayan birin-
ci ve akabindeki ikinci Irak savaşları. Bu 
bizim biraz daha yani iktidarın kontrolü 
dışındaki bir süreç. Sadece Türk-Ame-
rikan ilişkilerindeki temel aktörü AKP 
iktidarı olarak konumlandırmamız ya 
da tanımlamamız biraz mümkün değil. 
Ama neler oldu şöyle kısaca bakmak 
gerekirse, 11 Eylül bizi yakınlaştırdı, 
yani 11 Eylül saldırıları özellikle karşılıklı 
güvenlik ihtiyacının paylaşıldığı, bu ko-
nuda birbirine destek verildiği bir sü-
reç oldu. Ama hemen akabinde gelen 
2003 İkinci Irak Savaşı ilişkileri çok ger-
di. Yani biz 2003’ten itibaren yani o bi-

rinci Bush dönemi ikinci Bush dönemi 
olarak tanımladığımız dönemde Ame-
rika Birleşik Devletleri ile sürtüşmeye 
başlıyoruz ve Obama dönemi. Obama 
başa geldiğinde, 2009’da Meclis’e gel-
diğinde biraz daha “model ortaklık” 
falan gibi tanımlamaya çalışıyor: Türki-
ye bizim için önemli, artık stratejik ya 
da ekonomik olarak vurgu yapılmıyor 
ama Türkiye geniş Ortadoğu coğrafya-
sında bir model devlet olarak ABD’nin 
bölge ülkeleri ilişkilerini düzeltebilme-
si açısından önemli bir ülke. Yani bu-
rada karşılıklı bir bağımlılığın olduğu-
nu görüyoruz iki taraf arasında. Bu da 
işte 2008, 2009 yılları bizim Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin iç siyasette de bi-
raz palazlanmaya başladığı bir dönem. 
Yani asker-sivil ilişkilerinin askerle-ikti-
dar ilişkilerinin yeniden yapılandırmaya 
başlandığı, Milli Güvenlik Kurulu’nun si-
villeştirmeye başlandığı bir dönemden 
bahsediyoruz. Bunlar ilk başta Avrupa 
Birliği gereklilikleri olarak birtakım re-
formlar hareketleri gibi söylense de 
bu aslında iktidarın da o dönem işine 
gelen de bir süreç oluyor. Zaten ABD 
gibi bir çıpa da yok bunun arkasında. 
Obama döneminden itibaren orduyu 
tekrar böyle parlatalım ve Türk Ordu-
su üzerinden ilişkiler yürütelim gibi bir 

Ebru Canan Sokullu



ikinciyuzyildergi

61Temmuz - Ağustos | 2021

şey de yok, talep de yok. Ama Oba-
ma’nın 2009 ziyareti önemli. Bizim için 
sorunlu bir alan PKK.  ABD’nin PKK’ya 
karşı vereceği, vermediği, vermeyi vaat 
edip vermediği destek konusu önemli. 
Bu ikili ilişkilerin özellikle askeri yönü-
nü zedeleyen önemli bir başlık. Bizim 
bölgedeki önem verdiğimiz diğer baş-
lık İsrail-Filistin sorununda özellikle 
moderasyon konusunda Türkiye’ye ve-
rilen, Obama tarafından verilen o des-
tek. Diğer bir üçüncü başlık da İran’ı at-
lamamak gerekiyor. Yani İran ve Irak’ın 
geleceği Türkiye’yi bölgede önemli bir 
role konumlandırdığını da söylemek 
mümkün, Obama’nın, nedenleri her 
ne olursa. Ama bu ikili ilişkileri bir şe-
kilde rayına oturtmaya çalışıyor. Ney-
den sonra rayına oturtmaya çalışıyor? 
2003 tezkere krizinden sonra. Yani ben 
1974’e falan götürmüyorum yani baya-
ğı her iktidar bir önceki iktidarın Ame-
rikan kanadındaki açtığı birtakım ge-
dikleri toparlamaya çalışıyor. Bunun da 
altında yatan neden tabii ki Amerikan 
ulusal çıkarları. Amerikan ulusal çıkar-
ları da bölgede Türk ulusal çıkarlarıyla 
kesişiyor. Bu bizim ittifak kültüründen 
aldığımız bir ders. Tabi bu ders ya da 
bu parametreyi biz kaybetmeye baş-
ladık son zamanlarda. Özellikle 2016 

sonrasına gelecek olursak, yani Trump 
Obama’dan ne miras aldı? Biden yöne-
timine kalan miras neydi? Bunu anla-
yabilmek için de Trump başkanlığı dö-
neminde Türk-Amerikan ilişkilerindeki 
gerilimler ya da yaklaşımlara bakmak 
gerekiyor çünkü iki tarafın birbirinden 
bağımsız ilerlediği bir süreç değil bu. 
Trump dönemindeki ilişkileri darbe vu-
ran birkaç husus var. Bunlar Katar Krizi 
ile başlıyor. 

Amerika kurumsallaşmaya geri 
döndü

Trump döneminde artık AKP iktidarı-
nın kendisini Ortadoğu’da bir dönem 
haydut devlet olarak tanımlanan dev-
letlerle konumlandırmaya başladığını 
görüyoruz. Bu Amerikalıların hoşuna 
gitmiyor. Bu, aslında içeride de Batı İt-
tifakı’nın çıtasını kaybetmek istemeyen 
Türkler için de kaygı verici bir şey. Yani 
o eksen kayması çok tartışıldı. Başka 
konu tabii ki Kaşıkçı Krizi’ydi. Ve en so-
nunda CAATSA. Trump bize bu üç krizi 
Trump dönemi Türk-Amerikan ilişkileri 
de bu üç krizi miras bıraktı. CAATSA 
yaptırımlarını çok tartıştık yani CAAT-
SA yaptırımlarını biz daha ulusal bir 
ton takınarak küstük, ABD’ye serzeniş-
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te bulunduk, ‘’Siz bizi yalnız bıraktınız 
biz de böyle bir piyasanın içerisinde 
pazara girip Ruslara yakınlaştık’’ gibi. 
Ama unutulmaması gereken bir şey; 
eğer Türkiye her ne kadar kendisini 
dönüştürmüş bir NATO ittifakı varsa 
da NATO ittifakı ile belki uyumlu bir sa-
vunma sistemi içerisinde kalmayı dip-
lomatik başarıyı sağlayarak bir şekil-
de gerçekleştirebilirdi. Bunu belki çok 
daha fazla tartışabiliriz ama Trump’ın 
en son miras bıraktığı şey CAATSA 
yaptırımları. Bunu da Biden dönemi 
Nisan 2021’de hatırlayacağınız gibi yü-
rürlüğe kondu. Yani biz bekliyorduk 
ki Biden’dan bu yaptırımları devreye 
sokmasın. Bu da tabi ittifak ruhunu ze-
deleyen ve özellikle Adalet Kalkınma 
Partisi iktidarının da anti-Amerikan-
cı söylemini destekleyen bir şey oldu, 
malzeme verildi. Bir başka husus soykı-
rım ifadeleri. Ben siyasi tarihçi değilim 
dolayısıyla bu tartışmaya girmeyi de 
düşünmüyorum ama soykırım konusu 
ya da Türkiye’nin Ortadoğu’da, geniş 
Ortadoğu’daki bölgesel çıkarları konu-
sunda Biden hükümetinin de çok fazla 
destek vermeyeceğini aslında başkan 
yardımcılığı döneminden hissetmemiz 
gerekiyordu. Yani geldiğimiz noktada 
Biden, başkan yardımcılığı dönemin-
deki çizgisinden çok uzaklaşmamış. 
Soykırımı kabul etmesi, soykırım ifade-
sini kullanması ya da bölgede özellikle 
Suriye savaşı sırasında radikal İslamcı-
lara verdiği desteği hatırlayacaksınız o 
dönemde de eleştirmişti. Yani Erdoğan 
için o zaman ‘’Bizden özür dilemesi ge-
rekiyor’’ demişti. Aslında bu Türk Ame-
rikan ilişkileri arasındaki özellikle siya-
sal seçkinler nezdindeki gerilimli ilişkiyi, 
Trump dönemindeki kişisel, o dostane, 
inişli çıkışlı aşk-sevgi-nefret ilişkisi gibi 
ilişkiyi Biden döneminde daha kurum-
sal bir temelde daha profesyonel yani 
dış politika yapımının diğer kurumları-
nın devreye sokularak yürütüleceği bir 
döneme giriş yaptı. Amerikan dış po-
litikası, kişisel diplomasiyi rafa kaldıra-
rak kurumsallaşmaya geri döndü. Ama 
biz Türk dış politikasını yaparken hala 
kişiselleştirilmiş dış politikayı izlemeye 
devam ediyoruz. Yani burada birbiri-
ne paralel izleyen iki süreç yok. Yani 

demek istediğim şu: biz dış politikayı 
halihazırda kişisel dış politik olarak ya 
da kişisel diplomasi kullanarak devam 
ettireceğimiz bir dönem daha var önü-
müzde. Bu ne zamana kadar sürer onu 
bilmiyoruz ama bu Avrupa Birliği’yle 
olan ilişkilerde Amerika ve Rusya ile 
olan ilişkilerde bakıldığı zaman kişi-
selleştirilmiş bir dış politika görüyoruz 
yani dış politika bizim öğrendiğimiz ve 
öğrettiğimiz şekliyle devletin dış politi-
kasıdır, hükümetin de değil kişilerin de 
değil. Bu nedenle bu kişiselleştirilmiş 
dış politika, Türk Amerikan ilişkilerine 
olacağı gibi Türkiye’nin AB ilişkileri, 
Rusya ile olan ilişkileri, bütün önemli 
güçler, yükselen güçlerle ilişkileri belir-
leyecek. 

Burak Cop: Çok teşekkürler. Serhat 
Hoca’ya bundan sonra neler olabi-
leceğine, bugün neler olduğuna dair 
görüşünü sormak istiyorum. ABD’de 
Biden yönetimi iktidarda. Trump dö-
neminden farklı olarak, kişisel ilişkiler 
ve kişisel angajmanlardan ziyade ku-
rumsal yapıların daha önemli rol oyna-
yacağı bir döneme girdik Türk-Ame-
rikan ilişkilerinde. Bu ilişkilerde stres 
oluşturan, baskı oluşturan pek çok 
unsur var. Bunun yanı sıra Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’deki yalnızlığı meselesi 
ve buna aşmaya çalışması, aşıp aşa-
madığı, son zamanlarda ilişkilerinin 
kötü olduğu birtakım Arap ülkelerine 
yönelik açılım çabaları, ABD’nin bun-
da bir etkisi olup olmadığı gibi konu-
larda ne düşünüyorsunuz?

Başladığımız yere geri döndük

Serhat Güvenç: Çok teşekkür ediyo-
rum, Engin Bey’e, Ebru hocama benim 
işimi kolaylaştırdıkları için. Buradan ne-
reye gideriz, aslında başladığımız yere 
geri döndük. AKP iktidara geldiği za-
man Türkiye’nin kadim sorunları ney-
di diyecek olursanız, ben size Kıbrıs 
sorunu ve Kürt sorunu derdim. Bugün 
de dış politikamızın en çetin sınamala-
rının bu iki konu etrafında şekillendiği-
ni görüyoruz. Batıyla ilişkileri yeniden 
test etmek gerekir. Batıyı ikiye ayırır-
sak Atlantik’in iki yakası Avrupa Birliği 
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ve Amerika Birleşik Devletleri olarak, 
Ebru hocamın dile getirdiği bu kurum 
eksikliği bir mesele. Başımızı ağrıtacak 
bir mesele. Kurum yok, kurum kalmadı. 
Özellikle Amerika ile ilişkileri yeniden 
tesis edecekse Türkiye, o ilişkilerin sağ-
lam bir kanaldan yürümesi için kurum-
lara ihtiyaç var. Bu kurumsal bağlantı-
yı daha önce askerler sağlıyordu. Yani 
Engin Bey’in buna eminim ekleyecek-
leri vardır, Pentagon ve Genelkurmay, 
Türk-Amerikan ilişkilerinin en sağlam 
ilişkisini, o zincirin en sağlam halkasını 
oluşturuyordu. 1 Mart 2003’te bu hal-
ka kırıldı. Bu aslında AKP’nin muktedir 
olabilmesi açısından önemli bir geliş-
meydi. Çünkü bunu takiben Türkiye’de 
askerin siyasette oynadığı rol, dış po-
litikada oynadığı rol giderek zayıfladı. 
Buna bir de AB süreci eklendi. Ama ge-
lişmeler iki tarafta da askerlerin yerini 
dolduracak kurumların ortaya çıkması-
na izin vermedi. Yani Dışişleri Bakanlığı 
her ne kadar ben o dönemde çok eleş-
tirsem de komşularla sıfır sorun politi-
kası iyi-kötü bir bütüncül bir yaklaşım-
dı. Bu anlamıyla belki bugünden farklı 
bir yönü vardı. Dışişleri Bakanlığı bir 
dönem bu boşluğu doldurmaya çalış-
tı ama yetmedi. Zaten biz uluslararası 
ilişkilerde kabaca üç tane analiz düze-
yine bakarız anlamlandırırken; “sistem 
düzeyi, ülke devlet düzeyi ve nihayet 
bireyler, karar vericiler” diye. 

Bu arada sistemde büyük değişiklik-
ler yaşandı tabii. Yani küresel mali kriz, 
ABD ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin 
çevresindeki coğrafyada kısa bir sü-
reliğine de olsa çekilmelerine yol açtı. 
Bu bir güç boşluğu yarattı ve Türkiye o 
sırada AB reformları ve tek parti hükü-
metinin, güçlü bir hükümetin varlığı ne-
deniyle de diri ve zinde bir aktör olarak 
öne çıktı. Gücünün, kapasitesinin öte-
sinde işlere soyundu. Ama bunun da 
kaçışı yoktu bence çünkü Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin Irak işgali bölgesel 
güç dengelerini alaşağı etti. Yani tabiri 
caizse Irak’ı İran’a teslim etti Amerika 
Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bölgesel 
anlamda bu tür dinamikler yürürlük-
teydi. Avrupa Birliği konusunda bizler 
de çalıştık. Özellikle Kıbrıs sorunun çö-

zümüne katkı bağlamında o dönemleri 
hiç unutmuyorum ve hakkını da teslim 
etmek lazım; AKP iktidarı o dönemde 
arkasında başka bir niyet var mıydı, 
yok muydu, ama AB süreci için oldukça 
güçlü hamleler yaptı ve ben yine hatır-
lıyorum o dönemde de bu AB mese-
lesine en uzak duran maalesef ulusalcı 
kanattı ve bu ulusalcı kanadın CHP’de 
etkili olmasıydı doğrusunu isterseniz. 
Ben bir örnek vereyim. Yani Yeşiller, 
Avrupa Parlamentosu’nun Yeşil Millet-
vekilleri bir genel kurul toplantılarını 
İstanbul’da yaptılar ve bir tane CHP’li 
milletvekili o toplantıya gelmedi. Yani 
AKP’liler domine etti. Bu, şu sonucu 
doğurdu; Avrupalılar Türkiye’nin açık 
bir topluma dönüşmesini gerçekten 
arzulayan ve bunun hem Türkiye hem 
de Avrupa için iyi olacağını düşünen 
aktörlerin elinde başka kimse kalmadı 
irtibat kurabilecekleri ve 2013’e kadar 
AKP’nin, Türkiye’nin en ilerici, en prog-
resif siyasi aktör olarak görülmesinin 
altında da bu miras yatıyor maalesef. 
Bu mirası da tepe tepe kullandılar. 
Ama Türkiye’nin AB süreci Almanya’da 
Merkel, Fransa’da, Sarkozy’nin iktidara 
gelmesi ile birlikte çok hızlı biçimde de 
ivme kaybetti. Dolayısıyla Türkiye ister 
istemez bu süreci dışında kalmış oldu. 
Biz, AB süreci ile birlikte Türkiye’nin 
bir ticaret yapan yani ‘’Trading State’’e 
dönüşebileceğini tartışıyorduk, Kemal 
Kirişçi hocamızın bu konuda bir maka-
lesi vardı, 2009’da yayınlandı yanılmı-
yorsam. Yani Türkiye’de artık ekono-
mik refahla ilgili kaygıların, zenginlikle 
ilgili kaygıların ulusal güvenlik kaygıları 
kadar önemli unsurlar haline geldiğini 
iddia ediyordu. Bir dönüşüm geçiriyor. 
Türkiye ve AB süreci bu dönüşümün 
aslında bir anlamda da taşıyıcısıydı. 
Ama Türkiye işte bu dönüşüm süreci-
nin tam orta yerinde tek başına bıra-
kıldı aslına bakarsanız ve kadim sorun-
larıyla baş başa. Yani Kıbrıs meselesi, 
Kürt sorunu, Ege sorunları çok entere-
san biçimde uzunca süre tekrar ortaya 
çıkmadı. Ama Kıbrıs ve Kürt sorunu dış 
politikanın da temel parametreleri ola-
rak kaldı. 
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Şimdi sistemik değişikliklere baktı-
ğımızda ise Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin Obama ile birlikte daha çok 
içedönük hamleleri, Rusya’yla ilişkileri 
yeniden reset, sıfırlamak gibi yaklaşım-
ları nedeniyle liderlik rolünü eskisine 
göre daha zayıf oynadı. Trump yöne-
timi zaten liderlik işini gündemden çı-
kardı. Dolayısıyla Türkiye’nin ilişkilerini 
tanzim edebileceği Batı’nın, hem kü-
resel anlamda hem Türkiye üzerinde 
ve Türkiye’nin çevresinde etkisi azaldı. 
Buna Arap Baharı diye başlangıçta ad-
landırdığımız süreci eklerseniz işte bu 
Türkiye’nin ve AKP’nin bir model olabi-
leceği iyimserliğini doğurdu ve AKP’yi 
de aslında yapabileceklerinin ötesinde 
işlere soyunma, Türkiye’yi Davutoğ-
lu’nun tabiri ile bir merkez ülke kılma, 
yani yükselecek, Ortadoğu’da yükse-
lecek Müslüman dünyanın liderliğine 
oynayacak bir ülke olarak kurgulama 
düşüncesini yarattı. Bu paradigma kay-
ması getirdi dış politika açısından ve o 
kayma da hala giderilebilmiş değil. O da 
şu: Türk dış politikası geleneksel olarak 
Westphaliacı, yani territoryal, egemen 
ulus devlet paradigması üzerinden şe-
killendirilir. Türkiye’nin çıkarları, Türki-
ye’nin ulusal sınırları hesaba katılarak 
belirlenirdi. Şimdi AKP bu Arap Baha-
rı sonrası Westphaliacı paradigmanın 
dışına çıktı. Yani Türkiye’yi aşan, sınır 
aşan bir etkinlik peşinde koştu. Orası 
da bizim iç meselemiz, burası da bi-
zim iç meselemizdir diyerek dünyanın 
değişik yerlerindeki sorun kümelerine 
de Türkiye’yi taraf yaptı. Bu paradigma 
kaymasından bir türlü geri dönmüyor. 
Çünkü arada rejim değişikliği yaşandı, 
bu tek adam rejimi kararların tartışa-
rak, danışılarak alındığı bir rejim değil, 
böyle olunca paradigmanın izdüşüm-
lerinin tezahürlerini değişik sorunlarda 
görüyoruz. Son olarak Kudüs’te yaşa-
nan olaylar aslında Cumhurbaşkanı’nın 
kafasında dünyaya bakışını neyin şekil-
lendirdiğini bize net biçimde gösteri-
yor. 

Bir örnek vereyim; galiba 2015 yılıydı 
Hindistan’ı ziyaret ediyordu Cumhur-
başkanı. Hindistan ziyareti sırasında 
galiba bir akşam yemeğinde adet ol-
duğu üzere konuşma yapılıyor, teşek-
kür konuşması ve mealen söylüyorum 
birebir alıntı değil ama Cumhurbaşka-
nı, Hindistan’ın Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nde daimî üye olmasına 
destek verdi o konuşmada; “1,2 milyar-
lık Hindistan’ın ‘Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nde elbette daimî bir 
sandalyesi olmalıdır’’ dedi. Güzel, bu 
Westphaliacı. Öte yandan da ‘’1 buçuk 
milyarlık İslam aleminin de böyle bir 
temsile ihtiyacı var’’ dedi. Şimdi bu-
rada çok farklı şeylerden söz ediyor-
sunuz. Hindistan içindeki bütün etnik 
çeşitliliğe rağmen bir şablon, bir ulus 
devlet, Müslüman dünyası diye ta-
nımladığımız şeyin Birleşmiş Milletler 
sisteminde karşılığı yok. Ama dünya 
algınız bu şekilde olduğu zaman dış 
politikanızda da ümmeti mi, asabiyeyi 
mi, yoksa milleti mi öncelikleyeceksiniz 
- ya da milletten kastettiğiniz nedir- o 
tartışmalı hale geliyor. Biz ulusal gü-
venlik devletinden Türkiye’nin ticaret 
yapan bir devlete dönüşeceğini düşü-
nürken iki şey çıktı karşımıza. Şimdiki 
Dışişleri Bakanı, ki galiba tarihte en 
uzun süre görev yapan bakanlardan 
bir tanesi, girişimci dış politika kavra-
mını ortaya attı. Böylece dış politikanın 
ticareti arttırmaya, ekonomik çıkarla-
ra hizmet eden yanına vurguyu görü-
yoruz, ki bu aslında dış politikanın da 
temelde ekonomik çıkarlar, ticari çı-
karlar üzerinden daha çok tanımlandı-
ğını bize gösteriyor. Bir de içeride de 
biz açık toplum olacağız, ticaret ya-
pan devlet olacağız derken galiba bir 
de milli istihbarat devleti olduk üstü-
ne üstlük. Yani belki de milli güvenlik 
devletinden daha geriye gitmiş olduk. 
Bugün geldiğimiz yer neresi? Ne olur 
buradan sonra? Bu rejimle daha iyi bir 
şey elde etmek mümkün değil. Yani bir 
kompartımanlaştırma diye bir kavram 
kullanılıyor. Özellikle Rusya ile ilişkileri 

Müslüman dünyanın liderliği
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anlamlandırma bağlamında. Yani ‘’so-
runları yaratıyoruz biz iş birliği alanları-
na yöneliyoruz’’ diye. Bunun Rusya’da 
da karşılığı var galiba bir Rus profesör; 
competency management, rekabet 
yönetimi dedi. Bunu beceriyorlar. Ama 
Türkiye, Biden yönetiminin işbaşına 
gelmesiyle birlikte çok sert bir tercih 
yapmak gibi bir zorlukla karşı karşıya 
kaldı. Yani hem orayı hem burayı yö-
netmenin sınırına gelindi. Bu bana şunu 
çağrıştırıyor; herkesi mutlu etmeye ça-
lışırken herkesi mutsuz edersin. Biden 
yönetimi S-400’leri yaşamsal olarak 
tanımlıyor. Türkiye açısından ilişkileri 
eğer yeniden bir zemine oturtacaksak 
S-400 meselesinin halledilmesi lazım 
bu bir, iki Türkiye’nin içeride kendine 
çeki düzen vermesi lazım. Bu haliyle 
Türkiye sorun çıkartma değerine da-
yanarak gündemde kalmaya çalışıyor, 
herhangi bir soruna olumlu katkı sağla-
yabilecek bir devlet olarak görülmüyor 
ve katkısı da aranmıyor. Şu anda böl-
gesinde mesela Yunanistan kendi dip-
lomatik çabalarıyla elde edemeyeceği 
bir fırsat edindi aynı Türkiye’nin 74’te 
Kıbrıs’a müdahale etmek için bulduğu 
fırsat gibi. Yani albaylar cuntası öyle 
bir halt yedi ki Türkiye kendi çabalarıy-
la açamayacağı bir manevra alanı açtı. 
Türkiye’de aslında bu yalnızlık değerli-
dirden yola çıkarak Akdeniz’de izlediği 
askerileşmiş politikalarla Yunanistan’a 
hiç beklemediği yeni müttefikler, or-
taklar kazandırmış oldu. Bunu da çöz-
mek çok zor olacak, çok ağır bedeller 
ödeyecek Türkiye. Terk ettiği mevzile-
rin bile gerisine çekilmek zorunda ka-
labilir kadim sorunlarında.

Buradan çıkış mümkün mü?

Burak Cop: Evet Hocam gayet kö-
tümser bir tablo çizdiniz ama haki-
kat buysa bununla yüzleşmek lazım. 
İkinci turda bu açmazdan çıkış müm-
kün müdür sorusunu tartışacağız. 
Üç konuşmacımızdan da bir gelecek 
perspektifi ortaya koymalarını isteye-
ceğim. Türkiye’de bir iktidar değişik-
liği ile kangren haline gelmiş sorunlar 
halledilebilir mi, bu konuda iyimser 
mi kötümser mi olmalı? Engin Bey, 

Rusya ile ilişkilere dair şuna işaret et-
tiniz. Bunlar sadece politik değil, aynı 
zamanda yöneticilerin kişisel ilişkile-
ri söz konusu. Her iki ülkenin yöneti-
cilerinin tabiri caizse akçeli ilişkilere 
ve angajmanlara girdiğini söylediniz. 
Serhat Hoca da rekabet yönetimi düz-
leminde ilişkileri götürebilme ola-
sılığından bahsetti. Ama bu olasılık 
ne kadar gerçekçi? Türk-Rus ilişkileri 
üzerinde ciddi gerilimler var. Ukrayna 
en önemlisi. Suriye meselesinde hiç-
bir zaman bu iki ülke aynı düzlemde 
buluşmadı. Belki Biden’dan gelecek 
basıncın etkisiyle daha da kötüye git-
mesi söz konusu. Bir de vakit kalırsa; 
Türkiye’nin AB üyelik süreci neden 
bitti? Siz uzun yıllar AB’de görev yap-
tınız. Bu soruya çok kestirme yanıtlar 
geliyor ama belki sizin o kadar da kes-
tirme olmayan bir yanıtınız olabilir. Al-
manya’da seçimler yaklaşıyor, Yeşiller 
Partisi’nin birinci gelmesi bekleniyor. 
İç politikadaki değişimler AB- Türkiye 
ilişkilerini nasıl etkiler? Merkel ve Sar-
kozy’nin gelişi kötü etkiledi. Başka bi-
rilerinin gelişi olumlu etkileyebilir mi?

