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ÖNSÖZ

Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin ikinci kitabını (2010) elimize
almaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Türkiye’nin dış politikasının değişik alanlarına ilişkin verilerin, konunun uzmanları
tarafından belirli bir sistematik içerisinde okuyucuya aktarılmasını
sağlama hedefimizde bir adım daha atmanın memnuniyeti içindeyiz. Yıllığın editörleri olarak önümüzdeki sayılarda dosya konuları
ile okuyucumuzun önüne çıkmayı hedeflemekteyiz.
Soğuk Savaşın bitimiyle daha aktif bir dış politikayı benimseyen
ancak 1990’larda yaşadığı ekonomik ve siyasal krizler sebebiyle zorlanan Türkiye, son on yılda hem ekonomik performansı hem de dış
politika aktivizmi ile yükselen bir profili temsil etmektedir. Dünya
başkentlerinde Türkiye’nin yeni dış politikası tartışma ve hayranlık
konusu olmaktadır. Bu itibarla 2009 ve 2010 yıllarının eksen tartışmalarına sahne olması hiç de rastlantı değildir. Türkiye’nin kendi
gündemi olan iddialı bir dış politikayı, her an yeni krizlere gebe olan
bir bölgede yürütmesi son dönemde çok sayıda çalışmanın konusu olmaktadır. Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin Türkiye’nin yeni
dış politikasını anlama, anlamlandırma ve analiz etmede önemli bir
boşluğu doldurmaya başladığı inancını taşımaktayız.
2010 yılı Türkiye’nin iç ve dış politikasında önemli gelişmelerin
yaşandığı bir yıl oldu. Mavi Marmara Gemisi’ne İsrail saldırısı, İran’a
BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına hayır oyu verilmesi, NATO
Zirvesi ve Füze Kalkanı Projesi ile Wikileaks belgelerinin yayımlan-
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ması bunlardan sadece dört tanesi. Ayrıca, Türkiye’nin yeni dış politikasının içte ve dışta eksen tartışmaları ve otoriterleşme iddialarıyla
değerlendirildiği bir dönem yaşandı.
Elinizdeki yıllık 1 çerçeve yazısı, 4 bağımsız makale ve 16 bölgelere göre Türk Dış politikasını anlatan yazı olmak üzere toplam 21
makaleden oluşmaktadır.
2010 yılındaki dış politika gelişmelerini Türkiye’de iç ve dış siyasetin etkileşimi bağlamında Burhanettin Duran’ın çerçeve yazısında
görmekteyiz.
Türkiye’nin dış politikalarını bölgelere göre inceleyen ikinci kısımda Kemal İnat, İsmail Numan Telci, Mesut Özcan, Muhittin Ataman ve Nuh Uçgan üç ayrı yazıyla Ortadoğu bölgesine yönelik dış
politikamızı analiz etmektedir. 2010 yılında oldukça sönük geçen
Türkiye-AB ilişkilerini Ali Resul Usul ele alırken, İngiltere boyutunu Ali Balcı, Almanya boyutunu Savaş Genç ve Kıbrıs boyutunu
da Nasuh Uslu incelemektedir. 2010 yılında Türk dış politikasının
Kafkaslar’daki görünümü Kamer Genç, Orta Asya ilişkileri Hasan Ali
Karasar ve Rusya boyutu ise Vügar İmanov tarafından ele alınmıştır.
Ramazan Gözen son dönemde çok sayıda gerilim yaşayan TürkiyeABD ilişkilerini 2010 yılı bağlamında analiz etmiştir.
Türkiye’nin 2010 yılında Balkanlar politikasının genel görünümünü bu sayıda Doğa Ulaş Eralp değerlendirmiştir. Selçuk Çolakoğlu, Türkiye’nin Uzakdoğu politikasını incelerken, Sevinç Alkan
Özcan Afganistan-Pakistan politikasına odaklanmıştır. Bu sayıda da
Türkiye’nin Latin Amerika politikası Ayşe Aslıhan Çelenk ve Afrika
politikası Mehmet Özkan tarafından yazılmıştır.
Türk Dış Politikası üzerine bağımsız makalelerden oluşan üçüncü kısımda ise Nuh Yılmaz, Türkiye-ABD ilişkilerini model ortaklık
kavramı bağlamında ele almaktadır. Burak Özpek Türkiye ve Irak
Kürt Bölgesi arasındaki ilişkilerin çatışmadan işbirliğine dönüşmesine odaklanmaktadır. Türkiye’nin sanayi ve teknoloji politikalarının yeni dış politika aktivizminin altını ne derece doldurabildikleri
ve dış politika ile sanayileşme vizyonlarının ne derece uyum içinde
seyrettikleri sorusuna cevap arayan yazı Sadık Ünay ve Fazıl Kayıkçı
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tarafından yazılmıştır. Son yazıda ise Talha Köse, Türk Dış Politikası
pratiklerindeki yapısal dönüşümü ve çatışma çözümlerinin uygulanma örneklerini Ortadoğu politikası bağlamında analiz etmektedir.
Kitabın çıkmasında emeği geçen bütün yazarlarımız ile SETA yetkililerine teşekkür ediyor ve eserin okucuya faydalı olmasını diliyoruz.
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Mesut Özcan
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Giriş
Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikasının daha aktif ve çok
boyutlu bir perspektife yöneldiği bütün dış politika uzmanlarının
üzerinde anlaştığı bir konudur. Bunun bir dış politika zorunluluğu
olduğu kadar, iç politikanın dönüşümü ile birlikte ele alınması gereken bir konu olduğu da ortadadır. 1980’lerde ekonomiden sivil topluma ve siyasi aktörlere kadar bir dönüşüm sürecine giren Türkiye,
1990’larda hem ekonomisinin yapısal sorunlarını çözemediği için
krizlerle boğuşmak zorunda kalmış, hem de iç ve dış siyasetini terör ve siyasal İslam tehdit algılamaları etrafında güvenlikleştirmiştir.
1993’ten itibaren iyice artan terör ve istikrarsız koalisyon hükümetlerinin düşük ekonomik performansına eşlik eden İslamcı siyasetin
yükselişi (Refah Partisi’nin 1994’te büyük şehirlerde ve Anadolu’nun
önemli bir kısmında belediyeleri ele geçirmesi ve 1995 seçimlerinde
birinci parti olması) 28 Şubat süreciyle birlikte demokrasinin sekteye
uğradığı bir dönemle sonuçlanmıştır. Kayıp on yıl olarak nitelenen
1990’lardan çıkış, Türkiye’nin 1999’da Helsinki Zirvesi’nde Avrupa
Birliği üyeliğine aday ülke ilan edilmesiyle başlamıştır. Türkiye demokrasisini pekiştiren bu süreç bir dizi paketle iç ve dış politikada
dönüşümün önünü açmıştır.
Bu dönemden itibaren iç ve dış siyasetin birbirini karşılıklı olarak
dönüştürdüğü görülmektedir. 2002’de AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesi ve 2007 seçimlerinden daha da güçlenerek çıkmasıyla
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iç siyasetteki dönüşümün dış politikadaki yeni perspektifi güçlendirdiği ileri sürülebilir.1 Aynı şekilde AK Parti iktidarı döneminde
dış politikanın gerek AB süreci, gerekse Türkiye’yi merkez ülke ilan
eden yeni yaklaşım sayesinde dönüştürüldüğünü söylemek de isabetli olacaktır. İktidara geldikten sonra çıkardığı uyum paketleri ile
yoğun bir Avrupalılaşma2 hamlesi yürüten AK Parti, dış politikayı, iç
politikayı dönüştürmenin bir aracı olarak kullanmıştır. İç politikada
Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kaldırılmasından Milli Güvenlik
Kurulu’nun yapısının değiştirilmesine kadar birçok alanda önemli
bir dönüşüm getirmiştir. Bu anlamda demokratikleşme dış politikanın bir parçası haline gelmiştir. Diğer bir deyişle, dış politika Türk siyasal sistemini muhafazakâr kesimler eliyle mümkün olduğu ölçüde
çatışmadan dönüştürmenin bir aracı haline gelmiştir. AB üyeliğinin
Türkiye toplumunda gördüğü destek ve AK Parti’nin bu süreci sahiplenmesi, iç politikadaki meşruiyet sorunlarını da aşmasına yardımcı olmuştur.3
Ancak 2009 ve 2010 yılında AK Parti iktidarının yeni Ortadoğu
perspektifi ve bu çerçevede İsrail ve İran’la ilgili spesifik politikaları
eksen kayması tartışmasını başlatmıştır. İçte sivil otoriterlik tartışması ile bütünleşen eksen kayması tartışması AK Parti Hükümeti’nin
dış politikayı, iç politikayı dönüştürme aracı olarak kullanmasını tersine çevirmeyi hedeflemektedir. Batılı başkentler açısından bu tartışma Türkiye’nin dozu gittikçe yükselen bağımsız politika yürütme
refleksini sınırlandırmayı isteyen, ancak bunu Başbakan Erdoğan’ın
gittikçe otoriterleştiği iç siyaset tezine bağlayan bir mahiyet taşımaktadır. Wikileaks belgeleri bu tartışmaların iç siyasetteki muhalefet çevreleri ile dış politikada ABD yetkililerinin kaygılarının nasıl
örtüştüğünü, söylemlerin birbirinden nasıl beslendiğini göstermesi
açısından ilginçtir. Bu durumun bir boyutu küreselleşen dünyada
her ülkenin iç ve dış politikasında etkileşimin artmasıyla ilgilidir.
Diğer boyutu ise Türkiye gibi dünya politikasının birçok önemli konusuna ve krizine dolaylı ya da dolaysız muhatap olan bir ülkenin
iç ve dış politika etkileşiminin daha geniş ölçekli olması ile ilgilidir.
Türk dış politikasını anlamlandırmada üç seviyeden bahsedilebilir: Dış politikanın şekillendiği global ve tarihsel çevre, dış politikanın karar alma ve yapım süreci ve toplum ve iç siyasetle etkileşimi.
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Bu makalede, üçüncü boyuta 2010 yılının gelişmeleri bağlamında
odaklanılacaktır. Diğer bir deyişle bu makalede, günümüzde dış politikanın iç politika ile etkileşimi bağlamında incelenmesinin eskiye
nazaran daha da zorunlu olduğu tespitinden hareketle Türk dış politikasının temel konularının 2010 yılında iç siyasete nasıl yansıdığı üzerinde durulacaktır. Ayrıca, dış politikanın muhalefet partileri
tarafından nasıl değerlendirildiği, TBMM Genel Kurul görüşmelerinden, liderlerin TBMM Grup toplantılarındaki konuşmalarından
ve medya açıklamalarından istifade edilerek ortaya konulacaktır. Bu
makalede Türkiye’nin yeni dış politika söylemi ve kimliği iç siyaseti
dönüştürücü bir unsur olarak ele alınacaktır. AK Parti döneminde
Türk dış politikasının iç siyasal boyutu üzerine genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra 2010 yılında bununla ilgili olarak eksen kayması ve sivil otoriterlik tartışmalarına odaklanılacaktır. 2010 yılında
eksen kayması tartışması ile ilişkili dört dış politika gelişmesi tespit
etmek mümkündür: Mavi Marmara Gemisi’ne İsrail saldırısı, İran’a
BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına hayır oyu verilmesi, NATO
Zirvesi ve Füze Kalkanı Projesi ile Wikileaks belgelerinin yayımlanması. Yine 2010 yılında Ermeni Açılımı ve Kürt Açılımı konuları içdış politika etkileşimini göstermesi açısından incelenmiştir.
İç-Dış Politika Etkileşimi
Politika ile ilgili hiçbir mesele tümüyle dışa ya da içe ait değildir.
Bu tespitten hareketle dış politikanın, iç ve dış ilişkilerin ve aktörlerin karmaşık ortamında üretilen/uygulanan bir politika olduğunun
altı çizilmelidir. İçte ve dışta farklı aktörlerin ve menfaatlerin bir araya getirilmesi ve bunların somut uygulamalara dönüşmesi zaman
içerisinde değişebilen koalisyonlara dayanmaktadır. Bu itibarla dış
politika analizleri dış politikanın karmaşık kaynaklarının ve yapısının getirdiği zorluklarla yüzleşebilmek için çok düzlemli ve çok boyutlu olarak ele alınmalıdır.4
İç siyaset ve uluslararası siyaset arasındaki sınırlar gittikçe geçirgen hale gelmektedir. Sorunlar ve bunlara yönelik üretilen politikalar milli sınırları aşmakta ve hatta belli konularda sınırlar ötesi, bu
politikaları destekleyen ya da onlara karşı çıkan koalisyonlar oluş-
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maktadır. İç ve dış politikanın bu iç içe geçişi “intermestic”5 olarak
adlandırılmaktadır. Uluslararası ortamda oluşan hadiselere ya da yapılan açıklamalara sanki iç politikanın önemli bir konusu gibi tepki
verilmekte ya da içteki siyasi meseleler uluslararası politikanın konularıymış gibi akis bulmaktadır.6
Daha geniş bir perspektiften bakıldığında iç-dış politika ayrımı,
ulus-devletlerin, dışı ayrı bir alan olarak tanımlamasına ve içe istenilen şekilde belli bir kimlik verme noktasında bağımsız davranabilmesine hizmet etmiştir. Küresel olan ile yerel olanın iç içe geçtiği
günümüzde dış politikanın “ülke sınırları dışında uygulanmak üzere
tasarlanmış bir politika” şeklinde tanımlanması önemini yitirmiş ve
“dış politika”nın aslında dışarıya yönelik olmaktan ziyade devletin
bizzat kendisine yönelik bir politika olduğu gittikçe kabul görmeye
başlamıştır. Böyle bakıldığında “dış politika bir tarafta devletler düzleminde iktidar ilişkilerinin şekillenmesinde bir strateji işlevi görürken, öte yandan ve daha da önemlisi devletin bizzat kendi içindeki
iktidar ilişkilerinin belirlenmesinde etkin bir rol üstlenmektedir.”7
1990’ların ortasından itibaren küreselleşmenin iç ve dış politika
arasındaki ayrımı sadece muğlaklaştırmadığı, aynı zamanda ortadan
kaldırdığı argümanı sıklıkla vurgulanmaktadır. Bunun farkında olan
siyasi liderler dış politikalarını iç gündemlerini desteklemek için
kullanmakta; ya da tam tersi iç gündem, dış politikanın konusu yapılabilmektedir.8
Siyasi liderler uluslararası sistem ile iç siyasetin talepleri arasında
bir dengeyi iktidar oyunu ile yürütmek durumundadır. Bu anlamda
iç siyasetin ve uluslararası siyasetin iki masasında9 aynı anda oturmaktadırlar. Her bir masanın diğerine getireceği imkanlar ve sınırlamalar söz konusudur. Bazen iç siyasalar uluslararası politikaların
sonuçlarını etkilemek için kullanılabilir ya da bazen uluslararası
aktiviteler tamamıyla iç siyasetteki amaçlara yönelik olabilir.10 Hükümetlerin dış politika konularını iç siyasetin gerekleri ve dönemsel
ihtiyaçları ile birlikte düşündükleri, bazen de iç politika gerilimlerini
ve sorunlarını dış politika üzerinden yönetmeye yöneldikleri görülmektedir. AK Parti iktidarı dış politikanın iç politikayı dönüştürmede etkili olduğu dönemlerden birisidir.
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Dış politikayı anlamak için devlet yetkililerinin davranışlarının/
eylemlerinin ve açıklamalarının ötesine gitmek gereklidir. Devlet
yetkililerinin gerçekleştirmeyi ilan ettikleri hedeflerin ve bunların
nasıl gerçekleştirildiğinin de fazlası gereklidir. Belirli hedeflere nasıl
karar verildiğinin ve hangi etkileşimlerle bu hedeflerin hangi eylemleri ve söylemleri ürettiğinin incelenmesi gereklidir. Bu da bizi dış
politika kararlarının şekillendiği iç politik boyutun analiz edilmesinin gerekliliğine götürür.
Bu makalede Türk dış politikasının belirlenmesinde iç boyutun
temel belirleyici olduğu öne sürülmemektedir. Dış politika literatüründe sistemik ve yapısal11 olarak belirtilen unsurların dış politikayı
belirlemedeki öneminin yanı sıra aktörlerin spesifik özelliklerinin
ve taşıdıkları siyasal kimliklerin etkilerinin de gözden kaçırılmaması
gerektiği kabul edilmektedir. Daha da önemlisi, AK Parti’nin uyguladığı dış politikanın söylem, pratik ve kimlik boyutlarıyla Türk milli
kimliğini dönüştürücü etkilerde bulunduğunu varsaymaktayım. Bunun için öncelikle yeni Türk dış politikasının kimlik ve söylem boyutunu incelemek daha sonra da iç politika ile etkileşimine bakmak
yerinde olacaktır.
Yeni Türk Dış Politikası, Kimliği ve Söylemi
Dış politikada değişim ve sürekliliğin birlikte olduğunu gözden
kaçırmayan analizler AK Parti döneminin aktif, çok boyutlu ve entegre politikasının Turgut Özal ve kısmen İsmail Cem dönemlerinde
takip edilen çizginin, ülkenin yükselen ekonomisinin verdiği yeni
imkanlarla derinleştirilmesine ve pekiştirilmesine karşılık geldiğini
görecektir.12 1990’larda PKK terörüne endekslenmiş bir dış politikanın güvenlik arayışı ile “komşularla sıfır sorun” politikasının, güvenliği ekonomik entegrasyon ve aktif barış etrafında yeniden tanımlayan yaklaşımının farklı olduğu tespit edilmelidir. Bu yeni durum
Türk dış politikasında devlet kimliğinin algılanmasından, müttefiklerle kurulan ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına kadar varacak
bir dizi değişikliği beraberinde getirmiştir. Bu değişimin yeni siyasal
ve ekonomik elitin tercihi olarak geldiği doğruysa da, kökleşmesi
özellikle ortalama Türk vatandaşın kendisini ve ülkesinin uluslara-
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rası konumunu algılamada artan bir özgüven sahibi olması ile ilişkilendirilmelidir.13
Türk dış politikasında yaşanan değişimin en belirgin yanı vizyon,
hedefler ve söyleme ilişkindir. Türkiye’nin tarihi ve uluslararası konumunu medeniyet perspektifiyle yeniden tanımlayan AK Parti dış
politika yapıcıları milli güvenliği ve ülkenin jeopolitiğini yeniden
yorumlamışlardır. Soğuk Savaş’ın bitmesinin getirdiği yeni jeopolitik
gerçekliklere uyma zorunluluğu Türk dış politikasında yeni bir jeopolitik tahayyül oluşturmanın ana sebebi olarak belirtilmiş ve yeni
aktivizm ve komşu ülkelerle sıfır sorun politikası da bunun sonucu
olarak sunulmuştur.14 Türkiye’nin bu yeni söylemi ve Ortadoğu’daki
ülkelerle gerçekleştirmeye çalıştığı entegrasyon, bir yandan AB modelini bölgede uygulamak15 olarak yorumlanırken öte yandan yeniOsmanlıcı16 arayış olarak tanımlanmaktadır.
Türk dış politikasındaki bu yeni yönelimi “medeniyet derinliği”
arayışı olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Türk iç ve dış siyasetinde dönüşen kimlik algılamalarının çerçevesini, yeniden canlandırılan bir medeniyet kurma bilinci oluşturmaktadır. Türkiye’nin merkez ülke olduğunu sıklıkla vurgulayan bu bilinç, Türkiye insanına
medeniyet kurma ve düzen oluşturma rolünü hatırlatmaktadır. Bu
medeniyet perspektifi, kavşağında bulunduğu bölgelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların çözülmesi için uluslararası normlar
koymaya çalışan bir tutumu benimsemektedir. Uluslararası hukuku,
büyük güçlerin bölgeye müdahalesinin bir meşrulaştırma aracı olmaktan çıkararak bölgedeki ülkelerin ikili ve çoklu ilişkilerinin temeline yerleştirmeye çalışmaktadır.17
Bu itibarla AK Parti’nin uluslarasılaşmaya yaptığı vurgunun hem
Avrupa merkezciliğini hem de Üçüncü Dünyacılığı reddeden yeni
bir “evrensel” tanımlamasına yöneldiğini söylemek mümkündür. Bu
Batı ile yeni bir ilişki modelini üretmektedir. Bir yandan Batı ile ittifaklara (NATO ve AB gibi) önem verilirken diğer yandan Batı merkezli uluslararası düzen kritik edilmektedir.18 Mevcut uluslararası
düzenin hem az gelişmiş ülkeler açısından hem de Ortadoğu boyutuyla Müslüman ülkeler için “adaletsiz” boyutuna dikkat çekilerek
yeni bir uluslararası düzen istenmesi söz konusudur.
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Medeniyetler İttifakı Üçüncü Forumu’nda konuşan Başbakan
Erdoğan, “adalet duygusunu, eşitlik duygusunu, özgürlük ve vicdan
duygusunu” uluslararası ilişkilerin dışında tutanların, “mukadder
bir yıkımın da temellerini” atacaklarına işaret etmiştir:
Adalet, evrensel bir ilkedir ve ancak küresel düzeyde ve tutarlı bir
biçimde uygulandığı zaman bir anlam ifade eder. Bu yüzden bizim
için İstanbul’un güvenliği, huzur ve refahı, New York’un, Bağdat’ın,
Londra’nın, Mumbai’nin, Rio’nun güvenliğinden, huzurundan ve
refahından ayrı düşünülemez. Bizim Gazze için, üç dinin kutsal
şehri Kudüs için ortaya koyduğumuz tavır, her şeyin ötesinde adaleti,
hakkaniyeti, vicdanı öne çıkaran bir tavırdır. Biz, Afganistan’da,
Irak’ta çatışmalarda ölen çocuklara gözyaşı döktüğümüz gibi, Şili’de,
Haiti’de depremde hayatını kaybeden çocuklar için de aynı şekilde
gözyaşı döküyoruz.19

“Gazze’deki çocukların sesine kulak vermeyen” bir dünyada küresel barış ve adaletin inşa edilemeyeceğini belirten Erdoğan, dünyaya
hep beraber sahip çıkma, acil sorunlarına hep birlikte çözüm bulma,
fakirliğe ve terörün her türüne karşı işbirliği yapma ve dünyayı bütün nükleer silahlardan arındırma çağrısında bulunmuştur.
2010 yılında Başbakan Erdoğan’ın yaptığı önemli açıklamalardan
birisi Sünni-Şii ilişkileri hakkında olandır. Bu, İstanbul Halkalı Meydanı’ndaki ‘2010 Evrensel Aşure Matem Töreni’nde yaptığı bir konuşma olmakla birlikte, Ortadoğu’da oluşan Sünni-Şii gerginliğine
ve kutuplaşmasına Türkiye’nin taraf olmayacağını ve bunu aşmaya
çalışacağını gösteren bir dış politika perspektifi ve irade beyanı olmuştur. Kerbela faciasının “Müslümanların bölünmesi” ve “kutuplaşması” amacıyla istismar edilmesini reddeden Erdoğan, “biz” duygusu üzerinden İslam dünyasında birliktelik mesajı vermiştir:
Biz birbirimizle ideolojiler, semboller üzerinden konuşamayız. Biz
birbirimize ayrı gayrı gözlerle bakamayız. Değil mi ki hepimizin
gönlünde, yüreğinde Hüseyin var, değil mi ki hepimizin ciğerinde
onun sızısı var. Öyleyse birbirimize gönüllerimizi açmak vazifemiz
değil midir? Pakistan’da, Afganistan’da, Lübnan’da, Irak’ta, İran’da,
Yemen’de, camilerde bombaların patlatıldığını duyduğumuzda,
inanın elimiz ayağımız çözülüyor, kollarımız yana düşüyor. Bin
kere, tekrar tekrar içimizde Kerbela’yı yaşadığımızı hissediyoruz.
Artık yeni Kerbela’lar yaşamak istemiyor, yeni ölümlerle sarsılmak
istemiyoruz.20
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Yeni dış politika söyleminde “medeniyet” temasının ve “yeni paradigma” arayışının Türkiye’nin “düzen kuran” ülkelerden biri olma
iddiası ile bağlantılı olduğunu gösteren diğer bir örneği Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun AB hakkındaki açıklamalarında bulmak mümkündür. Aydınlanma felsefesinin “krizine” dikkat çeken
Davutoğlu, “Batı paradigmasının 16. yüzyılda kendini ‘devlet-i ebed
müddet’ olarak tanımlayan Osmanlı Devleti” gibi üretkenliğinin sınırlarına ulaştığını söylemiştir. Türkiye’nin üyeliği ile AB’nin “kadim
medeniyetlerle etkileşime geçerek, kendi medeniyetinin ön kabullerini” sorgulamasının çok doğurgan bir entelektüel atmosfer” yaratacağını belirtmiştir. “Kadim medeniyet” havzasındaki köklerine
dönen bir Türkiye’nin AB’ye çok katkı sağlayacağını savunan Davutoğlu, Avrupa’nın ya “Müslümanlar, Hindular ve diğer kadim medeniyetlerin katkılarıyla daha yüksek bir medeniyete” çevrileceği ya da
“çökmeye başlayacağı” öngörüsünde bulunmuştur.21
Avrupa merkezciliğinin sona erdiğini ve yeni bir medeniyetsel
dönüşümün kadim medeniyet havzalarını harekete geçirdiğini düşünen Davutoğlu, “insanlığın büyük bir reform ihtiyacıyla” karşı
karşıya olduğuna dikkat çekmektedir. Uluslararası düzenin sorunlarına işaret etmekte ve yeni bir dünya düzeninin kurulması çağrısı
yapmaktadır. “İnsanlığın yepyeni bir perspektif, felsefe, düzen anlayışı ve bunu yansıtan bir uluslararası örgütlenmeye ihtiyacı” olduğu
tespitinden hareketle Türkiye’nin de “olağanüstü önemli coğrafyası
ve tarihi” ile “söyleyecek çok sözü” bulunan bir millet olarak buna
önemli katkılarda bulunabileceğini belirtmektedir.22 Türkiye’nin
çevresindeki her krizin, sahip olduğu “vizyonu” harekete geçirecek
yeni bir fırsat olduğunu düşünen Davutoğlu, Türkiye’nin demokrasisinin dış politikada da “en büyük gücü” olduğu kanaatindedir.23
Türkiye’nin 2010 yılı dış politikasının değerlendirmesinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Hükümetin dış politika söyleminin iç siyasal
sisteme ilişkin boyutuna da değinmiştir. AK Parti iktidarının kalkınma ve dış politika aktivizmini Tanzimat, Cumhuriyet ve II. Dünya
Savaşı’ndan sonra yaşanan “dördüncü restorasyon hamlesi” olarak
nitelemiştir. Devrim ya da paradigma değişimi kavramları yerine
ısrarla restorasyon kavramını kullanan Davutoğlu, yaşanan bu restorasyonun “özgürlük ağırlıklı ve AB referanslı bir hamle” olduğunu
vurgulamıştır.24
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AK Parti Hükümeti’nin yeni dış politika söyleminde dikkat çeken husus, Türkiye’nin sadece komşu ülke ve bölgelerdeki sorunları (Bosna-Hersek, Irak, Lübnan ya da Kırgızistan) kendisiyle yakından ilişkili görerek bunlara müdahil olması değil, aynı zamanda
uluslararası örgütlerde üstlenilen yeni rollerle küresel düzenin yeniden kurulmasına katkı yapmasıdır. 2011 Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Davutoğlu bunu “sadece Doğu ile Batı arasında
değil, Kuzey ile Güney arasındaki bütün gerilimlerde de etkin bir
dış politika” takip etmeye devam ederek dünyadaki sorunlara aktif
müdahale etmek olarak nitelemiştir. Bu söylem kendisini “Medeniyetler İttifakı’yla kültürler arasındaki gerilimi azaltırken en az gelişmiş ülkeler konusunda aldığımız inisiyatifle de ekonomik gerilimleri
sona erdirmeye” çalışan ve “uluslararası sistemin vicdanı” olma rolünü üstlenen bir konumda görmektedir.25 Böylece Türkiye “Batı ve
Doğu’nun harmanlayıcısı” olmakta ve aralarında “denge kurucu rol”
üstlenmektedir. Bu medeniyetçi perspektifte Türkiye, “Doğu’nun
yükselen medeniyet havzalarının Batı’daki sözcüsü” ve “Batı’nın
modern siyasal değerleriyle” “Doğu’nun kültürel değerlerini harmanlayan çığır açıcı” bir ülkedir. Daha da önemlisi; hedeflenen şey,
Türkiye’yi “dünyanın akil ülkesi” haline getirmektir.26
Muhalefet partilerinin gözünde ise AK Parti Hükümeti’nin yeni
dış politikası gerçekçi olmaktan uzak, milli menfaatleri koruyamayan, yüzeysel, sonuç odaksız, mevcut iyi ilişkileri bozan, tutarsız, ilkesiz, aceleci ve romantik bir politikadır. Hatta bu yönüyle
Türkiye’nin “kurulduğu günden itibaren büyük bir gayret ve dikkatle
oluşturduğu jeopolitik, siyasi ve tarihî konumuna uygun hassas dengelere dayalı” klasik dış politika anlayışı ve denklemlerinin de büyük
ölçüde hasar gördüğü iddia edilmektedir. Dış politikada “şahsi ikili ilişkileri” ve “zorlama arabuluculukları” öne çıkaran Hükümetin,
muhataplarının sözlü vaatleriyle yetinerek “sözel” bir politika yürüttüğü savunulmaktadır.27
Muhalefetin AK Parti dönemi dış politikasına getirdiği bir diğer
eleştiri de Cumhuriyet dönemi dış politikasının temel ilkelerinden
uzaklaştığı ve dış politikayı “iç politika ihtiraslarına alet ettiği” yönündedir. Bu yeni dış politikanın “Cumhuriyetin kuruluş felsefesinden taviz vermek, laiklikten uzaklaşmak ve ‘ümmet’ kavramını öne
çıkarmak suretiyle” Orta Doğu’da etkin bir aktör olmayı hedeflediği
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savunulmuştur. Daha da önemlisi, bu yeni politikanın dış politikayı “iç politikaya ve dinsel motivasyona endeksleyerek” yürüttüğü
iddiasıdır. Başbakan Erdoğan’ın Kudüs’ün kaderinin Türkiye için
İstanbul’un ve Ankara’nın kaderiyle aynı olduğunu söylemesi, bunun
en belirgin örneklerinden birisi olarak gösterilmiştir. İddiaya göre
bu ifade ile Kudüs ve Filistin davası Türk dış politikasının “temel taşı
haline getirilerek ulusal çıkarlara zarar” verilmektedir. Böylece Hükümet, muhalefete göre, ülkenin sorunlarını unutarak, başkalarının
dertleri için kendi ilişkilerini bozmakta ve müttefiklerini kaybetmeyi
göze almaktadır.28 Bütün bu eleştiriler AK Parti Hükümetinin yeni
dış politikasının iddialı olmasının milli menfaatlere zarar vermesinden kaygı duyan bir yaklaşımı yansıtmakta ve ayrıca iç politikadaki
elitler arasındaki hegemonya mücadelesine işaret etmektedir. Muhalefetin söyleminin Hükümetin dış politikasını spesifik politikalardan
ziyade eksen kayması tezine benzer şekilde ideolojik düzlemde eleştirmesi ve iç siyaset odaklı olması bununla ilgilidir.
AK Parti Döneminde Dış Politikanın İç Boyutu: Dönüşüm ve
Hegemonya Arasında Seçkinlerin Mücadelesi
Dış politikadaki aktivizm ve çok boyutluluk kuşkusuz iç siyasette AK Parti Hükümeti’ni güçlendiren bir mahiyet taşımaktadır. AK
Parti liderliği, proaktif dış politikasını kendi global ve ilerlemeci
imajını güçlendirmek için bir araç olarak kullanırken savunmacı ve
milliyetçi rakipleri olan CHP ve MHP karşısında avantaj elde etmiştir. Muhalefet partileri içe dönük politika vizyonları sebebiyle Hükümete iç siyasette popüler bir destek getiren bu hırslı dış politika
gündemine meydan okuyabilecek bir pozisyonda olamamışlardır.29
Erdoğan’ın İsrail politikası Ortadoğu ülkelerinin elitleri nezdinde
olmasa bile geniş halk kitleleri nezdinde güçlü bir desteği doğurmuştur. Böylece Erdoğan sahip olduğu halk desteğini ülkenin sınırlarının ötesine taşırken, Ortadoğu’nun liderliğinde öncü rol oynayan
AK Parti ülke içindeki muhalefeti daha kolay göğüsleyebilmektedir. Erdoğan’ın karizmatik liderliğine ülke dışından yapılan atıflar
Türkiye’nin yeni dış politikasındaki aktivizme ve söyleme işaret etmenin yanında kısmen de olsa iç siyasette elde ettiği güce, meşruiyete ve dönüştürücülüğe dikkat çekmektedir.30
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Türkiye’nin dış politikadaki aktivizmini ve açılımlarını iç siyasette tabandan destek almak ve ülkeyi dönüştürmek için önemli bir
performans kriteri olarak kullandığı ve zaman zaman muhafazakârmilliyetçi hislere hitap ettiği görülmektedir.31 AK Parti Hükümeti’nin
dış politikasının “stratejik derinliğinin” eski Osmanlı dünyası üzerinde yoğunlaşmasının iç kolektif hafızaya ve dolayısıyla popülizme
yönelik olduğunu belirten eleştiriler bunun dış politika yapımının
temel bir prensibini ihlal ettiği kanaatindedirler: Karar almanın popülist iç siyasaların bir aracı olarak kullanılmaması. Zira bu görüşe
göre, dış politika kamuoyuna/popülizme dayanırsa karışıklığa, güvenilirlik ve itibar kaybına sebep olur.32 Ancak bu eleştiri dış politikanın güçlü halk desteğine sahip bir Hükümetin başarılı bulunan
performansının bir parçası olduğunu ve bu politikanın söyleminin
iç-dış politika arasında iç içe geçmesi sebebiyle klasik popülizm
suçlaması ile karşılanamayacağını gözden kaçırmaktadır. İç politika
söylem ve pratiklerinin dış politikayı, dış politika söylem ve pratiklerinin de iç politikayı beslediğini ve bu dinamizmin de AK Parti Hükümetlerinin seçim başarılarını açıklamada önemli olduğunu tespit
etmek gereklidir.
AK Parti Hükümeti’nin yeni dış politikasının iç siyasete yansımaları ideolojik tercihler bağlamında da tartışılmıştır. AK Parti’nin topluma, “Cumhuriyetin laik-Batılı kimliği yerine bir Sünni-Müslüman
kimlik” giydirmeye çalıştığını iddia eden perspektif, dış politikanın
bu amaç için bir araç olarak kullanıldığı kanaatindedir. Bu iddiaya
göre AB süreci de hem içte hem de dışta bir meşrulaştırma ve destek
bulma amacına yöneliktir. Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin laiklik ilkesi
temelinde “ait olduğu uygarlıkla bütünleşmesi” olarak görülmesi yerine, farklı uygarlıkların birleşmesi şeklinde görülmesi bunun örneği
olarak öne sürülmektedir. Türkiye’nin Ortadoğu’da “anlaşmazlıkların dışında kalmak” siyaseti yerine, “anlaşmazlıklara taraf olmak” siyaseti izlemesi de “dinsel” kimliğin AK Parti’nin Ortadoğu siyasetini
biçimlendirmesi olarak algılanmaktadır. Nitekim, bu iddiaya göre,
Hükümetin Hamas’a ve İran’a verdiği destek bu “kimlik egemen” ve
“maceracı” politikanın sonucudur.33
İç-dış politika etkileşimi bağlamında AK Parti Hükümeti’nin performansına getirilen eleştirilerden birisi de, ülkenin iç gündeminde
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sık ortaya çıkan siyasal krizler ve bunların aşılmasında yaşanan sıcak
tartışmalarla ekonomi ve dış politikada yaşanan başarılar arasında
bir uyumsuzluk olduğu iddiasıdır. Özellikle 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ancak erken genel seçimlerden sonra yapılabilmesi, AK Parti’nin kapatılma davası, Ergenekon davasının getirdiği
tutuklamalar ve darbe hazırlıklarının ortaya çıkarılması iç siyasetin
gerilimlerine işaret etmiştir. Bu konular etrafında iç siyasette kutuplaşmalar ve hesaplaşmalar yaşanırken ekonomide ve dış politikada
önemli açılımlar ve başarılar yaşanmıştır. Türkiye’nin G-20’deki rolü,
BM Güvenlik Konseyi üyeliği, İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliği, NATO’da Genel Sekreter seçiminde ağırlığını hissettirmesi
ve Ortadoğu’daki krizlerde üstlendiği rol dış politikada yükselen bir
profil yakalaması, hatta “güvenlik ihraç eden bir ülke” konumuna
gelmesi olarak görülürken, iç siyaset gündeminde hâlâ darbe tartışmalarının konuşuluyor olması, bir “tezat” ya da “paradoks” olarak algılanmıştır. Arap dünyasında büyük bir sempati ile karşılanan
Türkiye’nin AB ülkeleri gündeminde de “imparatorluk mirasçısı bir
ülke” olarak saygıyla tartışıldığı hatırlatılmış ve “sıfır sorun” politikasının iç siyasette de uygulanması istenmiştir.34 Ancak bu görüş, son
dönemde Türkiye’nin yaşadığı siyasal-ekonomik dönüşümün içte
yaşanan gerilimler ve mücadeleler olmaksızın nasıl gerçekleşebileceği sorusunu ihmal etmektedir. Ayrıca, bazı yazarlar Kürt sorunu gibi
kendi iç sorunlarını çözmeyen bir Türkiye’nin iddialı yeni dış politika perspektifini uygulayamayacağını, hem Doğu’da hem de Batı’da
eşzamanlı olarak etkili olamayacağını iddia etmiştir. Bu görüşün de
gözden kaçırdığı şey Kürt sorununun kısa ve orta vadede çözülmesinin zorluğudur.35
İç siyasette yaşanan gerilimlerin dış politikayı gölgelediği yorumu
Türkiye’nin son on yılda yaşadığı dönüşümün bu sancılar ve gerilimler olmaksızın gerçekleşemeyeceği gerçeğini gözden kaçırmaktadır. Konsensüs üretmede başarılı olamadığı kabul edilmekle birlikte,
siyasetin aynı zamanda gerilim ve çatışmalarla da dönüştüğü göz
önünde bulundurularak, 2007’den itibaren yaşanan iç gerilimlerin
sivil iktidar lehine çözümlenmesi ile ekonomi ve dış politikadaki başarılar arasında olumlu bir bağlantı olduğu söylenmelidir. İç siyasetin gerilimlerinin ürettiği “otoriterleşme” ve “sivil darbe” söylemleri,
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iç-dış siyaset etkileşiminin bir sonucu olarak Türkiye’nin dış politika
vizyonunun eksen tartışmaları ile gölgelenmesine sebep olmaktadır.
Bu yönüyle bakıldığında Wikileaks belgelerinde ortaya çıktığı üzere ABD büyükelçileri Türkiye’nin iç siyasetinin tartışmalı konularını belli bir perspektiften Washington’a taşımakta ve bunlar eksen
tartışmaları ile bağlantılanmaktadır. İç siyasette yaşanan gerilimler
AK Parti’nin 2002’den beri tek başına iktidar olmanın dönüştürücü
gücünü kullanıyor olması ile yakından ilgilidir. Temel çerçevesi AB
müktesebatı ile uyumlu olan bu dönüşüm sürecinin getirdiklerinin
verdiği rahatsızlık “İslamcı” suçlamaları ile bir şekilde örtülmektedir. Yaşanan dönüşümün, hegemonyasını kaybeden devlet elitlerinin
yaşadığı hayal kırıklığı boyutunun ve “beyaz Türk/siyah Türk” tartışmasının gösterdiği üzere, bir seçkin değişimi boyutunun olduğu da
tespit edilmelidir.
AK Parti döneminde dış politika yapımında ordunun rolü gittikçe azalmıştır. Bu süreç 2001’den itibaren AB’ye uyum süreci çerçevesinde çıkarılan uyum paketleri ile gerçekleşmiştir. Milli Güvenlik
Kurulu’nun yapısında yapılan değişiklikler, tek başına iktidar olan
AK Parti’nin güçlü bir liderlik sergileyerek siyasal alanda boşluk bırakmaması, milli güvenlik kavramını belirlemede ordunun tek belirleyici olmaktan çıkarılması, Ergenekon ve Balyoz davaları ile ordunun siyasete karışması fikrinin kamuoyunda gittikçe kabul edilemez
bulunması ve ordunun kendi iç bütünlüğünü korumaya yönelmesi,
ordunun dış politika yapımındaki rolünü zayıflatan sebepler olmuştur. Bütün bunlardan daha önemlisi, Türkiye’nin komşularına ve
onlardan geldiği düşünülen tehdit algılamasına bakışının değişmesidir. Etrafı düşmanlarla çevrili olmaktan “komşularla sıfır problem”
anlayışına evrilen yeni dış politika vizyonu ordunun etkisini yapısal
olarak azaltmıştır. Komşu bölgelerle ekonomik entegrasyona girme
arayışı da klasik dış politika yapıcılarının yanı sıra iş adamlarının,
bakanlıkların, sivil toplum örgütlerinin önemini artırmıştır. Burada
özellikle belirtilmesi gereken, yeni zenginleşen sınıfların dış politikanın çevre bölgelerde daha etkin hale gelmesinde ve ülkenin yumuşak gücünün yaygınlaşmasında katkıda bulundukları hususudur.
Bu yeni ekonomik sınıflar AK Parti’nin iktidara gelmesinde de, muhafazakar demokrasi görüşünü formüle etmesinde de oldukça etkili
olmuşlardır.
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2010 yılı dış politikasının iç siyasete yansımalarından en çarpıcı
olanı, AK Parti dönemi yeni dış politikasını ve iç siyasetini birlikte
eleştiren “eksen kayması” ve “sivil otoriterleşme” tartışmaları olmuştur.
Yeni Dış Politikayı Sınırlandırma ve Yönlendirme Çabası:
Eksen Kayması Tartışmaları
Eksen kayması tartışması AK Parti döneminde Türkiye’nin uyguladığı yeni dış politika ile klasik ittifak ilişkilerinden, Batılı müttefiklerinden uzaklaştığı ve bölgedeki yeni aktivizmi ile Ortadoğululaştığı
iddiası etrafında şekillenmektedir. Türkiye’nin çevresindeki bölgelere yönelik yaptığı eşzamanlı açılımlarla ilişkilerini çeşitlendirmesi,
zaman zaman ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri ile çıkarlarının
çatışmasını ve buna bağlı gerilimleri beraberinde getirmektedir. Söz
konusu Türkiye olunca, çıkarlardaki farklılaşmalar, ideolojik tercih
yönü öne çıkan bir eksen tartışmasına dönmektedir.36
Eksen kayması tartışması birkaç alt argümanı içinde barındırmaktadır: Batı ittifakından uzaklaşmak, Türkiye’nin gittikçe otoriterleşmesi (sivil dikta, Putincilik, De Gaullecülük), iç siyasetin
muhafazakârlaşması, dış politikanın İslamlaşması ve bu çerçevede
Türkiye’nin İran ya da Malezya, hatta Pakistan modellerine savrulması. Yükselen bir ekonomi olarak Türkiye’nin AB’ye gittikçe ihtiyacının azalması, eksen kaymasını mümkün kılan bir durum olarak
tespit edilmektedir. Eksen kayması tartışması, iç ve uluslararası medyada “yeni” Türkiye’nin tedip edilmesi, hizaya çekilmesi ya da radikalleşmemesi gerektiğine dair birçok yorumla doludur.37 Bu tartışmalar bir yönüyle iç siyasette Türkiye’nin modernleşmesine yönelik
seçkinler arasındaki hegemonya mücadelesini yansıtırken, diğer yönüyle dış politikada Türkiye’nin Batı ittifakı içerisindeki konumunu
yeniden tanımlamaya yönelik çabasını engellemeyi ya da sınırlamayı
hedefler görünmektedir. Yine bu tartışmalar Türkiye’nin ABD’nin
şekil verdiği dünya düzeninin “adalet” boyutuna getirdiği eleştiriler
üzerinden takındığı kritik konumunu törpülemeyi ve bunun bölgesel politikalardaki yansımalarını sınırlandırmayı isteyen sofistike
(neo)Oryantalist argümanları içermektedir.38
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2009 ve 2010 yılında yoğun bir şekilde Batı ve Türkiye medyasında gündeme gelen eksen kayması tartışmasının psikolojik temellerini hem iç hem de uluslararası boyutlarıyla AK Parti’nin iktidara
geldiği döneme kadar geri götürmek mümkündür. 2002-2006 arası
dönemde bu tartışma AK Parti’nin “İslamcı” bir gündeminin olup
olmadığı, değişip değişmediği ile ilgiliydi. Yine 2003 Irak tezkeresinin TBMM’den geçmemesi üzerine ABD’de başlatılan “Türkiye’yi
kim kaybetti” tartışması, eksen kayması söylemlerinin ilk versiyonunu oluşturmaktadır. Bu dönemde AB sürecinin Türkiye’nin dönüşümünde ana meşrulaştırıcı olması sebebiyle AK Parti’ye karşı
duyulan şüphe açık ve yoğun bir eksen tartışmasını üretmemiştir.
AB sürecinin yavaşlaması, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çok
boyutlu dış politikanın sonucu olarak bölgesel meselelerde Batı ittifakı ile düşülen ayrılıklar ve özellikle İsrail’le 2009 Davos sonrasında
artan gerilim sebebiyle bu tartışma zamanla yoğunluk kazanmıştır.
Yine bu tartışma 2010 yılında Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıdan, İran’a karşı BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına hayır oyu
verilmesinden, 12 Eylül Referandumu’nda Anayasa değişikliklerinin
geçmesinden sonra ve NATO Füze Kalkanı projesi öncesinde daha
da yoğunlaşmıştır.
2010 yılı boyunca Türkiye’nin dış politika yapıcıları çok defa yeni
dış politikanın bir eksen kayması olarak nitelenemeyeceğini ve bu
tartışmanın ülkenin yeni atılımlarından ve başarılardan rahatsız
olanların argümanı olduğunu öne sürmüştür.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin küçük bir devlet
olmaktan çıkarak “büyük devlet potansiyelini” harekete geçirdiğini; ancak uluslararası alanda “bir alternatif ” peşinde olmadığını belirtmiştir. Buna bir örnek olarak Rusya ile gelişen ilişkileri ve
Rusya’nın İslam Konferansı’na on yıl üye olmak istedikten sonra ancak Türkiye’nin başkanlığı sırasında gözlemci üye olmasını vermiştir.
Gül ayrıca, tarihten gelen avantajlarla Türkiye’nin çevresiyle kurduğu
yakınlıkların AB’nin de işine geleceğini, devlet politikasının Avrupa
ile bütünleşmek olduğunu vurgulamıştır.39
Türkiye’nin etrafındaki bölgelerle ve komşu ülkelerle ilgilenmesini doğal bir durum olarak niteleyen Başbakan Erdoğan ise, Gazze’de
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meydana gelen olayları eleştirmelerinin de eksen kayması ile irtibatlandırılmasını reddetmiştir. Türkiye’nin dünya siyasetinin bir öznesi haline geldiğini ve Irak, İran, Gürcistan, Suriye, Lübnan ve Suudi
Arabistan gibi tarihi, kültürel bağlarının olduğu ülkelerle ilişkilerini geliştirmesinin doğal olduğunu söyleyen Erdoğan, ABD, Rusya
ve Çin gibi büyük güçlerin bu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmesinin
sorgulanmadığını hatırlatmıştır. Erdoğan’a göre, asıl sorgulanması
gereken daha önceleri ülkenin niçin komşularına ve etrafındaki bölgeye sırtını döndüğüdür. Bir “açık hava” hapishanesine dönüştürülen
Gazze’de yaşananlara verdiği tepkiyi “vicdani olanın tezahürü” olarak niteleyen Erdoğan, hukuku, insan hak ve özgürlüğünü evrensel
bir değer olarak savunduklarını belirtmiştir.40 Başbakan Erdoğan,
Türkiye’nin İran’a yönelik yaptırımlara hayır oyu vermesinin ardından başlatılan eksen kayması kampanyalarının “İsrail destekli uluslararası medyanın Türkiye aleyhine kara bir propagandası” olduğunu vurgulamıştır.41
Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Davutoğlu da, kendisine çok sık
yöneltilen sorulardan birisi olan “eksen kayması” konusunda çok
defa açıklama yaparak bunu reddetmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde “çok kutuplu olunabileceğini, fakat çok eksenli olunamayacağını” vurgulayan Davutoğlu, hareketli bir ortamda olan biteni
anlamak için durulan yeri “eksen” olarak tanımlamıştır. Davutoğlu,
“pozisyonu başkaları belirlesin, Türkiye uysun” yaklaşımının doğru
olmadığını belirterek Türkiye’nin özne olma iradesine işaret etmiştir. Türkiye’nin kendisini ilgilendiren konularda müdahil olma kabiliyetini kullanarak pozisyonunu kendisinin oluşturmasının eksen
kayması tartışmasını başlattığına dikkat çekmiştir. Bu tartışmayı
Türkiye’yi “edilgen bir aktör” olarak görmek isteyen “bir psikolojik
baskı unsuru” olarak nitelemiştir.42
Muhalefetin gündeminde ise, eksen tartışması AK Parti
Hükümeti’nin dış politika vizyonunun, söyleminin ve tercihlerinin
eleştirilmesi anlamını taşımaktadır. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Türkiye’nin küresel bir rol oynayacak durumda olmadığını ve her şeyden önce içte bir güvenlik zaafı yaşandığını
ileri sürmüştür. Uluslararası değerlendirmelere göre Türkiye’nin güvenlik alanında 121. sırada olduğunu belirten Öymen, küresel veya
bölgesel roller üstlenmek isteyen bir ülkenin öncelikle kendi içindeki
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temel güvenlik ve siyasal sorunlarını halletmesi gerektiğini iddia etmiştir. Hükümetin dış politikasının bunları sağlamaktan uzak olduğuna işaret eden Öymen, “komşu ülkelerle sıfır sorun” sloganının
pratikte sonuç alamadığını öne sürmüştür. Ortadoğu politikasındaki
aktif rol oynama arzusunun bazı dengeleri göz ardı ederek Türkiye’yi
Hamas’ın destekçisi konumuna getirdiğini savunmuştur. Öymen
ayrıca, böylece Türkiye’nin sadece İsrail’i değil, Filistin yönetimini
ve Mısır’ı da karşısına aldığını söylemiş; Hükümetin Avrupa’nın değerlerini benimseme anlamında bir eksen kayması yaşadığını ileri
sürmüştür.43
2010 yılında eksen kayması tartışmasında medyada çeşitli örnekleriyle üç pozisyon tespit etmek mümkündür. Bu tartışmada ilk
pozisyon, eksen kayması iddiasını reddeden ve AK Parti’nin bu şekilde suçlanmasının Hükümetin “Batı’yı da arkasına alarak Kemalist-militarist rejimi” dönüştürmesinin engellenme çabası olduğunu
düşünmektedir. “Amaçlanan şey, ‘İslamcı AK Parti Doğu’ya döndü’
söylemiyle Batı ile Kemalistler arasındaki ‘tarihsel ittifak’ı yeniden kurmaktır. Bu pozisyon Batı dünyasının da ortaya çıkan yeni
Türkiye’ye alışmak durumunda olduğu kanaatindedir.44 İkinci pozisyon ise, dış politikada eksen kayması olmadığı, aksine gerekli bir
“balans ayarı” yapıldığı görüşündedir. Ancak bu pozisyonu savunanlar AK Parti Hükümeti’nin Batı’ya seslenirken “rasyonel ve somut
bir dil” kullandığını söylemekte; Doğu’ya seslendiğinde “duygusal
bir dil” kullanmasını bir endişe kaynağı olarak görmekte ve bunun
Türkiye’ye büyük veya küçük kazalar yaptıracağını düşünmektedir.
Ayrıca, bu duygusal dil medyada eksen kayması algısını oluşturmaya
katkı vermektedir.45 Üçüncü pozisyon ise, dış politika üzerinden iç
politikada kaygı duyulması gereken bir eksen kayması yaşandığı tezini ifade etmektedir. Demokratikleşmeyi beceremeyen Türk siyasal
sisteminin AK Parti döneminde iç siyasetin yarı-otoriter bir yapıdan,
bir diğerine savrulduğunu savunan görüş, ülkenin Ortadoğu’nun diğer otoriter ülkelerine benzediği kanaatine sahiptir.46
Dış politikadaki eksen kayması47 tartışmasının en önemli iç boyutunu otoriterleşme iddiası etrafında üretilen söylemler ortaya koymaktadır.
Sivil Otoriterlik Tezi: AK Parti’nin 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi
krizi ile başlayan süreçte Ergenekon ve Balyoz davaları ve 2010 refe-
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randumu ile iktidarını daha da perçinleştirmesi muhalefet çevrelerini, ülkenin sivil bir otoriterliğe gittiği yönünde bir tez geliştirmeye
yöneltmiştir.48
Hükümetin demokratikleşme ve sivilleşmenin gereği olarak gördüğü bu davaların kurum olarak orduyu zayıflattığı, “başı bozuk
çeteleşmelerin” darbe hazırlığı olarak sunulduğu öne sürülmüştür.
Bu darbe hazırlığı söylemi ile güvenlikleştirme uygulanarak sivil siyasetin alanının daraltıldığını öne süren bu tez, AK Parti iktidarının
böylece “susturma ve sindirme politikası” uyguladığını ve diğer sorunların üstünü bununla örttüğünü iddia etmektedir. Askerin zayıflamasının tek başına sivil siyaseti güçlendirmediğini, sivil iktidarın
elindeki otoriter araçlar olan istihbarat ve emniyet örgütleri ile otoriter bir yapıya kaydığını savunmaktadır.49
Bu tezin daha sert versiyonları AK Parti Hükümeti’nin Türkiye’nin
demokratik yapısını ve devlet kadrolarını talan ettiğini, Menderes
mantığıyla yargıyı ve üniversiteleri kontrol altına almaya çalışan bir
totaliterliğe sürüklendiğini ileri sürmüştür. Benzer argümanlar CHP
tarafından milli irade iddialarıyla kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırıldığı ve AK Parti iktidarının emniyet teşkilatı üzerinden “sivil
faşizm” veya “sivil dikta/darbe” peşinde olduğu yönünde dillendirilmiştir.50
Türkiye’de yaşanan iç siyasal dönüşümün mahiyeti hakkında
sivil otoriterlik tezini reddeden iki alternatif tezden bahsedilebilir.
İlki yaşanan dönüşümün sıkıntıları ve sancıları da barındırdığını,
ancak sürecin demokratikleşme yönünde olduğunu ileri sürmektedir. Bu görüş Türkiye’de oldukça köklü olan devlet elitlerinin hegemonyasının, demokratik seçimlerle iktidara gelen sivil yönetimler
karşısında hep güçlü olduğu tespitinden yola çıkarak demokrasinin
yolunun mutlaka ‘sistemi de değiştirmek’ten ve ‘devleti daha çok
hukukla tanıştırmak’tan geçtiğine vurgu yapmaktadır. Bu çerçevede
Hükümetin AB’ye uyum sürecinde asker-sivil ilişkilerindeki demokratikleşme, Kıbrıs, Ergenekon ve Kürt sorunu bağlamında yapılan
reformlar önemli katkılardır. Bununla birlikte Hükümetin basın
özgürlüğü, Doğan medyasına kesilen vergi cezası, Deniz Feneri’nde
sergilenen tutum, Demokratik Açılım ve dış politika gibi konularda
eleştirilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir.51
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İkincisi ise Türkiye’de yaşanan büyük değişimin daha önce olması
gereken bir “normalleşme” ve “gelişme” süreci olduğu tezidir. Hükümet çevrelerinin görüşünü yansıtan bu tez AK Parti döneminde yapılan reformları “sessiz devrim” ya da “demokratik temizlik harekâtı”
olarak nitelemekte ve azınlıklardan Alevilere ve Kürtlere kadar farklı
toplum kesimlerinin sorun alanlarına el atılarak aslında tüm Cumhuriyet döneminin sorunlarını çözmeye çalışan bir tutum benimsediğini savunmaktadır. Bu tezi savunanlara göre “Türkiye tarihinin
en büyük demokrasi dalgasını” yürüten AK Parti, iç politikada çeteler ve mafyalarla mücadele ederken dış politikada Ermenistan ile
normalleşmeyi, Kıbrıs’ta çözümden yana olmayı ve AB reformlarını
yapan ve büyük değişimin mimarı olan bir liderliği temsil etmektedir. Başbakan Erdoğan’ın siyasi mücadelesi “Türkiye’nin demokrasi mücadelesi”dir ve bu itibarla “sivil siyaset alanının genişlemesi,
yüksek siyaset alanlarında devasa adımlar” atılabilmesi de demokratikleşmenin bir göstergesidir.52 Bu dönüşüm sırasında yaşanan çatışmalar, güç mücadelelerinin getirdiği kaçınılmaz hak ve etik ihlalleri
olmaktan öte değildir ve resme hiçbir şekilde ana rengini veren unsurlar değildir. Kamuoyunda hissedilen endişenin kaynağı da başka
ülkelerde “yüzyılın ötesine sarkmış bir değişim ve dönüşüm sürecini” kısa sürede gerçekleştirme gayretinin yansımasıdır.53 Nitekim
Başbakan Erdoğan otoriterleşme iddiasının Menderes ve Özal’a da
aynı suçlamayı yapan tek parti zihniyetli siyasetçiler tarafından yöneltildiğini söyleyerek vakti geldiğinde seçimle gideceklerini vurgulamıştır.54
Sivil otoriterlik iddiasına bağlanan bir diğer tartışma, yaşam tarzına müdahale edilmesi korkusu üzerine olandır. Daha önce kendisini “mahalle baskısı”55 tartışmasında gösteren bu kaygı AK Parti
Hükümeti’nin Ergenekon ve Balyoz davaları çerçevesindeki tutuklamalarla orduyu; 12 Eylül 2010 Referandumu ile kabul edilen Anayasa
değişiklikleri56 ile yüksek yargıyı kontrol altına aldığı iddiasından hareket etmekte ve laik kesimlerin hayat tarzlarının muhafazakârlaşma
ya da İslamlaşma yönünde baskı altında tutulduğuna dikkat çekmektedir. Bu bir yönüyle güçlenen ve AK Parti’de temsilini bulan yeni elit
karşısında her şeylerinin yavaş yavaş ellerinden çıktığını düşünen
eski seçkinlerin yabancılaşma endişesini ya da korkusunu yansıt-
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maktadır. Diğer yönüyle de muhaliflerin bastırıldığı, demokrasinin
çoğunluk popülizmi ve tahakkümüne dönüştürülerek azınlıktakilerin ötekileştirildiği kanaatine dayanmaktadır.57
Türkiye’nin sivil otoriterliğe kaydığı tartışması AB süreci çıpası
olmadan demokratikleşme olabilir mi, sorusuyla bağlantılıdır. AK
Parti Hükümeti’nin proaktif ve çok boyutlu dış politikasının 11 Eylül
sonrası dünyanın rasyonel bir tercihi olduğunu kabul eden analizler de içte demokratik konsolidasyonun sağlanmasında AB sürecini
önemsemekte ve yeni dış politikanın “ana ekseni” olarak kalması gerektiğini öne sürmektedir. Demokrasinin ülkedeki tek oyun olması
yönünde siyasi aktörlerin, devlet elitlerinin ve sivil toplum örgütlerinin demokrasiyi kendi söylem ve stratejilerinde ve birbirleriyle olan
ilişkilerinde içselleştirmelerinin bir nevi garantisi olarak görülmektedir.58
2010 yılında eksen kayması tartışmasını yeniden gündeme getiren Mavi Marmara Gemisi’ne yapılan saldırıya, Türkiye’nin BM
Güvenlik Konseyi’nde İran’a yönelik yaptırımlarda hayır oyu kullanmasına, Füze Kalkanı Projesi’ne ve Wikileaks belgelerinin yayımlanmasına iç siyasette verilen tepkileri detaylarıyla incelemek yerinde
olacaktır.
Dış Politika-Sivil Toplum Etkileşimi ve İsrail’in İç Siyaset
Malzemesine Dönüşmesi: Mavi Marmara Saldırısı
Türkiye-İsrail ilişkilerinde 29 Ocak 2009 Davos Zirvesi’nde Başbakan Erdoğan’ın “one minute” tavrıyla başlayan bozulma 2010 yılında alçak koltuk olayıyla devam etmiş ve 31 Mayıs 2010 tarihinde
İsrail askerlerinin uluslararası sularda Gazze’ye yardım götüren sivil Mavi Marmara Gemisi’ne saldırarak 9 kişiyi öldürmesiyle ciddi
bir krize dönüşmüştür.59 Bu olay sivil toplum örgütlerinin dış politikanın gidişatında ne kadar kritik etkide bulunabileceklerini göstermiştir. İsrail’in Türkiye’nin Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk
çalışmasını sonuçlandırma aşamasına geldiği bir noktada 2008-2009
Gazze saldırısında bulunması, iki ülkenin Ortadoğu politikalarının
artık kaçınılmaz bir sürtüşmeyi getireceğinin işaretiydi. Başbakan
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Erdoğan’ın Davos Zirvesi’nden başlayarak İsrail’i uluslararası kamuoyunda Filistin konusunda eleştirmesi Türkiye’nin Ortadoğu’da
kurulmasını istediği yeni barış ve ekonomik temelli yapıya en büyük
tehdidin İsrail’den geliyor olmasıyla ilgilidir. İnsani Yardım Vakfı
(İHH) adlı sivil toplum kuruluşunun etkin olduğu bu yardım konvoyuna yapılan saldırı Türkiye’yi İsrail’le “bütün seçeneklerin masada”60 olduğu bir duruma taşımıştır. Ayrıca, bu yardım konvoyuna
yapılan saldırı İsrail ile ilişkileri önemli bir iç politika tartışma malzemesine dönüştürmüştür. Muhalefet, Hükümeti İHH’nın düzenlediği bu konvoyu engellememekle eleştirirken; Hükümet sivil toplum
organizasyonlarının hiçbir demokratik ülkede zorla engellenemeyeceğini söylemiştir.61
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon’un Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u diplomatik kuralların aksine, hem
de televizyon kameralarının karşısında kendisinden daha aşağıda
bir kanepeye oturmaya mecbur bırakması Ankara’da sert karşılık
bulmuş ve ancak Ayalon’un özür mektubu ile ilişkilerin daha da gerilmesi önlenebilmiştir. Büyükelçiye yapılan hakaretle ilgili olarak
Dışişleri Bakanlığı “Ortaçağ’a ait terbiyesizlik kabul edilemez” tepkisini verirken, Başbakan Erdoğan İsrail’deki mevcut hükümetin koalisyon hükümeti olmasının Türkiye’yi bağlamadığını, bunun ülkenin
iç sorunu olduğunu belirtmiş ve bu tür yaklaşımların devam etmesi
halinde Türkiye tarafından karşılığını her zaman bulacağını vurgulamıştır.62 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, “ne yaptığını bilmez bir
adamın yaptığı bir iştir” diyerek tepkisini belirtmiş ve İsrail’in özür
dilememesi durumunda büyükelçinin ilk uçakla Ankara’ya döneceğini ifade etmiştir.63 Özür mektubundan sonra Başbakan Erdoğan,
İsrail’i kendine çeki düzen vermeye ve bölgede daha barışçıl ve adil
olmaya çağırmıştır.64
2010 yılında Türkiye-İsrail ilişkilerini ciddi bir krize sokan olay
Mavi Marmara Gemisi’ne yapılan saldırıdır. 32 ülkeden 600 kişilik bir
grubun Gazze’ye yardım götürdüğü gemilerden Mavi Marmara’ya65
31 Mayıs’ta yapılan İsrail saldırısı üzerine Başbakan Erdoğan Şili’deki gezisini yarım keserek Türkiye’ye dönmüştür. Saldırıya ilişkin 43
televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanan sert konuşmasında,
yapılanın “her türlü laneti hak etmiş bir katliam” ve “devlet terörü”
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olduğunu belirterek İsrail’in 32 milletten gönüllünün bulunduğu bir
gemiye saldırarak dünyaya meydan okuduğuna dikkat çekmiştir:
İsrail hükümetinin bu cüretkâr, sorumsuz, pervasız, hak-hukuk
tanımayan saldırısı mutlaka ama mutlaka cezalandırılmalıdır.
Yalan söylemeyi devlet politikası haline getiren ve işlediği suçtan
yüzü kızarmayan bir yönetimden soruşturma beklemek yerine,
uluslararası camia bu olayı tüm boyutlarıyla soruşturmalı ve
hukuki karşılığını vermelidir. Türkiye bu işin peşini bırakmayacak.
Türkiye yeni yetme, köksüz bir devlet değildir, bir kabile devleti
hiç değildir. Kimse Türkiye ile aşık atmaya, Türkiye’nin sabrını test
etmeye kalkmamalıdır. Türkiye’nin dostluğu ne kadar kıymetliyse,
düşmanlığı da o kadar şiddetlidir. Türkiye’nin dostluğunu kaybetmek
bile başlı başına büyük bir bedeldir... Herkes bu hukuksuzluğa göz
yumabilir, görmezden gelebilir, sinsice destekleyebilir ama İsrail,
Türkiye’yi başkalarına benzetmek gibi bir hatanın içine düşmesin,
böyle bir hata işlemeye kalkmasın, bedeli ağır olur. Herkes sussa,
herkes gözünü yumsa, herkes sırtını dönse bile, biz Filistin’e sırtımızı
dönmeyecek, Gazze için haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz.66