Dış politikada çukurun içinden 
çıkamıyoruz

Engin Solakoğlu: Teşekkür ederim Bu-
rak Bey, hocalarıma da çok teşekkür 
ediyorum, çok yararlandım anlattıkla-
rından. Serhat Hoca’mın en son söy-
ledikleriyle ilgili bir ilave geldi aklıma, 
yani Türk dış politikası ne hale getiril-
diği ile ilgili. Türk dış politikasında ül-
kenin içinde olduğu gibi, dışında da 
laiklik ilkesini kaybettik biz ve Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ‘’Yüce 
Dinimiz’’ diye açıklamalar yapmaya 
başladı. Bu ülkenin anayasası var, ana-
yasasında laik yazıyor ve bir Dışişleri 
Bakanlığı’nın dinin olması söz konusu 
değil. Ama bile isteye böyle bir sapıt-
maya girdi, sapıtmadan başka bir eti-
ket de bulamıyorum buna. Şimdi ge-
lecek için iyimser olmalıyız olmamalı 
mıyız, onu belki biraz daha ileride ele 
alalım ama sizin verdiğiniz örnekler-
den sorularınızdan yola çıkarak şim-
di akçeli ilişkiler evet. Rusya’nın zaten 
Rusya’da şu anda gayet yolsuz bir yö-
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netim biçimi var. Ben Yeltsin dönemin-
de Moskova’da görev yaptım. Yeltsin 
dönemi gerçek bir yağma dönemiydi 
ama o biraz Wild West’in yağması gibi. 
Yani ilk gelen bankayı soyup gidiyor-
du. Öyle bir yağmaydı ve Putin bunu 
daha kurumsal bir yağmaya dönüştür-
dü ve aşağıdan yukarı doğru yağma-
yı yapan bütün oligarkların şunların, 
bunların Putin’i de görmesini sağlaya-
rak ve Putin’in etrafındaki iktidar blo-
kunu da güçlendirmesini sağlayarak 
kurumsallaştırdı. Uluslararası ilişkilerin 
de özellikle Türkiye gibi anlık yönetim 
yapısı itibariyle bu ilişkilere çok müsait 
bir iktidarın olduğu bir yerde de aynı 
eksen üzerinde yürüdüğü kanısında-
yım. S-400’ü de araştırırsanız, doğal-
gaz pazarlıklarını da araştırırsanız hiç-
bir zaman normal koşullarda iki devlet 
arası alıcı-satıcı devlet arasındaki bu 
fiyat ve maliyetler karşılaşmayacaksı-
nız. Bu işin uzmanları var, onlardan bili-
yorum. Dolayısıyla şimdi Türkiye’de bir 
iktidarın hızla değiştiğini varsayalım. 
Yani diyelim ki şimdi dergisi için konuş-
tuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi ön-
derliğinde Millet İttifakı iktidara geldi 
ve o gün yani ertesi gün, 3 gün sonra 
Rusya ile ilişkiler ne olur? Çünkü mev-
cut gerilimlerden bahsettiniz. Evet, bu 
gerilimler var. Suriye örneği verdiniz, 
o da ilginç bir örnek. Şimdi Türkiye’de, 
Suriye’nin, Türkiye ile Rusya’nın, Suri-
ye’de baktığınız zaman yüzde yüz çe-
lişen çıkarları var gibi gözüküyor. Yani 
biz bir iktidarı devirmeye çalışıyoruz, 
öteki taraf da iktidarı tam olarak des-
tekliyor. Bizim desteklediğimiz bir ta-
kım mülteci kılıklı adamları Rusya terö-
rist olarak nitelendiriyor vesaire. Ama 
dikkat ederseniz üstelik Rusya, Türk 
askerlerine saldırıyor, öldürüyor, bura-
dan gık çıkmıyor vesaire. Ama Suriye 
söz konusu olduğunda biz en çok neye 
bağırıyoruz? Amerika’nın desteklediği 
Kürt oluşumuna bağırıyoruz yani onu 
en azından kamuoyu önünde Rusya 
ile bir çatışma olarak sunmak yerine 
Amerika ile olan bu konudaki zıtlaşma-
yı öne çıkartıyoruz. Yani dolayısıyla iki 
ülkenin birlikte yol yürüyebilmek kapa-
siteleri var. Şu andaki yönetimle hala 
o yolu yürüyebiliyorlar. Keza Kırım ve 

Ukrayna konusu bunun ilginç bir örne-
ği. Türkiye başından beri yani o konuda 
hiçbir zikzak yapmadı. Başından beri 
Kırım’ın ilhakını tanımadı. Oysa Kırım, 
Rusya için bizdeki Kıbrıs neyse öyle bir 
şey. Yani zaten olması gereken bir şey 
onların bakışına göre. Ama buradan 
da hani ilişkileri eni konu bozacak bir 
şey çıkmadı. Keza Azerbaycan-Erme-
nistan çatışmasında da gördük. Her-
kes, Türkiye ile Rusya’nın bir şekilde o 
alanda karşı karşıya gelmesini bekledi, 
öyle bir şey olmadı. Yani Türkiye ken-
dine verilen rolü oynadı. Rusya zaten 
oradaki hâkim rolünü pekiştirerek krizi 
tamamladı. Şimdi yeni bir iktidar gel-
diğinde ne yapacak? Yeni bir iktidarın, 
yani düzen değiştirmeden sadece par-
ti değiştirerek Türkiye’de bir değişim 
yaşandığını varsaydığımızda Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin, İYİ Parti’nin vesa-
ire onun bileşenlerinin, diğer bileşen-
lerin ittifakının yapacağı ilk şey Batıyla 
ilişkileri tamir etmek olacak. Yani Batı 
çünkü Türkiye biraz da hani cumhuri-
yetin fabrika ayarlarının ötesinde Batı-
dan uzaklaştı. Yani bunu kabul etmek 
lazım. Ortadoğu’ya çok fazla daldı. 
Oysaki Cumhuriyeti kuranların temel 
kaygısı Ortadoğu’dan uzak durmaktı 
ve bir şey biliyorlardı da bunu yapıyor-
lardı. Ve şu anda önümüzdeki manzara 
da Cumhuriyeti kuranların çok haklı ol-
duklarını gösteriyor. Suriye’de, Irak’ta, 
Ürdün’de birtakım kabilelerin veya 
aşiretlerin hangi şekilde namaz kıldık-
larını bilmek, Davutoğlu’nun yaptığı 
gibi Türkiye’yi bir yere götürmedi dış 
politikada. Tam tersi bir çukurun içine 
attı, oradan hala çıkamıyoruz. Onun 
için herhalde bu, böyle bir iktidar de-
ğişikliği durumunda daha Batı yanlısı 
bir şeyle karşılaşacağız. Yani Amerika 
Birleşik Devletleri ve ilişkilerin hissedi-
lir oranda düzeleceği kanaatindeyim 
böyle bir durumda.  

Avrupa Birliği bitti

Asıl önemlisi Avrupa Birliği sorunu-
za geliyorum. Avrupa Birliği’nde şöy-
le bir şey var: Avrupa Birliği ile deniz 
bitti çünkü Avrupa Birliği bitti. Yani 
Türkiye’nin 1990’lı yıllarda veya sek-
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senli yıllarda doksanlı yıllarda bu işin 
hareketlendiğini varsayarsak, gitme-
ye çalıştığı, varmaya çalıştığı Avrupa 
Birliği gemisi oradan kalktı, hatta bat-
tı bile diyebiliriz, başka bir yere gitti, 
Avrupa Birliği artık bizim o bildiğimiz 
demokrasi, refah, insan hakları vesaire-
den oluşan Avrupa Birliği değil. Şunun 
için hep iki tane örnek kullanıyorum: 
demokrasi ve insan hakları konusunda 
Türkiye’de belki yüz binlerce insan, aklı 
çalışan, kafası çalışan insanlar, ‘’Aman 
Avrupa Birliği’ne tutalım da biz de ken-
di canımızı kurtaralım’’ anlayışındalar. 
Ama lütfen bunu bir de Macar ve Po-

lonyalı demokratlara sorun. Bu birinci 
husus, ikinci husus Türkiye’de birtakım 
çevreler de ya bu ekonominin batıklı-
ğını, yolsuzluğu vesaire. Avrupa Birliği 
olmadan çözemeyiz, yani işte yabancı 
yatırım gelmiyor, şudur budur, “Avru-
pa Birliği’ne girersek bu bize çok bü-
yük fayda sağlar” diyenler, o zaman 
kendilerini Romanya ve Bulgaristan’ın 
durumuna bakmalı. Hiçbir şekilde bu 
ülkeler şu anda ekonomi başta olmak 
üzere bizden daha iyi durumda değil-
ler. Onun için Avrupa Birliği vagonunun 
arkasına atlarsak biz düzeliriz gibi bir 
bekleyiş bana göre nafile bir bekleyiş-
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tir. Yani Avrupa Birliği konusunda yeni 
bir iktidarın muhtemeldir, birtakım açı-
lım yapmaları ama Avrupa Birliği mev-
cut yapısıyla Türkiye’den alacaklarını 
almıştır zaten. 

Mülteciler ve Gümrük Birliği

AB’nin Türkiye’den iki temel beklenti-
si var: Bir tanesi mülteciler konusu, bir 
duvar oluşturması, diğer duvar Libya 
tarafından kuruluyor. İkinci beklenti 
de Gümrük Birliği. Bakın önümüzdeki 
dönemde ister bu hükümet kalsın ister 
başka hükümet olsun, Türkiye ve Av-

rupa Birliği arasındaki ilişkilerdeki en 
önemlisi sıçramanın ben Gümrük Bir-
liği konusunda olacağı kanısındayım. 
Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesi, 
modernize edilmesi veya genişletil-
mesi, çeşitli isimler veriyorlar buna, bu 
yapılacaktır. Çünkü Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’den temel beklentilerinden bir 
tanesi Avrupa Birliği’ne yakın, ucuz ve 
kaliteli üretim üssü olarak, bir başka 
deyişle ben bir Marksist olarak söyle-
yeyim, Komünist olarak sömürü üssü 
olarak Türkiye’nin varlığını devam et-
tirmesi AB için çok önemli. Yani Avru-
pa’da üretilen ya da son üretimi yapılan 
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birçok şeyin üretimi Türkiye’de yapılı-
yor. Keza Türkiye’de üretilen birçok şey 
Avrupa’da, ara malları Avrupa’dan ge-
liyor. İki taraf arasında çok girift ve her 
iki tarafın sermayesi açısından da çok 
karlı bir ilişki var. Yani Türkiye Avrupa 
Birliği’nden alacağını ve Avrupa Birliği 
Türkiye’den alacağını aslında iki tarafta 
da Gümrük Birliği ile aldılar. Şimdi bu-
nun ötesi nedir Avrupa Birliği’nde üye-
liğin? Serbest dolaşım deniyor mesela. 
Serbest dolaşımı unuttuk dikkat eder-
siniz yani onu konuşmuyoruz. Şimdi 
bir vize serbestisinden bahsediyoruz. 
Daha bugün internette ben gördüm 
bilmiyorum doğru mudur, yeşil pasa-
port ve gri pasaportlarında vizeye tabi 
olmasına ya da izne tabi olmasına dair 
Almanya’nın bir çalışma yaptığından 
bahsediliyor. Şimdi ne Almanya’da ne 
Fransa’da, Türkiye’nin 84 milyon insa-
nın bugünden yarına Avrupa Birliğine 
vizesiz gitmesine izin verecek bir poli-
tikacı bir daha seçim kazanamaz. Yani 
böyle bir şey söz konusu değil. Yani 
ben bunun başladığından beri bir pa-
zarlık olduğunu söylüyorum. İşte biz 
terörle mücadele kanununu düzeltir-
sek de bilmem ne. Bu mümkün de-
ğil. Özellikle Fransa için söyleyeyim, 
o başbakanı veya cumhurbaşkanını, 
Fransa’da, Türkiye’ye vizeyi kaldırma-
ya imza atacak cumhurbaşkanını Yüce 
Divanda yargılarlar. Yani böyle bir şey 
söz konusu değil. Hiçbir şekilde Türki-
ye’nin yakın gelecekte bugünkü yapısı 
içerisinde Avrupa Birliği’ne dahil olma 
ihtimali yok. Ne olacak, çok yakın bir 
partner, ticari partner. Yani Gümrük 
Birliği’nin derinleştirilmesi ile belki hiz-
metlerin de dahil edilmesi ile çok dal-
ga geçildiği için söylüyorum ama ben 
dalga geçilen solculardanım, zamanın-
da hani diyorduk ya “onlar ortak biz 
Pazar”.  Bence onlar ortak biz pazar 
kısmı 2020, 2030 yıllarında da gayet 
devam edebilecek ve her iki tarafında 
aslında burjuvazilerinin şikâyet etme-
yeceği bir ilişki biçimi olacaktır. Bir tek 
tabi önemli bir şey var, yeni bir hükü-
metin yapacağı şey Avrupa Birliği ile 
kavga etmemek, tutup da otobüslere 
mülteci doldurup sınırlara yığmak gibi 
haydutça hareketler yapmayacağın-

dan emin olmak isteyecektir Avrupa 
Birliği, yeni bir hükümetin Türkiye’de. 
Ama herhalde iktidara gelecek olanlar 
bunları yapmayacaklardır diye tahmin 
ediyoruz. 

Burak Cop: Herkesin ortaklaştığı hu-
sus şu ki; gerçekten de Türk dış poli-
tikasının yürütülmesinde kurumsallık 
ortadan kalkmış durumda, kişisellik 
çok ön plana çıktı. Bu belki 2017’deki 
referandumla olan rejim değişiklikle-
riyle çok somutlaştı ama evveliyatı da 
var. Sizce kurumsallığa dönüş müm-
kün olabilir mi ve bunun kolaylıkla 
olabileceğini düşünüyor musunuz? 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumsal ha-
fızası, yıpratılmış bazı şeylerin tamir 
edilmesini mümkün kılar mı? Ve tabii 
dış politika yapımında kamuoyunun 
rolü konusundaki görüşlerinizi alalım.

Demokratik dış politika

Ebru Canan-Sokullu: “Kurumsallaşma 
dış politikada neden bu kadar önem-
li?’’ diye sorduğunuzda aslında birkaç 
tane cevap var. Dış politika yapım sü-
recinin demokrasilerde çok katmanlı 
bir süreç olmasını biz istiyoruz. Yani 
burada en tepede Dışişleri Bakanlığı, 
Savunma Bakanlıkları gibi o askeri bü-
rokratik yapının haricinde lobi grupları, 
sivil toplum vesaire. O kadar farklı kat-
manlar var ki benim ilgilendiğim kısım 
kamuoyu kısmı. Çünkü benim kendimi 
yakın hissettiğim ekol, dış politikada 
demokratik bir dış politika kamuoyu-
nun önemli bir girdi sağladığı. Dolayı-
sıyla gene altını çiziyorum. Demokratik 
dış politika yapım sürecinde kamuoyu 
tercihlerinin, kaygılarının da dikkate 
alınması gerektiğidir.

Gazete küpürlerine sıkışan dış
politika

Türk dış politikasının Türk kamuoyu-
nun bakışı ya da yabancı ülkelerde bi-
zim ittifak içerisinde olduğumuz dev-
letlerle Avrupa Birliği’nde, Amerika’da, 
Türkiye’ye bakış açısı çok yakın zama-
na kadar aslında gazete küpürlerindeki 
bilgilerin ötesine gitmiyordu. Datayla 



ikinciyuzyildergi

71Temmuz - Ağustos | 2021

haşırneşir olmaya başlamak ise yakla-
şık yetmişler, seksenlerden bu yana ve 
her zaman kapsamlı datayı da bula-
mıyoruz. Ama mevcut data üzerinden 
gidersek ben birkaç tane çıkarımda 
bulunmak istiyorum. Şimdi dedik ya 
kurumlar, Kadir Has Üniversitesi’nin yü-
rüttüğü Türkiye Eğilimleri Araştırmala-
rı, Türk Dış Politikası Araştırmalarının 
ben de içerisinde bulunuyorum, yakın 
zamanda dahil oldum. Daha öncesinde 
de Transatlantik Eğilimler Araştırmala-
rında görev aldım. O yüzden çok uzun 
bir zamandır gerek Türk dış politikasın-
da yani dair Türkiye kamuoyunun ge-
rekse dışarıdaki Türkiye algısını çalışı-
yorum. Bugüne gelindiğinde Kadir Has 
Üniversitesi’nin yaptığı yeni araştırma 
bulguları bence son dönemde özellikle 
dikkatli çalışılması gerekiyor.

Türk dış politikasındaki belirleyici ku-
rumu biz maalesef cumhurbaşkanı 
olarak tanımlıyoruz. Neredeyse her on 
kişiden altısı, yedisi ‘’Türkiye’deki dış 
politikayı kim belirliyor’’ diye soruldu-
ğunda “cumhurbaşkanı” diye cevaplı-
yor. Yani kişiselleştirmeye diyoruz ya 
Erdoğanizm olarak kullanıyoruz bu 
tanımı. Cumhurbaşkanı ve kendisi ve 
cumhurbaşkanlığı bir kurum olarak en 
temel dış politikanın belirleyicisi. Bunu 
tanımlayarak ortaya koyalım. Dışişleri 
Bakanlığı çok daha gerilerde geliyor. 
Şimdi birkaç tane sorunun cevabını 
daha böyle betimsel olarak vermek is-
tiyorum. 

Fikrimiz var ama bilgimiz yok

Hükümetin dış politikasını genel olarak 
Türkler başarılı buluyor ya da bir fikri 
yok. Yani çoğunluğu başarılı buluyor 
gibi diyelim başarılı ve kesinlikle başa-
rılı ama büyük bir çoğunluk yani üçte 
biri de bir fikri olmadığını ifade ediyor. 
Şimdi buradan birkaç tane daha para-
metreye sizi götüreceğim. Dış politika 
genelde kamuoyunda en az ilgilenilen 
alanlardan bir tanesidir çünkü böyle 
bir anlık tehdit yaratmaz. O yüzden biz 
hep ekonomik kaygılara, cep ekonomi-
mize dair konularda hep böyle bir fik-
riniz ve ilgimiz vardır. Ama dış politika 

genel olarak bu skalada gerilerde ge-
liyor. Şimdi birkaç tane soru soruluyor 
mesela; “S-400’ü duydunuz mu, Patri-
ot’ları duydunuz mu, F-35 nedir” falan. 
Verilen cevaplarda hemen hemen on 
kişiden beşi, altısı, yedisi bunları duy-
madığını söylüyor. O geri kalanların 
da bir fikri var. Yani genel olarak Türk 
kamuoyunda dış politika ilgili genel 
tanımlamamız gereken şey; fikrimiz 
var ve bu verilerle de destekleniyor, 
bir fikrimiz var ama bilgimiz yok, ilgi-
lenmiyoruz da. Yani kayıtsızların oranı 
da oldukça yüksek anket sonuçların-
da dolayısıyla mevcut ilgili ve bilgili-
lerin görüşleri dikkate alınarak birkaç 
tane dış politikayla ilgili konuda neler 
acaba düşünüyor. Tercihler ne yönde 
onu da anlamak gerek. Şimdi hal böy-
leyken ben burada bir sürü figürü size 
verebilirim. Dış politikayı bugün Türki-
ye’de kim yapıyorsa, ki bu dış politika 
bürokrasisi artık cumhurbaşkanlığına 
endekslenmiş, çok fazla kamuoyuna 
da bakması gerekmiyor anladığım ka-
darıyla. Yani zaten çok ilgimiz ve bilgi-
miz de yok ama tercihlerimizi daha net 
veriyoruz. Mesela Türk dış politikasının 
en önemli sorunu son zamanlarda te-
rör. Terör, bunu Suriye savaşı takip edi-
yor, üçüncüsü de göç. Bizim ittifaklarla 
olan ilişkilerimize dair bilgi genel ola-
rak sıralamanın altında. Artı tabii ‘’Dos-
tumuz ve düşmanımız kim?’’ diye so-
rulduğunda da çok hissi yaklaşıyoruz. 
Yani Türklerin genel olarak dostları işte 
Azerbaycan, Kıbrıs, Özbekistan falan. 
Eski ittifak ortaklarına ne oldu? Kimdi 
bizim yönümüz, Batı’ydı. Batılı dost-
larımız siyasal seçkinlerin dost olarak 
addettikleri toplum tarafından dost 
olarak tanımlanmıyor. Yani Amerika’ya 
baktığınızda Amerika on birinci falan.

Hatta Amerika birinci tehdit bizim için. 
Yani ‘’Tehdit kim?’’ diye sorduğumuzda 
ilk başta Amerika geliyor. Bunu hemen 
takip eden bir başka soru ‘’Peki iş birli-
ği yapalım mı, yapmayalım, kimle, nasıl 
iş birliği yapalım?’’ diye sorulduğunda 
da Amerika ile ekonomik iş birliği ya-
palım deniliyor. Yani burada enteresan 
bir halet-i ruhiye var. Biz tehdit ola-
rak görüyoruz, dost görmüyoruz ama 
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çok pragmatik bir Amerika algımız var. 
Aynen Batı, Avrupa Birliği ve NATO 
algımızın olduğu gibi. Biz diyoruz ya 
1952’den beri Türkiye NATO üyesi işte. 
1960’lardan beri AB’ye girmeye çalışı-
yoruz falan. Baktığınızda NATO üyele-
ri arasında en düşük NATO’ya verilen 
destek Türkiye’de. Biz yıllar önce Ser-
hat Hoca’mla bir çalışma yapmıştık, 
ben de Uluslararası İlişkiler Dergisine 
o dönemde Türkiye’deki NATO algısı-
nı yazmıştım. Bütün o en son rauntta 
giren Romanyalar vesaireler onlara kı-
yasla Türkiye’de NATO’ya verilen des-
tek çok düşük; 54. Yani biz siyasal seç-
kinler, siyasal iktidarlar yüksek politika 
dediğimiz şeyi kamudan hep kopuk 
yapmışlar. Dolayısıyla bu algı bugün 
kamuoyunda yerleştirilememiş. Tercih-
ler net konumlandırılamamış kamuo-
yunda öğretilememiş. Şimdi bu neye 
etki ediyor?

Türk-Amerikan ilişkilerinde eğer ka-
muoyunu günün birinde dönüp so-
rulacaksa biz kimle iş birliği yapalım 
falan diye bence bu şu aşamada Türk 

kamuoyu bu konuda bir geribildirim 
verebilecek düzeyde değil. Bilgi ve ilgi 
sorunu ortada. Şimdi Amerika ile olan 
ilişkilerden bahsettim ben size biraz 
önceki bölümde. Türkler için Amerika, 
birincisi güvenilmez bir ortak, ikincisi 
stratejik bir ortak ama sömürgeci de 
bir ortak. Anti-Amerikanizm çerçeve-
sinde o soğuk savaş sırasında var olan 
algı ve hissiyat devam ediyor, ki bizim 
zaten eğer ki kamuoyundaki tercihlere 
bakarak bir Türk-Amerikan ilişkisi tesis 
etmek istesek zaten ilişki baştan kadük 
kalacak. 

Peki Avrupa Birliği ile olan ilişkilere 
baktığımızda bizim tercihlerimiz ne? 
Avrupa Birliği ile ilgili bizim tercihleri-
mizde Gümrük Birliği’ne bir kredi verdi. 
Gümrük Birliği ile olan ilişkiler reforme 
edilecek bu Avrupa Konseyi’nin Bakan-
lar Konseyi’nin de gündeminde. Ama 
mesela enteresan bir şey var. Gümrük 
Birliği ile ilgimiz bir ilgili bilgimiz çok 
kısıtlı olmakla birlikte Türk kamuoyun-
da Avrupa Birliği’ne tam üyelik tek ter-
cih edilen opsiyon. Yani bunun arkasını 



ikinciyuzyildergi

73Temmuz - Ağustos | 2021

araştırmak lazım, bilmiyoruz mu yoksa 
başka bir nedeni var mı? Biz sadece 
Avrupa Birliği’nde olmak istiyoruz o da 
yani böyle büyük çoğunluklar falan de-
ğil; neredeyse her dört ya da beş kişi-
den birisi ‘’Avrupa Birliği’ne üye olması 
gerekiyor Türkiye’nin’’ diyor. Burada 
ideolojik alt kırılımlara bakmak gere-
kiyor, eğitime bakmak gerekiyor, yaşa 
bakmak gerekiyor. Ben en son yaptığım 
çalışmada örneğin gençlerin dış politi-
ka algılarına dair bir analiz yaptığımda 
gençlerin aynen Türk kamuoyunda-
ki hâkim olana ilgisizlik ve bilgisizliği 
var ama gençler “Avrupa Birliği’ne üye 
olmak istiyoruz” diyor. “Adaylık ya da 
imtiyazlı ortaklık” falan değil. Gelece-
ğin Türkiye’sinde bugünün gençlerinin 
fikirleri çok etkili olacak. O yüzden her 
siyasal partinin de şu anda yakın mer-
cek altında tuttuğu gençler ne istiyor 
ne tercih ediyorlar? 

Son olarak dış politika anlatırken birta-
kım kavramları öğretiyoruz biz. Onlar 
söz konusu olduğunda Türk dış poli-
tikası genel olarak destekleniyor mu, 
desteklenmiyor mu? Gene yakın dö-
nem anket verilerini ele aldığımızda 
birkaç tane önemli bulgu çıkıyor bana 
kalırsa. Birincisi Türk dış politikası ge-
nel olarak destekleniyor. 

‘’Türk dış politikasını destekliyor musu-
nuz?’’ diye böyle çok jenerik bir soru 
sorulduğunda destekleniyor. Ama dış 
politikada yumuşak güç aktivizmini 
mi destekliyoruz yoksa sert gücü mü, 
yoksa dünyanın hemen hemen her ye-
rinde askeri üslerimiz mi olsun diye so-
rulduğunda işler biraz karışıyor. Çünkü 
Türkiye’nin dış politikadaki diplomatik 
gücü son derece zayıf olarak algılanır. 
Yani diplomatik ve ekonomik bir başarı 
algısı yok. Bu, Engin Bey’in de bahset-
tiği, yani Türk Dışişleri’nde çok kuvvetli 
bir diplomasi kültürü geleneği vardı. 
Dolayısıyla belki de cumhurbaşkanlığı-
nı ortadan kaldırırsak ve tekrar dış po-
litika yapımını bakanlığa bırakırsak bel-
ki daha farklı bir sonuç da önümüzdeki 
yıllarda alabiliriz. Onun haricinde Türk 
dış politikası dediğimizde sert güç kul-
lanımını biz çok seviyoruz. Yani bir yer-

lere askeri operasyonlar düzenleyelim. 
Bu bizim dış politika algımızı hep iyi-
leştiriyor, şahin bir yapımız var. İnsani 
müdahaleler diplomatik müdahaleler 
falan değil ama biz bayağı mümkünse 
de tek tarafında askeri operasyonları 
istiyoruz dış politikasında yani bu hani 
bir dönem ritmik diplomasi tartıştık 
proaktivizmi tartıştık falan yani o mi-
litarist kültür hala dış politika algıları-
mıza ciddi olarak etki ediyor diye dü-
şünüyorum. Son bir şey ekleyebilirsem. 
Türk kamuoyundan bahsettim ama 
Avrupa kamuoyu bizim hakkımızda ne 
düşünüyor diye. 

AB’ye Türkiye’nin faydasını 
anlatmalı

Biz bundan yaklaşık 7- 8 yıl önce Çiğ-
dem Kentmen’le beraber uzunlama-
sına Avrupa kamuoyuna, Avrupa Bir-
liği’ne üye ülkelerdeki Türkiye algısını 
çalışmıştık. Temel birkaç problem var. 
Bunları birazcık açmak isterim. Bu 
problemlerden bir tanesi Türkiye’nin 
bir fayda sağladığını anlatmamız gere-
kiyor Avrupa kamuoyuna. Türkiye’nin 
bir fayda sağlaması gerekiyor. Bu eko-
nomik fayda olabilir, göçmenlerle ilgili 
olabilir. Hala faydacı bir kamuoyu var. 
Yani bunun için Türkiye’nin üyeliğinin 
faydasını anlatmak gerekiyor. Bir di-
ğer mevzu, ki bu daha da giderek ar-
tan popülizmle birlikte problem haline 
geliyor. O da hem fayda hem de Türki-
ye’de, Türkiye’deki bu demokratik ge-
rileme problemi Avrupa kamuoyu için 
büyük bir endişe kaynağı. Hala Avrupa 
Birliği’ni destekleyen Avrupalılar için 
diyeyim en azından. Yani bütün Avru-
pa Anti AB’ciler için değil. O nedenle 
bir Türk dış politikası yapım sürecin-
de dışarıdaki imajımız fayda odağında 
olmalı, hem de Türkiye’nin diplomatik 
olarak daha iyi bir kulvara çıkabilme-
si, ki bugün konjonktürde, yani seçim-
li otoriterlik olarak tanımladığımız bir 
ülkede bu bence çok daha büyük bir 
meydan okuma olarak kalıyor. 