Uluslararası toplumu ve İsrail halkını yapılan zulme “dur” demeye çağıran Başbakan Erdoğan, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını
vurguladıktan sonra el konulan gemilerin, personel ve gönüllülerle
birlikte derhal serbest bırakılmasını istemiştir.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu 31 Mayıs 2010’da BM Güvenlik Konseyi olağanüstü oturumunda İsrail’in yaptığının “haydutlukla ve
korsanlıkla eşdeğer,” “barbarca bir eylem” ve “bir devlet tarafından
işlenen cinayet” olduğunu belirten sert bir konuşma yapmıştır. Bu
saldırının hiçbir mazereti veya haklı gerekçesi olmadığını ve bu hareketiyle İsrail’in “uluslararası camianın saygın üyesi olarak meşruiyetini” kaybettiğini söylemiştir.67
Cumhurbaşkanı Abdulllah Gül ise, İsrail’in “tarihinin en önemli
hatalarından” birisini yaptığını belirterek Türkiye’nin kendi vatandaşlarına ve kendi gemisine karşı uluslararası sularda yapılan böyle bir saldırıyı asla affetmeyeceğini vurgulamıştır.68 2 Haziran 2010
günü TBMM’de grubu olan partiler İsrail’in “insanlık dışı” saldırısını
“şiddetle ve nefretle” kınayan bir deklarasyon yayımlamışlardır.69
Muhalefet bu saldırıya verdiği tepkide hem İsrail’i şiddetle eleştirmiş, hem de Hükümet’i gerekli tedbirleri almamakla ve bu olayın
yaşanmasına göz yummakla suçlamıştır. CHP Genel Başkanı Ke-
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mal Kılıçdaroğlu yaşanan dramatik sorunların temel sorumlusunun
İsrail’de şahin politikalar güden, aşırı sağcı hükümet olduğunu ve
uluslararası sularda orantısız güç kullanarak suç işlediğini belirtmiştir. Kore ve Kıbrıs’tan sonra ilk kez yabancı bir ülke ordusunun
Türk vatandaşlarına karşı operasyon düzenlediğine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu suçun mutlaka cezalandırılması gerektiğini söylemiş
ve Hükümet’ten Türkiye’nin kırılan onurunu onarmasını istemiştir.70
İsrail ordusunun saldırısını “yeni bir iflas ve skandal” olarak yorumlayan MHP lideri Bahçeli ise, ülkenin “felaketin eşiğine” geldiğini öne sürmüştür. Yaşanan “bozgunun” sorumlusu olarak Başbakan
Erdoğan’ı gösteren Bahçeli’ye göre, Türkiye’yi hükümet üzerinden
küresel projeler ve kanlı küresel niyetler yönetmektedir. Bahçeli, İsrail askerlerinin tamamen sivil yardım amaçlı gemiye saldırmasını
“hunharca” “katliam” ve “açık bir düşmanlık” olarak nitelemiş ve bu
olayla birlikte İsrail ile ilişkilerin geleceği hakkında yeni bir stratejinin belirlenmesi için TBMM’nin acilen özel gündemle toplanmasını
istemiştir.71
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit
Boyner de, Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarını destekleyerek sivil
bir inisiyatife karşı askeri güç kullanımının hiçbir gerekçeyle açıklanmasının mümkün olmadığını ve İsrail’in uluslararası hukuka hesap vermesi gerektiğini belirtmiştir.72
İlk tepkilerde İsrail’i kınamakta birleşen kamuoyunda bir süre
sonra Mavi Marmara Gemisi’ne saldırının niçin tahmin edilmediğine, geminin niçin engellenmediğine ve İHH’nın rolüne ilişkin sorular sorulmuştur.73 Muhalefet ise bu soruları sert eleştiriler olarak
Hükümete yöneltmiştir. MHP Genel Başkanı Bahçeli 8 Haziran 2010
tarihli TBMM Grup toplantısında İsrail’in, Gazze’ye yardım gemisine müdahale edeceklerine dair açıkça ikazı varken hükümetin sivil
toplumun temsilcilerini başlarına gelebilecek tehlikeler karşısında
uyarıp uyarmadığını, AK Parti milletvekillerinin son anda bu konvoya katılmaktan niçin vazgeçtiklerini sormuştur. Bahçeli, Hükümetin İsrail aleyhinde birçok söz sarf etmekle birlikte etkin politikalar üretemediğini ve uluslararası kuruluşlarda iddia ettiği sonuçları
alamadığını öne sürmüştür.74 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da 8
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Haziran 2010 TBMM grup toplantısında benzer soruları sormuş ve
BM Güvenlik Konseyi’nden kınama kararı çıkarılamadığını, İsrail’i
iç politika malzemesi yapan Başbakan’ın Filistin hükümetinin bütün
itirazlarına rağmen OECD’ye üyeliğine “evet” dediğini söylemiştir.75
Eylül ayında İsrail’in Kanal 2 televizyonuna mülakat veren Kılıçdaroğlu, Hükümeti Mavi Marmara Gemisi’ne izin vermekle ve konuyu iç politikada kullanmakla suçlamıştır.76
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise Gazze olayında
utanç verici bir süreç yaşandığını iddia etmiş ve İsrail’in özür dilememesine dikkat çekmiştir.77 BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız
da konuyu Türkiye’deki Kürt sorunu ile ilişkilendirmiştir. Başbakan
Erdoğan’ın İsrail’in Filistinlilere karşı devlet terörü uyguladığını söylemesini kabul ettiklerini; ancak “Türkiye’de de Kürtlere karşı devlet
terörü” uygulandığını ileri sürmüştür.78
Mavi Marmara Gemisi’ne yapılan saldırı, Türkiye’nin Filistin
meselesini ve Gazze’nin abluka altında olmasını bölgeye barış ve
adalet getirilmesi bağlamında sıklıkla gündeme alması ve İsrail’i
eleştirmesi ile sonuçlanmıştır. Türkiye’nin bölgede rol kapma ya da
şov yapma peşinde olmadığını vurgulayan Başbakan Erdoğan “hep
birlikte dünyada üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü
savunmadığımız sürece zulüm devam edecektir. Ama hukukun üstünlüğünü savunduğumuz sürece er ya da geç barış dünyaya egemen
olacaktır” açıklamasını yapmıştır.79 Muhalefetin İsrail konusunda
Hükümete getirdiği eleştirilerin etkili olduğu söylenemez. Başbakan
Erdoğan’ın İsrail’e getirdği eleştirilerle iç kamuoyunu ikna ederek dış
politikasına destek bulduğu da ileri sürülebilir.
Hem Hükümetin hem de muhalefet partilerinin açıklamaları
birlikte değerlendirildiğinde konu Başbakan Erdoğan’ın Gazze meselesini İsrail karşıtlığı yaparak “popülist” bir şekilde kullanması değildir. Konu artık Türk vatandaşlarının öldürülmesi ve hukuk boyutuyla bir iç politika meselesidir.80 Aynı zamanda uluslararası sistemin
her bir ulus devletin uymasını istediği hukuk kurallarına uymayan
İsrail’in normalleşmesini tartışmak anlamında bir dış politika meselesidir. Türkiye’nin barış, istikrar ve refah etrafında kurgulamaya
çalıştığı yeni Ortadoğu düzeninin kurulmasında başlıca engel teşkil
eden İsrail’in bu politikalara bir son vermesi arayışıdır.81
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BM Güvenlik Konseyinde İran’a Yaptırım Kararına Hayır Oyu
Türkiye’nin yeni Ortadoğu politikasında en fazla eleştiri alan
konulardan birisi İran’ın nükleer güç olma arayışına yaklaşımı olmuştur. 2003 Irak işgalinin kötü sonuçlarına referansla Hükümet
bölgede yeni bir savaş ihtimalini ortadan kaldırmak için öncelikle
Suriye’yi ABD’nin “haydut devlet” kategorisinden uzaklaştırma gayretinde olmuş; İran’ın da nükleer silah elde etmesinin önüne diplomatik-siyasi yollarla geçilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu politikaları Türkiye’nin çevresindeki bölgelerde ve Ortadoğu’da barışın
diplomatik yollarla kurulması çabası ile ilişkilendirmek gereklidir.82
17 Mayıs 2010’da Türkiye, Brezilya ile birlikte İran’ı nükleer
enerji konusunda uluslararası toplumla işbirliğine ikna etmiş ve
‘Tahran Anlaşması’ imzalanmıştır.83 Her iki ülkeyi de bu yönde teşvik eden Obama yönetimi anlaşmayı tanımamış ve BM Güvenlik
Konseyi’nden İran’a yaptırım kararı çıkarmıştır. ABD, Türkiye’nin
oylamada hayır vermemesini istemiştir. Ankara ise, Güvenlik
Konseyi’nin İran’a yaptırım kararına “hayır” demesini, ‘Tahran
Anlaşması’nı mümkün kılan diplomatik çözüm seçeneğinin bir
uzantısı olarak değerlendirmiştir. Aksi durumun kendi politikasını
inkar anlamına geleceğini ve Türkiye’yi onursuz konuma düşüreceğini ileri sürmüştür. Ayrıca, İran’a yönelik yaptırımların Türkiye’ye
zararının olduğu, bölge barışına katkı sağlamadığı ve çözüm için
diplomasinin öncelenmesi gerektiği gündeme getirilmiştir. Oylama
konusunda ABD ile yaşanılan ihtilafın, “eksen kayması” olarak ele
alınamayacağı vurgulanırken “hayır” oyunun Tahran Anlaşması’nı
yaşatacağı savunulmuştur.84 İran’a uygulanan yaptırımların ve olası
bir savaşın Türkiye’ye zarar vereceği argümanını kullanan Hükümet,
bunu Türkiye’nin enerji ihtiyacına ve enerji temininin çeşitlendirilmesi gerektiğine eklemlemiştir. Bu yönüyle İran’ın barışçıl nükleer
enerji sahibi olabilmesini savunmak aslında “Çin standardında üretim, AB standardında demokrasi” hedefini koyan Türkiye’nin kendi
nükleer enerji edinme hakkını savunmakla irtibatlandırılmaktadır.
Tahran Antlaşması’nın başlangıçta ABD Başkanı Obama’nın teşviklerine rağmen sonradan kabul edilmemesi, Türkiye ve Brezilya gibi
“çözüm üretmede tam sistemik olmayan” iki güç tarafından gerçekleştirilmesine bağlanmıştır.85
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Muhalefet partilerinden MHP, AK Parti Hükümeti’nin soyunduğu bu arabuluculukla sorunun çözümüne bir katkıda bulunamadığı
gibi Türkiye’nin uluslararası arenada yalnızlaşmasına yol açtığını ve
İran’ın sorunu olan bir hadisenin Türkiye’nin de sorunu haline geldiğini ileri sürmüştür.86 CHP ise bu arabuluculuğu Başbakan Erdoğan’ın
“ihtiraslı bir oyuna soyunması” olarak nitelemiş ve Nükleer Takas
Anlaşması’nın dünyada İran’a uranyum zenginleştirme yolunu açan
bir çaba şeklinde görüldüğünü ileri sürmüştür. Muhalefete göre,
Türkiye’nin çekimser oyla durumu idare etmesi mümkün iken
Brezilya’nın arabuluculuktan çekilmesi ile de Ankara ortada kalmış
ve Washington’la ilişkileri yara almıştır. Hükümet ise Tahran Anlaşmasının işlevinin bitmediği ve bu anlaşmanın İran’la nükleer enerji
konusunda imzalanan önemli bir metin olduğu kanaatindedir.87
NATO Zirvesi ve Füze Kalkanı Projesi
19-20 Kasım 2010 tarihlerinde Lizbon’da yapılan ve İttifak’ın yeni
stratejik anlayışının tartışıldığı NATO zirvesinde görüşülen Füze
Kalkanı Projesi, Türkiye iç siyasetinin gündemini meşgul etmiştir.
Bu projenin hedefinin İran olduğu ve AK Parti iktidarının bu proje
konusunda olumsuz bir kanaat taşıdığı yönünde haberler zirve öncesinde basında yer almıştır. Bu konunun Türkiye’nin Batı ittifakı
ile ilişkilerini zora sokacağı vurgulanmıştır. Türkiye projede tehdidin İran olarak tanımlanmasından rahatsızlık duymuştur. Zira 2010
Ekim ayında Türkiye, Milli Güvenlik Kurulu’nda onaylanan yeni
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde İran’ı tehdit olarak değil aksine
“işbirliği ve ortak vizyon oluşturulan yeni müttefiklerden biri” olarak tanımlamıştır. Bu politikanın bir sonucu olarak, Zirvede NATO
ittifakının yeni stratejik anlayışı kabul edilirken, Türkiye’nin ısrarları
sonucu İran veya herhangi başka bir ülkenin adı tehdit olarak geçmemiştir.88
İran’ın tehdit olarak algılanması ve füze sisteminin komutasının kimde olacağı konusu iç siyasette eleştiri konusu olmuştur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli 23 Kasım 2010 tarihli TBMM Grup
Toplantısı’nda Türkiye’nin zımnen, NATO içinde en büyük tehdit
kaynağının İran olduğu konusundaki değerlendirmelere katılarak
füze savunma sisteminin bu temelde geliştirilmesine onay verdiği-
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ni ileri sürmüştür. Gelinen durumun Hükümetin komşularla sıfır
sorun politikasına aykırı olduğunu iddia eden Bahçeli, füze kalkanının kurulacağı ülkenin Türkiye olarak belirlenmesinin de başta
AB olmak üzere, NATO üyesi ülkelerin güvenliğini sağlamak için
bütün risklerin üstlenilmesi anlamına geldiğini savunmuştur.89
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Türkiye’ye füze kalkanı kurulmasına soğuk bakmış ve “Avrupa’nın istemediği bir sistemi neden ülkemize kuralım? Neden ülkemizi nükleer tehdit ve gerilim
altına koyalım?” sorularıyla görüşünü ortaya koymuştur.90 Lizbon
Zirvesi’nden sonra CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, Hükümeti
eleştirirken kendilerinin iktidarında İran’a karşı füze kalkanı koyulması durumunda “bütün Cuma namazlarından sonra yeşil bayraklarla mitingler, Kelime-i Şahadet getirilerek gösteriler” yapılacağını,
“CHP binalarına” saldırılacağını ve “bunlar dinden çıktı” denileceğini iddia etmiştir.91 Muhalefetin füze kalkanı projesini Hükümetin
“komşularla sıfır sorun” politikası bağlamında eleştirmesi ve somut
önerilerde bulunamaması dikkat çekicidir.
Lizbon Zirvesi’nden sonra eleştirilere cevap veren Başbakan
Erdoğan kalkanın komutasının kimde olacağına ilişkin henüz bir
netlik olmadığını söylemiş ve Füze Kalkanı’nın asıl hedefinin İran
olduğunu ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin sözlerinin kendi şahsını bağlayacağını belirtmiştir.92 Fransa’nın Lizbon
Zirvesi’nde füze kalkanını İran ya da Ortadoğu’dan gelecek tehditler üzerine tanımlatma çabası başarısız kalırken gelinen nokta
“Türkiye’nin diplomatik başarısı” olarak değerlendirilmiştir. Zirveden çıkan sonuç Türkiye’nin üzerinde durduğu “güvenliğin böünmezliği” prensibinden yola çıkarak NATO’nun Türkiye’nin güvenliği konusundaki yükümlülükleri güvence altına alması yönündedir.
Bu sonuç eksen kayması tartışmalarına nokta koyma şeklinde yorumlanmıştır.93
İç Politik Mücadelenin Dış Politika Üzerinden Yeniden
Yorumlanması: Wikileaks Belgelerinde Türkiye
ABD’li büyükelçilerin Washington’la gizli yazışmalarının dünya
ile paylaşılması birçok dış politika olayının bilinmeyen arka planını
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su yüzüne çıkarmıştır. Wikileaks belgelerinin yayınlanması İtalyan
Dışişleri Bakanı Franco Frattini’nin tanımlamasıyla “Diplomasinin
11 Eylül’ü” olarak görülmüştür. Avustralyalı bir internet aktivisti
olan Julian Assange’ın dünya ile paylaştığı bu belgelerde Türkiye’ye
ilişkin kısım da önemli bir yer tutmuş ve gerek AK Parti içindeki
iktidar mücadeleleriyle ve gerekse Başbakan Erdoğan ve AK Parti Hükümeti’nin dış politikalarıyla ilgili iddialara ve bilgilere yer
verilmiştir. ABD büyükelçilerinin Ankara’da Hükümete muhalif
kimselerle yaptıkları görüşme notları bazı yolsuzluk iddialarını da
içermiştir. Türkiye kamuoyunda Amerikan Dışişleri ’Bakanlığı’na
ait 251.287 gizli yazışmanın 7 bin kadarının Ankara’daki Amerikan
Büyükelçiliği’nden çıkmış olması, Türkiye’nin Washington gözündeki önemini sergilediği şeklinde yorumlanmıştır. Ayrıca, yazışmalarda AK Parti hakkındaki değerlendirmelerin bir ölçüde hem TürkiyeAmerika ilişkilerini, hem de Türk iç politikasını sıkıntıya sokacağı
ileri sürülmüştür.94 Amerikan diplomatlarının AK Parti Hükümeti
hakkındaki değerlendirmelerinin kafa karışıklığı içermesinin yanı
sıra, Türkiye’deki iş ve siyaset dünyasıyla askerdeki bazı ulusalcı ve
laikçi odakların görüşleriyle de örtüştüğüne dikkat çekilmiştir.95 Bu
belgelerin ABD’nin politikasının belirlenmesinde etkisinin büyük
olduğu söylenemez. Zira ABD’de dış politika yapım süreci açısından bu yazışmaların gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Beyaz Saray’da
farklı değerlendirme süreçlerinden geçtiği bilinmektedir. Burada
daha önemli olan nokta ise Türkiye’nin yeni dış politikasının ve aktörlerinin iç siyasetin aktörleri tarafından ABD diplomatlarına ve
onlar tarafından da Washington’a hangi söylemler etrafında ulaştırıldığıdır. AK Parti Hükümeti’ni içte ve dışta sınırlandırmak isteyen
söylemlerin eksen kayması ve sivil otoriterlik tartışmaları ile nasıl
eklemlendiğini bu belgelerde görmek oldukça ilginçtir.
Bu belgelerin Türkiye-ABD ilişkilerinde temel bir farklılaşmaya
sebep olduğu da söylenemez. Ayrıca, bu belgelerin vereceği zarar
ABD tarafından çeşitli düzeylerde telafi edilmeye çalışılmıştır. Belgelerde Türkiye’deki siyasetçiler hakkında yazılanlar sebebiyle ABD
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton mevkidaşı Davutoğlu’ndan özür dilemiştir. Belgelerle ilgili ilk değerlendirmesinde Davutoğlu, bu olayın
Türk dış politikasının temel ilkelerinde bir değişiklik yapmayacağı
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gibi, Türk-Amerikan ilişkilerine bakışta da bir değişikliğe sebebiyet
vermeyeceğini açıklamıştır. Başka ülkelerin diplomatlarının yaptığı
analizler ve yorumlar üzerinden dış politika yürütmediklerini de
sözlerine eklemiştir.96
Cumhurbaşkanı Gül, ilk değerlendirmesinde yayınlanan belgelerin bir sistematiği olduğu kanaatini ifade etmiş ve “bir amaç varmış
gibi geliyor bana” demiştir.97 Başbakan Erdoğan sitenin gayri ciddi
olduğunu, eteklerindeki taşların dökülmesine kadar bekleyeceklerini söylerken Muhalefet partileri bu durumu Hükümeti eleştirmenin
bir fırsatı olarak görmüşlerdir.
TBMM Grup Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Wikileaks’in açıkladığı belgelerde yer alan “Başbakanın İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı bulunuyor” iddiasını gündeme getirerek Başbakan’ın kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapmasını
beklediklerini söylemiştir. Bu iddiaya karşı net, somut bilgiler ortaya
konulmaması durumunda Başbakanın bu iddiaların altında kalacağını savunmuştur. Partisinin bir araştırma komisyonu kurduğunu
söyleyen Kılıçdaroğlu, bu komisyonun belgeleri didik didik ederek
üstlerine düşen görevi yerine getireceğini vurgulamıştır. Belgelerde
yer alan iddiaların bir kısmını zaten CHP olarak daha önce gündeme
getirdiklerini söylemiştir.98
Başbakan Erdoğan, Wikileaks belgelerindeki iddiaları siyaset
malzemesi yapıp ispatlayamayanları “alçaklıkla” suçlamış, kendisinin
İsviçre bankalarında hiç parası olmadığını ve olmayan şeyin ispatlanamayacağını açıklamıştır. Muhalefeti düne kadar “Türkiye’yi sırça
köşklerinden” şimdi de “yabancı diplomatların dedikodularından”
izlemekle eleştiren Başbakan Erdoğan, ABD yönetiminin özür beyanında bulunduğunu, ancak kendilerinin diplomatlarla ilgili gerekli
olan tüm girişimleri yapacaklarını belirtmiştir.99 Başbakan Erdoğan
ayrıca, belli belgelerin belli bir takvim çerçevesinde sansürlenerek
dolaşıma girmesinin belli ülkeler arasındaki ilişkileri yönlendirmeye matuf olabileceğine dair şüphesini de izhar etmiştir.100 Bu kuşku
AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik tarafından başka bir şekilde ifade
edilmiştir. Çelik bu belgelerin yayınlanmasından hoşnut olan ülkenin İsrail olduğuna dikkat çekerek muhalefetin bu ülke ile aynı yerde
durduğunu savunmuştur. 101
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MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM Grup Toplantısında ihtiyatlı
bir dil kullanarak “yabancı bir ülkedeki internet sitesine dayanarak
ve sağladığı bilgilere bel bağlayarak” Hükümet hakkında hüküm vermeyeceklerini ve bu iddiaları iç politikalarının malzemesi olarak kullanmayacaklarını belirtmiştir. Hükümeti yabancıların görüşlerinden
hareket ederek tanımadıklarını ve onun hatalarını milletten başka
kimse ile konuşmayacaklarını söyleyen Bahçeli, konu ile ilgili tatmin
edici açıklama beklediklerini de sözlerine eklemiştir. Belgelerden
Hükümetin yetersizliklerinin ve başarısızlıklarının yanı sıra küresel
alandan aldığı yardımların ve desteklerin de sonuna yaklaşıldığının
anlaşıldığını iddia etmiştir. AK Parti’nin ABD ile kurduğu ilişkileri
eleştiren Bahçeli, daha bağımsız bir dış politika duruşu önermiştir.102
Wikileaks belgeleri aynı zamanda ABD diplomatlarının
Türkiye’nin Batı ittifakından uzaklaşmasından duyduğu endişenin
derinliğini ortaya koymuştur. Bir yazışmada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Başbakan Tayyip Erdoğan üzerinde “son derece
tehlikeli” bir İslamcı etkisi olduğundan söz edilmiştir.103 Bu belgelerde Dışişleri Bakanı Davutoğlu kendisiyle ilgili “tehlikeli” ifadesinin
kullanılmasını “aynaya bakıyorum ve tehlikeli bir yüz görmüyorum”
şeklinde karşılamıştır. Bu belgelerin açıklanmasından Türkiye’nin
hiçbir çekincesinin olmayacağını vurgulayarak, “çünkü biz ilkelerden oluşan dış politika izliyoruz. İkili dil kullanmadık, Tahran’da bir
şey, New York’ta başka bir şey söylemedik… Evet, çok tehlikeliyim,
ama sadece Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’da barış ve istikrar görmek istemeyenler için!” ifadelerini kullanmıştır.104
İçte ve Dışta “Ermeni Açılımı”
2010 yılında dört konu bağlamında Ermeni Açılımı gündeme
gelmiştir: ABD Temsilciler Meclisi’nde “Ermeni Soykırımı” Tasarısı
ve Obama’nın 24 Nisan Konuşması; Türkiye’de yaşayan kaçak Ermeniler; Ermenistan’la İlişkiler ve Protokol ile son olarak Ermeni Akdamar Kilisesi’nde Ayin.
AK Parti Hükümeti’nin “Ermenistan Açılımı” (Türkiye ve
Ermenistan’ın 2 Nisan 2009’da protokolleri imzalaması) genellikle olumlu karşılanırken 2010 yılı boyunca bu politikanın tıkandığı
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yönünde medyada eleştiriler yapılmıştır. Aslında Ermenistan’la imzalanan protokol her iki ülke için de iç politikada kabul ettirilmesi
zor metinler olmuştur. 12 Ocak 2010 tarihinde Ermenistan Anayasa
Mahkemesi’nin protokollere getirdiği bazı önkoşullar ve kısıtlayıcı
hükümler Türkiye’nin de bu protokolü Meclis’ten geçirmesini seçenek dışı bırakmıştır.105 Bu açılım dış politikanın hem Türkiye hem de
Ermenistan için liderlerin iki masada aynı anda oturduğunu gösteren bir örnek olmuştur. Türkiye için Azerbaycan’la ilişkilerin (enerji
ve tek millet iki ülke söylemi açısından) bozulması ve iç siyasette
muhalefetin aleyhte kamuoyu oluşturması sebebiyle açılımın önü
kapanmıştır. 2010 yılında protokollerin her iki ülkenin parlamentolarına getirilmesi mümkün olmamıştır. Bunun yanı sıra, ABD’deki
“Ermeni Soykırımı” tasarısı ve Başkan Obama’nın 24 Nisan konuşması iç siyasette tartışmaları beraberinde getirmiştir.
Türkiye’nin dış politika kimliğinde “sembolik” etkileri olan “Ermeni Soykırımı” iddiası son dönemde her yıl Mart ve Nisan aylarının
gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. ABD Temsilciler Meclisi
Dış İlişkiler Komitesi 4 Mart 2010’da 22’ye karşı 23 oyla Ermenilerin
1915-1923 yıllarında soykırıma uğradığını öne süren bir kararı kabul
etmiştir. Bu karar Başbakanlıkça derhal kınanmış ve Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu da Dış İlişkiler Komitesi’nde ‘gayri ciddi bir’ oylama yaşandığını belirtilerek bu kararın Türkiye-Ermenistan yakınlaşma sürecinin de ‘durması’ riski yarattığını söylemiştir. Türkiye’nin
“baskı altında” karar almayacağını ve bu tür yöntemlerle protokollerin TBMM’de onaylanmasının sağlanamayacağını vurgulayan Davutoğlu, Obama yönetiminin 24 Nisan’da “böyle bir stratejik vizyon
eksikliği” göstermeyeceğini ümit ettiğini söylemiştir.106 Türkiye’nin
Washington Büyükelçisi Namık Tan geri çağırılırken, Washington’a
gitmeyi planlayan Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan gezisini iptal ettiğini söyleyerek, “model ortaklık yara almıştır.
ABD bu hatanın düzeltilmesi için onarıcı adım atmadan model ortaklığın gelişmesi söz konusu olamaz” açıklamasında bulunmuştur.
Bu tasarıya Türkiye’de muhalefetin tepkisi ise hem ABD’ye hem
de Hükümete eleştiri olmuştur. TBMM Dışişleri Komisyonu’nun
CHP’li Üyesi Şükrü Elekdağ Obama yönetimini tasarıyı engellemek
için kılını dahi kıpırdatmamakla suçlamış ve Ermenistan’la imzalanan protokollerin bittiğini, Dışişleri Komisyonu’nda reddedileceği-
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ni ya da Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin şerhinde olduğu gibi
yazılarak gönderileceğini söylemiştir. Komitenin kararına “siyasi bir
malzeme” olarak değil “milli bir mesele” olarak baktıklarını belirten MHP’li Mehmet Şandır ise, “Türkiye’nin kötü yönetildiğini ve
dışarıda hiç hak etmediği hakaretlere muhatap olduğunu” öne sürmüştür.107 CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, mevcut tasarının 19151923 arasında yaşananlar için ABD Kongresi’nin bir karar almasını
istediğini ve bu yönüyle artık sadece Osmanlı döneminin değil Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk döneminin de Ermeni
iddialarının hedefi haline getirilmek istendiğini söylemiştir. MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise karara şaşırmadığını söyleyerek
Hükümeti sert bir şekilde eleştirmiş ve yapılması gerekenleri de, İncirlik Üssü’nün kullanımı konusunda düzenleme yapılması, Ermenistan ile ilişkilerin dondurulması, protokollerin TBMM’den geri
çekilmesi ve Başbakan’ın ABD’ye yapacağı ziyaretin iptal edilmesi
olarak sıralamıştır.108 TÜSİAD heyeti de ABD’ye yapacağı ziyareti
ertelemiştir. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner devletler arasında böyle
şeylerin olabileceğini, bu tip durumlarda sivil topluma iş düştüğünü
ve iki ülke arasındaki atmosferin diyaloga açık olması için yapılması
gerekenleri yapacaklarını belirtmiştir.109
ABD Temsilciler Meclisi’nde Ermeni Soykırım tasarısının gündeme alındığı dönemde Türkiye’deki kaçak Ermenilerin konumu
tartışma konusu olmuştur. Başbakan Erdoğan’ın İngiltere ziyareti
sırasında BBC’ye verdiği mülakatta, Ermenistan’ın barışa yönelik
bir yaklaşım içinde olmaması halinde Türkiye’nin ülkede yaşayan
100 bin Ermeni’yi gerekirse sınır dışı edilebileceğini söylemesi iç
kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirmiştir.110 Bu açıklamaya
CHP’den farklı değerlendirmeler gelirken MHP örtülü destek vermiştir. Dönemin CHP Lideri Deniz Baykal Başbakan Erdoğan’ın
açıklamasını “vahim” ve “insan haklarına aykırı” olarak nitelemiş ve
kesinlikle kabul etmediklerini söylemiştir. Ancak ülkeye kaçak giren
Ermenilerin gönderilmesi önerisinin ilk kez kendi partisinden Şükrü Elekdağ, Canan Arıtman ve Onur Öymen gibi isimlerden geldiği
dikkatlerden kaçmamıştır.111
Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Suat Kınıklı-
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oğlu, Başbakanın “Türkiye’nin bu konudaki iyi niyetini, attığı olumlu
adımları ve toleransı” ifade ettiği açıklamasını yapmışlardır. CHP’li
Canan Arıtman ise Başbakan’ın kendi önerisini değerlendirdiğini
hatırlatarak bir anlamda CHP grubunun önerisini Başbakan’ın kabul
ettiğini öne sürmüştür. BDP’li Ufuk Uras böyle bir önerinin 21. yüzyılda “ikinci tehcir” anlamına geleceğini iddia ederken MHP Grup
Başkanvekili Oktay Vural Başbakan’ın “bu kadar işsizliğin olduğu bir
yerde” görevi olan kaçak çalışmayı önlemediği gibi Ermenistan ile
ilişkiler konusunda bir “koz” olarak kullandığını iddia etmiştir.112
Başbakan Erdoğan daha sonra sözlerine açıklama getirmiş ve
Londra’da yaptığı konuşmanın asla vatandaşı olan Ermenilere yönelik olmadığını, kaçak olarak yaşayanlara karşı Türkiye’nin tavrının
her yerden farklı olduğunu vurgulamıştır. Yaptığı açıklamanın bu
insanlara yönelik insani ve hoşgörülü yaklaşımlarına bütün dünyanın dikkatini çekmeye yönelik olduğunu belirtmiştir. Açıklamalarının “tehcir” gibi “asla tasvip etmeyeceği kavramlarla” yan yana
kullanılmasını reddetmiş ve her türlü riski göze alarak “milli birlik ve
kardeşlik” sürecini başlatan bir hükümetin kendi vatandaşlarından
bir kısmına farklı muamele etmesinin düşünülemeyeceğini vurgulamıştır.113
ABD Başkanı Obama’nın 2010 yılı 24 Nisan konuşmasında Ermeni soykırımı iddiasına ilişkin olarak Ermenicede “büyük felaket”
anlamına gelen “meds yeghern” ibaresini kullanması Türkiye’de çeşitli tepkilere sebep olmuştur. MHP lideri Bahçeli, AK Parti iktidarının Ermenistan ile sınırın açılması ve diplomatik ilişki kurulmasını
öngören protokollerin imzalanmasının “tarihi bir yanılgı” ve “tam
bir ibret ve iflas tablosu” olduğunu savunarak Obama yönetiminin
Hükümetin ezikliğinden cesaret alarak dayatmalarda bulunduğunu
öne sürmüştür. Bahçeli Ermenistan’la olan sürecin iflas ettiğini belirterek Hükümetten protokollerin TBMM’den geri çekilmesini istemiştir.114 CHP lideri Baykal ise büyük felaket kelimesinin kullanılmasının “maskeli soykırım” anlamına geleceğini belirterek Türkiye’nin
bu milli dava karşısında tutarlı tek bir ses çıkaramamasının üzüntü
verici olduğunu vurgulamıştır. Başbakan’ın Obama’nın konuşmasıyla ilgili memnuniyet ifade etmesinin Türkiye’ye yapılmış haksızlığı
geçiştirmek anlamına geleceğini öne sürmüştür. “Başbakan’ın görevi
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Türkiye’ye karşı Obama’nın avukatı olmak değildir” diyen Baykal’a
göre, temel yanlış Azerbaycan’la Ermenistan aralarındaki sorunları
çözmeden Türkiye’nin Ermenistan’la kendi arasındaki sorunu çözmeye teşebbüs etmesidir.115
2010 yılında Ermenistan’la imzalanan protokollerin durumu
TBMM’nin gündemini de meşgul etmiştir. Genel Kurul’un 24 Nisan
2010 tarihli 93. Birleşim’inde CHP Grubu protokollerin akıbetinin
ve Ermeni iddiaları ile mücadele stratejisinin tartışılması amacıyla
genel görüşme açılmasını öngören bir önerge vermiştir. Bu önergenin açılması kabul edilmezken 26 Nisan 2010 tarihli 95. Birleşim’de
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve Güney Kafkasya’daki gelişmeler konusunda gündem dışı açıklamada bulunmuştur. Her iki birleşimde de muhalefet
milletvekilleri Ermenistan açılımının “bir fiyasko olduğunu,” gereksiz yere Ermenilere taviz verildiğini, Azerilerin küstürüldüğünü ileri
sürerken Hükümete mensup milletvekilleri ise Kafkaslar’daki mevcut statükonun Azerilerin aleyhine olduğunu, Hükümetin bunu değiştirmek için çaba sarf ettiğini ve herhangi bir taviz verilmediğini
söylemişlerdir. Konuyla ilgili Genel Kurul’a açıklama yapan Dışişleri
Bakanı Davutoğlu’nun konuşmasını ve buna yapılan eleştirileri daha
geniş incelemek yerinde olacaktır.
Davutoğlu konuşmasına bu konuyla ilgili olarak TBMM’yi her
aşamada, gerek komisyonlar, gerek Genel Kurul düzeyinde, gerekse
siyasi partilerin liderleri düzeyinde bilgilendirdiğini hatırlatarak başlamıştır. Komşu ülkelerle sıfır problem ve maksimum entegrasyon
politikasının ilkelerinden bahseden Davutoğlu, bu yeni aktivizmle
komşu bölgelerde kalıcı bir barış ve istikrar düzeninin oluşmasını
temin etmek için bütün komşu ülkelerle “yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi” kurma aşamasına gelindiğini belirtmiştir.116 Komşu
ülkelerden sadece Ermenistan’la istenilen durumda olunmadığını,
“karşılıklı sınırlara saygı ve diplomatik ilişkilerin derinleştirilmesi” esası çerçevesinde iyi ilişkiler geliştirmek istemelerinin aslında
“Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin çağa uyarlanmış hali olduğunu
söylemiştir. Donmuş krizlerin çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını ve Kafkaslardaki statükonun Türkiye’nin lehine olmadığını vurgulayan Davutoğlu, Ermenistan’la protokol sürecinde öz-
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güveni yüksek ve açık bir vizyonla hareket ettiklerini ifade etmiştir.
Davutoğlu’na göre, Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla
Kars Anlaşması’nın tartışmaya açıldığı ya da Ermenistan’ın Türkiye-Ermenistan sınırını tanımadığı gibi iddialar uluslararası hukuk
mantığı açısından yeterli zemine sahip olmayan yorumlardır. Eğer
bu protokoller ruhuna ve lafzına aykırı şekilde yorumlanacak olursa,
Türkiye’nin her zaman, Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin
18. ve 27. maddeleri uyarınca gerekli tedbirleri alma hakkı olduğunu
vurgulamıştır.117
“Ermeni Açılımı”nın iç siyasete yansıması, gayrimüslim toplulukların tarihi-dini ibadethanelerinde ayin düzenlemelerine yönelik
gösterilen serbestlik olmuştur. “İçte çokkültürlülük” yansımalarından
birisi, 15 Ağustos’ta Trabzon Maçka’da tarihi Sümela Manastırı’nda
Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen bir ayin
yapılmasına izin verilmesidir. Diğeri de 19 Eylül 2010’da Van Akdamar adasında bulunan Surp Haç Ermeni Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Vekili Aram Ateşyan’ın yönettiği bir ayin
düzenlenmesine müsaade edilmesidir.118
Kürt Açılımı: “İçte Sıfır Sorun” Arayışı
“Komşularla sıfır sorun” politikasının İran, Irak ve Suriye ile kurduğu nitelikli işbirliği çerçevesinin bir sonucu olarak Türkiye son yirmi beş yıldır dış politikayı belirleyen en önemli faktör olan terör sorununa ve bunun kimlik boyutu olan Kürt sorununa çözüm bulmak
için Ağustos 2009’da Açılım başlatmıştır. AK Parti Hükümeti’nin yeni
dış politika söylemi Kürt sorununun çözümü noktasında Türkiye’ye
hem söylem üstünlüğü hem de siyasi irade temerküzü sunmuştur.
Bir yönüyle Irak ve Suriye ile yürütülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantıları ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yakın
siyasi/ekonomik ilişkiler, PKK terörünün çözümünü hedefleyen bir
pakt arayışı olarak da yorumlanabilir.119 Böylece Türkiye’nin komşuları ve başta ABD olmak üzere büyük aktörlerle oluşturduğu işbirliği
PKK’nın tasfiyesini kolaylaştıran bir tablo oluştururken, Kürt sorununun sivil çözümünü isteyen güçlü bir hükümetin bunu bir “devlet projesine” dönüştürmesi de mümkün olmuştur.120 Bu girişimin
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altında yatan temel düşünce, Türkiye’nin bu sorunu çözmeden dış
politika ve ekonomi alanındaki kazanımlarını pekiştirerek küresel
düzeyde bir oyuncu olamayacağıdır.
Ancak dış politikanın kazanımlarından yola çıkan bir iç politika hamlesi olarak Kürt Açılımı Habur sınır kapısından geçen
PKK’lıların törenle karşılanması üzerine daha baştan siyaseten
önemli sembolik bir yara almıştır. BDP’nin bu açılımda PKK’yı (silahsızlandırma) ve Abdullah Öcalan’ı (siyaset hakkı verilmesi noktasında) muhatap olarak göstermesi, PKK’nın Reşadiye saldırısı ve 11
Aralık 2009’da DTP’nin kapatılması ile süreç iyice sıkıntıya girmiştir.
Diğer bir deyişle, Kürt Açılımını yönetmenin zorluğu daha başından
ortaya çıkmış; meselenin sembollere ne kadar dayandığı, 19 Ekim
2009’da Habur kapısından ülkeye giriş yapanların üzerinde PKK kıyafetlerinin olması ve bir zafer edasıyla gelmeleriyle anlaşılmıştır.
Kandil ve Mahmur’dan gelen 34 PKK’lının Habur kapısından tutuklanmadan girmesi, 2010 yılında da tartışılmaya devam etmiştir.
Diyarbakır Eski Milletvekili Hatip Dicle’nin, İçişleri Bakanı Beşir
Atalay’ın, kapatılan DTP’nin Genel Başkanı Ahmet Türk’e “Müsteşarımı Diyarbakır’a gönderdim. Hâkim ve savcılar ayarlandı, geldikleri
gibi geçecekler” dediğini iddia etmesi, kamuoyunda tartışma yaratmıştır. İçişleri Bakanı Atalay ve Türk iddiayı reddederken muhalefet
ise Hükümeti eleştirmiştir. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yandaş medya ve yandaş bürokrasiden sonra yandaş yargı noktasına
gelindiğini iddia ederek “hâkim ve savcıların ayarlandığı” iddiasına dayalı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı
Beşir Atalay hakkında gensoru vereceklerini açıklamıştır.121 Daha
sonra Kandil ve Mahmur Kampı’ndan gelen 4 çocuk dışındaki diğer
PKK’lıların tümüne dava açılarak haklarında 15 ilâ 20 yıl arasında
hapis cezaları istenmiştir.122
Kürt Açılımı açısından 2010 yılı AK Parti Hükümeti nezdinde
kararlılık açıklamalarıyla muhalefet nezdinde ise sert eleştirilerle
geçmiştir. Konuyla ilgili koordinatör bakan olan İçişleri Bakanı Beşir
Atalay 15 Ocak 2010 tarihinde Kürt Açılımına ilişkin yaptığı basın
açıklamasında yapılacak reformları şu şekilde sıralamıştır: Çocukların çocuk mahkemesinde yargılanmasına ilişkin yasal düzenleme,
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cezaevlerinde annelerin çocuklarıyla Kürtçe konuşmaları, özel televizyonlara 24 saat Kürtçe yayın yapma imkanı, yol kontrollerinin
azaltılması, Kolluk Gözetim Komisyonu ve Ayrımcılıkla Mücadele
ve Eşitlik Kurulu kurulması.123 Bu açıklamanın gösterdiği şey Hükümetin demokratikleşme ile bölgeye ulaşmayı planladığı ve PKK’nın
muhatap alınmayacağı idi.
Başbakan Erdoğan da 1 Şubat 2010’da TRT-1’de katıldığı programda, EMASYA Protokolü’nün kaldırılacağını, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin (MGSB) yenileneceğini, belgede “iç tehdit”e yer verilmeyeceğini ve “milli birlik ve kardeşlik projesiyle ve demokratik
açılım süreciyle ilgili olarak sorun alanlarının buralardan” çıkarılacağını açıklamıştır. Vatandaşı iç tehdit olarak gösteren belgelere asla
izin verilmeyeceğini belirtmiştir.124
Muhalefet partileri Kürt Açılımı konusunda Hükümete ülkeyi
bölmek gibi en sert eleştirileri yöneltmiştir. 2010 yılının ilk Meclis
grup toplantısında, MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’nin “ateş
çemberinden” geçmekte olduğunu öne sürerek beka sorununa işaret
etmiş ve maruz kalınan “suikastın” hedefinin, Türkiye’nin milli birliği ve kardeşliği olduğunu öne sürmüştür. Bu “yıkım” projesi ile AK
Parti’nin ABD ve AB projelerini uygulayabilmek ve yıkımı topluma
kabul ettirebilmek için çok tehlikeli bir siyaset modelini uyguladığını
iddia etmiştir.125
Hükümetin Kürt sorununa ilişkin politikası Dışişleri Bakanlığı’nın
2011 bütçesinin görüşülmesi sırasında CHP Grubu adına konuşan
Şükrü Elekdağ tarafından da eleştirilmiştir. Elekdağ eleştirilerinde
terörle silahlı mücadele alanında stratejik inisiyatifin PKK’nın eline
geçtiğini, Hükümetin seçim öncesi dönemde PKK’nın terör eylemlerinde bulunmamasını sağlamak ve siyasi rant elde etmek amacıyla
terör örgütüyle müzakere ve pazarlık sürecini başlattığını öne sürmüştür.126 PKK’nın hayatta kalmasını Ortadoğu’daki tüm Kürt hareketlerinin kontrolünü ilk defa ele geçiren ABD’nin PKK’yı İran
ve Suriye’ye karşı kullanma isteğine ve AK Parti iktidarının İran
politikasının yarattığı rahatsızlığa bağlayan Elekdağ, Türkiye ile
Amerika’nın ilişkilerini ortaklaşa masaya yatırarak etraflı bir değerlendirme ve karşılıklı ayarlamalara tâbi tutmalarının çok acil ve ciddi
bir ihtiyaç olduğunu söylemiştir.127
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İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın 2011 bütçe görüşmelerinde yaptığı
konuşmada görüleceği üzere Hükümet, Devlet ve Hükümet olarak
demokratik açılım çalışmalarına devam ettiklerini vurgulamıştır.
“Güçlü ve büyük Türkiye için” bu açılımda muhalefetten katkı istediklerini ve her ülkede büyük sorunların iktidar ve muhalefetiyle
paylaşarak çözüldüğünü belirtmiştir. Sürecin, terörün devam etmesinden fayda uman birileri engellemedikçe büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söylemiştir. Vatandaşların Demokratik Açılım süreci ile
ilgili olarak aklının karışık olmadığını belirten Atalay, çözüme giden
yoldan umutlu olduğunu sözlerine eklemiştir.128
Sonuç: Yeni Bir Döneme Doğru
Soğuk Savaş’ın bitimi ile Türkiye’de iç-dış politika etkileşimi yeni
bir boyut kazanmıştır. İki kutuptan birisine ait olmanın getirdiği
ittifak siyasetinden ziyade yeni fırsatlarla ve güvenlik sorunları ile
uğraşmak durumunda kalan Türkiye, 1990’ların ilk yarısında fırsatların getirdiği olumlu havayı kaybetmiş, güvenlik sorunları, özellikle
de PKK terörü etrafında komşuları ile sorunlar yaşayan bir yere gelmiştir.
İstikrarsız koalisyon hükümetlerinin yönetemediği ekonomik
krizler ve 28 Şubat Postmodern darbesi ile ülke içte ve dışta tehditler
etrafında siyaseti güvenlikleştiren bir sürece girmiştir. Bu dönemde dış politikadaki terör bağlantılı sorunlar iç politikada siyasetin
alanının daralmasına etkide bulunarak her türlü kimlik talebinin iç
tehdit olarak güvenlikleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Tersi bir süreç
de doğrudur. İç tehditlere ve ekonomik krizlere yoğunlaşan ülkenin
dış politikası sorunları çözmekten çok savunma pozisyonunda kalmış ve bütün dış politika konuları PKK terörünün alt edilmesine endekslenmiştir.
1999’dan itibaren ülkenin AB’ye aday üye gösterilmesi ile başlayan istikrar ve siyasetin alanının genişlemesi süreci, 2002’de AK
Parti’nin tek başına iktidara gelmesi, önceki hükümet döneminde
başlatılan ekonomik reformları hayata geçirmesi ve 2005’te AB üyelik müzakerelerine başlaması ile Türkiye’de demokrasi önemli bir
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darboğazdan geçmiştir. 2003 yılında planlandığı ortaya çıkan darbe
hazırlıklarından ve 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yaşananlardan anlaşıldığı üzere sivil siyasetin asker karşısında
güçlenmesi bir dizi gerilimin aşılması sonucunda gerçekleşmiştir.
AK Parti Hükümeti’nin içte benimsediği demokratikleşme perspektifinin dış politikaya “daha önce sahip olmadığı bir manevra alanı ve
esneklik”129 kazandırdığı ve yeni dış politikanın ülkeyi dünya gündemine entegre ettiği görülmektedir. Ayrıca, 2011 yılı itibari ile gelinen
noktada AK Parti Hükümeti’nin iç politikada devam eden tartışmalara rağmen dış politikada bölgesel ve küresel düzeyde aktif ve iddialı
bir konumda olabilmesinde Türk ekonomisinin yükselen ekonomilerin arasında gösterilecek bir performansa sahip olmasının130 ve AK
Parti’nin 2002’den 12 Haziran 2011’a kadar tüm (gerek seçim gerek
referandum) sandıklardan tek başına başarıyla çıkmasının büyük etkisi vardır. 2010 yılında yoğun bir şekilde gündemi meşgul eden eksen kayması ve sivil otoriterlik tartışmalarını AK Parti’nin temerküz
ettiği iktidara verilen iç ve dış tepkiler olarak okumak mümkündür.
Yeni dış politikanın gerek pratikler ve gerek söylem açısından bakıldığında sadece AK Parti’nin tercihleri olmadığı ve belli bir düzeyde
devlet kimliğine dönüşmeye başladığı söylenebilir. Ancak bu yeni
dış politikanın iç politikadaki iktidarın gücünü ya da kompozisyonunu değiştirebilecek bütün gerilimlerden tümüyle korunaklı hale
geldiğini söylemek henüz erken bir tespit olacaktır. Ayrıca, Başbakan
Erdoğan’ın liderliği olmaksızın bu yeni dış politikayı yürütmenin
zorlukları söz konusudur.
2002’de iktidara gelen AK Parti döneminde Türk dış politikasının
vizyonu, performansı ve değerlendirilmesi iç-dış politika etkileşimi
üzerine farklı örnekler ve tecrübeler sunmaktadır. AK Parti 2002’de
iktidara geldiğinde ekonomik krizin etkileriyle hesaplaşmanın yanı
sıra ABD’nin Irak işgali gibi kritik bir sorunla uğraşmak zorundaydı.
Bu açıdan bakıldığında daha baştan itibaren AK Parti hükümetleri
iç-dış politikanın etkileşimini bir siyasi gündem olarak yönetmek
zorunda kalmıştır.
2010 yılı dış politikasının iç siyasete yansımalarından en çarpıcı
olanı AK Parti dönemi yeni dış politikasını ve iç siyasetini birlikte
eleştiren “eksen kayması” ve “sivil otoriterleşme” tartışmaları olmuş-
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tur. Bu eleştiriler ve bunlara aksi yönde verilen cevaplar, isabetli olup
olmadıkları bir yana, aslında Türkiye’de siyasetin yaşadığı dönüşüme
işaret etmektedir. Türkiye’de hem iç siyasette hem de dış siyaset yaşanan bu dönüşümü anlamlandırma ve yönetme isteği/gayreti elitler
seviyesinde bir rekabeti hatta bir hegemonya mücadelesini beraberinde getirmektedir. Eksen kayması ve sivil otoriterleşme tartışmaları bu dönüşümün mahiyeti ve geleceği üzerindeki kaygılardan ve
farklı projeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu mücadele İran ya
da İsrail politikası söz konusu olduğunda Batılı başkentlerle etkileşime girmekte ve bir söylem savaşına bürünmektedir. Wikileaks belgelerinde görüldüğü üzere Türkiye’nin iç tartışmaları (AK Parti’nin
otoriterleştiği, medyada özgürlüğün kısıtlandığı ve dış politikada
ümmetçi yöneliş olduğu iddiaları) dışarının söylemini oluşturmakta
ve Batı medyasında eksen kayması söylemi derinleşmektedir. Diğer
bir deyişle, Türkiye’nin İsrail ya da İran politikalarından memnun
olmayan Washington’daki çevreler bu iç tartışmaları kolaylıkla kendi
pozisyonlarını empoze edebilmek için kullanabilmektedir.
Global düzenin haksızlıklarına dikkat çeken ve bu çerçevede büyük güçlerin politikasını eleştiren yeni söylemiyle Türk dış politika
yapıcıları, çeşitli vesilelerle dünya ölçeğinde “adalet” ihtiyacına dikkat çekmişlerdir. Ayrıca, AK Parti, uzun süre “iç ve dış tehdit algılaması” ve “güvenlikleştirme” üzerinden oluşturulan Türk dış politikasının kimliğini, işbirliği ve ekonomik entegrasyon arayışı üzerinden
yeniden kurmaktadır. Buradaki en önemli istisna filo saldırısı sonrasında İsrail’in bölgedeki barış için büyük bir tehlike olarak görülmesidir. Bunu da Türkiye’nin acil milli güvenlik kaygılarından ziyade
kurmaya çalıştığı bölgesel düzenin İsrail’deki mevcut hükümetin uzlaşmaz politikaları ile taban tabana zıt düşmesiyle bağlantılandırmak
mümkündür.
Sonuç olarak 12 Haziran 2011 seçimlerinde dört yıl daha
Türkiye’yi yönetmeyi garantileyen AK Parti iktidarında (2002-2011)
Türk dış politikasını iç-dış politika etkileşimi açısından şu şekilde
dönemlendirmek mümkündür.
AB ağırlıklı dış politika (2002-2005): Bu dönemde Türkiye siyasetinin dönüşümünde ana ağırlık merkezini AB süreci oluşturmak-
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tadır. AK Parti de hem kendi meşruiyetini sağlamak hem de demokratikleşmeyi derinleştirmek için AB uyum paketlerini bir dönüşüm
aracı olarak kullanmıştır. Bu aslında muhafazakâr devlet elitinin statükosunu ve askerin vesayetini Avrupalılaşma üzerinden geriletmek
anlamına gelmiştir.
İç Siyasette Muktedir Olma Mücadelesi Dönemi (2005-2010): AB
Sürecinin Türkiye’nin iki yüz yıllık modernleşme sürecinin parçası
olduğu tezi sıklıkla tekrarlansa da bunun, AK Parti dış politikasının dönüştürücü bir unsuru olma anlamında eski belirleyiciliğini
kaybettiği bir dönemdir. Eylül 2005’te Almanya’da Angela Merkel’in
Şansölye olması, 14-15 Aralık 2006’da Brüksel’de 8 başlığın dondurulması ve Mayıs 2007’de Fransa’da Sarkozy’nin Cumhurbaşkanı
olması ile AB’nin Türkiye siyaseti üzerindeki dönüştürücü boyutu
daha da zayıflamıştır. Bu dönemde 2007 Cumhurbaşkanlığı seçim
süreci, Ergenekon ve Balyoz davaları ile devlet elitlerinin hegemonyası kırılmıştır. 2010 Anayasa değişikliği referandumu ile yargının
statükosunu değiştiren AK Parti Hükümeti yeni Türkiye’nin nasıl
şekilleneceği konusunda daha bağımsız bir pozisyonu yakalamıştır.
Bu muktedir olma haline rağmen, içeride konsensüs yaratılamadığı için Kürt Açılımı ve Ermeni Açılımı konularında hedeflenen yere
gelinememiştir.
İç ve Dış Politikada Dönüşümün Kurumsallaşması (2010 Sonrası): Anayasa değişikliklerinin kabul edilmesinden sonra AK Parti
iktidarının temerküzü söz konusu olmuş ve son on yılda yaşanan
dönüşümün geri çevrilemezliği ve yeni elitin kendi düzenini kurma gayreti öne çıkmıştır. Hem uluslararası sistemin baskılarından
bağımsızlaşma, adalet ve yeni düzen çağrısı, İsrail’le karşı karşıya
gelmeyi ve gerekirse haddini bildirmeyi göze alan bir politika, hem
de rejimin müesses güçlerinden ve iç politika aktörlerinden bağımsızlaşan bir güç temerküzüne doğru gidiş söz konusudur. 2011 seçimlerinde yüzde 49,9 oy almasına rağmen AK Parti’nin parlamento
aritmetiğinde 330 sayısına ulaşamaması başkanlık tartışmasını gündemden çıkarırken yeni Anayasa’nın yazılması ve Kürt sorununun
çözümü noktasında muhalefet partilerinin katılımını gerektiren bir
sürece işaret etmektedir.
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Giriş
2010 yılı, Türkiye’nin dış politikasında Ortadoğu ülkelerine ilişkin gelişmelerin ağırlığının iyice hissedildiği bir yıl olmuştur. Özellikle İran ve İsrail ile ilgili yaşanan gelişmeler gerek Türkiye içinde ve
gerekse uluslararası kamuoyunda çok konuşulmuş ve Ankara’nın dış
politika çizgisi üzerinde eleştirel yorumların artmasına yol açmıştır.
İran nükleer sorununun çözümü konusunda Türkiye ve Brezilya’nın
devreye girmesiyle imzalanan Tahran Anlaşması ve bir başka uluslararası sorun olan İsrail’in Gazze ablukasının kırılmasına yönelik olarak İHH öncülüğündeki insani yardım kuruluşlarının düzenlediği
yardım filosuna yönelik İsrail saldırısı sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Türk dış politikasının geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemliydi. İçeride ve dışarıdaki bazı çevreler bu iki
sorun çerçevesinde ABD ve diğer Batı ülkeleriyle yaşanan gerginliklerin, Türkiye’nin izlemeye çalıştığı “çok boyutlu” ve “işbirliği odaklı”
dış politikanın sonu anlamına geldiğini ileri sürüp “Ankara’nın İslam
ülkelerine dönük yüzüyle Batı’yı karşısına aldığını” iddia etseler de,
Türkiye’nin İran nükleer sorunu çerçevesindeki diplomasiyi önceleyen girişimleri ile Mavi Marmara Olayı sonrasında İsrail’e karşı izlediği sert politikanın tam da kendi “çok boyutlu” ve “işbirliği odaklı”
dış politika çizgisinin gerekleri olarak ortaya çıktığını ifade etmek
gerekir.
ABD ve AB ülkelerinin İran’a karşı izledikleri “güç politikasına”
uyum kaygısıyla İran’ı yalnızlaştırma politikasına destek vermesi ve
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yine Batılı başkentlerle ters düşmemek ve buralardaki Yahudi lobisini öfkelendirmemek kaygısıyla İsrail saldırganlığına karşı sesini yükseltmemesi, Türkiye’nin son dönemde izlemeye çalıştığı “kendisinin
ve içinde bulunduğu bölgenin çıkarlarını önceleyen” ve “işbirliği yoluyla geliştirilecek bir karşılıklı bağımlılık ağı sayesinde çatışmaların
ortaya çıkmasının önüne geçmeyi hedefleyen” politikayla çelişkiye
düşmesi olurdu. Bu nedenle, Ankara’nın gerek İran konusundaki
“sorunun diplomatik yollarla çözümünü kolaylaştırıcı” rolünü, gerekse İsrail konusundaki “her türlü saldırganlığa karşı çıkan” tavrını,
kendi dış politika ilkelerinin doğal bir sonucu olarak görmek gerekir.
ABD ve diğer Batılı ülkelerin çoğunun Türkiye’nin bu tavrını hazmetmekteki sorunları ise geçmişteki kendilerinin belirledikleri politikalara fazla itiraz etmeden itaat eden “uysal müttefike” duydukları
özleme bağlanabilir.
İran ile İlişkiler
İran Nükleer Sorunu
2010 yılında Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler açısından en
önemli gelişmeler, İran’ın nükleer çalışmaları dolayısıyla bu ülkeyle
ABD ve diğer Batılı ülkeler arasında yaşanan sorunun giderilmesi
konusunda Türkiye’nin Brezilya ile ortak girişimleri çerçevesinde
yaşanmıştır. İran’ın nükleer çalışmalarından duyduğu rahatsızlık
giderek artan Washington’un, bu ülkeye karşı yaptırımlara destek
vermesi konusunda Ankara üzerindeki baskısını her geçen gün artırması, Türkiye’nin İran nükleer sorununun diplomasi yoluyla çözümü konusunda çabalarını yoğunlaştırmasına yol açmıştır. İran’ın
uranyum zenginleştirme konusunda kaydettiği her yeni gelişme
ABD ve diğer Batılı ülkelerin bu ülkeye karşı baskısını artırırken,
İsrail’in İran’a karşı bir askeri operasyon yapacağı yönündeki iddiaların da giderek daha fazla dile getirilmesi sonucunu doğurmuştur. İsrail ile son dönemde yaşadığı sorunlar nedeniyle Washington
yönetimiyle de daha hassas hale gelen ilişkilerinde belli bir dengeyi
korumak isteyen Türkiye için İran konusunda ABD’den gelen talepler oldukça önemliydi.1 Kendi ekonomik ve siyasi çıkarlarını gerekçe
göstererek, ABD’nin İran’ı yalnızlaştırma politikasına uzun bir süre
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destek vermeyen ve bu konuda Washington ile çatışmayı göze alan
AK Parti hükümeti, İran nükleer sorununun barışçı yollardan çözümüne katkıda bulunmak suretiyle hem Ortadoğu bölgesini istikrarsızlığa sürükleyecek çatışmaları önlemeyi hem de ABD ile arasında
yaşanabilecek büyük gerginliklere mani olmayı amaçlıyordu. Çünkü
Türkiye’nin İran konusundaki ABD ile uyumlu olmayan politikası,
bu ülkedeki çeşitli çevrelerde giderek daha fazla eleştiri konusu olmaktaydı ve bu çevreler Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini sorgulayarak
Obama yönetiminden Ankara’ya karşı daha sert bir pozisyon almasını talep etmekteydiler.
Giderek büyüyen ve silahlı bir müdahaleye dönüşme riski artan
İran nükleer sorununun bölge ve Türk-Amerikan ilişkileri açısından
muhtemel olumsuz sonuçlarının önlenebilmesi için çaba sarf eden
Türkiye, 2010 yılında bu çabalarını gözle görülür bir şekilde artırmıştır. Barışçı çözüm konusunda dünya politikasının bir başka yükselen aktörü olan Brezilya’nın da desteğini alan Türkiye, hem İran’ı
hem de ABD ile diğer Batılı ülkeleri tatmin edecek bir çözüme ulaşılması konusunda çok ince bir politika yürütmüştür. Bu politikayı yürütürken de gerek ülke içerisinden gerekse de dışından hem övgüler
hem de ağır eleştirilerle karşılaşmıştır. Amaçları gerçekten sorunun
barışçı yöntemlerle çözümü yoluyla Ortadoğu bölgesi ve dünyanın
Irak Savaşı’na benzer bir felaketi yaşamaması olan çevreler, Türkiye ve Brezilya’nın girişimlerini cesur ve çok olumlu çabalar olarak
överken, asıl gayeleri AK Parti hükümetini yıpratmak, İran yanlısıBatı karşıtı göstermek ve İran’ın hakkaniyete dayalı bir çözüme razı
edilmesi yerine bu ülkeye diz çöktürerek uluslararası sistemin hâkim
yapısına itaat etmesini sağlamak olan çevreler ise çözüm konusunda
atılan adımları ağır bir şekilde eleştirmişlerdir.2
27 Kasım 2009 tarihinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun
(UAEK) İran’ı kınayan kararına çekimser oy kullanan ülkeler arasında yer alan Türkiye, sorunun barışçı yollarla çözülmesi konusunda
bu kararın ardından yoğunlaştırdığı çabalarını 2010 yılı Nisan ayında Washington’da yapılacak olan nükleer zirve öncesinde bir sonuca
ulaştırmaya çalışmıştır. ABD’nin ev sahipliğinde yapılacak olan ve 47
ülkenin katıldığı bu zirve toplantısının gündemi genel olarak mevcut nükleer güçler dışındaki ülkelerin nükleer silah elde etmesinin
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önlenmesi olsa da, özellikle İran sorununun zirvede en çok konuşulacak konu olacağı ve bu çerçevede Türkiye üzerine ciddi baskılar
yapılacağı beklenmekteydi.3 Bu nedenle Ankara bu zirve öncesinde
çözüm konusunda adımlarını artırmıştır.4
2010 yılının ilk aylarında Türkiye’nin çözüm konusundaki arabuluculuk girişimleri devam etmiştir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu
Aralık 2009 sonunda görüştüğü İran Dışişleri Bakanı Manuçer Muttaki ve ABD Başkanı Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones ile 6-7 Şubat tarihlerinde katıldığı Münih Güvenlik
Konferansı’nda bir kez daha görüşmüştür.5 Konferansta yaptığı görüşmede oldukça ılımlı bir tavır sergileyen Muttaki, Davutoğlu ile
görüşmesinde nükleer takas konusunda önce tarafları bağlayacak bir
anlaşma yapılması gerektiğini ifade etmesinin yanında, Türkiye’nin
bu konuda devreye girmesine sıcak baktıklarının işaretlerini vermiştir.6 Davutoğlu’nun gerçekleştirdiği bu görüşmelerden yaklaşık bir
hafta sonra, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley
11 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada, İran konusundaki yaklaşımları
farklılaşsa da, “Türkiye’nin İran’ın nükleer sorununun çözümünde
gösterdiği gayreti takdir ettiklerini” ve “Türkiye’nin Batı ile bölge
arasında oynadığı köprü rolüne değer verdiklerini” ifade etmiştir.7
Bu açıklamaların ardından nükleer sorunun çözümü konusunda
gerçekleştirdiği mekik diplomasisi çerçevesinde İran’a giden Davutoğlu ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Muttaki de, Türkiye’nin bu
konuda gösterdiği çabalardan övgüyle söz ederek Ankara’nın İran
nükleer sorununun çözümü konusunda gelecek dönemde büyük
katkıları olacağını ifade etmiştir: “Türkiye, İran’ın tutumuna aşina
ve bu nedenle de diğerlerinin İran’ı daha iyi anlamasına yardımcı
olabilir... Bu, diğerlerinin aklındaki soru işaretlerinin giderilmesine
yardımcı olabilir. Bu tarz istişarelere arabuluculuk gibi isimler vermek istemiyoruz ancak Türk dostlarımızı önemli danışmanlar olarak görüyoruz”.8
Sorunun barışçı yollardan çözümü konusunda Türkiye’nin de
katkılarıyla bu adımlar atılırken, ABD ve müttefiklerinin Tahran yönetimine, koşullarını kendilerinin belirledikleri nükleer takasa razı
olması konusundaki baskıları da artmıştır. Bu konuda Moskova’nın
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da desteğini yanlarına alan9 ABD ve Fransa, Davutoğlu’nun çözüm
için Tahran’da bulunduğu sırada Birleşmiş Milletler’e gönderdikleri
bir mektupta, elinde bulunan düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirme kararı alan ve bu konuda
ilk parti üretimi tamamladığını açıklayan İran’ın bu adımlarının,
Tahran yönetiminin asıl niyeti hakkındaki endişeleri artırdığını ifade etmişlerdir. Bu gelişmeyi İran’a karşı yeni yaptırım hazırlıkları
çerçevesinde bir adım olarak gören İran Cumhurbaşkanı Mahmud
Ahmedinejad, bu adımların başarısız olacağını ifade ettikten sonra,
nükleer takas konusunda görüşmelerin devam ettiğini ve İran’ın adil
bir çerçevede yakıt takasına hazır olduğunu belirterek iyi niyete sahip olmamakla suçladığı karşı tarafın İran’a nükleer reaktörü için zamanında yakıt sağlamaması durumunda ülkesinin bu konuda kendi
ihtiyacı olan yakıtı üreteceğinin altını çizmiştir.10
Amerikan yönetimi sadece Tahran üzerindeki baskıyı artırmakla
kalmamış, aynı zamanda İran’ın geri adım atması konusunda kendisine destek vermesini bekledikleri Türkiye’den taleplerini de artırmıştır. Şubat ayı içerisinde kısa süre arayla Ankara’ya gelen iki
üst düzey Amerikalı yetkili (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı William
Burns ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndaki daimi temsilcisi
Büyükelçi Glyn Davies), Tahran’a karşı uyguladıkları “baskı ve ikna”
politikalarına Türkiye’den bekledikleri katkıyı tekrar ifade etmişler
ve İran konusunda Güvenlik Konseyi’nden çıkarmayı planladıkları
yeni ve daha ağır yaptırımlar konusunda hazırlık çalışması yapmışlardır.11
Bu gelişmeler Nisan ayında Washington’da yapılacak olan nükleer
zirve toplantısını daha da önemli hale getirmiştir.12 Zirve öncesinde
ABD Başkanı Barack Obama’nın ülkesinin yeni nükleer stratejisine yönelik açıklamaları, İran konusunda yaşanan gerginliğin hangi
boyutlara ulaştığını göstermesi açısından oldukça önemlidir. Yeni
stratejiye göre, nükleer silahlara sahip olmayan ülkelere karşı bu
silahların kullanımını ihtimal dışı bırakan ABD’nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (Non-Proliferation TreatyNPT) uymayan ülkeleri bu kapsam dışında bırakması, İran ve Kuzey
Kore’ye karşı nükleer silah kullanılabileceği yorumları yapılmasına
neden olmuştur.13