Burak Cop: Serhat Hocam siz Türk dış 
politikasının geleneksel Westphali-
acı, egemen ulus-devlet mantığına 
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dayanan paradigmasının terk edildi-
ğini ama onun yerine bir şey de ko-
namadığını, şu anda ortalığın dağınık 
olduğunu söylediniz. Bunun düzeltil-
mesi hangi koşullarda mümkün olabi-
lir? Engin Bey “AB ile deniz bitti çün-
kü AB bitti” diyor ve AB’nin gözünde 
Türkiye’nin yegâne görevinin mülte-
ci duvarı teşkil etmek ve de gümrük 
birliği ile ekonomik fayda sağlamak 
olduğuna işaret ediyor. Öte yandan 
Ebru Hocamın da belirttiği gibi Türk 
kamuoyu enteresan bir şekilde Tür-
kiye’nin AB üyeliğini çok kuvvetli bir 
şekilde destekliyor. Başka araştırma-
larda da bunu gördük, Ebru Hoca’nın 
aktardığı araştırmada da görüyoruz. 
Bu ne anlama geliyor?

Batıyla ilişki sağlamak AKP’ye 
kaldı

Serhat Güvenç: Şimdi ben biraz karam-
sar bir tablo çizeceğim kusura bakma-
yın. Türk kamuoyunun fırsat maliyetle-
ri konusunda kafa yorması lazım. Yani 
hem AB üyeliği isteyip hem de “ülkeyi 
yönetenlerin parlamentoya danışma-
sına, mahkeme kararlarıyla bağlı ol-
masına gerek yoktur” diyenlerin oranı 
yüzde 65 çıkıyorsa düşünceleriniz ara-
sında çok ciddi zıtlıklar var demektir. 
Yani İngilizce böyle derler ‘’you can’t 
have your cake and eat it, too’’ yani “ya 
o ya o”. İkisinden birini tercih etmeniz 
lazım. Bu kafa karışıklığının giderilme-
si herhalde işi siyasi partilere düşüyor. 
Çünkü sivil toplum çok zayıfladı. AB 
süreci ile kazanılan bütün alanlar kay-
bedildi. Hatta devlet eskisinden daha 
da geniş bir alana hakimiyet kurdu. Ka-
muoyu açısından baktığımızda 2003 
yılında Türk toplumu çok cinnetin eşi-
ğine geldi aslına bakarsanız yani Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin Irak’ı işgali 
ile birlikte Türk kamuoyunun ayarları 
bozuldu. İşte bu Kürt devleti kurula-
cak korkusu, büyük Israil projesi, bü-
yük Ortadoğu projesi meseleleri falan. 
Türkiye de Batı karşıtlığını inanılmaz 
köpürttü ve benim gözlemlediğim şey 
şu; yani Ebru hocam buradayken bu 
konularda laf söylemek düşmez ama 
Türkiye’nin en Batılı ve Batıcı, yani Batı 

kültürü ile en barışık kesimleri en Batı 
karşıtlarına dönüştüler. Şimdi siz böy-
le bir toplumu Batı’yla yeniden ilişki 
kurmaya nasıl ikna edersiniz? Bunun 
karşılığı yok, yani kamuoyunda karşılı-
ğı yok. CHP’nin bıraktığı ya da diyelim 
geleneksel orta sağ partilerin bıraktığı 
boşluğu Avrupa Birliği perspektifinde 
AKP bir günde doldurdu, pragmatik 
taktik ne derseniz deyin sebeplerle. 
Batıcılık ya da batıyla ilişkileri sağla-
mak. AKP’ye kaldı. Bu desteğe bakar-
sanız AKP’nin Batıyla sorun yaşadığı 
dönemlerde düşüyor, AB’ye ihtiyacı ol-
duğu dönemlerde yükseliyor, en azın-
dan geçmişte böyleydi. Dolayısıyla 
Türk kamuoyunda Batı ile ilişkilerin bir 
karşılığı yok, Ebru hocam bunu söyledi. 
İki, kurum yok, yani Dışişleri Bakanlığı 
ya da Genelkurmay ya da Millî Savun-
ma Bakanlığı böyle bir şey yok, böyle 
bir iştah yok, böyle bir heves yok. Bu-
nun sorumlusu bir miktar bizsek bir 
miktarda tabi muhataplarımız. Yani ne 
bileyim peşi sıra gidilebilecek bir Batı 
da kalmadı ona bakarsanız. 

“Yalnız Kurt” olmayı seviyoruz

Trump gibi bir cumhurbaşkanı seçen 
ve ikinci kez seçilmesine ramak kalmış 
bir insanın olduğu ABD’ye ne kadar gü-
venirsiniz? 4 sene sonra Biden gidecek 
Trump ya da Trump’ın benzeri birinin 
karşımıza çıkmayacağının ne garantisi 
var? Dolayısıyla biz biraz doğrultumu-
zu yitirdik, bir de yani bizim o tırnak 
için de doğrultumuz Batı’ysa Batı da 
bizim bildiğimiz yer olmaktan çıktı. 
Belki o yani Engin Bey’in ifade etti-
ği gibi “yalnız kurt” olmayı seviyoruz. 
(Soli Özel’indir bu tabir.) Yani biz dış 
politikada bildiğimizi okuyalım ama 
sonuçlarına da katlanmayalım, neden? 
İşte bizim güçlenmemizi istemiyorlar. 
Yani bu hareketin en basit yasası. Etki 
tepki. Yani siz bu kadar hareketlenirse-
niz birileri de karşınıza cephe çıkartır. 
Yani marifet yönetebilmek bunları. 

Benim şöyle bir tespitim var: Türkler ya 
da bu ülke insanları içinde bulunduğu-
muz durumu bir ara durum olarak ka-
bul ediyorlar. Bu siyasi yelpazenin her 
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şeyi için geçerli. Yani İslamcı ya da laik 
ya da Cumhuriyetçi olması yani Os-
manlı Devleti gibi bir imparatorluk mi-
rasçısıyız, dünyanın yönetiminde söz 
sahibiydik, içinde bulunduğumuz du-
rum geçici bir durum, biz tekrar dünya-
yı yönetenler arasına katılacağız. Böyle 
bir ön kabul var. Türkiye’nin NATO üye-
liği, batıyla ilişkileri bütün bu bir küvez 
gibi yani Türkiye’yi yeniden palazla-
nana kadar Türkiye’yi sakınacak etra-
fından sonra Türkiye çıkacak ve tekrar 
dünya sahnesine bir oyuncu olarak dö-
necek. Bu yalnız kurtluktan da besle-
niyor yani yalnız kurt olma işi bundan 
da besleniyor ve bu mesela Türkiye 
sadece kamuoyu ile ilgili bir şey değil, 
dış politikada da bunu görüyoruz. Ben 
bundan birkaç yıl önce bir toplantıda 
bir daire başkanı gelmişti Dışişleri Ba-
kanlığı’ndan galiba Güvenlik İşleri Da-
ire Başkanı ya da başkan yardımcısı. 
Şimdi her konuda Türkiye’nin negatif 
pozisyonunu ifade ediyor. Şu soruyu 
sordum kendisine; ‘’Türkiye’nin kaygı-
larını paylaşan, önceliklerini paylaşan 
ülke ya da ülkeler grubu var mıdır dün-

yada?’’ dedim. Yani dünyayı bizim gibi 
gören bir başka Allah’ın kulu var mı? 
Yok. Kendisi de öyle söyledi çünkü her 
şeyde mutlaka bizim için bir diken var. 
Kamuoyuna tekrar döneceğim. 

Bir kaç sene önceydi galiba yine Tran-
satlantik Eğilimler Araştırması’nda ‘’şu 
ülkeler hakkında olumlu mu düşünü-
yorsunuz, olumsuz mu düşünüyorsu-
nuz’’ diye sorduk.  Yüzde 45 Brezilya 
hakkında olumsuz düşünüyor bu ülke-
de. Brezilya ile alıp veremediğiniz ne 
ya? Hadi anladım Amerika’yı, Brezilya 
yani samba, futbol başka ne biliniyor 
bu ülkede Brezilya ile ilgili. Hani bu ka-
dar hakikaten kendini yalıtmak, dışla-
mak dünyadan ya da hani empatiden 
geçtim hiç olmazsa bir anlama çabası 
falan da olmaması bu bizim çok derin 
bir sorunumuz olduğunu gösteriyor. 
Bu da bizi kimlik meselesine getiriyor. 
Bu kimlik meselesi sadece bizim me-
selemiz değil, Avrupa’nın da meselesi. 
Maalesef Avrupa Birliği özellikle ka-
muoylarına son genişleme dalgasını 
satabilmek için kimlik farkı, kimlik vur-

Serhat Güvenç
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gusunu o kadar çok yaptılar ki Türki-
ye dışlanmak durumunda kaldı. Kimlik 
ayrıştırır, siyaset çözüm üretir. Dolayı-
sıyla kimlik Avrupa’sının sonuna geldi-
ğimizi düşünüyorum ben de Engin Bey 
gibi. Siyaset Avrupası ki bizi işte fayda 
analizine fayda-maliyet analizine geti-
recek Avrupa; eğer o ortaya çıkarsa ki 
ben onun da çıkacağından pek ümitli 
değilim. Bir tematik park olma yolunda 
gidiyor Avrupa. Yani evet, öyle kalacak 
hani ama dünyaya da kendinden başka 
kimseye hayrı olmayacak bir yer olarak 
kalacak gibi gözüküyor. Ola ki siyaseten 
tekrar siyaset geri dönerse Avrupa’ya 
ve Türkiye’ye o zaman bir fayda üzerin-
den rasyonel, bizim akılcılık dediğimiz 
ya da fazla pozitivist gelen post poziti-
vist arkadaşlara yaklaşım geçerli olabi-
lir. Hiç unutmuyorum; çok Avrupa Bir-
liği işinin önde gelen bir kanaat önderi 
bir toplantıda, NATO düzenlemişti yani 
NATO’da Avrupa Birliği’ne, Türkiye’nin 
üyeliğini nasıl satarımın derdindeydi 
orada iş dünyasına. Dedi ki; Avrupalılar 

rasyonel insanlardır, Türkiye’nin katkı-
larının daha fazla olacağına inandıkları 
an Türkiye’yi alırlar. Bu laf söylendiğin-
de 2003, 2004’ Halbuki Türkiye’ye ba-
kışı şekillendiren şey bu olmadığını biz 
acı biçimde gördük. Ya bu değişmeden 
Türkiye’nin durumu değişmez. Benim 
bildiğim modern Türkiye tarihinde ilk 
defa oluyor. Türkiye hem Avrupa için 
hem Rusya için bir tampon işlevi görü-
yor. Hani Avrupa Birliği, Türkiye’yi tam-
pon olarak görme eğilimindeydi zaten 
dönüştü göç bağlamında, Rusya da 
özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında ve 
sonrasında bu eğilimdeydi, biz iki tane 
önemli ekosistem için tampon rolü oy-
nuyoruz ve bu rolden çıkmak çok zor. 
Yani hem Rusya’ya tampon hem Avru-
pa Birliği’ne tampon olma durumun-
dan aynı anda çıkmak çok zor. Bu da 
bizi bekleyen sorunlardan bir tanesi. 
Son olarak şunu söyleyeyim yani bakın 
mesela bundan kaç yıl önceydi, 10 yıl 
önceydi galiba bu Şangay İşbirliği Ör-
gütü’ne katılma gündemdeydi. Yani bir 
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ülkenin dış ilişkileri çeşitlendirmesinde 
bir sakınca yok ama ya bu üçüncü dün-
yacı pozisyonlar çok kolay geliyor siya-
si aktörlere de çünkü ötekini anlatmak 
çok zor. Yani Amerikancı yaftasını bası-
veriyorlar size S400 konusunda başka 
bir şey söylerseniz. Bu şekilde ilişkilere 
yani Türkiye’yi dünyada doğru düzgün 
bir yere oturtamazsınız bu kafa karışık-
lığıyla, bunu kimse yapamaz. Yani bir 
sonraki iktidar da yapamaz bir de çün-
kü korkunç bir Amerikan, korkunç bir 
Batı karşıtlığını da devralacak üstüne 
üstlük. Yani bu üstesinden gelinmesi 
gereken bir sorun ve bu karşıtlığı gide-
recek aktör ve aktörler ben görmüyo-
rum doğrusunu isterseniz. Dolayısıyla 
bizim payımıza dünyadaki yerimizi ye-
niden tanımlayana kadar çok zorlu bir 
süreç bekliyor iktidarda kim olur sağ 
olsun ben burada bitireyim.

Burak Cop: Evet, teşekkür ediyorum. 
Son derece verimli ve zengin bir soh-

bet oldu. Şimdi sırayla Engin Bey’e, 
Ebru Hoca’ya ve Serhat Hoca’ya ikişer 
dakika daha süre veriyorum.

“Seçmeni Küstürmeyelim” 
yaklaşımı

Engin Solakoğlu:  Serhat Hoca’nın 
yani bir takım yaptığı saptamalar çok 
önemli ve biz burada şimdi CHP’nin 
bir dergisi için toplanmış olduğumuz 
için CHP’ye yönelik yaptığı uyarılar da 
çok önemli. Çünkü bu yani “seçme-
ni küstürmeyelim” diye ortaya atılan 
birtakım açıklamalar vesaire. Yani “biz 
AKP’den daha milliyetçiyiz, daha batı 
karşıtız, biz her şeyin daha fazlasıyız” 
yaklaşımı aslında kamuoyunun görüşü-
nün çarpıtılmasında da rol oynayan bir 
şey. Yani kamuoyu bunu anlamaz diye 
siz kamuoyunun sürekli isteyebilece-
ği yönde yani tüylerin yönünde okşa-
maya devam ederseniz zaten bir süre 
sonra içinden çıkamayacağınız bir dış 
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politika çıkmazı içinde kalıyorsunuz. 
Mesela Kıbrıs, benim çok yakından ta-
kip ettiğim bir şey. CHP’nin son derece 
iyi kadroları var, bu konuları bilen, bu 
konuları takip eden fakat sıra neden-
se onlara gelmiyor ve biz her seferinde 
“yeni TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı 
Sancakları” konuşuyormuş gibi bir şey 
alıyoruz, izlenim alıyoruz CHP Kıbrıs 
konusunda konuştuğunda. Son cum-
hurbaşkanlığı seçiminde de rastladık. 
Yani benim mutlaka söylemek istedi-
ğim şu; CHP’nin kendini bir kere eğer 
sosyal demokrat parti olmak gibi bir 
iddiası varsa biraz dünyaya açması ge-
rekiyor. Yani bu elde bayrak en yüksek 
bayrak direğini AKP değil ben dikerim 
diye ortalığa düşmek zaten bana göre 
CHP’nin iktidar yolunu açacak bir şey 
değil, çünkü milliyetçilik yapacaksanız 
en iyi milliyetçiler yapar bunu zaten. 
Dolayısıyla taklit yapmanın bir alemi 
yok. Yani ben bu girişimi, dış politika 
anlamında arayışı olumlu bir adım ola-
rak görüyorum. Bu anlamda teşekkür 
ediyorum bunu organize edenlere, 
biraz daha galiba üzerlerinde düşün-
mek, çalışmak ve CHP’nin Avrupa’ya 
açık dünyaya açık gençlere biraz daha 
söz vermesi, kulak vermesi gerektiğini 
düşünüyorum. Size de teşekkür ediyo-
rum. Diğer katılımcı hocalarıma da çok 
teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte ol-
mak dileğiyle deyip sözlerimi bitiriyo-
rum.

Burak Cop: Çok teşekkür ederim En-
gin Bey. Buyrun Ebru Hocam.

Seçimlere katılım giderek azalıyor

Ebru Canan-Sokullu: Evet ben nasıl to-
parlayacağım bilmiyorum ama birkaç 
şeyi belki ortaya atıp bundan sonrası 
için böyle bırakmak lazım. Bunlardan 
bir tanesi ben çok kaygılıyım gidişat-
la ilgili. Kaygılıyım ama bir taraftan da 
Serhat Hoca’mdan biraz daha fark-
lı optimistim. Şöyle bir küresel rüzgar 
var. Uluslararası sisteme de baktığınız 
da biz bugün Türkiye realitesinde çok 
farklı şeyleri tartışıyoruz, Avrupa yine 
aynı kaygılarla demokrasi nereye gi-
diyor diye tartışıyor. Amerika’da aynı 

kaygılar var. Yani burada ciddi bir pa-
radigma dönüşümü varken Türkiye’yi 
bundan ayrı böyle uzayda bir boşluk-
taymış gibi konumlandırmak çok ger-
çekçi değil bana kalırsa. Kamuoyunu 
bilgilendirme burada da aslında küre-
sel bir problem var. Yani bugün dün-
yada eğer ki demokrasinin en temel 
parametresinden bir tanesi seçimlere 
katılım giderek azalıyorsa o halde bunu 
daha küresel bazda anlamaya çalışma-
mız da gerekiyor. Yani Türkiye bir ayrı 
kutu gibi böyle bir yerlerde tek başına 
yaşamıyor. Dolayısıyla biz de bir yerler-
de demokratik gerileme artan sağ po-
pülizm, dünyanın bir liderlik problemi 
var vesaire gibi bütün bu tartışmaları 
Türk dış politikasını ve iç siyasetinin bir 
parçası olarak değerlendirmemiz gere-
kiyor. Bir yerlerde bir reçete bulunacak 
bu Türkiye’ye de uyumlanacak. Yani 
biz bugünkü tartışmada hiç değinme-
diğimiz konular var. Örneğin pande-
minin yarattığı birey-devlet ilişkisini 
uluslararası sistemde devletlerin bir-
birleriyle olan ilişkisine, tekrar sınırların 
kapatıldığı ve bizim tekrar ulus devlete 
geri döndüğümüz bir dönemde önü-
müzdeki belki 10,15 sene biz farklı bir 
konjonktürde Türk dış politikasını tar-
tışıyor olacağız. Burada yapılması ge-
reken tek şey ilk başta da dediğim gibi 
dış politika yapımın en güvenilir yönte-
mi halka sorarak yapılır. Yani bu sadece 
savaşalım, savaşmayalım mı diye değil, 
sadece her dış politika kararı alınma-
dan önce halka sormaya da gerek yok. 
Ama halkın nabzını tutup halkı bilgilen-
direrek daha sağduyulu ve bilgi odaklı 
bir dış politika yapımı aynı zamanda iç 
siyaset yapımını da gerektirecek. Dola-
yısıyla bu böyle büyük bir paket. Ben 
her zaman demokrasinin, her tür siya-
set karar alım sürecinde etkili olması 
gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 
burada CHP’nin problemlerini tartışmı-
yoruz, iktidarın problemlerini tartışıyo-
ruz, bir yön bulmaya ya da yönü niye 
kaybettik bunu anlamaya çalışıyoruz. 
Bu yüzden ilk baştaki yorumuna dö-
neceğim. Yani dış politika, ekonomi 
politikası vesaire ne yapılırsa yapılsın 
aslında burada toplumun faydası için 
bir şeylerin yapılması gerekiyor. Bu da 
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yani cumhuriyetse mutlaka halkı bilgi-
lendirip daha sonra halka kulak vermek 
gerekiyor diye düşünüyorum.

Burak Cop: Çok teşekkürler. Son sözü 
Serhat Hocama veriyorum.

Serhat Güvenç: 3 başlık altında de-
ğerlendirmelerini toparlayacağım. Bir, 
güçlendirilmiş parlamenter sistem 
doğru bir strateji siyasi olarak. Hem 
içeride hem dışarıda. Ben Türk dış po-
litikasını anlatırken Türk parlamento 
tarihinin yüz akı sayfası olarak 1 Mart 
2003’ü gösteririm. Yani çok büyük 
bir yanlıştan Türk Parlamentosu ülke-
yi kurtardı. Oy sayısı fazla çıkmasına 
rağmen nitelikli çoğunluk gerektiği için 
çok hayati bir kararı memleketi zora 
sokmadan vermiş oldu. O günün Tür-
kiye’si mi daha itibarlı, güçlü; bugü-
nün Türkiye’si mi? Tek adamlığı karar 

verme bakımından avantajlı görenler 
açısından soruyorum. Bunun mutlaka 
dış politika boyutuyla da işlenmesi ge-
rekiyor. İki, bakın bugün Marmara De-
nizi’ni salya kaplamış durumda. Şimdi 
mavi vatan diye mangalda kül bırak-
madan konuşmak çok kolay. Mavi va-
tanın egemenliği tartışmasız biçimde 
sadece Türkiye ait olan bölümünü biz 
öldürdük. Yani bilmem kaç milyar met-
reküp hidrokarbon kaynağı üzerinden 
böyle dalgalandırıp kabarmak kolay, 
elindekini doğru dürüst hayatta tuta-
mıyorsun, bırak işlemeyi.  

Burak Cop: Tüm katılımcılara, işin 
teknik yükünü üstlenen Ferhat kar-
deşimize ve bu açıkoturumun orga-
nizasyonuna katkıda bulunan sevgili 
dostum Yunus’a teşekkürlerimi sunu-
yor, herkese iyi günler diliyorum.
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Dış Politika Hakkında
CHP Ne Diyor?

Necdet Saraç hazırladı:
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CHP Türkiye’ye Nasıl Bir Dış 
Politika Öneriyor?

CHP PROGRAMI’NDA 
DIŞ POLİTİKA
(2008 / Sayfa 119-141)

YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ

Dünyada saygınlığın ve etkinliğin öl-
çütleri, demokrasiye bağlılık, insan 
haklarına saygı, ekonomik gelişmiş-
lik ve kendini savunma kabiliyetidir. 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin dış politi-
kası barışçıdır. CHP, Atatürk’ün Yurtta 
Barış, Dünyada Barış ilkesinin doğal 
sahibi ve takipçisidir. CHP, Türkiye’nin 
dış sorunlarının ve genel olarak ulus-
lararası anlaşmazlıkların barışçı yön-
temlerle çözülmesi gereğini savunur. 
Türk ulusunun barış içinde yaşaması-
nı sağlarken, komşularımızla ve bölge 
devletleriyle karşılıklı güvene ve ortak 
yarara dayanan barışçı ilişkiler kurarak 
ve işbirliği sağlayarak bölge ve dünya 
barışını da güçlendirmeye çalışır. Cum-
huriyet Halk Partisi, Türkiye’nin ulusal 
siyasi, ekonomik ve güvenlik çıkarla-
rını korumaya, bağımsızlığını ve ege-
menliğini, ulusu ve ülkesiyle bölünmez 
bütünlüğünü sürdürmeye, uluslararası 
saygınlığını ve etkinliğini arttırmaya 
yönelik barışçı bir ulusal dış politika iz-
lemektedir. Bu amaçla, bir yandan dış 
politikanın savunma politikasından ay-
rılmayacağı inancıyla Türkiye’nin ulusal 
gücünü en yüksek düzeye çıkarırken, 
öte yandan diplomatik yöntemlerden, 
bölgesel ve uluslararası işbirliği örgüt 
ve girişimlerinden de bu amaç doğrul-
tusunda yararlanır. (…)

AVRUPA BİRLİĞİ

CHP başından beri Türkiye’nin AB üye-
liğini desteklemektedir. Türkiye’nin 
AB’ye tam üyelik hedefi , Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün çağdaşlaşma devrimi-
nin, modernleşme vizyonunun doğal 
uzantısı olan bir toplumsal değişim 
projesidir. AB ile ilişkilerimizde koşu-

lumuz; eşit koşullu, Cumhuriyetimizin 
kuruluş değerlerine saygılı, onurlu tam 
üyeliktir. CHP bunun dışındaki hiçbir 
seçeneği kabul etmez.

CHP Türkiye’ye diğer üyelerden farklı, 
özel bir statü verilmesini kabul etmez. 
Eşit haklara sahip olacak bir Türkiye’nin 
AB üyeliği için diğer bütün üyelerin 
kabul edip uyguladıkları koşullara, bu 
arada Kopenhag ve Maastricht kriter-
lerine uyulmasını, AB hukukunun be-
nimsenmesini kabul eder. Ancak, baş-
ka ülkelerden istenmeyen koşulların 
tek taraflı tavizler gibi Türkiye’ye daya-
tılmasına karşı çıkar. Bu arada, Serbest 
dolaşım, tarım destekleri, bölgesel kal-
kınma alanlarında AB tarafından ge-
tirilmiş olan kalıcı kısıtlamaların kaldı-
rılmasını ister. AB’nin üçüncü ülkelerle 
yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının, 
eş zamanlı olarak Türkiye ile söz konu-
su üçüncü ülkeler arasında da paralel 
anlaşmaya dönüşmesini hedef alır. (…)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

CHP, bölgesel ve uluslararası kuruluş-
ları, uluslararası anlaşmazlıkların barış-
çı çözümü ve uluslararası işbirliği açı-
sından gerekli ve yararlı görür. Dünya 
barışının korunması için bütün ülkele-
rin Birleşmiş Milletler Yasasına saygı 
göstermelerini bekler. Birleşmiş Millet-
lerden de örgütün temel ilkelerini tüm 
uluslararası anlaşmazlıklara ayrım yap-
maksızın uygulamasını, tüm ülkelerin 
bağımsızlığının, egemenliğinin ve top-
rak bütünlüğünün korunmasına aynı 
ölçüde yardımcı olmasını ister. Birleş-
miş Milletler ve AGİK gibi uluslararası 
kuruluşların, sadece büyük devletlerin 
ulusal politikalarının aracı olmasına 
karşı çıkar. Dünya barışını korumanın 
bir koşulu da, ülkeler arasındaki büyük 
ekonomik uçurumların kapatılması-
dır. CHP, Birleşmiş Milletlerin dünyada 
yeni ve hakça ekonomik düzen kurul-
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ması için etkin çalışmalarda 
bulunması gereğini savunur 
ve bu amaçla yapılacak yeni 
uluslararası girişimleri dü-
zenlemeleri destekler.