75

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

Bu atmosfer içerisinde 12-13 Nisan 2010 tarihlerinde
Washington’da gerçekleştirilen Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde (Nuclear Security Summit) ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail gibi ülkeler
İran’a karşı yaptırımların sertleştirilmesi konusunda diğer katılımcıların desteğini sağlamaya çalışırken, İran’ı daha fazla radikalleştirecek ve sorunun barışçı yollarla çözümünü zorlaştıracak adımlar atılmasına karşı çıkan Türkiye kendisine güçlü bir destekçi bulmuştur.
Dünya politikasında giderek etkinliğini artırma arayışı içerisindeki
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Dışişleri Bakanı Celso Amorim ile zirve sırasında yapılan görüşmelerde İran nükleer sorununun
diplomatik yollarla çözümü konusunda güçlü bir kanaat oluşmuştur.
Sorunun çözümü konusunda askeri güç kullanımına karşı çıkan iki
ülke, İran’a karşı uygulanan yaptırımların daha da ağırlaştırılmasına
yönelik olarak Güvenlik Konseyi’nden yeni yaptırım kararı çıkarılmasına da destek vermeyeceklerinin altını çizmişlerdir.14
Başbakan Erdoğan, zirve toplantısı başlamadan yaptığı temaslar
çerçevesinde George Mason Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada İran’ın nükleer çalışmalarına ilişkin sorulan bir soruyu cevaplarken, Türkiye’nin son yıllarda bu konuda sürekli olarak dile getirdiği
tezlerini yeniden vurgulamıştır. Bu çerçevede, Ortadoğu bölgesinde nükleer silah istemediklerini ifade eden Erdoğan, bu silahların
dünyada yayılmasına karşı mesajlarını da zirve toplantısı sırasında
ileteceklerini söyleyerek silahlanmaya yapılan yatırımların yoksulluğun ortadan kaldırılması için harcanması konusundaki taleplerini belirtmiştir. İranlı yetkililerle yaptıkları görüşmelerde nükleer
programlarıyla ilgili sorularda, “nükleer silah yapmadıkları ve barışçıl amaçlı nükleer santral kurdukları” cevabını aldıklarını söyleyen
Erdoğan, UAEK’nın İran konusundaki açıklamalarında da, İran’a
karşı daha sert yaptırımlara gerekçe teşkil edecek şekilde bu ülkenin nükleer silah yapmaya çalıştığı yönünde kesin tespitler olmadığını ifade etmiştir. İsrail’i kastederek, NPT’ye üye olmayan ülkelerin
nükleer silahlanma konusunda attığı adımları ciddi bir sorun olarak
gördüğünü de vurgulayan Erdoğan, İran nükleer sorununun barışçıl yöntemlerle çözümü konusundaki çabaların sürmesi gerektiğini
söylemiştir: “İran ile Batı ülkeleri arasında bu işi çözme noktasında
büyük gayretlerimiz oldu. Benim oldu, arkadaşlarımızın oldu. Şu
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anda gelebildiğimiz bir barış noktasında, huzur noktasında netice
yok diyebilirim. Ama umutsuz değiliz, diyoruz ki bu süreci devam
ettirelim, bu işi çözelim diyoruz.”15
Başbakan Erdoğan, başta Amerikan Başkanı Obama ile görüşmesi olmak üzere, Nükleer Güvenlik Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği bütün temaslarda yukarıda değinilen görüşleri çerçevesinde
hareket ederek İran’a karşı yeni yaptırımlara itiraz etmiştir.16 Dışişleri
Bakanı Davutoğlu da zirve sonrasında basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, ABD ve diğer “5+1 Grubu” üyelerinin, o dönemde Güvenlik Konseyi üyesi olan Türkiye’yi İran’a karşı çıkarmayı düşündükleri yeni yaptırımlar konusunda bilgilendirmediğini eleştirerek,
içeriğini bilmedikleri bir paket hakkında kendilerinden bir cevap
beklenmesinin yanlış olduğunu ifade etmiştir. İran’ın son dönemde
sorunun çözümüne ilişkin olarak olumlu bir yaklaşım içinde bulunduğunu belirten Davutoğlu, uranyum takası çerçevesinde sorunun
barışçı yollarla çözümü konusundaki diplomatik çabalara devam
edilmesi gerektiğinin altını çizmiş ve muhtemel yeni yaptırımların
Türkiye için olumsuz sonuçlarına dikkat çekmiştir: “ABD’yi kastetmiyorum ama binlerce mil uzaktaki bir ülke kolayca yaptırım kararı
alabilir. Ancak bir komşu ülke olarak, çok fazla çıkara ve bağlantıya
sahip ülke olarak bu konuda ciddi endişelerimiz var”.17
İşte bu muhtemel olumsuz sonuçların ortaya çıkmasını engellemek gayesiyle, zirve toplantısı sırasında görüş birliğine vardıkları
Brezilya ile, İran sorununun diplomatik yollarla çözümü konusunda atılabilecek adımları görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Davutoğlu
16-17 Nisan tarihleri arasında Brezilya’ya bir ziyaret gerçekleştirerek
Devlet Başkanı Lula da Silva ve Dışişleri Bakanı Celso Amorim ile
görüşmüştür. Görüşmeler sonrasında yapılan basın açıklamasında
Davutoğlu, Türkiye ve Brezilya’nın İran nükleer sorunu konusunda
benzer görüşlere sahip olduğunu ve diplomatik yöntemlerle bu soruna çözüm bulunması konusundaki çabalarını sürdüreceklerini ifade
etmiştir.18
Brezilya’daki görüşmelerin hemen ardından Tahran’a giden Davutoğlu burada Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Dışişleri Bakanı
Muttaki ve Nükleer konulardaki Başmüzakereci Said Celili ile yap-
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tığı görüşmelerde, sorunun bütün taraflarca kabul edilebilecek bir
çözüme ulaştırılabilmesi için son dönemde sıkça gündeme gelen
nükleer takasın Türkiye’de gerçekleştirilebileceğini, İran’ın bu konuda artık çok fazla vakit kaybedilmeden Ankara’nın teklifine olumlu
cevap vermesi gerektiğini dile getirmiştir. İran’a karşı çok sert yaptırımların önüne geçebilmek için fazla zaman kalmadığını gören
Davutoğlu, Türkiye ve tüm bölgeyi olumsuz etkileyecek gelişmelerin
önüne geçebilmek için Tahran’ın artık somut adımlar atması gerektiğini düşünmekteydi. Bu aşamada Tahran’dan beklenen somut adım
ise, sorunun çözümü konusunda son dönemde gerçekçi bir alternatif
olarak konuşulan, İran’ın düşük oranda zenginleştirmiş olduğu çok
miktardaki uranyumu elinden çıkarması karşılığında kendi nükleer reaktörleri için gerekli olan yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş
olan uranyumu Batılı ülkelerden alması, yani nükleer takas formülüydü.19 Bu takas işleminin her iki tarafın da güvendiği bir ülke olan
Türkiye’de gerçekleştirilmesi, Ankara’nın Tahran’a sunduğu somut
teklifti. Tahran ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı bir
açıklamada Davutoğlu, en geç Haziran ayına kadar yeni bir yaptırım
kararının çıkacağını, İran’ın bu süre içerisinde iyi niyetini gösterecek
adımlar atmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi vermiştir: “Bir iki aylık süre var.
‘Bu sürede şeffaf olduğunuzu gösterecek adımlar atarak bu yaptırımlardan kurtulabilirsiniz. Atabileceğiniz birtakım adımlar var, bunları
yaparak güven ortamı yaratabilirsiniz’ dedik. ABD’li yetkililer, yeni
yönetimin ilk yılını doldurduğunu, bu süre içinde Obama ve diğer
yetkililerin İran’a uzlaşma elini uzattıklarını, ancak ellerinin havada
kaldığını düşünüyorlar. Türkiye olarak ne askeri bir hamle ne de yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Diplomatik yollarla sorunun çözümü
için her türlü adımı atmaya hazırız ancak, sizin de bunu istemeniz
gerek. İran, şeffaf olduğunu göstermeli ve nükleer silah istemediğine
ilişkin söylemini destekleyecek adımlar atmalı.”20
Davutoğlu bu şekilde İran’ın atacağı adımlarla olumlu bir atmosferin oluşturulması için çaba sarf ederken, ABD ve İsrail karşısında ciddi güvenlik endişelerine sahip olan Tahran yönetiminin, bu
ülkelerin Türkiye tarafından verilen sözlerle kendilerini ne kadar
bağlı hissedecekleri konusunda tereddütleri vardı.21 İsrail’in geçmiş-
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te Irak, Suriye ve Sudan gibi bölge ülkelerinin topraklarında gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, imzalanacak anlaşmalara rağmen benzer
girişimlerin İran’ın nükleer tesislerine karşı da yapılabileceği endişesini güçlendiriyordu. İran’ın ayrıca, kendi teslim edeceği uranyum
karşılığında Batılı ülkelerin daha yüksek oranda zenginleştirilmiş
uranyumu kendisine verecekleri konusunda da endişeleri mevcuttu.
İran’ın nükleer reaktörleri için gerekli oranda zenginleştirilmiş uranyumun Batılı ülkeler tarafından kısa sürede temin edilemeyeceği yönündeki bazı bilgiler bu endişeleri güçlendiriyordu.
Bu endişeler nedeniyle nükleer takas anlaşması konusunda
Türkiye’nin tekliflerine karşı hâlâ tereddütleri olan İran yönetiminin
ikna edilmesi için Brezilya’yı daha fazla devreye sokan Ankara, Mayıs ayı içerisinde sorunun barışçı çözümüne dair çalışmalarını iyice
yoğunlaştırmıştır. Türkiye bu çalışmalarını sürdürürken aşağıda sayılan noktalarda çok ciddi bir hassasiyetle hareket etmekteydi:
1. ABD ve İran’a karşı ağır yaptırımların zamanının geldiğini
düşünen diğer Batılı ülkelere, sorunun diplomatik yollarla çözümü konusunun tüm taraflar için en doğru tercih olacağını
anlatmaya çalışarak, İran’ın nükleer teknolojiyi askeri amaçlı
kullanması konusundaki endişeleri giderecek bir düzenlemenin mümkün olduğunu göstermek istiyordu.
2. Rusya ve özellikle de Çin’in İran’a yaptırımlar konusundaki
daha ılımlı tutumlarından yararlanmak suretiyle, bu ülkelerin barışçı çözüm konusunda Türkiye’nin girişimlerine süre
verilmesini sağlayacak bir tutum içinde olmalarını sağlamak
ve nihai olarak ulaşılacak olan bir takas anlaşmasına destek
vermelerini temin etmek istiyordu.22
3. İran’ın elindeki düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumu
teslim etmek konusundaki tereddütlerini giderecek bir güven
ortamı tesis etmek için, Tahran yönetiminin de güvendiği ve
uluslararası politikada son dönemlerde giderek etkinliği artan Brezilya’yı barış konusundaki arabuluculuk çabalarında
yanında görmek istiyordu. Bu şekilde hem Tahran yönetiminin, Türkiye’nin yanında Brezilya’nın da güvencesi altındaki bir anlaşmaya razı olma ihtimalinin artırılması, hem de
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ABD ve diğer Batılı ülkelerin muhtemel tepkilerinin yalnızca
Ankara’yı hedef almasının önüne geçilmesi amaçlanıyordu.
Türkiye’nin yanında Brezilya’nın da destek verdiği bir anlaşmayı reddetmek daha zor olacaktı.23
4. İranlı yöneticilerle yapılan yoğun görüşmelerde, gerek İran gerekse bölge ülkeleri açısından çok olumsuz sonuçlar doğuracak ağır yaptırımların kapıda olduğunu, Tahran yönetiminin
buna engel olmak için uranyum takası konusundaki önerileri
kabul ederek Batılı ülkelerin İran’ın nükleer silah yapmak istediği yolundaki iddialarının ortadan kalkmasını sağlaması
gerektiğini anlatmaya çalışılıyordu. Bunu yaparken de hem
İran’ın nükleer teknolojiyi barışçı amaçlarla kullanma hakkı
olduğunun altı çiziliyor hem de Ortadoğu bölgesinin nükleer
silahlardan arındırılması gerektiği vurgulanıyordu.24
O dönemde Türkiye ve Brezilya’nın girişimlerinin kendisini yeni
ve oldukça ağır BM yaptırımlarından kurtaracak tek ciddi alternatif
olduğunu fark eden Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin tutumlarına
karşı duyduğu bütün güvensizliğe rağmen bu iki ülkenin çağrılarına karşılık vermeyi tercih etmiştir. Mayıs ayı başında New York’ta
yapılan NPT gözden geçirme toplantısından dönerken İstanbul’a
uğrayan İran Dışişleri Bakanı Manuçer Muttaki burada Dışişleri
Bakanı Davutoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında, nükleer sorun
çerçevesindeki girişimlerini kastederek, bölgesel konulara hassasiyetini gösteren yapıcı çalışmalarından dolayı Türkiye’ye teşekkür
ettiğini belirtmiştir. New York’taki temasları hakkında da bilgi veren
Muttaki, Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesiyle yaptıkları görüşmelerde
fikirlerini aktarma fırsatı bulduklarını ve çalışmaların olumlu bir
sonuca varacağını umduklarını dile getirmiştir.25 Dışişleri Bakanı
Davutoğlu da, Türkiye’nin daima İran’la dostluk ve kardeşlik çerçevesinde ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, İran nükleer sorununun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini, diplomasi adına
atılacak tüm adımları desteklediklerini ve bu çerçevede İran ile Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri arasında müzakerelerin vakit geçirilmeden başlatılması gerektiğini söylemiştir. Davutoğlu, İran Ulusal
Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili ile “5+1 Grubu”nun temsilcisi durumundaki AB Dış
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İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton
arasında yapılması planlanan toplantının Türkiye’de gerçekleşmesine Muttaki’nin sıcak baktığını ifade etmiştir. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın Tahran’a yapacağı ziyaretin önemine de değinen
Davutoğlu, Türkiye’nin konuya ilişkin görüşlerinin altını bir kez
daha çizmiştir: “Biz her zaman söylediğimiz gibi ne olursa olsun bölgemizdeki nükleer silahlara kesinlikle karşıyız. Sorunların diplomasi
yoluyla çözülmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda yürütülen müzakere çalışmalarının diplomasi açısından çok büyük şans
olduğunu düşünüyoruz. Diplomasiye bu şans verilmeli. Bölgemiz ve
dünya, gerilimlerin uzağında tutulmalı diye düşünüyoruz. Türkiye
olarak bu çabaları sürdürmeye kararlıyız. Dostumuz Muttaki’den de
bu konuda olumlu mesajlar aldım.”26
Tahran Anlaşması
Türkiye ve Brezilya Dışişleri Bakanlarının İran nükleer sorununun çözümü konusunda Mayıs ayı içerisinde yoğunlaştırdığı çabaların bir sonuç vermesi için 16-17 Mayıs tarihi önemli bir tarihti. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan
ülkeleri bir araya getirecek olan G-15 toplantısı için bu tarihlerde
Tahran’da olacaktı ve iki ülke Dışişleri Bakanları, Brezilya Devlet
Başkanının yanında Başbakan Erdoğan’ın ve İran Cumhurbaşkanı
Ahmedinejad’ın katılacağı nihai bir toplantıyla “5+1 Grubu”na sunacakları takas anlaşmasının son şeklini almasını planlıyorlardı. 16
Mayıs tarihinde İran’a giderek burada İran Dışişleri Bakanı Muttaki
ile saatler süren görüşmeler yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim İran’ın son çekincelerini de ortadan kaldırmak için büyük gayret sarfetmişlerdir. Sonuçta görüşmelere Başbakan Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı da
Silva’nın da katılmasıyla zorlu bir görüşme maratonunun ardından
Tahran Anlaşması diye bilinen ortak deklarasyon, 17 Mayıs 2010
tarihinde imzalanabilmiştir. Üç ülke Dışişleri Bakanları tarafından
imzalanan ve 10 maddeden oluşan anlaşmanın önemli düzenlemeleri şunlardı:27
Anlaşmanın 1. maddesinde taraflar, NPT’ye bağlılıklarının altını çizdikten sonra, bu anlaşmanın “ilgili maddeleriyle uyumlu ola-
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rak, İran İslam Cumhuriyeti dahil tüm taraf devletlerin ayrımcılık
yapılmadan barışçı amaçlarla nükleer enerjiyi araştırma, üretme ve
kullanma (ve nükleer zenginleştirme faaliyetleri dahil nükleer yakıt
çevrimi) hakkına” sahip olduklarını vurgulamışlardır.
2., 3. ve 4. maddelerde anlaşmanın özünü oluşturan nükleer yakıt değişiminin barışçı nükleer işbirliğini başlatacak bir araç olduğu ifade edildikten sonra, çözüm yolunda atılan bu adımın İran’ın
NPT’den kaynaklanan haklarını tehlikeye atacak girişimlerin önüne
geçmesi beklentisi dile getirilmiştir.
5., 6. ve 7. maddelerde, planlanan nükleer yakıt değişiminin detayları açıklanmıştır. Buna göre, takas işleminin başlayabilmesi için
öncelikle İran’ın düşük oranda zenginleştirmiş olduğu 1200 kilogram uranyum Türkiye’de muhafaza altına alınacaktı. İran’ın taahhüt
ettiği gibi, bu 1200 kilogram düşük oranda zenginleştirilmiş olan
uranyumu Türkiye’ye teslim etmesi için ise Viyana Grubu (ABD,
Rusya ve Fransa) ve UAEK’nın Tahran Anlaşması’nı kabul ettiklerini
açıklamaları ve 120 kilogramlık daha yüksek oranda zenginleştirilmiş nükleer yakıtı İran’a verilmek üzere Türkiye’ye teslim edeceklerini kabul etmeleri gerekiyordu. Bunun ardından Türkiye, İran’ın 1 ay
içerisinde kendisine teslim edeceği 1200 kg düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumu, Viyana Grubu’nun 120 kg daha fazla zenginleştirilmiş uranyumu kendisine teslim etmelerinin ardından UAEK’ya
verecekti. Son aşamada ise bu 120 kiloluk uranyum Türkiye tarafından İran’a verilecekti. Viyana Grubu’nun, Tahran Araştırma Reaktörü için gerekli olan bu 120 kilogramlık uranyumu teslim etmesi için
öngörülen süre ise bir yıldı.28
Anlaşmanın 8. maddesinde, kararlaştırılan şartlara “saygı gösterilmediği takdirde, İran’ın talebi üzerine, Türkiye’nin süratle ve
şartsız olarak İran’ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyumunu
İran’a iade edeceği” öngörülmüş, 9. ve 10. maddelerinde ise, Türkiye
ve Brezilya’nın sorunun çözümü konusunda İran’ın görüşmelere açık
tutumundan duydukları memnuniyet dile getirilmiş ve tarafların,
birbirlerinin yapıcı rollerine ilişkin övgü ifadeleri yer almıştır.
Başbakan Erdoğan anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı
açıklamada, izlemiş olduğu olumlu tavırla anlaşmanın imzalanma-
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sını mümkün kılan ve Türkiye’ye güvenen İran yönetimine teşekkür
etmesinin ardından, bu sonuca ulaşılabilmesi için İran, Türkiye ve
Brezilya Dışişleri Bakanlarının kesintisiz bir şekilde 18 saat çalıştıklarını ifade etmiştir. Üç ülke arasında varılan bu anlaşmanın Ortadoğu bölgesi ve bütün dünya için çok büyük öneme sahip olduğunu
belirten Erdoğan, anlaşmanın uygulanabilirliği konusundaki eleştirileri dürüst olmamakla suçlamıştır. Bu çerçevede, İran’a Batılı ülkeler tarafından teslim edilmesi planlanan 120 kiloluk yakıtın 1 yıldan
önce verilemeyeceği söylemlerine karşı çıkan Erdoğan, bu konuda
kendilerine, en geç 10 ay içerisinde bu yakıtın teslim edilebileceğine dair bilgiler verildiğini, teknolojik olarak ise bu sürenin daha da
kısalabileceğini ve en geç 6 ayda söz konusu nükleer yakıtın İran’a
teslim edilmesinin mümkün olabileceğini ifade etmiştir.29
Tahran Anlaşması’nın imzalanmasıyla İran nükleer sorununun
artık çözüm yoluna girdiğini düşünen Erdoğan, şimdi dikkatlerin İsrail sorununun çözülmesine odaklanması gerektiğini ifade etmiş ve
İran’ın nükleer silah elde etme ihtimaline karşı bu kadar tepki gösteren uluslararası camianın İsrail’in sahip olduğu nükleer silahlar konusunda sessiz kalmasını eleştirmiştir: “İsrail’e karşı dünyanın bakışı
ne? Kuzey Kore ile ilgili dünya zaman zaman bazı şeyleri söylüyor,
uluslararası camia söylüyor. Peki İsrail’e karşı şu ana kadar ne söylediler? Onun için söylüyorum, üstünlerin hukuku mu yoksa hukukun
üstünlüğü mü? Burada artık insanlık tercihini yapacaktır, uluslararası camia tercihini yapacaktır. Adaleti o zaman göreceğiz.”30 Dışişleri
Bakanı Davutoğlu da anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada, İran’ın
çözüm konusunda üzerine düşeni yerine getirdiğini ve bu ülkeye
karşı uluslararası yaptırımların gündemden kalkması gerektiğini ifade etmiştir: “İran, bu adımıyla, uluslararası toplumun beklentilerine
olumlu cevap verdiğini göstermiştir. İran’la ilgili şüpheler bertaraf
edilmiştir.”31 Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise anlaşmanın
imzalanmasını “diplomasinin zaferi” olarak tanımlayarak bir güven
ortamı oluşturulduğunun altını çizmiştir.32
Türkiye, İran ve Brezilya tarafından çözüm konusunda atılmış
büyük bir adım olarak görülen Tahran Anlaşması’nın geçerli olabilmesi için “5+1 Grubu”na mensup ülkeler tarafından kabul edilmesi
gerektiğinden, bu ülkelerin anlaşmaya nasıl tepki göstereceği önem-
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liydi. Bu ülkelerin anlaşma konusundaki açıklamalarına bakıldığında, Çin ve Rusya’nın genel olarak olumlu bir tutum içinde oldukları,
ABD ve diğer Batılı ülkelerin ise anlaşmayı yetersiz olarak nitelendirdikleri görülür.
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yang Jiechi, “İran nükleer
sorununa uygun bir çözüm arayan diplomatik çabaları memnuniyet
ve takdirle karşıladıklarını ve gelişmeleri not ettiklerini” açıklarken,33
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada Medvedev’in, “Türkiye ve
Brezilya’nın, İran nükleer sorununa siyasal ve diplomatik bir çözüm
bulma yönündeki ortak çabalarını olumlu olarak değerlendirdiği
ifade edilmiştir: “Rusya, İran nükleer sorununa, uluslararası toplumu tatmin edecek yapıcı bir çözümün ortak bir çabayla araştırılması
ve geliştirilmesi yönündeki her tür fırsatı olumlu yönde değerlendirecektir.”34 Ancak imzalanan bu anlaşmanın sorunun çözümü için
yeterli olmayacağı konusunda Batılı ülkelerdeki genel kanaati bilen
Rusya Devlet Başkanı aynı gün kendi yaptığı bir açıklamada, memnuniyet verici olarak nitelendirdiği söz konusu üçlü anlaşmanın
“uluslararası kaygıların tümünü gidermede yetersiz kalabileceğini”
ifade etmiştir: “Birinci sorun şu; İran uranyum zenginleştirmeyi sürdürecek mi? Bu ülkenin yetkililerinin açıklamalarından anladığım
kadarıyla bu tür bir çalışmaya devam edecekler. Bu durumda, elbette, uluslararası toplumun daha önce sahip olduğu kaygılar sürebilecek. Bir sorun ortaya çıkıyor; Takas operasyonunun seviyesi yeterli
olacak mı? Uluslararası toplumun tüm üyeleri tatmin olacak mı?
Bunu bilemiyorum. Bu deklarasyon sonrası ne olacağını izlememiz
gerekecek.”35
ABD’den gelen açıklamalar ise İran, Türkiye ve Brezilya’nın adımlarının yetersizliğine vurgu yapıyordu. İsrail lobisinin etkisi altında
hareket eden Amerikan yönetimi için aslında nükleer konulardaki
sorunlar İran’la olan problemlerden yalnızca biriydi. Temel problemi İran’daki İslamcı rejimin ABD’nin bölge politikalarına şiddetle
karşı çıkması ve gerek petrolün Batı pazarlarına güvenli bir şekilde
ulaştırılmasını, gerekse İsrail’in güvenliğini tehdit etmesi olan Washington yönetimi için nükleer sorunun çözümü, İran’la yaşanan bu
sorunların çözümüyle yakından ilişkiliydi. Bu çerçevede Amerikan
yönetiminin, İran’ın nükleer çalışmalarını bu ülkeyi, yukarıda deği-
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nilen nedenlerden dolayı sürekli olarak baskı altında tutmak için bir
tür meşruiyet kaynağı olarak gördüğünü ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Bu durum Washington’un, İran nükleer sorununa hakkaniyet içerisinde ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde bir çözüm
bulunması konusunda çok fazla istekli olmamasını açıklamaktadır.
İran’a yaptırım konusunda bu kadar istekli olan Amerikan yönetiminin uluslararası hukuku tamamen ihlal ederek nükleer silah üreten İsrail’e karşı yaptırım uygulanması söz konusu olunca harekete
geçmek istememesi ve hatta bu tür çabalara engel olması bu tespitin
anlaşılmasına yardımcı olan bir tutumdur.
İran nükleer sorunu konusunda böyle bir yaklaşım içerisinde bulunan Amerikan yönetiminin Tahran Anlaşması’na ilk tepkisi, “ABD
ve uluslararası toplumun İran’ın nükleer arzularıyla ilgili ciddi endişeler taşımaya devam ettiği” ve “Tahran’ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yaptırımlar da dahil olmak üzere,
bunun sonuçlarıyla yüzleşeceği” şeklinde oldu.36 Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs bu açıklamaları yaparken Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton da, Tahran Anlaşması’nın uluslararası camiada İran’a karşı planlanan yeni yaptırımları engelleyecek şekilde olumlu bir hava
oluşturmasına mani olmak için, vakit geçirmeden yeni yaptırımlar
konusunda Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri arasında bir fikir birliği oluşturmak maksadıyla yürüttüğü çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu konuda özellikle Çin’in ikna edilmesi gerekiyordu ve ABD’nin
yoğun çabaları sonucu bu uzun sürmedi. Tahran Anlaşması’nın imzalanmasından bir gün sonra Amerikan Dışişleri Bakanı, Güvenlik
Konseyi’nin 5 üyesinin Tahran’a karşı daha sert yaptırımları öngören
yeni bir karar taslağı üzerinde uzlaşıya vardıklarını açıklayıp, özellikle Çin ve Rusya ile sıkı işbirliğinin bu uzlaşıyı mümkün kıldığının
altını çizdi.37
Amerikan yönetimi Türkiye ve Brezilya’nın çabalarını görmezden gelerek yeni bir yaptırım konusunda çalışırken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, Başbakan Erdoğan ve Brezilya
Devlet Başkanı da Silva’nın İran nükleer sorununun çözümü yönünde harcadıkları diplomatik çabaları takdir ettiğini ifade etmiştir:
“Bu (uranyum takas anlaşması), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
(UAEK) ve uluslararası toplumun daha geniş bir şekilde konuya da-
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hil olması halinde, sorunun müzakereler yoluyla çözümü yönünde
atılan olumlu bir adım olabilir. Anladığım kadarıyla UAEK’ya Türkiye, Brezilya ve İran tarafından imzalanan ortak bildiri ulaştı ve sanırım İranlı yetkililer de UAEK’ya resmi bir mektup gönderecekler.
UAEK’nın varılan bu takas anlaşmasını değerlendirmesini bekliyorum.”38
Ortadoğu bölgesinin ve dünyanın çok önemli bir sorunu olan
İran nükleer sorununun özellikle bölge ülkelerine çok büyük zararlar verecek şekilde çatışmaya dönüşmeden çözümü konusunda gerçekten ciddi gayretler sarfeden Türkiye, bu gayretlerin başta
Washington olmak üzere neredeyse bütün Batılı ülke başkentlerinde
“ABD’nin pişmiş aşına su katmak”39 şeklinde algılanmasından çok
rahatsız olmuştur. Başbakan Erdoğan yapılan anlaşmanın çözüm yolunda kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu vurgulayan girişimlerde bulunmuş, bu çerçevede ABD ve Rusya Başkanları başta olmak
üzere birçok ülke lideriyle telefon görüşmesi yaparak 26 ülke liderine Tahran Anlaşması hakkında bilgiler içeren mektuplar yazmıştır.40
Türkiye ayrıca Brezilya ile birlikte BM Güvenlik Konseyi’ne de bir
ortak mektup göndererek, sorunun barışçı yöntemlerle çözümünü
engelleyecek tedbirlerden kaçınılması ve diplomatik girişimlere şans
verilmesini istemiştir.41
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da İstanbul’da yaptığı bir basın
toplantısında nükleer takas anlaşmasını “son 30 yılda İran’ın gerçekleştirdiği en önemli diplomatik açılımlardan birisi» olarak nitelendirirken, “5+1 Grubu” ülkelerinin olumlu gündem peşinde olmaları
gerektiğini, yaptırımların olumlu bir gündem olmadığını ve yaptırımların gündeme getirilmesi durumunda Türkiye’nin destek vermeyeceğini ifade etmiştir: “Artık imzalar atıldıktan sonra şüpheler bitmeli. Birleşmiş Milletler üyesi 3 ülkenin imzaları şaka değildir. İran
üzerine düşen taahhütleri yerine getirecektir... Uygulamada sıkıntı
olursa o da iyi niyetle aşılır”.42 Başka bir programda da konuya ilişkin soruları cevaplayan Davutoğlu, “anlaşmanın ardında Türkiye’nin
itibarı var” sözleriyle konunun Ankara açısından ne kadar önemli
olduğunun altını çizmiş, Ortadoğu bölgesinde “merkez aktör ülke”
olarak tanımladığı Türkiye’nin “bu coğrafyadaki uçan kuştan haberi olması gerektiğini” ifade ederek İran’la ilişkilerin ekonomik çıkar
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boyutuna da değinmiştir: “Bizim insani temel ilkeler dışındaki ikinci
ilkemiz milli çıkarlarımızdır. İran ekonomisi ile bütünleşmek istiyoruz. İran’a yaptırımı etik ve hukuki olarak doğru bulmuyorum. İran’a
ambargo Türkiye’nin milli çıkarlarına zarar verecektir. Kendimizi
karşı tarafın yerine koyup düşünmemiz de lazım. İran’a yaptırımda
ısrarlı olurlarsa bunu mazur görmeyiz.”43
Türkiye çok net bir şekilde “insani temel ilkeler” ve “milli çıkarları” çerçevesinde konuya yaklaştığını ve bu çerçeveden bakıldığında
sorunun barışçı yöntemlerle çözülmesi için çaba sarf ettiğini açıklasa da, dünya politikasına “güç politikası” perspektifinden bakmaya
alışık olan Batılı ülkelerdeki bazı çevreler, Türkiye ve Brezilya’nın
çabalarını kendi nüfuz alanlarına ve politika tarzlarına bir müdahale olarak gördükleri için bu girişimlerden çok rahatsız olmuşlardır.
Alman “Die Welt” ve İngiliz “The Guardian” gazetelerinin Tahran
Anlaşması’yla ilgili attıkları başlıklar bu rahatsızlığı yansıtmaktadır:
“Die neuen ‘Blockfreien’ auf dem Weg in eine unheilige Allianz”
(Yeni ‘Bağlantısızlar’ kutsal olmayan bir ittifak yolunda),44 “Neue
Allianzen fordern den Westen heraus” (Yeni ittifaklar Batıya meydan okuyor),45 “The Iran nuclear deal and the new premier league of
global powers” (İran nükleer anlaşması ve yeni küresel güçler birinci
ligi).46
Yeni Yaptırımlar ve Türkiye’nin Tutumu
Türkiye ve Brezilya’nın aracılığıyla imzalanan nükleer takas anlaşmasını yeterli bulmayan ve hatta İran’a karşı izledikleri güç politikasını sorgulayan bir araç olarak gördükleri bu anlaşmadan rahatsız
olan ABD ve diğer Batılı devletler bu anlaşmaya hiç şans vermeden
Güvenlik Konseyi’nden çıkaracakları yeni bir yaptırım kararına yoğunlaşırken, anlaşmanın uygulanmasını kendi “itibarları” açısından
zaruri gören Türkiye ve Brezilya ise İran’a karşı daha ağır yaptırımları öngören bir kararın alınmasını engellemek ve soruna çözüm arayışlarında Tahran Anlaşması’nın esas alınmasını sağlamak için çalışmışlardır. Taraflar bu pozisyonları çerçevesinde bir yandan üçüncü
tarafları kendi yanlarına çekmeye çalışacak girişimlerde bulunurlarken, bir yandan da birbirlerini ikna etmek için yoğun temaslar gerçekleştirmişlerdir.
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Özellikle Türkiye açısından, komşusu ve ekonomik ilişkilerini
canlandırmak istediği İran ile uzun yıllardan beri müttefiki ve Ortadoğu politikalarında önemli bir aktör olan ABD arasında denge
kurmak çok önemliydi. AK Parti hükümeti, İran konusunda izlemiş
olduğu politikanın Türkiye ve bölge açısından doğabilecek zararların önlenmesi konusunda en doğru yol olduğuna inanıyordu; ancak
diğer taraftan da önemli bağlara sahip olduğu Amerikan yönetimiyle arasındaki ilişkilerin kopma noktasına gelmesini istemiyordu. Bu
nedenle, ülkesindeki İsrail lobisi ve şahinlerin de etkisiyle İran’a karşı
sert yaptırımlar konusunda kararlı bir tutum izleyen Obama yönetimini, gerginliği daha da artıracak bu politikasından vazgeçirmek
için son ana kadar Washington ile bütün görüşme kanalları açık tutulurken, bir yandan da, Türkiye’nin bu politikaya destek vermesinin, birilerinin iddia ettiği gibi, Ankara’nın artık Batı dünyasına sırtını dönmek istediğinin bir işareti değil, gerçekten sorunun barışçı
yöntemlerle çözülebileceğine olan inancından kaynaklanan bir tavır
olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.
BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a karşı sert yaptırımların görüşüleceği gün yaklaşırken, Güvenlik Konseyi’nin iki geçici üyesi Türkiye ve Brezilya’nın oylamada nasıl bir tavır gösterecekleri de merakla
beklenmiştir. Amerikan yönetimi ve diğer Batılı ülkeler kendi açılarından baktıklarında, Türkiye ve Brezilya’nın, “nükleer silah elde etmeye çalışarak dünya barışını tehdit eden” bir ülke olarak gördükleri
İran’ın yanında değil, “İran’ın nükleer silah elde etmesine karşı çıkarak dünya barışını korumaya çalışan(!)” kendileriyle birlikte hareket
etmesini bekliyorlardı. Türkiye içindeki bazı kesimler de, Ankara’nın
artık müttefiki ABD ile fundamentalist İran arasında bir tercih yapma noktasına geldiğini ve bu tercihin ABD olması gerektiğini, aksi
takdirde Türkiye’nin çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağı
düşüncesindeydiler. 2009’dan beri hız kazanan “eksen kayması” tartışmaları da hem içeride hem de dışarıda iyice alevlendirilerek hükümet baskı altına alındı.
Bütün bu baskılar altında karar vermek durumunda olan Erdoğan hükümeti oluşturulmak istenen olumsuz havaya rağmen Tahran Anlaşması’ndaki imzasının arkasında durdu ve BM Güvenlik Konseyi’nde 9 Haziran’da yapılan oylamada Brezilya ile birlikte
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İran’a karşı yaptırımların ağırlaştırılmasını öngören karar tasarısına
ret oyu kullandı. Başbakan Erdoğan Amerikan Başkanı Obama’nın
kendisini aramasına ve uzun bir görüşmenin ardından en azından
çekimser oy kullanılmasını rica etmesine rağmen ret oyunda ısrar
etti.47 Lübnan’ın çekimser oy kullandığı oylamada aralarında Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesiyle Almanya’nın da bulunduğu 12 ülke
olumlu oy kullanarak tasarının 1929 sayılı Güvenlik Konseyi kararı
olarak kabul edilmesini sağladılar.48 Bu kararın alınmasından sadece birkaç saat önce Viyana Grubu olarak adlandırılan ABD, Fransa
ve Rusya’nın Tahran Anlaşması konusunda kendilerine gönderilen
mektubu reddetmeleri zamanlama açısından çok ilginçti. Bu ülkelerin kendilerine Türkiye, Brezilya ve İran tarafından sunulan nükleer
takas teklifini reddettiklerini Güvenlik Konseyi kararından hemen
önce açıklamaları, yaptırım dışında çözüm konusunda yeni girişimlere süre tanımak istemediklerinin göstergesi olarak yorumlandı.
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ertuğrul Apakan: “Tahran Deklarasyonu yeni bir gerçek yarattı. Kapsamlı çözümün ilk adımıydı.
Deklarasyona yeterli zaman verilmeliydi. Viyana Grubu’nun deklarasyonu reddetmesiyle, yaptırım oylamasının aynı gün olması bizi
olumsuz etkiledi” derken Brezilya’dan “ İran’a hiç zaman tanınmadı. Bu hareketle İran’a yanlış sinyal gönderiliyor” açıklaması geldi.49
Özellikle İran’a karşı yaptırım kararıyla ülkesindeki İsrail lobisinin
ve diğer “şahinler”in baskısını hafifletmek isteyen Amerikan Başkanı
Obama açısından Güvenlik Konseyi’nin daha ağır yaptırımlar içeren
bir karar alması zorunlu hale gelmişti.
Çin ve Rusya gibi, ABD’nin küresel rakipleri olarak görülen ve
İran’la yakın zamanlara kadar bu konuda sıkı işbirliği yapmış iki
büyük ülkenin bile Amerikan yönetimi ile birlikte oy kullandığı bir
konuda Türkiye ve Brezilya’nın aksi yönde oy kullanması uluslararası
politikanın kendine özgü yapısı çerçevesinden bakıldığında aşağıdaki gibi yorumlanabilir:
1. Dünya sorunlarına yaklaşım konusunda uluslararası sistemin
etkin güçlerinden farklı bakış açılarına sahip yeni güçler de
söz konusudur. Bu güçler arasında yer alan Brezilya ve Türkiye, uluslararası sistemin aykırı sesleri arasında yer alan İran
ve Venezuela gibi ülkelerden farklı olarak, dünya sorunlarına
ilişkin görüşlerini fanatik bir radikalizm diliyle değil, uluslara-
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rası kamuoyunu ikna etmeye dönük ılımlı bir dille anlatmaktadırlar. Bunu yaparken de, ABD gibi uluslararası politikanın
etkin güçleriyle aralarındaki ilişkinin bozulmamasına dikkat
etmişler; ancak bu ilişkinin artık eşit taraflar arasındaki dengeli bir ilişki şeklinde şekillenmesini de talep etmişlerdir. Yani
ABD ve diğer büyük güçler, bir yandan kendileriyle iyi geçinmeye özen gösteren, diğer yandan ise uluslararası politikaya
ilişkin kendilerinden farklı görüşlere sahip ve bu görüşlerinin
arkasında sonuna kadar durmaya kararlı ülkelerle karşı karşıya olduklarını görmüşlerdir.50
2. Nükleer takas anlaşması ile Tahran’ı çözüm konusunda belirli
bir noktaya kadar getiren iki ülkenin, kendilerinin çabalarıyla
imzalanan bu anlaşmayı dikkate almayan ülkeler tarafından
hazırlanan ve İran’a karşı ağır yaptırımları öngören Güvenlik
Konseyi karar tasarısının kabulüne onay vermeleri (kabul ya
da çekimser oy kullanmak suretiyle), İran’a verdikleri güvenceyi ihlal etmeleri anlamına gelecekti. Ret dışındaki herhangi
bir oy, çözüm konusunda önemli bir adım olarak nitelendirdikleri Tahran Anlaşması’nı kendilerinin de kabul etmedikleri
anlamına gelecekti.51
3. Türkiye açısından spesifik olarak bakıldığında ise, AK Parti
iktidarının neredeyse tamamını kapsayacak şekilde dile getirilen; İran’ın Türkiye’nin önemli bir komşusu olduğu, iki ülke
arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği, özellikle enerji ihtiyacı her geçen gün artan Türkiye için İran’ın
önemli bir enerji tedarikçisi olduğu ve Irak’takine benzer bir
çatışmanın İran’da da yaşanmasının başta Türkiye olmak üzere bütün bölgeyi felakete sürükleyeceği görüşleri çerçevesinde, Türkiye, İran nükleer sorunun barışçı çözümüne hizmet
etmediğini düşündüğü yeni yaptırımları kapsayan 1929 sayılı
karara ret oyu vermiştir.52
Güvenlik Konseyi kararına verilen tepkilere bakıldığında, farklı
kesimlerin soruna yaklaşımları çerçevesinde farklı tepkiler verdiği
görülmüştür. Öncelikle Türkiye’nin tepkisine bakılacak olursa, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir televizyon programında yaptığı
açıklamalarda yaptırım kararıyla birlikte artık Tahran Anlaşması’nın
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bir hükmü kalmadığı yönündeki yorumlara karşı çıkarak, Türkiye
ve Brezilya’nın verdikleri ret oyuyla anlaşmanın yürürlükte kalmasını mümkün kıldıklarını söylemiştir. Yaptırım kararında ve Viyana Grubu’nun Güvenlik Konseyi kararının alındığı gün gönderdiği
mektupta Tahran Anlaşması’na atıfta bulunulduğunun altını çizen
Davutoğlu, Türkiye’nin Tahran Anlaşması zemininde diplomatik
bir çözüme ulaşılması için çabalarını artıracağını ifade etmiştir. “17
Mayıs’ta Tahran’da atılan imzaların kaydının tarihe geçtiğini” vurgulayan Davutoğlu, bundan sonra yaptırım kararı sonucunda artık
diplomasinin zamanının geldiğini görmesini beklediği “5+1 Grubu” üyeleriyle, Tahran Anlaşması’nın arkasında duran iki ülkenin
desteğini alan İran arasında müzakere sürecinin devam edeceğini
umduğunu dile getirmiştir. Türkiye’nin izlediği politikanın ABD ile
sorunlara yol açacağı yönündeki görüşleri de reddeden Davutoğlu,
Türkiye’nin bu konuda herhangi bir gizli gündemle hareket etmediğini, anlaşılır ve net bir tavır içerisinde olduğunu, bu tavrın sürekli
olarak Amerikan yönetimine aktarıldığını ve Ankara’nın attığı adımlarla “Amerikan Başkanı Obama’nın politikalarının önünü açtığını”
söyleyerek, “tüm bu çabadan sonra, bir günde 18 saat süren müzakerelerden sonra kimsenin Tahran’da varılan anlaşmanın yok sayılmasını bekleyemeyeceğini” ifade etmiştir.53
Başbakan Erdoğan’da Türkiye’nin Brezilya ile birlikte çözüm yolunda attığı adımların Washington yönetimini rahatsız etmemesi gerektiğini düşünmekteydi. İki ülkenin kendi başlarına hareket etmediğini belirten Erdoğan, Tahran Anlaşması’nda önerilen hususların
Amerikan Başkanı Obama’nın kendisine ve Brezilya Devlet Başkanı
da Silva’ya yazdığı mektupların içeriğinden farkı olmadığını, kendisinin Obama ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İran yönetimine karşı
Washington’un duyduğu güvensizlik karşısında Türkiye’nin gerekli
güvenceyi verdiğini ve İran’ın anlaşmaya uymaması durumunda bu
ülkenin yalnızlığa itilmesine destek vereceğini söylediklerini ifade
etmiştir. Başbakan Erdoğan Türkiye’nin Güvenlik Konseyi’ndeki tutumunun ABD ile ilişkilere yansımaları konusunda ise, “Türkiye’nin
misyonunu ve önemini en iyi idrak edebilecek ülkelerden birisi” ve
“kadim dostumuz” diye tanımladığı “ABD ile sadece kağıt üzerinde
değil dünyanın dört bir yanında çok boyutlu işbirliği ağı bulundu-
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ğunun” altını çizdikten sonra, zaman zaman ortaya çıkan farklılıkların kullanılan yöntemlerden veya öncelik sıralamasından kaynaklandığını söylemiş ve ABD yönetiminin, Türkiye’nin duruşunun,
işbirliğini daha da etkin hale getirecek bir mahiyet taşıdığını çok iyi
anlaması gerektiği tavsiyesinde bulunmuştur. Türkiye’nin “kararlı”
duruşundan dolayı eksen kayması suçlamalarına maruz kaldığına da
değinen Erdoğan, bunun kara propagandadan ibaret olduğu eleştirisinin ardından “Türkiyenin ekseni barış, dayanışma ve hukuk eksenidir” tespitini yapmıştır.54
Başbakan Erdoğan ayrıca Güvenlik Konseyi’ndeki oylamadan
bir gün sonra İstanbul’da yapılan Türk-Arap İşbirliği Forumu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ‘hayır’ oyu kullanmasının
itibarı ile alakalı bir konu olduğunun altını çizmiştir: “Biz ‘hayır’ dememiş olsaydık, kendimizi inkar etmiş olurduk, imzalarımızı inkar
etmiş olurduk, bu onursuz bir davranış olurdu. Biz bu onursuzluğu
kabul edemezdik. Böyle bir yanlışa ortak olmak istemeyiz. Çünkü
tarih bizi affetmez. Gelecek kuşaklar nesiller bizi affetmez. Onun için
‘Biz duruşumuzu omurgalı sergilemek durumundayız’ dedik ve bu
adımı attık.”55
Türkiye ve Brezilya’nın 1929 sayılı Güvenlik Konseyi kararına
olumsuz oy kullanmasının Amerikan tarafında nasıl algılandığına
gelince, Türkiye’deki bazı çevrelerin iddia ettiği gibi Türkiye’nin bu
tavrı Türk-Amerikan ilişkilerinde derin bir çatlağa neden olmamıştır. ABD’deki yöneticiler Ankara’nın tutumundan hoşnut olmasa da,
Türkiye gibi Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya’da birçok konuda işbirliği yaptıkları önemli bir ülkeyle, İran ya da İsrail gibi konularda
yaşanan görüş ayrılıkları yüzünden aralarının ciddi şekilde bozulmasını istemiyorlardı. AK Parti hükümetinin ABD ile görüş ayrılığı
yaşadığı konularda da sürekli olarak Washington’u bilgilendirmesi
ve gerçek niyetinin Amerikan yönetimiyle, eşit taraflar arasında
dengeli bir ilişki kurmak olduğunu göstermeye özen göstermesi, bu
çerçevede zaman zaman görüş ayrılığı oluşan konularda Türkiye’nin
kendi çıkarlarının gerektirdiği adımları samimi bir şekilde atmaya
çalıştığını anlatması, ABD’nin de Türkiye ile ilişkilerinde dengeli davranmaya dikkat etmesi sonucunu doğurmaktadır. Amerikan
yönetiminden Türkiye’nin İran’a yaptırım kararına ret oyu vermesi
sonrasında gelen açıklamalar bu dengeli davranışın göstergesiydi.
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Ülke içerisindeki değişik kesimlerden gelen sert açıklama ve yorumlara rağmen56 ABD hükümeti sözcüleri Türkiye ve Brezilya’nın
‘hayır’ oylarının kendileri açısından bir “hayal kırıklığı” olduğunu
belirtmenin ötesine gitmediler. Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs
ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı
William Burns bu “hayal kırıklığını” dile getirmelerinin ardından,
İran’ın nükleer silah yapmasına karşı olduklarını bildikleri Türkiye
ve Brezilya’nın İran sorununun çözümü konusundaki çabalarını saygıyla karşıladıklarını ifade etmişlerdir.57
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley de, “İran’a yaptırımların etkisi ve kararın zamanlaması konusunda Türkiye ve
Brezilya’nın farklı bakış açısına sahip olmasına saygı duyduklarını”
ve “spesifik yöntemler üzerinde anlaşmazlıkları olsa da Türkiye, Brezilya ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceklerini” söylemiştir.
Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Güvenlik Konseyi kararı sonrasında yaptığı bir açıklamada, “İran’a yönelik süregelen diplomatik yardım çerçevesinde, Türkiye ve Brezilya’nın önemli bir rol
oynamayı sürdüreceğini düşündüğünü” ifade ederek bundan sonraki
süreçte de diplomatik müzakerelerin önemli bir rol oynayacağını ve
Türkiye ile Brezilya arabuluculuğuyla imzalanan nükleer takas anlaşmasının önemli bir zemin oluşturacağını kabul etmiş oluyordu.58
İran’a yaptırım kararının hararetli savunucuları arasında yer
alan Fransa’nın Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner de, Güvenlik
Konseyi’nin yeni yaptırımlarının İran nükleer sorununun çözümü
konusunda diyaloğun reddi anlamına gelmediğini, aksine “Tahran
ile diyaloğun gerekliliğinin teyidi” olarak görülmesi gerektiğini ifade
ederek, bundan sonra izlenecek yolda Türkiye ve Brezilya’nın çabalarından yararlanılabileceğinin ipuçlarını vermiştir.59
Güvenlik Konseyi’nde alınan yaptırım kararı, İran’ın uranyum
üretimi ve ticareti ile ilgili faaliyetlerine, ağır silahlar ve füze sistemleri başta olmak üzere İran’a belirli silahların satışına ve bu ülkenin
nükleer alandaki çalışmalarını finanse etmesine yardımcı olacağı
düşünülen yurtdışındaki finansal faaliyetlerine geniş kısıtlamalar
getirirken, BM üyesi bütün ülkelerin bu karara destek vermesi çağrısı yapılıyordu. Türkiye de Brezilya gibi, Güvenlik Konseyi Kararı’na
karşı çıksa da kararla birlikte getirilen düzenlemelere uyacağını açıklamıştır.60 Yaptırım kararı diplomatik çözüm konusunda çalışan iki
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ülke ve İran’da önemli bir hayal kırıklığına yol açsa da, nükleer takas
temelli çözüm arayışları yıl sonuna kadar devam etmiştir. Bu çerçevede, bazen İran ya da ABD ve müttefiklerinin diplomatik çözüm
konusunda yeni görüşmelere hazır oldukları, bazen de yeni görüşmelere yanaşmadıkları haberleri gazetelerde yer almış; kimi zaman
ABD ve Batılı ülkelerin Türkiye’nin arabuluculuğu, kimi zaman
ise Türkiye’nin çabalarından hoşnutsuzluğuna dair haberler ve son
dönemlerde yeniden başlaması muhtemel görüşmelerin Türkiye’de
yapılması söylentileri de medyaya yansımıştır.61 Ancak Türkiye’nin
bütün çalışmalarına rağmen 2010 sonuna kadar taraflar arasında sorunun barışçı yollardan çözümüne ilişkin doğrudan müzakerelerin
gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştır.
Ekonomik İlişkiler
İran Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip komşusu olarak
Türkiye’nin ihracat sektörü açısından çok önemli bir pazar konumundadır. Ülkenin 2007 yılında yalnızca 700 milyon dolar, 2009
yılında da 3 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı almış
olması, bu açıdan henüz büyük fırsatlara sahip olduğunu göstermektedir. Gerek BM yaptırımları ve gerekse ABD ve AB gibi güçlerin
uyguladığı tek taraflı yaptırımlar yüzünden dünya piyasalarına entegrasyon konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan İran, Türkiyeli yatırımcılar açısından önemli imkanlar sunmaktadır.62 Bu imkanları değerlendiren Türk firmaları başta enerji olmak üzere birçok farklı alanda
İran’da yatırımlar yaparak, hem kendileri büyük miktarlarda kazanç
sağlamışlar hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır.
İran’la ticaretin, toplam nüfusları 150 milyona yaklaşan bu iki
ülkenin arasında olması gereken noktaya çıkarılması konusunda
çabalar 2010 yılında da devam ettirilmiştir. 2009 yılında yaşanan
krizle birlikte 5,4 milyar dolar seviyesine gerileyen iki ülke ticareti 2010 yılında 10,7 milyar dolara çıkarak kriz öncesindeki düzeyin
üzerine yükselmiştir. Türkiye açısından sevindirici olan ise, İran’a
olan ihracatın kriz öncesine göre yaklaşık yüzde 50 artması, buna
karşılık ithalatın kriz öncesindeki düzeyin gerisinde kalmasıydı. Bu
sayede Türkiye İran ile olan dış ticarette çok büyük boyutlarda olan
dış ticaret açığını biraz olsun azaltmıştır. Bu açığın petrol ve doğal-
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gaz ithalatından kaynaklandığının altını bir kez daha çizmekte fayda
vardır. Türkiye’nin 2010 yılında İran’dan yaptığı ithalatın yaklaşık
yüzde 88’ini petrol, doğalgaz ve petrol yan ürünleri oluşturmuştur.63
Buna karşılık Türkiye’den İran’a yapılan ihracat bir ürün grubuna yoğunlaşmayıp çeşitli kalemlerden oluşmuştur. Türkiye’nin ihracatında
öne çıkan ürün grupları demir-çelik, makine ve teçhizat, mineral yakıt ürünleri ile plastik ve plastik eşyalardır.64
Türkiye’nin Toplam Ticaretinde İran’ın Payı (Milyon Dolar)
Toplam
İhracat

İran’a
İhracat

İran’ın
Payı %

Toplam
İthalat

İran’dan
İthalat

İran’ın
Payı %

1970

588

5,2

0,88

947

0,03

0,03

1980

2.910

84

2,88

7.909

802

10,1

1990

12.959

495

3,81

22.302

492

2,20

2000

27.774

235

0,84

54.502

815

1,49

2007

107.271

1.441

1,34

170.062

6.615

3,88

2008

132.027

2.029

1,53

201.963

8.199

4,06

2009

102.142

2.024

1,98

140.928

3.405

2,41

2010

113.883

3.044

2,67

185.544

7.645

4,12

Kaynak: TÜİK ve WTO Time Series on international trade

İran’ın Toplam Ticaretinde Türkiye’nin Payı (Milyon Dolar)
1970
1980
1990
2000
2007
2008
2009
2010

Toplam
İhracat
2.403
12.338
19.305
28.739
88.733
113.668
78.830
100.900

Türkiye’ye Türkiye’nin
İhracat
Payı %
0,03
0,001
802
6,50
492
2,54
815
2,83
6.615
7,45
8.199
7,21
3.405
4,31
7.645

7,57

Toplam
İthalat
1.662
12.246
20.322
13.898
44.942
57.401
50.469
62.670

Türkiye’den Türkiye’nin
İthalat
Payı %
5,2
0,31
84
0,68
495
2,43
235
1,69
1.441
3,20
2.029
3,53
2.024
4,01
3.044