NATO VE ABD

CHP bütün ülkelerle dostluk 
ve işbirliği ilişkilerinin geliş-
tirilmesini savunur. Amerika 
ve diğer NATO müttefikle-
rimizle karşılıklı saygı, da-
yanışma ve işbirliğine daya-
nan ilişkiler geliştirilmesini 
destekler. Ancak başta Irak 
konusu olmak üzere CHP, 
ABD’nin izlediği bazı poli-
tikalara karşı çıkmaktadır. 
Zira CHP, ABD’nin Irak’a mü-
dahalesinin uluslararası hu-
kuka aykırı, siyasi ve ahlaki 
açılardan da yanlış olduğu-
nu savunmuş; bu anlayışla 
TBMM’ye getirilen Türkiye’yi 
savaşa sürükleyebilecek, bir 
karargâh ve cephe ülkesi 
haline getirebilecek 1 Mart 
2003 tarihli tezkerenin red-
dedilmesinde başrolü oyna-
mıştı. CHP bu ilkeli tavrını 
sürdürecektir. Irak’ın bütün-
lüğünün korunması, Irak’ta 
laikliğe ve demokrasiye da-
yalı yeni bir yapılanmanın 
oluşumu, bunu güvence al-
tına almaya yönelik ulusla-
rarası her çaba, tüm barışçıl 
platformlarda desteklene-
cektir.  (…)

Büyük Ortadoğu Projesi ile 
Türkiye’ye Ilımlı İslam    
kimliği dayatılmasına karar-
lılıkla karşı çıkılacaktır. Türki-
ye’nin laik kimliği her koşul-
da korunacaktır. (…)

SOSYALİST 
ENTERNASYONAL

Sosyal demokrasinin eşit-
lik, özgürlük, dayanışma ve 
barış değerlerine, kültürler 
arası diyalog sürecine ev-
rensel boyutlarda daha çok 
derinlik ve etkinlik kazan-
dırılması gibi ortak konu-
larda diğer ülkelerin kardeş 
sosyal demokrat partileriy-
le, Türkiye’nin temel hak ve 
çıkarlarını korumaya  özen 
göstererek, karşılıklı saygı 
çerçevesinde her konuda 
dayanışma içinde olmayı 
hedef alacaktır. (…)

CHP, Sosyalist Enternasyo-
nal ve Avrupa Sosyalist Par-
tisi gibi kuruluşlarla ilişkile-
rini yürütürken bir yandan 
sosyal demokrasinin genel 
ilkelerine uyum göstermeye, 
bir yandan da Türkiye’nin te-
mel hak ve çıkarlarını koru-
maya özen gösterir. CHP’nin 
sosyal demokrasinin ilkeleri-
ni benimsemesi Türkiye’nin 
çıkarlarına aykırı olarak bu 
kuruluşlarda ortaya çıkabi-
lecek görüşleri ve eğilimleri 
benimseme zorunluluğu do-
ğurmaz. 
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2018 SEÇİM 
BİLDİRGESİ’NDE 
DIŞ POLİTİKA
(24 Haziran 2018 / Sayfa: 
120-130)

CHP’nin 2018 Seçim Bildir-
gesi’nde dış politika “Dış 
Politika: İstikrar ve İtibar” 
başlığı ile yer alırken, bildir-
genin giriş bölümünde ”AKP 
iktidarı Türkiye’nin dış poli-
tikasında önemli bir sapma 
sonucu doğuran bir uygu-
lama içindedir. Türkiye’nin 
hem komşuları nezdinde 
bölgesel bir aktör olarak, 
hem müttefikleri gözünde 
güçlü ve yapıcı, sorunlara 
çözüm üretebilen bir ortak 
olarak itibarı kalmamıştır. 
Türkiye, dış politika uygu-
lamalarında tarafsızlığını, 
inanılırlık ve güvenilirliği-
ni kaybetmiş, öngörülebilir 
bir uluslararası aktör olma 
özelliğini yitirmiştir. Dış po-
litika güven esasına dayalı 
bir politika alanıdır. Güvenin 
yitirilmesi Türkiye’nin ulus-
lararası imajını da olumsuz 
etkilemektedir” belirleme-
si yapılır. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin dış politika anla-
yışı, bir yandan Türkiye’nin 
dış politika uygulamalarında 
yeniden güvenilir ve iş birli-
ği yapılabilir bir ortak haline 
gelmesi için gereken adım-
ların atılmasını sağlayan, bir 
yandan da ülkemizin yitir-
miş olduğu imaj ve itibarını 

yeniden olumlu bir dönü-
şüme kavuşturan güçlü bir 
kamu diplomasisi faaliyeti 
bütünlüğü oluşturmaktadır. 

Bu anlamda, Türkiye’nin dış 
politikası dört unsur üzerine 
oturtularak geliştirilecektir: 

• Yurttaşlarımızın adalet, 
güvenlik, huzur ve refahını 
gözeten bir dış politika, 

• Uluslararası hukuka saygı-
lı ve değerlere dayalı bir dış 
politika, 

• Tarihi birikim, coğrafi ko-
num ve kültürel çeşitliliğin 
zenginliği ile donanmış ço-
ğulculuğa dayalı bir dış po-
litika, 

• Tüm dünya ile bütünleşen, 
bölgesel ve küresel iş birliği-
ni güçlendiren, katılımcı bir 
dış politika. 

Bunun için ülkemizin Bal-
kanlar’da, Karadeniz’de, 
Kafkasya’da, Orta Doğu’da 
ve Doğu Akdeniz’de güveni-
lir ve öngörülebilir bir kom-
şuluk politikası geliştirmesi 
esastır. Bu komşuluk politi-
kasını Türkiye’nin üzerinde 
bulunduğu toprakların bin-
lerce yıllık kültürel birikim ve 
zenginliğinden ilham alarak 
geliştireceğiz. Bu anlayıştan 
hareketle, bölgemizde yaşa-
yan tüm halkların başta et-
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nik, milli, dini ve mezhepsel olmak üze-
re ayrıştırılmasının karşısında olacağız. 
Bölgemizin barış, huzur ve istikrarı, ay-
rıştırıcılığa değil birleştiriciliğe dayan-
dırılmalıdır. Irak ve Suriye’nin toprak 
bütünlüğü, Filistin sorununun adil çö-
zümü, Mısır ile diplomatik ilişkilerimizin 
yeniden gereken seviyeye yükseltilme-
si ana hedeflerimizdir. Türkiye’nin böl-
gesinde geliştireceği barışçı ve yapıcı 
ilişkiler Batı dünyası ile arasının açılma-
sının da önüne geçecek, Türkiye yeni-
den kendi coğrafyası ile Batı dünyası 
arasında medeniyetler ittifakının güçlü 
bir odak noktası haline gelecektir. Bu 
yolla Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle 
ve içinde yer aldığı ya da yer almak için 
müzakereler sürdürdüğü NATO, AGİT, 
Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi ör-
güt ve kuruluşlarla ilişkileri de yeniden 
normalleşecektir. (…)

AVRUPA

• AB’nin yeni fasıl açmasını bekleme-
den, kendi irademizle gereken reform-
ları yapacağız.

• AB ile bozulan ilişkileri ve zayıflatılan 
üyelik perspektifini onaracağız. Tam 
üyelik hedefimizi sosyal demokratik il-
keler ışığında güçlü ve kararlı şekilde 
yeniden tesis edeceğiz.  

• AB ile ilişkilerimizde halkımızın refa-
hını artırmak amacıyla gecikmiş vize 
serbestisini, tarım desteklerini ve bi-
limsel iş birliğini ön plana alan etkin 
müzakereler yürüteceğiz. (...)

• Avrupa ile ilişkilerde ülkemize göç 
etmiş olan Suriyelilerin insan haklarını 
hiçe sayan bir anlayışla koz olarak kul-
lanılmasına son vereceğiz. (…)

• Kıbrıs Türk halkının meşru talepleri-
nin AB tarafından kabul edilmesi hede-
finden vazgeçmeyeceğiz.

YUNANİSTAN

• Ege Denizi’ni iki halk arasında ayrıştı-
rıcı bir engel değil, dostluğu artırıcı ve 
birleştirici bir fırsat olarak göreceğiz.
• Ege Denizi’nde yaşanan sorunları ikili 
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görüşmeler yoluyla, hakkaniyet ilkesi-
ne göre çözmeye çalışacağız. (…)

ORTA DOĞU VE DOĞU AKDENİZ

• Bölge merkezli dış politika yaklaşı-
mından yola çıkarak, kurucu üyeleri-
nin İran, Irak, Suriye ve Türkiye olacağı 
“Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı”-
nı (OBİT) kuracağız.

• Orta Doğu’da Arap Baharı sonrasın-
da başarısızlığı tescil olan yanlış po-
litikaları terk ederek; maceracılıktan, 
kibirden, fırsatçılıktan, mezhepçilikten 
ve hamasetten uzak bir dış politika an-
layışı benimseyeceğiz.

• Türkiye’yi laikliğe, kadın-erkek eşitli-
ğine, sosyal haklara ve hukukun üstün-
lüğüne bağlı, Orta Doğu ülkeleri için 
model teşkil edecek, kalkınmış bir böl-
gesel güç haline getireceğiz.

• Bölge ülkelerinin bağımsızlık, ege-
menlik ve toprak bütünlüklerine saygı 
duyacağız.

• Bölgede köktenci, mezhepçi ve dog-
matik siyasi hareketlere karşı, sosyal 
demokrat değerler ile harmanlanmış 
cumhuriyetçi, laik ve barışçı bir politi-
kayı egemen kılacağız.

• Bölgede her türlü terör örgütüyle ka-
rarlılıkla mücadele edeceğiz. Terörle 
mücadelede, BM Güvenlik Konseyi’nin 
ilgili kararlarına uyacağız. (…)

SURİYE’DE SAVAŞIN SONA 
ERDİRİLMESİ

• Dost Suriye halkının esenliğini ve 
Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağla-
maya dönük bütün uluslararası barış 
girişimlerini ve BM Suriye Özel Temsil-
cisi’nin çalışmalarını destekleyeceğiz.

• Suriye’de istikrarın sağlanmasından 
ve devlet dışı aktörlerin silahsızlandırıl-
masından sonra Suriye halkının kendi 
iradesiyle karar verebileceği bir siyasi 
çözümü destekleyeceğiz.

• Suriye’de barışçı çözüm sonrasında 
ülkemizde geçici koruma altındaki Su-
riyeliler arasında dileyenlerin mağdur 
edilmeden, aşamalı olarak, güvenli bir 
biçimde ülkelerine geri dönüşünü sağ-
layacağız.

• Suriye’de teröre karşı kesin bir tavır 
alacağız. Terör örgütlerinin ülkemiz için 
yarattığı güvenlik tehditlerini ortadan 
kaldırarak topraklarımızda yuvalanan 
terör unsurlarını temizleyeceğiz. (…)

İSRAİL VE FİLİSTİN SORUNU

• İsrail-Filistin sorununa, iki devlet esa-
sına dayalı bir çözüm bulmak için yapı-
lan girişimlere destek olacağız.

• Dış politika yaklaşımımızda Filistin 
sorununun, İslami radikalizme ve anti-
semitizme savrulmadan ve insan hak-
larına saygılı bir biçimde ele alınmasını 
sağlayacağız. (…)

YURT DIŞINDAKİ 
İNSANLARIMIZIN EĞİTİM 
SORUNLARINA ÇÖZÜM

• Çifte vatandaşlık hakkının kazanılma-
sı için gereken tüm diplomatik girişim-
leri gerçekleştireceğiz.

• Yurt dışındaki yurttaşlarımızın so-
runlarının TBMM’ye daha etkin şekilde 
taşınması için yurt dışı seçim bölgeleri 
oluşturacağız.

• Her 300 bin seçmene bir milletvekili 
düşecek şekilde, yurt dışındaki yurt-
taşlarımızın TBMM’de 10 milletvekili ile 
temsil edilmesini sağlayacağız.

• Yurt dışı temsilciliklerinde, öncelikle 
yurt dışında yetişmiş genç insanlarımı-
zın görev almalarını sağlayacağız.

• Konsolosluk hizmetlerini geliştirecek, 
işlem harçlarını yarı yarıya düşürece-
ğiz. Bu işlemlerin mümkün olduğunca 
İnternet üzerinden gerçekleştirilmesi 
için yasal düzenlemeler yapacağız.  (…)
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Kerem Kılıçdaroğlu
Akademisyen

Dış Politikada Son 20 Yıl
Ak Parti’nin 2002’de iktidara gelme-
sinden günümüze kadar geleneksel 
Türk Dış Politikası’nda ciddi bir dönü-
şüm medyana gelmiştir. Geleneksel dış 
politika terk edilirken ittifaklar devam 
etmekle beraber önemli dalgalanmalar 
yaşanmıştır. Bu değişim elbette sade-
ce Türkiye’nin komşularıyla ve Batıyla 
olan ilişkileriyle alakalı değildir. İçeri-
de yaşanan değişim de Türkiye’nin dış 
ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. 
Demokrasiden ve hukuk devletinden 
uzaklaşmanın doğrudan bir sonucu da 
Türkiye’nin yalnızlaşması olmuştur. Ku-
rumsal işleyişin terk edildiği bir ortam-
da liderler arası diplomasi öne çıkmış, 
kurallara ve yasalara bağlı bir dış poli-
tika anlayışı ile ehliyet ve liyakat ilkeleri 
kişiye bağlılık ve sadakatle yer değiş-
tirmiştir. 

Ak Parti döneminde dış politikada ya-
şanan değişimi üç aşamada incelemek 
mümkündür; 2002-2012 arası Avrupa 
Birliği ve Batı sistemiyle ilişkilerin iyi 
olduğu dönem, 2013-2017 arası ger-
çekleşen kırılma ve 2017 sonrası yeni 
rejimin dış politikaya etkileri. 

2002 sonrası dönemde dış politikada, 
özellikle Avrupa Birliği’ne üyelik konu-
sunda Ak Parti’nin tavrı ve girişimleri 
hem ülke içinde hem de Kuzey Ameri-
ka ve Avrupa ülkelerinde önemli des-
tek bulmuştur. Hükümetin o dönemki 
politikası İslami geçmişe sahip muha-
fazakâr bir partiden beklenmeyecek 
ölçüde Batıyla iyi ilişkileri önemsemiş-
tir. Bu duruma 2008 ekonomik krizine 
kadar gerçekleşen ekonomik büyüme 
de eklenince Ak Parti’nin bu dönem-
de büyük bir destek bulduğu söylene-
bilir. Ancak bu dönemde ortaya çıkan 
iklimi Ak Parti, ilerleyen dönemde yo-
ğunlaşacak otoriterleşmenin tahkimat 

aşaması olarak değerlendirmiştir. AB 
söylemi kaldıracıyla Ak Parti bürokrasi 
ve siyasal rakiplerini geriletmiş sonraki 
dönemin otoriter yönetiminin kurum-
sal çerçevesini hazırlamıştır. 

İç politikada önce 2008 krizi, sonra-
sında artan otoriterleşme ve 2013 Gezi 
olayları ile birlikte Erdoğan yönetimi-
nin tavrı, zaten demokratikleşme açı-
sından sorunlu olan Türkiye’ye bakışın 
daha da olumsuz hale gelmesine se-
bep olmuştur. Dışarıda ise Türkiye-AB 
ilişkilerinin zayıflaması, yeni Osmanlıcı-
lık söylemi ve Arap Baharı sonrasında 
izlenen yeni politika Türkiye’nin batıyla 
olan ilişkilerini sarsmıştır. Türkiye’nin 
Ortadoğu’da liderlik iddiası Erdoğan’a 
Ortadoğu’da popülerlik kazandırırken 
dış politikada dönüşümlerin başlama-
sına yol açmıştır. Bu dönemden sonra 
Erdoğan yönetimi Batıyla zayıflayan 
ilişkileri Katar, Rusya ve Çin’le gelişti-
rerek dış politikada denge sağlamaya 
çalışmıştır.  

Aslında Ak Parti döneminde dış poli-
tika incelendiğinde Türkiye’nin 2008’e 
kadar eriştiği ekonomik büyüme, Erdo-
ğan yönetimini  ülkeyi bölgesinin lideri 
konumuna getirme ve daha bağımsız 
hareket etme konularında cesaretlen-
dirilmiştir. Fakat bu cesaret ve iki ko-
nudaki çabalar pratiğe döküldüğünde 
bu iddiaları gerçekleştirmenin o kadar 
kolay olmadığı, hatta geneline bakıldı-
ğında bu iddiaların uygulanan yöntem-
lerle büyük bir çelişki içerisinde olduğu 
gelinen noktada açıklıkla ortaya çık-
mıştır. Sadece Suriye’deki iç savaş bile 
Erdoğan yönetiminin dış politikada ne 
kadar hesapsız ve öngörüsüz davran-
dığını göstermektedir. On yılı aşan iç 
savaşta hala siyasi çözüm ortaya çık-
mamıştır ve Suriye sorunu ülkemiz için 
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en önemli güvenlik riski olmayı sürdür-
mektedir. 

Uluslararası alanda Türkiye’yi önemli 
kılan en önemli husus şüphesiz laik ve 
demokratik bir devlet olmasıdır. Tür-
kiye’nin bu başarısını Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuri-

yetin İslam, laiklik, çağdaşlaşma ve de-
mokrasi alanlarında büyük bir sentezi 
başarmasına borçludur. Bu özellikleri 
Türkiye’yi gelişmekte olan ülkeler ve 
İslam dünyası için bir örnek yapmıştır. 
Fakat gelinen noktada ülkenin bırakın 
diğer ülkelere örnek olmasını, söz ko-
nusu ülkelerin de gerisine düştüğü bile 
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söylenebilir.  Türkiye demokratikleşme 
ve ekonomik gelişme perspektifiyle 
Ortadoğu’nun Arap ve Arap olmayan 
ulusları için önemli bir örnek iken özel-
likle son yıllarda parıltısını yitirmiş du-
rumdadır. 

Tüm bunlar yaşanırken parlamento-
nun önemsizleşmesinden de (özellikle 
2017’deki sistem değişikliğinden sonra) 
bahsetmek yerinde olacaktır. Meclisin 
etkisizleştirilmesi ve farklı uzman gö-
rüşlerinin dikkate alınmaması dış po-
litikadaki tercihleri de etkilemektedir. 
Ülkenin dış politika kamuoyunun eleş-
tirel ve rasyonel bir tartışmaya dayalı 
olarak oluşması iktidarın baskıcı poli-
tikaları nedeniyle mümkün olamamak-
tadır. Ülkenin en önemli güvenlik me-
seleleri son derece sığ bir perspektifle 
tartışılmakta ve siyasi tartışmalar ha-
in-kahraman ikiliğine sıkıştırılmaktadır.  
Aslında 2017 referandum kampanyası 
sırasında kullanılan popülist dil ve Av-
rupa ülkelerini ve yöneticilerini aşağı-
lama bu durumun bir habercisi gibiydi. 
Sonuçta AB hedeflerini terk edip Şan-
gay Beşlisi’ne katılmayı hedefleyen bir 
Türkiye manzarası ortaya çıktı.  Buna 
karşılık böylesi bir hedefin gerçekçi ol-
madığı ve Şangay Beşlisi’nin Batı ittifa-
kının alternatifi olmadığı acı tecrübeler 

sonucu ortaya çıktı. 
Dış politikada bu kadar inişli çıkışlı 
olaylar yaşanırken belki de Ak Parti’nin 
en büyük başarısı tutarsız ve gerçekdı-
şı dış politikasını çok önemli bir vizyon 
gibi halkın önüne koyması ve bunu mil-
liyetçi-muhafazakar söylemle tahkim 
ederek destek bulmasıdır. Daha başın-
dan tutarsızlıklar ve belirsizlikler içer-
mesine rağmen Ak Parti’nin dış politi-
kada karşıtlıklar üzerinden bir söylem 
üretmesi özellikle Ak Parti seçmeninde 
karşılık bulmuştur.  Fakat Türkiye gibi 
bölgesel güç olarak kabul gören, Orta-
doğu gibi siyasi ve sosyal açıdan kar-
maşık bir bölgede izlenen dış politika-
nın tutarlı olması ve verilen kararların 
çok boyutlu olduğu göz önünde bu-
lundurularak hareket edilmesi gerekir. 
Bu bakımdan çok taraflılığa dayalı bir 
diplomasi vizyonu, ehliyet ve liyakat 
temelinde kurumsal işleyiş, çatışmala-
rın diyaloğa dayalı bir şekilde çözümü 
ve demokrasi ile hukukun üstünlüğü-
nün dış politikaya da egemen olması 
durumunda Türkiye’nin önünde yepye-
ni kapılar açılacaktır. Ak Parti dönemin-
de geçen yirmi yıl dış politikada büyük 
kayıplara neden olsa da Türkiye’nin bu 
darboğazı aşacak gücü ve kapasitesi 
vardır. Yeter ki ehil ellerde ve demok-
ratik ilkelere dayalı bir yönetim olsun. 
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Türkiye-ABD ilişkileri özellikle ikili iliş-
kilerin akıbetinin en çok gündemde ol-
duğu bugünlerde S-400, Doğu Akde-
niz, Suriye, Halkbank Davası gibi konu 
başlıkları kapsamındaki gelişmelerin, 
açıklamaların yorumlanması ve bu ko-
nulardaki çoğunlukla teknik hususların 
irdelenmesi ile gündeme getiriliyor. Bu 
gündem sırasında özellikle ABD’nin 
46. Başkanı Joe Biden’in dış politika-
sının genel ilkeleri, ABD’nin iç dina-
mikleri göz ardı ediliyor ve bu nedenle 
ABD’nin konumunu, yaşanacak geliş-
melerde hangi tezleri hangi temellere 
dayanarak ileri sürebileceğini tahmin 
etmek de gittikçe zorlaşıyor.

Bu yazının amacı, Türkiye-ABD ilişki-
lerinin somut ve güncel meselelerine 
değinmekten öte Joe Biden’in dış po-
litikasını ABD iç dinamikleriyle birlikte 
değerlendirmek ve mevcut dış politi-
kasının önceliklerini somutlaştırmak-
tır. Böylece ekonomik ve siyasi açıdan 
ülkemiz için büyük bir öneme sahip 
Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği ko-
nusunda politika üreticilerine, kamuo-
yu figürlerine ve bu konu hakkında fikir 
yürütenlere daha somut, öngörülebilir 
bir Biden yönetimi sunulabilecek, bu 
vesileyle de Türkiye’nin ABD’ye yönelik 
politikalarını daha rasyonel, güncel ve 
somut verilere uygun, karşı tarafı ön-
görebilen bir anlayışla oluşturması için 
bir tartışma zemini yaratılmasına ufak 
da olsa bir katkı sunulacaktır. 

Joe Biden’in “Amerika Geri 
Döndü” Söylemi Ne İfade Ediyor?
 
Joe Biden, Donald J. Trump’tan önce-

ki dönemlere nazaran oldukça içe ka-
panık bir ABD dış politikası devraldı. 
Trump, özellikle “Öncelikle Amerika” 
politikasıyla uluslararası meselelerle 
ilgilenmeyen, öncelik olarak kendi iç 
sorunlarıyla ilgilenen bir ABD tasarla-
dı. Suriye ve Afganistan’dan çekilme, 
Rusya ile sert bir mücadele içerisinde 
olmama, NATO ittifakını sarsan açık-
lamalar yapma gibi ABD müesses ni-
zamının, merkez Cumhuriyetçi ve De-
mokrat kanat siyasetçilerinin tepkisini 
çeken birçok karara imza atan Trump, 
ABD’nin alışılmış müttefikleri olan Al-
manya, Fransa, Kanada ve NATO ittifa-
kına mensup Japonya, Güney Kore gibi 
ülkelerle olan iş birliğine seleflerine na-
zaran daha az önem verdi, ikili ilişkile-
ri oldukça sarstı. Trump, sadece Batı 
ittifakını sarsan açıklamalar yapmadı, 
aynı zamanda uluslararası örgütlere 
ve uluslararası hukuka da seleflerine 
nazaran daha az önem atfetti, Dün-
ya Sağlık Örgütü’nden çıkma sürecini 
başlattı, Paris İklim Andlaşması’ndan 
çekildiğini açıkladı. 

Aslında Biden’in “Amerika Geri Döndü” 
söylemi de tamamen Trump dönemi 
dış politikasına bir yanıt teşkil etmek-
tedir. Biden’in başkan seçildikten sonra 
dış politika ekibini tanıtırken Almanya 
Şansölyesi Merkel ile görüntülerini kul-
lanması, Avrupalı liderlerle görüşme-
lerinde “Amerika tekrardan masada” 
ifadelerini sarf etmesi de bu söylemin 
ve Trump dönemi ABD dış politikasına 
yönelik tepkinin bir parçası. Biden’in 
tekrar masaya döndüğünü belirttiği 
ABD, uluslararası örgütlerde tekrar ak-
tif olmayı, Avrupa ve NATO kapsamın-

@yunuserdolen
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Yunus Emre Erdölen
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Biden’in Dış Politikasını 
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da kurulan Batı ittifakına önem verme-
yi, dünyada yaşanan gelişmeler günün 
sonunda ABD’yi etkileyeceği için bu 
meselelere yönelik erken politika üret-
meyi, bu meselelerle ilgilenip içe ka-
panmamayı, liberal demokrasiye sahip 
ülkelerle ilişkileri pekiştirmeyi amaçla-
yan bir Amerika Birleşik Devletleri’ydi. 
Bu kapsamda Biden seçilir seçilmez 
Avrupalı ve NATO üyesi müttefikleri 
aradı, Dünya Sağlık Örgütü’nden çekil-
me sürecini durdurdu, Paris İklim And-
laşması’na geri dönüleceğini açıkladı. 

ABD Geri Döndü, Fakat Ne Kadar? 

Trump, ABD’nin özellikle Irak, Afga-
nistan’da bitmeyen savaşlara müdahil 
olması, Ortadoğu’da yaşanan her ge-
lişmeye yönelik politika üretmesi, her 
sorunun aktif bir öznesi haline gelme-
sine yönelik oluşan tepkileri gündeme 
getiren, özellikle yurtdışında harcanan 
insan ve ekonomik kaynağının ABD iç 

sorunları için kullanılması gerektiğini 
dile getiren bir siyaseti temsil ediyor-
du. Trump her ne kadar 2020 seçimle-
rini kaybetse de ABD’nin Bush-Obama 
dönemine nazaran küresel sorunlara 
daha az müdahil olması gerektiğine 
dair inanç ülkede oldukça pekişti, ulus-
lararası müdahalelere yönelik destek 
azaldı. ABD her ne kadar masaya geri 
dönse de bu geri dönüşün de kendi 
içerisinde belirli sınırları bulunmakta. 

Bu nedenle, Joe Biden, Trump’ın Af-
ganistan’dan geri çekilme kararını uy-
gulamaya devam etti, askeri müdaha-
lelerin ancak kısa süreli, sonuç odaklı, 
halkın aydınlatılmış onamının alınarak 
ve son çare olarak uygulanacağını be-
lirtmek, özellikle kendisinin iç politika-
da “müdahaleci başkan” olarak algılan-
mamasına neden olacak hamlelerden 
kaçınmak zorunda kaldı ve özellikle 
2022 araseçimleri, Trump’ın aktif siya-
seti terk etmemesi, 2024 seçim süre-
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cinin erken başlayacak olması gibi ne-
denlerden ötürü de zorunda kalmaya 
devam edecek. 