4,85

Kaynak: TÜİK ve WTO Time Series on international trade

İki ülke arasındaki ticarette 2009’a göre yüzde 100 oranında bir
artış gerçekleşse de, 10,7 milyar dolarlık ticaret hacminin Türkiye
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ve İran’ın genel ekonomik büyüklükleri ve nüfus potansiyelleri açısından bakıldığında halen daha çok düşük düzeyde olduğunu tespit
etmek gerekmektedir. Satın alma gücü paritesi açısından bakıldığında GSYH toplamları 1.950 milyar dolara ulaşan iki ülke arasındaki
ticaret hacminin yalnızca 10,7 milyar dolar olması, Türkiye ve İran’ın
ekonomik alanda işbirliğini ne kadar ihmal ettiklerinin açık bir göstergesidir.65 Yaklaşık aynı nüfus potansiyeline sahip olan Almanya ile
Fransa’nın GSYH toplamları yaklaşık 5.260 milyar dolar iken (Türkiye ile İran toplamının yaklaşık 2,7 katı) aralarındaki ticaretin 250
milyar dolar civarında olması (Türkiye ile İran ticaret hacminin yaklaşık 23 katı) asıl sorunun Türkiye ile İran’ın ekonomik büyüklüklerinden değil birbirleriyle ekonomik ilişkileri geliştirme konusundaki
ilgisizliklerinden kaynaklandığını göstermektedir. İran’ın dış ticaretinde Türkiye’nin payının (2010’da yüzde 6,5) Türkiye’nin dış ticaretinde İran’ın payına (2010’da yüzde 3,5) göre yaklaşık iki kat daha
fazla olduğu düşünülürse bu ilgisizliğin daha çok Türkiye tarafından
kaynaklandığını ileri sürmek yanlış olmayacaktır.
Ancak Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin ve bu çerçevede özellikle ticaretin artırılması konusunda önemli engeller olduğunun da altını çizmek gerekir. Bu engellerden en önemlisi, başta
ABD olmak üzere Batılı ülkelerin İran’a karşı uyguladığı yalnızlaştırma politikası ve bu çerçevede gerek kendi kararlarıyla gerekse de
BM Güvenlik Konseyi’nden çıkardıkları kararlarla bu ülkeye karşı
yaptırım uygulamalarıdır. Bu ülkeler Türkiye gibi ülkeleri de bu yaptırımlara uymaları konusunda baskı altına almaktadırlar. Türkiye
özellikle ABD ve AB’nin İran’a karşı ilan ettikleri ve müttefiklerinin de uymasını bekledikleri yaptırımlara elinden geldiğince karşı
koymuş; kendi çıkarlarını ve ihtiyaçlarını gerekçe göstererek İran ile
ekonomik ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. Ancak bu nedenle sürekli olarak bazı kesimler tarafından “eksen kayması” ve “Batıya sırtını dönme” suçlamalarıyla karşılaştığından dikkatli hareket etmek
zorunda kalmış ve bazı sektörlerde İran’la işbirliğinden kaçınmıştır.
İran ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin
önündeki bir diğer engel ise Tahran yönetiminin uygulamış olduğu
yüksek gümrük vergileridir. “Tekstilde yüzde 100, otomotivde yüzde
70, mobilyada yüzde 10 ilâ 55, tarım ürünlerinde yüzde 25, gıdada
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yüzde 15, makinelerde yüzde 10-30, kimyada yüzde 10” olarak uygulanan gümrük vergileri bu ülke ile ticaret yapmak isteyen Türk
firmaları açısından ciddi zorluklar oluşturmaktadır.66
Suriye ile İlişkiler
Türkiye ile son yıllarda çok yakın ilişkiler içerisinde olan Suriye’deki Beşar Esad yönetimi, 2010 yılında da ikili ilişkileri geliştiren
önemli kararlar almış; bölgede ekonomik istikrarın sürekli hale gelmesi yolunda politikalar geliştirerek bu süreci daha geniş bir alana
yaymayı hedeflediğini ifade etmiştir. Bu çerçevede iki ülkeden üst
düzey bürokratlar karşılıklı ziyaretler gerçekleştirirken farklı alanlarda işbirliği antlaşmaları imzalamışlardır. Ayrıca ilki 2009’da düzenlenen Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin
ikincisi Ekim ayında düzenlenmiş, iki ülkeden çok sayıda bakanın
katılımının gerçekleştiği toplantılarda geçen sene farklı alanlarda
imzalanan 51 antlaşmanın uygulamasına dair görüş alışverişinde
bulunulmuştur. İki ülkenin güvenlik alanında da yakınlaşma içerisine girdikleri gözlemlenirken, Şam yönetiminin terör örgütü PKK
mensuplarına yönelik tutuklamaları Ankara tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.
Üst Düzey Ziyaretler
Türk dış politikasının son yıllarda Ortadoğu’ya gösterdiği meyil
ve bu bölgede işbirliğini artırıcı bir çaba içerisinde olması ekonomiden tarıma, turizmden savunma sanayine birçok alanda Ankara’nın
bölge ülkeleriyle yakınlaşmasını sağlamıştır. Özellikle bakanlar düzeyinde gerçekleşen ziyaretler işbirliği anlaşmalarıyla sonuçlanmış;
Türkiye’nin bölge ülkeleriyle kıyaslandığında göreceli refahının yaygınlaşması hedeflenmiştir. Bu durumdan en olumlu biçimde etkilenen ülke şüphesiz Türkiye’nin güney komşusu Suriye olmuştur.
Kültürel anlamda da önemli benzerlikleri olan iki ülke akabinde vizelerin de karşılıklı olarak kaldırılması gibi unsurların da etkisiyle bu
dönemde adeta bir ‘örnek komşuluk modeli’ oluşturmuştur.
2010 yılındaki ilk üst düzey ziyaret Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın
başkanlığında, Gümrük Müsteşarı Maksut Mete ve TOBB Başka-
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nı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir heyetin 19
Ocak’ta Türkiye-Suriye sınır kapılarının ortak idaresi konusunu görüşmek üzere Şam’a iki günlük bir çalışma gezisi ile gerçekleşmiştir.67
Aralık 2009’daki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısında iki
ülke sınır kapılarının birlikte idare edilmesine ilişkin imzalanan protokolün ardından bu konuda çalışmalara başlanmıştı.68 Türkiye’den
Suriye’ye yapılacak girişlerde sadece çıkış beyanı yapılacağını belirten Yazıcı, “ mükellef tüccarın çıkış gümrüğündeki beyanının otomatik olarak diğer tarafa aktarılacağını, bu bilgiler çerçevesinde giriş
gümrüğü kontrolünün yapılacağını ve bu şekilde işlemlerin hızlandırılacağını” ifade etmiştir.69 Yazıcı yine bu çerçevede Suriye Başbakanı Naci Otri ve Maliye Bakanı Muhammed El-Hüseyin ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.70 Ortak sınır kapısı ile ilgili bir yol haritası
çizilmiş ve en kısa zamanda bunun uygulamaya geçirilmesine karar
verilmiştir.
Haziran ayında taraflar bu kez İstanbul’da bir araya gelerek
Türkiye’nin başka bir ülkeyle ortaklaşa idare edeceği ilk sınır kapısının Nusaybin’e yapılması konusunda mutabakatı imzaladılar. İmza
töreninde konuşan Devlet Bakanı Hayati Yazıcı Hayati Yazıcı dünyada pek örneği bulunmayan, Avrupa’da İsviçre-Fransa ve İsviçreİtalya arasında bulunan bu uygulamanın detaylarını, “Bu uygulama
tek gümrük kapısı iki gümrük idaresi olacak. Bir tarafında yapılan işlemler diğer tarafta kabul görecek. Bu şekilde yapılacak uygulama ile
aynı gümrük kapısı üzerinde iki tarafın gümrük elemanları yan yana
yer alacak. Çıkışta yapılan beyan giriş ülkesi tarafından aslı kanıtlanana kadar doğru kabul edilecek. Ortak sınır kapısı uygulaması ile
ürünlerin çok çabuk ve hızlı hareket etmesi sağlanacak, zaman kaybı
önlenecek. Zaman kaybının önlenmesiyle ürünlerin kısa zamanda
varacağı yere ulaştırılması da maliyetlerin azalmasına yol açacak ve
her iki ülke bu uygulamadan karlı çıkacak” şeklinde ifade etmiştir.71
Taraflar arasında devam eden görüşmeler sonucunda 2 Eylül’de
Nusaybin Gümrük Kapısı’nın yap-işlet-devret modeliyle yeniden inşası ve işletmesine ilişkin Uygulama Sözleşmesi TOBB merkezinde
imzalanmıştır.72 Anlaşmanın imzalanmasının ardından bürokratik
işlemlerin tamamlanması birkaç ay almış ve Şubat 2011’de de sınır
kapısının inşaatının temeli atılmıştır. Projenin 6 ayda tamamlanarak
Eylül 2011’de hizmete girmesi planlanmıştır.73
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Şubat ayında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek
ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Yazak’ın da eşlik ettiği Arınç, başkent Şam’da Enformasyon Bakanı Muhsin Bilal ile bir
görüşmede bulunmuştur.74 Toplantıda iki ülkenin basın yayın alanında işbirliği yapma isteklerinin olduğu ve bu konuda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilmiştir. Ziyaretin ikinci gününde Arınç,
Suriye Başbakanı Beşar Esad’la İsrail-Filistin sorununu ele aldıkları
bir görüşme gerçekleştirmiştir. Arınç, yaptığı açıklamada Esad’ın
özellikle Gazze konusunda Türkiye’nin tutumuna tam destek verdiğini söylemiştir.75
2010’un başlarında Suriye ile Lübnan arasında iki taraf liderlerinin açıklamaları sonucunda baş gösteren gerginliğin giderilmesi için
devreye giren Ankara’dan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında bir heyet Şam’a gitmiştir.76 Önce Devlet Başkanı Yardımcısı Hasan Türkmani ile görüşen Davutoğlu daha sonra Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından kabul edilmiştir. Toplantıların ardından
Halk Sarayı’nda bir basın toplantısı düzenleyen Türk Bakan, Beyrut
ve Şam arasındaki ilişkilerdeki son gelişmeler konusunda “Türkiye
üzerine düşeni yapmıştır. Yapmaya devam edecektir. Biz bu iki dost
ve komşu ülkenin aralarındaki dostluğun pekişmesinden büyük
memnuniyet duyarız. Bunun da pekişeceğine inanıyoruz. Bazı yanlış anlamalar olabilir. Bazı zorluklar olabilir. Ama Cumhurbaşkanı
Esad’ın ve Lübnan Başbakanı Hariri’nin vizyonları bunları aşmaya
yetecektir” değerlendirmesinde bulunmuştur. Gelen bir soru üzerine
Davutoğlu Türkiye’nin arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık konusundaki faaliyetlerini kendi inisiyatifiyle başlattığının ve tarafların kabul
etmesi durumunda bu konuda üzerine düşen her şeyi yapacağının
altını çizmiştir.77 Türkiye özelikle son dönemde bölgesel sorunlarda
yaptığı arabuluculuk çalışmaları ile ön plana çıkmış ve tüm taraflarla
görüşebilen güvenilir bir arabulucu rolünü kazanmıştır. Türkiye’nin
‘yumuşak gücü’nün bir parçası olarak kabul edilen arabuluculuk faaliyetleri uluslararası kamuoyu tarafından da takdirle karşılanmıştır.
Davutoğlu-Esad görüşmesinde ayrıca Filistin sorunu da kapsamlı
bir şekilde görüşülmüş ve Filistin’deki ulusal uzlaşı çalışmaları için
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destek olunması kararı alınmıştır. Davutoğlu İsrail ile Suriye arasında tıkanan görüşmelerin de devam etmesi gerektiğinin altını çizerek
bölgesel bir barışın gerekliliğinin önemine vurgu yapmıştır. Toplantıda ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantılarının 2010 takvimi de belirlenmiştir.78
Dışişleri Bakanı Davutoğlu Temmuz ayında yine bir resmi çalışma ziyareti için Şam’a gitmiştir. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la
görüşmesinde öne çıkan konular İsrail’in Mavi Marmara gemisine
yaptığı baskına yönelik uluslararası soruşturmanın başlatılmasının
gerekliliği, İsrail’e, Gazze’ye yönelik ablukayı kaldırması konusunda
baskı yapılması, Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanmasının
önemi ve Irak’taki hükümet kurma çabalarının toplumun her kesimini kapsayacak şekilde yürütülmesiydi. Daha sonra Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin de katıldığı görüşmelerin ana gündem maddesi
Suriye, Türkiye, Lübnan ve Ürdün’ü kapsayan ‘vizesiz geçiş’ ve ‘ortak
ekonomik alanın oluşturulması’ projeleriydi.79
Başbakan’ın göreve geldiğinden beri en çok ziyaret gerçekleştirdiği başkentlerden biri olan Şam 11 Ekim’de günübirlik bir ziyarete daha sahne olmuştur. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da
Başbakan’a eşlik ettiği80 ziyarette Erdoğan, Esad’la özellikle son dönemlerde iki ülke arasında artan terör konusunda işbirliği çalışmalarını, PKK’nın tasfiyesini, Suriye uyruklu teröristlerin ülkelerine dönüşü ve rehabilitelerini, örgüte katılımların engellenmesini, Suriye
sınırının sıkı kontrol altına alınmasını, teröristlerin geçiş güzergahlarının kapatılmasını ve diğer bölgesel konuları görüşmüştür.81 Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad’a terör örgütü PKK’ya karşı Türkiye’ye
verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletirken, Kandil Dağı’nda
konuşlanan terör örgütü faaliyetlerinin sonlandırılabilmesi için iki
ülkenin istihbarat alanında işbirliğine gideceğini ifade etmiştir.82 Bu
çerçevede Ankara ve Şam, PKK’ya karşı ortak istihbarat operasyonları gerçekleştirme konusunda müzakerelerde bulunmuşlardır. Toplantıda Suriye, sınırındaki Amanos dağlarındaki PKK’lılarla ilgili
Türkiye’ye ‘aktif ’ bilgi vermeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca, örgütteki
Suriyelilerle ilgili iki ülke istihbaratı ‘ortak bilgi toplama ve analiz’
çalışması da yapma kararı almıştır.83
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İki ülke arasında Devlet Başkanları düzeyindeki ilk ziyaret
Beşar Esad’ın 8-9 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak İstanbul’a gelmesiyle gerçekleşmiştir.84 İki Devlet
Başkanı’nın görüşmesinin ardından Devlet Bakanları ve Başbakan
yardımcıları Hayati Yazıcı ve Bülent Arınç ile Türk Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid El-Muallim’in
de katıldığı ikinci toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler, Filistin-İsrail sorunu, İran’ın nükleer faaliyetleri gibi konular görüşülmüştür.
Ayrıca basın yayın ve sınır düzenlemeleri konularında iki anlaşma
imzalanmıştır.85
Beşar Esad gezinin ikinci gününde Türkiye, Suriye ve Katar liderleriyle Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan üçlü zirveye katılmıştır.
Ortadoğu’daki gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından basın
açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Her üç ülke,
Filistin-İsrail kanadında adil ve kalıcı bir barışın tesisi ve iki devletli
çözümle ilgili, BM kararlarına dayalı, kalıcı ve kapsamlı bir barışın
sağlanabilmesi ve bu çerçevede, başkenti Doğu Kudüs olacak olan
bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik verdikleri desteği teyid etti” açıklamasını yapmıştır. Davutoğlu ayrıca İsrail’in yerleşim politikaların kabul edilemez olduğunu vurgulamış ve bunun
barışın önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirtmiştir.
Üçlünün İran’ın nükleer çalışmalarını da barışçıl olmak kaydıyla sürdürmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardığı ifade edilmiştir.86
Esad’ın ziyareti iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesinin yanında İsrail’e karşı takınılan ortak tavrın gösterilmesi anlamında
büyük önem taşımaktaydı. Esad ve Türk yöneticilerinin siyasetin
ötesinde bir yakınlık sergilemeleri, dış politikada liderlerin bireysel tutumlarının da ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Erdoğan ve ekibinin Arap dünyasında kredibilitesinin yüksek olmasında
‘kültürel ortaklıklara’, ‘iyi komşuluk ilişkilerinin önemine’, ‘sürekli ve
birlikte kalkınmanın gerekliliğine’ yapılan vurgular önemli bir rol
oynamaktadır.
Haziran ayı başında Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) 3. Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a gelen Beşar Esad, Başbakan Re-
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cep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Suriye
Dışişleri Bakanı Velid El-Muallim’in de hazır bulunduğu bir görüşme
gerçekleştirmiştir. Çırağan Sarayı’nda yapılan görüşmede tartışılan
öncelikli konuyu İsrail’in Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara
gemisine yaptığı baskın oluşturmuştur.87 Esad İsrail’in operasyonunun hukuk dışı olduğunun tüm dünya tarafından kabul edildiğine
vurgu yapmış ve Türkiye’ye bu konuda tam destek verdiklerini belirtmiştir. Esad, “Türk kardeşlerimiz canice bir eylemde canlarını
kaybettiler. Bundan dolayı onlar şehitlerdir. Biz onlarla hiç görüşmedik ama kardeşiz onlarla. Bir Suriyeli vatandaşın hayatını kaybetmesi gibi üzüldük” diyerek Türk halkının acısını paylaştıklarını ifade
etmiştir.88 Esad’ın Türkiye’ye destek çıkması İsrail basınında önemli
bir biçimde yer almış, Netanyahu hükümeti Şam’ın bu tavrının onu
bölgede daha da yalnızlaştıracağını ileri sürmüştür.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantıları
İki ülke arasındaki gelişen ilişkilerin belirgin göstergelerinden birisi de en üst düzeyde gerçekleştirilen toplantılardır. İlki 2009 yılında yapılan Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Bakanlar
toplantısının ikincisi Suriye’nin liman kenti olan Lazkiye’de iki ülkeden 12’şer Bakanın89 katılımıyla 2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleşmiştir. İki gün boyunca gerçekleştirilen görüşmelerde geçen seneki
toplantıda imzalanan 51 anlaşmanın uygulamaya geçişi ve işbirliğinin daha da kuvvetlendirilmesi konuları gündemi oluşturmuştur.90
Toplantıda ayrıca ele alınan en önemli maddeyi, terörle mücadele
konusu oluşturmuştur. Bu çerçevede, teröristlerin iadesi ve yargılanmasını içeren Adana mutabakatının yenilenmesi ve içeriğindeki unsurların genişletilmesi kararlaştırılmıştır. Mutabakatın Aralık ayında
Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği
Toplantısı’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Başbakanı Naci Otri arasında imzalanacağı belirtilmiştir. Protokolün genişletilmesinin en önemli sonuçlarından birisi, iki ülkenin ortak PKK
operasyonları yapabilecek olmasıdır.91 Nitekim toplantıdan sonra
yapılan basın açıklamasında Dışişleri Bakanı Davutoğlu terör konusunda işbirliğine yönelik gelen bir soruya, iki ülkenin ortak vizyona
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sahip olduklarına vurgu yaparak, “Bizim komşu ülkelerle attığımız
her olumlu adım, bölgede çatışmaya özellikle teröre alan bırakmayacak. Onun için biz bir taraftan bu çalışmaları yoğunlaştırıyoruz,
bir anlamda pozitif gündemi artırıyoruz. Diğer taraftan da önleyici
bir tedbir olarak teröre karşı alınacak tedbirler konusunda tam bir
işbirliği halinde çalışıyoruz. Türkiye ve Suriye’nin vizyonları her iki
alanda da örtüşüyor. Birincisinde ne kadar başarı sağlıyorsak ikincisinde de o derecede yoğun bir işbirliği var” cevabını vermiştir.92
Terörle mücadelede işbirliği konusunda İçişleri Bakanı Beşir Atalay
ile Suriyeli mevkidaşı Said Sammur bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Atalay yaptığı açıklamada iki ülke arasında güvenlikle ilgili bir
takım alanlarda ortak operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtmiştir.
Atalay ayrıca özellikle yakın zamanlarda Suriye’nin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği önemli operasyonlarda Türkiye ile bilgi
alış verişinde bulunduğunu ifade ederek işbirliğinin bu alanda hali
hazırda mevcut olduğunu ve iki tarafın da bunu daha da derinleştirmek konusunda iradeye sahip olduğunu vurgulamıştır.93
Toplantılar sırasında karara bağlanan öncelikli projeler arasında
Halep-Gaziantep arasında hızlı tren hattı yapılması da bulunmaktaydı. Proje hayata geçirildiğinde 217 kilometrelik Halep-Gaziantep
demir yolu 110 kilometreye düşerek,94 iki şehir arasındaki mesafenin 35 dakikaya kadar kısalması planlanmıştır.95 Hızlı trenin özellikle iki ülke arasında vizelerin kalkmasından sonra artan yoğun
turizme katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 2009 Aralık itibariyle Türkiye’den Suriye’ye gidenlerin sayısı 1 milyon 350 bin iken,
Suriye’den Türkiye’ye gelenlerin sayısı da 750 bin civarındadır. Bu
sayılar bir önceki yılla kıyaslandığında, yüzde 200’e yakın bir artış
olduğu gözlenmektedir.96
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu toplantılar sonrasında yaptığı açıklamada bir süredir gündemde olan ve zirvede uygulamaya geçilmesine karar verilen bir diğer projenin müjdesini vermiştir. Buna
göre iki ülke arasında suyun kullanımı konusunda dönem dönem anlaşmazlıklara neden olan Asi nehrinin üzerine bir dostluk barajı inşa
edilecektir.97 Asi nehrinin sularını Lübnan ve Suriye, hem sulama hem
de elektrik üretme amacıyla kullanırken, Türkiye sadece sulama yapmaktadır.98 Bu durum Amik Ovası’ndaki nehir yatağının yaz aylarında

103

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

kurumasına neden olmakta ve buradaki tarım arazilerine zarar vermektedir.99 Yapılacak baraj ile hem bu soruna çözüm bulunması hem
de uzunca bir dönem iki ülke arasında sorun teşkil eden Asi nehrinin dostluğu pekiştiren bir işlev görmesi planlanmıştır.
İki ülke arasında gerçekleşen en üst düzey toplantı niteliğini taşıyan ve ülkeler arası Bakanlar Kurulu olarak tanımlanan Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK)’nin ikincisi 20-21 Aralık
2010 tarihlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli meslektaşı Naci Otri’nin eşbaşkanlıklarında Türkiye’den 12, Suriye’den
13 Bakanın katılımıyla Ankara’da gerçekleşmiştir.100 Konseyin açılış
konuşmasını yapan Ahmet Davutoğlu iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak “Bu işbirliği bölge açısından örnek model teşkil etmiştir ve başarısını bütün bölge sistemli şekilde takip
etmektedir. Çünkü bu model başarılı olursa sadece iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmekle kalmayacak bölgemizin makûs talihini
değiştirecek” şeklinde konuşmuştur. Davutoğlu ayrıca Ankara-Şam
yakınlaşmasının en önemli etkenlerinden birisinin iki ülke liderinin gösterdiği çaba olduğunun altını çizmiştir.101 Konsey’de iki ülke
arasında işbirliğini artırıcı önlemler konusunda görüş alış verişinde
bulunulmuş, ayrıca daha önceki toplantılarda gerçekleştirilmesine
karar verilen bazı projelerle ilgili anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmalar arasında şunlar bulunmaktadır:
ӽӽTerör ve terör örgütlerine karşı mücadelede ortak işbirliği;
ӽӽEximbank tarafından Suriye’ye kredi verilmesi;
ӽӽKonut ve inşaat alanında imzalanan anlaşmanın 2011
programına ilişkin mutabakat;
ӽӽElektrik üretim ve dağıtımı ve yenilenebilir enerji üretimi
mutabakatı;
ӽӽBDDK ile Suriye Merkez Bankası arasında işbirliği anlaşması;
ӽӽTürkiye Kalkınma Bankası ve Suriye Planlama Teşkilatı
arasında işbirliği. 102
Zirvenin ardından yapılan basın toplantısında Başbakan Erdoğan, önümüzdeki dönemde iki ülke arasında 26 Ocak 2011 tarihinde
Nusaybin-Kamışlı ortak gümrük kapısının ve 2011 sonuna kadar da
Asi Nehri üzerindeki dostluk barajının temellerinin atılacağını belirtmiştir. Erdoğan ayrıca iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların
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artırılmasını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye-Suriye ortak bankası
çalışmaları, Gaziantep ve Halep arasında hızlı tren seferi başlatılması ve iki ülke doğalgaz şebekesi hatlarının birbirine bağlanması gibi
konuların görüşülerek en kısa zamanda bu projelerin de hayata geçirilebileceğini söylemiştir. Başbakan son olarak, hızlı tren seferleriyle
dört saat olan Gaziantep-Halep arasındaki mesafenin neredeyse yarım saate kadar düşeceğini belirtmiştir.103
Güvenlik Alanında İşbirliği
Türkiye son dönemlerde PKK terör örgütünün tasfiyesi yönünde İran’la önemli bir işbirliği yürütmekteydi. Bu çabaların başarılı
olabilmesi için PKK’nın faal olduğu bir diğer ülke olan Suriye’nin
de desteği sağlanmalıydı. Bu kapsamda Ankara ile Şam arasında gelişen ikili ilişkilerin de etkisiyle işbirliğine yönelik kararlar alınmıştır. Esad yönetimi Erdoğan’a PKK’nın sonlandırılması için her türlü
desteği vereceğini birçok platformda dile getirmiştir. 2010 yılında
PKK’ya yönelik Suriye’de gerçekleşen operasyonlar Şam’ın oynadığı
rolün ne kadar önemli olduğunu açığa çıkarmıştır.
Bu çerçevede Mayıs ayında Suriye’de yaşayan Kürtlerden terör
örgütü PKK yanlıları tarafından ‘zorla para toplandığı’ yönünde ihbarları dikkate alan güvenlik güçleri, Halep, Afrin ve Kamışlı kentlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlemiş ve çok sayıda terror mensubunu öldürmüştür. Bu arada 2009’da Halep’teki bir operasyonda
yakalanan ve Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanan
sekiz kişi ‘örgüt üyesi olmak, zorla para toplamak ve Suriye topraklarını bölerek ayrı devlet kurma girişiminde bulunmak’ suçlarından
dolayı ağır hapis cezalarına çarptırılmıştır.104
PKK üzerinde baskısı her geçen gün artan Şam yönetimi şimdiye kadar yaptığı en geniş kapsamlı operasyonu Temmuz ayının
hemen başında gerçekleştirmiştir. Halep, Kamışlı, Afrin, Haseke ve
Rakka şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda 400 PKK’lı gözaltına alınmıştır. Bu operasyonu tetikleyen unsur, İskenderun’da altı
Türk askerinin öldürüldüğü çatışmayı gerçekleştirenlerin Suriye’den
Türkiye’ye sızan PKK üyelerinin olduğunun ortaya çıkmasıydı. Ope-
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rasyonun gerçekleşmesinde ise Türkiye ve Suriyeli istihbarat birimlerinin işbirliği önemli rol oynamıştır. Buna göre Türk istihbarat
birimleri Suriye’ye giriş yapan ve terör örgütüne destek veren Suriyelilerin isimlerini Suriye istihbaratına vererek bu kişilerin takibe alınmasını istemiştir. Irak-Suriye ve Türkiye-Suriye sınır bölgelerini büyük bir çembere alan Suriye istihbaratı gerçekleştirdiği operasyonda
dört yüz PKK’lıyı yakalamıştır.105 Bu kapsamda Haziran ayının son
haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda da on bir örgüt üyesi öldürülmüştü.106
Şam yönetiminin operasyonlarının yoğunlaşmasında ve başarılı olmasında Ankara ile yakın temas ve işbirliği içerisinde olması
önemlidir. Nitekim Temmuz ayında İsrail istihbaratına yakın ‘Debka
File’ sitesinde çıkan haberler, iki ülke arasında yakın işbirliği olduğunu iddia etmişir.107 Buna göre Türkiye İsrail’den satın aldığı Heron casus uçaklarını Suriye ve Lübnan’ın PKK’lıları yakalaması için
kullanmıştır. Çıkan haberlere göre Türk Heron’ları Suriye semalarında dolaşarak PKK’lıların yerlerini belirliyor. Daha sonra bu bilgiler Suriye istihbaratına veriliyor. Aralarında Suriye’de mevzilenmiş
Türk subaylarının da bulunduğu birlikler PKK hedeflerine yönelik
harekâtı gerçekleştiriyorlar. Kamışlı, El Asaka, Karatşuk ve Divar
kentlerinde yoğunlaşan operasyonlarda 300 PKK’lının öldürüldüğü
tespit edilmiştir. Suriye, PKK’lıların Irak’a kaçmasını engellemek için
sınır bölgesini de kapatmıştır. Ayrıca Lübnan sınırı da PKK’lıların
bu ülkeye kaçışını engellemek için hem Suriye hem de Hizbullah askerleri tarafından kontrol edilmiştir. Hizbullah ve ona bağlı “Emel”
örgütünün, sızan PKK’lıların Lübnan şehirlerine ulaşmaması için
teröristlerle yoğun çatışmalara girdiği belirtilmiştir. Olayın bir diğer boyutu ise Heron’ların kullanımının yarattığı sorundur. Tel-Aviv
yönetimi Heron’ları Türkiye’ye satarken sözleşmede ‘İsrail’e düşman
ülkelerle işbirliği halinde kullanılamama’ şartını koymuştur. Dolayısıyla Heron’ların Türkiye ve Suriye’nin işbirliği halinde kullandıkları haberi İsrail tarafından duyulunca Tel-Aviv Türkiye’yi Nato’ya
şikâyet etmiş, ancak bundan bir sonuç alamamıştır.108
Suriye’nin özellikle 2010 içerisinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar Ankara tarafından takdirle karşılanmış ve
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iki ülke 1998’deki Adana Mutabakatı’ndan sonra terör örgütüne yönelik işbirliğinin çerçevesini yenileyen bir anlaşma imzalama kararı
almıştır. Bu anlamda iki ülke arasında 2010’da yaşanan en önemli
gelişme, 21 Aralık 2010’de Suriye Başbakanı Naci Otri’nin Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde yapılan görüşmelerde son haline getirilen anlaşma metninin
iki ülke lideri tarafından imzalanmasıdır.109 Bir anlamda 20 Ekim
1998’de imzalanan Adana Mutabakatı’nın genişletilmesi olarak görülebilecek anlaşmaya göre;
Başta PKK olmak üzere, iki ülke için tehdit teşkil eden tüm terör
örgütlerinin eleman toplama, eğitim, propaganda ve terörizm
finansmanı faaliyetlerinin engellenmesi; terör örgütlerinin silah,
patlayıcı madde ve lojistik destek temin etmelerinin, yasadışı sınır
geçişi yapmalarının, taraf ülkelerden birine veya üçüncü ülkelere
militan, silah ve patlayıcı madde aktarmalarının, teröristlerin taraf
ülkelerinden birinde ikamet etmelerinin veya herhangi bir faaliyette
bulunmalarının önlenmesi; terör örgütlerinin faaliyetlerinin sürekli
izlenmesi, gerektiğinde ortak operasyonlar yapılması; teröristlerin
tutuklanarak vatandaşı olduğu tarafa teslim edilmesi; terör eylemleri
ve bunların engellenmesine ilişkin olarak bilgi, belge ve istihbarat
değişimi konularında işbirliği öngörülmektedir.110

Anlaşma 31 Ocak’ta Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış,
9 Şubat’ta da meclise sunulmuştur. 6 Nisan 2011’de TBMM Genel
Kurulu’na gelen anlaşma kabul edilmiş, 26 Nisan tarihinde de Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.111 Bu anlaşma ile Türkiye ile Suriye Adana mutabakatından bugüne teröre karşı gösterilen
işbirliğini daha üst seviyeye çıkarmıştır.
Sonuç
On yıl öncesine kadar birbirini ‘tehdit’ olarak algılayan Türkiye
ve Suriye önce dinsel ve kültürel açıdan ne kadar benzer olduklarını keşfetmiş; daha sonra komşu olmanın getirdiği avantajları fark
ederek yakınlaşma sürecini farklı alanlara taşımışlardır. Önce ekonomik bağları geliştiren iki ülke, vatandaşların dolaşımını kolaylaştırıcı önlemler alarak karşılıklı turizmin önemli bir biçimde artmasını
sağlamışlardır. Bunu yaparken de vizelerin kaldırılması, ortak güm-
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rük kapılarının yapılması, hızlı tren projeleri gibi araçları kullanıma
geçirmişlerdir. Son olarak da bu işbirliğini güvenlik alanına taşıyan
Ankara ve Şam, iki ülke için de büyük bir sorun teşkil eden terör örgütü PKK’nın sonlandırılması için ortak operasyonlar düzenleyerek
tam anlamıyla bir model ilişkinin resmini çizmektedirler.
Bu kapsamda bakıldığında iki ülke ilişkileri açısından 2010 yılı
olumlu gelişmelerle dolu geçmiştir. Ortak Bakanlar Kurulu olarak
da adlandırılabilecek olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi
hem Bakanlar düzeyinde hem de Başbakanlar düzeyinde gerçekleşmiş ve birçok projeyi hayata geçirecek olan kararlara imza atılmıştır.
Bunun dışında da iki ülke liderleri ve siyasetçileri karşılıklı ziyaretlerle işbirliğinin derinleşmesi yönünde görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.
Bu yıl içerisinde gerçekleşen önemli gelişmelerden birisi de Ankara ile Şam’ın terör alanındaki işbirliğini geliştirmelerini somut bir
şekilde hayata geçirmiş olmalarıdır. 1998’de imzalanan Adana Mutabakatı terör örgütüne karşı işbirliğini içeriyor olsa da yeteri kadar geniş kapsamlı değildi. Esad ile Erdoğan’ın ortak çabaları ile 21 Aralık
2010’da Ankara’da imzalanan anlaşma, iki ülke arasında teröre yönelik tam bir işbirliğinin yasal dayanağını oluşturmuştur. Bu anlaşma
imzalanıncaya kadar sene içerisinde Şam yönetimi PKK’ya yönelik
operasyonlar düzenlemiş, onlarca terör örgütü üyesini etkisiz hale
getirmiş, yüzlercesini de tutuklamıştır.
İsrail ile İlişkiler
Ankara ile Tel-Aviv arasında 2010 yılı bir önceki yılda olduğu
gibi gerginliklerle dolu geçmiştir. Türk Büyükelçi Oğuz Çelikkol’un
alçak koltuğa oturtularak aşağılandığı hadise ile başlayan yıl, Mayıs
ayının son gününde Gazze’ye yardım malzemesi götüren gemilerden
birisi olan Mavi Marmara’ya İsrail özel kuvvetlerine bağlı timlerin
düzenlediği baskın sonucunda dokuz Türk’ün öldürülmesinin yarattığı büyük çatlaklar gölgesinde devam etmiştir. Yıl içerisinde iki
ülke siyasetçileri birçok kez birbirlerini farklı şekillerde suçlamış ve
bu durum ilişkilerin yıl boyunca gergin bir seyir izlemesine neden
olmuştur.
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Alçak Koltuk Krizi
İsrail’de Nisan 2009’da kurulan aşırı sağ partilerin ağırlıkta olduğu koalisyon hükümeti Türk-İsrail ilişkileri için önemli tehlikeleri
barındırmaktaydı. Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Lieberman her fırsatta Türkiye karşıtı açıklamalar
yapmaktan çekinmezken, Başbakan Benyamin Netanyahu da dönem
dönem gerginliği artıracak demeçler veriyordu. Tansiyonun yüksek
olduğu bir dönemden geçen ilişkiler yılın ilk başında Ocak ayında
patlak veren bir krizle yeniden iki ülke gündemini meşgul etti.
Yerli ve yabancı medyada ‘Alçak Koltuk Krizi’ olarak isimlendirilen ve aşağıda detaylı bir şekilde anlatılacak olan olayın gerçekleşmesini tetikleyen etkenlerin başında iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin yanında, Başbakan Erdoğan’ın Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile
Ankara’da yaptığı ortak basın açıklamasında İsrail’i sert bir şekilde
eleştirmesi de bulunmaktadır. Bu konuşmasında Erdoğan İsrail’in
Gazze’de gerçekleştirdiği Dökme Kurşun Operasyonu’nda kullandığı
fosfor bombalarının kitle imha silahı olduğunu söylemiş, Ankara’nın
her zaman Lübnan’ın yanında olacağı mesajını vermiştir.112 Bu açıklamalara karşı İsrail’in tepkisi sert olmuş, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Yossi Levy bir açıklama yaparak ‘Türklerin İsrail devletine vaaz verecek en son kişiler olduğunu’ iddia etmiştir.113
Öte yandan yine o günlerde yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin o haftaki bölümündeki sahnelerden bazıları Tel-Aviv yönetimince tepkiyle karşılanmıştı.114 Erdoğan’ın açıklamalarının da tetiklediği bu durumun ardından İsrail Dışişleri Bakan yardımcısı Danny
Ayalon, Tel-Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u makamına çağırarak
dizi ile ilgili rahatsızlığını iletmek istemiştir. Kameraların çekim almasının özellikle sağlandığı olayda Çelikkol önce bir salonda bekletilmiş, ardından küçük bir odaya alınmış ve Ayalon’un oturduğu koltuktan daha aşağıdaki bir koltuğa oturtulmuştur. Türk Büyükelçi’nin
gülümsemesine rağmen buna karşılık verilmemesi ve hiçbir ikramda bulunulmaması İsrail Dışişleri yetkililerinin bu olayı başından
sonuna kadar planladığını ortaya çıkarmıştır. Nitekim bu durum,
Bakanlık tarafından bu görüşmeye özel olarak davet edilen İsrailli
gazeteciler, fotoğraf çekimi için ikilinin tokalaşmasını istediklerin-
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de Ayalon’un, Türk Büyükelçi’nin yanında İbranice verdiği şu yanıtla anlaşılmıştır: “Hayır, tokalaşmayacağız. Buradaki önemli mesaj
şudur: Görüyorsunuz, bizden aşağıda oturuyor, biz yüksekteyiz ve
önüne tek bir bayrak koyduk (İsrail bayrağı). Ayrıca gülmüyoruz.”115
Ayalon niyetlerinin küçük düşürmek olmadığını, sadece İsrail’in hiçbir devlet karşısında küçük düşürülemeyeceğini anlatmak olduğunu
ve amaçlarının Türkiye’ye diplomatik bir mesaj yollamak olduğunu
açıklamasıyla da bu olayı planlayarak gerçekleştirdiğini bir anlamda
itiraf etmiştir.116
Olayın basına yansımasıyla Türkiye’de İsrail’e yönelik büyük bir
tepki oluşmuştur. Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu resmi
ziyarette bulunduğu Londra’da yaptığı basın açıklaması sırasında
kendisine ‘alçak koltuk’ hadisesi sorulduğunda, “Hiç kimse Türkiye
Cumhuriyeti büyükelçisine böyle bir nezaketsizlik yapma cüretine
sahip değildir, olamaz. Ülkeler birbirleriyle görüş ayrılıkları içinde
olabilirler, ülkeler birbirlerinin değişik politikalarını tenkit de edebilirler. Ama bütün devletlerin uyması gereken diplomatik kurallar,
nezaket kuralları vardır. Bu nezaket kurallarını göstermek devlet olmanın bir gereğidir” diyerek tepkisini göstermiş ve İsrail’den gerekli
adımları atmasını istemiştir.117 Öte yandan olaya Türkiye’den olduğu
kadar İsrail içerisinden de tepkiler gelmiştir. Başta basın organları
olmak üzere birçok kanaldan Ayalon’un davranışının kabul edilemez olduğu belirtilmiştir. Kabine’de Ticaret ve Endüstri Bakanı olarak görev yapan Benyamin Ben-Eliezer, Ayalon ve Dışişleri Bakanı
Lieberman’ın Türk Büyükelçisine yönelik hareketini tepkiyle karşılamış; “Böyle bir şeyi yaparak neye ulaşmak istediklerini anlamıyorum. Bu bir provokasyondur” diyerek sorumluların Türkiye’den özür
dilemesi gerektiğini belirtmiştir.118 İsrail Parlamentosu’nun Dürzi
Milletvekili Majalli Whbee “İsrail ve Türkiye’nin zor bir tartışması
var. Ama bunu haysiyetli bir tutumla gerçekleştirmek çok önemli,
aşağılayarak değil” diyerek Ayalon’un Türk Büyükelçiden özür dilemesini istemiştir.119 Yine Knesset’ten 17 parlamenter yaptıkları bir
açıklamayla yaşanan olaydan dolayı Büyükelçi Çelikkol’dan özür dilemişlerdir.120
Gelen tepkiler karşısında iyice köşeye sıkışan Ayalon yaptığı
açıklamayla özür dileyerek Türkiye’nin tepkilerini dindirmek iste-
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miştir. Ancak Ankara bu açıklamanın yeterli olmadığını belirterek
İsrail’in 24 saat içerisinde ‘özür dilemesi’ gerektiğini vurgulamıştır.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptığı açıklamada özrün gelmemesi
durumunda Büyükelçi Çelikkol’un ilk uçakla Ankara’ya geri döneceğini ifade etmiş ve İsrail’den derhal özür dilemesini istemiştir.121
Türkiye’nin ciddiyetinin farkına varan İsrail 13 Ocak’ta Türkiye’ye
resmi özür içeren bir mektup göndererek krizin sonlandırılmasını
sağlamaya çalışmıştır.122 Mektupta Ayalon Türk Hükümeti ile farklı
görüşlere sahip oldukları gerçeğini kabul etmiş; ancak bunların daha
diplomatik yollarla ele alınmasının gerekliliğini belirtmiştir. Ayrıca
şu cümlelerle resmi olarak Türkiye’den özür dilemiştir; “Sizi küçük
düşürmek gibi bir niyetim hiçbir şekilde yoktu. Girişimimin yapılış
biçimi ve algılanışı nedeniyle özür dilerim. Lütfen bunu büyük saygı
duyduğumuz Türk halkına iletiniz.”123 Mektubu memnuniyetle karşılayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İsrail’den talep edilen unsurların karşılandığını ve dolayısıyla meselenin Ankara için çözüldüğünü belirtmiştir. Davutoğlu ayrıca “Büyükelçimizin temsil ettiği
devletimizin onuru her şeyin üstündedir. Ancak bu onuru korumak
bizim asli görevimizdir. Biz bu tavrı, bu perspektiften değerlendirdik ve şu anda bu verilen cevapla bu vakur tavrın karşılığını almış
bulunuyoruz” diyerek böyle bir olayın tekrarlanmaması gerektiğinin
altını çizmiştir.124
Olay Türk ve İsrail basını başta olmak üzere tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur. Manşetlerden ve yorumlardan genel olarak çıkarılabilecek mesaj İsrail’in büyük prestij kaybına uğradığı ve
ulusal onurunun yara aldığı yönündeydi. Yediot Ahronot gazetesi
yorumcularından Alon Liel “Lieberman Tarzı Diplomasi” başlıklı
yazısında Dışişlerinin bu hareketinin sadece Türkiye ile ilişkilerde
değil uluslararası arenada da saçmalık olarak nitelendirilebileceğini söylemiştir.125 İngiliz Times gazetesi İsrail’in Türk Büyükelçisini
aşağılama girişiminden sonra Türkiye’nin tepkisi karşısında ‘özür
dilemek zorunda kaldığını’ yazmıştır.126 Lübnan gazetesi Al-Ahbar
‘Sultan Erdoğan’ manşetiyle çıktığı sayısında “Özür, aşağılama ile
aynı seviyedeydi. Tehdit etkiliydi. İsrailliler hemen dizleri üzerine çöktüler ve yaptıkları aşağılamayla aynı seviyede hareket ettiler.
İsrail sadece Türkçe’den anlıyor” diyerek alaycı bir dille gelişmele-
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ri duyurmuştur.127 Londra’daki Arapça gazetelerden olan Al-Kuds
Al-Arabi, Ankara’nın Tel Aviv’i özür dilemeye mecbur bırakmasını
“Türkiye’nin İsrail’e Arap ülkelerinden görmeye alışık olmadığı, ancak hak ettiği bir karşılık verdiği” şeklinde yorumladı. Yazıda ayrıca
“Ankara İsrail’in anladığı dilden konuştu. Erdoğan, Osmanlı Türkiye’sini temsil eden ve görkemli İslam İmparatorluğu’nun genlerini
taşıyan büyükelçiye yapılanı kabul etmedi” denilerek Türkiye’nin dış
politikasını yürütmesindeki önemli değişime vurgu yapılmıştır.128
İtalyan Il Sore 24 Ora gazetesinde Ugo Tramballi yazısında “Uzun
yıllar İsrail’in tek Müslüman dostu olan Türkiye ile arasında yaşanan
bu olay sonrasında, Tel-Aviv’in Ankara’nın kendisine sunduğu ‘lütuf
mertebesinden’ uzak kalacağını ifade etmiş, ilişkilerin bundan sonra
eski düzeyine dönemeyeceğini” iddia etmiştir. Trambolli yazısının
son kısmında jeo-politik açıdan bakıldığında Türkiye’nin İsrail’siz
yapabileceğinin, ancak bunun tersi bir durumun mümkün olmadığının da altını çizmiştir.129 Belçika gazetesi Le Soir yaptığı yorumda
Lieberman’ın provakasyonun dozunu kaçırdığını ve bunun bedelini
İsrail’i Türkiye’den özür dilemek zorunda bırakarak ülkesine ödettiğini yazmıştır.130
İsrail’de bu derecede bir üst düzey hükümet yetkilisinin birçok
uluslararası teamülü göz ardı ederek garip karşılanabilecek bir tavır
göstermesi taraflar arasındaki gerginliğin anlaşılması için de önemlidir. Ankara’nın haklı eleştirilerine tahammül edemeyen Tel-Aviv yönetimi uzun yıllar bölgedeki politikaları karşısında bu şekilde eleştirilmemişti. Ancak Erdoğan hükümetinin çekinmeden ve her fırsatta
İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini, insan haklarını çiğnediğini ve Filistin topraklarında yerleşimleri genişletmek suretiyle işgale
devam ettiğini söylemesi İsrail’i rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlığın
giderilmesi için türlü önlemler alan ve birçok kez Türkiye’ye karşı
açıklamalarda bulunan İsrail üst yönetimi aşırı sağcı Evimiz İsrail
Partisi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Lieberman’ın ekibinin böylesi bir
harekete gireceğini öngörememiştir. Nitekim olaydan sonra Başbakan Netenyahu ve Cumhurbaşkanı Şimon Perez özür dilenmesi gerektiğini belirtmiş ve bu durumun uzamasından duyacakları memnuniyetsizliği dile getirmişlerdir. İsrail kamuoyu da her ne kadar
Türkiye’nin açıklamalarından ve tavrından rahatsız ise de, Ankara’ya
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karşı gösterilecek tepkinin bu biçimde olmasını kabullenememiştir.
Ayalon’un bu ‘hastalıklı’131 tavrından dolayı ilişkiler gerilmiş; ancak
bu durum Türkiye’den ziyade İsrail’i zor durumda bırakmıştır.
Mavi Marmara Krizi
Bu olayın ardından İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki gerginliğin dozunu düşürecek en ufak bir gelişmeye rastlanmazken,
bunun aksine, iki ülke yöneticilerinden suçlayıcı açıklamalar gelmeye devam etmiştir. Ancak belki de hiç kimse bu ‘sinir savaşı’nın
iki ülkeyi neredeyse savaşa sokacak olan Mayıs ayı sonundaki “Mavi
Marmara” saldırısına götüreceğini tahmin edememiştir. İsrail devleti
tarihinde ilk kez Türk vatandaşlarını öldürerek ilişkilerin gelebilecek
en kötü noktaya gelmesine yol açmıştır.
İnsani Yardım Vakfı (İHH)’nın Gazze’ye yönelik İsrail ablukasının kaldırılması için organize ettiği ve The European Campaign
to End the Siege on Gaza (ECESG), The Greek Ship to Gaza, The
Swedish Ship to Gaza, The Free Gaza Movement ve The International Committee to End the Siege on Gaza isimli uluslararası sivil
toplum kuruluşlarının katıldığı ‘Rotamız Filistin Yükümüz İnsani
Yardım’ sloganıyla yola çıkan ve 36 ülkeden132 aralarında Avrupa
Parlamentosu’ndan 15 milletvekilinin, 1976 yılı Nobel Barış Ödülü
sahibi Kuzey İrlandalı Mairead Corrigan Maguire’in ve 85 yaşındaki Yahudi Soykırımı Gazisi Hedy Epstein’ın da bulunduğu133 700’ün
üzerinde gönüllüyü taşıyan ve 10 bin tonun üzerinde insani yardım
malzemesini Gazze’ye ulaştırmayı amaçlayan sekiz gemilik filo 30
Mayıs Pazar günü Akdeniz’de belirlenen noktada buluşup Gazze’ye
doğru yola çıkmış ve 31 Mayıs sabahı 4.30 sularında İsrail özel harekat güçlerinin saldırısına uğramışlardır. Saldırıda İsrail 4 savaş
fırkateyni, iki denizaltı, 3 helikopter ve yaklaşık 30 zodyak botu kullanmıştır.134 Bu açıdan bakıldığında olay silahsız bir yardım filosuna müdahaleden ziyade ufak çaplı bir savaşı andıran bir operasyona
benzetilebilir. Ayrıca İsrail güçlerinin müdahalesi İsrail karasularının 73 mil açığında yani uluslararası hukukun ‘açık deniz’ olarak tanımladığı bölgede gerçekleşmiş; bu bağlamda da İsrail’in uluslararası hukuku çiğnediği belirtilmiştir.
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İsrail askerlerinin müdahalede gerçek silahlar kullanmasının ve
ciddi biçimde yaralananların olduğunun anlaşılmasının ardından
eylemin organizatörleri ‘beyaz bayrak’ sallayarak saldırıların sonlandırılmasını istemiştir. Yapılan anonslarda da yaralıların olduğu
ve onlara müdahale edebilmek için saldırıların sonlandırılması amacıyla herkesin geminin içine gitmesi söylenmiştir. Ancak El-Cezire
kanalının videolarından da görülebileceği üzere İsrail askerleri ateş
etmeye devam etmiş ve ölü sayısının artmasına neden olmuştur.
Gemideki aktivistlerden olan Amerikan-İrlandalı Kenneth O’Keefe
verdiği bir mülakatta “İsrail askerlerinin gemiye çıkmaktan ziyade
gemidekileri öldürmeye yönelik bir eğilim içinde olduklarını, iner
inmez silahlarını kullanmaya başlamalarıyla gösterdiklerini” ifade
etmiştir.135 Gemilerden Sfendoni’de olan Yunan vatandaşı Dmitris
Gelialis “İsrail askerlerinin yolcuları tartakladığını, elektro-şok aletleri kullandığını ve gemiyi terketmek istemeyen kaptanın dövülerek
zorla çıkarıldığını söylemiştir.136
Türkiye’nin olaya tepkisi çok sert olmuştur. Başbakan Erdoğan
ertesi günü grubunu toplayarak İsrail’i şiddetle eleştirmiştir. Konuşmasında, ‘İsrail’in bu katliamı tüm lanetleri hak ediyor. Bu saldırı
uluslararası hukuka, insanlığa ve dünya barışına yapılmış bir saldırıdır’ diyerek tepkisini dile getirmiştir. Erdoğan ayrıca “Türkiye
yeni yetme köksüz bir devlet değildir. Bir kabile devleti hiç değildir.
Kimse Türkiye’nin sabrını test etmeye kalkmamalıdır. Türkiye’nin
dostluğu ne kadar kıymetliyse, düşmanlığı da o kadar şiddetlidir.
Türkiye’nin dostluğunu kaybetmek bile başlı başına bir bedeldir” diyerek İsrail’e gözdağı vermiştir.137 Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun acil olarak toplantıya çağırdığı Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi 31 Mayıs günü olayı görüşmek üzere toplanmıştır.
Resmi bir ziyaret için bulunduğu Brezilya’dan yine görüşmeler yapmak üzere Washington’a geçmekte olan Davutoğlu ve ekibi uçağının
rotasını değiştirerek New York’a gelmiştir.138 Toplantıda bir konuşma
yapan Davutoğlu İsrail’in BM’nin kurulmasının ardından yerleşen
tüm değerleri tamamen hiçe sayan son derece ciddi bir suç işlediğini ifade etmiş,İsrail’in yaptığının haydutluk ve korsanlık olduğunu
belirterek, bunun “devlet tarafından işlenmiş bir cinayet olduğunu”
söylemiştir.139 Davutoğlu konuşmasının son kısmında, “Hiçbir devlet hukukun üzerinde değildir. İsrail, yaptığının sonuçlarıyla yüzleş-
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meye hazır olmalıdır ve suçlarından sorumlu tutulmalıdır” diyerek,
Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin bu duruma güçlü bir şekilde
tepki vererek İsrail’in saldırı hareketini şiddetle kınamasını, olayın
soruşturulmasını, tüm sorumlu yetkililerin ve kişilerin cezalandırılmasını istediğini belirtmiştir.140
İsrail askerlerinin müdahalesi ülkede birçok çevre tarafından
desteklenmiştir. Başbakan Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada
askerlerinin tutumunun tamamen ‘kendini savunma’ olduğunu iddia etmiş; filonun da İran ve Hamas’a destek vermek üzere uluslararası bir provokasyon amacı güttüğünü ileri sürmüştür. Ayrıca İsrail
vatandaşlarını korumanın görevleri olduğunu, İsrail devletinin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişimin gerekli görülen her önlemin alınarak engelleneceğini söyleyerek, Mavi Marmara’ya yapılan
baskının arkasında olduğunu belirtmiştir.141 Muhalefetteki Kadima
Partisi Lideri Tzipi Livni de France 24 kanalına yaptığı açıklamada
“İsrail’in değerlerini tehlikeye atacak tüm hareketlere” karşı her türlü
önlemin alınması gerektiğini söyleyerek Mavi Marmara’ya yapılan
operasyonu desteklediğini belirtmiştir.142
Saldırı gerçekleşir gerçekleşmez dünya basınının birinci maddesi
haline gelmiştir. Uluslararası haber kanalları canlı yayınlarla gelişmeleri duyururken iki ülkeden ardı ardına açıklamalar gelmiştir. Birçok
ülke lideri saldırı sonrası İsrail’i kınayan açıklamalar yayımlamış ve
Gazze’ye uygulanan ambargonun kaldırılması taleplerini yinelemişlerdir.143 İsrail’in en büyük destekçilerinden Amerika Birleşik Devletleri saldırı sonrasında ‘yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını’
belirtmiş, ancak İsrail’i kınayıcı bir açıklama yapmaktan çekinmiştir.144 Alman Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Guido
Westerwelle yaptıkları açıklamalarla İsrail’in operasyonundan dolayı
taşıdıkları endişeyi belirtmiş ve uluslararası bir soruşturmanın açılmasını istemişlerdir.145 Hindistan,146 Arjantin,147 Brezilya,148 Rusya,149
Avustralya,150 Endonezya151 ve Norveç152 gibi dünyanın farklı coğrafyalarından birçok ülke saldırıyı kınamış ve soruşturma başlatılmasını resmi açıklamalarla talep etmişlerdir. Ayrıca Londra, Sidney,
Dublin ve Paris başta olmak üzere birçok şehirde İsrail’in operasyonunu kınayan kitle gösterileri düzenlenmiş, İsrail’e karşı boykot
girişimlerinde bulunulmuştur.153
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Birleşmiş Milletler’in Tepkisi ve Soruşturma Girişimleri
Saldırının gerçekleşmesinin ardından uluslararası anlamda en
sert tepkilerden biri Birleşmiş Milletler’den gelmiştir. BM Güvenlik
Konseyi acil olarak toplanıp saldırıdan dolayı İsrail’i ‘en sert biçimde kınadığını’ duyurmuştur.154 5 daimi 10 geçici üyenin oybirliğiyle
kabul edilen ve hazırlanması yaklaşık 10 saati bulan açıklamada gemide saldırı sırasında ölenlerin ve yaralıların ülkeleri tarafından geri
alınmasına izin verilmesi, gemilerin insani yardımlarını Gazze’ye
ulaştırmalarının sağlanması, İsrail tarafından tutulan gemilerin ve
sivillerin derhal bırakılması, acil, tarafsız, güvenilir ve şeffaf soruşturma yapılması, Gazze’ye devamlı ve düzenli şekilde malların ve
insanların girmesinin temin edilmesi, ayrıca insani yardımın da engelle karşılaşmadan Gazze’ye girişi ve orada dağıtılması kararları yer
almıştır.155 Türkiye’nin bu çerçevede istediği, BM Güvenlik Konseyi
tarafından İsrail’e yönelik bir soruşturma yürütülmesi ve Tel-Aviv
yönetiminin uluslararası hukuk ihlalinden dolayı cezalandırılmasıydı. Ancak İsrail kesin bir dille böyle bir soruşturmayı kabul etmeyeceğini açıklamış ve Obama yönetimiyle görüşmelerin sonucunda
nasıl bir soruşturmaya dahil olabileceğini duyurmuştur.156
Davutoğlu’nun yoğun girişimleri sonrasında BM İnsan Hakları
Komisyonu 2 Haziran’daki toplantının ardından 32 ülkenin onayıyla
insani yardım amacı taşıyan filoya İsrail’in yaptığı saldırıyı kınayan
bir bildiri yayımlamış ve bir soruşturma başlatılmasını kabul etmiştir.157 Bu soruşturma her ne kadar Türkiye’nin talebini tam olarak
karşılamasa da, BM çatısı altında yapılması saldırının uluslararası bir
komisyon tarafından araştırılması anlamında önem arz etmektedir.
Komisyonun meşruluğunu reddeden ve tanımadığını ilan eden İsrail
haricinde olaya müdahil tüm ülkeler Komisyon’un soruşturmasını
kabul etmiş ve işbirliği içerisinde olacaklarını belirtmiştir. Komisyon
23 Temmuz’da yaptığı açıklamada, soruşturmayı yürütecek panel
için, İngiltere’den Sir Desmond de Silva, Trinidad ve Tobago’dan Karl
Hudson-Phillips ve Malezya’dan Mary Shanthi Dairiam olmak üzere
3 uzmanın atandığını bildirmiştir.158 Atamaların ardından soruşturmalarına başlayan panel Cenevre, Londra, İstanbul ve Amman’da
mülakatlarda bulunurken, İsrail’in işbirliği yapmaması sebebiyle İsrail ile ilgili kısımlar internetten ulaşılabilen bilgilerle derlenmiştir.