ABD’nin Önceliği Artık Ortadoğu 
Değil

ABD’nin önceliği Bush-Obama döne-
minin aksine artık Ortadoğu değil. Bi-
den, çoğu göreve gelen başkanın aksi-
ne Suriye, Irak, Filistin-İsrail konusunda 
herhangi somut, detaylı plana sahip 
değil. Biden’in ilk günlerinde gerçek-
leştirdiği görüşmeler de önceliğin Or-
tadoğu olmadığını gözler önüne seri-
yor. Biden yönetiminin açıkladığı Geçici 
Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde dış 
politika önceliği olarak karşımıza Gü-

ney Asya çıkmaktadır. Bu belgede, Or-
tadoğu’dan oldukça az bahsedilirken, 
Çin’den toplam 15 kez bahsedilmekte 
ve ABD’nin en büyük rakibinin Çin ol-
duğu, dış politika önceliğinin de Çin’in 
uluslararası arenada artan etkinliği ile 
mücadele olduğu belirtilmektedir. Bu 
kapsamda Biden yönetimi Güney As-
ya’da liberal demokrasiye sahip ülkeler 
ile yakın ilişkileri pekiştirmeyi amaçla-
makta ve bu ülkelerle artacak iş birliği 
neticesinde Çin’i çevrelemeyi öncelik 
olarak benimsemektedir. Biden’in Be-
yaz Saray’da fiziki olarak ağırladığı ilk 
liderlerin Güney Kore ve Japonya li-
derleri olması, Singapur, Yeni Zelanda, 
Avustralya, Hindistan ile ilişkilerin özel-
likle vurgulanması da Çin ile rekabetin 

öncelik olarak belirlenmesi hususunu 
somutlayan gelişmeler olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Biden’in özellikle 
Ortadoğu kapsamındaki belki de tek 
önceliği İran ile yürütülen nükleer mü-
zakereler olarak şekillenmekte, bunun 
dışında yaşanan gelişmelere yönelik 
Biden yönetimi somut planlar ve içe-
rikler sunmamaktadır. 

Dış Politika ve Demokrasi Vurgusu

Biden yönetiminin önceliklerinin sıra-
landığı ve somut hedeflerin belirtildi-
ği Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde 
en çok kullanılan kelime Demokrasi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Demok-
rasi kelimesi ve bu kelimeden türeyen 

sözcükler toplamda 47 kez belgede 
kullanılmış ve Biden’in dış politikasının 
temel önceliğinin demokratik ülkelerle 
yapılacak ittifaklara öncelik verilmesi 
olduğu vurgulanmıştır. Biden yönetimi 
özellikle dünyada demokratik rejimle-
rin güçlenmesi, ülkelerdeki demokratik 
olmayan gelişmeler ABD’yi doğrudan 
etkilemese bile bu konular nezdinde 
uyarılar, yaptırımlar ve politika önerile-
rinin geliştirilmesi gerektiğini ileri sür-
mekte ve özellikle ABD’nin demokratik 
rejim olarak kabul etmediği Çin, Rusya 
gibi ülkeler ile demokratik değerlerin 
kabul edilmesi nezdinde sıkı bir reka-
bete girilmesi gerektiğini savunmakta-
dır. 
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Biden’in demokrasi vurgusunun teme-
lini anlamak için Biden’in nasıl göreve 
geldiğini kısaca hatırlamak gerekmek-
tedir. Joe Biden’in 3 Kasım 2020 se-
çim zaferinin Kongre tarafından tescil 
edildiği ve Biden’in resmen kazandı-
ğının ilan edildiği 6 Ocak 2021 Kongre 
oturumunun Trump destekçileri tara-
fından basılması, Trump’ın aradan ge-
çen zamana rağmen seçim sonuçlarını 
kabul etmemesi, soyut iddialarla se-
çimlerde hile yapıldığını vurgulaması 
ve devir teslim törenine katılmayarak 
köklü bir siyasi teamülü yok sayması 
gibi olaylar hem ABD’de hem dünya-
da “ABD’de demokrasi öldü mü?” tar-
tışmasının başlamasına sebep olmuş-
tu. Hem ABD hem de dünya kamuoyu 
nezdinde özellikle demokrasi, anayasal 
devlet, anayasa yargısı gibi kavramla-
rının oluşmasında büyük bir payı olan, 
çoğu liberal demokrat rejime örnek 
olan ABD’de artık demokratik kurum-
ların çöktüğünü belirten söylemi ol-
dukça yayıldı ve ABD’deki gelişmeler 
büyük bir şaşkınlıkla takip edildi. Gü-
nün sonunda bağımsız ve tarafsız yar-
gı, Trump karşısında siyasi ağırlığını 
koruyabilen siyasetçiler sayesinde her 
ne kadar Biden başkanlığı devralsa ve 
Trump görevi bıraksa da ABD halkının 
sistemlerine ve demokrasilerine olan 
güveni oldukça sarsıldı, dünyadaki 
ABD imajı oldukça zarar gördü. 
Joe Biden, özellikle dış politikada de-
mokrasi vurgusunu ön plana çıkararak 
ABD’de demokrasinin öldüğü algısının 
hem iç hem de dış dünyada etkisini 
kırmayı amaçlıyor. Özellikle demokra-
tik olarak değerlendirmediği ülkelere 
demokrasi konusunda uyarı yaparak, 
bir nevi ders vererek demokrasinin 
küresel çapta savunucusu olduğunu 
hatırlatmaya çalışıyor. Biden, özellikle 
seçim sonuçlarını tanımayan eski bir 
başkandan görevi devralan bir başkan 
olarak ABD’deki demokrasi mücadele-
sini düzlüğe çıkaran bir siyasetçi ola-
rak kendisini görüyor ve bu ülke içinde 
gerçekleştirdiği bu mücadeleyi dış po-
litikada da sergilemek isteyerek baş-
kanlık mirasını demokrasi mücadelesi 
olarak ileri nesillere bırakmak istiyor. 
Biden ne zaman yabancı bir ülkeyi de-

mokrasi konusunda uyarsa, Myanmar 
ve Rusya örneğinde olduğu gibi an-
tidemokratik uygulamalar nedeniyle 
bir yaptırım kararı alsa ABD kamuoyu 
nezdinde ülkedeki demokrasiye olan 
inanç daha da pekişiyor, 6 Ocak baskı-
nının hafızalardaki etkisi daha da aza-
lıyor ve Biden “demokrasi kahramanı” 
algısını daha güçlendiriyor. Bu nedenle 
bu demokrasi vurgusunun bir ayağı da 
ülke içindeki gelişmeler olarak karşımı-
za çıkıyor.
 
Demokrasi vurgusunun ahlaki temelle-
rin yanı sıra anlatıldığı üzere pragmatik 
temellere de dayanmasının bir diğer 
sonucu da Biden’in demokratik uyarı-
ları yeri geldiğinde stratejik ve prag-
matik iş birlikleri uğruna arka plana 
alabilme kabiliyeti olarak değerlendi-
rebiliriz. Özellikle Mısır, Suudi Arabis-
tan ve İsrail’de hükümetler tarafından 
sergilenen antidemokratik uygulama-
lara ikili ilişkilere ve gelecek stratejik 
iş birliklerine verilen önem neticesinde 
yüksek perdeden tepki gösterilmeme-
si bir kez daha demokrasi vurgusunun, 
demokrasi amaçlı uyarıların, kınamala-
rın pragmatik nedenlerle askıya alına-
bileceğini gözler önüne sermektedir. 
Bu noktada, ABD’nin bu tür uyarla-
rından kaçınmak isteyen ülkeler hem 
demokratik reformları hızlandırmakta 
hem de ABD ile stratejik iş birliği alan-
larını genişletmektedir.

Sonuç 

Sonuç olarak, Biden yönetiminin dış 
politikasını anlamak için ABD’nin iç 
dinamiklerini, Trump sonrası yaşanan 
siyasi değişimi, Biden’in iç dengeleri 
yaşanan süreçlerde nasıl dengelemeye 
çalıştığını somut bir şekilde anlamak 
ve bu parametreleri gözeterek politika 
üretmek gerekmektedir. Eğer sadece 
güncel uyuşmazlıklar üzerinden po-
litika üretilirse bu politikalar ABD ile 
ilişkiler nezdinde uzun vadede sonuç 
veren, Türkiye lehine sonuç doğuran 
politikalar olmaktansa kısa vadeli, de-
ğişken, öngörülemez bir ikili ilişki mo-
delinin oluşması kaçınılmazdır. 
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Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi 
Türkiye – Rusya Federasyonu ilişkileri, 
devletler arası ilişkilerden ziyade lider-
ler arası ilişkiler temelinde geliştirilmiş 
ve bu şekilde yürütülmüştür. Cumhuri-
yet tarihimiz boyunca, özellikle SSCB 
döneminde iktisadi alanda stratejik 
sayılabilecek bir ilişki söz konusuyken, 
Rusya Federasyonu’nun ilk on yılın-
da ilişkiler siyasi boyut kazanarak re-
kabetten ortaklığa giden bir çizgide 
devam etmiştir. Mavi Akım doğal gaz 
boru hattı projesinin dış baskılara rağ-
men gerçekleştirilmesi iki ülke arasın-
daki karşılıklı bağımlığı daha da arttı-
ran sonuçlar üretmiştir. Özellikle, Orta 
Asya’daki rekabet süreci, nihayet 16 
Kasım 2001 tarihinde Türkiye ve Rus-
ya Federasyonu Dışişleri Bakanları ta-
rafından imzalanan Avrasya’da İşbirliği 
Eylem Planı’yla yeni bir döneme evril-
miştir. 

AKP’nin ilk yıllarında kurumlar arası 
ilişkiler temelinde yürütülmeye çalışı-
lan dengeli ve ölçülü işbirliği, özellikle 
hayata geçirilemeyen Samsun – Cey-
han petrol boru hattı projesi ve 2010 
yılında imzalanan Akkuyu Nükleer 
enerji santrali anlaşmasıyla yeni bir sıç-
rama yapmıştır.

AKP dönemi Rusya ile ilişkilerimizde 
önem arz eden bazı kritik gelişmeler, 
bugünkü ilişkilerin niteliğini belirlediği 
gibi AKP sonrası dönemde de etkileri 
devam edecek olan sonuçlar üretmiş-
tir.

Bu gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz:

- Gezi Süreci,

- 24 Kasım 2015’de Rus Su-24 uçağının 
düşürülmesi, 

- 27 Haziran 2016’da Rusya’dan özür 
dilenmesi,

- 15 Temmuz 2016 Fetö darbe girişimi 
ve Rusya’nın dahli ile ilgili şehir efsa-
neleri,

- 10 Ekim 2016’da Türk Akım doğal gaz 
boru hattı projesinin imzalanması ve 
aynı gün Rusya’nın Türkiye’ye S-400 
savunma füzesi satışının gündeme gel-
mesi,

- 19 Aralık 2016’da Rusya’nın Ankara 
Büyükelçisi Karlov’un öldürülmesi,

- 20 Aralık 2016’da Moskova’da, Tür-
kiye, Rusya ve İran’ın Suriye’de ortak 
hareket edilmesini sağlayan Astana 
sürecini başlatan Mutabakat Zaptı’nın 
imzalanması. 

Gezi Süreci: Batı medyasında puan 
kaybeden ve imaj sorunuyla karşılaşan 
Başbakan Erdoğan’ın, Putin liderliğin-
deki Rusya ile ilişkileri geliştirmeye yö-
neleceği, dış politikamızda Rusya’nın 
öne çıkacağı bekleniyordu. Zira, Rusya 
da, renkli devrimler bağlamında, Gezi 
sürecini kitlesel hareketlere emsal teş-
kil edeceği düşüncesiyle tehdit ola-
rak algılamıştır. Rusya medyası Gezi’yi 

aydinsezer06Aydın Sezer
Araştırmacı-Yazar

Dış Politikada “Fabrika 
Ayarlarına” Dönmek, Birçok 
Sorunu Kendiliğinden Çözer!
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görmezden geldi. Rusya’nın yönetim 
biçimi ve Putin’in şahsında simgele-
şen otoriter rejimin Türk demokrasisi! 
için tehdit oluşturmayacağı aşikardı. 
Nitekim, 20 Haziran 2013’de T24’de 
yayınlanan bir yazımda, Gezi sonrası 
Rusya ile özellikle silah ticareti ve üre-
timi alanında somut adımların atıla-
cağını da ifade etmiştim. Bu süreç, 15 
Temmuz 2016 Fetö darbe girişimi so-
nucu iki ülke arasında savunma sanayi 
alanındaki işbirliğinin somutlaşmasını 
beraberinde getirdi. S-400 alımı hem 
Su-24’ün diyeti hem Fetö darbe girişi-
minden sonra  ‘nokta korumasına’ yö-
nelik zorunluluk açısından NATO dışı 
bir sistem arayışıydı.

Uçak krizi: Bu dönem, iki ülke arasın-
daki ilişkiler açısından Cumhuriyet tari-
hinin en gergin dönemidir.. İkili ilişkiler-
deki hasar tespiti ve hasarın onarılması 
süreci hala tamamlanabilmiş değildir. 
Kriz döneminde Türkiye açısından kri-
tik tarih, Rusya’nın, Türkiye’yi Suriye’de 
İŞİD ile işbirliği yaptığı yönündeki res-
mi suçlamadır. Rusya’nın Birleşmiş Mil-
letler temsicisi V. Churkin’in Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’ne bu konu-
da yazmış olduğu 10 Şubat 2016 tarih-

li mektup, Türkiye’nin Rusya’dan özür 
dilemesi kararında milattır. Rusya ile 
ilişkiler 2016 yazında tekrar tesis edil-
diğinde, Türkiye’nin Akkuyu Nükleer 
Enerji Santralinde yeni ve TBMM’de 
onaylanan anlaşmada olmayan ilave 
tavizler vermesine ve Rusya’dan önce 
TürkAkım anlaşmasını onaylayarak yü-
rürlüğe koymasına şahit olduk. Fırat 
Kalkanı harekatıyla daha 6 ay önce 
İŞİD’le işbirliği sorgulanan Türkiye’nin, 
Suriye sahasına geri dönmesinin önü 
açılmıştır. Türkiye’nin İŞİD ile somut 
mücadelesinin Al - Bab’ta Rusya’nın 
baskısıyla gerçekleştiğini söyleyebili-
riz. Bu süreçte maalesef 80’den fazla 
şehit verdik.

Karlov suikasti ve Moskova Mutaba-
katı: Uçak krizinin yarattığı olumsuz 
hava giderilmeye çalışılırken yaşanan 
bu suikast, Türkiye – Rusya ilişkilerinde 
Türkiye’nin kendisini daha da mahcup 
hissetmesine yol açmıştır. Bu olayın 
gölgesinde, ertesi gün, Astana sürecini 
başlatan Moskova Mutabakat Zaptı im-
zalanmıştır. Aslında, Rusya’nın dış po-
litika konseptinin 93. maddesinde yer 
alan Suriye politikasının ana hatlarıyla 
ve kopyala, yapıştır yöntemiyle hazır-
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lanıp imzalanan bu Mutabakt Zaptı ile 
Rusya, İran ve Türkiye Suriye’de ortak 
hareket etme kararı almışlardır. 

AKP sonrası dönemde 
Türkiye – Rusya ilişkileri:

 A - Rusya’nın önceliği: Enerji Proje-
leri Akkuyu: Rusya, Sovyetler Birli-
ği’nden devraldığı dış politika mirası-
na uygun şekilde hala, ilişkide olduğu 
ülkelerin muhalif kesimleriyle temas 
kurmuyor. Özellikle büyük çaplı enerji 
projeleriyle ilgili anlaşmalar yapıldık-
tan hemen sonra, iktidar değişiklikleri 
meydana geldiğinde Rusya’nın çaresiz 
biçimde yeni hükümetle temas kur-
maya çalıştığı bilinmektedir. Nitekim, 
Mavi Akım projesi daha inşa halindey-
ken, ülkemizdeki iktidar değişikliği sı-
rasında bu projenin geleceği açısından 
Rusya’nın çaresizliğine yakından şahit 
olduğumu ifade edebilirim. Türkiye’de 
olası bir iktidar değişikliğinde, Akkuyu 
ve TürkAkım projeleri, eğer bugünkü 
statüleri değişmezse, Rusya’nın hemen 
gündeme getireceği konular olacaktır. 
Bu projeler Rusya’nın yumuşak karnını 
oluşturmaktadır.

Bu nedenle yeni iktidarın bu iki konuda 
hazırlıklarını tamamlamış olması büyük 
önem arz etmektedir. AKP döneminde 
imzalanmış anlaşmalarda, Türkiye’nin 
müzakere sürecinde, eli güçlü olmasa 
da, gündeme getireceği bazı hususlar 
mevcuttur. Örneğin, TBMM’de onay-
lanmış Akkuyu anlaşmasındaki açık 
hükümlere rağmen, daha sonra sağ-
lanan çeşitli imtiyazlar söz konusudur. 
Anlaşma ile ilgili hukuki süreçler dev-
reye girdiğinde zaten daha da gecike-
cek bu proje için yeniden, en baştan 
müzakere yapılması olası görünmekte-
dir. Rusya, bu proje için bugüne kadar 
sağladığı sermaye (+3 Milyar dolar) 
girişinin ötesinde, yaklaşık 60 yıl faali-
yet gösterecek tesis için siyasi risklere 
karşı Türkiye’nin projeye ortak olması-
nı beklemektedir. Bilindiği üzere, 2010 
yılında imzalanan anlaşmada yer alan 
yüzde 49’luk hisse devri konusunda 
Türkiye bugüne kadar adım atamamış-
tır. Hisse devri konusunun anlaşmaya 

dahil edilmesinin siyasi ve rant paylaşı-
mıyla ilgili bir arka planı olduğunu dü-
şünmekteyim.

TürkAkım: Bu doğal gaz boru hattı pro-
jesinin hala ticari bir anlaşması mevcut 
değildir. AKP iktidarı döneminde eğer 
ticari bir sözleşme imzalanmazsa, bu 
yöndeki müzakereler Türk - Rus ilişki-
lerinin yeniden rayına oturtulması açı-
sından bir fırsat yaratacaktır. AKP ikti-
darının ilk yıllarında Rusya ile yapılan 
hatalı müzakereler sonucu, 3 ayrı ticari 
sözleşme ile ithal edilen doğal gazın 
fiyat formülünü, Hilmi Güler dönemin-
de Türkiye tek formüle indirgemiş ve 
ülkemizin milyarlarca dolar daha fazla 
ödeme yapmasına neden olmuştur. Şu 
an Batı hatlarından taşınan doğal ga-
zın taşınması için alternatif güzergah 
olarak inşa edilen TürkAkım’dan gele-
cek gaz ile, önümüzdeki yıllarda süresi 
sona erecek ve kendisini zaten finan-
se etmiş Mavi Akım’dan gelecek gazın 
fiyat formülünün mutlaka farklı olması 
gerektiği hususunda ısrarcı olunmalı-
dır.

B – Üçüncü ülkeler üzerinden 
Türkiye – Rusya ilişkileri: Öncelikle 
ifade etmeliyiz ki, Rusya ile liderler 
arası ilişkinin niteliğine göre şekillenen 
bugünkü ilişki biçiminin yerini yeni 
dönemde devletler - kurumlar arası 
ilişkilerin alacak olması son derece 
pozitif sonuçlar doğuracaktır. Zaten, 
Rusya tarafı, bugün dahi Türkiye ile 
ilişkilerinde devlet aklıyla, kurumsal 
akılla hareket etmektedir. Putin’in, ek-
ran yüzü olmanın ötesinde kişisel bir 
inisiyatifi olduğu düşünülmemektedir.
Bugün Türkiye ile Rusya arasındaki bir 
numaralı sorun ‘güven’ sorunudur. Son 
derece önemli ve ağırlığı olan bir so-
run olmasına rağmen, ikili ilişkilerde 
güven ortamının yaratılması son dere-
ce kolaydır ve bizim atacağımız adım-
lara bağlıdır. Siyasi sorunlar bir tarafa, 
Sputnik V aşısıyla ilgili süreç de, tıpkı 
Akkuyu süreci gibi ve TürkAkım süre-
ci gibi güven ortamının zedelenmesine 
yol açmıştır.
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Türkiye, SSCB döneminde de Rusya 
Fedarasyonu’nun ilk yıllarında da Rus-
ya dış politikası açısından ağırlığı olan, 
stratejik önemi haiz güney komşusu 
olarak değerlendirilmiştir. Türkiye kısa 
sürede, günlük ve iç politika odaklı açı-
lımlar yerine uzun vadeli bir perspekti-
fe dönmelidir. Böylelikle sahip olduğu 
nitelikli konuma kısa sürede dönerek 
rekabetten ortaklığa giden yolda aşa-
ma kaydedebilecektir. Geçtiğimiz 
günlerde, hem Rusya Dışişleri Bakanı 
Lavrov’un hem Bakanlık Sözcüsü Zaha-
rova’nın açıkça belirttiği “Biz de Türki-
ye’nin etnik problemleriyle ilgilenmek 
zorunda kalırız” ifadesi son derece sert 
ve meydan okuyan bir söylemdir. An-
cak, bu durum bize, 1990’lı yıllardaki iki 
farklı gelişmeyi; Çeçenistan iç savaşına 
yönelik eylem ve söylemler ile Abdul-
lah Öcalan’ın Rusya’dan çıkartılma-

sında Türkiye’nin kullandığı yumuşak 
gücü hatırlatmaktadır. Türkiye’nin dış 
politikada fabrika ayarlarına dönme-
siyle birlikte, birçok sorunun kendili-
ğinden çözüleceği düşünülmektedir.

Bilindiği gibi, Türkiye - Rusya ilişkile-
ri aynı zamanda Suriye, Libya, Dağlık 
Karabağ ve Kırım üzerinden de şekil-
lenmektedir. Yeni dönemde, Türk dış 
politikasında çizilecek genel çerçeve 
ile Suriye ve Libya başlıkları, Rusya ile 
sorun yaratma potansiyeline sahip ol-
mayacaktır.

Dağlık Karabağ konusunda ise, Türki-
ye’nin Ermenistan ile ilişkileri geliştir-
me yönünde atacağı adımlar, Rusya ile 
rekabeti de beraberinde getirecektir. 

Aslında, Rusya, Azerbaycan ve Erme-
nistan liderleri tarafından 11 Ocak 2021 
tarihinde yayınlanan Ortak Açıklama 
ile 10 Kasım 2020 tarihli barış anlaş-
masının hayata geçirilebilmesi için 
ulaştırma koridorlarına yönelik hazırlık 
çalışmaları detaylandırılmaktadır. Bu-
nun için 1 Mart 2021’in nihai tarih olarak 
belirtilmesine rağmen Türkiye, Rusya – 
Ukrayna krizinde anlaşılmaz bir tutum 
takınarak, bu konuların gündemden 
düşmesine veya gecikmesine yol aç-
mıştır. 

Bu konu, Kırım politikamızda sağla-
nacak değişim ve gelişmelere paralel 
olarak farklı boyutlara evrilebilir. Kırım 
konusu, Rusya’nın dış politikasındaki 
en öncelikli konudur. Bu konuda geri 
adım atması, Kırım’dan vazgeçmesi 
söz konusu değildir. Kırım’ın işgali ve 

ilhakı, ya da Rusya’nın ifadesiyle, “Kı-
rım’ın anavatana katılması” sürecinde-
ki yöntemler bir tarafa bırakılarak, Tür-
kiye’nin, Kırım’ın nüfusunun yaklaşık 
% 12’sini oluşturan Tatarların Rusya ile 
birleşmeden sonraki yaşam standartla-
rındaki değişime ve güncel görüşlerine 
odaklanarak, dış politikasında reviz-
yon yapması gerekmektedir. Bu konu, 
önümüzdeki süreçte Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi 
üyesi olan Rusya’nın Kıbrıs konusunda-
ki pozisyonunu etkilemenin de yolunu 
açacaktır. Rusya’nın kendi coğrafya-
sında, arka bahçesi sayılan eski Sovyet 
Cumhuriyetleriyle sürdürmeye çalıştığı 
ilişki biçimine müdahil olmamak büyük 
önem arz etmektedir.   
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“Aynı Eski Melodi” mi?

Lozan görüşmeleri sırasında İngiliz 
Dışişleri Bakanı Lord Curzon, İsmet 
Paşa’ya alaylı bir şekilde şu sözleri 
söylemişti: “İsmet bana en ziyade bir 
müzik kutusunu hatırlıyorsun, zira tek-
rar, tekrar ve tekrar, aynı eski melodi-
yi çalıyorsun- egemenlik, egemenlik, 
egemenlik.” Bu sözler, Curzon’un kon-
ferans boyunca İsmet Paşa nezdinde 
Türk heyetini psikolojik baskı altında 
tutma stratejisinin bir parçasıydı. Hat-
ta daha da ileri giden Curzon, Lozan 
müzakerelerinin Şubat 1923’te kesil-
mesinden hemen önce, ABD’nin Lozan 
delegasyonu üyesi ve Bern büyükelçi-
si Grew’ün sözleri ile, “ofis oğlanı gibi 
davran(dığı)”, “sert bakış ve sözlerle 
yıldır(dığı)” ve “alaylı sözlerle sıva(dı-
ğı)” İsmet Paşa’ya, yanında Amerikan 
delegasyonun diğer bir üyesi Büyükel-
çi Child olduğu hâlde tehdit dolu şu 
sözleri söylemişti: “Ne reddederseniz 
hepsi cebimdedir…İhtiyaç sebebiyle 
yarın para istemek için karşımıza ge-
lip diz çöktüğünüz zaman, bugün red-
dettiklerinizi cebimizden birer birer 
çıkartıp size göstereceğiz.” Lozan’da 
özellikle Kapitülasyonlar meselesi gö-
rüşülürken Müttefiklerin aralarındaki 
ayrılıklara rağmen birlikte hareket edip 
Türk tarafına yüklenmeleri, Karacan’a 
göre, onların “Türkiye’ye vaktiyle Os-
manlı İmparatorluğu’na ve İsmet Pa-
şa’ya da Babıâli vezirlerine yaptıkları 
muameleyi yapmak istemeleri”nin bir 
sonucuydu. “Gerçekten yeni bir Türki-
ye şuurunu henüz kavramış değillerdi.” 
O yüzden Lozan’da Türk tarafının ka-
rarlı tutumunu İngiliz Kralı V. George’ın 
özel sekteri Lord Stamfordham sadece 
“Türklerin saptırmaları ve küstahlığı” 
olarak görüyordu. 

Hâlbuki, Lozan’da Türk heyetinin karşı-
sına oturan Büyük Güçlerin temsilcileri 
büyük bir yanılgı içindeydiler. Çünkü 
onlar hala Osmanlı döneminin Büyük 
Güçlere bel bağlayan anlayışı ile Türk 
tarafının hareket edeceğine daha doğ-
rusu hareket ettirileceğine inanıyordu. 
İsmet Paşa’nın Lozan’da temsil ettiği 
‘yeni’ Türkiye’nin eskisinden farkı işte 
bu yoğun baskılara karşı direnmesinin 
altında yatan dış politikadaki anlayış 
değişimiydi. Bu değişimin kaynağı da 
cephede kazanılan askeri zaferler, An-
kara’da kazanılan siyasi ve diplomatik 
başarılar ve halkın büyük çoğunluğu-
nun bütün kışkırtmalara rağmen Anka-
ra’nın yanında durmasıydı. İkinci İnönü 
Zaferi sonrasında Mustafa Kemal Pa-
şa’nın İsmet Paşa’ya çektiği telgraftaki 
“Siz orada yalnız düşmanı değil, mil-
letin tersine dönmüş talihini de yen-
diniz.” cümlesi bu değişimi daha 1921 
Nisan’ınında çok net bir şekilde ilan 
ediyordu.

‘Yeni’ Türkiye için “milletin tersine dön-
müş talihini” yenen yine milletin kendi 
ordusu iken, ‘eski Türkiye’nin yani çö-
ken imparatorluğun sadrazamı Damat 
Ferit Paşa’ya göre bunun için dışarı-
dan bir gücün desteğine ihtiyaç vardı. 
Damat Ferit Paşa bu görüşünü 1920 
yılının Haziran’ınında İngiliz yerleşik 
nizamının tanınan simalarından dos-
tu Aubrey Herbert’e yazdığı Fransızca 
mektubunda şöyle belirtmişti: “Türki-
ye barışı, felaket bir barışı kabul etti, 
birçok taahhütler altına giriyor. Bunla-
rı yerine getirmek ve birçok ve çeşitli 
zorluklardan kurtulmak için, Doğu’da 
en fazla çıkarı olan bir gücün desteği-
ne ihtiyacı var, bu [güç] İngiltere değil 
midir?” Çünkü onun gözünde Osmanlı 

Geç Osmanlı’dan Erken Türkiye Cumhuriyeti’ne Dış Politika’da Anlayış Değişimi
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İmparatorluğu’nun 19. yüzyıldaki “soy-
lu ve güçlü müttefiki” İngiltere’nin “de-
ğerli ve kadim dostluğu” çok önem-
liydi. Sultan Vahdettin de bu konuda 
eniştesinden farklı düşünmüyordu. 
1921 yılı Ağustos’unda, İngiliz Yüksek 
Komiseri Sir Horace Rumbold’u sara-
yına davet ederek görüşen padişah o 
görüşmede Rumbold’a İngilizlerden 
beklentilerini anlatmıştı. Rumbold bu 
beklentileri kralına yazdığı mektupta 
şöyle özetlemiş ve yorumlamıştı: Vah-
dettin “İngiltere’nin Anadolu’daki sava-
şa seçtiği anda son verebileceği konu-
sunda ısrar etti ve İngiltere’nin gücüne 
olan apaçık inancı memnuniyet veri-
ciydi.” Rumbold bu görüşmeden şu 
kanaatle ayrılmıştı: “Zihnimde sultanın 
hem şimdi hem de gelecekte bizden 
yardım umduğuna dair hiçbir şüphe 
yoktur.” Nitekim Sultan Vahdettin’in 
San Remo’da sürgünde dahi bir umut-
la tahta dönme arzusunun altında da 
bu beklenti vardı. İngilizler de dolaylı 
yollardan bu beklentiyi diri tutmaktan 
çekinmemişlerdi. İstanbul’da İngiliz İş-
gal Kuvvetleri Komutanı olarak görev 
yapmış olan General Harrington’ın, ha-
len aktif görevdeyken, San Remo’da 
Vahdettin’i ziyaret etmesi bilhassa sul-
tanın “onun ilgisinden etkilenmesine” 
neden olmuştu, çünkü sultan bu ilgiyi 
“unutulmadıklarının” bir ispatı olarak 

algılamıştı. Ardından San Remo’yı zi-
yaret eden İngiliz filosunun komutanı-
nın da sultanı ziyareti bu ‘unutulmama’ 
duygusunu perçinlemişti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son padi-
şahının ancak bir Büyük Güç sayesin-
de hem tahtını hem de ülkesini ayakta 
tutacağına dair sürgünde dahi devam 
eden inancı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuranların Büyük Güçlere rağmen ül-
kenin bağımsızlığını kazanıp egemen-
liğini inşa edebileceklerine ve hatta 
bunu koruyabileceklerine dair güven 
ve inancı arasındaki fark, yıkılan bir 
imparatorluğun dış politika anlayışı 
ile yeni kurulan bir ulus devletin dış 
politika anlayışı arasındaki en önemli 
farktır. Çünkü ilki ümitsizliği ve kendi-
ni küçük görmeyi, ikincisi ise ümidi ve 
kendine güveni temsil ediyordu. Daha 
Eylül 1921’de, Falih Rıfkı (Atay), işgal 
altındaki imparatorluğun başkentinde, 
Müttefik sansür memurlarının kontrolü 
altındaki gazetesinden Mustafa Kemal 
Paşa’ya seslenerek bu büyük anlayış 
değişimini adeta haykırır: “Yunanı yen-
mek, iki sene süren kavganızda kazan-
dığınız zaferlerin en azıdır. Siz önce ka-
deri, tevekkülü ve ümitsizliği yendiniz. 
Şimdi gözlerimiz perdeden kurtulmuş 
gözler gibi görüyor. Sansür. Ruhumuza 
ferah verdi. Sansür.”
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Türkiye 2000’li yıllara uluslararası are-
nanın saygın, sözü dikkate alınan bir 
dünya gücü olarak girmiştir. Bu olgu, 
İngiltere’de yayınlanan The Indepen-
dent gazetesinin ödüllü dış politika yo-
rumcusu Rupert Cornwel’in 18 Şubat 
1999 günlü yazısının başlığıdır: 

“Türkiye’nin başlıca bir dünya oyuncu-
su olarak yükselişi…”

Cornwell, Türkiye’nin “kırılgan bir hü-
kümet” tarafından yönetilmesine, “te-
rörün acılarını” yaşamasına ve ciddi 
ekonomik sorunları olmasına karşın, 
“bir dünya oyuncusu” olarak kendisini 
kabul ettirdiğine dikkat çekmiştir:

“Evet, bütün bu sorunlar doğru. Ama 
Mustafa Kemal’in 1923’te kurduğu dev-
let, komşuları için yeterince güçlü ve 
etkili. Bunu Kıbrıs, Yunanistan ve Suri-
ye’ye sorabilirsiniz…” 

Yazıda Türkiye’nin gücüyle ilgili veri-
len ilk örnek, Kıbrıs’ta Rumların adaya 
S-300 füzelerini konuşlandırma girişi-
mine ilişkindir.

Kıbrıs Rum kesimi Ocak 1997’de ada-
ya konuşlandırmak üzere Sovyetler 
Birliği’ne S-300 PMU-1 TMD füze sis-
temlerinin siparişini vermiş, ancak Tür-
kiye’nin uyarısı üzerine konuşlanmayı 
gerçekleştirememiştir. Füzeler Yunan 
Girit adasında depoya kaldırılarak çü-
rümeye terk edilmiştir. 

Cornwell’in  “Türkiye’nin bükülmez kar-
şı koyuşu” olarak tanımladığı bu olayda 
kimse kimseye bağırıp çağırmamıştır. 
Sadece, füzelerin adaya konuşlandırıl-
mayacağı söylenmiştir.  

Nereden nereye… Türkiye’nin bükül-
mez karşı koyuşunun simgesi olan Gi-
rit’teki o S-300 füzeleri, günümüzde 
Rusya’dan alınan S-400 füzeleri için 
ABD’ye sunulan “hoş gör beni” önerisi 
olmuştur. 

Cornwell’in yazısındaki ikinci örnek 
Abdullah Öcalan’ın Suriye’den sınır dışı 
edilmesidir:

“Türkiye birliklerini Suriye sınırına yığ-
mış, İsrail’le kurduğu gayri resmi stra-
tejik ortaklığını sessizce kullanarak, 
Şam’ın Öcalan’ı apar topar sınır dışı 
etmesini sağlamıştı… Ve şimdi de, Kürt 
liderinin, Yunanlılar tarafından koruma 
altına alındığı Kenya’dan sansasyonel 
biçimde kaçırılması… Atina, tarihi düş-
manı tarafından uzun yıllardır böylesi-
ne küçük düşürülmemişti...”
 
Türkiye’nin Yeni Dünyası

Rupert Cornwell’in Türkiye için yaptı-
ğı “yükselen dünya oyuncusu” tespi-
tinden sonra, Washington Orta Doğu 
Politika Enstitüsü tarafından 1 Ağus-
tos 2000’de yayınlanan Turkey’s New 
World (Türkiye’nin Yeni Dünyası) ki-
tabının önsözünde, Washington Orta 
Doğu Politika Enstitüsü Başkanı Fred 
S. Lafter ile Yönetim Kurulu Başkanı 
Michael Stein, “Türkiye’nin durağan si-
yasi bir aktörden daha iddialı bir ülke-
ye dönüştüğünü” belirtmiş ve kitapta 
yer alan makalelerin Türkiye değerlen-
dirmeleri şöyle özetlenmiştir:

“(…) Türkiye bölgede tek başına üstün 
özelliklere sahip pivot bir devlettir. Ka-
sım 1999’da Başkan Clinton “Türkiye’de 
Avrupa ve Müslüman dünyasının barış 

Bölge Merkezli Dış Politika
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Uluç Gürkan
TBMM Eski Başkanvekili
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ve uyum içerisinde buluşabileceğini” 
belirtmiştir. Türkiye Batı ittifakı içinde 
Müslüman çoğunluğa sahip tek ülke-
dir… Türkiye’nin komşu ülkelere yönelik 
politika yaklaşımları, ABD’nin, sadece 
Ortadoğu değil başka bölgelere ilişkin 
politikasını da etkilemektedir…”

Kitabın editörleri olan Enstitünün Tür-
kiye Programı Direktörü Alan Makovski 
ve Türk akademisyen Prof. Dr. Sabri Sa-
yarı, birlikte kaleme aldıkları giriş yazı-
sında, Türkiye’nin “dünya politikasında 
gerçek bir bölgesel güç ve pivot devlet 
olarak gün geçtikçe daha fazla ortaya 
çıktığını” özellikle vurgulamıştır.

1920’li ve 1930’lu Yıllar

Türkiye’nin 21. yüzyıla girerken bir dün-
ya oyuncusu olarak yükselişi “Türk’ün 
Türk’e propagandası” değildir. Bugün-
lerin boş böbürlenmesi, hiç değildir. 
Bütünüyle gerçektir. Atatürk’ün 1920’li 
ve 1930’lu yıllarda başarıyla uygula-

dığı “bölge merkezli” dış politikasının 
1970’li ve 1990’lı yıllarda yeniden yaşa-
ma geçirilmesinin sonucudur.

Atatürk’ün dış politikası, Hindistan’ın 
efsanevi lideri Gandi’nin sözleriyle “bü-
tün mazlum ve tutsak ulusların” örnek 
aldığı, hatta İsveç gibi Batılı ülkelerin 
de benimsediği, çağdaş koşullara en 
uygun düşen, bağlantısız, aktif bir ba-
rış politikasıdır.

Temel ilkesi, komşularımızla ve yakın 
bölge ülkeleriyle iyi ilişkilere ve da-
yanışmaya öncelik vermektir. Amaç, 
çevremizde bir güvenlik kuşağı oluş-
turmak ve bölgemizdeki sağlam konu-
mumuzdan güç alarak başı dik olarak 
dünyaya açılmaktır. Amaca ulaşılmıştır. 

Türkiye 1932’de, üyelik statüsü başvu-
rusu gerektiren Milletler Cemiyeti’ne 
davet edilerek üye yapılan ilk ve tek 
ülke olmuştur. Ötesinde, öncülüğünü 
Atatürk’ün yaptığı Balkan ve Sadabat 



Paktları ile çevresinde İngiltere ve Sov-
yetler Birliği’nin de saygı göstermek 
zorunda kaldığı bir güvenlik kuşağı 
oluşturulmuştur. Lozan’da gerçekleşti-
rilemeyen boğazlardaki egemenliğimiz 
1936 Montrö Sözleşmesi ile Hatay’ın 
anavatana katılması da 1939’da silaha 
başvurmadan barışın zaferleri olarak 
çözüme kavuşturulmuştur.  

Dünyanın hızlı adımlarla savaşa sürük-
lendiği yıllarda Türkiye, bir bölgesel 
güç olarak, Birinci Dünya Savaşı’nda 
kendisini Avrupa’dan sonra Anado-
lu’dan da kovarak yok etmeye kalkış-
mış olan Batılı devletleri dize getirebil-
miştir.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türki-
ye’nin Balkan ve Sadabat Paktları ile 
bölgesinde bölge dışı etkileri dışlaya-
rak oluşturmaya çalıştığı iş birliği orta-
mı işlerliğini yitirmiştir. Türkiye de ken-
di bölgesinde sağlayamadığı güvenliği 
bölge dışında, NATO üyeliğinde ara-
mak zorunda kalmıştır.

Bülent Ecevit bu politika değişikliğini, 
dönemi Cumhurbaşkanı ve ana muha-
lefet lideri olarak yaşayan İsmet İnö-
nü’nün tanıklığıyla, İkinci Dünya Savaşı 
ardından Stalin önderliğindeki Sovyet-
ler Birliği’nin Türkiye’den toprak istem-
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lerinde bulunmuş ve Boğazları kendi 
denetimi altına alma niyetini açığa vur-
muş olmasına bağlamıştır:

“1960’lı yıllarda… İsmet İnönü bir gün 
bana, ‘eğer İkinci Dünya Savaşı ertesin-
de Sovyetler Birliği bizi toprak istem-
leriyle tehdit etmiş olmasaydı bloklar 
dışında yansız bir devlet olarak kalmayı 
tercih ederdik.” 

Bu politika değişikliği nedeniyle Türki-
ye, ekonomik ve askerî açıdan çok daha 
güçlenmiş olduğu halde, 1950’lerden 
başlayarak bölgesinde yalnızlaşmış, 
güvenliğini bölge dışı ülkelerin insafına 
bırakan bir ülke konumuna düşmüştür. 
Üstelik komşularının ve bölgedaşlarının 
gözünde, bölge dışı emperyalist güçle-
rin bir ileri karakol bekçisi gibi görülür 
ve kuşkuyla bakılır hale gelmiştir.

ABD Başkanı Lyndon Johnson’un Baş-
bakan İnönü’ye gönderdiği 5 Haziran 
1964 günlü mektup, Türkiye’nin güvenli-
ği için Batı’ya da pek umut bağlayama-
yacağını göstermiştir. 

Mektupta Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale 
ederek NATO üyesi müttefiki Yunanis-
tan ile arasında gerim yarattığı takdir-
de, Sovyetler Birliği’nin Türkiye’yi işgal 
girişimi karşısında NATO’nun bu işgale 
müdahalede çekimser davranabileceği 
kaydedilmiş; ayrıca, Kıbrıs müdahale-
sinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ameri-
ka’dan aldığı askeri araç ve gereçlerin 
kullanılamayacağı bildirilmiştir.
Bülent Ecevit, o tarihte Çalışma Baka-
nı olduğu Türk Hükümeti’nin Johnson 
mektubu ile ilgili değerlendirmesini 
şöyle aktarmıştır:

“Kendi bölgesinde yalnızlaşan Türkiye’yi, 
Batı, belli ki, kucağına düşmüş kurbanlık 
bir av gibi görüyordu: Bir Doğu-Batı sa-
vaşı çıkarsa Sovyetler Birliği’ne ilk ağız-
da verilecek ve Batı’ya zaman kazandı-
racak bir kurbanlık av... Öyle ki, Kuzey 
Atlantik ittifakının önderi durumunda-
ki Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye 
eğer Kıbrıslı Türklere yönelik bir Rum 
soykırımı karşısında garantörlük hakkını 
kullanarak Kıbrıs’a askerî müdahalede 

bulunacak olursa, Sovyetler Birliği’nden 
gelebilecek bir tehdit karşısında Türki-
ye’yi korumasız bırakabileceğini açığa 
vurmaktan kaçınmamıştır.”

1970’li ve 1990’lı Yıllar

Johnson mektubu, Türkiye’de Ata-
türk’ün bölge merkezli dış politikasını 
yeniden gündeme getirmiştir. Milli sa-
vunma sanayiin kurulması için somut 
girişimleri yaşama geçiren dönemin 
Türk hükümetleri, 1970’li yıllarda önce 
haşhaş ekim yasağını kaldırarak ABD’ye 
kafa tutmuş, 1974 Barış Harekâtı ile Kıb-
rıs’ta da iki ayrı devlete giden yolu aç-
mıştır. 

Bunları yaparken, ABD’nin silah ambar-
gosuna boyun eğmemiş, misillemeleriy-
le ABD’yi geri adım atmaya zorlamıştır.
12 Eylül 1980 askeri darbesi bunu ge-
lişmeyi bir süre aksatsa da, parlamen-
ter demokrasiye dönülmesiyle birlikte, 
1980’li yılların ikinci yarısında ve 1990’lı 
yıllarda ABD Kongresi’ne birbiri ardı-
na sunulan Ermeni soykırımı tasarıları, 
ABD’nin Türkiye’deki askeri ayrıcalık ve 
kolaylıklarına kısıtlama koyulacağı açık-
lanarak başarıyla püskürtülmüştür. 

 
Bir dünya oyuncusu olarak yükseldiği 
1990’lı yıllarda Türkiye, karasularının 12 
mile çıkarılmasıyla Ege’nin Yunan gölü-
ne dönüştürülmesine izin vermeyeceği-
ni, gerekirse savaşacağını dünyaya ka-
bul ettirmiştir. Avrupa Birliği’ne de tam 
üye adayı olarak kabul edilmesi için da-
yatılan Ege ve Kıbrıs koşullarını da red-
dederek geri adım attırılmıştır.  

Bu süreçte güçlendirilen iyi komşu-
luk ilişkileri sonucunda, Türkiye bir kez 
daha bölgesinde barışın ve iş birliğinin 
öncüsü olabilmiştir. Bölgesel ihtilaf-
larda, örneğin Suriye ile İsrail arasında 
dahi arabulucu, hatta hakem rolü üstle-
nebilmiştir.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton 15 
Kasım 1999 günü TBMM’nde yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin bu konumunu 
vurgulamış, hatta bir adım ileri giderek 
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“laik ve demokratik düzeniyle dünyada 
milyarlarca insan için barış ve güven-
lik teminatı” olduğunu belirtmiş ve “21. 
yüzyılın daha iyi şekillenmesi” için laik 
ve demokratik Cumhuriyet düzeniy-
le “dünyaya ilham kaynağı” olacağına 
inandığını söylemiştir. 

Dünyaya Başı Dik Açılmak

Türkiye, kimilerince “çömez dev-
let” denilerek küçümsenmeye çalışı-
lan 1920’li ve 1930’lu kuruluş yılları ile 
“güçsüz devlet” diye aşağılanmak iste-
nen 1970’li ve 1990’lı yıllarda, gerçek-
te sözü dinlenen ve sözünün gereği 
yerine getirilen bir ülke olmuştur. Anı-
lan yıllarda başarıyla uygulanan bölge 
merkezli dış politika Türkiye’yi “dünya 
politikasında bölgesel bir güç ve pivot 
devlet” olarak öne çıkartmıştır.

Ancak Türkiye, 20. yüzyıla damgasını 
vuran bu konumunu günümüzde AKP 
iktidarıyla birlikte bütünüyle yitirmiştir. 
Ne yaparsak yapalım, sesimizi ne ka-
dar yükseltirsek yükseltelim, kimseye 
sözümüzü dinletemiyoruz. Elde edilen 
askeri başarılara koşut siyasi karşılık da 
elde edemiyoruz.

Müslüman Kardeşler hamiliği ile bü-
tünleşen mezhep odaklı AKP dış poli-
tika uygulamaları, Türkiye’yi bölgedeki 
kanlı çatışmaların ortasında yalnızlaş-
tırmış bulunuyor. Bu da Cumhuriyet 
tarihi boyunca yaşamadığımız bir beka 
sorunuyla yüz yüze kalmamıza yol açı-
yor. 

Oysa Türkiye bir dünya oyuncusu ola-
rak kendisini bugün de ortaya koya-
bilir. Mezhepçi yaklaşımları terk edip 
Atatürk’ün bölge merkezli dış politika-
sına yeniden işlerlik kazandırılırsa, böl-
gede yaşadığımız yalnızlıktan kolayca 
kurtulabilir ve yitirdiğimiz caydırıcılığı 
yeniden kazanabiliriz.

Dünya oyuncusu konumunu perçin-
lemek için Türkiye’nin aynı zamanda, 
ulusal çıkarlarını ABD, AB ve Rusya 
gibi yabancı güçlerin çıkarlarıyla ör-
tüştürme arayışından da vazgeçme-
lidir. Daha fazla sıkışmadan, ödünler 
vermek zorunda kalmadan bu yanlış-
tan dönülmeli, yabancı güçlerin birbi-
riyle olan çelişkilerinden yararlanmaya 
dönük neo-Abdülhamit politikası mut-
laka sonlandırılmalıdır. Bu politikanın 
Osmanlı Devleti’nin sonu olduğu unu-
tulmamalıdır. 

Türkiye’nin çok boyutlu bir jeopolitik 
konumu vardır.  Tarihsel, coğrafi ve kül-
türel açıdan hem bir Avrupa ve Balkan 
ülkesi, hem bir Akdeniz ve Ortadoğu 
ülkesi, hem de bir Kafkasya ve Asya ül-
kesidir. Türkiye’nin bu konumunun çok 
kutuplu yeni dünya düzeninde çok bü-
yük bir işlevselliği vardır. 

Montrö ile perçinli boğazlardaki ege-
menliği ve Karadeniz’deki varlığı, Ka-
nal İstanbul üzerinden tartışmaya 
açılmadığı sürece etkinliğini iyice artı-
racaktır. Günün birinde Türkiye’nin ye-
rini ne Yunanistan’ın ne Bulgaristan ya 
da Romanya’nın ne de güneyimizdeki 
herhangi bir Ortadoğu ülkesinin ala-
mayacağını görmek için haritaya bak-
mak yeterlidir.

Türkiye bu konumunun gereğini, bölge 
merkezli dış politikasını yeniden can-
landırarak yerine getirmelidir. Bunu 
gerçekleştirdiğinde, son yıllarda yitir-
miş olduğu ağırlığını gecikerek de olsa 
yeniden elde edebilecektir.
 
Ne Batılı müttefiklerinden ne de Rus-
ya’dan lütuf beklemek zorunda kalma-
dan bölgesinde yeniden önder ülke 
durumuna gelebilecektir. Bu güçle başı 
dik olarak aynen 1920’li, 1930’lu, 1970’li 
ve 1990’lı yıllardaki gibi dünyaya açıla-
bilecektir. 

104    İkinci Yüzyıl Dergi
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Türkiye - Çin İlişkileri ve 
AKP’nin Uygur Politikasında 

Yaşanan Büyük Dönüşüm
2021 yılı hem Çin hem de Türkiye-Çin 
ilişkileri için önemli bir yıl dönümüdür. 
2021, Çin Komünist Partisi’nin 100. ku-
ruluş yıl dönümü, Türkiye ile Çin Halk 
Cumhuriyeti arasındaki diplomatik iliş-
kilerin kuruluşunun da 40. yılıdır. 

Kırk yıllık süreçte iki ülke arasındaki 
ilişkiler hem ciddi bir biçimde geliş-
miş hem de önemli bir dönüşüm ge-
çirmiştir. İki ülke arasındaki ilişkilerin, 
özellikle son on yılda büyük gelişme 
kaydettiği görülmektedir. Bu dönemde 
Çin, Türkiye ekonomisindeki ağırlığını 
artırmış ve özellikle ikili ticari ilişkiler 
Çin’in lehine olacak şekilde ciddi bir 
gelişim kaydetmiştir. Bu süreçte ayrıca 
AKP hükümetlerinin Uygur meselesi-
ne yönelik tutumunda önceki döneme 
kıyasla büyük bir dönüşüm yaşanmış-
tır. İkili ilişkileri en derinden etkileyen 
üç unsur olan ekonomik/ticari ilişkileri, 
Kuşak ve Yol Girişimi ve yatırım ilişki-
lerini ve Uygur meselesini kısaca ele 
almak, Türkiye-Çin ilişkilerini ve Türki-
ye’nin Çin’e yönelik politikalarında son 
yıllarda yaşanan dönüşümü anlamak 
açısından faydalı olacaktır. 

Türkiye açısından Çin ile ilişkilerindeki 
en büyük sorun, çok büyük bir açık ile 
karşı karşıya bulunduğu ticaret alanın-
da yaşanmaktadır. Dünyanın en büyük 
ticaret ülkesi olan ve dış dünya ile ti-
caretinde uzun yıllardır artı veren Çin, 
Türkiye ile ticaretinde de mutlak bir 
üstünlüğe sahiptir. Ülke, korona virüsü-
nün küresel tedarik zincirleri ve dünya 
ticaretinde yarattığı tahribata rağmen 

2020 yılında ihraç ettiği ürünlerin de-
ğerini bir önceki yıla göre 92 milyar 
dolar artırarak toplamda 2,591 trilyon 
dolarlık ihracat hacmine ulaşmıştır. 
Toplam ithalatı ise 23 milyar dolar aza-
larak 2,055 trilyon dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Aynı süreçte Türkiye’nin 
toplam ithalatı bir önceki yıla göre 9 
milyar dolar artarak 219 milyar dola-
ra ulaşmış, ihracatı ise 11 milyar dolar 
azalarak 169 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Bu dönemde ikili ticaret 
de Çin’in lehine olacak şekilde gelişme 
göstermiştir. 2019 yılında Türkiye’nin 
2,726 milyar dolarlık ihracatına karşılık 
Çin, 19,128 milyar dolarlık mal ihraç et-
mişken 2020 yılı için ihracat hacimleri 
2,865 milyar dolara karşılık 23,041 mil-
yar dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer 
bir deyişle Türkiye’nin Çin’e karşı verdi-
ği dış ticaret açığı, 16,4 milyar dolardan 
20,176 milyar dolara çıkmıştır. Kısacası, 
Türkiye’nin Çin’e ihraç ettiği her 1 birim 
mala karşılık Çin, Türkiye’ye ortalama 
10 birim mal ihraç etmiştir. 

Türkiye’nin Çin ile ticaretindeki bu bü-
yük açığın kapatılması kısa vadede 
mümkün görünmemektedir. Bunun 
temel nedeni, iki ülkenin birbirine sat-
tığı ürünlerin katma değerindeki fark-
ta yatmaktadır. Türkiye’nin Çin’e ihraç 
ettiği ürünler ağırlık olarak maden, ta-
rım ürünleri ve ara malları gibi katma 
değeri nispeten düşük mallarken, Çin, 
Türkiye’ye ağırlıklı olarak elektrikli ma-
kinalar ve mekanik cihazlar gibi katma 
değeri yüksek ürünler satmaktadır. İki 
ülke ticaretindeki Türkiye aleyhine olan 
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açığın azaltılması için ülkenin katma 
değeri çok daha yüksek olan ürünlerin 
ihracatına yoğunlaşması gerekmek-
tedir. Bu tabii ki kısa vadede gerçek-
leştirilebilecek bir dönüşüm değildir. 
Bunun için ülke ekonomisinin yapısal 
anlamda bir dönüşüme ihtiyacı vardır. 
Aksi halde Türkiye, Çin ile olan ticare-
tinde her geçen yıl daha da büyüyen 
bir açıkla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, her ne kadar Çin’e karşı tica-
ret alanında dezavantaja sahip olsa da 
bu durum, Çinli turistlerin Türkiye’ye 
yaptığı maddi katkılar ile bir nebze 
de olsun giderilmektedir. Son yıllarda 
Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı, ko-
rona virüsünün turizm sektörünü çok 
olumsuz etkilediği 2020 yılı dışarıda 
tutulursa, düzenli bir artış göstermiştir. 
2018’de Türkiye’yi 340 binin üzerinde 
Çinli ziyaret ederken, bu sayı 2019’da 
377 bini aşmış, 2020’de ise korona vi-
rüsünün ülkeler arasındaki insan tra-
fiğini durdurması nedeniyle 36 bin ile 
sınırlı kalmıştır. Her ne kadar en yük-
sek olduğu dönemde bile Türkiye’ye 

gelen Çinli turistlerin toplam turistle-
re oranı %1’in altında kalmışsa da Çin-
li turistler, ortalama turistlere kıyasla 
çok daha yüksek miktarlarda harcama 
yapmaktadır. Öyle ki 2019 yılında Tür-
kiye’ye gelen 41 milyona yakın turistin 
kişi başına düşen ortalama harcama-
sı 700 dolar civarındayken, bu miktar 
Çinli turistler için 3000 dolar civarın-
dadır. Diğer bir deyişle Türkiye’yi zi-
yaret eden ortalama bir Çinli turist, 
diğer milletlerden ortalama bir turistin 
4 katından fazla bir miktarda harcama 
yapmaktadır. 2019 yılında 155 milyona 
yakın Çinli turist dünyanın farklı nok-
talarını ziyaret etmiştir. Türkiye’nin bu 
devasa pastadan aldığı pay maalesef 
çok küçüktür. Dolayısıyla Türkiye’nin 
Çinli ziyaretçi sayısını mümkün olan 
en kısa sürede artırması ve ilk etapta 
1 milyona, ardından da birkaç milyona 
çıkarması, ülkeye giren döviz miktarın-
da önemli bir artış sağlayacaktır. 