116

TÜRKİYE’NİN İRAN, İSRAİL VE SURİYE POLİTİKASI 2010

İstanbul, Cenevre ve Londra’da yaklaşık 100 kişiyle görüşen panel
üyeleri, son olarak Amman’da 24 Ürdünlü, 2 Bahreynli, bir Lübnanlı
ve 3 Arap-İsrailli ile mülakatlar gerçekleştirmiştir.159 Heyet yayımladığı raporunda görüşme yapılan tüm yardım filosu katılımcılarının
kendilerinde insaniyetperver ruh sahibi, Gazze halkının selametini
derin ve sahici bir hassasiyetle önemseyen kişiler oldukları yönünde
bir kanaat oluşturduklarını ifade etmiştir.160
Eylül ayında tamamlanan raporda öncelikle Gazze’deki durumun
analizi yapılırken, 2007’den bu yana uygulanan ambargonun uluslararası hukuka aykırılığına ve Gazze’den İsrail’e yapılan füze saldırılarını bahane eden İsrail’in Gazzeli sivilleri toptan cezalandırma gibi
bir yetkisinin olmadığına vurgu yapılmıştır. Gazze’ye yönelik ambargonun uluslararası hukuka aykırılığından hareketle rapor, İsrail’in
gemilere müdahalesinin de herhangi bir yasal dayanağı olmadığını
söylemiştir. İsrail askerlerinin Mavi Marmara’da gerçek silahlar kullanması ve ölümlere yol açması da raporda üzerinde durulan bir diğer konuyu teşkil etmiştir.161 Olayın ardından gemidekilerin Aşdod
limanında ve ülkelerine teslim edildikleri zamana kadar geçen sürede
birçok insanlık dışı muameleye maruz kaldıkları ve bu eylemleriyle
İsrail’in defalarca uluslararası insani hukuk kurallarını ihlal ettiği
ortaya koyulmuştur.162 Raporun sonuç kısmında birçok insan hakkı
ihlali olduğu; ancak zaman yetersizliğinden bunların detaylı olarak
araştırılamadığı belirtilmiş ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin
147. maddesinde ifade edilen kasten adam öldürmek ve işkence ya
da insanlık dışı muamele etmek gibi suçlardan dolayı İsrail’e karşı
soruşturma başlatılması gerekliliğinin altı çizilmiştir. Heyet yine
İsrail’in insan hakları hukuku çerçevesindeki yükümlülüklerinden;
ӽӽYaşama Hakkı (Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi, madde 6),
ӽӽİşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele
ya da cezalandırma (Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi, madde 7; İşkenceye Karşı Sözleşme),
ӽӽKişinin özgürlük ve güvenlik hakkı; keyfi tutuklama ve
gözaltıların yasaklanması (Uluslararası Medeni ve Siyasi
Haklar Sözleşmesi, madde 9),
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ӽӽGözaltındaki kişilere insani muamele yapılması ve doğuştan
sahip olunan insanlık onuruna saygı gösterilmesi hakkı
(Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, madde 10),
ӽӽİfade hürriyeti (Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi, madde 19),
gibi sorumluluklarını ihlal ettiğini ve bu konularda hakları çiğnenen kişilerin hukuki yollarla haklarını arayabilmesi için gerekli
önlemlerin alınması gerektiğini belirtmiştir.163
2 Ağustos’ta ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklama ile Türkiye’nin taleplerini karşılama yönünde önemli
bir gelişme olmuştur. Ban Ki-Mun Yeni Zelanda eski Başbakanlarından Geoffrey Palmer’in başkanlığında bir soruşturma komisyonu
oluşturulacağını ve Mavi Marmara gemisine yapılan baskının araştırılacağını duyurmuştur.164 Komisyonun öncelikle bir aylık bir çalışmanın ardından ön raporunu sunmasına, daha sonra iki ülkeden
gelen ulusal raporlar doğrultusunda gelecekte bu olayların yaşanmamasına dair önerilerde bulunmasına karar verilmiştir.165 Birleşmiş
Milletler’in kendisine yaklaşımını taraflı gören İsrail bu kez ‘komisyonla işbirliği içerisinde olacağını’ belirtmiştir. Türk Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu da komisyonun oluşmasını memnuniyetle karşıladıklarını, objektif ve şeffaf bir soruşturmanın yürütülmesinin doğru yönde bir hareket olduğunu’ ifade etmiştir.166 Komisyona İsrail’in
destek vereceğini açıklaması Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban
Ki-Mun tarafından ‘görülmemiş bir gelişme’ olarak yorumlanmıştır. Nitekim İsrail daha önce BM tarafından aleyhine başlatılan soruşturmalarda işbirliği yapmaktan hep kaçınmıştır. Bu anlamda da
Türkiye’nin çabaları ve uluslararası baskının yaratılması İsrail’i bu
yönde bir karar almaya itmiştir denilebilir. Ancak İsrail’in ‘engelleyemiyorsak en azından içerisinde olalım’ mantığıyla komisyonda bir
üye bulundurarak çıkacak sonucu etkilemede rol oynamak istediği
de söylenilebilir. Meir Javedanfar’e göre İsrail, Lübnan Savaşı’ndan
bu yana ilk kez bu kadar uluslararası toplum tarafından dışlanmıştır.
Amerika’nın yanında Avrupa Birliği de dahil birçok Avrupalı müttefikle arası bozulan İsrail, imajını düzeltmek ve eski bağlarını yeniden
tesis etmek amacıyla BM komisyonuyla işbirliği yapmayı kabul etmiştir.167 Öte yandan komisyonun bir diğer boyutu ise İsrail ile Tür-
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kiye arasındaki ilişkilerin seyrinin yoluna girmesi için oluşturulmuş,
Washington inisiyatifli bir girişim olma niteliğidir. Ancak burada da
Tel-Aviv yönetiminin tutumu önemli rol oynayacaktır.168
Yeni Zelanda eski Başbakanı Geoffrey Palmer, Kolombiya eski
Devlet Başkanı Alvaro Uribe ile Türkiye’den Özdem Sanberk ve
İsrail’den de Joseph Ciechanover’ın yer aldığı komisyon BM Genel
Sekreteri Ban Ki-Mun ile ilk görüşmesini 10 Ağustos’da gerçekleştirmiştir. BM Sözcüsü Martin Nesirsky gündelik basın toplantısında
yaptığı açıklamada “Komisyonun bireylerin cezai mesuliyetini belirlemek için kurulmadığını, komisyonun amacının gerçekleri ve şartları ortaya çıkarmak ve bu bağlamda başka olayların yaşanmaması
için tavsiyelerde bulunmak” olduğunu söylemiştir.169 2-3 Eylül’de
ikinci buluşmasını gerçekleştiren komisyon, 15 Eylül’de de BM Genel Sekreteri’ne daha ziyade prosedürel bir belge olan ilerleme raporunu sunmuştur.170
Komisyonun çalışmasının önünde İsrail’den kaynaklanan iki engelin bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Birincisi İsrail herhangi bir askerinin sorgulanmasının talep edilmesi durumunda görüşmelerden çekileceği tehdidinde bulunmasıdır. İkinci ve daha vahim
olan durum ise Benyamin Netenyahu’nun soruşturma başlamadan
önce komisyonla görüştüğünü, İsrail’in komisyonda yer almasına
izin vermeden önce komisyonun İsrail’in hayati çıkarlarını tehlikeye düşürecek herhangi bir karar almayacağının garantisini aldığını
açıklamasıdır. BM Güvenlik Konseyi 1 Haziran’da İsrail’le ilgili aldığı
kararında yürütülecek bir soruşturmanın ‘açık ve tarafsız’ olması gerektiğini belirtmişti. Ancak Ban Ki-Mun komisyonun çalışmalarının
‘gizli’ kalmasından yana olduğunu belirterek komisyonun raporlarının içeriği hakkında herhangi bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmamaktadır. Son olarak da komisyonla ilgili hatırlatılması gereken hususlardan birisinin komisyonun üyeleriyle ilgili olduğunu belirtmek
gerekmektedir. Komisyona Obama’yla aynı okulda, Chicago Hukuk
Fakültesi’nde, eğitim görmüş olan Palmer’ın başkan olarak seçilebileceği, aylar öncesinden İsrail’deki iki önemli yayın kuruluşunca171
yazılmıştır. Ayrıca yine İsrailli bir gazetede Palmer’ın İsrail’e yakın
bir isim olduğu yazılmıştır. Komisyona başkan yardımcısı olarak seçilen Alvaro Uribe de Amerikan ve İsrail dostu olarak bilinmekte,
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ayrıca ülkesinde birçok yolsuzluğa karışmasıyla tepkiler çeken bir
kişilik olarak tanınmaktadır.172 Dolayısıyla komisyonun tarafsız bir
soruşturma yürütmesinin önünde bu tür engeller bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu durumda Türkiye’nin komisyonun çalışması
sırasında aktif rol alarak objektif bir süreç sürmesini sağlaması gerekmektedir.
Türkiye’nin Komisyonu
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Gazze’ye yardım götüren gemilere
yaptığı saldırının ve konvoyda bulunan kişilerin maruz kaldığı muamelenin araştırılması ve bu çerçevede BM Soruşturma Komisyonu’na
sunulacak raporun hazırlanması amacıyla Başbakanlık tarafından
Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonu kurulduğunu duyurmuştur.173 Komisyonun olayla ilgili detaylı bir inceleme yürüteceği ve bulguları önce BM komisyonuna sunacağı, son halini verdikten sonra
da kamuoyuna açıklayacağı bildirilmiştir. Başbakana bağlı olacak
Ulusal Araştırma Komisyonu’nun Başkanlığını Büyükelçi Mithat
Rende’nin yapmasına karar verilmiştir.174 Komisyon’da ayrıca Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Denizcilik Müsteşarlığı’ndan uzman yetkililerin yer alacağı belirtilmiştir.175
Komisyon araştırmalarının sonucunda topladığı ara raporunu Eylül
ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Mavi Marmara olayını araştırmak için atadığı komisyona sunmuştur.176
İsrail’in Soruşturması – Türkel Komisyonu
Saldırının ardından yoğun tepkiler alan Netanyahu Hükümeti uluslararası soruşturmalara karşı çıkmış ve İsrail’in kendi soruşturmasını yapacağını duyurmuştur. 14 Haziran’da Bakanlar Kurulu,
Başkanlığını Jakob Türkel’in yapacağı komisyonun kurulmasını oybirliği ile kabul etmiş, gelebilecek taraflılık iddialarını yok edebilmek
için iki yabancı üyeyi komisyonda görevlendirmiştir. Bu çerçevede
Türkel’in yanında Shabtai Rosenne (Eylül 2010’da ölmüş ve yerine
atama yapılmamıştır) ve Amos Horev görev yaparken, 1998 No-
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bel Barış Ödülü sahibi İrlandalı David Trimble ve Kanadalı Yargıç
Ken Watkin komisyonda oy verme hakkına sahip olmadan yabancı gözlemciler olarak bulunmaktadır. Komisyonun İsrail’in Mavi
Marmara’ya müdahalesinden ziyade, Gazze’ye yönelik ambargoyu
ve filonun girişiminin uluslararası hukuka uygunluğunu araştıracağı, ayrıca konvoya katılan organizatörlerin rolünü soruşturacağı
belirtilmiştir.177 Bu anlamda komisyonun henüz kuruluş aşamasındayken olması gereken amacın dışında saikler taşıdığı, dolayısıyla
İsrail’i koşulsuz şartsız haklı çıkarmayı hedeflediği aşikârdır.178 Öte
yandan komisyona ‘İsrail Savunma Kuvvetleri’ üyelerini sorgulama
yetkisi verilmemiş ve herhangi bir askerin bu komisyon tarafından
sorgulanmasının önü kapanmıştır. Saldırıda yer alan askerlerin ayrı
ve gizli yürütülen bir ‘askeri’ soruşturmada ifade vermelerine karar
verilmiş ve bu komisyonun gerektiğinde Türkel komisyonuna bilgi
sunabileceği ifade edilmiştir.179 Türkiye’nin bu komisyona tepkisini
dile getiren Ahmet Davutoğlu ‘uluslararası sularda seyreden sivil
bir konvoya böylesine bir saldırıyı gerçekleştirmiş bir devlet olan
İsrail’in tarafsız bir soruşturma sürdürmesini kesinlikle beklemiyoruz’ diyerek İsrail’i BM çerçevesinde oluşturulacak bir soruşturmada işbirliğine çağırmıştır. Davutoğlu ayrıca İsrail’in komisyonunun
mantıksızlığını ‘bir davada hem hâkim hem sanık olarak bulunmak
gibi bir şey’ benzetmesiyle anlatmıştır.180
Komisyon, soruşturma çerçevesinde İsrail’de üst düzey bürokratları ve askeri yetkilileri dinlemiştir. Başbakan Benyamin Netanyahu
9 Ağustos’da verdiği ifadesinde ‘Mavi Marmara’nın rotasını değiştirmesi için çok çalıştıklarını, tüm diplomatik yöntemleri kullandıklarını ancak filonun hiçbir uyarıyı dikkate almadan yoluna devam
ettiğini’ ifade etmiştir. Ancak Netanyahu İsrail askerlerinin uluslararası sularda seyreden bir gemiye müdahalesinin uluslararası hukuka
aykırılığına değinmemiştir. Ayrıca yardım filosundaki gönüllülerin
aksine, Netanyahu ‘onların amacı yardım götürmek değil, ambargoyu delmektir’ demiştir.181 Netanyahu’nun ardından ifade veren ikinci
üst düzey yetkili olan Savunma Bakanı Ehud Barak ‘Mavi Marmara
baskını sırasında ve sonrasında olanlardan dolayı tüm sorumluluğu üstlendiğini’ ifade etmiştir. Barak’a, Netanyahu’nun olay sırasında Kanada’da bulunmasının verdiği kararları herhangi bir şekilde
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etkileyip etkilemediği sorulduğunda, Başbakan’ın resmi ziyarete
çıkmadan önce kendisine operasyonla ilgili tüm yetkileri verdiğini
ve durumdan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtmiştir. Barak ayrıca filoyu durdurma kararının Başbakan ve yedi
bakandan oluşan ‘güvenlik kabinesi’ tarafından birçok seçenek tartışıldıktan sonra verildiğini söylemiştir.182
İki hükümet yetkilisinin ardından İsrail Savunma Güçleri’nin
lideri olan General Gabi Ashkenazi de Türkel Komisyonu önünde
ifade vermiştir. Ashkenazi operasyonun sorumluluğunu üstlenmiş
ve bu konuda doğru olanı yaptıklarını iddia etmiştir. Ancak operasyonun gidişatı bağlamında ‘daha önceden kestirilemeyen unsurların yarattığı durumlardan dolayı’ hatalar yaptıklarını itiraf etmiştir.
Askerlerini indirmeden önce ‘ışık bombaları’ kullanarak gemide
toplanan kalabalığı dağıtmaları ve daha sonra bir anda 15 askeri indirmeleri durumunda ölümlerin yaşanmama ihtimalini daha önceden planlayamadıklarını ve bunun kendileri için bir ders olduğunu
belirten Ashkenazi, “askerlerinin saldırıya uğradıktan sonra kendilerini savunmak için silahlarına başvurmak zorunda kaldığını” iddia etmiştir.183 Buradan bakıldığında, İsrail askerlerinin, uluslararası
hukuka aykırı olarak, silahsız sivillere karşı ‘orantısız güç’ kullandığı
hem açıklamalardan hem de video görüntülerinden anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla Ashkenazi’nin açıklamaları da bir anlamda İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğinin göstergesi olarak okunabilir.
Türkel Komisyonu yıl sonuna kadar soruşturmasına devam ederek, sorumluları ifade vermeye çağırmıştır. Komisyon birçoklarınca
taraflı olarak kabul edilirken, soruşturmanın yürütülmesinde bazı
aşamalardaki gizlilik, şeffaf bir sürecin gerçekleşmesinin önüne geçmiştir. İsrail’e yönelik baskılar bu komisyona rağmen uluslararası
arenada devam etmiş, Tel-Aviv yönetimi uluslararası bağımsız bir
soruşturmaya destek olmaya çağrılmıştır.
İsrail’deki Askeri Komisyon
İsrail ordusu da olayla ilgili bir soruşturma başlatma kararı almış
ve Genelkurmay Başkanı Gabi Ashkenazi bu soruşturmayı yürütme-
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si için Giora Eiland’a görev vermiştir. Soruşturmayı yürütecek ekibin
görevi, filoya gerçekleştirilen harekatın biçimi, varsa diğer alternatifleri, operasyona giden hazırlık süreci gibi konuları araştırmak olarak
belirlenmiştir. 8 kişiden oluşan ekibin soruşturma sırasında daha
ziyade istihbarat, Deniz kuvvetleri, operasyonu yürüten birlikler,
medya ile ilişkiler, teknolojik alternatifler ve uluslararası hukuk gibi
konular üzerinde yoğunlaşacağı bildirilmiştir.
13 Temmuz’da sonuçları açıklanan rapora göre İsrail kara güçleri
ve deniz birlikleri arasında bir istihbarat eksikliğinin olduğu ve tüm
istihbarat imkanlarından yararlanılamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca
verilen operasyon kararının eldeki alternatifler arasında İsrail tarafı için uygulanabilecek tek ihtimal olarak görüldüğü belirtilmiştir.
Olay günü karar vericilerin filonun durdurulması konusunda operasyondan başka herhangi bir alternatif olabileceğine dair bir bilgi
alamadıklarından böyle bir kararı almak durumunda kaldıkları ifade
edilmiştir. Ancak yine raporda belirtildiğine göre eğer hazırlık daha
önceden yapılmış olsaydı alternatif operasyonlar düşünülebilir ve
uygulamaya geçirilebilirdi. Medyayla ilişkiler anlamında bir koordinasyon eksikliğinden söz edilebilmekle beraber, görüntülü materyallerin medya kanallarına geç iletilmesinin bazı sorunlar doğurduğu
sonucuna ulaşılmıştır.184
Eiland raporunda operasyona katılan askerlerin gemideki gönüllüler tarafından bir mücadeleyle karşılaşacaklarını hesaba katmadıklarından olayın geliştiği anda tepki verdiklerine ve bu durumun
ölümlü çarpışmaya neden olduğuna yer verilmiştir. Bu durumdan ise
gerekli hazırlığı yapmayan ve tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmayan İsrail ordusunun sorumlu olduğu saptanmıştır. Bu durumu
göz önünde bulunduran komisyon en üst düzeyde hatalar yapıldığını tespit etmiş ancak herhangi bir cezai yaptırım kararına varmamıştır.185 Raporun şaşırtıcı bir bulgusu da İsrail askerlerinin silah ve gerçek mermi kullanmalarının meşrulaştırılma biçimi olmuştur. Rapor,
gemidekilerin ellerindeki sandalyeleri ve sopaları ‘ölümcül silahlar’
olarak yorumlamış ve bu durumda İsrail askerlerinin hayatlarını
kurtarmak için gerçek mermili silah kullanmak zorunda kaldıkları gibi mantıklı olmayan bir izaha yönelmiştir.186 Gemileri organize
eden yetkililerin defalarca ellerinde herhangi bir silah olmadığını
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ve tamamen sivillerden oluşan bir grupla hareket edeceklerini ifade etmelerine rağmen bunun farkında olan İsrail güçlerinin gemiye
yaptıkları operasyonda gerçek mermi kullanmaları, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan başka bir şekilde ifade edilemez. İsrail
basınının raporla ilgili yorumlarına bakıldığında Eiland’ın kimseyi
şaşırtmadığı görülmektedir. Neredeyse bütün gazeteler Eiland’ın
olayları İsrail perspektifinden anlattığını, ancak bunlardan sorumlu
olarak kimseyi göstermediğini, bunun da raporun hazırlanmasının
arkasındaki gerçek amaç olduğunu yazmıştır.187
İsrail’in Müdahalesinin Uluslararası Hukuka Göre Analizi
Uluslararası hukuk kurallarının süjeleri egemen devletler olduğundan bu kuralların yaptırım gücü iç hukukta olduğu kadar kuvvetli değildir. İç hukukta kuralların yaptırımını uygulayacak merkezi bir
otorite varken uluslararası hukukta kurallar ihlal edildiğinde, ihlal
ediciyi herhangi bir yaptırım uygulamaya zorlayacak kurum sıkıntısı
mevcuttur. Bu durumun en açık örneğini uzun yıllardan beri uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan İsrail oluşturmaktadır. Mavi
Marmara olayında da, Gazze’ye karşı uygulanan hukuk dışı ablukayı
delmek üzere uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bölgeye yardım götüren sivil gemilere İsrail askerleri uluslararası hukuka aykırı
bir biçimde müdahale etmiş ve en temel hak olan yaşama hakkını 9
sivili öldürerek ihlal etmiştir.
İsrail’in müdahalesinin uluslararası hukuka uygun(suz)luğunu analiz edebilmek için Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Sözleşmesi’nde yer alan maddelere bakmak gerekmektedir. BM Genel Kurulu’nun 1982 yılında kabul ettiği ve 1994’te yürürlüğe giren
anlaşmada açık denizlerde seyreden gemilerin durumuyla ilgili düzenlemeler yer almaktadır. ‘Açık deniz’ başlığı altında yer alan kısımdaki madde 87’de açık denizlerin ‘sahili bulunsun veya bulunmasın
bütün devletlere açık’ olduğu belirtilmiştir. Madde 110’da ise açık denizlerde seyreden bir sivil gemiye müdahalenin şartları belirtilmiştir.
Buna göre;
“Müdahalenin bir antlaşma ile tanınan yetkilerden kaynaklanması durumu dışında, açık denizde 95. ve 96. maddelerde öngörülen
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tam dokunulmazlıklardan yararlananlar haricindeki bir yabancı gemiyle karşılaşan bir savaş gemisi aşağıda belirtilen konularda ciddi
nedenler olmadıkça, bu gemiyi durdurup denetleme hakkına sahip
değildir.
a) Geminin deniz haydutluğu yaptığı;
b) Geminin köle ticaretine karıştığı;
c) Savaş gemisinin bayrağını taşıdığı devletin 109. madde uyarınca yargılama yetkisine sahip olduğu bir durumda, geminin
izinsiz yayına hizmet ettiği;
d) Geminin tabiiyetsiz olduğu veya
e) Yabancı bir bayrak çekmiş olmasına veya bayrağını göstermekten kaçınmasına rağmen, geminin gerçekte savaş gemisiyle aynı tabiiyette olduğu.”188
Bu maddeden anlaşılabileceği üzere insani yardım taşıyan bir gemiye müdahalenin yapılması en azından açık denizde mümkün değildir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere İsrail uluslararası hukuku
yine çiğneyerek bu müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Madde 110’u geniş yorumlayıp, bir devletin güvenliğini açıkça tehdit eden gemilere
açık denizlerde de müdahale edilebileceği kabul edilse bile, yapılan
bu müdahale şeklinin hukuk kurallarına uygun olması gerekmektedir.189 Ayrıca gemilerde insani yardım malzemesi bulunduğu ve
sadece sivil toplumu temsil eden aktivistleri taşındığı uluslararası
medyada geniş bir biçimde yer almış ve bu konuda İsrail bilgilendirilmiştir. Dolayısıyla gemilerle ilgili İsrail’in ulusal güvenliğini tehdit
edebilecek bir durumdan da bahsedilemez. İsrail bu gemileri ulusal
güvenliğine tehdit olarak algılamış olsa dahi yine de müdahalede bulunma hakkı yoktur. Bu durumda gemilerin rotasını askeri gemiler
aracılığıyla değiştirme seçeneğini kullanılmalıydı. Böyle bir tercihte
bulunulsaydı gemilere müdahale gerçekleşmeyecek ve 9 yardım gönüllüsü hayatını kaybetmemiş olacaktı.
İsrail’in uluslararası hukuku ihlalinin yaptırımı konusunda Türkiye türlü platformlarda girişimlerde bulunmuştur. Türkiye’nin
İsrail’in tazminat ödemesi gerektiği argümanının hukuksal dayanağını ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bünyesinde 1948’de
kurulan Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Cenevre’deki 53. Otu-
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rumunda kabul ettiği ‘Uluslararası Yanlış Hareketten Dolayı Devletlerin Sorumluluğu’ sözleşmesinin 36. maddesi oluşturmaktadır.
Sözleşmenin bu maddesinde, uluslararası hukuka aykırı davranışta
bulunan devletin bu davranışından dolayı ortaya çıkan zararın karşılanmasıyla yükümlü olduğu ve ödenecek tazminatın yanlış hareketten doğan zararın tümünü ekonomik olarak karşılaması gerektiği
belirtilmektedir.190 Bu bağlamda bakıldığında İsrail’in uluslararası
hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği eylemlerinden dolayı yaşanan
can kayıpları ve diğer zararlar sebebiyle mağdurlara tazminat ödemesi gerekmektedir. Daha önce belirtildiği üzere kazanın üzerinden
geçen süre boyunca İsrail bu yönde bir karar almaktan kaçınmıştır.
Ankara ve Tel-Aviv Koridorunda Görüşmeler/Açıklamalar/
Gerginlikler
İlişkilerin gidişatı bağlamında yukarıdaki iki olayın gündemi belirlediği bir yıl olan 2010’da iki ülke politikacılarından dönem dönem karşılıklı suçlamalar gelmiştir. Tansiyonun hali hazırda yüksek
olduğu bir ortamda, daha ziyade ilişkileri ilerletme yönünde çaba
gösterilmesi beklenirken, Ortadoğu’nun bir zamanlar garip bir ‘stratejik ortaklık’ içerisinde olan bu iki ülkesi giderek birbirlerine yabancılaşmaktadır. İsrail’in etrafındaki ülkelerin hiçbirisi ile iyi ilişkileri
olmadığı, hatta bazıları ile savaş halinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda kötüleşen ilişkilerin Tel-Aviv yönetimi için uzun vadede önemli sorunlar doğurabileceğini söylemek mümkündür.
İsrail’de Türkiye karşıtı açıklamaların en yoğunlaştığı kişi olan
Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, bu tutumunu yıl boyunca farklı
ortamlarda sürdürmüştür. Şubat ayında Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette açıklamalarda bulunan Lieberman, Türkiye’yi
‘İsrail karşıtı politikaları kasıtlı olarak’ yürütmekle suçlamış ve
Türkiye’nin dış politikasında gerekli değişiklikleri yapması gerektiğini iddia etmiştir.191 Aralık ayında İsrail büyükelçileri konvansiyonunun açılış konulmasını yapan Lieberman, Mavi Marmara olayından
dolayı Türkiye’den özür dilemeyeceklerinin altını yeniden çizerek
asıl Türkiye’nin ortamı germeye yönelik politikalarından dolayı
İsrail’den özür dilemesi gerektiğini söylemiştir. Lieberman ayrıca
Türkiye’den özür dileme ve saldırıda ölenlerin ailelerine tazminat
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ödeme fikrine sıcak bakan Başbakan Benyamin Netanyahu’nun bu
girişimini engellemeye çalışmış, böyle bir özrün Erdoğan’ın Türkiye’deki seçimlerde oyunu yükseltmekten başka bir işlev görmeyeceğini ileri sürmüştür.192 Lieberman sadece Türkiye ile ilgili konularda
değil, diğer başka alanlarda da hükümet ile ayrı düşündüğünü farklı
ortamlardaki konuşmalarıyla göstermiştir.193 Lieberman ile Netanyahu arasındaki bu polemik İsrail hükümetinin de ne kadar kırılgan olduğunu göstermektedir. Bu durum Başbakanı ‘Lieberman’ın
ifadeleri kendi kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. İsrail hükümetinin
politikaları Başbakan tarafından belirlenir’ açıklamasını yapmak zorunda kalmıştır.194 Öte yandan birçok çevre Lieberman’ın İsrail sağının lideri olmayı ve iktidara geçmeyi hedeflediğini belirtmektedir.195
Ağustos ayında bir kriz de İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın
Ankara’nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’in başına atadığı Hakan
Fidan hakkında söylediği sözlerden dolayı çıkmıştır. İsrail Ordu
Radyosu’nda verdiği demeçte Barak, Hakan Fidan’ın İran dostu olduğunu iddia ederek, Ankara’nın İran’a İsrail ile ilgili gizli bilgileri ileteceğinden endişe ettiklerini söylemiştir. Bu açıklamaların ardından
İsrail’in Ankara Büyükelçisi Gaby Lavy Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Türkiye’nin durumdan duyduğu rahatsızlık bildirilmiştir.196
İsrail Turizm Bakanı Stas Misezhnikov ülke basınında Türkiye’nin
İsrail’i stratejik tehdit olarak algıladığına dair haberlerin çıkmasının
ardından Ankara’ya karşı boykot uygulanması çağrısında bulunmuştur. Türklerle hiçbir problemlerinin olmadığını söyleyen Miseyhnikov ancak ulusal onurlarını korumak bakımından bu ülkeyi boykot
etmeliyiz diyerek gergin ortama katkıda bulunmuştur.197
İsrail tarafının aksine daha duyarlı davranan Ankara yönetimi
yeri geldiğinde Tel-Aviv’i eleştiren açıklamalardan kaçınmamıştır.
Ayrıca Mavi Marmara olayından sonra İsrail’in özür dilemeye yanaşmaması üzerine Türkiye alacağı önlemleri devreye sokmaya başlamıştır. Bu çerçevede İsrail’den Auschwitz’e İsrail askerini taşıyan
İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı Boeing 707 tipi kargo uçağına Ankara
tarafından hava sahasını kullanma izni verilmemiş ve uçak farklı bir
rota izleyerek Polonya’ya gitmiştir.198 Olayın medyada yer almasının
ardından Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlıkları açıklama yaparak olayı
doğrulamışlardır. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre İsrail’in
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sivil uçuşlarında hava sahasını kullandırılmasında bir sorun olmadığı, bu uygulamanın sadece askeri amaçlı uçuşlarda yapılacağı bildirilmiştir.199 Türkiye’nin bu kararı Tel-Aviv yönetimince tepkiyle karşılanmış ve Ankara karşıtı açıklamalar gelmiştir. Bir İsrailli yetkili
‘Türkiye kimsenin çıkarına olmayacak bir yol seçmektedir. Askeri
ortaklığımız iki ülke için de önemlidir ve bunu değiştirmek için bir
neden göremiyorum” diyerek rahatsızlığını dile getirmiştir.200
Öte yandan Türkiye’de gerek Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
gerekse Başbakan Erdoğan Tel-Aviv yönetimine Mavi Marmara’dan
dolayı özür dilemeleri gerektiğini, bu gerçekleşmediği takdirde ilişkilerin eski seyrine dönemeyeceğini tekrarlamışlardır.201 İki ülke arasındaki buzların erimesine katkıda bulunan İsrail tarihinin en büyük
orman yangınına Türkiye’nin yangın söndürme uçaklarını göndermesi olayı sonrasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu İsrail’in BM Mavi Marmara soruşturmasındaki temsilcisi Yosef
Ciechanover’la Cenevre’de bir araya gelmiş; ikili iki ülke ilişkilerinin
eski haline getirilmesi amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.
Buna göre taraflar İsrail’in kendi kamuoyundan tepki çekmeyeceği
bir özür metninin hazırlanmasıyla ilişkilerin düzelmesinin yolunun
açılacağını ummaktadırlar.202
Sonuç
Türkiye’deki bazı analistler İsrail’e karşı izlenen politikanın ‘komşularla sıfır problem’ hedefleyen Erdoğan hükümetinin elini uzun
vadede zayıflatacağını tartışmakta ve bu bağlamda Davutoğlu’nu
eleştirmektedir. Ancak Türk Dış Politikası yapıcılarının İsrail’le bu
tür ilişkiler yürütmesinin arkasındaki nedenler, ilişkilerin geldiği
boyutun aslında ne kadar meşru bir zemin üzerine oturduğunu göstermektedir. Ankara’nın belki de öngöremediği unsur, Türkiye’nin
yükselen gücüne İsrail’in vereceği yanıtın şiddetiydi. Bu öngörü eksikliğinin de arkasında, İsrail’de 2009 yılında gerçekleşen seçimlerde
aşırı sağın iktidara gelmesinin yattığı söylenebilir. Nitekim Türkiye
daha önce de İsrail’in bölgedeki politikalarına yönelik Tel-Aviv karşıtı söylemlerde bulunmuştur; ancak Netanyahu hükümetinin göreve gelişiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkileri gerecek birçok gelişme meydana gelmiş, Ankara da bu noktada bir nevi tercih yapmak
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durumunda kalmış, Amerika ve İsrail’den bağımsız, bölgede kendi
çıkarlarını önceleyen bir politika izlemeyi uygun görmüştür. Bu durumdan en büyük rahatsızlığı duyan ülke İsrail olmuş, Amerika’nın
telkinlerine rağmen Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi anlamında hiçbir çaba sarf etmemiştir.
Bu temel üzerinde şekillenen ilişkilerde 2010’da gerçekleşen iki
olay ‘onarılması güç’ hasara neden olmuştur. Ocak ayında Dışişleri Bakanı Yardımcısı Danny Ayalon’un Türk Büyükelçisi Oğuz
Çelikkol’u ‘alçak koltuk’ taktiğini kullanarak aşağılama girişimi
ve sonrasında Türkiye’nin baskılarıyla Tel-Aviv’in resmi olarak
Ankara’dan özür dilemesi yılın ne kadar sorunlu geçeceğinin bir
nevi habercisi olmuştur. Mayıs ayında ise ‘Gazze’ye Özgürlük’ adlı
filonun taşıdığı 700’ün üzerinde gönüllü (ve 10 bin tonun üzerinde
yardım malzemesi) Gazze’ye doğru ilerlerken İsrail’in 75 mil açığında, uluslararası sularda İsrail askerlerinin müdahalesiyle 8 Türk ve 1
Amerikan-Türk’ün öldürülmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin geçen
seneki Davos olayının yarattığı gerginliğin de ötesine geçmesi sonucunu doğurmuştur. Olaydan sonra Türkiye uluslararası toplumun
da desteğini alarak İsrail’den özür dilemesi ve ölenlerin yakınlarına
tazminat ödemesi taleplerini defalarca iletmiş, ancak henüz İsrail
tarafında bu konuda bir gelişme gerçekleşmemiştir. Mavi Marmara
olayı Gazze’ye İsrail tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde
uygulanan ambargoya dünyanın dikkatini yeniden çekmiş; birçok
ülkede ambargo karşıtı gösteriler düzenlenirken, birçok hükümet de
ambargonun derhal kaldırılması taleplerini yinelemişlerdir. Bu iki
olayın gölgesinde geçen bir yıl olan 2010, Türkiye-İsrail ilişkilerinin
geleceği anlamında karamsarlığı artırmıştır.
Kronoloji
12 Ocak

Alçak koltuk krizi. İsrail Dışişleri Bakan yardımcısı Danny
Ayalon tarafından makamına çağrılan Tel-Aviv Büyükelçisi
Oğuz Çelikkol önce bir salonda bekletilmiş, ardından küçük
bir odaya alınmış ve Ayalon’un oturduğu koltuktan daha aşağıdaki bir koltuğa oturtulmuştur. Bakanlık tarafından bu görüşmeye özel olarak davet edilen İsrailli gazeteciler, fotoğraf
çekimi için ikilinin tokalaşmasını istediklerinde Ayalon, Türk
Büyükelçi’nin yanında İbranice şu yanıtı vermiştir: “Hayır,
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tokalaşmayacağız. Buradaki önemli mesaj şudur: Görüyorsunuz, bizden aşağıda oturuyor, biz yüksekteyiz ve önüne tek bir
bayrak koyduk (İsrail bayrağı). Ayrıca gülmüyoruz.”
7 Mart

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Suriye ziyaretinin ana
gündem maddesi Lübnan’daki gerginliğin giderilmesi ve tarafların uzlaştırılması oldu.

12-13 Nisan Washington’da gerçekleştirilen Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde
(Nuclear Security Summit) ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail gibi
ülkeler İran’a karşı yaptırımların sertleştirilmesi konusunda
diğer katılımcıların desteğini sağlamaya çalışırken, Türkiye
İran’ı daha fazla radikalleştirecek ve sorunun barışçı yollarla
çözümünü zorlaştıracak adımlar atılmasına karşı çıkan bir tavrı içinde oldu.
16-17 Nisan İran sorununun diplomatik yollarla çözümü konusunda atılabilecek adımları görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Davutoğlu
Brezilya’ya bir ziyaret gerçekleştirerek Devlet Başkanı Lula da
Silva ve Dışişleri Bakanı Celso Amorim ile görüştü.
7 Mayıs

New York’ta yapılan NPT gözden geçirme toplantısından dönerken İstanbul’a uğrayan İran Dışişleri Bakanı Manuçer Muttaki burada Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile yaptığı görüşme
sonrasında, nükleer sorun çerçevesindeki girişimlerini kastederek, bölgesel konulara hassasiyetini gösteren yapıcı çalışmalarından dolayı Türkiye’ye teşekkür ettiğini belirtti.

8-9 Mayıs

Beşar Esad Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak
İstanbul’a geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Filistin-İsrail sorunu, İran’ın nükleer faaliyetleri gibi konular ele
alındı.

17 Mayıs

Başbakan Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı da Silva’nın da
katılmasıyla zorlu bir görüşme maratonunun ardından Tahran
Anlaşması diye bilinen ortak deklarasyon imzalandı.

31 Mayıs

İnsani Yardım Vakfı (İHH)’nın Gazze’ye yönelik İsrail ablukasının kaldırılması için organize ettiği ve ‘Rotamız Filistin
Yükümüz İnsani Yardım’ sloganıyla yola çıkan ve 36 ülkeden
700’ün üzerinde gönüllü ile 10 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaştırmayı amaçlayan sekiz gemilik filo İsrail özel harekat güçlerinin saldırısına uğradı. Saldırıda 9 yardım gönüllüsü şehit oldu.

2 Haziran

BM İnsan Hakları Komisyonu 32 ülkenin onayıyla insani yardım amacı taşıyan Gazze Filosu’na İsrail’in yaptığı saldırıyı
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kınayan bir bildiri yayımladı ve bir soruşturma başlatılmasını
kabul etti.
7-8 Haziran Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı
(AİGK/CICA) 3. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a gelen Beşar Esad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede öncelikli konuyu İsrail’in
Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine yaptığı baskın oluşturdu.
9 Haziran

BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada Türkiye, Brezilya
ile birlikte İran’a karşı yaptırımların ağırlaştırılmasını öngören
karar tasarısına ret oyu kullandı.

19 Temmuz Dışişleri Bakanı Davutoğlu resmi bir çalışma ziyareti için Şam’a
gitti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmesinde öne çıkan konular İsrail’in Mavi Marmara gemisine yaptığı baskına
yönelik uluslararası soruşturmanın başlatılmasının gerekliliği,
İsrail’e Gazze’ye yönelik ablukayı kaldırması konusunda baskı
yapılması, Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanmasının
önemi ve Irak’taki hükümet kurma çabalarının toplumun her
kesimini kapsayacak şekilde yürütülmesi oldu.
2 Ağustos

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, Yeni Zelanda
eski Başbakanlarından Geoffrey Palmer’in başkanlığında bir
soruşturma komisyonu oluşturulacağını ve Mavi Marmara gemisine yapılan baskının araştırılacağını duyurdu.

2-3 Ekim

İlki 2009 yılında yapılan Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Bakanlar toplantısının ikincisi Suriye’nin liman
kenti olan Lazkiye’de iki ülkeden 12’şer Bakanın katılımıyla
gerçekleştirildi.

11 Ekim

Başbakan Erdoğan Suriye ziyaretinde görüştüğü Beşar Esad’la
özellikle son dönemlerde iki ülke arasında artan terör konusunda işbirliği çalışmalarını, PKK’nın tasfiyesini, Suriye uyruklu teröristlerin ülkelerine dönüşü ve rehabilitelerini, örgüte
katılımların engellenmesini ve Suriye sınırının sıkı kontrol altına alınmasını konuştu.

20-21 Aralık Türkiye ile Suriye arasında gerçekleşen en üst düzey toplantı niteliğini taşıyan ve ülkeler arası Bakanlar Kurulu olarak tanımlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK)’nin
ikincisi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli meslektaşı
Naci Otri’nin eşbaşkanlıklarında Türkiye’den 12, Suriye’den 13
Bakanın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
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2010 yılında Türkiye’nin Irak politikası, son yıllarda geliştirmeye çalıştığı genel çerçevenin içerisinde, farklı aktörlerle temaslarını
devam ettirdiği, ekonomik ve diplomatik araçları daha fazla kullanmaya çalıştığı, Kürt bölgesiyle ilişkilerinde önemli gelişmelerin kaydedildiği bir yıl oldu. 2010 yılı Irak içerisinde genel seçimler öncesi
ve sonrası belirsizlikler, artan terör olayları, hükümet kurma konusundaki sorunlar nedeniyle bölge ülkeleri ve Türkiye için çeşitli zorlukları bünyesinde barındırdı.
Türkiye’nin son birkaç yıldır Irak politikasında ortaya çıkan değişiklikler bu yıl da siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak kendini hissettirdi. Türkiye’nin politikasındaki değişiklik, genelde olumlu olarak
değerlendirilmekte ve bu gelişmenin iç ve dış sebepleri çeşitli makalelere konu olmaktadır. Aslında Türkiye’nin Irak politikasında ortaya çıkan yeni tutum, genelde dış politikasında özelde ise Ortadoğu
politikasındaki genel çizgisi ile uyumlu bir görüntü arz etmektedir.
Türkiye’nin 2010 yılında Irak bağlamında sağlamlaştırmaya çalıştığı
yeni stratejinin ana sebepleri olarak ABD güçlerinin Irak’tan çekilme
takviminin netleşmesi sonrasında ortaya çıkan yeni jeopolitik şartlar,
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Türkiye’yi küresel bir oyuncu yapma
amacı, Türkiye’deki asker-sivil ilişkilerinin evrimi, Türkiye’deki bazı
önemli siyasi figürlerin kişisel çabaları ve Türkiye’nin içerideki Kürt
sorununu çözme noktasına geliştirmeye çalıştığı yeni tutum gösterilmektedir.1 Bu türden sebepler etrafında şekillenen Türkiye’nin yeni
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Irak politikası, bu ülkedeki tüm aktörlerle ve son yıllarda özellikle
Kürt figürler ile ilişki kurulmasını, Türkiye’nin Irak’ta ekonomik etkinliğinin gitgide artmasını ve güvenlik endişelerinin nispeten hafiflemesini içeriyordu.2 2010 yılı Türkiye’nin Irak’ta artan etkinliğinin
çeşitli açılardan test edildiği bir yıl oldu. Türkiye bir yandan bu ülkedeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri etkileme çabalarını artırdı ve
genel seçimler öncesindeki çabaları bu noktada başarılı oldu; ancak
diğer yandan, hükümetin kurulması süreci ve sonrasında Irak’taki
siyasi yapıyı şekillendirme noktasında çeşitli zorlukları ve sınırları
da gördü.
Irak’taki Siyasi Gelişmeler ve Türkiye-Irak İlişkileri
Irak’ta gecikmeli de olsa gerçekleşen seçimler öncesinde hem
Iraklıların, hem bölge ülkelerinin hem de ABD’nin büyük beklentileri vardı. Irak’ın normal bir ülke haline gelebilmesi için sağlıklı bir
seçim gerçekleştirmesi, siyasi ve idari kurumlarını sağlamlaştırması
ve ABD askerlerinin çekilmesi sonrasındaki döneme hazırlanması
gerekiyordu. Hemen herkesin beklentisi siyasi istikrara ulaşılması
noktasında bu seçimlerin olumlu bir aşama teşkil etmesiydi. Ortak
korku ise işgal sonrasında yaşanan kanlı günlerin geri dönmesi ve
bölünme senaryolarının yeniden gündeme gelmesiydi. Bu seçimlerin Irak’ın bundan sonraki siyasi sistemini şekillendirme potansiyeli
nedeniyle, sadece ABD değil, Türkiye dahil, komşu ülkeler de seçim
sürecini yakından takip ediyor ve etkilemeye çalışıyordu.3 Irak’taki
gelişmelerden ciddi şekilde etkilenen ve bu nedenle Irak siyasetini
etkilemeye çalışan komşu ülkelerin tutumları, 2010 yılının sonlarında ortaya çıkan Wikileaks belgelerinde de kendini gösterdi. Belgelere göre, 2009 yılının Aralık ayında Savunma Bakanı Robert Gates’le
görüşen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Irak’ın komşularının
hemen hepsinin Irak’taki gelişmeleri etkilemeye çalıştığını, Suudi
Arabistan’ın para yoluyla, İran’ın para ve politik müdahale yoluyla,
Suriye’nin ise akla gelen her yolla nüfuzu denediğini, Türkiye’nin ise
çok daha nazik bir şekilde Türkmenler ve Sünni gruplar üzerinden
etkili olmaya çalıştığını iddia ediyordu.4 Bu yorumda Türkiye’nin diğer bölge ülkelerine göre daha az bir eleştirel tutum içerisinde de-
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ğerlendirildiğine dikkat çekmek gerekir. Öte yandan, her ne kadar
Türkiye Irak içerisindeki tüm gruplar ile temas kurmaya çalışsa da,
Talabani’nin bu yorumunda, Türkiye’ye karşı eski bakışın etkili olmasının izleri mevcuttur ve belirli ölçüde Talabani’nin seçimler noktasında Türkiye’den beklediği desteği alamadığı düşüncesi onu bu
yorumlara yöneltmiş olabilir.
7 Mart 2010’da gerçekleştirilen genel seçimler, Irak’ın işgal sonrası döneme geçişinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyordu.
Bu seçimlerin gecikmeli de olsa gerçekleştirilmesi, uzun yıllar süren
tek parti yönetiminin ardından demokrasinin gelişebilmesi için atılmış önemli bir adımdı. Seçimlerde pek de beklenmedik bir şekilde, bünyesinde Sünni grupların ağırlığı hissedilse de, farklı mezhebi
ve etnik grupları barındıran bir özellik gösteren Irakiyye grubu az
farkla birinci oldu. Hiçbir parti veya grubun hükümeti kurmak için
yeterli sayıya sahip olamaması sebebiyle koalisyon çalışmaları Irak
siyasetini aylarca meşgul etti. Seçimler 2010 yılının başında yapılmasına rağmen, hükümet ancak yılın sonunda kurulabildi. Bu arada
geçen süre, Irak halkının geleceğe yönelik beklentilerinin kötüleştiği,
siyasi gerginliğin arttığı bir dönem oldu. Seçim öncesi ve sonrasında
artan şiddet olayları yeniden kötü senaryolara dönülebileceği endişelerini gündeme getirdi. Irak’taki bu siyasi belirsizlik Türkiye’yi ve
Türkiye’nin bu ülkeye karşı olan tutumunu da etkiledi.
Türkiye Irak’ta gerçekleşen genel seçimler sırasında, 2005 yılındaki tutumuna benzer bir şekilde Sünni grupların sürece dahil olması için ciddi çaba harcadı. Irak’ın karmaşık siyasi yapısı içerisinde
Türkiye’nin bu türden bir rol oynamayı başarabilmesi ve Sünni grupların siyasete yeniden entegre edilerek ülkede gerginlik ortamının
azaltılmasına katkıda bulunması, çeşitli Arap yorumcular tarafından
da olumlu şekilde değerlendirildi.5 Irak Eski Başbakanı Iyad Allavi
etrafında mezhepsel ve etnik temelli olmayan bir seçim bloğunun
oluşmasında rol oynayan Türkiye, bu bloğun seçimden birinci çıkmasından memnun oldu. Türkiye her ne kadar Irak’taki bütün taraflara eşit mesafede olmak için çaba harcadıysa da, Irakiyye bloğuna
desteği bilinmekteydi ve bu, ABD’nin Irak’ta farklı grupların siyasette temsil edilmesi amacıyla belirli ölçüde uyum içerisindeydi.6
Yine Wikileaks tarafından sızdırılan belgelerde, 2010 yılının başla-
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rında ABD’li diplomatlar ile görüşen Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik’in, Türkiye’nin geçmişte Maliki’yi desteklemesine
rağmen son dönemde ona daha az destek vermesinin sebebi olarak,
Maliki’nin aşırı güçlenmesinin ülkenin ciddi sorunlarının çözümüne
katkı yapmayacağını söylediği aktarılmaktaydı.7 Her ne kadar Irak
Başbakanı Maliki tüm Irak’ı temsil ettiğini söylese de, diğer bazı Şii
gruplar kadar olmamakla birlikte, onun da İran etkisine açık olduğu
noktasındaki değerlendirmeler, Türkiye’nin tutumunu şekillendirmiş gözükmektedir.
Seçimlerin ardından yaşanan yolsuzluk iddiaları ve bazı yerlerde oyların yeniden sayılması kararının verilmesi, ülkede ciddi bir
siyasi krize neden oldu. Seçimlerin Irak’ın geleceğine doğru atılmış
bir adım olması beklenirken, seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı
belirsizlik hem ülke içindeki aktörlerde, hem de bölge ülkelerinde
ve ABD’de endişe yarattı. Seçimlere katılan gruplar arasındaki güven
sorunları da belirsizlikleri artırmaktaydı. Böylesi bir ortamda BM
gibi uluslararası aktörlerin devreye girerek sorunların çözümünde
yardımcı olması istenyordu. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari de,
mevcut sorunların aşılmasında karşı karşıya kalınan zorluklara dikkat çekerek, uluslararası toplumun ve BM’nin Irak’a yardımcı olmasından başka çarenin olmadığını vurguluyordu.8
Seçimden sonra hiçbir partinin hükümeti kurabilecek durumda
olmaması, farklı koalisyon ihtimallerini ve ciddi pazarlıkları beraberinde getirdi. Bu dönemde Irak içindeki parti ve gruplar bir yandan
BM gibi kurumların, uluslararası toplumun ve komşu ülkelerin desteğini almak için o ülke yöneticileri ile görüşmeler yapıyor ve komşu
başkentleri ziyaret ediyorken; diğer partilerin benzeri ziyaretlerini
eleştiriyordu. Bu bağlamda Başbakan Maliki, seçimlerden yaklaşık
bir ay sonra yaptığı bir açıklamada komşu ülkelerin sanki Irak’ın “velisi imişler” gibi hareket etmesinden rahatsız olduğunu, komşularla
iyi ilişki istediklerini, ama bu iyi ilişkinin karşılıklı saygı çerçevesinde ve içişlerine karışmama şartı ile gerçekleşebileceğini dile getirdi.9
Özellikle Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün gibi Sünni ülkelerin etkisini dengelemek ve aynı zamanda onların da desteğini almak için
yaptığı açıklamalarda Başbakan Maliki, yeni hükümetin Sünni grupları temsil eden partileri de içermesi gerektiğini ifade etti.10
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Irak Başbakanı Maliki, önceki yıl gerçekleştirilen yerel seçimlerde
elde ettiği başarı ve ülkenin birliğine yaptığı vurgu ile ABD’nin belirli
ölçüde desteğine sahipti. Ülkedeki güvenlik endişelerinin azaltılabilmesi için kararların tek elden verilmesi ve koordinasyonun sağlanması adına Başbakan’a verilen yetkiler, seçimlerden sonra hükümet
kurulması sürecinde taraflar arasında en fazla tartışma konusu olan
konulardan biriydi. Başbakan Maliki’ye doğrudan bağlı olan bazı askeri yapılanmaların yanında, ülkenin çeşitli yerlerinde var olduğu
iddia edilen gizli hapishaneler 2010 yılında da Irak ile ilgili önemli
birer tartışma konusu oldu. Nitekim doğrudan Başbakan Maliki’ye
bağlı olarak çalışan ve yaklaşık 400 Sünni tutuklunun herhangi bir
yargılama olmaksızın bulunduğu bir hapishane Nisan ayı içerisinde
kapatıldı ve yöneticileri gözaltına alındı.11 Bağdat Havalimanı yakınlarındaki bu hapishanede veya yetkililerin ifadesiyle gözaltı merkezinde, 2009 yılında Ninova (Musul) vilayetinde direnişçilere karşı
gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklananlar bulundurulurken,
ülkenin farklı yerlerinde benzer hapishanelerin olduğu genel kabul
gören bir kanıydı. Özellikle Sünni kesimden insanlar, pek çok kişinin
sorgusuz sualsiz bu gözaltı merkezlerinde uzun süreler tutulduğunu
ve bazılarından ise bir daha hiç haber alınamadığını, bu tür uygulamaların Sünni gruplar üzerinde seçimler öncesinde ve sonrasında
bir baskı aracı olarak kullanıldığını iddia ettiler.12 Türkiye’nin Maliki
ile iyi ilişkiler geliştirmesine rağmen, bazı konularda anlaşmazlıklar
yaşanması ve Ankara’nın duyduğu rahatsızlıklar bu gibi uygulamalardan kaynaklanmaktaydı. Yukarıda da ifade edildiği gibi, son yıllarda ülke içerisinde gücünü artıran Başbakan Maliki, tek adam gibi
hareket etmeye başladıkça ve Sünnilerin yoğun olarak bulundukları
bölgelerden böyle keyfi tutuklama haberleri geldikçe, Türkiye üzerinde bu insanların çıkarlarını koruma noktasında baskılar çoğaldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında, seçimlerde Türkiye’nin kendisini
desteklemediğini düşünen Maliki’nin Türkiye’ye olan mesafesi 2010
yılında bir miktar arttı.
Hükümet Kurma Çalışmaları ve Türkiye
Hükümetin kurulması geciktikçe bu belirsizlik ortamından zarar
gören Türkiye’nin Iraklı farklı gruplarla temasları sıklaştı ve taraflar
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arasında bir uzlaşı imkanı arama noktasında çeşitli grupların temsilcileri ile Türkiye’de ve yurt dışında görüşmeler gerçekleştirildi. Irak
Hükümeti Sözcüsü Ali El Debbağ Mayıs ayında Türkiye’ye gelerek
hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan ile görüştü.13 Yine bahar
ve yaz aylarında Irakiyye Koalisyonu’nun Lideri Iyad Allavi ve Irak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, Hadba Grubu Lideri Usame Nuceyfi, Irak İslam Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Humam
Hammudi de, Ankara’yı ziyaret eden üst düzey Iraklı siyasi figürler
arasındaydı.14 Ali El Debbağ, Ağustos ayında yeniden Türkiye’ye gelerek Irak Başbakanı Nuri Maliki’nin özel bir mesajını Türkiye’ye iletirken, aynı zamanda hükümet kurma noktasındaki gelişmeler bağlamında görüş alışverişi sağlanmış oldu.15 Gerçekleşen görüşmelere
bakıldığında, Irak içerisindeki farklı etnik ve mezhepten grupların
Türkiye’yi ziyaret ettikleri görülmektedir. Bu ise Türkiye’nin son yıllarda farklı kesimlerle temas kurma noktasında attığı adımların bir
sonucu olarak değerlendirilebilir.
Tüm bu ziyaretler şunu göstermiştir ki, Irak’ta seçimlerin ardından ortaya çıkan yeni siyasi yapıda, herhangi bir grubun diğerlerini
göz ardı ederek hükümet kurması mümkün değildir. Ayrıca, sadece ülke içi siyasi müzakereler değil, komşu ülkelerin tutumlarını da
dikkate almak, onların desteğini kazanmak hem hükümet kurma
bakımından, hem de kurulacak hükümetin başarılı olabilmesi bakımından gerekliydi. Irak’taki parçalı siyasi yapı, her bir grubun komşu ülkelerle siyasi, ekonomik ve ideolojik bağları karmaşık bir ilişkiler ağının ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Bu ilişkiler her zaman
etnik ve mezhebi bağlar etrafında şekillenmiyor; bazen de Maliki ile
Sadr örneğinde olduğu gibi, kişisel faktörlerin etkili olması söz konusu olabiliyordu.
Komşu ülkelerin ve tabii ki Türkiye’nin Irak’ta hükümet kurulması süreci ile bu kadar yakından ilgilenmesinin sebebi, Irak’ın
2003’te işgal edilmesinin ardından yaşananların komşu ülkeler için
oluşturduğu sorunlardı. 2003 yılından itibaren Türkiye artan şekilde
terör saldırıları ile karşı karşıya kaldı; Kuzey Irak’ta Kürt yönetiminin gitgide daha etkili bir güç haline gelmesini takip etti ve İran’ın
ciddi şekilde etkili olmaya çalıştığı bir Irak’la yüz yüze geldi. Ayrıca
Ankara’nın ekonomik çıkarlarının güvenliği açısından da, Irak’taki
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gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyordu. Bütün bunların
yanında, Irak’taki farklı siyasi figürler bir yandan komşuların Irak’ın
içişlerine müdahale etmesinden yakınıyor ve Irak’taki şiddet olaylarında çoğu zaman komşu ülkelerin desteğini sorumlu gösteriyorken,
diğer yandan bu ülkelerin siyasi, ekonomik ve askeri desteğini almak için gerektiğinde onlarla görüşüyor ve onları bir anlamda Irak’a
müdahil olmaya davet ediyorlardı. Bu noktada her grup kendisi için
komşu ülkelerin destek olmasını talep ederken diğer grupların dışarıdan destek almaması gerektiğini söyleyen bir tavır içerisinde oluyordu.
Bu bağlamda Iraklı liderler destek alsınlar ya da almasınlar komşu ülkeleri ziyaret ederek siyasilerle temas kurma yolunu seçiyorlardı. Bunun bir örneği olarak hem Irakiyye Koalisyonu Lideri Iyad
Allavi, hem de Mukteda Es Sadr, Suriye’nin başkenti Şam’a ziyarette
bulundular. Aynı dönemde Suriye Devlet Başkanı ve Lübnan Başbakanı ile görüşmek üzere Suriye’de bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, hem Allavi ile hem de Sadr ile görüştü.16 Allavi’ye
Türkiye’nin desteği bilinen bir gerçek iken, Sadr ile de görüşülmesi
dikkate değerdir. Görüşme sırasında Sadr, kendisiyle görüşülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin izlediği siyasetin hem kendi çıkarlarına hem de Irak ve bölge halkının çıkarlarına
uygun olduğunu dile getirmiştir.
Diğer siyasi figürlere benzer şekilde, hükümeti kurmak için bölge
ülkelerinin desteğini almak amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştiren
Başbakan Maliki, Ekim ayında Suriye, Ürdün, İran ve Mısır’ın ardından Türkiye’yi de ziyaret etti.17 Bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı
ve Başbakan ile görüşen Maliki’ye Türkiye’nin hükümet kurma noktasındaki politikası aktarılırken, aynı zamanda Kürt sorunu ve PKK
konusunda yapılan uyarılar, Arap basınında dikkat çekti.18 İran’ın da
etkisiyle Sadr ile aralarındaki uzlaşmazlığı aştıktan sonra hükümeti
kurma noktasında önemi avantaj elde eden Maliki, çevredeki Sünni
çoğunluklu ülkelerin de fikirlerini almak için bir bölge turu gerçekleştirdi. Maliki’nin Ankara’da çok sıcak karşılanmadığını yazan Suud
gazeteleri, yıl içerisinde Irak’tan Türkiye’ye gelen Iyad Allavi, Ammar El Hekim ve Tarık Haşimi ile karşılaştırıldığında, Irak Başbakanı Maliki’nin Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşmesine rağmen
ortamın diğer görüşmeler kadar sıcak olmadığını iddia etmiştir.19
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Senenin sonuna doğru gelindikçe ve hükümetin kurulması için iç
ve dış baskılar arttıkça, komşu ülkelerin ve bu arada Türkiye’nin çabaları hız kazandı. Nitekim hükümetin kurulmasından hemen önce
yeni seçilen Meclis’in açıldığı günlerde Bağdat’a bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Davutoğlu, tüm kesimlerin temsilini öngören
hükümet formülüne Türkiye’nin desteğini açıkladı.20 Kasım ayında
hükümet kurma ve Cumhurbaşkanı konusunda anlaşmaya ulaşılmasının ardından, Türkiye’nin Irakiyye grubuna olan desteği dolayısıyla eleştirildiğini görmekteyiz. Yeniden Irak Cumhurbaşkanı olan
Talabani’nin, Türkiye’nin Irak’ta yanlış ata oynadığı mealinde sözler
sarf ederek başarısız olduğunu söylemesi; Talabani’nin danışmanlarının da Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu eleştirerek, Davutoğlu’nun
Suudi Arabistan ile birlikte Iyad Allavi’yi desteklediği ve bunun sonucunda Türkiye’nin sürecin dışında kaldığını iddia etmeleri gazetelere yansıdı.21 Açıklamalarında kendisinin de Türkiye’nin bu tutumunu anlayamadığını dile getiren Talabani, seçilmesinin hemen
ardından Cumhurbaşkanı Gül’ün kendisini arayarak tebrik ettiğini,
sorunların geçmişte kaldığını ve kendisinin Türkiye’nin stratejik
dostu olduğunu dile getirdi.
Daha önce pek çok kez olduğu gibi Talabani’nin açıklamalarının
ardından Türkiye’den çeşitli tepkiler yükseldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, açıklamaya şaşırdıklarını söylerken Türkiye’nin hükümet
kurma ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine olumlu katkı yaptığını
ve seçim işinin Irak’ın tamamen kendi iç işi olduğunu çeşitli defalar dile getirdiklerini belirtti.22 Türkiye’den gelen tepkilerin ardından
sözlerine açıklık getirmek zorunda kalan Talabani, ‘yanlış ata oynamak’ ifadesinin kendisine değil gazeteciye ait olduğunu ifade etti ve
konuşmasında Irak Parlamentosu içerisindeki hiçbir siyasi grubun
ismini anmadığını iddia etti.23
Bu karşılıklı açıklamalar göstermektedir ki, her ne kadar Türkiye Irak’taki farklı siyasi gruplara eşit davranmaya çalışsa veya bu
türden bir söylem benimsese de, Iraklılarda Sünni Arap gruplara
daha yakın davrandığı izlenimi mevcuttu. Bu noktada, belirli ölçüler içerisinde Türkiye’den istediği desteği alamayan çeşitli grupların
eleştirilerini de doğal karşılamak gerekmektedir. Seçimler gerçekleştiğinde pek çok kişinin beklentisinin üzerinde bir oy alan Irakiyye
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grubunun başarısında Türkiye’nin birleştirici etkisinin varlığı inkar
edilemez. Ancak, seçim sonrasında yaşanan gerginlikler ve koalisyon kurma noktasında karşılaşılan zorluklar nedeniyle, Kürt kökenli
Iraklı siyasetçilerin Irakiyye ile rekabet halinde oldukları da akıldan
çıkarılmamalıdır. Talabani gibi bazı Kürt siyasetçilerin Türkiye’ye
yönelik eleştirilerini bu bağlamda değerlendirmek gerekmektedir.
Türkiye’nin Talabani’nin Cumhurbaşkanlığına doğrudan karşı çıkmasını gerektiren bir durum olmamakla beraber, Türkiye’nin bir
Sünni Arap Cumhurbaşkanını daha fazla tercih edeceği de aşikardı.
Talabani ile yaşanan benzer sorunlar aslında Başbakan Maliki ile de
yaşandı. Türkiye’nin öncelikli tercihinin kendisi olmadığını düşünen
Maliki, Türkiye’ye karşı artan şekilde mesafeli davranmaya başladı.
Maliki’nin tavırlarından memnun olmayan Türkiye de, ona istediği
kadar destek vermedi. Tüm bu farklılıklara rağmen, hükümet kurma
çalışmaları çerçevesinde Maliki’nin yılın son çeyreğinde Ankara’yı
da ziyaret ederek destek sağlamaya çalışması, tarafların birbirlerine
olan ihtiyaçlarının farkında olmalarının bir göstergesidir.
Kürt Bölgesi İle İlişkiler
Türkiye’nin Irak politikasının en önemli boyutlarından birisini
Kürt bölgesi ile ilişkiler oluşturmaktadır. Türkiye’nin Bağdat’taki
etkisi Erbil’dekine kıyasla daha azdır; bu noktada İran’ın etkinliği
dikkate alınmak durumundadır. Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinde
yakınlık birinci derecede belirleyici olurken, pek çok Kürt yetkilinin
Türkiye’yi bilinçli bir şekilde tercih ettiği de dikkate alınmalıdır.24
Türkiye ile Iraklı Kürt yetkililer arasında önceki yıllarda başlayan
yumuşama ve yakınlaşma, 2010 yılında da devam etti ve karşılıklı
ziyaretler ile yeni anlayış daha kalıcı hale getirilmeye başlandı. Bu şekilde Türkiye bir yandan güvenlik endişeleri noktasında Iraklı Kürt
yetkililerin daha fazla işbirliği yapmasını sağlamak amacını güderken, öte yandan da Kürt bölgesiyle artan ticaretin ülke ekonomisine ve özellikle de Güneydoğu bölgesinin ekonomik kalkınmasına
katkı yapmasını amaçlıyordu. Önceki yıllarda izlenen politikaların
olumsuz sonuçları da dikkate alınınca, son dönemde Kürt bölgesi ile
geliştirilen ilişkilerin riskleri olmakla beraber, kısa ve uzun vadede
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olumlu sonuçlarının daha fazla olacağı çeşitli yorumcular tarafından
da kabul edilmekteydi.25
Bu bağlamda Türkiye ile Irak Kürtleri arasında 2010 yılındaki
önemli gelişmelerden birisi, Irak hükümetinin Erbil’de konsolosluk açılmasına izin vermesinin ardından hızlı bir hazırlık süreci ile
buradaki konsolosluğun faaliyete geçirilmesine çalışılmasıydı.26 Bir
yandan çok ciddi boyutlara ulaşan insani ve ticari etkileşimin ortaya
çıkardığı ihtiyaç, diğer yandan siyasi ilişkilerde görülen hızlı iyileşme, Türkiye’nin Erbil’deki çıkarlarını korumak için böyle bir adım
atmasını gerekli kılıyordu. Bu konsolosluk ile bölgeye verilen önem
de gösterilmiş oldu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin Türkiye ziyareti 2010 yılı içerisinde Türkiye ile Irak Kürtleri arasındaki
ilişkilerde atılan önemli bir adım olmuştur. Nisan ayında Erbil’e giden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Kürt Bölgesinin Başkanı Mesud Barzani ile görüşerek kendisini Türkiye’ye davet
etti.27Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın ziyareti ile ilgili olarak Kürt
Bölgesinde yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin bölge ile ticari
ilişkilerini geliştirmek için ciddi bir çaba sarf ettiği, bölgenin ekonomik geleceğinde aslan payını almaya çalıştığı, bu noktadaki en
önemli rakibi olarak gösterilen İran ile karşılaştırıldığında önde gittiği ve çeşitli açılardan avantajlı bir konumda olduğu dile getirilmekteydi.28 Karşılıklı ekonomik avantajlara ve bu ekonomik unsurların
ilişkilerdeki artan rolüne pek çok değerlendirmede dikkat çekilirken,
bölgedeki PKK varlığı nedeniyle güvenlik endişelerinin tam anlamıyla aşılmadığı da vurgulanmaktaydı.
Kendisine yapılan davetten memnun olan Barzani, taraflar arasındaki yeni atmosferden memnuniyetini gösteren söylemler ve eylemler içerisindeydi. Bu noktada Mayıs ayının son günlerinde yaptığı
açıklamada Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini dile
getirirken, yakın zaman içerisinde Türkiye’ye “bölge başkanı” sıfatıyla bir gezi gerçekleştireceğini dile getirdi.29 Haziran ayının başında
Türkiye’ye gelen Barzani’nin ziyareti öncesinde PKK’nın eylemlerinde bir artış gözlenirken, bu eylemlere karşılık olarak Türkiye’nin
PKK’lıların bulundukları bölgeleri top ateşine tutması Irak Dışişleri
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Bakanlığı’nca protesto edildi.30 Ziyaretin gündeminde güvenlik, enerji ve eğitim konuları ön plana çıkmaktaydı. Türkiye’nin güvenlikle
ilgili endişeleri noktasında daha fazla çaba göstereceklerini belirten
Barzani’nin ziyareti sırasında görüşme salonunda Kürt bayrağının
olmaması haberlere konu olurken, Türk Dışişleri Bakanı Davutoğlu ‘Irak’tan gelen herkesin Irak vatandaşı’ olduğu vurgusunu yaptı.31
Ekonomik bütünleşme konularında daha kararlı adımların atılması
hususunda karşılıklı sözlerin verilmesi her iki tarafın da, bu noktadaki çıkarlarının farkında olduklarının bir göstergesiydi. Yukarıda
anılan güvenlik endişeleri bağlamında Kürt yetkililerin adım atması
beklentileri çerçevesinde Mesud Barzani, ziyaretinden kısa bir süre
sonra ilk defa isim vererek PKK’yı kınadı.32 Aynı açıklama ile ilgili
olarak Türk Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ‘dayanışma sözü dayanışma
anlamına gelmez. Fiili anlamda terör tehdidinin ortadan kalkması
için bizimle birlikte çalışmalılar’ şeklinde bir yorumda bulundu.33
Tam bu ziyaret sırasında PKK saldırılarının gerçekleşmesi ve
Irak Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin top atışlarını protesto etmesi, güvenlik endişelerinin ilişkilerdeki ağırlığını belirli ölçüde koruduğunun bir göstergesiydi. PKK’nın bu eylemleri Barzani’yi zor
durumda bırakmıştı. Türkiye ziyaretinin ardından Fransa, Almanya
ve Avusturya’yı da ziyaret eden Barzani, Erbil’e dönüşünde yaptığı
açıklamada, kendisi Türkiye’deyken böyle bir şeyin olmasını beklemediğini belirtirti. Türkiye ile aralarındaki ilişkinin yeni havasından
memnun olduğunu, önceden hiçbir tanınma olmazken şimdi artık
bir değişimin yaşandığını ve Türkiye Başbakanının kendisini Kürtçe
‘hoş geldin’ diyerek karşıladığını dile getirdi.34 Önceki dönemlerde
Türkiye’ye karşı daha sert bir tutum takınan Barzani’nin Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı sıfatıyla Türkiye’ye davet edilmesi ve çeşitli
görüşmeler yapması her iki tarafın da tutumlarında bazı değişikliklere işaret etmekteydi. Türkiye, Irak’taki federal gerçeği daha fazla
içine sindirerek ve Barzani’nin etkinliğinin bilincinde hareket ederek
güvenlik ve ekonomi alanlarında ilişkileri geliştirmeyi amaçlarken,
Kürt Yönetimi de Türkiye’nin kendisini daha fazla muhatap almasından memnun bir şekilde güvenlik noktasında Türkiye ile daha fazla
işbirliği yapmaya ve ekonomik kalkınması için Türk yatırımcılardan faydalanmaya başladı. Bu çerçevede Kürt bölgesinde çok sayıda