Çin’in Türkiye’ye ekonomik anlamda 
sağladığı bir diğer katkı Çinli yatırım-
lardır. Bu noktada Çin Devlet Başkanı 
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Xi Jinping’in 2013 yılında başlattığı ve 
Çin açısından 21. yüzyılın projesi ola-
rak adlandırılan Kuşak ve Yol Girişimi, 
Türkiye için büyük yatırım fırsatları 
sunmaktadır. Bu girişim, tarihi İpek ve 
Baharat yollarını günümüz koşulla-
rında canlandırmayı amaçlamakta ve 
Çin’in Avrupa’ya ulaşımını hem kara-
dan hem de denizden güçlendirme-
yi, dolayısıyla da Avrasya’nın ulaşım 
altyapısını inşa etmeyi ve yenilemeyi 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda Çin, 
Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelere 
1 trilyon dolarlık yatırım yapmayı plan-
lamaktadır. Türkiye, coğrafi konumu 
dolayısıyla projenin önemli ayakların-
dan biri olarak planlanan Orta Koridor 
üzerinde bulunmaktadır. Bu güzergâh 
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’n-
den başlayarak Kazakistan, Türkmenis-
tan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerin-
den Türkiye’ye ulaşmakta ve buradan 
da Avrupa’ya bağlanmaktadır. Türkiye, 
Avrupa ve Asya arasında köprü olma 
avantajını kullanarak altyapı ve enerji 
gibi alanlarda Çin’den önemli miktarda 
yatırımı çekme potansiyeline sahiptir. 

Bu ülkeden Türkiye’ye yapılan yatırım-
lar henüz istenen seviyeye gelmemişse 
de 1000’in üzerinde Çinli firma finans, 
gayrimenkul, üretim ve altyapı gibi 
alanlarda yatırım yapmıştır. Bu yatırım-
ların öne çıkanlarından biri, 2020’nin 
Ocak ayında İstanbul Boğazı’ndaki 3. 
köprünün Çinli bir konsorsiyum tara-
fından satın alınmasıdır. Çin’in bir ön-
ceki Türkiye Büyükelçisi Deng Li, 2021 
yılı sonu için hedeflenen Çinli yatırım 
miktarını 6 milyar dolar olarak açıkla-
mıştır. Kısacası, Türkiye’ye yapılan Çin 
yatırımları, turizm gelirleri ile birlikte 
düşünüldüğünde Türkiye’nin aleyhine 
olan ticaret dengesizliğinden kaynak-
lanan döviz çıkışını azaltmak açısından 
önemli bir rol oynayabilir. 

Türkiye siyasetinde ve ekonomisinde 
son yıllarda yaşanan krizler, ülkenin 
ekonomik yapısını daha da kırılgan bir 
hale sokmuş ve dış kaynak ihtiyacını 
artırmıştır. Çin, özellikle 2018 yılından 
bu yana Türkiye’nin dış finansmanında 
önemli bir aktör olarak öne çıkmıştır. 
2018’in yaz aylarında yaşanan döviz 
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krizi sırasında Çin, sermaye girişlerinde 
sorun yaşadığı bir dönemde Türkiye’ye 
enerji ve ulaştırma sektörlerinde kul-
lanılmak üzere 3,6 milyar dolarlık bir 
kredi sağlamıştır. Bir yıl sonra 2019’un 
haziran ayında bu kez Çin Merkez Ban-
kası, 1 milyar dolarlık kaynak sağlamış-
tır. 2020’nin Mart ayında ise Çin İhracat 
ve Kredi Sigortası Kurumu ile Türkiye 
Varlık Fonu arasında iki ülke arasında-
ki ekonomik, ticari ve yatırım iş birliği-
ni güçlendirmek amacıyla kullanılmak 
üzere 5 milyar dolarlık bir mutabakat 
belgesi imzalamıştır. Diğer bir deyişle 
Çin, özellikle Kuşak ve Yol Girişimi ile 
bağlantılı projelerde kullanılmak üzere 
Varlık Fonu’na kaynak sağlamıştır. Son 
olarak, bu yılın Mart ayında Çin Exim-
bank, Ziraat Bankası’na yerel paralar-
la ticaretin artırılması ve geliştirilmesi 
için kullanılmak üzere 400 milyon do-
larlık bir kredi sağlamıştır. 

Son yıllarda ekonomi ve finans alan-
larında yaşanan gelişmeler, AKP hü-
kümetlerinin Türkiye’nin Çin ile ilişki-
lerindeki en hassas konu olan Uygur 

meselesine yönelik politikasında 
önemli bir değişim yaşanmasına yol 
açmıştır. Bugünün AKP’li yöneticile-
ri, henüz daha AKP ortada yokken 
1990’larda ve AKP’nin 2002’de iktida-
ra gelmesinin ardından; ama özellikle 
de Urumçi ayaklanmalarının yaşandığı 
2009 yılından 2019 yılının ilk aylarına 
kadarki süreçte Uygur meselesi nede-
niyle Çin devletini açıktan ve sert bir 
biçimde eleştirmiştir. Öyle ki 2009 yılı-
nın temmuz ayında Urumçi’de meyda-
na gelen ayaklanmalara Çin devletinin 
sert müdahalesini dönemin Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “adeta soykı-
rım” olarak tanımlamış ve Çin’in Uy-
gurlara yönelik politikalarını sert bir 
biçimde eleştirmiştir. Çin devleti, me-
seleyi kendi iç işi olarak görmekte ve 
bu konuyla ilgili yapılan eleştirilere 
karşı çok sert bir tutum takınmaktadır. 
Benzer bir durum Erdoğan’ın 2009 yı-
lındaki açıklaması ve Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nın 2019 yılının şubat ayın-
da yaptığı sert Uygur Türkleri açıkla-
ması sonrasında da yaşanmıştır. Öyle 
ki Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının 
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ardından Çin’in Türkiye Büyükelçisi, 
bu tür açıklamaların Çinli yatırımcıları 
rahatsız ettiği ve devam etmesi duru-
munda Türkiye’ye yatırım gelmeyeceği 
“uyarısında” bulunmuştur. Yine benzer 
bir tepki, İyi Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener’in Twitter hesabından yaptığı 
“Doğu Türkistan bir gün mutlaka ba-
ğımsız olacak!” paylaşımının ardından 
da yaşanmıştır. Akşener’in paylaşımı-
nın ardından Çin Ankara Büyükelçiliği, 
“Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını 
saklı tutmaktadır.” diyerek Akşener’e 
açıkça meydan okumuştur. Uygur me-
selesinde AKP’nin Cumhur İttifakı’nda-
ki ortağı MHP’nin son yıllardaki sessiz-
liği de dikkat çekicidir.

AKP hükümeti, Uygur meselesi konu-
sunda Haziran-Temmuz 2019’dan iti-
baren önemli bir politika değişikliğine 
gitmiştir. Her ne kadar Türkiye basının-
da yer almasa da Çin basını, Erdoğan’ın 
2 Temmuz 2019’da Pekin’de Başkan Xi 
ile yaptığı görüşmede “Sincan bölge-
sinde yaşayan halkın mutlu bir yaşam 
sürdüğü” yönünde bir açıklama yaptığı 
iddiasında bulunmuştur. Yine Çin ba-

sınına göre Erdoğan, Türkiye’nin aşı-
rıcılığa karşı olduğunu vurgulayarak 
Çin’le karşılıklı siyasi güveni arttırmak 
ve güvenlik iş birliğini güçlendirmek 
istediklerini ve Türkiye’nin Çin karşıtı 
eylemlere izin vermeyeceğini belirt-
miştir. Çin’in duyduğu memnuniyeti ise 
Xi görüşme sonrası yaptığı açıklama-
da dile getirmiştir. Xi, açıklamasında 
Erdoğan’ın, Türkiye’deki herhangi bir 
gücün Çin’e karşı ayrılıkçı bir eylemde 
bulunmasına izin verilmeyeceğine dair 
verdiği güvenceye atıfta bulunarak Er-
doğan’a teşekkürlerini iletmiştir. 

AKP’nin Uygur politikasındaki bu bü-
yük değişimin en önemli nedeni, ka-
naatimce son yıllarda iki ülke arasında 
güçlenen ekonomik ve mali ilişkilerde 
yatmaktadır. Çin devletinin, kriz anla-
rında Türkiye’ye destek çıkması ve ülke 
ekonomisi için önemli bir mali kaynak 
haline gelmesi, AKP’nin Çin’e karşı po-
litikalarını gözden geçirmesine neden 
olmuş ve bu da özellikle Uygur mese-
lesinde büyük bir dönüşümün yaşan-
masına yol açmıştır. 



ikinciyuzyildergi

111Temmuz - Ağustos | 2021



112    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

@ozkangonul24
ozkangonul24@hotmail.com

Özkan Gönül
Siyaset Bilimci

Doğu Akdeniz’in Önemi
ve Türkiye

Doğu Akdeniz, Türkiye için jeopoli-
tik, jeostratejik ve jeokültür açısından 
önem arz etmektedir. Türkiye, batısın-
da Avrupa ülkeleri, kuzeyinde Rusya, 
kuzeydoğusunda Kafkas ülkeleri, gü-
neyinde Ortadoğu ülkeleri ve doğu-
sunda Hazar havzası bulunmaktadır. 
Bununla beraber enerjiye sahip bölge 
devletleriyle bu enerjiye ihtiyaç du-
yan ülkeler arasında kilit konumdadır. 
Diğer önemli konu ise dört tarafında 
farklı kültürlerin olmasıdır. 

Doğu Akdeniz’in jeopolitik ve jeostar-
tejik açıdan her dönem önemli olmuş-
tur. ABD Deniz Subayı Amiral Alfred 
Thayer Mahan’ın geliştirdiği Deniz hâ-
kimiyet teorisini açıkladığı The Influen-
ce Of Sea Power Upon History (1660-
1783). İsimli kitabında “Denizlere 
hâkim olan dünyaya hâkim olacaktır” 
demiştir. Mahan’a göre; açık denizler 
kıtaları birbirine bağlayan yollardır. Bu 
yollara hâkim olan dünya ulaşım hatla-
rına hâkim olur. Ayrıca bölge, Nicholas 
J.Spykman’ın “Kenar Kuşak teorisinde” 
belirtilen “İç Hilal” da yer almaktadır. 
Doğu Akdeniz bu anlamda stratejik 
konuma sahiptir. 

Doğu Akdeniz, Enerji kaynaklarının 
varlığı ile hem enerji diplomasisinin 
hem de küresel güçlerin üzerinde ça-
tışmalar yaşadığı alanların ilk sıralarına 
yerleşmiştir. Siyasi çalkantıların, terö-
rist ve kaçakçılık faaliyetlerinin yoğun 
olduğu Akdeniz Havzası, enerji kay-
naklarının tespiti ile çok daha gergin 
bir yapıya bürünmüştür.  

Enerji Güvenliği çerçevesinde 
Türkiye ve Akdeniz   

Enerji güvenliği, kaynaklara erişmede 
süreklilik, güvenilir, ucuz ve temiz, tu-
tarlı ve istikrarlı fiyatlandırma, şeffaf 
ve sağlıklı işleyen rekabet koşullarının 
oluşumu, enerji kaynağının dağıtımın-
da politik tehdit ve şantajdan uzak, 
yüksek verimlilik ve adil dağılım çerçe-
vesinde güvenilir nakil hatlarına erişim 
şeklinde tanımlanabilir.  

Enerji güvenliğinin temel parametre-
lerini üretim, dağıtım ve iletim sistem-
lerine yönelik tehditler, yaşanabilecek 
kesintiler, doğal afetlerden kaynaklı en-
gellemeler, iç savaşlar, grevler, lokavt-
lar ve ambargolar gibi konular oluştur-
maktadır. Enerji güvenliğinin en önemli 
bölümünü deniz ticareti oluşturmakta-
dır. Dünya ticaretinde yüksek maliyetli 
olmasına rağmen yaklaşık %90’ı deniz 
üzerinde gerçekleşmektedir. 2013 yılı 
verilerinde petrolün %63’ü doğalgazın 
ise sıvılaştırılmış doğalgaz biçiminde 
%31,4’ü deniz yoluyla taşındığı görül-
mektedir. Limanların, nakil hatlarının 
ve nakil araçlarının güvenliğinin olma-
ması enerji güvenliğinin ortadan kalk-
tığını ve üretim ile ticaret ilişkisinin de 
çökmesi anlamına gelmektedir.   

Enerjide güvenliğin sağlanması konu-
sunda beş temel koşul bulunmaktadır. 
Birincisi; jeolojik koşullara dayalı kay-
nakların çıkarılabilmesi ile ilgili olarak 
ulaşılabilirlik, ikincisi; jeopolitik çerçe-
vede coğrafi açıdan elde edilebilirlik, 
üçüncüsü;  ekonomik açıdan mali güç 
dengesi, dördüncüsü; kabul edilebi-
lirlik. Sayın Çelikpala bu dört koşula 
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hiçbir engelleme, akşama ve istikrar-
sızlıkla karşılaşılmaması çerçevesinde 
“sürdürülebilirlik” hususunu eklemiştir.  
Türkiye, Süveyş kanalının açılması ve 
Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru 
hattının faaliyete geçmesi ile çok 
daha önemli hale gelen Doğu Akde-
niz Havzasında artan tanker trafiğiyle 
beraber denizde açığa çıkan güvenlik 
probleminden kaynaklı 1 Nisan 2006 
tarihinde Akdeniz Kalkanı Harekâtını 
gerçekleştirmiştir. Aksaz, Mersin, İs-
kenderun ve Gazimagosa limanlarının 
da kullanıldığı harekâtta 2 görev birli-
ği ile helikopter ve karakol uçakları ile 
desteklenerek icra edilmiştir. Harekâtın 
çerçevesini oluşturan alanlar, Türki-
ye’nin deniz yetki alanları içerisindedir. 
Bu harekâtla amaçlanan özellikle Arap 
Baharı ile gelişen Suriye krizinden kay-
naklı oluşan deniz terörü ve hukuksuz-
luklara karşı caydırıcılık, denizde du-
rumsal farkındalık ve bölgedeki hak ve 
menfaatlerin korunmasına yöneliktir. 

Akdeniz havzasında iki önemli konu 
güvenliği belirleyecektir. İlki elde edi-
len enerjinin taşınması sorunu burada 
geçiş ülkelerinin durumu da belirleyici 

olmakta diğeri ise çıkarılan enerjinin 
bölge devletlerinin ihtiyacını karşıla-
masıdır. Akdeniz de istikrar ve güven-
liğin sağlanması en çok AB ülkelerini 
memnun edecektir.

Doğu Akdeniz’de Güvenlik 
Sorunları

Doğu Akdeniz, enerji kaynaklarının 
bulunmasıyla birlikte çok daha önem-
li konuma gelmiştir. Özellikle bulunan 
enerji rezervlerinin paylaşılması, de-
polanması ve nakli konusunda enerji 
diplomasisi ve küresel güçlerin enerji 
senaryolarının merkezinde yer almaya 
başlamıştır. Bu noktada havza devlet-
lerinin münhasır ekonomik bölge ve 
kıta sahanlığı konularında egemenlik 
tesisinin uluslararası hukuk çerçeve-
sinde değerlendirilmemeleri bölgenin, 
kuvvet kullanma konusunda fiili durum 
yaratılacağı ve güvenliğin ortadan kal-
karak gerilimi derinleştireceği açıktır. 
Ayrıca bölge devletlerinin birbirleri ile 
yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara 
küresel güçlerin dâhil olması sorunla-
rın daha da karmaşık hale dönüştür-
mektedir.
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Kıta Sahanlığı sorunu 

Kıta Sahanlığı,  kıyı devletinin açığında 
kıyıya bağlı deniz tabanında cansız var-
lıkların araştırılması ve kullanılması ko-
nusunda münhasır hakka sahip olduğu 
deniz yetki alanıdır. 200 mili açığa kar-
şılık gelen deniz dibinde 2500 metreyi 
bulan üst sınırı her koşulda 350 deniz 
mili bulan alandır. 1958 tarihli Cenevre 
Kıta Sahanlığı Sözleşmesinin 1. Madde-
si; karasuları açığında olan 200 m de-
rinlik içerisinde deniz üstü, deniz içi ve 
deniz tabanının altında bulunan doğal 
kaynakların işletileceği alanlar ile ada 
kıyıdaşı olup deniz üstü, deniz içi ve 
deniz tabanının altını kapsamaktadır. 
1982 BMDHS’de ise yetersiz kalan kri-
terler 200 mil Münhasır ekonomik Böl-
ge ile birleştirilmiştir. 

Bu iki sözleşmede sahildar devlet ege-
menlik hakkına sahiptir ve bu hakkını 
kullanırken herhangi bir açıklama, ilan 
ve bildirimde bulunma zorunluluğu 
yoktur. Bu hakka sahip olan kıyı devle-
ti, izin vermeden diğer devletlerce kul-
lanılmasına imkân yoktur. Kıta sahan-
lığının sınırlandırılmasında iki ülkenin 
anlaşılmaması durumunda “eşit mesa-
fe” ilkesi devreye girecektir. 

Münhasır Ekonomik Bölge sorunu; 
Bir devletin karasularından başlayarak 
200 deniz mili açığını kapsayan alan 
içerisinde bulunan deniz içi, deniz ta-
banı ve toprak altındaki kaynakların 
kullanımı açısından o devlete ekono-
mik hakların tanınmasıdır. Bu hakkı 
1982 yılında BMDHS ile hukuken kabul 
edilmiştir.

GKRY, AB’yi de arkasına alarak KKTC 
ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan 
doğan haklarını yok sayarak 21 Mart 

2003 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletle-
re Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla 200 mil-
lik münhasır ekonomik bölge ilanında 
bulunmuştur. Türkiye ise  32° 16° 18° 
D Boylamı Batısı ve 33° 40° K Enlemi 
Kuzeyi’ni gösteren alanda uluslar arası 
hukuktan doğan hak ve menfaatleri ol-
duğunu defaatle dile getirmiştir.

GKRY ve Yunanistan 145.000 km²’lik 
alanın içerisinde Türkiye’nin 41.000 
km² olduğu geri kalan 71.000 km² ve 
33.000 km²’lik alanların GKRY ve Yu-
nanistan arasında paylaştırıldığını söy-
lemeleri Türkiye tarafından kabul gör-
memektedir. Çakışan parsellerle ilgili 
faaliyette bulunulması halinde hak ve 
menfaatlerini korumak için her türlü 
tedbiri alacağını beyan etmiştir.

Doğu Akdeniz Enerji Kaynakları ve 
Muhtemel Güzergâhlar

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi 
(USGS), 2010 yılında yayınladıkları ra-
porda, Kıbrıs ile İsrail arasındaki “Levi-
athan” havzası, Kıbrıs ile Mısır arasında 
kalan “Nil” deltası, Girit adasının güney-
doğusunda kalan “Heredot” havzası ile 
Kıbrıs adasının çevresi dâhil toplam 30 
milyar varil petrol eşitliğine uyan hid-
rokarbon rezervi olduğunu açıklamış-
tır. Doğu Akdeniz, jeostratejik olarak 
1969 yılında Süveyş Kanalının açılma-
sıyla çok daha değerli hale gelmiştir. 
Ümit burnunun çevresinin dolaşılması 
hem zaman hem de maliyet açısından 
yük yaratmaktaydı. Süveyş kanalının 
açılmasıyla Avrupa, Afrika ve Asya üç-
geninde doğrudan bağlantı sağlanmış 
oldu. Dünya denizlerinin sadece %1’ine 
karşılık gelen Akdeniz Havzası yıl-
lık yaklaşık 220.000 geminin seyriyle 
dünya deniz trafiğinin 1/3’üne tekabül 
eden trafik ile bölgenin ne denli yoğun 

Münhasır Ekonomik Bölge 
ve Deniz Yetki Alanları 
Uyuşmazlığı
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olduğunu göstermektedir. 

Doğu Akdeniz, Ortadoğu petrol ve do-
ğalgaz kaynaklarının Avrupa’ya nakli 
konusunda çıkış noktası olarak görül-
mektedir. Ayrıca Avrasya Havzasının 
petrol ve doğalgaz kaynaklarının Av-
rupa’ya taşınmasında da alternatif hat 
olarak görülmektedir. Bölgede bilinen 
400 milyar varil petrol ve 85 trilyon 
m³ doğalgaz rezervinin olduğunu ay-
rıca araştırmalar sonucunda muhte-
mel rezervlerinde varlığını düşünecek 
olursak dünyanın enerji politiğindeki 
önemi görülecektir. Yapılan bu enerji 
arama faaliyetleri çerçevesinde tahmin 
edilen enerji kaynaklarının büyüklü-
ğüne bakacak olursak Doğu Akdeniz, 
enerji nakil hattı olmanın yanında ener-
ji merkezi konumuna da erişecektir. 

İsrail-GKRY-Yunanistan Güzergâhı: 
Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi (İsrail-GKRY-Yunanistan)

İsrail ve GKRY’nin Akdeniz havzasın-
dan çıkardıkları gazın Avrupa’ya nak-
lini sağlayan Doğu Akdeniz Doğalgaz 
Boru Hattı adı verilen projeyle, Girit 
adası üzerinden Yunanistan’a iletilerek 
oradan Avrupa pazarlarına taşınma-
sı amaçlanmıştır. AB tarafından des-

teklenen bu proje ile yılda 15,3 milyar 
metreküp doğalgazın GKRY’den Yu-
nanistan’a kesintisiz akışın sağlanması 
öngörülse de projenin deniz altından 
geçecek olması ve Girit açıklarında çö-
ken taban yüksek maliyet içermektedir. 
AB açısından enerji kaynak çeşitliliği 
önem arz etmektedir. Enerji kaynak-
larının dördüncü hattını Türkiye beşin-
ci hattını ise Doğu Akdeniz Doğalgaz 
Boru Hattı oluşturmaktadır. Türkiye’nin 
karşı karşıya kaldığı güvenlik ve poli-
tik sorunları özellikle Doğu Akdeniz’de 
GKRY, Mısır ve İsrail ile yaşanan so-
runları gerekçe gösteren AB,  alterna-
tif olan Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru 
Hattının güvenliğine çok daha önem 
vermektedir.   

İsrail-Türkiye Güzergâhı: İsrail’in Laviat-
han bölgesinden çıkardığı doğalgazın 
Avrupa pazarlarına taşınmasında mali-
yet ve güvenilirlik açısından en uygun 
güzergâh olan bu hat ile il önce doğal-
gazın Ceyhan Liman’ı ile Türkiye’ye ta-
şınması sonrasında TANAP ve TAP ile 
Avrupa’ya taşınması amaçlanmaktadır. 
Bu proje onaylanması halinde Türki-
ye’nin mevcut alt yapısı bölgenin sahip 
olduğu rezervi Avrupa pazarlarına ta-
şınmasında en elverişli yol olarak gö-
rülmektedir. 
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İsrail-Mısır Güzergâhı: İsrail için doğal-
gazının ihracında diğer bir seçenek 
Mısır’ın sahip olduğu sıvılaştırma ter-
minallerinin kullanılmasıdır. Laviathan 
bölgesinden çıkarılan doğalgazın Mı-
sır’ın Idku ve Damietta doğalgaz sıvılaş-
tırma terminallerinde LNG haline getiri-
lip ihracının yapılması amaçlanmaktadır. 
Mısır’ın piyasaya dönmesi GKRY’nin de 
alt yapısının olmamasını da göz önün-
de bulundurulması sonucunda Türkiye 
seçeneği öne çıkmaktadır. Mısır ile İsra-
il arasındaki anlaşma Doğu Akdeniz’in 
sonraki süreçte nasıl şekilleneceğine de 
ışık tutmaktadır. Bu hatta ABD’li Noble 
Energy ile İsrail’li Delek Group, İsrail sa-
hasından çıkarılan gazı on yıl boyunca 
Mısır’daki Dolphinus  Holdinge yaklaşık 
64 m³ doğalgaz taşıyacaktır. 

GKRY-Mısır Güzergâhı: Doğu Akdeniz 
gazının nakli konusunda ön görülen di-
ğer bir proje GKRY’nin Afrodit bölge-
sinden çıkarılacak gazın denizin altın-
dan döşenecek boru hatları ile Mısır’ın 

daz sıvılaştırma terminallerine taşınma-
sıdır. Bu anlamda işbirliğinin ilk adımı 
Ağustos 2016’da “İkili Ekonomik İlişkile-
ri Derinleştirme Anlaşması” ile atılmış-
tır. Ancak Kıbrıs Adasının altyapısının 
olmaması GKRY için sorun olmaktadır. 
Bu sorunu aşmak için Doğu Akdeniz’de 
rezerv sahibi ülkelerle ilişkileri geliştir-
meye çalışmaktadır. 

Enterkonnekte İletim Hattı Projesi: 
Doğu Akdeniz havzasından çıkarılacak 
gazın kullanılmasına yönelik son seçe-
nek Enterkonnekte iletim hattı proje-
sidir. Bu projede rezerv sahip ülkelerin 
topraklarından gazın ihraç edileceği 
ülkelere iletim hattının yapılmasıdır. Bu-
rada hedeflenen gazın elektrik üreti-
minde kullanılarak elektrik ihracının ya-
pılmasıdır.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Enerji 
Güvenliği Eksenindeki İlişkileri 

Doğu Akdeniz’e kıyısı olan devletler; 
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Türkiye, KKTC, GKRY, Filistin, İsrail, Mı-
sır, Suriye, Lübnan, Libya, Tunus, Yu-
nanistan, malta, Bosna Hersek, Hırva-
tistan, İtalya, Karadağ ve Slovenya’dır. 
Ayrıca Kıbrıs üzerindeki üslerinin varlı-
ğı egemen toprak statüsünde olmasın-
dan dolayı Birleşik Krallık’ı da sayabi-
liriz.

Uluslararası verilerde dünya doğal-
gaz rezervinin %47’sinin Doğu Akde-
niz Havzasında olduğunu göstermiştir. 
Ancak Doğu Akdeniz’de çok sayıda 
kıyıdaş ülkelerin olması ve bu ülkele-
rin hepsinin ortaklaştırarak yapılacak 
MEB anlaşmasının olmaması bölge için 
karmaşa yaratmaktadır. Ayrıca MEB’in 
olmayışı bölgedeki enerji yataklarında 
arama ve çıkarılan enerjinin ihracında 
güzergâh sorununu da beraberinde 
getirmektedir.