151

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

Türk şirketinin faaliyet gösterdiği ve bu faaliyetlerin Kürt yönetimi
tarafından desteklendiği dikkat çekmekteydi. Kürt Bölgesi’nin Ticaret ve Endüstri Bakanlığı danışmanlarından Fethi Muhammed Ali,
bölgede faaliyet gösteren 1217 yabancı şirketin yüzde 60’nın Türkiye
kökenli olduğunu ve bunların yatırımlarının 621 milyon doları geçtiğini dile getiriyordu.35
2010 yılında Kuzey Irak kaynaklı terör eylemleri olsa da, son yıllardaki düşüş ile ilgili olarak Türkiye’nin farklı bir tavır geliştirerek
sadece askeri önlemlere dayanan bir tutumu terk etmesinin etkili olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda, PKK’dan ayrılan ama Irak’ta
yaşamaya devam eden Osman Öcalan da, Lübnan gazetelerine verdiği demeçte son dönemde tansiyonun düşmesinde Türkiye’nin
tutumunun etkili olduğunu iddia etmiştir.36 Her ne kadar güvenlik
sorunları önceki yıllarla karşılaştırılmayacak kadar düşük olsa da,
yaz aylarının gelmesi ile PKK’nın faaliyetlerindeki artış gözlerden
kaçmadı. Haziran ayında Gediktepe (Tekeli) jandarma sınır birliğine
gerçekleştirilen saldırıda ve sonrasındaki operasyonlarda 11 asker şehit oldu.37 Kalabalık bir PKK’lı grup tarafından gerçekleştirildiği anlaşılan bu saldırı sonrasında,Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın
Gediktepe mevziini ziyaret etmeleri ve bu ziyaret sırasında çekilen
fotoğraflar, iç politikada epey tartışmalara neden oldu. Büyük çaplı
bu saldırı, Türkiye’nin Irak ile ve Irak Kürtleri ile ilişkisini de etkiledi
ve son yıllardaki en ciddi eylemlerden biri olarak dikkat çekti. Irak
sınırına çeşitli askeri birlikler kaydırıldı; PKK ile mücadelede ABD
ve Irak’tan daha fazla işbirliği istendi ve Türkiye içerisinde PKK’ya
karşı bazı askeri operasyonlar gerçekleştirildi. Bu büyük saldırı ve
sonrasında yaşananlar, yabancı gözlemciler tarafından da yakından
takip edildi.38
İstihbarat zafiyeti iddialarının yaygın şekilde tartışıldığı ve 12
PKK’lı teröristin de öldürüldüğü bu saldırının ardından, Kuzey
Irak’ta PKK’lıların mevzilendiğinin düşünüldüğü bazı bölgelere savaş uçakları ile saldırılar gerçekleştirildi.39 Türkiye’nin, terör sorununu aşmak için Irak’taki Kürt yetkililer de dahil herkesle temas kurarak kendilerini devre dışı bırakmaya çalıştığını düşünen PKK’lılar,
bu saldırı ile hem Türkiye’ye hem de Iraklı Kürt yetkililere mesaj
vermeyi planlamışlardı. Her ne kadar Türkiye güvenlik endişelerini
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azaltarak Irak ile ilişkilerin diğer boyutlarını ön plana çıkarmaya çalışsa da, bu türden saldırılar güvenlik konusunun ilişkilerin önemli
bir boyutu olduğunu göstermekteydi.
Güvenlik konularında Irak’taki Kürt yetkililerden yeterince destek alamadığını düşünse de, Türkiye 2010 yılında Kürtlerle olan temasını geliştirmeye devam etti. Bu bağlamda Irak’taki hükümet kurma çalışmalarının son aşamalarına gelinen bir dönemde Irak’a bir
ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Erbil’i de ziyaret
ederek burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani
ile görüştü. Burada yaptığı açıklamada Davutoğlu, Türkiye’nin Irak’ta
istikrarlı bir yapı oluşturulması konusunda yapıcı bir rol oynamak
istediğini dile getirirken, hükümetin kurulabilmesi için tüm siyasi
grupların yuvarlak bir masa etrafında bir araya gelmeleri gerektiğini
söyledi.40 Davutoğlu’nun Bağdat’a gitmeden önce Erbil’i ziyaret etmesi Kürt yetkilileri memnun ederken, Türkiye’nin hükümet kurulması noktasında Mesud Barzani’nin çabalarından memnun olduğu
dile getirildi.41
Türkiye-Irak Ticari İlişkileri
2009 yılında Irak ile Türkiye arasında imzalanan bir dizi anlaşma
ile iki ülke arasındaki ilişkilerin çok boyutlu hale getirilmesi yönünde çeşitli adımlar atılmıştı. Atılan bu adımlar zaman içerisinde sonuç
üretmeye başladı. İki ülke arasında artan karşılıklı etkileşim ve seyahat imkanlarının kolaylaşması bakımından diğer bir önemli gelişme
de, yaklaşık yüz yıllık bir aranın ardından iki ülke arasında tarifeli
trenin işlemeye başlaması oldu. Gaziantep ile Musul arasında Şubat
ayından itibaren haftada iki defa karşılıklı tren seferleri başladı.42
Türkiye’nin Irak ile artan ticari ilişkileri, bu ülkeye ihracatta meydana gelen büyük artışla dikkat çekmekte ve yabancı kuruluşlarca
yayımlanan raporlara yansımaktaydı. 2009 yılında Irak’a ihracat 5
milyar doların üzerinde çıktı; 2010 yılında ise rakam daha da artarak 6 milyar doları aştı.43 Tüm dünyada hâkim olan ekonomik kriz
Türkiye’nin bazı ülke ve bölgelere yönelik ihracatını geçici de olsa
azaltırken, Irak bu noktada bir istisna oluşturdu ve bu ülkeye yapı-
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lan ihracat sürekli bir artış gösterdi. 2010 yılında Türkiye’nin Irak’tan
ithalatı ise 1,3 milyar dolar civarında idi.44 Bu bağlamda Irak dış ticaret açısından Türkiye’nin ticaret fazlası verdiği az sayıda komşu ülkeden birini oluşturmaktadır. Normalde Türkiye’nin enerji ihtiyacı
dolayısıyla Rusya ve İran gibi petrol ve doğalgaz ithal edilen ülkeler ile dış ticaret açığı verilirken, Irak’ta petrol endüstrisinin istenen
düzeye getirilememesi nedeniyle bu ülkeden alınan petrol de, diğer
komşu ülkelerin çok altında kalmaktadır.
Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi sürekli bir artış gösterirken, bu durumun olumlu sonuçlarının bilincinde olan Irak tarafı
Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir komite
oluşturdu. Bu komite, ülkedeki yeni yatırım kanunları çerçevesinde
haklarının daha iyi korunacağını belirterek Türk tarafını Irak projelerine daha fazla yatırım yapmaya davet etti.45 Irak’ın içinde bulunduğu durumdan bir an önce uzaklaşmak için ihtiyaç duyduğu yatırımlar dikkate alındığında, Türkiye’nin daha fazla yatırım yapması
Irak için önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Türkiye’nin Irak’la olan ticaretinin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Kürt bölgesindeki Türk yatırımları desteklemek ve ticari
ilişkileri geliştirmek için Irak’a bir ziyarette bulunan Dış Ticaretten
sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Erbil’e giderek Bölgesel Kürt
Yönetimi’nin Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.46 Bu görüşme, önceki yıllarda neredeyse tamamen güvenlik endişeleri bağlamında
gerçekleşen ilişkilerde, artık ticaret ve ekonominin nasıl öne çıktığının bir başka göstergesiydi. Küresel ekonomik krizin etkilerini
azaltmada komşu ülkeleri önemli bir alan olarak gören Türkiye’nin
son dönemdeki en önemli ekonomik başarılarından birisi de, Irak’ta
özellikle de Kürt bölgesinde, önemli bir ekonomik varlık elde etmesi
oldu. Türkiye’nin son dönemlerde Iraklı Kürtlere karşı izlediği siyaset değerlendirilirken, sopa yerine havuç kullanmaya başladığı ve bu
şekilde bölgede en etkin güç haline geldiği, hatta bazı durumlarda
ABD’den bile daha etkin olabildiği ve bu stratejisini gayet akıllı bir
şekilde, fazla dikkat çekmeksizin gerçekleştirdiği dile getirilmektedir.47
2010 Yılı içerisinde Kürt bölgesi ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için Kürt yönetimi de çeşitli ziyaretlerde
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bulundu. Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Türkmen kökenli Sanayi ve
Ticaret Bakanı Sinan Çelebi Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi ve
Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul edildi.48 Bu noktada
Iraklı Kürt yetkililer bölgelerinin ekonomik kalkınması için Türkiye
ile yakın ilişki içinde olmaları gerektiğinin bilincinde hareket etmektedirler. Bölgedeki hızlı ekonomik kalkınmanın gerçekleşebilmesi
için Türk şirketlerinin faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiğini dile
getiren Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Behrem Salih, ilerlemelerinde Türk şirketleri ile yaptıkları işbirliğinin çok etkili olduğunu,
artık kimsenin yeni tesis edilen bu iyi ilişkiyi manipüle edemeyeceğini dile getirdi.49 Barzani’nin yukarıda değinilen Türkiye ziyareti
sırasında, sadece siyasi görüşmeler gerçekleştirilmedi; aynı zamanda
ekonomik bazı temaslar da sağlandı. Barzani, beraberindeki Sanayi
ve Ticaret Bakanı Sinan Çelebi ile birlikte TÜSİAD’ı ziyaret ederek,
daha fazla ekonomik işbirliği için çeşitli kolaylıkların sağlanacağı
mesajını verdi.50 TÜSİAD’a gerçekleştirilen bu ziyaret sonrasında,
Türk işadamları da Irak’taki ticari potansiyeli daha iyi değerlendirebilmek için TÜSİAD International organizasyonunun altında Irak
özel çalışma grubu oluşturdular. Bu çalışma grubu ile Irak’ın kuzeyine değil, son dönemlerde yeterince ağırlık verilmediği düşünülen
Bağdat ve civarına yoğunlaşmak hedeflenmektedir.51 Siyasi ilişkiler
ile ticari ilişkilerin gitgide iç içe geçmesinin ve Güneydoğu bölgesinin Irak ile artan ticari ilişkisinin başka bir örneği de, Mardin’deki
siyasi yetkililerin öncülüğünde Erbil ve Musul’a gerçekleştirilen ziyaretlerde görüldü. Vali ve Belediye Başkanının öncülüğünde bir dizi
işadamının katıldığı gezi ile ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında siyasi aktörlerin desteği bir kez daha teyit edilmiş oldu.52
Kürt bölgesindeki inşaat yatırımlarının yanında, perakende
sektöründe ve alışveriş merkezi işletilmesi alanlarında da Türkiyeli yatırımcılar ciddi bir etkinlik sağladılar. Erbil’de yeni yeni ortaya
çıkan alışveriş merkezlerinin çoğu Türkiye kökenli yatırımcılar tarafından inşa edilip işletilirken, buradaki dükkanların çoğunun da
Türkiye kökenli mağazalar tarafından kiralanması, Türkiye’nin Kürt
bölgesindeki ekonomik etkinliğinin diğer önemli bir göstergesidir.
Türkiye’nin markalarının bölgedeki tüketicilerin öncelikli tercihlerinden biri haline gelmesinin yanında, uçuş imkanlarının da başla-
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ması sonrasında Kürt bölgesinden pek çok kişinin tatil için ve hatta
düğünlerini İstanbul’da yapmak için Türkiye’yi ziyaret ettikleri dile
getirilmektedir.53
Irak’taki yabancı yatırımları değerlendiren ve bir anlamda yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti veren kuruluşların hazırladıkları
raporlar, bu ülkedeki yabancı yatırımların iki katına çıktığını, rakam
olarak yatırım miktarlarında düşüş gerçekleşse de, bunun nedeninin
daha küçük çaplı ama daha gerçekçi yatırımların ağırlık kazanması
olduğunu göstermektedir.54 Ülkede yatırım yapan yabancı şirketler
arasında en önde gelenlerinin Türk şirketleri olduğu dikkat çekerken, bu şirketlerin 2010 yılında Irak’taki yeni yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam ülkedeki yabancı yatırımların yüzde
35’ini oluştururken Türkiye 2010 yılında bu ülkedeki en büyük yabancı yatırımcı haline gelmiştir.55 Türk şirketlerinin Irak’ta gerçekleştirdikleri en büyük işlerden birisi 400 milyon dolarlık bir proje ile
Erbil havaalanının inşa edilmesidir. Yine Kürt bölgesinde ve farklı
yerlerde alınan yol yapım ihaleleri, Türk müteahhitlik firmalarının
Irak’taki varlığının önemli göstergeleridir.
Türk şirketlerinin bu kadar ön plana çıkmasında önceki yıllara
nazaran, büyük çaplı petrol yatırımlarının değil, küçük çaplı altyapı
yatırımlarının ağırlık kazanmasının önemli bir etkisi vardır. Önceki
yıllarda ülkenin zengin petrol kaynaklarının işletilmesi için büyük
ihaleler gerçekleştirilmekte ve bunları büyük ülkelerin şirketleri elde
etmekteydi. Rakamsal olarak devasa özellik gösteren bu ihalelerin
bir kısmı hiçbir zaman işlevsel hale gelemedi. Özellikle petrol sahalarının iyileştirilmesi ve yeni petrol sahalarının işletmeye alınması için
tasarlanan devasa büyüklükteki pek çok proje çoğu zaman hukuki
sorunların aşılamaması, herkesin üzerinde uzlaştığı bir karbon kaynakları yasasının çıkarılamaması ve diğer başka sorunlar nedeniyle
akim kaldı. Bu nedenle, Türk şirketlerinin küçük ama geniş çaplı faaliyetleri daha kalıcı ve gerçekçi bir yatırım olarak dikkat çekmektedir.
2010 yılında Türk şirketlerinin Irak’ta bu kadar ön plana çıkmasında özellikle Kürt bölgesinde yoğunlaşan yatırımlarının yanı sıra,
Bağdat’taki Sadr şehrinin yeniden inşası ve 75 bin kişi için ev inşa
edilmesi gibi devasa bir projenin Türk şirketlerinin oluşturduğu or-
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tak bir konsorsiyuma verilmesinin de büyük payı oldu.56 İhaleyi kazanan konsorsiyumun temsilcileri bu projenin alınmasında uygun
fiyat, kısa sürede teslim gibi şartları yerine getirmenin yanında siyasi
etkilerin de önemli olduğunu dile getirmiş ve hükümetin kendilerine verdiği desteğin büyük bir avantaj sağladığını belirtmiştir.57 Bu
büyük müteahhitlik projesinin Türkiye’nin bölgede daha önceki zamanlarda elde ettiği tecrübe, Irak’a yakınlık ve siyasi destek ile kazanılması, Türkiye’nin Irak’la ilişkilerinin doğasını farklı unsurlara
dayandırma ve çeşitlendirme amacına hizmet eden bir gelişmeydi.
Türkiye’nin ilişkileri çeşitlendirme ve ekonomik faktörlere ağırlık
veren bir politika izlemesi bağlamında, Irak’taki Türk ekonomik faaliyetlerinin hem bölgesel olarak yaygınlık kazanması, hem de küçük
miktarlarda da olsa ekonominin her alanına yayılması, Türkiye’nin
Irak’ta hızla çeşitlenen ticari çıkarları olduğunu göstermektektedir.
Bu durum yabancı gözlemcilerin de dikkatini çekmektedir.58
Artan ticari ilişkiler neticesinde bölgeyle Türkiye arasındaki tek
kapı olan Habur-Halil İbrahim Sınır Kapısı’nın kapasitesinin yetersiz
kalması ve uzun bekleme sürelerinin şirketleri rahatsız etmesi, Kürt
bölgesindeki yetkilileri harekete geçirmiş; mevcut trafiği azaltmak
için Türk yetkililer ile yeni bir sınır kapısının açılmasını görüşmeye
başlamışlardır.59
Müteahhitlik hizmetlerinin yanında Irak’ın elektrik ihtiyacının
karşılanması için açılan ihalelerde, Fransız ve İtalyan şirketlerinin
yanında Türk şirketler de 2010 yılı içerisinde başarılı oldular ve sözleşme imzaladılar. 2011 yılının ilk günlerinde Türk şirketleri yaklaşık
450 milyon dolarlık elektrik santrali yapmak için bir sözleşme imzaladılar.60 Irak’ta çok yaygın olan elektrik kesintileri hayatın bir rutini haline gelmiştir ve halkın hükümetlerden öncelikli taleplerinden
birisi de elektrik ihtiyacının kesintisiz şekilde sağlanması olmaktadır. Bu sorunu çözmek için çok sayıda proje hazırlanan Irak’ta Türk
şirketler için farklı imkanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu imkanları
değerlendiren Türk şirketlerin başarısı pek çok yerli ve yabancı gözlemcinin de dikkatini çekmiştir. Irak hükümeti Ekonomi Danışmanı
Salim El Kureyşi, Irak’ın genelinde 270 Türkiye firmasının iş yaptığını, bunların çoğunlukla inşaat sektörü ve elektrik alanında faaliyet
gösterdiğini, en aktif şirketlerin Türk şirketleri olduğunu ve onları
Fransız şirketlerinin izlediğini dile getirmiştir.61
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Irak ile Türkiye arasında uzun yıllardır ticari ilişkilerin önemli
bir boyutunu oluşturan Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı’nın
işletim süresinin uzatılması konusunda 2010 yılı içerisinde anlaşmaya varıldı. 970 kilometrelik boru hattından petrol ihracını düzenleyen anlaşmanın süresinin sona erecek olması sebebiyle 2009 yılında
başlayan görüşmeler 2010 Mart ayı içerisinde tarafların yeni geçiş
ücretleri ve boru hattının tamiri ve iyileştirilmesi gibi hususları da
içeren bir dizi düzenleme üzerinde anlaşmasıyla sonuçlandı.62 Normal günlük kapasitesi yaklaşık 1,6 milyon varil olan hattan çoğu zaman günlük 500 bin varil petrol taşınmaktadır. Bu da sabotaj veya
tamir dolayısıyla hattın kullanım dışı kalmamasına bağlıdır. Ayrıca,
Irak merkezi yönetimi ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yaşanan
petrol gelirlerinin paylaşımı noktasındaki anlaşmazlıklar, boru hattının güvenliğini bazen tehlikeye soktuğu gibi, boru hattı dışında da
Türkiye’ye petrol ürünleri ihracatını etkilemektedir.
Sonuç
2010 yılında Türkiye-Irak ilişkileri, büyük ölçüde Irak’taki genel seçimler öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler etrafında şekillendi. ABD işgalini sonra erdirmeyi planlayan tarih yaklaştıkça,
Irak’ın geleceği ile ilgili tartışmalar daha da alevlendi; gecikmeli de
olsa gerçekleştirilen genel seçimler uzun müddet beklenen istikrarı
getirmedi. Türkiye seçim sürecinde aktif bir tutum izlerken, mümkün olduğunca kapsayıcı siyasi yapıların ülkede etkili olmasını, tüm
aktörlerin siyasi süreçlere katılmalarını destekledi. Irakiyye listesine daha fazla destek vermesi sebebiyle Maliki ve Talabani’den seçim
sonrasında bazı eleştiriler alsa da, Irak’taki tüm aktörlerin çeşitli düzeylerde temasta kaldıkları bir aktör oldu. Ülkede seçimler sonrasında ortaya çıkan durum uzun süre hükümet kurulmasını geciktirince,
artan şiddet olayları Türkiye’nin Irak kaynaklı güvenlik endişelerinin
bir nebze de olsa artmasına neden oldu. Hükümeti, diğer gruplarla
işbirliği yaparak da olsa Eski Başbakan Maliki’nin kurması iki ülke
arasında son dönemde geliştirilen yakın ilişkileri etkilemedi.
Ekonomik olarak küresel kriz ortamında Irak, Türkiye için
önemli bir ticari partner olmaya devam etti. Irak’la gerçekleştirilen
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ticaretin yanında, son dönemde bu ülkede artan Türk yatırımları artık sadece kuzeyde değil, ülkenin hemen her yerinde kendilerini göstermeye başladı. Hatta yabancı gözlemcilerin hazırladıkları raporlar
Türk yatırımlarının 2010 yılında ilk sırayı aldığına işaret etmektedir.
Daha çok inşaat alanında yoğunlaşan bu yatırım faaliyetleri, artan
şekilde gıda, elektrik gibi diğer alanlara da kaymaya başladı. Artan
ekonomik ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkinin doğasını da değiştirerek, güvenlik sorunlarının belirleyiciliğinin azaldığı yeni bir atmosferi beraberinde getirdi.
2010 yılında Kürt bölgesi ile ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye’nin Irak politikasının en önemli ayağını oluşturan Kürt
boyutundaki dikkat çeken gelişmeler, Erbil’de konsolosluk açılması,
Barzani’nin uzun bir aradan sonra Türkiye’yi ziyaret etmesi, artan
ticari ve ekonomik ilişkiler ile Kürt Açılımının bölgeye yansımaları
oldu. 2009 yılında Kürt bölgesi ile başlayan sıcak ilişkiler bu yıl da
devam ederken, Barzani’nin Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Başkanı olarak Türkiye’ye davet edilmesi ve yıl ortasında gerçekleştirilen ziyaret,
yakınlaşmanın önemli bir göstergesiydi. Her ne kadar Türkiye ikili
ilişkileri güvenlik endişelerinden uzaklaştırmak istese de, PKK’nın
gerçekleştirdiği çeşitli saldırılar bu boyutun tamamen gözden uzak
tutulamayacağını bir kez daha gösterdi. 2010 yılı genel olarak son
yıllarda başlayan yakın ilişkilerin seçimler nedeniyle ortaya çıkan
belirsizliğe rağmen geliştiği, Kürt Bölgesi ile daha olumlu bir atmosferin ortaya çıktığı, ekonomik ilişkilerin ise büyük bir gelişme kaydettiği bir yıl oldu.
Kronoloji
24 Ocak

Irak Cumhurbaşkanı Talabani, Türkiye’nin Irak Büyükelçisi
Murat Özçelik ile görüştü.

26 Ocak

Irak Meclisi, Türkiye’nin Erbil’de konsolosluk açmasına izin
verdi.

17 Şubat

Türkiye ile Irak arasında tren seferleri başladı.

24 Mart

Kürt Bölgesel Yönetimi Ticaret ve Sanayi Bakanı Sinan Çelebi, Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
kabul edildi.
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27 Nisan

Kürt Bölgesini ziyaret eden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Mesud Barzani’yi Türkiye’ye davet etti.

19 Mayıs

Türkiye’nin Irak Büyükelçisi, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı
Mesud Barzani ile görüştü.

2 Haziran

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani Ankara’ya
geldi.

5 Haziran

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi Ankara’ya geldi.

17 Haziran

Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı’nın kullanımı 12 yıl uzatıldı.

29 Haziran

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Mesud
Barzani ile Selahaddin’de görüştü.

20 Temmuz Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Şam’da Mukteda Es Sadr ve Iyad
Allavi ile Irak’taki hükümet kurma çalışmalarını görüştü.
21 Ekim

Irak Başbakanı Maliki, yeni hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde komşu ülkelere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Türkiye’ye geldi.

7 Kasım

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Erbil’e giderek Barzani ile görüştü.

8 Kasım

Dışişleri Bakanı Davutoğlu Bağdat’ta Başbakan Maliki, Dışişleri Bakanı Zebari ve Hükümet Sözcüsü El Debbağ ile görüştü.
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Giriş
2009’da Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu,1 Bakanlığı döneminde Türk dış politikasının kavramsal çerçevesini çizerken, dört
alana odaklanmaktadır.2 Uluslararası düzenin yeniden yapılanma
özellikleri gösterdiği3 bu restorasyon4 yıllarında Türkiye, ilk olarak
küresel aktörlük rolünü pekiştirmeye çalışmıştır.5 İkinci olarak, Soğuk Savaş’tan tevarüs eden stratejik bağlantıları tahkim etmek, temel
hedeflerden olmuştur.6 Üçüncü olarak, 2010’da Türk dış politikasının odaklandığı bir alan da komşu ülkeler ve komşu bölgelerdeki
etkinliği genişletmek olmuştur.7 Türk dış politikasının teksif edildiği
son alan ise daha önce ilgi duyulmayan yeni coğrafyalara açılmaktır.8
Türk dış politikası bahsedilen kavramsal çerçevede ilerlerken 2010
yılının en önemli iki gelişmesi Türkiye-Brezilya-İran arasında imzalanan Tahran Anlaşması ile İnsani Yardım Kuruluşu İHH ve 32
ülkeden gönüllülerle Gazze’ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail saldırısı olmuştur. İki olay sonrası gelişmeler ve
bu gelişmeler bağlamında hem yabancı hem de ulusal basında Türk
dış politikasının ekseni üzerine yapılan tartışmalar 2010’a damgasını
vurmuştur.
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) İlişkileri
KİK üyesi altı ülke -Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman- dünya petrol rezervleri-
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nin yüzde 36-40’ına, doğalgaz rezervlerinin yüzde 22-23’üne, ancak
dünya nüfusunun sadece yüzde 0,6’sına (36 milyon) sahiptir. KİK
ülkeleri aynı zamanda kişi başı milli gelir açısından dünya standartlarının üzerinde bir sıralamaya sahiptir. Bu cazip özellikleri komşu
devletleri, bu ülkelere karşı daha saldırgan eğilimlere sahip olmaya itmektedir.9 Bunun yanında KİK ülkelerinin yapısal sorunları da
vardır. Devletin kurumsallaşması kabilecilik, kayırmacılık, yolsuzluk, insan sermayesi eksikliği nedenleriyle zayıftır, dolayısıyla kadrolar dış insan kaynakları tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır.
Bu özellikler KİK ülkelerini güvenlik sorunlarının çözümünde bir
küresel güce dayanmaya sevk etmektedir.
Türkiye-KİK ilişkileri açısından temel kırılma noktaları, 2005
Mayıs’ında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalanması ve 2 Eylül 2008’de KİK Dışişleri Bakanlarının Türkiye’yi stratejik bir ortak olarak ilan etmesiydi. Bu mekanizma, KİK’in bir ulus devletle kurduğu istisnai bir ilişkidir. KİK
ayrıca Türkiye ile siyasal, ekonomik, savunma, güvenlik ve kültürel
konularda bir istişare mekanizması kurulması çağrısını içeren bir
mutabakat zaptı da imzalamıştır. Dolayısıyla Türkiye-KİK ilişkileri
stratejik işbirliğine evrilme aşamasındadır. KİK bünyesinde ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Temmuz 2009’da İstanbul’da yapılmış; her
iki taraf da petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve doğal kaynaklar
da dahil tüm ekonomik, ticari ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmede mutabık kalmış ve bir serbest ticaret anlaşmasına ulaşmayı
içeren çabaların yoğunlaştırılmasını kararlaştırmıştır. Aynı zamanda taraflar arasında terörle mücadele, terörün mali kaynakları, kara
para aklama, uyuşturucu trafiği, organize suç alanlarında güvenlik
birimlerinin faaliyetlerinin eşgüdümü; araştırma kurumları ve yüksek öğretim, milli arşivler ve kültürel kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirecek mekanizmaların oluşturulması; kültürel ve eğitim
değişim programlarının teşviki ve kolaylaştırılması konusunda da
anlaşmaya varılmıştır. En önemlisi, ileri aşamayı ihtiva eden ortak
bildiride, askeri ve savunma alanlarında daha fazla işbirliği ve eşgüdüm çağrısı yapılmış ve her iki tarafın Filistin-İsrail çatışması ve
İran nükleer programı da dahil birbirlerinin uluslararası tutumunu
destekleyeceği belirtilmiştir.10
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Yükselen ekonomik gücü ve diplomatik performansıyla yakın
gelecekte önemli bir bölgesel güç olarak ortaya çıkması kuvvetle
muhtemel bir Türkiye, yapısal güvenlik sorunlarıyla mücadele eden
KİK ülkeleri açısından Körfezin güvenliğinde önemli bir rol alabilir.
Türkiye’nin gelişen ekonomisiyle yeni pazarlara açılmak zorunda olması, onu daha çok yapıcı politikalar izlemeye mecbur etmektedir.
KİK ülkeleri bağlamında Türkiye bir üçüncü parti arabulucusu olarak Körfezin güvenlik yapısında önemli bir rol üstlenebilir. Türkiye
bu anlamda Ocak 2004’teki İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) olarak
bilinen NATO toplantısında, NATO’nun Ortadoğu devletleriyle
daha yakın ilişkiler geliştirme eğilimi olduğuna dair deklerasyonunda temel itici güç olmuştur.11 Özellikle Kuveyt, Bahreyn ve Katar
gibi küçük Körfez ülkeleri 2004 ve 2005’te derhal bu girişime katılma konusunda olumlu tepkiler vermiştir. Ne var ki NATO şemsiyesi
Körfez’in güvenlik kaygılarını çözmede sadece kısa ve orta vadeli bir
çözüm sunmaktadır.
Türkiye tüm taraflarla iyi ilişkilerini kullanarak, özellikle İran ve
Irak’ın KİK ülkeleri ile yüksek düzeyli bir diyalog mekanizması kurmasında önemli bir rol oynayabilir. Özellikle Katar ve Kuveyt, İran
ve Irak’ın da içinde yer alacağı böyle bir diyalog mekanizmasına katılmaya oldukça isteklidir. Daha önce Katar Emiri, 2007’de Doha’da
yapılan KİK zirvesine İran Cumhurbaşkanı’nı davet etmişti. Katar
Emiri 2000 yılından itibaren İran Cumhurbaşkanı’nı ülkesine 5
defa davet etmiştir. Hatta İran Meclis Sözcüsü Ali Larijani, Temmuz
2009’daki Katar ziyaretinde, Katar’ı stratejik ortak olarak tanımlamıştır. Böyle bir arka plandan hareketle Körfezin güvenliği ile ilgili,
Türkiye Katar’ı da devreye sokarak KİK ülkeleri ile İran arasında bir
diyalog mekanizması kurabilir. Bu, Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının normalleştirilmesi açısından hayatidir.12
Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin ivme kazanmasında 2005’te
koltuğu devralan Kral Abdullah’ın önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Yine Türkiye’de Başbakan Erdoğan liderliğinde AK Parti Hükümetinin de iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine etkisini gözden
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uzak tutmamak gerekir. Başbakan Erdoğan, ilki Eylül 2005 olmak
üzere çeşitli defalar Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiştir. Diplomatik temasların en önemlisi Şubat 2009’da Cumhurbaşkanı Gül’ün geniş bir
heyetle Suudi Arabistan ziyareti olmuştur. 2010 yılına gelindiğinde
de diplomatik ilişkilerin aynı oranda seyrettiğini ifade etmek mümkündür. Ocak ayının ilk haftasında Suudi Arabistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye’nin Suriye ve Irak’la kurduğu ortak
işbirliği konseyinin bir benzerini de Suudi Arabistan’la kurmak istediklerini mevkidaşıyla görüşmüştür.13 Davutoğlu, Suudi Arabistan
ziyareti sırasında Şark el-Ewsat gazetesine yazdığı makalede Kral
Abdullah’ın 2006 Türkiye ziyareti ile Cumhurbaşkanı Gül’ün 2009
Suudi Arabistan ziyaretlerinin ikili ilişkiler açısından bir kilometre
taşı olduğunu ifade etmiştir. Davutoğlu, olumlu havanın somut olarak ikili ticari ilişkilere de yansıdığını belirterek 2006’da 3,3 milyar
dolar olan ikili ticaretin 2008’de 5,5 milyar dolara çıktığını ve kısa zamanda 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini de eklemiştir. Davutoğlu devamında, hali hazırda KİK ile müzakereleri sürdürdükleri bir serbest ticaret anlaşmasının sonuçlanması
durumunda çok daha hızlı bir şekilde ticaret hacminin yükseleceğini
yazmıştır.14 Dışişleri Bakanı, iki ülkenin bölgesel konulara yaklaşımında da bir uyumun varlığından; Yemen, Sudan, Afganistan, Irak,
Lübnan gibi ülkelerde her iki tarafın da istikrar arayışı içinde olduğundan, yine her iki ülkenin de hem İsrail-Filistin barış sürecinin
yeniden başlatılmasında hem de Filistinli grupların uzlaşmasında
ortak çabaları olduğundan söz etmiştir. Bakan yazısında BM, İKÖ,
Arap Birliği ve KİK gibi birçok uluslararası örgütte iki ülkenin işbirliği içinde olduğunu yazmıştır. KİK ile Türkiye arasında kurulan
stratejik danışma mekanizmasının Konseyin bir ulus devletle kurduğu ilk mekanizma olması dikkat çekicidir.15
Erdoğan’ın 2010’un ilk Suudi Arabistan teması ise 18 Ocak’ta başlayan üç günlük ziyaretidir. Bunun yanında Başbakan Erdoğan Mart
2010’da Suudi Arabistan’a yine üç günlük bir ziyaret gerçekleştirerek
Kral Abdullah tarafından ağırlanmıştır. Suudi Arabistan ziyaretinde
Başbakana, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve çok sayıda işadamı eşlik etmiştir. Bu ziyarette
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Erdoğan Riyad Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmasında ortak tarihi
ve kültürel bağlara vurgu yapmıştır. Mart ayındaki ziyarette Başbakan Erdoğan’a Arap dünyasının nobeli olarak ifade edilen Kral Faysal ödülü verilmiştir. Ödülün verilmesinde Erdoğan’ın 2009 Davos
toplantısı sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’e karşı göstermiş olduğu “cesur” tavır etkili olmuştur. Bu anlamda Erdoğan, Kral
Faysal İslama Hizmet ödülüne layık görülmüştür.16
Türkiye ile Suudi Arabistan’ın bölgesel konulara yaklaşımlarını
birkaç noktada toplamak mümkündür. Öncelikle 2003 Irak işgali
sonrasında her iki ülke de Irak’ın istikrara kavuşmasını ve bölgesel
bir güvenlik tehdidi oluşturmayan bir ülke olmasını savunmaktadır.
Bu açıdan Suudi Arabistan, Türkiye’nin Irak’taki siyasal sürece tüm
grupların katılımını sağlama yönündeki çabalarını desteklemektedir.
Benzer şekilde Türkiye de Irak’ın yeniden yapılandırılmasında Suudi
Arabistan’ın sürece yapacağı katkıları olumlu karşılamaktadır. Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Irak konusunda benzer politikalar izlediklerini gösteren en önemli işaret 2010 Irak parlamento seçimlerinde her
iki tarafın da Iyad Allavi’ye sempatiyle bakmalarıdır.17
İkinci olarak Türkiye, Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki ilişkilerin tekrar canlandırılmasını ve Lübnan’daki siyasi krizin aşılmasında Suudi Arabistan’ın da katkı yapmasını desteklemiştir. Nitekim
2009 Ekiminde Suudi Kralı Suriye’yi ziyaret etmiş, bu ziyaretin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı 2010 Ocak ayının ilk haftasında Suriye’ye Kral Abdullah’ın mektubunu iletmiştir. Bir hafta sonra da Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Suudi Arabistan’a gitmiş ve Suudi
Kralı tarafından havaalanında karşılanmıştır. Suudi Kralı Abdullah
ve Suriye Cumhurbaşkanı Esad, 30 Temmuz 2010’da Lübnan’da bir
araya gelmiştir. Suudi Kralının 53 yıldan bu yana, Esad’ın ise 2005
Hariri suikastından sonraki bu ilk ziyareti, kritik bir dönemde gerçekleşmiştir. Zira Lübnan siyasal dengeleri her ne kadar her zaman
hassas bir yapıya sahipse de, ayrıca Hariri suikastının uluslararası soruşturmasına Hizbullah’ın yaklaşımı nedeniyle daha da hassaslaşmış
durumdaydı. Ziyaretin amacı genel anlamda Lübnan’ın istikrarı için
bazı sorunlara çözüm bulabilmek olarak ifade edilmiştir. Kraldan
bu ziyarette BM’nin Hariri suikastı soruşturmasında Hizbullah’ın
üzerindeki etkisini kullanması için Suriye liderine baskı yapma-
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sı beklenmiştir.18 Üçlü zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada
Lübnan’da sükunet ve diyalog çağrısında bulunulmuştur.
Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri farklı alanlarda kendisini göstermiştir. Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Sultan,
23 Mayıs 2010’da Türkiye’ye gelerek Türkiye Milli Savunma Bakanı
Vecdi Gönül ile görüşmüş ve 24 Mayıs’ta da yeni bir askeri işbirliği
anlaşması imzalanmıştır. Ekim 2010’da Suudi Arabistan Şura Meclisi
bir süre önce Suudi Yüksek Öğretim Bakanlığı ile Türkiye Yüksek
Öğretim Kurulu arasında imzalanan anlaşmayı onaylamıştır.19 Yine
Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Abdullah bin Abdulaziz el-Rabih’in
ifadelerine göre kan plazması üretimi ve hac dönemi medikal hizmetleri gibi sağlık alanlarında Türkiye ile Suudi Arabistan işbirliği
yapacaktır.20
Türkiye ile Arap dünyası arasında kültürel etkileşim açısından
2010 yılının en önemli gelişmesi kuşkusuz Türkiye’nin 4 Nisan 2010
tarihi itibariyle TRT el-Türkiya (TRT Arapça) kanalını yayına açması olmuştur. TRT Arapça Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye
ve Katar’da stüdyolar açarak yayın yapmaya başlamıştır. Alınan kararlara göre, yaklaşık 350 milyonluk Arap dünyası için TRT Arapça
yayınlarında 5 farklı Arapça şivesi kullanacaktır.21 Suudi Arabistan
özelinde kültürel alanda ise Nisan 2010’da Cidde ve Riyad’ta Türk
Kültür Günleri düzenlenmiş, ayrıca Riyad Kültür ve Tanıtma Müşaviri Salih Özer’in verdiği bilgiye göre Riyad’da Türkçe dil kurslarına
başlanması kararı alınmıştır.22
Türkiye’nin Suudi Arabistan’la dış ticaret rakamları Körfez ülkeleri içinde en yüksek seviyeye sahiptir. Suudi Arabistan’dan temel
olarak taş kömürü katranı ve ham petrolden ürünler ile plastik ve
mamüllerini satın alan Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatı,
2001’de 729 milyon dolardan 2009’da 1.686 milyon dolara çıkmış ve
nihayet 2010’da 2.437 milyon dolara ulaşmıştır. Oransal bir değerlendirme yapıldığında ise Suudi Arabistan’ın ihracatında Türkiye’nin
payı yüzde 1 gibi görece oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır.
Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı ise 2001’de 500 milyon dolar
düzeylerinden 2009’da 1.771 milyon dolara ve 2010’da da 2.219 milyon dolara çıkmıştır. Suudi Arabistan’ın ithalatında Türkiye’nin payı
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yüzde 2,1 biçimindedir. Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatının temel kalemi demir ve çeliktir.23
Türkiye’nin İthalatı
(Milyon Dolar)

Türkiye’nin İhracat
(Milyon Dolar)

2001

2010

2001

2010

Suudi Arabistan

729,64

2437,3

500,64

2219,41

Kuveyt

123,36

214,51

104,77

395,01

BAE

65,14

698,42

380,15

3337,66

Katar

5,78

177,05

8,4

162,55

Bahreyn

14,61

71,68

11,16

171,97

Umman

0,22

39,46

30,68

129,33

Yemen

0,02

1,04

100,36

328,91

Ürdün

13,53

42,75

118,9

572,22

MISIR

91,72

926,28

421,47

2260,7

Lübnan

26,02

228,54

183,88

619,48

1070,04

4837,03

1860,41

10197,24

Toplam

Kaynak: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı,
http://www.dtm.gov.tr, Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2011.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İlişkileri
2010 yılında Türkiye ile BAE arasında çeşitli diplomatik temasların yaşandığı görülmektedir. Öncelikle Başbakan Erdoğan 17 Ocak
tarihinde yanında ekonomi ağırlıklı bakanlarla beraber başkent Abu
Dabi’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Burada yapılan enerji
zirvesine katılan Erdoğan, enerjinin bir rekabet unsuru değil işbirliği unsuru olması gerektiğinden söz etmiştir.24 8 Kasım tarihinde
Dışişleri Bakanı Davutoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Abu
Dabi’ye gitmiş, burada mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayid elNahyan ile görüşmüş ve ardından Veliaht Prens Şeyh Muhammed
bin Zayid el-Nahyan ile bir araya gelmiştir.25 Davutoğlu’nun bu ziyaretine BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el-Nahyan
tarafından 24-27 Aralık tarihlerinde yapılan üç günlük çalışma ziyaretiyle karşılık verilmiştir.
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Son yıllarda Emirliklerde birçok Türk yatırımcı faaliyet göstermektedir. Hali hazırda BAE’de altın, mücevher, gıda, mobilya, inşaat
ve tekstil gibi sektörlerde yaklaşık 90 Türk firması iş yapmaktadır.
Buna paralel olarak son dönemde uluslararası alanda etkili işler çıkarmaya başlayan Türk müteahhitlerinin de Rusya ve Türkmenistan’dan
sonra en fazla iş yaptıkları ülke BAE’dir. Öte yandan BAE’nin hali
hazırda Türkiye’de 5 milyar dolarlık bir yatırımı söz konusudur.26 Bunun yanında, Türkiye’den Sanofi-Aventis Medikal Şirketi BAE’ye üç
yıl boyunca 600 sağlık personelinin eğitim göreceği klinik araştırmalar için 2 milyon liralık know-how ihracı gerçekleştirmiştir.27 Ayrıca
Aselsan şirketi BAE’de kurulacak hava ve füze savunma sisteminin
temel bileşenlerinden anten röle istasyonu üretim veri paketine ilişkin ABD’li Raytheon firması ile Aralık 2011’de tamamlanması öngörülen bir proje için 12 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştır.28
Türkiye-BAE arasındaki ticaret rakamlarına bakıldığında, Suudi Arabistan dışındaki diğer Körfez ülkeleriyle mukayese edilince
yüksek seviyelerde olduğu görülecektir. Ancak iki ülkenin birbirlerinin dış ticaretlerindeki paylarının hiç de makul bir düzeyde olmadığına işaret etmek gerekir. Buna göre Türkiye’nin BAE’den ithalatı,
2001’de sadece 65,14 milyon dolarken, 2009’da 667,86 milyon dolara,
2010’da ise 698,42 milyon dolara çıkmıştır. Oransal olarak bakıldığında, BAE’nin ihracatında Türkiye’nin payının yaklaşık yüzde 0.34
gibi çok düşük bir seviyede olduğu görülür. Türkiye, BAE’den temel
olarak daha çok altın, altın kaplama gümüş ve adi metal, altın kaplama döküntü satın almaktadır. Türkiye’nin BAE’ye ihracatı ithalatına
göre çok daha yüksektir. Buna göre Türkiye’nin 2001 yılında BAE’ye
ihracatı 380,15 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2009’da 2.898,84
milyon dolara ve 2010’da ise 3.337,66 milyon dolar gibi yüksek seviyelere çıkmıştır. Oransal olarak BAE’nin ithalatında Türkiye’nin
payı yaklaşık yüzde 1,93 düzeyindedir. Türkiye’nin BAE’ye ihracat
kalemleri temel olarak, demir ve çelik, çeşitli mamül eşya, taş kömürü katranı ve hampetrolden ürünler ve altın, altın kaplama gümüş ve
adi metalden oluşmaktadır.29
Türkiye-Katar İlişkileri
2010 yılında Türkiye ile Katar arasında çeşitli diplomatik temasların gerçekleştiğine şahit olunmuştur. Bu ziyaretler arasında Başbakan
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Erdoğan’ın 14 Şubat tarihinde yaptığı iki günlük ziyaretin yanında,
13 Kasım tarihinde Katar Başbakanı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Şeyh Hamid bin Casim bin Cabir el-Tani’nin bu ziyarete karşılık
olarak Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret söz konusudur. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise el-Cezire Stratejik Araştırmalar Merkezi
tarafından yayımlanan Stratejik Derinlik eserinin Arapça baskısının
Katar’da düzenlenen tanıtımına katılmak için Ekim 2010’da bu ülkeye giderek bir konuşma yapmıştır.
Katar kraliyet ailesinden Emir Şeyh Nasser Ahmed Ali el-Tani’nin
şirketi tarafından yaklaşık 22 milyon lira karşılığında Marmaris’te 5
yıldızlı bir otel satın alınmıştır.30 50 milyar cirosu ile Ortadoğu’nun
en büyük gıda ve enerji şirketi olan Almana, yiyecek ve kafe zinciri
markası olan Krispy Kreme’nin Türkiye’deki ilk mağazasını 2009’da
açmıştı. Şirket 2010’un sonuna kadar 25 şubeye ve 2012’ye kadar da
75 şubeye ulaşmayı hedeflemiştir. Krispy’nin şu ana kadar yaptığı yatırım 14 milyon dolardır; hedefi ise toplamda 50 milyon dolarlık bir
yatırım gerçekleştirmektir.31 Yine Katarlı petrokimya şirketi Katar
Petrochemical Company’e ait Qapco, daha önce aracılıkla Türkiye’ye
polietilen sağlarken 2010’un Aralık ayında Türkiye’de ofis açarak
Türkiye’nin artan polietilen talebine cevap vermeye başlamıştır.32
Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün 24-26 Mayıs 2010
tarihleri arasında Uluslararası Arap Sanayi Forumu’na katılmak üzere gittiği Katar’dan önemli ekonomik kazanımlarla döndüğünü söylemek mümkündür. Nihat Ergün’le görüşen Katar Başbakanı, Türk
firmalarının Katar’daki mevcut yatırımlarının 8 milyar dolar olduğunu, bunun kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğini
belirtmiştir.33
Türkiye ile Katar arasındaki ticaret rakamlarına bakıldığında,
istenilen oranların yakalanabildiğini söylemek mümkün değildir.
Türkiye’nin Katar’dan ithalatı, 2001’de 5,78 milyon dolar gibi düşük
bir rakamdan 2009’da 85,65 milyon dolara ve 2010’da da 177,05 milyon dolara çıkmıştır. Oransal olarak bakıldığında Katar’ın ihracatında Türkiye’nin payı yüzde 2,6 şeklindedir. 2010 yılında Türkiye’nin
Katar’dan temel ithalat kaleminin demir dışı metaller ve mamülleri
olduğu görülecektir. Türkiye’nin Katar’a ihracat rakamları da yakın
miktarlarda gerçekleşmiştir. Buna göre, Türkiye’nin 2001’de Katar’a
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ihracatı 8,4 milyon dolarken 2009’da 289,36 milyon dolara çıkmış ve
2010’da ise görece keskin bir düşüşle 162,55 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. Oransal olarak Katar’ın ithalatında, temel olarak elektrikli makina ve cihazlar satan Türkiye’nin payı sadece yüzde
1,4’tür.34
Türkiye-Kuveyt İlişkileri
Kuveyt ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler 1969 yılında
başlamış ve Türkiye’nin 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgalini kınaması,
siyasal olarak güçlü ilişkilerin gelişmesi için uygun bir zemin hazırlamıştır.35 Türkiye ile Kuveyt ilişkilerinin genel karakterini ekonomik ilişkiler oluşturmaktadır. 28 Ocak 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Kuveyt arasında İşbirliği İçin Ortak
Komite Kurulmasına Dair Anlaşma, İşgücü Değişimi Hakkında
Anlaşma ve Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği
Anlaşması’nı onaylamıştır.36 Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Abdullah
el-Duveyk, Türkiye ile Kuveyt arasında turizmden inşaata, kültürden ticarete yaklaşık 25 konuda işbirliği olduğunu belirttikten sonra
yakın tarihte Kuveyt Havayolları’nın İstanbul’a direk uçuşlara başlayacağını haber vermiştir. Büyükelçi Türk yatırımcılarını özellikle
inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere Kuveyt’e davet ederken,
İstanbul Cevahir de dahil olmak üzere Kuveyt’in en büyük 30 şirketinin Türkiye’de yatırım yaptığını ifade etmiştir. Türkiye basınında yer
alan haberlere göre Kraliyet ailesi, özellikle emlak, enerji, bankacılık ve tarım sektöründe Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolar değerinde
yatırım yapmak üzere hazırlık yapmaktadır.37 Hali hazırda Kuveyt
Emirinin Türkiye’deki yatırımlarının toplamı 1,5 milyar dolar tutarındadır. Kuveyt Emiri’nin yatırım planlarında ağırlık İstanbul’da,
emlak sektöründe gerçekleştirilecektir. 2009 dünya ekonomik krizinde oldukça iyi bir performans gösteren Türk bankacılık sektörü
dolayısıyla ayrıca bankacılık sektörü ile de ilgilenmektedirler. Körfez
ülkelerinde tarım sektörü ağırlıklı olarak ithalata dayalı olduğundan
Kuveyt de GAP bölgesinde tarım sektöründe yatırım yapmayı planlamaktadır.38 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 26 Mayısta TürkiyeKuveyt Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı için gittiği Kuveyt’te,
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Kuveytli yatırımcıları Türkiye’de yapılması planlanan 5 milyar dolar
değerinde sağlık kampüsü projeleri için yatırım yapmaya davet etmiştir.39 Bakan Şimşek’in bu toplantıya gitmeden yaptığı bir açıklama Kuveyt’in iş olanakları ve yatırımlar açısından potansiyelini ortaya koyar niteliktedir. Buna göre Kuveyt Başbakanı, Maliye Bakanı
Şimşek’e Kuveyt’te 24 milyar dolarlık altyapı projeleri planladıklarını
ve bu projelere ve ihalelere özellikle Türk firmalarının da katılmaları
istediklerini söylemiştir.40
Türkiye ile Kuveyt ticaret rakamlarına bakıldığında Türkiye’nin
Kuveyt’ten ithalatının 2001 yılında 123,36 milyon dolar olduğunu,
2009’da ise 184,22 milyon dolara çıktığını ve nihayet 2010 yılında rakamın 214,51 milyon dolara ulaştığını görmek mümkündür.
Kuveyt’in ihracatında Türkiye’nin payı yüzde 0,36 gibi oldukça düşük bir orandadır. Türkiye’nin Kuveyt’e olan ihracatı da benzer seviyelerdedir. Buna göre Türkiye’nin Kuveyt’e ihracatı 2001’de 104,77
milyon dolardan 2009’da 211,29 milyon dolara ve 2010’da ise 395,01
milyon dolara çıkmıştır. Kuveyt’in ithalatında Türkiye’nin payı sadece yüzde 1,1’dir. Kuveyt’ten temel olarak organik kimyasal ürünler,
plastik ve mamülleri ithal eden Türkiye’nin Kuveyt’e ihracatının en
önemli kısmını demir ve çelik oluşturmaktadır.41
Türkiye-Bahreyn İlişkileri
Türkiye ile Bahreyn arasında Ekim 2006’da yapılan Güvenlik ve
İşbirliği Anlaşması ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir dönüm
noktası olmuştur.42 Bu anlaşmaları Mayıs 2007’de Türkiye, Katar
ve Bahreyn arasında imzalanan Askeri Eğitim ve Savunma Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması takip etmiştir.43 2008 yılında ise
Bahreyn’den Türkiye’ye devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret
olarak Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife’nin Türkiye’ye gelişine
şahit olunmuştur. Bu ziyareti takiben iki ülke arasında Eylül ayında ekonomi, siyaset ve güvenlik alanlarında işbirliğini öngören bir
mutabakat zaptı imzalanmıştır.44 2008 yılı aynı zamanda Bahreyn’in
Türkiye’ye ilk kez büyükelçilik açtığı yıl olarak tarihe geçmiştir.45
2010 yılına gelindiğinde daha çok ekonomik içerikli ziyaretler
gerçekleştirilmiştir. 17 Şubat tarihinde Türkiye Maliye Bakanı Meh-

175

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

met Şimşek, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyonu (KEK)
5. Dönem toplantısı için Manama’ya gitmiştir. Bahreynli resmi makamlarla biraraya gelen Şimşek, iki ülke arasında ticaret ve yatırımlar konusunda daha fazla ilerleme sağlanmasının yollarını aramıştır.
Bu anlamda bir serbest ticaret anlaşması yapılmasının öneminden
söz etmiştir.46 Bahreyn-Türkiye arasındaki ticaret rakamlarına bakıldığında istikrarlı bir ilerlemenin sağlandığı, ancak gerçekleşen ticaret hacminin görece düşük bir seviyede olduğu görülür. Türkiye’nin
Bahreyn’den ithalatı, 2001 yılında 14,61 milyon dolar olarak görülürken, bu rakam 2009’da 24,29 milyon dolara ve 2010’da ise 71,68 milyon dolara çıkmıştır. Oransal olarak bakıldığında Bahreyn’in ihracatında Türkiye’nin payı sadece yüzde 0,2’dir. Türkiye’nin Bahreyn’e
ihracatı ise 2001’de 11,16 milyon dolardan 2009’da 113,71 milyon
dolara ve 2010’da da 171,97 milyon dolara çıkmıştır. Bahreyn’in ithalatında Türkiye’nin payı sadece yüzde 1,17 oranında görülmektedir.
Bahreyn’den daha çok demir dışı metaller ve mamülleri ile tekstil elyafı ve mamülleri ithal eden Türkiye, Bahreyn’e ağırlıklı olarak elektrikli makina ve cihazlar satmaktadır.47
Türkiye-Umman İlişkileri
Türkiye ile Umman arasındaki diplomatik ilişkiler 1985’te
Umman’ın Türkiye’de, 1986’da ise Türkiye’nin Umman’da büyükelçilik açmasıyla başlamıştır. Umman’ın bölgesel konulara bakışı ve
genel dış politika yaklaşımı Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde
önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir. Umman genel olarak
bölgesel sorunlarda net bir tavır almaktan ziyade tam bir tarafsızlık politikası izlemektedir. Bu politikası, özellikle İran’la ilişkilerde, diğer Körfez ülkelerinden farklılaşmasında gözlenebilmektedir.
İran nükleer krizinde Umman sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinden sözederek İran’a herhangi bir askeri operasyona
karşı olduğunu belirtmektedir. Türkiye’nin İran nükleer krizi politikası ile kıyaslandığında benzer yaklaşımlara sahip olduğu ifade
edilebilir. Umman çeşitli düzeylerde Türkiye’ye destek veren ülkelerin başında gelmektedir. BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için
Türkiye’ye destek verdiği gibi Expo 2015 adaylığında ve KİK üyesi
olarak Türkiye’nin KİK ile ilişkilerinin geliştirilmesinde de Umman
Türkiye’yi desteklemektedir.48
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Türkiye-Umman diplomatik ilişkilerinin zirve yaptığı yıl 2010
yılı olmuştur. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 Nisan’da başlayan üç günlük Umman ziyareti 13 yıl aradan sonra devlet başkanları
seviyesindeki ilk ziyaret olarak not edilmiştir. Ziyaretini bakanlar,
milletvekilleri, üniversite ve iş dünyasından temsilcilerle birlikte gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Gül’ün bu ziyaretinin Umman-Türkiye
ekonomik ilişkileri açısından kayda değer geçtiği ifade edilebilir.
2004 yılında Türkiye ile Umman arasında imzalanan Ticareti Geliştirme ve Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması çerçevesinde bir ortak komite oluşturulmuştu. Bu adımlar ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Umman Sultanlığı’ndaki
Türkiye Büyükelçisi Mehmet Hayri Erol, proje geliştirilmesi alanında Türkiye ile Umman’ın ekonomik ikili ilişkilerinde kayda değer
bir artış gözlendiğini ifade etmektedir. Türk şirketlerinin Umman’a
toplam doğrudan yatırımı, devam eden bazı projeler hariç 5,6 milyar
dolar civarındadır. Hali hazırda 20 Türk şirketi Umman’da faaliyet
göstermektedir.49
Ziyaret kapsamında Türkiye-Umman İş Forumu’na katılan Gül,
karşılıklı ticaretin 1 milyar dolara çıkarılmasından bahsetmiştir.
Cumhurbaşkanına eşlik eden 80 kadar işadamının almayı hedeflediği çeşitli ihalelerin tutarının yaklaşık 5 milyar dolar olduğu, bunun yarısının havaalanı inşaatlarından oluştuğu ifade edilmektedir.
Bunun yanında Umman’ın 15 milyar doları bulan çeşitli büyük çaplı
imar projelerine de Türk firmalarının teklifleri sözkonusudur.50 Ziyaret sırasında işadamları arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda rüzgar enerjisi ve sanayi alanında Ummanlı işadamları ile iki
Türk şirketi yaklaşık 600 milyon dolarlık iş anlaşması imzalamıştır.51
Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyareti sonrasında iki ülke arasında arşiv
alanında mutabakat zaptı ile yaklaşık olarak 500 milyon dolar civarında bir meblağ öngören gümrük işbirliği ve karşılıklı idari yardım
anlaşması da imzalanmıştır.52
Türkiye-Umman arasındaki ticaret rakamları diğer Körfez ülkeleriyle olduğu gibi oldukça düşük seviyede seyretmektedir. Ancak
yıllara oranla bir ilerlemenin olduğu da gözlenmektedir. Türkiye’nin
Umman’dan ithalatı 2001’de 0,22 milyon dolarlık bir tutarken,
2009’da 16,58 milyon dolara ve 2010’da da 39,49 milyon dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar ışığında Umman’ın ihracatında Türkiye’nin payı
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yüzde 0,06 gibi çok düşük bir orandır. Türkiye’nin Umman’a ihracat
rakamları da yine düşük düzeylerdedir. 2001’de 30,68 milyon dolar olan Umman’a ihracat 2009’da 105,54 milyon dolara, 2010’da ise
129,33 milyon dolara çıkmıştır. Oransal olarak Umman’ın ithalatında Türkiye’nin payı yüzde 0,07 biçimindedir. Umman’dan temel olarak plastik ve mamülleri ile demir dışı metaller ve mamülleri satın
alan Türkiye’nin Umman’a ihracatının temel ürünleri demir ve çelik
ile elektrikli makine ve cihazlardır.53
Türkiye-Yemen İlişkileri
Türkiye-Yemen diplomatik ilişkileri çok yakın zamanlarda başlamıştır. Türkiye’nin başkent Sana’da bir büyükelçilik açması ancak
1988 tarihinde Özal’ın Başbakanlığı döneminde gerçekleşebilmiştir.
Bu tarihin ardından diplomatik ziyaretlerin artış göstermesi de Temmuz 2005’te zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) toplantısı kapsamında Yemen ziyareti ile ivme
kazanmıştır. En üst seviyede ziyaretlerin tarihi ise Şubat 2008’de
Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in Türkiye’ye gelmesidir.
Bu, aynı zamanda Türkiye ile Yemen arasında cumhurbaşkanları seviyesindeki ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçmiştir. Bu ziyarette Türkiye-Yemen Karma Komitesi üçüncü dönem toplantısının protokolü
onaylanmıştır. Protokol ticaret, enerji, turizm ve sağlık alanlarında
ve kültürel konularda işbirliğini kapsamaktadır.54 2009’da Türkiye
Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın Yemen ziyaretindeki karşılanma biçimi Osmanlı valisi protokolü olarak oldukça dikkat çekmiştir. Bu,
Arap dünyasında Osmanlı geçmişiyle iftihar eden yegane Arap ülkesinin Yemen olduğu tespitini doğrulamaktadır.55
Türkiye, Yemen’de Şii gruplarla hükümet arasında 2009’da başlayan çatışmalarda açık ve kesin bir şekilde hükümet yanlısı bir politika izlemiştir. Türkiye’nin, yaşanan çatışmalarda resmi politikası
Yemen’in toprak bütünlüğünün, ulusal birliğinin ve istikrarının
korunması şeklinde olmuştur. Bu anlamda Türkiye, Şii güçlerle Yemen hükümeti arasında çıkan çatışmaları Yemen’in siyasi istikrarını hedef alan şiddet olayları olarak değerlendirmiştir. Bu anlamda,
Cumhurbaşkanı Gül, çatışmalar devam ederken Yemenli mevkidaşı
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ile gerçekleştirdiği görüşmede Yemen hükümetine desteğini belirtmiştir.56 Türkiye aynı zamanda Mart 2010 tarihinde olayları yerinde
tespit edebilmek ve daha iyi analiz edebilmek adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Engin Soysal’ı Yemen’e özel temsilci olarak
göndermiştir. Temsilci, Cumhurbaşkanı Gül’ün Yemen hükümetine destek mektubunu Cumhurbaşkanı Abdullah Salih’e vermiştir.57
Türkiye’nin Yemen’deki çatışmalarda sorunun çözümü için aktif
olarak çaba harcadığı da görülmektedir. Buna göre Türkiye Yemen
sorununun çözümü için kurulan Yemen’in Dostları Grubu’na katılarak uluslararası girişimleri desteklemiştir. Haziran 2010 tarihinde
Cumhurbaşkanı Gül, Yemenli mevkidaşı ile görüşmesinde Yemen’in
ulusal birlik gününü kutladıktan sonra tekrar Yemen hükümetine ve
Yemen’in birliğine Türkiye’nin desteğini iletmiştir.
Yemen Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hasan el-Kabus ve
Türkiye’nin Sana büyükelçisi Mehmet Dönmez’in 7 Martta yapılan
görüşmelerde bir Yemen-Türk İş Konseyi oluşturulması konusunda
görüşbirliğine vardığı duyurulmuştur. 7 Martta yapılan görüşmede
Yemenli oda başkanı ve Türk büyükelçi iki ülke arasında ticaret işbirliğinin geliştirilmesinin olanakları üzerinde tartışmıştır. El-Kabus,
Yemenli işadamlarının Türklerle ortak yatırımlar yapmak suretiyle
onların tecrübelerinden yararlanmak istediklerini, Yemenlilerin kalitelerinden ötürü Türk ürünlerine rağbet ettiklerini ifade etmiştir.
İş konseyleri aracılığıyla yılda bir kere dönüşümlü olarak iki ülkede
işadamlarını bir araya getiren forumlar düzenlenerek yatırım olanakları araştırılacaktır. Forumlar her yıl farklı bir alana odaklanacak
şekilde organize edilecektir. Söz konusu anlaşmanın Türk Cumhurbaşkanının Yemen ziyaretinde imza edilmesi beklenmektedir.58
Türkiye’nin dış politikasının sivil ayağını oluşturduğu söylenebilecek Türk okullarının Yemen’de bir yenisi daha başkent Sana’da inşa
edilmektedir. Tesis anaokul, ilköğretim ve kız-erkek liseleri ile üniversiteden oluşan bir kampüs şeklinde projelendirilmiştir.59 Söz konusu kampüsün temel atma töreni Mayıs ayında Türkiye’den resmi
makamların da katılımıyla yapılmıştır. Törene Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, çok sayıda milletvekili, üst
düzey bürokratlar ve Konya’dan 186 işadamı katılmıştır. Kampüsün
2011’in Mayıs ayında tamamlanması planlanmıştır. Ziyaret esnasın-
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da Yemen Yüksek Öğretim Bakan Yardımcısı Muhammed Mutahhar,
Türkiye’den aynı zamanda bir üniversite kurmasını da talep etmiştir.
Bunun yanında Yemen Yüksek Öğretim Bakanı Salih Basura, Türkiye ile gelişen ilişkilerin bir sonucu olarak, Sana Üniversitesi’nde Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünün açıldığını ifade etmiştir. Yemen’de daha
önce açılan Türk okullarının sayısı altıdır ve toplamda 1600 öğrenci
eğitim görmektedir.60
Haziran 2010’da Türkiye-Yemen Ortak Komitesi 5. Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri,
yatırımlar ve turizm, özel sektör kuruluşları arasında işbirliği, yatırımların teşviki, çifte vergilendirmenin önlenmesi, ihracatta teknik
işbirliği, finansal işbirliği, standardizasyon, akreditasyon, gümrükler, evkaf ve din işleri, sanayi ve KOBİ’ler, sağlık, enerji, serbest bölgeler, işgücü ve sosyal güvenlik, tarım ve adalet konuları ele alınırken; turizm alanında işbirliği protokolü imzalanmış, aynı zamanda
Yemen’in Türkiye’den talep ettiği lisans ve lisansüstü burslardaki kontenjan artırımı talebi de olumlu karşılanmıştır. Bunun yanında enerji alanında da yenilenebilir enerji, petrol ve doğalgaz konularında
ikili işbirliği oluşturabilmek amacıyla bir komitenin tesis edilmesine
yönelik yakın zamanda bir toplantı yapılmasında mutabık kalınmıştır.61 Türkiye-Yemen ticari ilişkilerinde 2010’un en anlamlı girişimi,
Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun (TUSKON)
koordinasyonunda Marmara İşhayatı Dernekleri Federasyonu’nun
(MARİFED) Yemen’de düzenlediği Türkiye-Yemen Ticaret ve Yatırım İş Forumu’dur. Foruma yaklaşık 400 işadamı katılmış ve TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Türkiye ile Yemen arasındaki ticaretin
birkaç yıl içinde 1 milyar dolara çıkacağını ifade etmiştir.62
Ticari ilişkilerin yanında toplumsal-kültürel alanda da Yemen’de
ortak projeler gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında I. Dünya savaşında Yemen’de hayatını kaybeden yaklaşık 30 bin Osmanlı askeri için
şehitlik yapılması63 ile Osmanlı eserlerinin restorasyonu çalışmaları
vardır. Yemen’deki restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi Bekiriye Camii, Yemen devletinin ilk Dışişleri Bakanı Ragıp Paşa’nın evi ve
Osmanlı Çeşmesi vardır. Osmanlı Hamamı, Osmanlı mahallesindeki evler, Osmanlı Kalesi, Kubbetü’l-Talha Camii ve Askeri Müze gibi
yapılar Yemen’deki diğer Osmanlı miraslarını oluşturmaktadır.64 Bu
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gelişmelere paralel olarak Türkiye-Yemen arasında akademik işbirlikleri kapsamında bilimsel toplantıların yapıldığına da şahit olunmuştur. 16 Haziran 2010 tarihinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ORSAM ve İTO himayesinde Türkiye-Yemen Forumu düzenlenmiştir.
Forum kapsamında Türkiye ile Yemen arasında akademik ilişkilerin
geliştirilmesi hedeflenirken aynı zamanda Yemenli çeşitli gruplar
arasında diyalog kurulmasını destekleme çabaları da söz konusu olmuştur.65
Türkiye ile Yemen arasındaki ikili ticari rakamların neredeyse tamamını Türkiye’nin ihracatı oluşturmaktadır. İkili ticaretin geliştirilmesine yönelik Türkiye-Yemen İş Konseyi kurulması kararı 2009’da
alınmış olmasına rağmen Yemen tarafının henüz Konseye bir başkan
atayamaması sebebi ile Konsey hayata geçirilmiş değildir. Türkiye
Konsey başkanlığı için Sadık Yıldız’ı atamış durumdadır. Türkiye’nin
Yemen’den ithalatı, 2001’de 0,02 milyon dolar gibi anlamsız bir rakamken 2009’da sadece 0,31 milyon dolara ve 2010’da da 1,04 milyon dolara çıkabilmiştir. Oransal olarak bakıldığında Yemen’in ihracatında Türkiye’nin payı yaklaşık olarak yüzde 0,1 şeklindedir.
Türkiye’nin Yemen’e ihracat rakamları görece daha makul düzeylerdedir. Buna göre 2001’de Türkiye’nin Yemen’e ihracatı 100,36 milyon
dolardan 2009’da 379,5 milyon dolara çıkmış ve 2010’da ise 328,91
milyon dolar şeklinde görülmüştür. Oransal olarak Yemen’in ithalatında Türkiye’nin payı yüzde 4,8’dir. Yemen’den temel olarak tekstil
lifleri alan Türkiye’nin Yemen’e sattığı en önemli ürün demir ve çeliktir.66
Türkiye-Mısır İlişkileri
Türkiye ile Mısır arasında birçok işbirliği alanı olduğu gibi her iki
ülke Batı ile iyi ilişkiler kurmada da benzer çıkarları paylaşmaktadırlar. Mısır’da oldukça kayda değer bir Türk yatırımı vardır ve Mısır, Türkiye için önemli bir pazar durumundadır. Her iki ülkenin de
İran Körfezine girmeye ihtiyaçları vardır ve Irak’ta olağanüstü ekonomik kalkınmadan fayda temin edebilirler. Daha önemlisi Mısır
ve Türkiye’nin ekonomik çıkarları birbini tamamlayıcı niteliktedir.
Türkiye işlenmiş maddeler ihraç ederken, Mısır temel olarak işgücü
ihraç etmektedir.67
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Mısır ve Türkiye arasında büyük bir çatışma olduğu söylenemese
de Mısır’ın Türkiye’nin Mavi Marmara olayından sonra Gazze konusundaki rolünden mutlu olduğu söylenemez. Mısır-Türkiye siyasal
ilişkilerinin en belirleyici yönü, bu anlamda iki ülkenin Ortadoğu
politikalarıdır. Özellikle Filistin-İsrail çatışmasında Mısır tarafında,
Türkiye’nin rol çalma gayreti içinde olduğu şeklinde bir algılama ortaya çıkmaktadır. Mısır anılan konuda kendisinin ana aktör olduğu
iddiasındayken Türkiye sık sık Mısır’ın bu kaygısını gidermek için
Türkiye’nin çabalarının Mısır’ı tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etmek durumunda kalmaktadır. Ne var ki Mısır ile Türkiye’nin
Gazze ve Gazze’deki Hamas’a yaklaşımları arasındaki fark, iki ülke
arasında ortak bir dil ve politika üretilmesini engellemektedir. Mısır,
Hamas dolayısıyla İsrail’in Gazze saldırılarına yeterince tepki göstermezken, aynı zamanda Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye girmek
isteyen yardım konvoylarına da her zaman izin vermemektedir.68
Aralık 2008-Ocak 2009 Gazze Savaşı ve Ocak 2010 Mavi Marmara yardım gemisine saldırı sonrası Türkiye’nin bölge halkları
nezdindeki profili ve rolü yükselmiştir. Bu krizler halkın gözünde
Gazze ablukası üzerinde Türkiye’nin liderlik rolü algısını tetiklemiş
ve sonuç olarak Gazze meselesini öncelikle Mısır insiyatifinde değerlendiren Mısır’la gerginliği artırmıştır.69 15 Aralık 2009 tarihinde
Türkiye’den yola çıkan “Filistin’e Yol Açık” konvoyu, Ürdün, Suriye
ve Mısır güzergahını kullanarak Gazze’ye yardım götürme planı yapıyordu. Ancak konvoy Mısır’ın engelleme çabaları dolayısıyla kısa
süreli bir kriz alanına dönüştü..70 Türk parlamenterler ile Dışişleri
Bakanlığı yetkililerinin Mısırlı yetkililerle görüşmelerinin ardından
139 aracın geçişine izin verildi.71 Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu,
konvoy krizininin Türkiye-Mısır sorunu haline gelmemesi için özel
bir hassasiyet gösterdi.
Ancak İsrail-Filistin barış süreci açısından Mısır ve Türkiye birbirine tamamlayıcı görevler üstlenebilirler. Mısır el-Fetih ile Hamas,
Türkiye ise İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk anlamında önemli
bir rol oynayabilir. Mısır-Türkiye ilişkileri açısından görüş ayrılığı
olan alanlar da söz konusudur. Türkiye’nin Hamas, Suriye ve İran’la
kurduğu yakın ilişki ve Türkiye’nin Filistin-İsrail barış görüşmelerinde Mısır’ın merkezi rolüne güçlü vurgu yapmaması, Mısır açısından
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bir kaygı nedenidir. Ancak Mısır basınında Türk ve Mısırlı diplomatlara dayandırılan haberlere göre her iki ülke de mezkur kaygılarını
gidermeye çalışmaktaydı. Bir Türk diplomatın ifadelerine göre, Türkiye Ortadoğu meselelerinde Mısır’ın merkezi rolünü tanımaktaydı
ve Türkiye’nin girişimleri rol çalmak şeklinde değil, yardım ve işbirliği şeklinde anlaşılmalıydı.72 Türkiye-Mısır ilişkilerinden sorumlu
kıdemli bir Mısırlı diplomat ise, her iki ülkenin de Ortadoğu istikrarı
konusunda görüş birliği içinde olduğunu; Türkiye’nin Hamas, Suriye ve İran’la yakın ilişkilerinin bu istikrarı perçinleyici bir amaçla
kullanılabileceğini düşündüklerini belirtmekteydi. Ne var ki henüz
iki ülkenin İsrail-Filistin çatışması ve barış süreci konularında ortak
hareket ederek belli bir mesafe katedeceklerini görebilecek işaretler
yoktur.73
Türkiye’den Dışişleri Bakanı düzeyinde 2010’un ilk resmi ziyareti
Bakan Davutoğlu tarafından 2-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ziyaret, Kasım 2007’de İstanbul’da imzalanan Türk-Mısır Stratejik
Diyaloğu Çerçeve Muhtırası kapsamında düzenlenmiştir. Davutoğlu
Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’le görüştükten sonra resmi
temaslarda bulunmak üzere Kahire’ye gitmiştir. Bakan, Kahire’de
Arap Birliği 133. Olağan Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak
Filistin Sorununun çözümünde Arap ülkelerinden ortak bir ses çıkması gerektiğinden bahsetmiştir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun
2010 yılı son Kahire ziyaretinde stratejik işbirliği konseyi teklifi bir
iyi niyet göstergesi olarak okunabilir. Kaldı ki, Bakan teklifini yaparken anılan mekanizma şemsiyesi altında Türkiye’nin, Filistinlilerin
uzlaşması ve Suriye ile geçen dört yıllık soğuk ilişkiler döneminin
ardından ilişkilerin geliştirilmesi için Mısır’a yardımcı olabileceğini
ifade etmiştir. Teklifle ilgili Mısır tarafının ise daha isteksiz davrandığını söylemek yanlış olmaz.74
Türkiye’nin Mısır’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler arasında askeri alandaki temaslar da mevcuttu. Türkiye Genelkurmay Başkanı
Orgeneral İlker Başbuğ 29 Mayıs 2010’da mevkidaşı Hüseyin Tantavi ile iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü. Başbuğ, görüşmede askeri alanda iki ülke arasında eğitim ve öğretim konusunda
önemli ilişkilerin olduğunu ve ilerleyen süreçte savunma sanayi gibi
konularda ilişkilerin daha da geliştirileceğini ifade etti. İki ülke as-
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keri ilişkileri 2008 sonunda İsrail’in Gazze saldırıları sonrası ivme
kazandı. Bu olaydan sonra Türkiye ve Mısır ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdilerr.75 Başbuğ dışında Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Uğur Yiğit, 23 Aralık 2010’da Mısır’da, Mısır Genelkurmay
Başkanı Korgeneral Sami Hafız İnan’la biraraya geldi. Görüşmede
Korgeneral İnan, Mısır’ın Türkiye’nin askeri teknolojisinden faydalanması gerektiğinden sözetti.76
2010’da Türkiye’den Mısır’a en üst düzeyde resmi ziyaret 20
Temmuz’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından gerçekleştirildi.77 Bu ziyarette Mısır tarafı Türkiye ile bölgesel rekabet içinde
oldukları şeklindeki iddiaları yalanlayarak Türkiye’nin diplomatik
rolünün sadece Mısır’ın bir tamamlayıcısı olduğunu ifade etmiştir.
Mübarek’in sözcüsü Süleyman Awwad, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye-İsrail gerginliğinin çözülmesini istediklerini, eğer
Türkiye bölge meselelerinde rol oynayacaksa İsrail ile gerginliğin
buna yardımcı olmayacağını ve Türkiye’nin de zaten bunun farkında
olduğunu belirtmiştir.78
Mart ayında Davutoğlu’nun Mısır ziyaretinde ikincisi gerçekleştirilen Türk-Mısır Stratejik Diyaloğu Çerçeve Muhtırası kapsamındaki Dışişleri Bakanları görüşmelerinin üçüncüsü 21-22 Kasım
tarihlerinde Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt’in Türkiye’ye
gelmesiyle yapıldı. Bu toplantıda Mısır ile stratejik diyalog görüşmelerine son şeklinin verilmesi konusunda mutabakata varıldı. Buna
göre Türkiye ile Mısır arasında “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği
Konseyi” kurulması kararına varıldı. Ancak mezkur mekanizmaya
dair anlaşmanın Başbakan Erdoğan’ın Mısır ziyaretinde hayata geçirileceği ifade edildi.79
Davutoğlu, Kahire ziyaretinde Kahire Yunus Emre Kültür
Merkezi’nin açılışını da yapmıştır. Merkez, talep eden Mısırlılara
Türkçe dil kursları sağlamanın yanı sıra Türk kültürünü tanıtmayı
da amaçlamaktadır. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun ifadelerine göre
Türk dış politikası artık sadece resmi-siyasi kurumlar eliyle değil
aynı zamanda kültürel kurumlar vasıtasıyla da etkinlik alanını genişletmeye başlamıştır.
Türkiye ile Mısır arasında sivil toplum ilişkileri konusunda da
gelişmeler yaşanmıştır. Bu anlamda Mısır ve Türkiye’den Sünni dini

184

TÜRKİYE’NİN KÖRFEZ ÜLKELERİ, YEMEN, ÜRDÜN, MISIR VE LÜBNAN POLİTİKASI 2010

liderler mezhep gerilimlerini azaltma amaçlı bir forum organize
edilmesi üzerinde çalışmaktadır. El-Ezher yetkilileri, Ezher’in Büyük Şeyhi Ahmed el-Tayyib’in Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanlığı
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Hamza Aktan ile görüştüğünü ve
forum ile ilgili detayları tartıştıklarını ifade etmiştir.80
Türkiye ile Mısır arasında kültürel alanda etkileşimi artırma çabaları gözlenirken Mısır tarafında tam tersi kültürel ötekileştirme
adımlarının atıldığına da şahit olunmuştur. Muhtemelen Türkiye’nin
bölgede artan etkinliğine karşı alınmış karar olarak Mısır, Eylül
2010’da sosyal araştırmalar dersi kitabında Osmanlı’nın Mısır’ı fethi
ifadesini Osmanlı İstilası şeklinde değiştirmiştir. Zeatire, Mısır’ın bu
müfredat değişimini Mısır’ın Türkiye politikasında bir netleşme olarak değerlendirmektedir. Ona göre Mısır, Türkiye’nin bölgede aldığı
inisiyatiften oldukça rahatsız olmuştur; hatta Türkiye’yi kendisine
rakip olmak bakımından İran’dan daha tehlikeli görmektedir.81
Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkiler istikrarlı bir gelişim seyretmektedir. Genel rakamlara bakıldığında Türkiye’nin
Mısır’dan ithalatı, 2001’de 91,72 milyon dolar gibi, iki önemli ülke
açısından bakıldığında oldukça küçük bir rakamdan, 2009’da 641,55
milyon dolara ve nihayet 2010’da 926,28 milyon dolara çıkmıştır. Son
dönem rakamları temel alındığında Mısır’ın ihracatında Türkiye’nin
payı yüzde 2,9 olmuştur. Türkiye’nin Mısır’dan ithalatının en önemli
altı kalemini temel olarak tekstil elyafı ve mamülleri; demir ve çelik;
anorganik kimyasallar, radyoaktif, nadir elementlerin bileşimleri;
gübreler, plastik ve mamülleri ile hububat ve mamulleri oluşturmaktadır. Türkiye’nin Mısır’a ihracatına bakılacak olursa, 2001 yılında
421,47 milyon dolardan 2009’da 2.618,19 milyon dolara ve 2010’da
ise 2.260,7 milyon dolar seviyelerine geldiğini görmek mümkündür. Yine son dönem rakamları bakımından Mısır’ın ithalatında
Türkiye’nin payı yüzde 5,6 şeklindedir. Türkiye’nin Mısır’a ihracatında en önemli ilk beş kalemin demir çelik, taş kömürü katranı ve ham
petrolden ürünler, tekstil elyafı ve mamülleri, metal dışı mineral
mamülleri ve kara ulaşım araçları olduğu görülmektedir.82 Toplam
ticaret hacminin yukarıdaki veriler ışığında 3 milyar doları aştığı görülmektedir. Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Mısır’a
yaptığı bir ziyarette bu rakamın kısa sürede, önce 5 milyar doları,
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ardından da 10 milyar doları bulacağını ifade ederek üç yıl içinde
ulaşılmak istenen ticaret hedefini açıklamıştır.83
Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden turist sayısı 2009’a oranla 2010’da
yaklaşık yüzde 35 artmıştır.84 Turizm alanında 12 Şubatta İstanbul’da
düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMITT)
Fuarı’nın onur konuğu Mısır olmuştur. Açılış Mısır ve Türkiye Turizm Bakanları tarafından yapılmıştır.85 Ekonomik alanda en önemli
gelişme ise Suriye Petrol Bakanı Süfyan el-Allavi’nin ifadelerine göre,
Mısır’ın Türkiye’ye Suriye üzerinden Arap Doğalgaz Boru Hattı vasıtasıyla gaz ihraç edecek olmasıydı. 2010’un son günlerinde boru
hattının Türk doğalgaz şebekesine bağlantı faaliyetleri devam etmekteydi. Arap boru hattı Mısır’ın Akdeniz sahil kenti Ariş’ten başlayarak Akabe, Ürdün, Suriye ve Lübnan’a giden toplam 1200 km uzunluğunda bir hattır.86
Ekonomik alandaki resmi ziyaretler kapsamında 2010 yılının
ilk teması 18 Ocak tarihinde Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün Türkiye-Mısır Ticaret ve Yatırım Köprüsü toplantısına
katılmak üzere Mısır’a gitmesiydi. Mezkur toplantı TUSKON tarafından organize edilmiştir.87 Bakan Ergün, ziyareti esnasında yaptığı
basın toplantısında Türkiye ile Mısır arasında artan ekonomik ilişkilerin arkasında 2005’te imzalanan ve 2007’de yürürlüğe giren serbest
ticaret anlaşmasının olduğu, Türk işadamlarının Mısır’da 1,5 milyar
dolarlık yatırımla 50 bini aşkın Mısırlıya istihdam sağladığı bilgilerini vermiştir. Bakan Ergün, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin
bir üst seviyeye çıkarılmasında vizelerin kaldırılması gerektiğini de
belirtmiştir.88 Ocak ayında TUSKON tarafından organize edilen bu
ziyarete Mısır’dan cevap 5-10 Nisan tarihleri arasında, Mısır’da faaliyet gösteren TÜMİAD (Türk-Mısır İşadamları Derneği) ile ArabTurk Dialog tarafından gelmiştir. Ziyaret kapsamında Türkiye’ye 150
Mısırlı işadamı gelmiştir. Bu, Mısır’dan Türkiye’ye gelen en kapsamlı
işadamları ziyareti olarak tarihe geçmiştir.89 Ziyaret kapsamında Mısırlı işadamlarının Düzce, Gebze, İzmit ve Ankara’da ikili görüşmeler
yaparak iş bağlantıları kurmaya çalıştığı görülmüştür. Bu kapsamda
TUSKON yetkililerinin tahminlerine göre en az 100 milyon dolarlık
bir anlaşma yapılması söz konusu olacaktır. Mısır İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Müşaviri Mongy Ali Bedir, Mısırlı iki büyük ilaç ve
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inşaat firması Türkiye’ye yatırım yapmak üzere olduğunu ve hazırlıklarının üç aydır devam ettiğini görüşmeler esnasında belirtmiştir.90
İşadamları trafiği bunlarla sınırlı kalmamıştır. 23-25 Nisan tarihleri
arasında Ankaralı Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (ASAD) 189
işadamı Mısır’a iş anlaşmaları yapmak üzere çıkarma yapmıştır. 300
Mısırlı işadamıyla Türk işadamlarının gerçekleştirdiği görüşmelerde
önemli anlaşmalara imza atılmıştır.91
6 Ekimde İstanbul’da MÜSİAD tarafından düzenlenen ve 65 ülkeden 3 bin işadamının katıldığı Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresinde Mısır’la Türkiye arasında ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla bir iyi niyet anlaşmasının imzalanması konusunda
mutabakata varılmıştır. Bu anlaşmayla oluşturulacak mekanizma,
Ticaret Bakanlarının başkanlığında yılda bir kez her iki ülkede toplantılar yapılmasını ve ticari konularda birlikte hareket edilmesini
öngörmektedir.92
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu ile beraberinde getirdiği 70 işadamı, 25 Ekim 2010’da Mısır’da yatırım yapan işadamları ile biraraya gelmiştir. Görüşmelerde Türkiye ile Mısır arasında
karşılıklı olarak vizelerin kaldırılması konusu gündeme gelmiş, Mısır tarafı öncelikli olarak işadamı ve aydın sınıfa beyaz vize uygulamasına geçilip, ardından kademeli olarak vizelerin kaldırılmasından
yana olduklarını belirtmiştir.93 2010’un son ekonomik sivil girişimi,
ASAD’ın 10 Aralık’ta Mısır’a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretiydi. Ankaralı işadamları Mısır büyükelçiliğinin desteğiyle düzenledikleri
gezide Mısır’da altyapı, inşaat, elektrikli makineler ve ekipmanları,
gıda-tarım, yapı malzemeleri, tektstil, sanayi ürünleri ekipmanları gibi ve daha birçok sektörde işbirliği imkanları aramışlardır.94
2010’un sonlarına yaklaşırken Türkiye’den Mısır’da gerçekleştirilecek
bir yatırım haberi daha gelmiştir. Buna göre Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) Mısır’da toplam 83 milyon dolarlık bir
cam ev eşyası yatırımı yapacağını açıklamıştır.95
Türkiye’nin Lübnan ve Ürdün ile İlişkileri
Türkiye-Lübnan ilişkilerinde belirleyici olan, tarihsel olarak, Suriye faktörüdür. Türkiye-Lübnan ilişkileri, Türkiye-Suriye ilişkileri
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etrafında şekillenmektedir. Suriye’nin 1975’te başlayan Lübnan iç savaşına doğrudan müdahalesi ve Suriye askerlerinin Arap Caydırıcı
Gücü adı altında 2005’e kadar Lübnan’a yerleşmesi, Lübnan iç siyasetinde Suriye’yi belirleyici bir konuma getirmiştir. Şunu da belirtmek
gerekir ki, İsrail’in 1978’de Güney Lübnan’ı işgal etmesinden sonra
2000’de Lübnan’dan çekilmesi, Suriye’nin de 2005’te Lübnan’dan askerlerini çekme sürecini başlatmıştır. Bu dönemde Suriye etkisi altındaki Lübnan’la Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerinin sorunlu olmasından dolayı ilerleme gösterememiştir. Bu dönem
Lübnan’ın, Türkiye’nin sorunlar yaşadığı çeşitli radikal örgütler için
bir eğitim sahası haline geldiği bir dönemdir. Özellikle Suriye’nin
PKK desteği dolayısıyla, Lübnan’daki Bekaa Vadisi PKK kamplarına ev sahipliği yapmıştır. Türkiye-Lübnan ilişkilerinde Suriye’nin
olumsuz bir faktör olarak devreden çıkması, yine Türkiye ile Suriye arasında imzalanan ve teröre karşı işbirliğini öngören 1998’deki
Adana Mutabakatı ile ilgilidir.96 Türkiye-Suriye ilişkilerinin sorunlu
yapıdan kurtularak işbirliği niteliğine bürünmesi, Lübnan açısından
Türkiye’yi daha önemli kılan bir etki yaratmıştır. Ayrıca 2006 İsrail-Lübnan Savaşı’nda Türkiye’nin tutumu ikili ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli katkı sağlamıştır. Türkiye savaş sonrası BM nezdinde oluşturulan uluslararası barış gücüne (UNIFIL) gönderdiği
askeri personelle katkı sağlamıştır.
Türkiye’nin Ortadoğu bölgesiyle bütünleşme hedefinde kurumsal mekanizmalar oluşturulması politikasının önemli parçalarından
birisi Lübnan’dır. 2010 yılı bu amaca matuf çeşitli sonuç alıcı girişimlere sahne olmuştur. Türkiye’nin bahsedilen bütünleşme hedefinde
en önemli araç, ulusal sınırları muğlaklaştıran, dolayısıyla daha önce
yaşanan jeopolitik yabancılaşmayı ortadan kaldırıp jeopolitik bütünleşmeyi sağlayacak vize muafiyetleri girişimidir. Bu doğrultuda
Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin 10-13 Ocak 2010 tarihli Türkiye
ziyaretinde Türkiye ile Lübnan arasında karşılıklı olarak vizeler kaldırılmıştır. Hariri’nin bu ziyaretinde vize muafiyeti anlaşması dışında sağlık, tarım, askeri işbirliği, ulaştırma ve eğitim gibi konularda
da 5 mutabakat zaptı imzalanmıştır. Ulaştırma alanında imzalanan
anlaşmalardan en dikkat çekeni ise Mersin-Beyrut arasında feribot
seferlerinin başlatılacak olmasıdır.97 Lübnan’ın Türkiye ile vizeleri
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kaldırma politikasındaki amaç öncelikle Türkiye üzerinden Avrupa
pazarlarına açılmaktır. Bu amaca yönelik olarak daha önce sonuçlanmış bazı girişimler de olmuştur. Hariri ailesi önce Türk Telekom’un
yüzde 55’lik hissesini 6,5 milyar dolara satın almış, ardından MNG
Bank’ı da satın alarak T-Bank olarak ismini değiştirmiştir. Ayrıca
yazılım sektöründe iş yapan Sobe, Argela, Innova ve Sebit de satın
alınan şirketler arasındadır.98 Hariri ziyaretinin geri planında aynı
zamanda Lübnan’ın İsrail saldırganlığına karşı bir savunma alanı
oluşturmak da vardır. Öyle ki Hariri’nin Türkiye ziyareti aslında Suudi Arabistan, Suriye, İran ve Türkiye ayaklarından oluşan bir turun
parçası olarak planlanmıştır.99
Vize muafiyeti anlaşmaları yanında diğer başka kurumsal mekanizmalar da kurulmaya çalışılmıştır. 9-10 Haziran tarihleri arasında
İstanbul’da üçüncüsü yapılan Türk-Arap İş Forumu görüşmeleri sırasında Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında “Dörtlü İşbirliği” mekanizması oluşturulmasına yönelik “Ortak Bildiri” ilan edilmiştir. Türkiye’nin söz konusu ülkelerle vize muafiyeti anlaşması ve
Lübnan dışındakilerle serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Bu
dörtlü işbirliği mekanizmasında amaçlanan bir serbest dolaşım ve
ticaret bölgesi tesis etmektir. Haziran ayında kararlaştırılan söz konusu mekanizma Temmuz ayında “Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği
Konseyi”nin kurulmasıyla somut olarak hayata geçirilmiştir. Dört
ülke arasında tesis edilen bu kurumsallaşmayı aynı zamanda başka
bir girişim daha izlemiş; bu dört ülke arasında ticaretin genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda koordinasyon işlevi görecek
bir “Yakın Komşular Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Konseyi” kurulmuştur. Bu Konseyin yılda en az bir kez başbakanlar ve Konseye üye
bakanlar düzeyinde toplanması öngörülmektedir. Konsey 2010’da en
son olarak 26 Kasım tarihinde Dışişleri, Ulaştırma, Enerji ve Kültür
ve Turizm Bakanlarının katılımıyla toplanmış, Konseyi oluşturan
dört ülke arasında bu sektörlerde ekonomik bütünleşme faaliyetlerini yürütme ve ortak eylem kararı alınmıştır.100 Bu mekanizma çerçevesinde zikredilen alanlarda her ülkede teknik düzeyde toplantılar
gerçekleştirilecektir. Ulaşım konusunu Ürdün koordine edecek ve
toplantı Amman’da yapılacak; turizm sektörünün koordinesi Lübnan
tarafından üstlenilecek ve toplantı Beyrut’ta gerçekleştirilecek; enerji
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Suriye koordinasyonıunda yürütülecek ve toplantı Şam’da yapılacak
ve nihayet ticaret Türkiye tarafından koordine edilecekti.101
Başbakan Erdoğan’ın 24-25 Kasım tarihlerindeki Lübnan ziyaretinde Türkiye ile Lübnan arasında bir serbest ticaret anlaşması
imzalanmıştır. Hariri’nin ifadelerine göre “bu anlaşma, Türkiye ile
Lübnan ilişkileri açısından yeni bir başlangıç ve bunun sonucu iki
taraf arasında güçlü ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirmedeki devam eden güveni yansıtmaktadır.”102 Türkiye’nin Suriye, Lübnan
ve Ürdün’le vizeleri kaldırmasının ardından meslek örgütleri de iş
fırsatları kovalamaya başlamıştır. TUSKON 12 Aralıkta İstanbul’da
Ortadoğu’dan işadamları ile biraraya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde TUSKON ile Amman Ticaret Odası
arasında bir ticaret anlaşması yapılmıştır. TUSKON’un yaptığı bu
anlaşma, söz konusu ticaret odasının Kanada ve Amerika ile serbest
ticaret anlaşması olması dolayısıyla ayrıca bir önem arzetmektedir.
TUSKON bu bağlantıları kullanarak Amerika ve Kanada’ya mal satabilecektir.103
Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında oluşturulan dörtlü
toplantıların ikincisi 26 Eylülde Dışişleri Bakanları düzeyinde New
York’ta yapılmıştır. Toplantıda ortaklık sürecinin 2011 Ocak ayında
İstanbul’da liderler zirvesiyle hayata geçirileceği duyurulmuştur.104
Ancak Lübnan’da yaşanan hükümet krizi nedeniyle söz konusu dörtlü işbirliği toplantıları ileri bir tarihe ertelenmiştir.105 Türkiye, Suriye,
Ürdün ve Lübnan arasında Dörtlü İşbirliği potansiyeli, bu ülkelerin
aralarındaki ticaretin büyüklüğüne bakıldığında oldukça düşük görünmektedir. Ancak oluşturulan bu mekanizmayı nihai bir nokta olarak değerlendirmemek gerekir. Bu dörtlü işbirliğinin asıl önemi, bir
vizyon sunmasıdır. Dörtlü işbirliği bölgesel bir ekonomik bütünleşme
sahası oluşturulması çabalarının ibtidai aşaması olarak değerlendirilmelidir. Sözkousu projenin, Suudi Arabistan, İran ve Irak’ın da katılımı ile çok daha dikkate değer bir yapı oluşacağı söylenebilir.106
BM Hariri suikastı soruşturması kapsamında Hizbullah’ı itham
edici ifadelerin olacağı işaretlerinin alınması üzerine siyasal atmosferin hassaslaştığı Lübnan’a Başbakan Erdoğan’ın, 24-25 Kasım’da
yaptığı ziyaret, Lübnan siyasi dengelerinde Türkiye’nin etkisini gös-
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termesi açısından önemli ipuçları vermiştir. Erdoğan’ın ziyareti bu
anlamda Batı basınının da dikkatini çekmiştir. Türkiye’nin mevcut
manzarada İran ve Suriye ile arabuluculuk yaparak Hizbullah üzerinde baskı yapabileceği yorumları yapılmıştır.107 Erdoğan siyasi krizin çözülmesi konusunda somut girişimlerde de bulunmuştur. Bu
yöndeki çabaları arasında, eski Başbakan Necib Mikati, Gelecek Hareketi Milletvekili, Eski Başbakan Fuat Sinyora, Eski Cumhurbaşkanı ve Ketaib Partisi lideri Emin Cemayel, Lübnanlı Kuvvetler Partisi
Lideri Samir Caca, Hür Vatansever Hareketi Lideri Mişel Aun, Hizbullah Meclis Başkanı Muhammed Raad ve son olarak İlerici Sosyalist Partisi Lideri Velid Canbolat ile görüşmeler gerçekleştirmek
vardır.108 Başbakan Erdoğan’a Lübnan ziyareti sırasında Arap Bankalar Birliği tarafından 2010 yılının lideri ödülü verilmiştir. Erdoğan’ın
ziyaretinde Lübnan’la ayrıca, “Türkiye ile Lübnan Arasında Serbest
Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması” ile “Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği Konseyi Oluşturulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildirge” imzalanmıştır.
Başbakan Erdoğan, 24 Kasım ziyaretinde Lübnan’da Türkmenlerin yaşadığı Akkar bölgesinde TİKA tarafından 1,5 milyon dolara yaptırılan okulun açılışını da yapmıştır. Türkiye’nin Lübnan’daki
okul yapma faaliyetleri sadece Türkmenlere odaklanmamaktadır.
2006’dan bu yana Türkiye Akkar’da 17 ve Lübnan’ın diğer yerlerinde
38 okul inşa etmiştir. Erdoğan Akkar köyünde adeta miting havasında, daha çok İsrail’i eleştiren bir konuşma yapmıştır.109 Erdoğan
tarafından açılışı yapılan bir başka tesis TİKA vasıtasıyla yapılan Sayda’daki Travma ve Rehabilitasyon Merkezi’dir.110
Türkiye ile Lübnan arasında ticaret rakamları düzenli bir iyileşme eğilimine sahiptir. Türkiye’nin Lübnan’dan ithalatı 2001’de 26,02
milyon dolarken, bu rakam 2009’da 108,8 milyon dolara ve nihayet
2010’da 228,4 milyon dolara ulaşmıştır. Oransal olarak bakıldığında Lübnan’ın ihracatında Türkiye’nin payı yüzde 3,4’tür. Türkiye’nin
Lübnan’dan ithalatında en önemli iki kalemi metal cevherleri, anorganik kimyasallar, radyoaktif, nadir elementlerin bileşikleri oluşturmaktadır. Türkiye’nin Lübnan’a ihracatı ise 2001’de 183,88 milyon dolardan 2009’da 685,93 milyon dolara çıkmış, 2010 yılında ise 619,48
milyon dolar şeklinde gerçekleşmiştir. Bu anlamda Lübnan’ın ithala-
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tında Türkiyenin payı yüzde 4,47 gibi bir orana sahiptir. Türkiye’nin
Lübnan’a ihracatında en önemli iki kalemi taş kömürü katranı ve
hampetrolden ürünler ile demir ve çelik oluşturmaktadır.111
Bölgede değişimin ve Şii İslam’ın en önemli temsilcisi olarak görülen İran’ın bölgesel nüfuzunun artması Sünni ve statükocu olan
Ürdün’ün, Batı’yla yakın ilişkiler içinde bulunan ve barışçıl bir değişim yanlısı olan Türkiye’ye daha da yakınlaşmasına neden olmuştur. Kasım 2006’da Başbakan Erdoğan’ın Ürdün ziyaretinin ardından
diplomatik temasların sayısında bir artış gözlenmiştir. İlişkilerde
dönüm noktası 22-23 Şubat 2008 tarihlerinde Ürdün Dışişleri Bakanı Selahaddin Beşir’in Türkiye ziyaretinde, Siyasi Danışma Grubu
oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalanmasıdır. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Gül’ün 1 Aralık 2009 tarihli Ürdün
ziyaretinde serbest ticaret anlaşması ile karşılıklı olarak vizelerin kaldırılması ve gümrük konularında karşılıklı idari yardım anlaşması
imzalanması, ilişkilerin ekonomik bütünleşme seviyesine eriştiğini
göstermiştir.112 Türkiye ile Ürdün bölgesel meselelere, özellikle Filistin-İsrail çatışması konusuna benzer yaklaşımları olan ülkelerdir.
Ürdün’deki Türkiye Büyükelçisi Ali Köprülü’nün ifadelerine göre,
Türkiye öncelikle Filistinli gruplar arasında birliğin ve uzlaşmanın
sağlanması konusunda çabaların artırılmasını desteklemektedir.
Aynı zamanda bağımsız, yaşayabilir ve 1967 sınırları kapsamında
kurulacak bir Filistin devletinin kalıcı ve nihai bir çözüm olacağını düşünmektedir.113 Diplomatik ziyaretler arasında Milli Savunma
Bakanı Vecdi Gönül’ün, 20 firma yetkilisi ile birlikte Özel Kuvvetler
Fuarına katılmak için 10 Mayıs 2010’da Ürdün’e gerçekleştirdiği ziyaret de vardır.114
Türkiye ile Ürdün aynı zamanda kara para aklamanın önlenmesinde de işbirliği yapmaktadır. 20 Kasım tarihi itibariyle resmi gazetede yayımlanan Türkiye ile Ürdün Arasında Kara Para Aklama ve
Terörizmin Finansmanı ile İlgili İstihbarat Değişiminde İşbirliğine
Dönük Anlaşma yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda her iki ülke yasal
mevzuatları ve mütekabiliyet esası çerçevesinde, zikredilen suçlarla ilgili olarak şüpheli kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına
yardımcı olabilecek bilgiyi birbirlerine sağlayabilecektir.115 Ürdün
Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Ekim
ayında bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Ürdün Ticaret Odası
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Başkanı Nael Kabariti, anlaşmanın iki ülkenin özel sektörleri arasındaki işbirliğini artıracağını ve ortak yatırımların önünü açacağını ifade etmiştir.116 Büyükelçi Köprülü’nün ifadelerine göre, 2010’da
Türkiye’yi ziyaret eden Ürdünlü sayısı 2009 düzeylerini aşmış bulunmaktadır. 2009’un tamamında Türkiye’yi 80 bin Ürdünlü ziyaret
etmiş olmasına rağmen 2010’un sadece ilk dokuz ayında bu rakam
90 bine çıkmıştır.117 Türkiye ile Ürdün aynı zamanda nükleer işbirliği anlaşmasına da gitmektedir. Ürdün Enerji Ajansı Komisyonu
Başkanı Halid Toukan’a göre Krallık Ankara ile bir nükleer işbirliği
tasarısını tamamlamış durumdadır. Bu anlaşma iki ülke arasında uzman değişimi ve teknoloji transferinin önünü açmaktadır. Toukan,
Ürdün’ün 100 yıllık bir nükleer program hazırlığı yaptığını ve bunun
Ürdün için hayati olduğunu belirttikten sonra Türkiye’nin her ne
kadar nükleer reaktörü olmasa da 2007’de geçirdiği yasayla nükleer
enerji konusunda arayış içinde olduğunu vurgulamıştır. İtalya ile de
bir nükleer anlaşma peşinde olan Ürdün Japonya, Fransa, İspanya,
Çin, Güney Kore, Kanada, Rusya, İngiltere ve Arjantin ile nükleer
işbirliği anlaşmaları imzalamış durumdadır. Bu durumda büyük
nükleer güçlerden sadece ABD, Ürdün’le henüz bir nükleer işbirliği
anlaşması imzalamamıştır.118
Türkiye’nin Ürdün ile ticaret rakamlarına bakıldığında bir ilerleme gözlemlemek mümkünse de oldukça düşük seviyelerde seyrettiğini ifade etmek gerekir. Buna göre Türkiye’nin Ürdün’den ithalatı,
2001’de sadece 13,53 milyon dolardı. Bu rakam 2009’da 20,35 milyon dolara ve 2010’da ise 42,75 milyon dolara yükselmiştir. Buna
rağmen Ürdün’ün ihracatında Türkiye’nin payı sadece yüzde 0,3
olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Ürdün’den ithalatının en önemli kalemlerini anorganik kimyasallar, radyoaktif, nadir elementlerin
bileşimleri, mineral maddeler ve gübre hammaddeleri teşkil etmektedir. Türkiye’nin Ürdün’e ihracat rakamları ise görece daha yüksektir. 2001’de 118,9 milyon dolar olan ihracat, 2009’da 455,66 milyon
dolara ve 2010’da da 572,22 milyon dolara ulaşmıştır. Ürdün’ün ithalatında Türkiye’nin payı yüzde 3 olarak görülmektedir. Türkiye’nin
Ürdün’e ihracat ürünlerinin en önemlilerini demir ve çelik, taş kömürü katranı ve ham petrolden ürünler oluşturmaktadır.119
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Sonuç
Türkiye’nin Körfez Ülkeleri, Yemen, Ürdün, Mısır ve Lübnan ile
ilişkilerinde, AK Parti Hükümeti’nin Türkiye adına başlattığı Ortadoğu açılımına bu Arap ülkelerinin verdiği pozitif karşılık üzerine
son zamanlarda başlayan olumlu seyir 2010 yılında da devam etmiştir. Yıl içinde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey resmi ve sivil ziyaretlerin yoğunluğu ve bu ülkelerle Türkiye arasında imzalanan antlaşmaların sayısının ciddi anlamda artması, bu eğilimin en önemli
göstergeleridir. Taraflar ilişkilerin daha da geliştirilebilmesi, gerekli
şartların oluşturulması ve adımların atılması için de görüşmelerde
bulunmuşlardır. Buradan hareketle Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkilerindeki olumlu seyrin devam etmesi beklenmektedir.
Türkiye’nin Körfez Ülkeleri, Yemen, Ürdün, Mısır ve Lübnan ile
ekonomik ilişkileri beklenen düzeyde değildir. Ancak son zamanlarda yakalanan ivme ile yakın gelecekte Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli gelişmeler yaşanacaktır. Türkiye’nin
toplam ihracatı, 2001’de 31.334 milyar dolar, 2009’da 102.143 milyar dolar ve 2010’da 113,976 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu
çalışmaya konu olan 10 ülkenin 2001’de Türkiye ihracatındaki payı
yüzde 6, 2009’da yüzde 9,3 ve 2010’da yüzde 9 olmuştur. Türkiye’nin
toplam ithalatı ise, 2001’de 41,339 milyar dolar, 2009’da 140,928 milyar dolar ve 2010’da ise 185.535 milyar dolardır. Söz konusu ülkelerin Türkiye’nin ithalatındaki payı 2001’de yüzde 2,6, 2009’da yüzde
2,4 ve 2010’da yüzde 2,6’dır. 2010 yılı itibariyle bu ülkelerden toplam
ithalatı 4.837 milyon dolar iken, aynı yıl bu ülkelere yaptığı ihracat
10.197 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere Türkiye’nin bu ülkelerle ticaret yapma potansiyeli çok
daha yüksektir. Gelecek yıllarda bu ülkelerle Türkiye arasındaki ticaret hacminin artması ve ticarete konu mal ve sektörlerde önemli
gelişmelerin olması beklenmektedir.
Kronoloji
1-3 Ocak
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11-13 Ocak Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
17-18 Ocak Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret eden Başbakan Erdoğan,
Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid elMaktum’la görüşmüş ve Abu Dabi’de düzenlenen 3. Dünya
Enerji Zirvesi’ne katılmıştır.
19 Ocak

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Mısır’ı ziyaret etmiştir.

19-20 Ocak Başbakan Erdoğan, Suudi Arabistan’ı ziyaret ederek Kral Abdullah ve İKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile görüşmüştür.
19-22 Ocak Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Abdullah bin Abdul Aziz
el-Rabih, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın davetine icabetle
Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
22 Ocak

Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cudeh, Türkiye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı
Davutoğlu’yla görüşmüştür.

12-15 Şubat TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in Bahreyn’i ziyaretinde
Bahreyn Temsilciler Meclisi ile TBMM arasında Parlamentolar arası İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
13-14 Şubat Katar’ı ziyaret Başbakan Erdoğan, Başbakan Şeyh Hamad bin
Cesim’le görüşmüş ve ABD-İslam Dünyası Forumu’na katılarak bir konuşma yapmıştır.
2-3 Mart

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmed Aboul Gheit’in davetine icabetle Kahire’yi
ziyaret etmiştir.

5-8 Mart

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Bahreyn
Çalışma Bakanı Mecid Bin Muhsin el-Alavi’nin davetine icabetle 37. Arap Çalışma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Bahreyn’i ziyaret etmiştir.

8-9 Mart

Kral Faysal Uluslararası Ödülü’nü almak için Riyad’ı ziyaret
eden Başbakan Erdoğan, üst düzey ikili temaslarda bulunmuştur.

21 Mart

Kahire’de, Türkiye-Mısır eşbaşkanlığında İKÖ Darfur Donörler Konferansı düzenlenmiştir.

4-5 Nisan

Katar Veliaht Prensi Şeyh Tamim bin Hamad el-Tani, Başbakan Erdoğan’ın davetine icabetle Katar-Türkiye ikili ilişkileri
ve bölgedeki güncel gelişmeler ile ilgili temaslarda bulunmak
üzere Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

12-14 Nisan Cumhurbaşkanı Gül, Sultan Kabus’un davetine icabetle
Umman’ı ziyaret etmiştir.
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22 Mayıs

Lübnan Başbakanı Hariri, Başbakan Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’yi ziyaret etmiş, görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel konular ele alınmıştır.

23-27 Mayıs Suudi Arabistan Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcısı ve
Askeri İşler Genel Müfettişi Prens Halid Bin Sultan Abdülaziz el-Suud Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
2 Haziran

Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife el-Tani, Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Başbakan Erdoğan’la
bir araya gelmiştir.

3 Haziran

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmad Bin Abdullah el-Mahmud, Türkiye’yi ziyaret ederek Davutoğlu ile
bir araya gelmiştir.

9-10 Haziran Türkiye ile Arap Ligi arasında 2007 yılında kurulan TürkArap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı
İstanbul’da yapılmıştır.
14 Temmuz Lübnan İlerici Sosyalist Partisi Lideri Velid Canbolat
Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Başbakan Erdoğan
tarafından kabul edilmiştir.
21 Temmuz Mısır’a bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı
Gül, Mısır Harp Akademileri mezuniyet törenine iştirak etmiştir.
6-7 Eylül

İstanbul’a özel bir ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh
Hamad Bin Halife el-Tani, Başbakan Erdoğan ile bir görüşme
yapmıştır.

22 Eylül

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bahreyn’de düzenlenen Irak’a
Komşu Ülkeler 7. İçişleri Bakanları Toplantısı’na katılmıştır.

18 Ekim

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kuveyt’e resmi ziyaret gerçekleştirmiştir.

19 Ekim

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Katar’a resmi bir ziyarette bulunmuştur.

8 Kasım

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, mevkidaşı Şeyh Abdullah Bin
Zayed el-Nahyan’ın davetine icabetle BAE’ye resmi ziyarette bulunmuştur. Ardından Riyad’da Suudi Dışişleri Bakanı
Suud el-Faysal ile görüşmüştür.

12-13 Kasım Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Cesim
Bin Cabir el-Tani Türkiye’ye bir çalışma ziyaretinde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Gül tarafından kabul edilmiş, görüşmeye Dışişleri Bakanı Davutoğlu da iştirak etmiştir.
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21-22 Kasım Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt, Dışişleri Bakanı
Davutoğlu’nun davetine icabetle Ankara’ya resmi bir ziyaret
gerçekleştirmiştir.
24-25 Kasım Lübnan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, Milli Meclis Başkanı Nebih
Berri ve Başbakan Saad Hariri ile bir araya gelmiştir.
3-5 Aralık

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 7. Mename Diyalogu
Toplantısı’na katılmak üzere Bahreyn’i ziyaret etmiştir.

8-9 Aralık

Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Cesim Muhammed el-Harafi,
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in davetine icabetle
Ankara’yı ziyaret etmiştir.

13 Aralık

Kuveyt Emirlik Divanı Müsteşarı Adil el-Tabtabi, Kuveyt
Emiri Şeyh Sabah’ın Özel Temsilcisi sıfatıyla Cumhurbaşkanı
Gül tarafından kabul edilmiştir.

24-27 Aralık BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed el-Nahyan,
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye
çalışma ziyaretinde bulunmuştur.
27-30 Aralık Türkiye’yi ziyaret eden KİK Genel Sekreteri Abdurrahman
Hamad el-Attiye, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan
tarafından kabul edilmiştir.
28-30 Aralık TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed el-Şeyh’in davetine icabetle Riyad’a resmi
ziyarette bulunmuştur.
Notlar
1 2003’ten beri Başbakan Başdanışmanı olarak görevini sürdüren Davutoğlu, Mayıs 2009’da
Dışişleri Bakanı olmuştur.
2
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 29 Aralık 2010 tarihinde TRT-1 Kanalında Enine Boyuna programında verdiği mülakat.
3
Yeniden yapılanmakta olan uluslararası düzenin özellikleri makalenin konusu değildir,
ancak kavramın boşlukta bırakılmaması için kısaca değinmekte fayda vardır. Davutoğlu,
dünya düzeninin dört tarihsel dönüşüm geçirdiğini savunmaktadır. İlk olarak geleneksel
imparatorlukların inşa ettiği ve temel özelliği jeopolitik-coğrafi bütünlük olan geleneksel
dünya düzenidir. Bu sistemi kolonyal dünya düzeni takip etmiştir. Davutoğlu’na göre,
kolonyal düzeni ilkinden farklı kılan niteliği, jeopolitik kopukluklar yaratmış olmasıdır.
Buna göre örneğin Suriye ekonomisi Fransız kolonisi, Irak ekonomisi İngiliz kolonisi
olurken bu, zamanla coğrafi-jeopolitik bir yabancılaşma üretmiştir. Üçüncü uluslararası
düzen ise Soğuk Savaş’ın iki kutuplu sistemidir. Bu sistemin özelliği dünyanın iki büyük
jeopolitiğe bölünmesidir ki bu, doğal tarihsel-kültürel-ekonomik-sosyolojik bağlantıları
koparan başka bir jeopolitik yabancılaşma üretmiştir. İçinde bulunduğumuz yeni jeopolitik ise kolonyal düzenin ve Soğuk Savaş jeopolitiğinin ortadan kalkmasından sonra
geleneksel coğrafi sürekliliğin tekrar neşet ettiği ya da etmesinin mümkün hale geldiği
döneme işaret etmektedir. Artık kolonyal ve Soğuk Savaş sistemlerinin yarattığı yabancılaşmış bölgeler kültürel, ekonomik ve siyasal etkileşime geçmeye başlamıştır. Bu ko-
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13
14

nudaki kapsamlı görüşleri için bkz. Ahmet Davutoğlu, “Turkish Vision of Regional and
Global Order: Theoretical Background and Practical Implementation”, Political Reflection, June-July-August 2010, v. 1, n. 2, ss. 38-50. Türk dış politikasının Arap coğrafyasıyla
güçlenen bağlantısını bu teorik çerçeveye yerleştirmekte fayda var. Soğuk Savaş sonrası
yeni düzen, kültürel, ekonomik, sosyolojik ve siyasal sınırlar yerine bağlantıları ön plana
çıkarmaktadır.
Davutoğlu, Türk dış politikası için, mezkur “dünya düzeninin tarihsel dönüşümü”
kavramlaştırmasından mülhem dört restorasyon döneminden söz etmektedir. Birinci
restorasyon dönemi Tanzimat’tır. Türkiye bu dönemde Islahat Fermanı’yla uluslararası ekonomi-politiğe entegre olmuştur. İkinci restorasyon dönemi Cumhuriyet’le birlikte yaşanmıştır. Bu dönem Türkiye’nin ulus-devlet inşasına odaklandığı, İzmir İktisat
Kongresi’yle ulusal ekonomi geliştirmeye çalıştığı ve uluslararası alanda yer bulma gayreti içinde olduğu bir dönemdir. Üçüncü restorasyon dönemi ise Soğuk Savaş yıllarına
rastlamaktadır. Bu dönemde Türkiye’nin içeride çok partili hayata geçerken, uluslararası
alanda NATO üyeliğiyle Batı kampından yana tercih kullandığını görmek mümkündür.
İçinde bulunduğumuz dönem ise uluslararası sistemin Soğuk Savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde olduğu dönemdir. Bu dönem Türkiye’nin siyasal olarak demokrasi ve
özgürlük kavramlarını derinleştirmeyi başardığı, ekonomik olarak dünya sıralamasında
yükselişe geçtiği, uluslararası alanda ise bölgesinde etkin, küresel aktörlük bağlamında
önemli kazanımlar elde ettiği bir dönemdir. Davutoğlu, ilk üç dönem Türk dış politikasının uluslararası sisteme intibaka odaklandığını ve bu anlamda başarılı olduğunu
kaydettikten sonra son dönemin uluslararası sisteme sadece intibak değil, aynı zamanda
onun yönünü ve ivmesini etkilemeye dönük olduğunu ifade etmektedir. Ahmet Davutoğlu, “Perspectives on Turkish Foreign Policy”, 29 Kasım 2010, The Brooking Institution,
http://www.brookings.edu.
Türkiye’nin küresel konumuna katkı yapan gelişmeler şunlardır. Geçici üyesi olduğu BM
Güvenlik Konseyi’nde barışı koruma ve geliştirme ile terörizm konularında Dışişleri
ve Cumhurbaşkanları düzeyinde zirveler gerçekleştirmiştir. Sudan, Somali, Afganistan
sorunları çerçevesinde gerçekleştirilen konferanslara ev sahipliği yapmıştır. CICA Asya
Güvenlik ve İşbirliği, Balkan, Türk-Arap ve Türk Dünyası Konseyi zirvelerine ev sahipliği
yapmıştır. Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığını devralmıştır. İki kez Afganistan-Pakistan-Türkiye Zirvesi düzenlemiştir. Afganistan’a Komşu Ülkeler Zirvesi’ne ev sahipliği
yapmıştır. Bazı BM ofislerinin İstanbul’da açılması için girişimlerde bulunmuştur.
Bu bağlamda NATO’nun yeni stratejisinin belirlenmesinde görev üstlenmiş, Avrupa
Konseyi Dönem Başkanlığı alınmış ve AB Türkiye açısından stratejik hedef olma misyonunu korumuştur.
Irak ve Suriye ile Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği kanalları oluşturulmuştur.
Yunanistan’la tam 23 anlaşma imzalanmıştır. Rusya ile Uluslararası Yüksek Düzeyde
Stratejik İşbirliği toplantısı yapılmıştır. Pakistan, Libya ve Suriye ile Yüksek Düzeyde
Stratejik İşbirliği Konseyi çalışmaları yapılmıştır. Azerbaycan’la ikili Yüksek Düzeyde
Stratejik İşbirliği yapılmasına dönük anlaşma imzalanmıştır. Türkiye, Suriye, Ürdün ve
Lübnan’la vize muafiyeti anlaşmaları gerçekleştirilmiştir. Son olarak, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan, Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü mekanizmaları başlatılmıştır.
Afrika’da 8 büyükelçilik açılmış, 8 büyükelçilik için işlemler tamamlanmış ve 2 büyükelçilik daha açılması için de kararlar alınmıştır. ASEAN ile Stratejik İşbirliği Anlaşması
imzalanmıştır. Türkiye-KİK stratejik diyalog toplantısı yapılmıştır.
Birol Başkan, “Turkey-GCC Relations: Is There a Future?”, Insight Turkey, v. 13, n. 1,
2011, ss. 159-173.
Başkan, “Turkey-GCC Relations”, s. 162-164.
Başkan, “Turkey-GCC Relations”, s. 165.
Başkan, “Turkey-GCC Relations”, s. 170-1.
“Davutoğlu’ndan Suudilere Ortak İşbirliği Konseyi Teklifi”, Zaman, 3 Ocak 2010.
Ahmet Davutoglu, “Saudi-Turkish Ties A Strengthened Partnership”, Asharq Alawsat, 2
Ocak 2010.
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Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Giriş
2010 yılının Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve Türkiye’nin
AB sürecindeki ilerlemesi açısından çok parlak ve başarılı bir yıl
olduğunu ifade etmek zordur. Hatta 2010 yılını tek bir kelime ile
özetlemeye kalkarsak “sönük” uygun bir sözcük olabilir. 2010 yılının Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye’nin AB üyeliği açısından sönük
bir yıl olmasının nedenini anlamak için 2006’dan bu yanan farklı bir
kulvara giren sürecin genel çerçevesinin ele alınması gerekmektedir. 31 Temmuz 1959 tarihinde Demokrat Parti Hükümeti (Beşinci
Menderes Hükümeti) zamanında yapılan ortaklık başvurusu ile başlayan Türkiye’nin AB macerası, Anavatan Partisi Hükümeti (Birinci
Özal Hükümeti) zamanında, 14 Nisan 1987 tarihinde AB üyeliği için
yapılan başvuru ile yeni bir formata girmiş, Türkiye’nin AB adaylığı
11-12 Aralık 1999 tarihinde gerçekleştirilen ünlü Helsinki Zirvesi
ile AB ülkeleri tarafından kabul edilmiş ve böylece Türkiye’nin AB
üyeliği süreci gerçek anlamda başlamıştır. Ancak bu süreç, diğer AB
adayı olan ülkelerin süreçleri kadar suhuletle devam etmemiş; vaktiyle, Turgut Özal’ın Türkiye’nin AB üyeliğine başvururken söylediği
meşhur ifade ile “uzun ince” sorunlarla dolu bir niteliği haiz olmuştur.
Türkiye-AB ilişkileri karmaşık ve çok boyutlu bir yapı arz eder.
Bu boyutlar birbirleriyle bağlantılı ve etkileşim içindedir. Türkiye,
ilk başta, AB adayı ülkedir. Yani, Türkiye, AB üyesi olabilmek için
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AB’nin siyasi, ekonomik ve diğer teknik şartlarını yerine getirmeyi
taahhüt etmiş ve bu amaçla da üyelik müzakerelerini sürdüren bir
ülkedir. Bu açıdan bakıldığında, AB ile Türkiye arasında asimetrik
bir ilişki mevcuttur.1 Diğer bir deyişle, AB-Türkiye ilişkilileri, sözü
edilen anlamda, alışılmış dış politika anlayışından ciddi farklıklar
göstermektedir. Alışılmış uluslararası siyasette devletler arasında
asimetrik ilişki tarzı fazla gelişmediği gibi, devletlerin, devlet dışı
aktörlerin iradelerine göre hareket etmeleri ve bu şekilde “egemenliklerini” paylaşmaları çok görülen bir durum değildir. Bu nedenle,
Türkiye-AB ilişkilerinin asimetrik niteliği bağlamında ele alınması
gereken ilk konu Türkiye’nin AB üyeliği şartlılığına/koşulluluğuna
ne kadar riayet ettiğidir. İkinci olarak, çok boyutlu ve karmaşık niteliği olan bu ilişkiler aynı zamanda alışılmış dış siyaset dinamikleri de
taşımaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye-AB ilişkileri aynı zamanda
Türkiye’nin Fransa, Almanya, Yunanistan ve İngiltere gibi AB üyesi
ülkelerle olan dış siyasetinden de etkilenmekte, Kıbrıs ve Ege sorunu
gibi var olan uluslararası sorunlar Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatını
önemli ölçüde belirlemeye devam etmektedir.
Bunun yanında, Türkiye-AB ilişkilerinin iç siyaset yönü de mevcuttur. Yani, Türkiye-AB ilişkileri Türkiye’nin ve AB ülkelerinin iç
siyaset dinamiklerinin bir parçası haline gelmiştir. Türkiye açısından
bu dinamik, son on yılda Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Türk siyasetinin doğasına olan AB etkisi iken2; AB üyesi ülkelerde genelde
bu durum kendi kamu oyunlarında Türkiye’nin AB’ye dahil olmasının sonuçlarına ilişkin gelişmektedir. Malesef, Fransa, Almanya,
Avusturya ve Danimarka gibi ülkelerde yükselen Türkiye karşıtlığı iç
siyasetin malzemesi olarak çokça kullanılmaktadır.
Bütün bunlara ilaveten Türkiye-AB ülkeleri arasında gelişmiş ekonomik ve ulusötesi sivil toplum ilişkileri de mevcuttur. Türkiye’nin
ekonomisi büyük ölçüde Avrupa ekonomisine entegre olmuş durumdadır. Türkiye’nin toplam ticaretinin nerdeyse yarısı AB üyesi
ülkelerle yapılmaktadır ve Türkiye’deki Doğrudan Yabancı Yatırımların üçte ikisi Avrupa kaynaklıdır. Türkiye, hem devlet hem de sivil
toplum açısından, hemen hemen bütün Avrupa kurumlarının (Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi) ve Avrupa
devletler sisteminin bir parçasıyken, Türk sivil toplum örgütleri de
en fazla Avrupa sivil toplum örgütleri ile yoğun faaliyet içindedirler.
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Bu nedenle, Türkiye-AB ilişkilerinin çok boyutlu ve karmaşık
niteliğinden dolayı, daha anlaşılabilir hale gelmesi açısından, boyutlara bölünerek ele alınmasında yarar vardır. Şüphesiz her bir boyut birbirleri ile ilişkilidir ve birçok alanda da örtüşmektedir. 2010
Türkiye-AB ilişkileri bu genel çerçeve içinde değerlendirildiğinde
daha açıklayıcı olacaktır.
Asimetrik İlişki Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri
AB Adaylığı ve Üyelik Süreci
11-12 Aralık 1999 tarihli Kopenhag Zirvesi’nden bu yana Türkiye
AB üyeliğine aday bir ülkedir. Bu çerçevede, AB şartlılığı/koşulluluğu mantığı içerisinde, Türkiye, üye olmanın gerekliliklerini yerine
getireceğini taahhüt ederken; AB de, şartları yerine getirdiği takdirde Türkiye’yi bünyesine tam üye olarak katacağına söz vermiştir. Bu
açıdan bakıldığında, AB şartlılığının/koşulluluğunun iki tarafı bulunmaktadır. Ayrıca da şartlılığın/koşulluluğun kuralları da genel
hatları ile belirlenmiştir. Bu kurallar üç alana yayılmış durumdadır.
Siyasi ve ekonomik kriterler ve teknik AB mevzuatı.
Geniş anlamda Kopenhag kriterleri olarak bilinen siyasi kriterler
3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye-AB üyelik müzakereleri başladığında, Türkiye’nin “yeterince” yerine getirdiği kabul edilen kriterlerdir.
Burada “yeterince”den kasıt demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan
hakları açılarından hâlâ Türkiye’deki siyasal rejimin sorunları olduğu, ancak yine de belirli bir seviyede demokratikleşme sağlandığı,
azınlık hakları ve insan haklarının korunmasında ilerlemeler gerçekleştirildiği için Türkiye’nin siyasi kriterlerinin müzakere sürecini başlatma noktasında yeterli olduğu şeklinde anlaşılmalıdır. AB, 3
Ekim 2005 tarihinden de sonra düzenli olarak yayımladığı İlerleme
Raporları ile Türkiye’nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve azınlıkların korunması bağlamındaki performansına yönelik
eleştirilerini kamuoyuna açıklamaya devam etmektedir.
Bu açıdan bakıldığında, 2010 Türkiye-AB ilişkilerinde var olan
asimetrik ilişki nedeniyle 2010 ilerleme raporu ilk değerlendirilmesi
gereken belge olma hüviyetini kazanmaktadır.
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2010 Siyasi Kriterler ve 2010 AB İlerleme Raporu
2010 AB İlerleme Raporu3 Türkiye’de artan siyasi gerilim ve partiler arası diyaloğun eksikliğini vurgulamakla başlamaktadır. “Ergenekon” örgütü ve Balyoz Harekat Planı davalarında tutukluluk süresinin çok uzun olması, AB tarafından endişe kaynağı olarak ifade
edilmektedir. Genel olarak Ergenekon soruşturmaları Türkiye’nin siyasal rejimimin selameti açısından faydalı olarak değerlendirilse de
AB raporu, dava da yargılama hakkında endişeler olduğunu da ifade
etmektedir. Diğer yandan, Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP)
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması Hükümetin Açılım politikasından geri adım atması olarak değerlendirilmiştir.
Anayasa bağlamı içinde, kabul edilen Anayasa değişikliği genel
olarak AB tarafından olumlu karşılanmış ve AB’nin Katılım Ortaklığı belgelerinde ortaya koyduğu reform isteklerinin bazılarının bu
şekilde karşılandığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, anayasa meselesinin geniş bir toplumsal uzlaşı ile ele alınılması gerektiğinin de altı
çizilmiştir.
Parlamento kısmında, AB’nin altını çizdiği hususlar arasında
yüzde onluk seçim barajının değişmemesi ve milletvekillerinin geniş
dokunulmazlık hakları endişe kaynağı olarak belirtilmektedir. Ayrıca TBMM’nin Türkiye’nin AB’ye katılma sürecinde güçlü bir rol
oynamadığının da altı çizilmiştir.
Hükümetin temel haklar konusunda daha fazla reform yapmasının gerektiği ancak son yıllarda reform sürecinde belirgin bir yavaşlama olduğu da raporda ifade edilmektedir. Ayrıca, yerel yönetimler
konusunda birçok yeni adımın atılmasının gerekli olduğu ve yerel
yönetimlere daha fazla yetki devrinin geciktiği ileri sürülmektedir.
AB’ye göre, yönetimler daha fazla şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı
olmalıdır. Ayrıca, stratejik planlar, performans kriterleri, mali kontrol sistemleri, çevre ve bilgi teknolojisi yönetimleri yerel düzlemde
kurulmalıdır. Raporun Kamu yönetimi kısmında, ombudsmanlık
müessesinin yerleştirilmesi yönünde yapılan girişimler olumlu değerlendirilirken, üst düzey atamalarda liyakatin gözetilmemesi gibi
konulara dikkat çekilmiştir.4
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Güvenlik güçlerinin sivil denetimi konusunda, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını sınırlandırıcı reformlar ve YAŞ
kararlarının yargıya açılması gibi konularda genel bir iyileşmenin
yapılmasını AB olumlu olarak değerlendirmektedir. Ayrıca genelde
askerin siyasete müdahalesi sayılabilecek olaylarda belirgin azalma
olduğu da raporda ifade edilmektedir. Bununla birlikte, askeri iç hizmetler kanununda silahlı kuvvetlerin siyasete müdahalesine zaman
zaman gerekçe olarak gösterilen 35. maddede henüz değişiklik yapılmadığının ve zaman zaman Genelkurmayın bazı siyasi ve adli olaylarda görüş beyan ettiğinin altı çizilmektedir. Savunma harcamaları
konusunda, parlamentonun bütçe dışı harcamaları kontrol yetkisinin olmaması da eleştiri olarak raporda yerini almaktadır.
Yargı sistemi açısından, 2010 raporu, 2010 anayasa değişikliği ile
gelen reformlara genelde olumlu bakmakta, yargının bağımsızlığı ve
tarafsızlığı açısından bunları olumlu değerlendirmektedir. Bununla
birlikte, Adalet Bakanının HSYK’ya başkanlık etmesini yargı bağımsızlığı açısından sakıncalı bulmakta ve ayrıca tutukluk süresinin çok
fazla olmasını eleştirmektedir.
İnsan hakları ve azınlıkların korunması kısmında, Türkiye’nin
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde üç protokolü ve BM İşkence
ile mücadele opsiyonel sözleşmesini henüz onaylamaması ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nde Türkiye aleyhine açılan davaların artmaya devam etmesi raporda ifade edilmektedir. Medeni
ve siyasi haklar bağlamında, Türkiye’de 2010 yılında olumlu gelişmeler olduğu; ancak bilhassa kolluk güçlerinin orantısız güç kullanmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Raporda, Kürt meselesi ile ilgili olarak, “Demokratik Açılım”da
sınırlı ilerleme sağlandığı belirtilerek, Kürt meselesinin çözümüne
yönelik çabaların ısrarla sürdürülmesi talep edilmektedir. Ayrıca,
köy koruculuğu uygulamasından vazgeçilmesi de bir kez daha 2010
raporunda talep edilmektedir. “Alevi Açılımı” kapsamında gerçekleştirilen 7 çalıştaya rağmen ilköğretimde zorunlu din kültürü ve ahlak derslerinin seçmeli hale getirilmemesi raporda eleştirilmektedir.
Aynı şekilde, gayrimüslim toplulukların ve Alevilerin hiçbir baskı altında kalmadan dini faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkan verecek
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yasal düzenlemelerin henüz yeterince yerine getirilmediğinin de altı
çizilmektedir.5
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raporu
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi 27 Ocak’ta, Hollandalı parlamenter Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan Türkiye Raporu’nu kabul etmiştir. Bu rapor esasında, 2009 AB İlerleme
Raporu’nun değerlendirilmesidir. Raporda, 2009 İlerleme Raporu’na
paralel olarak Türkiye’de yargı, haklar ve özgürlükler ve genel olarak
demokrasinin gelişmesi, insan haklarının iyileşmesi üzerine olumlu
ilerlemelerden bahsedilmekte ve bazı eleştiriler yer almaktadır. Rapor 10 Şubat 2010 tarihinde AP tarafından onaylanmıştır.6
AP raporlarının genelde iki yönü bulunmaktadır. İlk olarak, AP
raporlarının bağlayıcılığı olmayıp alınan kararlar tamamen tavsiye
niteliğini haizdir. Bununla birlikte, AP raporlarını sırf bu nedenle
hafife almak doğru olmaz; çünkü bunların normatif etkisi büyüktür
ve ikinci olarak da AB Komisyonu, İlerleme Raporlarını kaleme alırken AP Raporlarını da göz önüne almaktadır.
Reform İzleme Toplantıları
Türkiye, 2000 yılından bu yana AB’nin şart koştuğu Kopenhag
kriterlerini yerine getirmek için birçok siyasi reform gerçekleştirmiştir. 3 Ekim 2005 tarihinde AB, Türkiye’nin siyasi kriterleri “yeterince”
yerine getirdiğini ilan ederek Türkiye ile üyelik görüşmelerine başlamıştır. Ancak bu durum, Türkiye’nin siyasi alanda bütün adımları
attığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, AK Parti hükümetleri
“Reform İzleme Grubu” ismi altında, AB ve siyasi kriterler açısından
hayati olan bakanlıklardan oluşan bir kurum oluşturmuşlardır. Dışişleri Bakanı, Başmüzakereci, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı’ndan
oluşan Reform İzleme Grubu 2010 yılında da birçok kez toplanmıştır. 28 Şubat’ta Reform izleme Grubu 19. toplantısını Başmüzakereci
Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı
Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın katılımları ile gerçekleştirmiştir. 9 Nisan’da da Reform İzleme Grubu 20. Toplantısı
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Konya’da gerçekleştirilirken, 21. Toplantı Ankara’da, 22. Toplantı 17
Eylül’de İstanbul’da, 23. Toplantı Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, 12 Şubat 2010’da reform izleme çalışmaları kapsamında
yapılan bir diyalog toplantısında AB Genel Sekreteri Volkan Bozkır
ülkemizdeki gayrimüslim dini cemaatlerin temsilcileri ile geniş kapsamlı bir toplantı yapmıştır.7 Hükümetin AB stratejisinin bir ayağını
da “sivil toplum” oluşturmaktadır. Hükümet sivil toplum kuruluşlarını da AB sürecine dahil etmek için, 13 Şubat’ta “sivil toplumla diyalog toplantısının” üçüncüsünü İstanbul’da gerçekleştirmiş ve “Yeni
AB Stratejisi,” 600’ye yakın sivil toplum örgütüne açıklanmıştır.8 Hükümetin bu örgütleri sürece dahil etme teşebbüsü çok iyi düşünülmüş olmakla birlikte, sivil toplum örgütlerinin daha aktif ve etkin bir
şekilde karar alma sürecine katılmaları arzu edilmektedir.
Azınlıklara Yönelik Bazı Yeni Uygulamalar
AB siyasi kriterleri arasında Türkiye açısından en çok tartışılan
hususlardan biri de Türkiye’deki azınlıkların durumu ve durumlarının iyileştirilmeleri için ne tür adımların atılması gerektiği olmuştur.
Bu bağlam içinde, 2010 yılında vuku bulan üç gelişmenin çok önemli
olduğu düşünülmektedir. Öncelikle, 15 Haziran’da AİHM Büyükada’daki Rum Yetimhanesi’nin üç ay içinde Fener Rum Patrikhanesi’ne
verilmesi yönünde karar almıştır.9 Diğer yandan, 15 Ağustos’ta Trabzon Maçka’da tarihi Sümela Manastırı’nda Rum Ortodoks Patriği
Bartholomeos tarafından yönetilen bir ayin yapılmış ve bu ayine 500
kişi katılmıştır.10 Son olarak da 19 Eylül 2010’da Van Akdamar adasında bulunan Surp Haç Ermeni Kilisesi’nde ayin düzenlenmesine
izin verilmiştir.11
Müzakere Süreci
Daha önce ifade edildiği üzere, Türkiye-AB ilişkileri asimetrik
bir nitelik taşır ve AB üyesi adayı olması hasebiyle Türkiye, siyasi
şartlar yanında, AB müktesebatını da yerine getirmekle, yasa, yönetmelik, düzenleme vs. değiştirmekle mükelleftir. Müzakere sürecinde gerçek anlamda bir “müzakere-negotiation” yaşanmaz. Yapılan,
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aday ülkenin müstebatının Avrupalılaştırılması yani AB mevzuatına
uygun hale getirilmesidir. AB üyeliği adaylığında en kritik olan bu
süreçtir. Şimdiye kadar müzakere sürecini yarıda bırakan herhangi
bir ülke olmamıştır. Türkiye ise bin bir zahmetle müzakerelere başlayabilmiştir. Hatta bu konuda, daha önceki genişlemelerle kıyaslandığında, AB’nin Türkiye’ye karşı daha sert bir siyaset izlediği dahi
iddia edilebilir. Örneğin, 1975’te AB üyeliğine başvuran Yunanistan,
içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi geri kalmışlığa rağmen, bir
yıl sonra, 1976’da, adaylığa kabul edilerek müzakerelere başlamıştır.
Yunanistan’ın müzakere süreci üç yıldan az sürerek 28 Mayıs 1979’da
sonlanmıştır. 1 Ocak 1981 tarihinde de Yunanistan AB üyesi olabilmiştir.
Benzer şekilde, Merkezi ve Doğu Avrupa (MDA) ülkeleri AB
üyeliği başvurularından kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde müzakerelere başlamış ve bitirmişlerdir. Örneğin Slovenya 10 Haziran
1996 tarihinde AB üyeliği müracaatında bulunmuş ve 31 Mart 1998
tarihinde ise müzakereler açılmıştır. 2004 yılında da Slovenya AB
kulübüne katılmıştır. Aynı şekilde, Romanya, demokratik rejiminde
ve azınlıkların korunmasında yaşanan ciddi sorunlar, yaygın rüşvet
ve yetersiz devlet kurumuna rağmen, 1995’de başvuru yapmış, 2000
yılında müzakerelere başlayabilmiş ve 2007’de de üye olabilmiştir.12
Türkiye, zorla da olsa 17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi’nde müzakere kararını çıkarabilmiştir. Ancak bu karar dahi diğer aday ülkelerle kıyaslandığında, birçok olumsuz hüküm içermektedir. Buna
rağmen, Türkiye, AB yolunda ilerlemek için bu yeni durumu kabul
ederek 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlayabilmiştir. 12 Eylül 2006’da “Bilim ve Araştırma” faslının açılması ve geçici olarak kapanması ile Türkiye, müzakere sürecini fiilen başlatmış ve ilk faslını
açabilmiştir. Bu fasıl Türkiye’nin tamamlayıp kapatabildiği tek fasıl
olmaya devam etmektedir.
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Müzakerenin tamamlandığı fasıl
25. Bilim ve Araştırma (Avusturya)
Müzakereye Açılan Fasıllar
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı (Fransa)

Açılış Tarihi
12 Haziran 2006
Açılış Tarihi
18 Aralık 2008

6. Şirketler Hukuku (Slovenya)

12Haziran 2008

7. Fikri Mülkiyet Hukuku (Slovenya)

12 Haziran 2008

10. Bilgi Toplumu ve Medya (Fransa)

18 Aralık 2008

12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

30 Haziran 2010

16.Vergilendirme (Çek Cumhuriyeti)

30 Haziran 2009

18. İstatistik (Almanya)

26 Haziran 2007

20. İşletme ve Sanayi Politikası (Almanya)

28 Şubat 2007

21. Trans–Avrupa Ağları (Portekiz)

19 Aralık 2007

27. Çevre (İsveç)

21 Aralık 2009

28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (Portekiz):

19 Aralık 2007

32. Mali Kontrol (Almanya)

26 Haziran 2007

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi 2010 yılında sadece bir
başlıkta (Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Salığı) müzakere süreci açılmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında dörder başlık, 2009 yılında iki
başlık ve 2010 yılında da bir başlık açma noktasında azalan bir grafik
bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 2006-2010 yılları arasında
açılan müzakere başlıkları açısından 2010 en sönük yıldır.
Bu faslın açılması için 30 Haziran tarihinde Brüksel’de yapılan
Hükümetlerarası Konferans’a (HAK) Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı Egemen Bağış ve Tarım Bakanı
Mehdi Eker ile üst düzey bürokratlar katıldılar. HAK’da AB heyetinde
İspanya Dışişleri Bakanı Moratinos da hazır bulunmuş ve konferansa başkanlık yapmıştır.13 Bu başlığın açılabilmesi için veteriner hizmetleri ile ilgili açılış kriterleri getirilmişti. TBMM’de 11 Haziran’da
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Salığı, Gıda ve Yem Kanunu’”nun kabul
edilmesi ile bu kriter yerine getirilmiş sayıldı ve bu şekilde bu fasıl
açıldı.
Her ne kadar, hükümet üyeleri Türkiye-AB ilişkilerinde açılan
başlıkların çok önemli olmadığını defalarca söyleseler de, aslında
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açılmayan ve hiç kapanmayan başlıklar Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin derin bir krizde olduğunu göstermektedir. Başbakan Tayyip
Erdoğan defalarca AB’nin müzakere faslı açıp açmamasından bağımsız olarak “Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri, Maastricht
kriterlerini de İstanbul kriterleri yapar yolumuza devam ederiz ”söyleminde bulunmuş olmasına rağmen Türkiye-AB ilişkileri aşağıda
ele alacağımız nedenlerden dolayı sıkıntılı zamanlarını yaşamakta ve
bu durum müzakere sürecinin hızını ve ritmini etkilemektedir.
Türkiye’nin AB İletişim Stratejisi (ABİS)’nin Yürürlüğe Girmesi
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)’nin liderliğinde
Türkiye’nin AB İletişim Stratejisi geliştirilmiş ve ülkedeki birçok
devlet ve devlet dışı aktörlerden bu strateji ile ilgili görüş alınmıştır.
Buna göre, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dört platformda cereyan
etmektedir: 1. Resmi AB müzakere süreci; 2. AB’nin öncelik ve takviminden bağımsız Ulusal Program ve Müktesebat Uyum Programını esas alan çalışmalar; 3. Siyasi kriterler ve reformlardan oluşan üç
platform; 4. AB İletişim Stratejisi. 4 Ocak tarihinde dört platformdan
oluşan bu “Türkiye’nin katılım Süreci için AB Stratejisi’nin uygulamasına Bakanlar Kurulu tarafından onay verilmiştir.14
Bir Dış Politika Alanı Olarak Türkiye-AB İlişkileri
Bir Kriter Olarak Kıbrıs Sorunu
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, asimetrik ilişki sürecinin bir parçası olan Türkiye’nin AB üyeliği adaylığı ve bu adaylığın kendine
özgü şartları ve dinamikleri yanında, AB-Türkiye ilişkilerinin klasik
uluslararası siyaset denilebilecek boyutları da mevcuttur. Bunlardan
ilk akla gelen Kıbrıs sorunudur. Esasen uluslararası bir sorun olan
Kıbrıs meselesi Türkiye’nin 1950’lerden beri gündemindedir. Ancak
Kıbrıs konusunun doğrudan AB ile ilişkilendirilmesi 1999 Helsinki
Zirvesi kararı ile olacak ve daha sonra bilhassa Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi (GKRY)’nin çözüm olmadan 2004 yılında AB’ye tam üye
olması ile Kıbrıs sorunu Türkiye-AB ilişkilerinin kalbine oturacak ve
hatta bu ilişkileri “sabote” edecektir.
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1999 Helsinki Zirvesi’nden çıkan kararda Kıbrıs sorunu ile
Türkiye’nin AB üyeliği arasında paralellik kurulmuştur. Hatta ilk
başlarda Kıbrıs sorununun çözülmesi Türkiye için bir siyasi kriter
olarak değerlendirilmiş; ancak Türkiye’nin buna çok şiddetli tepki
vermesi üzerine siyasi kriter sayılmamakla birlikte yine de Kıbrıs’ın
çözümünün Türkiye için bir kriter olduğu, başta Katılım Ortaklığı
Belgeleri olmak üzere birçok belgeye girmiştir. Burada, bu konuda çözüme yanaşmayan taraf olarak görülen Türkiye’ye baskı yapmak ve adeta Türkiye’yi barışa zorlamak amaçlanmaktaydı. Ancak,
1999’dan bugüne geldiğimizde bu mantığın işe yaramadığı ve sadece
Türkiye’ye baskı yaparak bu sorunun adilane ve kapsamlı bir şekilde
çözümünün mümkün olmadığı artık anlaşılmıştır.
Gerçekten kimin daha fazla çözüm istediği 24 Nisan 2004’te yapılan BM Annan Planı referandumu ile açığa çıkmıştır. Bilindiği gibi,
bu referandumda Kıbrıs Türkleri Annan Planı yoluyla Güney ile tekrar birleşmeye yüzde 65,9 ile evet derlerken, Rumlar yüzde 75,8 ile
hayır demişlerdir. Ancak buna rağmen, GKRY’nin AB üyesi olmasına
müsaade edilmiştir. Burada hakikaten çözüm adına tarihi bir fırsat
kaçmıştır. Hatta daha sonraki yıllar, AB bünyesinde bulunan GKRY,
AB üyeliğini zaman zaman Türkiye’nin AB üyeliğine engel koyarak
ya da engel koyma ile tehdit ederek kötüye kullanmaya da başlamıştır. Uluslararası bir izolasyona maruz bırakılan Kıbrıslı Türklerin
GKRY’ye boyun eğmesi beklenmiştir. BM çözüm planına evet demiş
olmasına rağmen izolasyonların kaldırılmaması yüzünden mağdur
olan KKTC halkı için AB Komisyonu tarafından geliştirilen Doğrudan Ticaret Tüzüğü (DTC)’de GKRY engelini geçememiştir.
Daha da kötüsü 11 Aralık 2006 tarihinde AB Genel İşler
Konseyi’nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları,
9 Kasım 2006 tarihli komisyon tavsiyesini kabul ederek, Türkiye’nin
Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine getirene kadar, 8 fasıl başlığının açılmayacağını ve hiçbir faslın geçici olarak kapatılamayacağını beyan ederek Türkiye’nin müzakere sürecini resmen askıya almışladır.
Talat/Eroğlu-Hristofyas Görüşmeleri
Ancak bütün bu olumsuz gelişmeler yanında Kıbrıs sorununda
bir çözüm umudu 21 Mart 2008 tarihinde zayıf da olsa belirmiştir.