Türkiye 

Türkiye, GKRY’nin tek taraflı yapmış ol-
duğu anlaşmalar ve adadaki Türklerin 
haklarını dikkate almamasının yanında 
ihaleye çıkardığı 1,4,5,6 ve 7 nolu par-
sellerin de Türkiye’nin kıta sahanlığına 
girmesinden dolayı yaşanan krize ek 
olarak 1 Ekim 2011 tarihinde GKRY’nin 

petrol ve doğalgaz arama faaliyeti-
ne girişmesi üzerine Türkiye, KKTC ile 
yapmış olduğu anlaşmaya dayanarak 
bölgede petrol ve doğalgaz arayaca-
ğını açıklaması krizi tırmandırmıştır. 
GKRY’nin yapmış olduğu bu girişim-
lere karşılık Türkiye, GKRY ile işbirliği 
yapan uluslararası enerji şirketlerine 
Türkiye’deki enerji ihalelerine girme-
yi yasaklamakla tehdit etmiştir. Türki-
ye’nin KKTC ile yapmış olduğu anlaş-
ma sonrasında TPAO, Koca Reis gemisi 
ile Afrodit sahasında araştırma yapmış 
ve Gazimagosa’da Türk Yurdu 1 isim-
li kuyuda sondaj çalışması yapmıştır. 
Doğu Akdeniz’de yaşanan enerji krizi, 
ne İsrail ile yaşanan Mavi Marmara kri-
zi ne Kıbrıs’ın bütünlüğü çerçevesinde 
yürütülen müzakereler ne Filistin soru-
nu ne de Arap Baharı ile değişen dina-
miklerden bağımsız değildir. 

Enerji politiği açısından bakıldığında 
Doğu Akdeniz, Türkiye için petrol ve 
doğalgaz ihtiyacı açısından önemli bir 
bölgedir. Bunun yanında Türkiye’nin 
Enerji nakil merkezi olması konusunda 
Doğu-Batı, Güney-Kuzey enerji kori-
doru, ulaşım ve ticaret yolu üzerinde 
jeostartejik öneme sahip olmaktadır. 
Çıkarılan enerji kaynakları Avrupa’ya 



118    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

taşımada Türkiye hub durumundadır. 
1960 Garanti ve İttifaklar Antlaşmaları 
ile Garantör Devlet sıfatı ile Kıbrıs Adası 
üzerinde söz sahibi olma hakkıyla bera-
ber Kıbrıs’ın geleceğinde de belirleyici 
olma imkânına sahiptir.
 
İsrail 

İsrail 1960’lardan itibaren Doğu Ak-
deniz bölgesinde petrol ve doğalgaz 
arama faaliyeti yürütmektedir. GKRY 
ile beraber yaptığı çalışmalarla Kıbrıs’a 
yönelik askeri üs edinmek istemektedir. 
Limasol’da doğalgaz çevrim santrali ve 
güvenlik konusunda çok sayıda İsrail-
linin yerleştirilmesi ile Filistin benzeri 
yerleşke kurma amacı yatmaktadır. İs-
rail’in Akdeniz’deki, petrol ve doğalgaz 
tesislerini korumak için 1,4 milyar dolar 
tutarında askeri yatırım planlamaktadır. 
Filistin tarafından yapılacak füze sal-
dırısı ile Mısır tarafında Sina’dan gele-
bilecek terör saldırısı yönünde tehdit 
algılamaları vardır. İsrail, Tamar ve La-
vıathan gaz havzalarından çıkaracağı 
enerji ile dışa bağımlılığını azaltmanın 
yanında fazlasını ihraç etmeyi amaçla-
maktadır. 

Türkiye - İsrail ilişkileri, İsrail - Filistin 
ilişkilerinin yarattığı gerginlikten sürek-
li etkilenmiştir. 2006 yılında Halid Me-
şal’in Türkiye ziyaretiyle gerginleşen 
ilişkiler, 2009 yılında Davos’da kopma 

noktasına gelmiş ve 2010 yılında Mavi 
Marmara vakası ile iki ülke arasında iliş-
kiler tamamen dondurulmuştur. Bu du-
rumun ardından Türkiye – İsrail ilişkileri 
askıya alındığından Türkiye, hava saha-
sını İsrail’e kapamıştır. İsrail, Türkiye’nin 
bu tavrı üzerine GKRY ve Yunanistan ile 
ilişkileri geliştirmiştir. Doğu Akdeniz’de 
çıkarılan petrol ve doğalgazın Avrupa 
pazarlarına taşınmasında en uygun yo-
lun Türkiye üzerinden geçtiği gerçeğini 
bilen İsrail çıkardıkları petrol ve doğal-
gazı kendi iç piyasalarında değerlendi-
receğini açıklamışlardır. İsrail, Türkiye 
ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Doğu 
Akdeniz’de müttefik ihtiyacını GKRY 
ve Yunanistan ile kısmen de olsa kar-
şılamıştır. İsrail, Rum yönetimi ve Yu-
nanistan ile birlikte yer aldığı projede 
Türkiye’yi saf dışı bırakıp Rum yönetimi 
ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ta-
şımayı amaçlamaktadır.   
 
Mısır

Kızıldeniz ve Akdeniz arasında bulunan 
petrol ve doğalgaz rezervleri ile Orta-
doğu ve Afrika arasından bulunmasın-
dan dolayı Mısır önemli konuma sahip-
tir. İç talebin sürekli artması ve 2013 
yılında bıraktığı doğalgaz ihracatını 
tekrar yapmak istemesiyle “Shorouk” 
ayrıcalığında Zohr havzası ile ilgili fa-
aliyetini genişletme çabası içerisinde-
dir. Bundan dolayı yeni ittifak arayışını 
hızlandıran Mısır, GKRY ve Yunanistan 
ile “Kahire Deklarasyonu” adıyla yayın-
ladıkları deklarasyonla ilişkileri geliştir-
dikleri görülmektedir.

Mübarek sonrası dönemde Abdülfettah 
El-Sisi’nin ülkeyi yabancı petrol şirket-
lerine açması sonucu 2015’te İtalyan 
ENI şirketi Mısırın Doğu Akdeniz açık-
larında doğalgaz rezervi bulduğunu 
açıklaması Mısır için yeniden enerji ih-
racatçısı konuma gelmeleri anlamını ta-
şıyordu. Mısır’ın 17 yıllık enerji ihtiyacını 
karşılayacak Zohr rezervi enerji piya-
sasında yeniden masaya oturmak an-
lamına gelmektedir. Mısır, GKRY ve Yu-
nanistan ile ikili ilişkileri geliştirip GKRY 
ile imzaladıkları ikili sınır anlaşması ile 
Türkiye’nin dışarıda tutulmuş ve arama 
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faaliyetlerine Türkiye olmadan devam 
etmektedirler.

GKRY (Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi)

GKRY, özellikle 2004 sonrası Türki-
ye’nin bütün itirazlarına rağmen KK-
TC’yi yok sayarak AB üyesi olması ile 
Akdeniz bölgesinde politik değerini 
ve girişimlerini arttırmıştır. Türkiye’nin 
geçmişten gelen ve olumsuz ilişkileri 
olduğu Ermenistan, İsrail ve Rusya ile 
ilişkilerini derinleştiren GKRY, sadece 
sorunlu olduğu Kıbrıs politikası çerçe-
vesinde değil bölgede ilişki kurduğu 
bütün devletlerle birlikte Türkiye karşı-
tı dış politikası-
nı öncelemiştir. 
9 Ocak 2012’de 
askeri konular-
da, araç gereç 
ve teçhizat ile 
gizli bilgi belge 
paylaşımı ko-
nusunda İsrail 
ile yapmış ol-
duğu anlaşma 
ve 2015 tari-
hinde Rusya ile 
yapmış olduk-
ları 11 devletle-
rarası anlaşma-
da Rusya’nın 
donanmasına 
Akdeniz’de ko-
laylıklar sağla-
yacak Rusya ise 
Rum yönetiminin denizcilik konusunda 
alt yapısını oluşturulmasını sağlayacak. 
Rum yönetiminin Akdeniz’de kendi gü-
venliklerini sağlaması ve Türkiye’ye ise 
gözdağı anlamına gelmektedir.  
Doğu Akdeniz’de gelişmelerin karma-
şıklaşmasının temel konu GKRY’nin 
komşu ülkelerle tek taraflı olarak im-
zalamış olduğu MEB anlaşmalarıdır. 
GKRY, 2003 yılında Mısır, 2004 yılın-
da Lübnan ve 2010 yılında da İsrail ile 
MEB anlaşması imzalamış ve bu anlaş-
maya dayanarak hidrokarbon arama 
bölgeleri belirlemiştir. Yapmış olduğu 
tek taraflı anlaşmalarla elde edeceğini 
düşündüğü ekonomik kazanımlar nok-

tasında adada yaşayan Türklerin hakla-
rını dikkate almamıştır. 
Yunanistan

Yunanistan, tek taraflı olarak Rodos 
Adası ile Türkiye arasında kıta sahan-
lığını belirlerken diğer taraftan GKRY 
ile de birleşmeyi sağlamaya dönük ça-
lışmalar yaparak Akdeniz’de Türkiye’yi 
kendi kara sularına sıkıştırmayı amaç-
lamaktadır. 2009-2011 yılları arasında 
Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerilimli or-
tamdan faydalanarak İsrail ile ilişkileri 
derinleştirmiştir. Doğu Akdeniz denk-
leminde Türkiye ve KKTC’nin dışarıda 
tutulması üzerine geliştirdiği politikası-
nın temel nedeni Doğu Akdeniz enerji 

nakil konusun-
da Avrupa’ya 
köprü olmak 
istemesidir. Yu-
nanistan, Girit, 
Kaşot, Kerpe, 
Rodos ve Meis 
adası çerçeve-
sinde ortay hat 
şeklinde deniz 
yetki alanı sı-
nır landırması 
yapmayı amaç-
lamaktadır.

Küresel  Aktörler

AB için enerjide dışa bağımlılık konu-
sunda Rusya’ya karşı alternatif enerji 
tedarikçilerine ulaşmak birinci derece 
öneme sahiptir. Bu nokta da Rusya’ya 
karşı enerji bağımlığını azaltacak olma-
sı açısından Doğu Akdeniz önemli bir 
yerdir. AB enerji komiseri Günther Öt-
tinger yaptığı basın toplantısında, “AB; 
%90 ham petrole, %66 Doğalgaza, 
%42 katı yakıta ve %40 oranında nük-
leer yakıt tedarikinde dışa bağımlıdır” 
demiştir. Bu açıdan değerlendirildiğin-
de AB açısından Rusya    bağımlılığı 
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rahatsız edici boyuttadır. Türkiye’nin 
enerji terminali olma söylemi AB için 
Doğu Akdeniz’de çıkarılacak enerjinin 
hem güvenilir hem de alternatif hat ol-
ması açısından önemlidir.   

Doğu Akdeniz kritiğinde bir diğer 
devlet olan Rusya, Kıbrıs cumhuriyeti 
çerçevesinde Kıbrıs Rum tarafına as-
keri ve ekonomik yardımlara devam 
etmektedir. kurulan bu ilişki üzerin-
den Rus enerji devi GAZPROM, GKRY 
üzerinden faaliyete bulunmak ve sıvı-
laştırılmış gaz konusunda alt yapı te-
sisi kurmak istemektedir. Suriye’de 
bulunan Tartus üssüne ilaveten GKRY 
tarafında da ikinci üsse sahip olmak 
istemektedir. 10 Ocak 2014 tarihinde 
GKRY Bakanlar Kurulu’nun Rus savaş 
uçaklarının Andreas Papandreau ha-
valimanını kullanmasına yönelik teklifi 
onaylamıştır. 

Doğu Akdeniz’e etki yaratan bir diğer 
küresel güç olan ABD, Noble Energy 
şirketi vasıtasıyla Kıbrıs çevresindeki 
enerji kaynaklarına müdahil olmuştur. 

Kıbrıs’ın, ABD’nin askeri operasyonel 
ve istihbarat çalışması için stratejik 
önemi vardır. ABD, Doğu Akdeniz’de 
yaşanabilecek gerilim ve kargaşa son-
rası bölgeye Rusya ve Çin’in müdahil 
olacağını ve bölgedeki dengenin bozu-
lacağını ön görmektedir. ABD politika 
yapıcıları ABD’nin bölgedeki eğilimlere 
müdahale etkisinin azaldığını diğer kri-
terlerin daha etkili olduğunu bölgenin 
ise jeopolitik parlama noktası olduğu-
nu ileri sürmektedirler. Rusya’nın böl-
gede varlığı ve politika üretmesi ABD 
çıkarlarına ciddi tehdit oluşturmakta-
dır.

Sonuç olarak Doğu Akdeniz havzası, 
Türkiye, Ortadoğu ve Afrika üçgeninin 
ortasında bulunmaktadır. Bu havzada-
ki kaynağın 3,4 trilyon m³ doğalgaz ol-
duğunu düşünecek olursak en önemli 
problemin üretildikten sonra nasıl taşı-
nacağı sorununun olduğudur. Bu sorun 
hem küresel denge hem de bölgenin 
yapısını değiştirecektir. Enerji trans-
feri konusunda ilk göze çarpan GKR-
Y-İsrail-Yunanistan’ın değerlendirdiği 
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Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı 
projesidir. Ancak bu projenin gerçek-
leşmesi yüksek maliyet içermektedir. 
Bu noktada ikinci seçenek birincinin 
yerini alacaktır. İkinci seçenek ise Tür-
kiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasıdır. 
Bu seçeneğin gerçekleşmemesinin se-
bebi siyasi iradenin hatalarında ısrarcı 
olmasıdır. 

Enerji kaynaklarının olduğu bölgeler ve 
Akdeniz Havzasında elde edilen petrol 
ve doğalgaz özellikle Avrupa pazarla-
rına naklinde daha düşük maliyetli ve 
alternatif hat yaratması açısından Tür-
kiye ve KKTC’ye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bölge denkleminde Türkiye’yi dışarıda 
bırakılmasının kimseye yarar getirme-
yeceği açıktır. Türkiye ise ihvan örtü-
sünden kurtularak bölge ülkeleriyle 
bozulan ilişkileri yeniden tesis etmeli-
dir.

Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz 
rezervlerinin bölge ülkeleri ve küresel 
güçler tarafından rekabetçi bir anla-
yışla paylaşılmaya çalışılması konu-

sunda ortaklaştırılamayan Münhasır 
Ekonomik Bölgelerin varlığı enerji-po-
litik sorununa yol açmaktadır. Akde-
niz Havzasında kıyıdaş olan ülkelerin 
enerjiden daha çok pay almak adına 
MEB alan egemenliği kurma çabaları 
adil bir çerçevede yapılmadığı takdir 
de fiili durum yaratacak çatışmalara 
dönüşme olasılığını kuvvetli biçimde 
yüklenmiş durumdadır. Herkesin kendi 
penceresinden baktığı Doğu Akdeniz, 
Türkiye açısından Tümamiral Cem Gür-
deniz ile başlayan ve Tümamiral Cihat 
Yaycı ile devam edilen Mavi Vatan kon-
septiyle son derece önemli olmaktadır. 
Cihat Yaycı’nın  “Biz ne İsrail’e ne de 
Mısır’a Muhtacız. MEB ilan edip, onla-
ra da kazançlarını sunmalıyız.” İfadesi 
bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen 
Türkiye’nin stratejik olarak elinin güç-
lü olduğunu lakin siyasi iradenin de 
bir o kadar hatalı tavır göstermede ıs-
rarcı olduğunu göstermektedir. Bütün 
denklem, eşit uzaklık, adil ve hakkani-
yet prensibiyle eşit paylaşım yapılarak 
herkesin kazanacağı bir matematikle 
çözülebilir.
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Düzgün Arslantaş
Siyaset Bilimci Akademisyen

Model Tartışması Bağlamında 
Müslüman Kardeşler Hareketi

Müslüman Kardeşler Hareketinin 
Evrimi

Müslüman Kardeşler (MK) Mısır ve Or-
tadoğu’daki sempatizan ağıyla İslam 
coğrafyasındaki en örgütlü İslami tan-
danslı yapıdır. Örgütün uzun yıllar be-
nimsediği şiddet karşıtı tutum ve sosyal 
dayanışma faaliyetleri muhafazakârlar 
arasında büyük sempati kazanmasına 
vesile olmuştur. Bu durum Hüsnü Mü-
barek sonrası dönemde MK’in Mısır’da 
en büyük aktör olarak ortaya çıkması-
nın önünü açmıştır. Bu yazının ilk bölü-
münde MK hareketinin temel özellikleri 
ve stratejisi tanımlanacak, akabinde ise 
model tartışmasına referansla AKP-MK 
ilişkileri analiz edilecektir.

MK 1928 yılında İsmailiye’de bir ilko-
kul öğretmeni olan Hasan-al Banna 
tarafından kuruldu. Al-Banna, hareketi 
dava, tarikat, politik kimlik, spor kulübü 
ve bilimsel ve kültürel dayanışma ağı 
olarak tanımlamıştır. Bu anlayış doğrul-
tusunda, MK faaliyetlerini sadece dini 
alanla sınırlandırmamış, aynı zamanda 
sosyal, politik ve ekonomik alanda da 
aktivizmini artırmıştır. Bu durum ha-
reketin devlet içinde devlet olmasının 
yolunu açmıştır.

1945’ten itibaren MK hareketinin hedef-
leri ve yöntemi daha da belirgin hale 
gelmiştir. Kuran’ın orijinal anlamına uy-
gun şekilde yorumlanması, Kuran hü-
kümleri doğrultusunda Mısır ve İslam 
alemlerinin birleşmesi, Mısır’ın yabancı 
güçlerin askeri varlığından korunması, 
sosyal yarım faaliyetlerinin genişlemesi 
ve ekonomik eşitsizlerin azalması gibi 

hedeflerin altı çizilmiştir. Bu amaçlara 
erişmek için ise misyonerlik, eğitim, in-
doktrinasyon ve aksiyon türü yöntem-
ler belirlenmiştir. 

Aralık 2010’da Tunus’ta Muhammed 
Buazizi isimli seyyar satıcının kendisini 
belediyenin önünde yakmasıyla Orta-
doğu’da geniş katılımlı sokak hareket-
leri başlamış ve otoriter rejimler birbiri 
ardına yıkılmıştır. Mısır’da ise 25 Ocak 
2011’de başlayan kitlesel sokak protes-
tolarının ilk aşamasında yer almayan 
MK destekçileri ve Selefi gruplar, pro-
testoların yaygınlaşmasıyla sokaklara 
inmişler ve deyim yerindeyse sol ve 
liberal gruplardan devrimi kaçırmış-
lardır (hijacked revolution). Protes-
toları motive eden nedenler arasında 
son dönemlerde uygulanmaya başla-
nan neoliberal politikaların doğurduğu 
olumsuz sonuçları, 2007 finansal krizi-
ni, sosyal eşitsizlikleri, Haziran 2009’da 
Obama’nın Kahire’de yaptığı konuş-
mayı, ve muhalif gruplar üzerinde uy-
gulanan sistematik baskıyı saymak 
mümkündür. Son tahlilde, ordu göste-
ricilerle saf tutmuş ve 31 yıllık Mübarek 
rejiminin sonunu getirmiştir. 

Mübarek’in Milli Demokrasi Partisi’nin 
olmadığı yeni siyasi düzende, farklı 
eğilimleri yansıtan birçok siyasi parti 
kurulmuştur. Örneğin, MK destekçileri 
Özgürlük ve Adalet Partisi’ni kurarken, 
Selefi gruplar Nur Partisi’ni kurmuşlar-
dır. Mübarek sonrası dönemde gerçek-
leştirilen ilk seçim olan ve Ocak 2012’de 
yapılan parlamento seçimlerinde MK 
adayları sandalyelerin yüzde 47’sini 
Selefiler ise yüzde 24’ünü kazanmıştır. 
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Böylece İslami eğilimli partiler mec-
liste yüzde 70 temsile ulaşmıştır. Bu 
dönemde geçici olarak iktidarı elinde 
bulunduran Silahlı Kuvvetler Yüksek 
Konseyi, bağımsız adaylara ayrılan 
sandalyelerde parti listesinden isimle-
rin yarışmasını gerekçe göstererek bu 
seçimleri Anayasa Mahkemesi eliyle 
iptal etmiştir. 2012 Haziran’ında yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci 
turunda ise eski General Ahmet Şefik’e 
karşı MK’nın adayı Muhammed Mursi, 
katılımın yüzde 51 gibi düşük seyrettiği 
seçimlerde yüzde 51 oyla Cumhurbaş-
kanı seçilmiştir.  

Mısır’a demokrasi sözü veren Mursi 
kısa sürede tersi yönde hareket etme-
ye başlamıştır. 22 Kasım 2012’de ya-
yınladığı kararnameyle yeni Anayasa 
yapılana kadar kendi yaptığı kanun-
lara itiraz ve iptal yolunu kapatmıştır. 
Buna karşılık, muhalefet partileri aşırı 
yetkilendirilmiş Cumhurbaşkanına kar-
şı geniş çaplı protestolar için çağrıda 
bulunmuştur. İki hafta süren gösteri-
ler kanunun bir kısmının iptaliyle so-

nuçlansa da Mursi’nin Cumhurbaşkanı 
seçilmesinin birinci yılı olan Haziran 
2013’te protestolar yeniden başlamış-
tır. Mursi yandaşları ve karşıtları arasın-
da yaşanan gerginliğin kanlı çatışmaya 
dönmesi üzerine Genelkurmay Başkanı 
Sisi 3 Temmuz 2013’de ordunun yöne-
time el koyduğunu ilan etmiştir. 

Model Tartışması

AKP dönemine kadar Türkiye-Ortado-
ğu ilişkileri kilit öneme sahip değildi. 
Bunda tarihsel bir takım önyargıların 
ve düşmanlıkların rolü büyüktü. Tür-
kiye’nin 2. Dünya Savaşı’nın akabinde 
Batı ile saf tutması ilişkileri daha da 
gerginleştirmiştir. Ahmet Davutoğ-
lu’nun Dışişleri Bakanlığı’na atanması 
ve “sıfır sorun politikası”nın yürürlüğe 
konmasıyla bu durum yavaş yavaş de-
ğişmeye başlamıştır. Sıfır sorun politi-
kası argümanı temel olarak dört temel 
varsayıma dayanmaktaydı: Bölgenin 
güvenliği, sorun çözüm mekanizması 
olarak diyalog; ekonomik bağımlılık; ve 
kültürel birliktelik ve plüralizm. 
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Bu kapsamda Türkiye İslami köken-
li bir partinin iktidarda bulunduğu ve 
demokrasi ile sorunu olmayan bir ülke 
olarak Ortadoğu devletlerine model 
olarak sunulmaktaydı. Model tartış-
ması hem iç hem de dış politikayı kap-
samaktaydı. Bu model daha çok ABD 
menşeli muhafazakâr düşünce kuru-
luşları ve lobi grupları tarafından sa-

vunulmaktaydı. Türkiye modeli birçok 
Arap lider tarafından dile getirilmiş ve 
yeni düzende İslami eğilimli partilerin 
meşruiyet zeminin ve manevra alanını 
genişletmiştir. Fakat son tahlilde Türki-
ye modeli başarısız olmuş ve Ortado-
ğu coğrafyasında neredeyse uygulama 
alanını tamamen kaybetmiştir.  
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Türkiye modelinin başarısız olmasının 
birçok nedeni vardır. Birincisi, Türkiye 
ve Mısır’da batı ve batılılaşma farklı an-
lamlar taşımaktaydı. Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik hedefi AKP’nin sisteme en-
tegrasyonunu kolaylaştırırken, MK için 
ise batı ve batı ile ilişkiler Mısır’ın kolon-
yal geçmişi nedeniyle mümkün değildi. 
İkincisi, Mısır ve Türkiye’nin siyasi yapı-
sı bazı farklılıklar taşımaktaydı. Model 
tartışmasının yaşandığı dönemde Tür-
kiye’den farklı olarak Mısır’da politik 
rekabet çok güçlüydü. AKP Has Parti 
ve Demokrat Parti gibi rakiplerini kendi 
potasında eritirken, MK 2012 seçimle-
rinde yüzde 37 oy olan Selefiler’in Nur 
partisiyle ve kendisinden daha ılımlı 
olan politik aktörlerle mücadele etmek 
durumundaydı. Üçüncüsü, MK gelene-
ğinin siyasi parti deneyiminin olmama-
sı geçiş dönemini iyi yönetememesine 
neden olmuştur. Bu bağlamda, MK’in 
uzun yıllar yer altında faaliyet göster-
mesi ve rejime duyulan güvensizlik de-
mokratik prensiplerin benimsenmesi-

ni engellemiştir. Mısır’dan farklı olarak 
Türkiye’de ise İslami eğilimli partiler, 
her ne kadar zaman zaman Anayasa 
Mahkemesi tarafından kapatılsalar da, 
varlıklarını sürdürebilmişler ve demok-
ratik siyasi alanda deneyim edinmiş-
lerdir. Dördüncü unsur olarak Türki-
ye ve Mısır’da ordunun farklı rollerine 
bakmak gerekir. Türkiye’de ordu AB 
reformlarıyla büyük oranda zayıflatı-
lırken, Mısır’da geçiş döneminde ordu 
güçlü konumunu sürdürmüştür. ABD 
ile yakın ilişkiler, askeri yardımlar ve 
ordunun ekonomideki güçlü rolü or-
dunun etkinliğini sürdürmesini kolay-
laştırmıştır. Beşincisi, Mısır ve Türkiye 
farklı ekonomik dinamiklere sahipti. 
AKP özellikle ilk yıllarında uyguladığı 
neoliberal politikalarla uluslararası ser-
maye düzeniyle bütünleşirken, Mısır’da 
halkın devrim sırasındaki sosyal ada-
let ve eşitlik talepleri uluslararası ser-
mayeyle bütünleşmenin önünde engel 
oluşturmuştur. 
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O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör 
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör 
Seyreyle gülü bülbülü 
Çifter çifter aylar gökyüzünde 
Her gece ayın on dördü 
 
Kuşlar geçecek damların üstünden 
Kuşlar konacak dallara 
Kanat seslerini duyup uyanırlarsa 
Gene kuşlarla uyusun çocuklar 
Olanı biteni anlatma. 
 
Hiç görmediğim şey bu 
Kurdun gözü yılmış sürüden 
Elmanın yarısı soğuk yarısı sıcak 
Ağulu bitkilere dolanmış salkım 
Güneşten yağmur boşanacak 
 
Yetsin demir çağının beyliği 
Yeni bir gün başlıyor demek 
Yeryüzünde korkusuz yaşamak 
İki milyar kişiye bir dünya 
İki milyar kişiye iki milyar ekmek 
 
Yazık olur bu düş yarı kalırsa 
Barış günü insan hakkı yenirse 
Köroğlu’ nun sözü dinlenmelidir 
Sivas ilinin Banaz köyünden 
Pir Sultan Abdal dirilmelidir 
 
Ah günüm yetse görmeye seni 
Seni övmeye gücüm yetse 
Barış çağı altın çağ 
Son ozanı ben olayım bu özlemin 
Bu özlem bitse 
 
O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör 
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör 
Seyreyle deli ozanı 
Baştan başa sevda, baştan başa tutku 
Dili baldan tatlı

Melih Cevdet Anday
23. 7. 2000

Olsun Da Gör
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