215

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

O zamanki KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile GKRY Başkanı Dimitris Hristofyas bir araya gelmiş ve Kıbrıs sorununa adil ve
kapsamlı bir çözüm bulmak için önemli bir görüşme gerçekleşmiştir. Bu görüşmeler arada zaman zaman kesilmeler olmasına rağmen
2010 yılında da devam etmiştir.
2010 yılında Kıbrıs sorununa çözüm bulmak maksadı ile KKTC
ile GKRY liderlerinin yoğun bir toplantı faaliyeti içinde bulunduğu
görülmektedir BM’nin himayesinde yapılan bu toplantıların 2010
yılındaki ilk toplantısı 3 Ocakta yapılmış, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile GKRY Lideri Dimitris Hristofyas arasında
60. Görüşme gerçekleştirilmiştir.15 Bu iki lider BM Genel Sekreteri
Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’ın gözlemciliğinde 2010
yılında defalarca görüşmüşlerdir.
18 Nisan 2010’da yapılan KKTC seçimleri neticesinde Derviş
Eroğlu, KKTC’nin yeni başkanı hüviyetini kazanmıştır. Eroğlu’nun
Kıbrıs meselesinde daha “milliyetçi” olduğu düşünülerek, KKTC ile
GKRY arasındaki görüşmelerin kesilebileceğine dair yorumlar yapılmasına rağmen Eroğlu ile Hristofyas görüşmelere devam etmişlerdir. Bu iki liderin ilk zirvesi 26 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Eroğlu ve
Hristofyas, Kıbrıs adasında yaptıkları düzenli görüşmelerin yanında
18 Kasım’da New York’ta BM merkezinde BM Genel Sekreteri Ban
Ki-moon’un ev sahipliğinde de bir görüşme gerçekleştirdiler.
Ancak netice itibarı ile, gerek Talat ve Hristofyas arasında olsun
gerekse de Eroğlu ile Hristofyas arasında olsun yapılan görüşmelerde ne ölçüde ilerleme sağlandığı hususunda yeterli bilgi basında yer
almamıştır. Yapılan görüşmeler, “beyhude turlar” olmasa da istenen
neticeye varmaktan henüz uzak görünmektedir.
Ban Ki-moon Kıbrıs Raporu
Kıbrıs sorununun çözümünde mülkiyet anlaşmazlığının çözümünün en çetrefilli konular arasında olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un 25 Kasım 2010 tarihinde yayımlanan Kıbrıs raporunda da görülmektedir. Rapor, Kıbrıs’ta
KKTC ve GKRY liderlerinin yapmış oldukları görüşmelere büyük
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yer ayırmaktadır. Ayrıca, bunca görüşmeye rağmen hâlâ kapsamlı
bir çözüm noktasında büyük ilerleme sağlanamamış olması da BM
Genel Sekreteri’ni şaşırtmış görünmektedir.16
AİHM’in Taşınmaz Mal Komisyonu Kararı
5 Mart tarihinde AİHM, Kıbrıs’ta mülkiyet sorunu ile ilgili davalar hakkındaki görüşünü açıklayarak KKTC’de kurulan Taşınmaz
Mal Komisyonu’nun (TMK) etkili bir iç hukuk mercii olduğuna
karar vermiştir. Buna göre, Güney tarafından açılan mülkiyet davaları TMK’ya sevk edilmeli ve öncelikle burada çözüm aranmalıdır.
AİHM’in bu kararı Türkiye’nin elini belli ölçüde rahatlatmış görünmektedir. Bunula birlikte, AİHM, bu kararın KKTC’nin tanınması
anlamına gelmediğinin de altını çizmiştir.17
13-15 Eylül’de KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Brüksel’de
resmi temaslarda bulunmuştur. Eroğlu’nun, AB dönem başkanı Belçika Dışişleri Bakanı Steven Vamackere, Avrupa Komisyonu Başkanı
Jose Manuel Barroso, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi
Stefan Füle ve AP Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz ile yaptığı görüşmelerde Kıbrıs sorunu ve DTC görüşmelerin ana eksenini
oluşturmuştur.18
Akdeniz İçin Birlik Oluşumu ve Türkiye-AB İlişkileri
Temmuz 2008’de Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından temelleri atılan Akdeniz İçin Birlik Projesi’nin (Union for
the Mediterranean; Union pour la Méditerranée) sekretaryası 4 Mart
2010 tarihinde Barselona’da kurulmuştur. AB Dönem Başkanı İspanya Dışişleri Bakanı M. A. Moratinos, Akdeniz İçin Birlik’in eş başkanlığını yürüten Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ve AB
Genişleme Komiseri Stefan Füle törene katılanlar arasındaydı.
Akdeniz İçin Birlik Projesi, 1995 yılında başlayan AB’nin Barselona projesinin bir devamı şeklinde düşünülebilir. AB, Barselona
sürecinde hem ekonomik hem de siyaseten istediği neticeye ulaşa-
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mamıştır. Akdeniz İçin Birlik Projesi esasen büyük ölçüde Fransa’nın
teşviki ve liderlik etmesi ile geliştirilmeye çalışılmıştır. Fransa, özetle, bu siyaseti ile, hem AB’nin Akdeniz bölgesine daha fazla eklemlenerek AB’nin jeopolitik merkezinin bir ölçüde doğudan güneye
çekilmesini; hem de Fransa’nın bölgedeki azalmış olan etkisini
tekrar arttırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Fransa, Türkiye’nin bu
birliğe katılmasını isteyerek, belki de bu şekilde Türkiye’nin AB’ye
üye olmadan Avrupa limanında bağlı kalmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ancak, Akdeniz İçin Birlik Projesi açıklandığında Türkiye hemen bir açıklama yaparak tam üyeliğin altında kalabilecek
herhangi formüle itibar etmeyeceğini deklere etmiştir.
Netice itibarı ile 2010 yılı için Türkiye’nin de katıldığı Akdeniz İçin Birlik projesinin başarılı olduğunu söylemek zordur. 13
Nisan’da Barselona’da Türkiye’nin katıldığı Akdeniz İçin Birlik
Toplantısı’nda ortak bir karara varılamaması, 43 üyeli Birlik projesinin şimdiden zora girdiğini göstermiştir.19
Nabucco Hattı
2010 yılında Türkiye-AB ilişkilerindeki önemli bir diğer konu
Nabucco Hattı olmuştur. 3300 kilometrelik Nabucco boru hattı
projesinin Rusya’yı by-pass ederek 2013’te devreye girmesi hedeflenmektedir. Hat maliyetinin 8-10 milyar Euro arasında olacağı
tahmin edilmektedir. Bu hat ile enerji zengini Orta Asya’dan, Türkiye, Bulgaristan ve Macaristan üzerinden Avusturya’ya gaz taşınması öngörülmektedir. Avusturya’ya ulaştırılacak gazın, buradan
Orta ve Batı Avrupa’ya aktarılması düşünülmektedir. Boru hattı
için ilk aşamada Azerbaycan’dan, daha sonra da Gürcistan üzerinden Türkmenistan’dan da gaz sağlanması planlanmaktadır. 13
Temmuz 2009 tarihinde Nabucco Projesi bağlamındaki anlaşma
Ankara’da törenle imzalanmıştı. Bu törene Gürcistan, Romanya,
Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Irak yanında AB Komisyonu
da katılmıştı. 2010 yılı itibarı ile, 3 Şubat’ta Bulgaristan Nabucco
projesini parlamentosunda onaylarken, TBMM bu projeyi 4 Mart
2010 tarihinde onaylamıştır.20
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Türkiye-AB İlişkilerindeki Diğer Konular
Ortaklık Konseyi
Ortaklık Konseyi, Türkiye-AB arasında resmi ilişkilerin temelini oluşturan 1963 Ankara Anlaşması ile kurulan en yüksek konsey
hüviyetini taşımaktadır. Türkiye-AB ilişkilerinde bütün konular bu
konseyde en yüksek seviyede ele alınmaktadır. Ortaklık Konseyi’nin
48. toplantısı Brüksel’de 10 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı
Davutoğlu ile Başmüzakereci Egemen Bağış’ın katıldığı toplantıda
Türkiye-AB arasındaki temel sorunlar, yani, Kıbrıs, Gümrük birliği, vize, müktesebata uyum gibi konular ele alındı. AB cenahından
ise AB Dönem Başkanı İspanya Dışişleri Bakanı Angel Moratinos,
AP başkanı Jerzy Buzek, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Catherine Ashton, Avrupa Komisyonu Genişleme Komiseri Stefan Füle ve AB Komisyonu İçişleri Komiseri Cecilia Malmström katıldılar.
Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Toplantıları
KPK toplantıları TBMM ve AP tarafından parlamenterlerin katılımı ile gerçekleşir. Bu toplantılarda milletvekilleri Türkiye-AB
ilişkilerindeki sorunları, Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının
durumu gibi konularda karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunurlar.
Zaman zaman toplantıların gerilim düzeyleri yüksek olabilmektedir. KPK’nın formal bir yaptırımı yoksa da Türkiye-AB ilişkilerinde
önemli bir kurum olma hüviyetini muhafaza etmektedir. 2010 yılı
itibarı ile, Türkiye-AB KPK Komisyonu’nun 63. toplantısı Brüksel’de
22 Şubat’ta gerçekleştirilmiştir. Her zamanki gibi Türkiye’deki siyasi konular, demokrasi ve insan hakları konuları bu toplantının ana
konusunu teşkil etmiştir. Aynı şekilde, 64. Türkiye-AB KPK toplantısı 25-26 Mayıs tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilirken, 65. toplantı
Brüksel’de 26-27 Ekim tarihinde yapılmıştır.
KPK toplantılarında iki taraf arasında hararetli tartışmalara yol
açan konular benzer ve alışılmış konulardır. Türkiye’de insan haklarının, azınlıkların, Kürtlerin ve diğer etnik ve dinsel grupların durumu, Kıbrıs ve Ege sorunu gibi konular KPK’nın değişmez gündemi
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arasındadır. Genelde KPK toplantılarında ele alınan konular hakkında detaylı bildirimlerde bulunulmaz. Ancak, içeride tartışmalar
basına kolayca yansıtılır. KPK, her ne kadar, Türkiye-AB ilişkilerinde
çok hayati bir role sahip değilse de, bu ilişkilerinde kurumsal anlamda kilitlenmeler yaşandığında (örneğin 1989-1995 arası dönem)
KPK Türkiye-AB arasında iletişim sağlayan önemli bir kurum olarak
ortaya çıkmıştır.
Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı
Türkiye-AB Bakanlar Siyasi Diyalog Toplantısı 13 Temmuz’da
İstanbul’da yapıldı.21 Toplantıya Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
ve Başmüzakereci Devlet Bakanı Egemen Bağış ile AB tarafından AB
Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton
ve AB Komisyonu Genişleme Komiseri Stephan Füle katıldılar. Toplantıda genel Türkiye-AB ilişkileri, enerji sorunu, terörle mücadele
konusu ve buna benzer konular ele alınmıştır. Türkiye-AB Siyasi
Diyalog toplantısı Türkiye ile AB arasında daha iyi ve doğrudan bir
iletişim kurabilmeyi kolaylaştırmak amacını taşımaktadır.
Sonuç: 2010: Türkiye-AB İlişkileri Açısından Sönük Bir Yıl
Türkiye, 1987 yılından bu yana AB üyeliği peşinde koşmaktadır.
AB üyeliği Türkiye açısından daha fazla modernlik, daha fazla zenginlik ve daha fazla özgürlük anlamına geldiğinden değerlidir. 1999
Helsinki Zirvesi ile resmen AB üyeliğine aday ülke konumuna getirildiğinde, bütün Türkiye’yi kaplayan olumlu Avrupa algısı ve rüzgarı ile birlikte Türkiye’de birçok “yapılamaz” denilen siyasi reformlar
gerçekleşmiştir. Bilhassa AK Parti’nin 2002 yılında iktidara gelmesi
ve AB üyelik sürecini siyasi kimliğinin merkezine oturtması ile birlikte Türkiye, AB üyeliği sürecinde de önemli ilerlemeler sağlamış ve
neticede 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlayabilmiştir. Ancak, 17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi’nde yaşanan gerilimden sonra
11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye’nin Kıbrıs sorunu nedeni ile cezalandırılması ve müzakerelerin kısmen askıya alınması, Türkiye-AB
ilişkilerinde gidişatı olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, Sarkozy ve Merkel
gibi önemli AB ülkeleri liderlerinin Türkiye’nin AB’de yeri olmadığı
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yönünde sık sık dile getirdikleri polemik hem hükümette hem de
Türk halkında AB üyeliği adaylığına olan eski heyecanın azalmasına
neden olmuştur.
Yapılan AB entegrasyon çalışmaları açıkça göstermektedir ki
AB’nin bir aday ülkede etkin olabilmesi için üyelik hususunda çok
net olması, AB’ye dahil olma kriterlerinin önceden belirlenmesi ve
AB’nin de bu kriterlere uyması gerekmektedir.22 Oysaki Türkiye şartlarında durum bu şekilde değildir. Siyasi reformları tam yapılsa dahi
Türkiye’nin AB üyeliği şüphelidir ve ayrıca, 17 Aralık 2004 Zirve
kararında olduğu gibi, AB isterse oyunun kurallarını kendi istediği
şekilde değiştirmektedir. 2010 yılının AB-Türkiye ilişkileri açısından
sönük bir yıl olmasının nedenlerini burada aramak gerekmektedir.
Kronoloji
4 Ocak

Türkiye’nin AB İletişim Stratejisi Bakanlar Kurulu tarafından
kabul edildi.

27 Ocak

Türkiye Raporu, Avrupa
Komitesi’nde kabul edildi.

3 Şubat

Nabucco Projesi, Bulgaristan Parlamentosu tarafından onaylandı.

10 Şubat

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu’nu Onayladı.

13 Şubat

Sivil toplumla diyalog toplantısının üçüncüsü yapıldı.

22 Şubat

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 63. Toplantısı yapıldı.

28 Şubat

Reform İzleme Grubu’nun 19. Toplantısı yapıldı.

4 Mart

Nabucco Projesi TBMM’de kabul edildi.

5 Mart

AİHM Taşınmaz Mal Komisyonu kararını açıkladı.

29 Mart

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, resmi bir ziyaret için
Türkiye’ye geldi.

6 Nisan

Başbakan Erdoğan, Fransa’da Türk Mevsimi etkinlikleri için
Paris’e gitti.

9 Nisan

Reform İzleme Grubu 20. Toplantısı’nı yaptı.

13 Nisan

Barselona’da düzenlenen Akdeniz İçin Birlik toplantısında
anlaşmazlık yaşandı.

Parlamentosu

Dış

ilişkiler
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18 Nisan

Yeni KKTC Lideri Derviş Eroğlu oldu.

10 Mayıs

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 48. Toplantısı gerçekleştirildi.

25 Mayıs

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 64. Toplantısı yapıldı.

26 Mayıs

Yeni KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile GKRY Başkanı Hristofyas ilk toplantılarını yaptılar.

15 Haziran

AİHM, Büyükada Rum Yetimhanesi’nin Fener Rum
Patrikhanesi’ne devrini istedi.

17 Haziran

Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin 24. Dönem
Toplantısı yapıldı.

30 Haziran

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı müzakerelere açıldı.

13 Temmuz Türkiye-AB Bakanlar Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı.
26 Temmuz Reform İzleme Grubu’nun 21. Toplantısı yapıldı.
13 Eylül

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısı İskoçya’da yapıldı.

17 Eylül

22. Reform İzleme Grubu toplantısı yapıldı

8 Ekim

Başbakan Erdoğan, Almanya’ya resmi bir ziyarette bulundu.

11 Ekim

Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner Ankara’ya geldi.

26 Ekim

Türkiye-AB KPK 65. Toplantısı yapıldı.

25 Kasım

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon Kıbrıs Raporu’nu yayımladı.

9 Aralık

Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu ele aldı.

14 Aralık

Reform İzleme Grubu 23. toplantısını gerçekleştirdi.
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Giriş
Dış politikasında ciddi bir çeşitlenme ve açılım içine girmiş olan
Türkiye’nin en fazla sıkıntı yaşadığı ve eski kalıplardan kurtulamadığı konuların başında Kıbrıs sorunu gelmektedir. Sorunla ilgili atılan onca adıma ve gerçekleştirilen atılıma rağmen çözüm yönünde
büyük ilerlemeler sağlanamamakta, bu da Türkiye’nin genel dış politikasını ciddi şekilde sınırlandırdığı gibi Türkiye’nin geleceği bakımından büyük önem taşıyan Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini
durma noktasına getirmektedir. Türk halkı açısından Kıbrıs geçmişte önemli bir ulusal dava ve gurur ve prestij meselesi haline getirilmiş olduğu için de çözümsüzlüğün iç politikaya yansımaları olmakta
ve sorun, muhalefet tarafından bir politika aracı olarak kullanıldığı
gibi, iktidarın hareket alanını daraltmaktadır. Diğer taraftan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC’nin) yapılan hatalardan dolayı
Türkiye açısından gittikçe ağırlaşan bir ekonomik yüke dönüşmüş
olması ve Kıbrıs Türk halkı arasında değişik faktörlerin etkisiyle Türkiye aleyhine kıpırdanmaların görünür hale gelmesi sorunu daha
hassas noktaya doğru götürmektedir.
Kıbrıs sorunu, Türkiye açısından bu tür önemli yansımaları olmasına rağmen son dönemlerde biraz arka planda kalmış gözükmektedir. Sorunla ilgili gelişmeler son zamanlarda bir anlamda
rutine dönmüş gibidir. 2008’de başlayan toplumlar arası görüşmelere bir türlü ciddi bir ivme kazandırılamamaktadır. Türk ve Rum
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taraflarının liderleri zaman zaman görüşmelerin iyi gittiğine ve belli
ilerlemeler sağlandığına dair açıklamalar yapmakta ve güven artırıcı
önlemlerde de belli ilerlemeler görülmektedir. Sürecin bir türlü sona
ulaştırılamayacağı yönünde olumsuz hisler doğduğunda ise Birleşmiş Milletler (BM) gibi çevreler hem uyarılarını yapmakta hem de
sürece ivme kazandırma adına zirve toplantıları gibi girişimler gerçekleştirmektedirler. Taraflar arasında gerginliğin sürdüğünü ve bir
arada yaşamalarının zor olduğunu gösteren olaylar ve gelişmeler ise
hiç eksik olmamaktadır. 2004 Annan Planı çerçevesinde yapabileceğini büyük oranda yapmış olan Türkiye’nin, bu rutini kırmak için
yeni çıkışlar gerçekleştirmesi ise oldukça zor gözükmektedir. Ancak
Batı’yla ilişkilerde görülen genel gerileme yanında AB perspektifinin
Kıbrıs sorunu yüzünden donmuş gözükmesi de Türkiye’nin pasifliği
tercih etmesini seçenek olmaktan çıkarmaktadır. Bu bağlamda Kıbrıs sorununun son dönemdeki durumunu tahlil etmek, Türkiye’nin
genel dış politikasındaki sıkıntının aşılmasında yol gösterecek olması bakımından önemlidir.
Toplumlararası Görüşme Süreci ve Türkiye
Görüşme Süreci
2009 yılı içinde yapılan görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Lideri Dimitris Hristofyas ile KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali
Talat belli bir ilerleme sağlamış, fakat bir türlü çözümsüzlüğün aşılmasında beklenen kapsamlı uzlaşıya ulaşamamışlardı. Liderler, Ocak
2010’da yoğunlaştırılmış görüşmeler çerçevesinde bir araya geldiler.
Kıbrıs Türk tarafının yeni ortaklığın yapısı ve işleyişinin belirlenmesi konusunda ortaya koyduğu Paket Uzlaşı Önerisi belli bir ümidin
doğmasına yol açtı. Ancak Rum Kesimi daha görüşme yapılmadan
paketi açık bir dille reddetti1 ve 11 Ocak’ta başlayan ve üç tur olarak
gerçekleştirilen görüşmeler kısa sürede tıkanma noktasına geldi. Liderlerin ortaya çıkardıkları ivmenin devam ettirilmesinin önemini
vurgulayan ve sonraki süreçte cesaret ve kararlılığa ihtiyaç duyacak
olan liderlere kişisel destek vermeyi uygun gören BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, tıkanıklığı aşma yolunda Şubat başında Kıbrıs’ı
ziyaret etti. Fakat ziyaret sırasında Türk tarafının ilerlemelerin kay-
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da geçirilmesi talebi uygulamaya konamadı ve ziyarette somut bir
ilerleme sağlamadı.2 Rumlar Genel Sekreterin ziyaretinden sonra işi
ağırdan aldılar; ancak üç hafta sonra görüşme masasına geldiler ve
geldiklerinde de çözüme oldukça yaklaşılan ekonomi konusunun
tekrar ele alınmasını kabul etmediler.3 Bu şekilde 3 Eylül 2009’da
başlamış olan, tarafların daha önceden ele aldıkları konuların üzerinden tekrar gidip durum tespiti yaptıkları ve anlaşma sağlanamayan konularda da ilerleme gerçekleştirmek için çaba sarf ettikleri
görüşmelerin ikinci safhası, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi
yüzünden 30 Mart’ta sona ermiş oldu.
Görüşmelere ara verilirken liderlerin kamuoyu önüne çıkıp ortak ayrıntılı bir açıklama yapmaları ve açıklamalarında üzerinde
anlaştıkları hususları kayda geçmeleri bekleniyordu. Görüşmelerin
oldukça iyi gittiğinin açık bir şekilde vurgulanması, Talat’ın KKTC
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanma olasılığını yükseltebilecek
ve böylece Hristofyas kendisi açısından konuşulması ve uzlaşılması
en kolay Kuzey Kıbrıs Türk lideriyle görüşme sürecini devam ettirebilecekti. Bu arada tarafların BM Güvenlik Konseyi kararlarınca
tanımlandığı şekilde siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli ve iki toplumlu
federasyon hedefi çerçevesinde iki kurucu devletten oluşan, tek bir
uluslararası kişiliği olan bir federal hükümet konusunda anlaştıkları ve tüm yönetim başlığı altındaki konularda da anlaşmaya yakın
oldukları bildirilmekteydi.4 Ancak mevcut koalisyon ortağı DIKO
ve önceki koalisyon ortağı EDEK partilerinin baskısı altında kalan Hristofyas, Talat’ın kazanma olasılığını yükseltecek bir kamuoyu gösterisi içinde yer almayı, örneğin ayrıntılı bir basın toplantısı
düzenlemeyi ya da üzerinde anlaşılan hususları içeren bir belge yayımlamayı göze alamadı.5 Bunun yerine 30 Mart 2010’da BM Genel
Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer tarafından
okunan tarafların ortak açıklaması, Kıbrıs sorununun yakın gelecekte çözümlenmesini ümit edenlerin beklentilerinin çok gerisindeydi.
Açıklamada Yönetim ve Güç Paylaşımı, AB Konuları ve Ekonomi
başlıklarında ilerleme kaydedildiği belirtiliyor, fakat görüşmelerin
“tüm konularda anlaşmaya varılmadan hiçbir konuda anlaşmaya
varılamaz” ilkesi çerçevesinde sürdürüldüğüne dikkat çekiliyordu.6
Derviş Eroğlu’nun KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması, birçok çevrede görüşmelerin bundan sonraki süreçte daha
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zor geçeceği yönünde endişeler uyandırdı. Bu endişeler karşısında
Downer, görüşme sürecinin sonsuza kadar sürecek süresiz bir süreç
olmadığı ve uzun bir süre geçmeden sonuca ulaştırılması gerektiği
uyarısını yapma ihtiyacı hissetti.7 Yine görüşmelerin henüz başlamadığı bu dönemde Hristofyas’ın danışmanı Tumazos Çelebis’in yakınlaşmanın olduğu düşünülen yönetim ve güç paylaşımı konusunda iki
toplumun bir halk olarak başkan ve başkan yardımcıları için birlikte
oy vermelerini öngören çapraz ve ağırlıklı oy sisteminden vazgeçmelerinin mümkün olmadığını söylemesi,8 görüşmelerin kolay geçmeyeceğinin işaretlerini vermekteydi. Bu çerçevede Eroğlu’nun görüşmelere devam edeceği yönündeki kararlılığını ortaya koymasından
sonra tarafların en zor konu olarak gözüken mülkiyet konusundan
başlamalarının ve tüm 2010 yılı boyunca sadece bu konu üzerinde
durmalarının bir dereceye kadar sürpriz oluşturduğu söylenebilir.9
Ancak görüşmelerde bir türlü beklenen ilerleme sağlanamadı; BM
Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un 10 Kasım’da iki toplumun lideriyle
New York’ta bir araya gelmesi de görüşmelere ivme kazandıramadı.
Aynı ay içerisinde Kıbrıs’la ilgili raporunu hazırlayan Genel Sekreter,
Kıbrıs Türk tarafının mülkiyet konusunda taze girişimler ortaya koyduğuna vurgu yaptı. Ayrıca 2011 yılı içerisinde Kıbrıs Rum kesiminde Mayıs’ta, Türkiye’de de Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde
görüşmelerde tüm başlıklarda esaslı bir uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerin askıda kalabileceği ve hatta ölümcül şekilde başarısız olabileceği uyarısında bulundu.10 Bu arada BM Genel Sekreterinin Ocak 2011 içerisinde Kıbrıslı toplumların liderleriyle yeniden
üçlü görüşme yapacağı bildirildi. Downer’a göre, görüşmeler son
derece karmaşık olan mülkiyette kilitlenme aşamasına geldiği için
Genel Sekreter liderlerle Kasım’da görüşme yapma ihtiyacı hissetmiş
ve bu üçlü görüşme sonucu süreç yeniden ivme kazanmıştı, yoksa iyi
bir yapısı olan süreç kesinlikle çökmüyordu.11 Ancak görüşmelerde
geçmişin sonuçsuz görüşmelerinden farklı bir durumun olduğunu
gösterecek olumlu bir ciddi ilerlemenin sağlanamadığı ortadaydı.
Görüşme Sürecinde Olumlu ve Olumsuz Gelişmeler
Genel olarak görüşme sürecinde taraflar uluslararası toplumun
gözünde uzlaşmaz tutum takınıyor izlenimi vermemek için son dönemlerde uygulamaya koydukları güven artırıcı önlemlere bağlı kal-
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mışlar ve görüşme masasında kalmaya kararlı olduklarını göstermeye çalışmışlardır. Özellikle Türk tarafı, bir an önce çözüm istediğini
özellikle vurgulamış ve KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu kendisinden
beklenmeyecek şekilde görüşmeye devam etme ve çözüm konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Ancak Kıbrıs Rum kesimi, süreç içinde yer almaya devam etse de hem çözüm konusunda aceleci
olmadığını gösterir tutum sergilemiş hem de sürece zarar verecek
şekilde sürekli Türk tarafı aleyhine girişimler içerisinde olmuştur.
2010 yılı, taraflar arası görüşmelere katkı sağlayabilecek belli güven artırıcı nitelikteki gelişmelere tanıklık etmiştir. 2010’a kadar 165
kazı yapıp 630 tane kanıta ulaşan, bunlardan 56 Türk ve 161 Rum’un
kimlik tespitini yapan Kayıp Şahıslar Komitesi bu yıl içerisinde 8
bölgedeki kazılarıyla çalışmalarını sürdürmüştür.12 Türkiye de komitenin çalışmalarına katkıda bulunmak üzere 50 bin dolar hibe yardımı sağlamıştır.13 KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 7. kara geçiş
noktası olarak düşünülen Yeşilırmak Kapısı’nın alt yapı çalışmaları,
düzenlenen törenle 29 Mart 2010 tarihinde başlatılmış ve kapı 14
Ekim’de toplumların liderleri Hristofyas ve Eroğlu’nun katıldığı törenle açılmıştır. Hristofyas ile Eroğlu daha önce 31 Ağustos’ta Eroğlu
ve eşinin verdiği yemekte bir araya gelmişlerdi. Eylül ayında Ekonomik Dayanışma Projesi çerçevesinde, iki toplumdaki işletmecilerin
bir araya getirilerek iki toplumlu yeni iş ortaklarının kurulması amacıyla oluşturulan İki Toplumlu İş Ortaklığı Hibe Programı başlatılmıştır. Genel nitelikteki Ekonomik Dayanışma Projesi kapsamında
iş ortaklıklarının analizi, iş ortaklıklarının geliştirilmesi için bir çerçeve kurulması, iki kesimden işletmelerin yer alacağı rehber oluşturulması ve toplumların iki toplumlu ortaklığın faydaları hakkında
bilgilendirilmesi gibi çalışmalar yürütülmesi öngörülmüştü.14 Kasım
ayında AP Başkan Yardımcısı Libor Roucek dahil Avrupa Parlamentosu Kıbrıslı Türklerle Yüksek Seviye Temas Grubu üyeleri, UNDP
yetkilileri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Cemal Bulutoğluları ve
Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Eleni Mavru’dan oluşan bir heyet, iki
toplumlu projelerden olan Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nde
inceleme yapmıştır.15 Türkiye’nin KKTC’yle, Yunanistan’ın da Rum
kesimiyle gerçekleştirdikleri mutat ortak askeri tatbikatlar, görüşmelere zarar verecek bir ortamın oluşturulmaması adına 2010 yılı
içerisinde de yapılmamıştır.
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Taraflar arası ortamı zehirleyici gelişmeler olarak da Rum kesiminin Kıbrıs Türklerinin izolasyonunun kırılmasına yönelik her türlü
girişimi engellemeye yönelik çabaları ve fanatik Rumların gerçekleştirdiği tedhiş eylemleri ortaya çıkmıştır. Tamamen insani ilişkiler
çerçevesinde görülebilecek ve dünyada siyasi çıkarlar çerçevesinde
çatışmaların çıkmasını azaltıcı kültürel faaliyet olarak değerlendirilebilecek olan ünlü şarkıcıların önceden ayarlanmış Kuzey Kıbrıs
konserleri Rum baskıları sonucu iptal edilmiştir.16 Olası bir çözüm
sonrasında Kıbrıslı toplumların bir arada yaşaması bakımından kötü
örnek oluşturacak şekilde, Kasım ayında Rum kesiminde düzenlenen festivalde aşırı milliyetçi Rumlar festivale katılan Türklere bıçak,
sopa ve zehirli boyayla saldırmışlardır. Aralık ayında da FIBA Erkekler Eurochallenge Kupası’nda Rum kesiminde APOEL takımıyla
karşılaşan Pınar Karşıyaka basketbol takımı maç sonrasında Rum
taraftarların saldırısına uğramıştır.17 Çok büyük ihtimalle bir Rum
işi olan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander
Downer’ın gizli belgelerinin elektronik postalarından çalınarak Rum
medyasına sızdırılması, görüşmelerin geleceğini etkileyecek derecede ciddi bir gelişme olduğu için, Hristofyas’a mektup gönderen BM
tarafından uluslararası sözleşmelerin ihlali olarak nitelenmiştir.18
Rum yönetimi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM)
Türk Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceden kendilerine haber vermesine rağmen KKTC’ye geçip kuzeydeki yetkililerle görüşmesini de
eleştirme ihtiyacı hissetmiştir.19 Oysa Kıbrıs’ta barışın sağlanmasına
yönelik arayışlarda AKMP tüm tarafların görüşlerini almaya önem
vermiş ve bu çerçevede daha önceki AKMP başkanları da KKTC’yi
ziyaret etmişlerdi.
Görüşmeler devam ederken ve herhangi bir konuda henüz tam
uzlaşma ortaya çıkmamışken, “bütün konularda anlaşma olmaksızın herhangi bir konuda anlaşma olamaz” ilkesine rağmen Rum
kesimi, konulardan biri olan garantiler konusunda kesin tutum belirleme yoluna gitmiştir. Rum Temsilciler Meclisi, 19 Şubat 2010’da
oybirliğiyle onayladığı bildiride AB’ye üye olacak olan Birleşik Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde garantiler ve garantörler olmasının düşünülemeyeceğini vurgulamıştır. KKTC Cumhuriyet Meclisi de oybirliğiyle
aldığı karşı kararda Rum Meclis’nin kararını, kapsamlı çözüm gö-
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rüşmelerinin anlamını ve zeminini ortadan kaldırmayı hedefleyen,
iyi niyetten yoksun bir girişim olarak damgalamıştır. Kuzey Kıbrıs
Türk Milletvekilleri, Türkiye’nin Kıbrıs’taki etkin ve fiili garantisinin,
Kıbrıs Türk halkı bakımından adada bulunacak kapsamlı çözüm anlaşmasının hayati ve en temel unsuru olduğunu vurgulamışlardır.20
Avrupa Birliği’nin 2004 referandumları sonrasında Kuzey Kıbrıs Türklerine yönelik verdiği izolasyonları kaldırma sözünü 2010
içinde de yerine getirmemesi, bu konuda Rumların engelleyici tutumuna izin vermesi ve Kıbrıs görüşmelerinde bir türlü çözüm ve
AB üyeliği yönünde ciddi adımların atılmaması, Kıbrıs Türklerini
süreçten iyice soğutmuş, onların AB’ye olan güvenlerini sarsmış ve
görüşmelerin genel atmosferinin kötüleşmesine neden olmuştur. Bu
bağlamda tarihsel temellere dayalı karşılıklı önyargıların ve güvensizliklerin aşılamaması da pek şaşırtıcı olmamıştır. Uluslararası Barışı Temin İttifakı’nın (Interpeace) Kıbrıs çapında yaptığı bir anketin
ortaya çıkardığı sonuçlar, taraflar arasındaki uçurumun devam ettiğini göstermesi bakımından oldukça düşündürücüdür. Ankete göre,
Rumların yüzde 84’ü Kıbrıslı Türklere karşı, Kıbrıslı Türklerin yüzde
70’i Rumlara karşı güvensizlik duymaktadır. Kıbrıslı Türklerin yüzde 56’sı ve Rumların yüzde 69’u bir anlaşma sonrasında iki toplum
arasında şiddet olaylarının yaşanabileceğinden endişe etmektedir.
Kıbrıslı Türklerin yüzde 53’ü de iki toplumun artık birlikte yaşayamayacağı fikrini, çözümü güç kılan etken olarak görmektedir. Rumlar yüzde 92 oranında üniter devleti destekleyip yüzde 79 oranında
ikinci tercih olarak federasyonu kabul ederken, Kıbrıslı Türkler yüzde 90 oranında iki devletli bir yapıyı tercih edip uzlaşı yolu olarak
federasyona onay vermektedirler. Federasyondan, Rumlar yüzde
87 oranında yerleşim haklarında kısıtlama olmayan ve anavatanların garantilerinin olmadığı bir sistem, Kıbrıslı Türkler ise yüzde 66
oranında yerleşim haklarında kısıtlamaların ve anavatanların garantisinin olduğu bir sistem anlamaktadırlar. Ayrıca Rumların hemen
hemen tamamı, 1974’te yerlerinden edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmesini çözümde bir gereklilik olarak görürken, Kıbrıslı Türklerin yüzde 52’si mal mülk konusunu çözmenin maliyetini
çözüm önünde engel olarak görmektedirler. Diğer taraftan Kıbrıslı
Rumların yüzde 68’i ile Kıbrıslı Türklerin yüzde 65’inin bir anlaşma
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için yüksek seviyede istek duyması ve Rumların yüzde 83’ü ile Kıbrıslı Türklerin yüzde 77’sinin mevcut görüşme sürecini desteklemesi,
gelecek için ümit vaat etmektedir, ama ortamın elverişsizliği liderlerin bu unsurdan yararlanmasını engellemektedir.21
Türkiye’nin Çözüm Ağırlıklı Kıbrıs Tutumu
Geçmiş dönemlerde Rumların uzlaşmaz tutum takınmalarına
rağmen Türkiye ve Türk tarafı, görüşmecilerin taktik hatalarından
dolayı gereksiz yere suçlu olan taraf olarak görülebilmişti. Türkiye’de
2002’de iktidara gelen AK Parti Hükümeti, 2004 referandumlarıyla
zirve noktasına ulaşacak şekilde Kıbrıs’ta çözüm yanlısı tarafın Türk
tarafı olduğunu gösterme gayreti içerisinde olmuş ve bunda ciddi
bir başarı sağlamıştır. 2010 yılı içerisinde de her fırsatta görüşmelere
destek verdiğini ve bir an önce çözüm istediğini vurgulayan Türk hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk yöneticilerinin de çözüm yanlısı tutumlarını desteklemiş ve bu tutumların devamını sağlamıştır. 2010 yılı
içinde en fazla merak edilen konu, KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan ve Kıbrıs sorununda rakibi Talat’tan çok ilk Cumhurbaşkanı Denktaş’a yakın bir eğilime sahip olan Derviş Eroğlu’nun
görüşmelere kaldığı yerden devam edip etmeyeceği ve görüşmelerde
uzlaşmaz bir tutum sergileyip sergilemeyeceğiydi.
Tecrübeli bir siyasetçi olan Eroğlu, uluslararası toplumun görüşmelerin devamı konusundaki beklentisinin farkında olduğu ve
Türkiye’ye de meydan okuyarak uzlaşmaz bir tutum takınmasının
kendisine bir şey getirmeyeceğinin de bilincinde olduğu için Talat’ın
çizgisini sürdürmüştür. Eroğlu, seçimleri kazandıktan sonra yaptığı
açıklamada KKTC halkının kendisini çözümü engellemek için değil, görüşme masasında halkın hak ve çıkarlarını en ileri düzeyde
savunmak ve adil ve kalıcı bir çözümü gerçekleştirmek için seçtiğini vurgulayarak görevini yerine getirmek amacıyla iyi niyetle ve
tüm gayretiyle çalışacağını söylemiştir. 23 Nisan 2010’da BM Genel
Sekreteri Ban Ki-Moon’a gönderdiği mektupta da Mehmet Ali Talat
ile Hristofyas’ın 23 Mayıs 2008 tarihli ortak açıklamasına bağlı olduğunu bildirmiştir. Buna göre kendisi, tam teşekküllü görüşmeleri
temel BM parametreleri olan iki kesimlilik, iki halkın siyasi eşitliği,
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iki oluşturucu devletin eşit statüsü ve varılacak anlaşmanın yeni bir
ortaklık yaratacağı gerçeği çerçevesinde sürdürmeye ve görüşmelere bırakılan yerden devam etmeye hazırdı.22 Ayrıca beklendiği üzere
Eroğlu, görevi devraldıktan sonra ilk iş olarak anavatan Türkiye ile
danışmalarda bulunacağını ve ulusal dava olan Kıbrıs konusunda
Türkiye ile samimi bir diyalog ve işbirliği içerisinde olacağını belirtmiştir.23 Yine de Eroğlu’nun iki bölgeli, iki toplumlu federasyon
formülü yerine iki ayrı devlet seçeneğine yakın durduğu yönündeki genel kanı ve Eroğlu’nun seçim kampanyası sırasında Rumların
kuzeydeki evlerine dönmesini ya da Türk yerleşimcilerin ülkeden
atılmasını öngören bir çözüme direneceğini açıklamış olması,24 belli
çevrelerde endişelerin devamına neden olmuştur.
Türkiye’deki AK Parti iktidarı da önceki politikalarının devamı
olarak sürekli görüşmeleri güçlü şekilde desteklediğini ve bir an önce
çözüm istediğini gösterir bir tavır içinde olmuş; açıklama ve davranışlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk yöneticilerini aynı tutumu takınma konusunda teşvik etmiş, hatta bir dereceye kadar onları zorlamıştır. AK
Parti liderleri, 2004 Annan Planı’nın temelleri çerçevesinde çözümü
güçlü şekilde istemelerinde, dış politikada sınırlandırıcı bir faktörün
etkisinden kurtulma, AB ile ilişkilerde ciddi bir engeli ortadan kaldırma ve geleneksel elitin önemli araçlarından birini ellerinden alma
gibi saiklerin etkisi altındaydılar. Onların Kıbrıs konusundaki adımlarının ve tutumlarının Türk kamuoyunun gözünde Kıbrıs sorununu
bir var olma sorunu olmaktan çıkardığını,25 sorunu Türk iç politikasının gündeminin arka sıralarına ittiğini ve hatta Kuzey Kıbrıs’ta
Kıbrıs sorunundan arındırılmış iç politika yapmayı imkan dahiline
getirdiğini söylemek mümkündür.
Ancak Türk liderler, görüşmelerde ilerleme sağlanamaması ve
Rumların sürekli Türk tarafı aleyhine girişimler içinde olması karşısında sert bir tutum takınabileceklerini de göstermişlerdir. Başbakan
Erdoğan, Türkiye’nin olası bir çözümü kabul etme ya da reddetme
konumunda olduğunu söylemiştir. Edinilen izlenim, Ankara’nın
iki kurucu devlete dayalı birleşik Kıbrıs üzerinde daha fazla vurgu
yaptığı, çözümün AB’nin temel hukuku haline dönüştürülmesi üzerinde ısrarcı olduğu ve Güzelyurt bölgesinin geri verilmesini kabul
etmeyeceği yönündeydi.26 Çözümün Doğu Akdeniz’i Türkiye, Yuna-
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nistan, Kıbrıslı Türkler, Rumlar ve AB için bir refah bölgesi haline
getireceğini düşünerek çözüm konusunda iradesini koyan, inisiyatif
alan, öneri sunan tarafın kendileri olduğunu iddia eden, Kıbrıslı Türk
tarafının Kıbrıs Rum tarafı ile eşit olarak bulunduğu her türlü dörtlü,
beşli görüşmeye hazır olduğunu vurgulayan, fakat Türkiye’nin hiçbir şart altında baskı altında karar vermeyeceğini söyleyen Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu, bir anlamda bu tutumları özetlemiştir.27
Türk yetkililere göre, Mehmet Ali Talat’ın Cumhurbaşkanlığı
döneminde uluslararası camiada Türk tarafının çözüm istemediği
şeklindeki önyargıların kırılmasında önemli ilerlemeler sağlanmıştı.28 Derviş Eroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda Türk yetkililer “orada
hangi sayın Cumhurbaşkanı gelirse gelsin, aynı kararlılıkla bu süreci
devam ettirmesi gerekir”29 diyerek bir geri dönüşün olmasını istemediklerini ortaya koymuşlardır. Başbakan Erdoğan, 2010 yılı sonuna
kadar çözümün gerçekleştirilmesi ve bu şekilde Kıbrıslı toplumların
geleceğe dönük bütün planlarını, programlarını yapabilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Mevcut görüşmelerin somut bir ilerleme getirmemesi karşısında da Türk liderler, inisiyatif alarak önce Türkiye,
Yunanistan ve Kıbrıs’taki tarafların katılımıyla dörtlü görüşmelerin
yapılmasını önermişler; garantör olarak İngiltere’nin de katılmasının önerilmesi üzerine BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla bunun
yapılabileceğini söylemişlerdir.30 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış da Papa seçiminde olduğu gibi Türk ve Yunan Başbakanlarıyla Kıbrıslı liderlerin bir odaya kilitlenip çözüm bulmadıkça
çıkamayacakları bir yöntemin uygulanabileceğini söyleyerek ilginç
bir öneri getirmiştir.31 Buna karşılık Rum Lider Hristofyas’ın BM
Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri, AB, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıslı tarafların katıldığı bir uluslararası konferansta, Kıbrıs sorununa
kapsamlı çözüm bulunması yerine sorunun uluslararası boyutlarının
görüşülmesini önermesi,32 daha çok Türk tarafı üzerine uluslararası
baskı uygulanmasını sağlamaya yönelik gözükmekteydi.
Mülkiyet Konusu ve Türkiye
ABAD ve AİHM Kararları ve Türk Tarafının Tutumu
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Nisan 2009’da Kıbrıslı
Rum mahkemelerin adanın kuzeyindeki Rum mülklerinin başkaları
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tarafından satın alınması ve kullanılmasıyla ilgili aldıkları kararların bütün AB üyesi devletler tarafından tanınmak zorunda olduğu
yönünde bir karar (Orams kararı) almıştı. Bunun anlamı, normalde
adanın kuzeyi üzerinde fiili kontrolü olmayan Rumların kuzey üzerinde hukuki açıdan söz söyleme hakkına sahip olmalarıydı. Bundan
sonra Rumların eski mülkleri üzerinde ev inşa eden sadece Avrupalılar değil, aynı zamanda Kıbrıslı Türkler ve Türkiye vatandaşları
AB içerisinde yaptırımlara maruz kalabilecekti. Kararın uygulamada hemen ortaya çıkan etkisi, Kıbrıs Türk ekonomisinin dışa açılma
konusunda en güvendikleri pencere olan inşaat sektörü ve taşınmaz
mülk piyasasında bir çöküşün ortaya çıkması oldu. Ama asıl önemli
olumsuz sonuç, Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlük halinde de en azından mevcut durumlarını devam ettirebilecekleri ümitlerinin ciddi
bir darbe almasıydı. AB, hukuki alanda Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi
sıkıştırabilecek ve statükoyu dolaylı şekilde Türk tarafı aleyhine bozabilecekti.33
ABAD’ın Orams kararı ve İngiliz İstinaf Mahkemesi’nin bu karara
paralel aldığı karar, Kıbrıslı Türklerin AB’nin kendi durumlarını objektif bir şekilde dikkate almayacağını düşünmelerine neden olmuştur. Kıbrıslı Türklerin gözünde Kıbrıs sorununu daha da karmaşık
hale getirecek niteliğe sahip olan bu tür kararlarla Kıbrıslı Rumlar,
statükonun ve uluslararası mahkemelerin kendileri açısından toplumlar arası görüşmelere göre daha iyi çözümler üreteceğini görerek
görüşmelerde daha da isteksiz davranacaklardır.34 Bu noktada Türk
tarafının vurguladığı şey, mülkiyet konusunun başka yöntemlerle ve
dış güçler tarafından değil, ancak Kıbrıs sorununun bir parçası olarak toplumlar arası görüşmelerle çözülebileceğiydi.35
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM’in) Loizidou davasıyla birlikte Kıbrıslı Rumların kuzeydeki mülkleriyle ilgili aldıkları
kararlar bir anlamda Kıbrıs sorununun hukuki boyutunun çözümlendiğini göstermekteydi ve Rumların hukuki yolla tekrar adanın
tamamına hâkim olması olasılığını gündeme getiriyordu. Daha sonra gelen ABAD’ın Orams kararı da Rum yönetiminin hukuki açıdan adanın kuzeyine yayılması olasılığını temsil etmekteydi. Ancak
AİHM’in kendi tavsiyesiyle oluşturulan KKTC’deki Taşınmaz Mal
Komisyonu’nu (TMK’yı) Rumların AİHM’e başvurmadan önce tü-

237

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

ketmeleri gereken bir iç hukuk yolu olarak görmesi, taraflar arasında
yeniden belli derecede denge kurmuş ve Kıbrıs sorununun hukuki
yolla kolayca çözülebilecek basit bir sorun olmadığını ortaya koymuştur.
AİHM, 5 Mart 2010’da Demopoulos/Türkiye ve diğer 7 dava
hakkında verdiği kararda KKTC’nin 2005 tarihli ve 67 sayılı yasayla kurduğu Taşınmaz Mal Komisyonu’nu etkin iç hukuk yolu olarak
tanımış ve bu iç hukuk yolunu tüketmeyen Rumların başvurularının
incelenmesini kabul edilemez bulmuştur. AİHM, kararın KKTC’nin
tanınması anlamına gelmediğini vurgulamış36 ve Kıbrıs sorununun
siyasi açıdan çözümlenmesini beklemeyi tercih eden Rumların ille
de bu yola gitmek zorunda olmadıklarını belirtmiştir. Fakat karardan çıkan sonuç, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki taşınmaz malları ile
ilgili olarak adalete gitmeyi düşünmeleri halinde AİHM yerine önce
KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmak zorunda olduklarıdır. Buna göre AİHM’de bekleyen ve Türk tarafının milyarlarca
Euro değerinde tazminat ödemesine neden olabilecek yaklaşık 1500
Rum başvurusunun da bu komisyona yönlendirilmesi söz konusu
olabilecekti. AİHM, verdiği kararla Rumların 36 yıl önce kaybettikleri mülklere hiçbir şey olmamış gibi tekrar dönüp kullanmalarının
söz konusu olmadığı sonucuna varmıştır. Aradan geçen zaman içinde Rum malikleri ya da onların mirasçıları mülkleri ellerinde bulunduramamışlar; birçoğu mülklerini hiç görememiş, dolayısıyla bir
anlamda mülkiyet hakkının içi boşalmıştır. Bu mülklerde kullanıcı
ve sahip olarak başkaları yaşamış, bir kısmı kamusal amaçla kullanılmış ve bir kısmı da güvenlik açısından özel önem taşımıştır.37 Bu
çerçevede mülkleri geri sahiplerine verme yerine takas ve tazminatın
da olası seçenekler olarak ortaya çıktığı AİHM kararından anlaşılmaktadır. Diğer taraftan TMK’nin AİHM tarafından iç hukuk yolu
olarak tanınması, aksi yönde açıklamalar olsa da KKTC’de bir hukuk
düzeni olduğu, dolayısıyla KKTC’nin devlet olmanın şartlarını taşıdığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Mülkiyet gibi Kıbrıs sorununun belki en önemli boyutunu temsil eden bir konuda, ada genelinde
şimdiye kadar hayata geçirilmiş ve işlemekte olan tek mekanizmanın
Türk tarafında olan TMK olarak kabul görmesi de Türk tarafına görüşmelerde belli bir psikolojik üstünlük sağlamaktadır.
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2010 yılı içerisinde Temmuz ayında AİHM’in, Kıbrıslı bir Rumun
başvurusuyla ilgili olarak tazminat kararını belirlerken KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’nun değerlendirmesini benimsediği bildirildi.38
Mahkeme, 26 Ekim’de de, daha önce (22 Eylül ve 27 Ekim 2009’da)
ihlal kararı verdiği 19 Rumun davasında (19’un hepsinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin mülkiyet hakkıyla ilgili 1. protokolü 1.
maddesinin, 11’inde ise aile ve özel yaşama saygıyla ilgili 8. maddenin ihlali) tazminat miktarlarını belirleyerek kişi başına 30 bin ile 5
milyon arasında değişmek üzere toplam 15 milyon Euro ödenmesini kararlaştırdı. Türk Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına
göre, söz konusu tazminat kararı, AİHM’in TMK’yi etkin iç hukuk
yolu bulduğu tarihten önce kabul edilmiş ve karara bağlanmış başvurulara ilişkin olduğu için TMK’nin sorgulanması anlamına gelmemekteydi.39
AİHM’nin kararından sonra Rumların KKTC’nin Taşınmaz Mal
Komisyonu’na yaptıkları başvurularda gözle görülür bir artış olmuştur. 23 Aralık 2010 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı
817’ydi. Bunlardan 137’si dostça çözümler çerçevesinde karara bağlanmıştır. Komisyonun, verdiği kararlarda başvuranlara ödenmesini
öngördüğü toplam tazminat miktarı 50,786,500 İngiliz sterlinidir. İki
başvuruda takas ve tazminat, bir başvuruda iade ve beş başvuruda
iade ve tazminat kararları verilmiştir.40 Rumların TMK’ye yaptıkları başvurularda Rum avukatların da görev aldığı ve çoğu durumda
Kıbrıslı Türk avukatlarla işbirliği yaptıkları bildirilmiştir.41
Mülkiyet Konusunda Türkiye’nin Durumu
Kıbrıs sorununun çözümsüz bir şekilde devamı halinde Türk tarafına ve özellikle Türkiye’ye karşı bir koz ve cezalandırıcı araç olarak
kullanılabilecek hususların başında mülkiyet gelmektedir. AİHM’in
Loizidou davasında verdiği karar doğrultusunda, mülklerin Türklere
ait olduğu ya da Türklere terk edildiği onaylanmaksızın, Türk ordusunun her bir Rumun mülklerine ulaşma ve kullanmasını engellediği gerekçesiyle Türkiye’nin tazminata mahkum edilmesi olasılığından bahsedilmektedir. Kıbrıs’ın Türk kesiminde bulunan arazilerin
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üçte ikisi ile dört üçü arasındaki kısmının Rumlara ait olduğunun
iddia edildiği dikkate alındığında Türkiye’nin ödemesi gereken miktar birkaç milyar ile 30 milyar Euroo arasında değişebilecektir. Çözümü tercih etmesine rağmen çözümün bir şekilde mümkün olmamasının maliyetinin Türkiye’ye yüklenmesine Türk yetkililerin razı
olmayacağı da göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin Avrupa
Konseyi’ne katılımının bile tehlikeye girmesi, AB ile ilişkilerinin iyice bozulması ve Batı’dan dışlanması söz konusu olabilecektir.42 ABD
Kongresinde kabul edilen bir karar tasarısı, Türkiye açısından gelecekteki tehlikelere işaret eden bir örnek oluşturmuştur. Türk askerini
adada işgalci olarak gören kararda KKTC topraklarında yer alan kilise ve tarihi yerlerin acilen korunması ve kurtarılmasına vurgu yapılmıştır. Yine kararda Kuzey Kıbrıs’ta din özgürlüğünün kısıtlandığı
ve dini ve tarihi yapılara zarar verildiği yolundaki iddiaların araştırılması istenmiş ve Türkiye’nin bu çerçevede cezalandırılarak dini ve
tarihi eserlerin restore ettirilmesinin üzerinde durulmuştur.43
Bu tür tehlikeleri dikkate alarak Türk tarafı 2009 yılında yönetim
ve güç paylaşımı konusunda adada çoğunluğu oluşturan Rumların
Türk liderin seçiminde oy vermesini öngören 12 maddelik paket
önermişti. 2010 yılında da Türk tarafı, mülkiyet sorununu global takas ve tazminatla çözme politikasından vazgeçerek Kıbrıs’ı özel bir
mortgage sistemi ile finans merkezi ve TOKİ ile dünyanın en büyük
kentsel dönüşüm bölgesi haline getirecek kapsamlı bir öneri ortaya
koymuştur. Eylül ayında Rumlar tarafından basına sızdırılan bu paket şu hususları içermekteydi: Rumlardan kalmış olup olmamasına
bakılmaksızın KKTC’deki Türklerin tapularına dokunulmayacak ve
çoğu Türkiye kökenlilere verilen tahsisat tapuları da geri alınmayacaktı. Kuzeyde daha önceden toprağı olan Rumlara, sayıları Türk nüfusun yüzde 15’ini aşmayacak şekilde kuzey kesimindeki boş yerler
hemen iade edilecek, iade alamayanlara da kamuya, vakıflara ya da
kiliseye ait arazilerden alternatif yerler verilecekti. Ayrıca Rumlara
kapalı Maraş kenti ile Rum kesimindeki Türklere ait arazilerin TOKİ
benzeri bir inşaat şirketi tarafından dev kentsel dönüşüm projeleri
çerçevesinde imar edilip değer kazanması sağlanacak ve bunlar eski
Rum mülkleriyle takas edilecekti.44
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Türkiye-AB İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Sorunu
AB’nin Kıbrıs Tutumu ve Türkiye’nin Tepkisi
AB, bazı tutum ve davranışlarıyla Kıbrıs’taki görüşme sürecine
samimi destek verdiğini ve 2004’te çözüm ve AB’ye katılma yönünde oy kullanan Kıbrıs Türklerinin durumunu önemsediğini gösteremeye çalışmıştır. KKTC Cumhurbaşkanı Talat, İspanya Dışişleri
Bakanının davetlisi olarak İspanya’ya gitmiş ve orada Elcano Royal
Institute’ta ağırlanmıştır. Bu ziyaret, KKTC Cumhurbaşkanının ilk
defa AB başkanlığını yürüten bir AB ülkesi tarafından davet edilmiş
olmasını temsil etmesi açısından önemliydi.45 Derviş Eroğlu, KKTC
Cumhurbaşkanı seçildiğinde, AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada statükonun kimsenin çıkarına olmadığı vurgulanarak Kıbrıs
sorununun çözümden başka alternatifinin olmadığı ve AB vatandaşları olan Kıbrıslı Türklerin en kısa sürede AB üyeliğinin tüm faydalarından yararlanmaya başlaması gerektiği belirtilmiştir.46 Avrupa Parlamentosu’nun Çek asıllı Sosyalist Milletvekili ve AP Kıbrıslı
Türklerle Yüksek Seviyede Temas Grubu Koordinatörü Libor Roucek de AB vatandaşı olan Kıbrıslı Türkleri izole etmenin kimsenin
menfaatine olmadığını ve adanın tümünün AB’nin parçası olduğu
halde kuzeydeki Avrupa vatandaşlarının müktesebatın ertelenmesi
yüzünden aynı haklardan yararlanamamasının irrasyonel bir durum
olduğunu söylemiştir.47
Diğer taraftan birçok AB üyesi Kıbrıs sorununu kendi bağlamından kopararak soruna, sorunla alakası olmayan motivasyon ve beklentilerle yaklaşmış, sorunu çözülmesi gereken bir olgu olmaktan
çok Türkiye’nin AB üyeliğini engelleyecek bir unsur olarak değerlendirmiştir. Örneğin Almanya ve Fransa gibi Türkiye’nin AB üyeliğine
karşı olan ve ona ikinci sınıf ayrıcalıklı ortaklık konumunu layık gören ülkeler, Türkiye’ye ve onun üyeliğine olan düşmanlıklarını Kıbrıs
sorunuyla kamufle etmeyi ve sorunu Türkiye’nin AB üyelik ümitlerini sona erdirmek için kullanmanın yollarını aramayı sürdürmüşlerdir. Ancak bu şekilde hareket ederken üyelik perspektifinin gittikçe zora girdiğini gören Türkiye’nin Kıbrıs konusunda taviz verme
istekliliğinden uzaklaşacağını görememişler ve böylece bir anlamda
Kıbrıs konusunda odaya giren fil durumuna düşmüşlerdir.48
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Türkiye’nin Ek Protokol çerçevesinde limanlarını ve havaalanlarını Rum gemilerine ve uçaklarına açmaması karşısında AB Dışişleri
Bakanları Aralık 2010 toplantılarında 2010 İlerleme Raporu’nun49
tavsiyelerine uyarak yine önceki seneki gibi derin üzüntülerini ifade
etmekle yetinmişler ve Rumların beklentileri çerçevesinde ek yaptırım kararı almamışlardır. Buna göre Türkiye Ek Protokolü tam olarak uygulayıncaya kadar AB’nin 2006 yılında getirdiği yaptırımlar,
yani 8 fasılda görüşmelerin askıya alınması ve kalan fasılların kapatılmaması durumu devam edecekti. Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin
Kıbrıs Rum kesimiyle ilişkilerini normalleştirme yolunda hiçbir ilerleme sağlamadığını da not etmiş (Türkiye, Rum yönetiminin OECD
ve Wassenaar Düzenlemesi gibi uluslararası örgütlere üyeliğini veto
etmeyi sürdürmektedir) ve Türkiye’den Kıbrıs’taki görüşmeleri aktif olarak desteklemesini istemişlerdir. Son olarak AB Konseyi, AB
Komisyonu’nu Türkiye’nin yükümlülüklerini yakından izleyerek ortaya çıkan durumları bir sonraki yıl yayımlayacağı ilerleme raporunda yer vermekle görevlendirmiştir.50
Türkiye’ye verdikleri üyelik perspektifine aykırı düşecek şekilde Fransa beş faslı, üyelikle doğrudan bağlantılı oldukları gerekçesiyle engellemeyi sürdürmekte ve Güney Kıbrıs beş faslı siyasi nedenlerle bloke etmekteydi. Teknik olarak açılabilecek üç fasıldan
biri olan rekabet faslı, (diğerleri kamu alımları ve sosyal politika ve
istihdam) Belçika’nın dönem başkanlığında Türkiye’nin açılış kriterlerini yerine getiremediği gerekçesiyle açılamamıştı (ilk defa bir
dönem başkanlığında hiçbir fasıl açılamamıştır).51 Ayrıca Kıbrıslı
Türklerin izolasyonunu kırma bakımından uygulanması beklenen
Doğrudan Ticaret Tüzüğü, AP hukuk servislerinin görüşünü parlamenterlerin daha okumaya fırsat bulamadan alelacele Hukuk İşleri
Komitesi’nden geçirilmesinin ardından (hukuk servislerinin görüşleri bağlayıcı olmadığı halde) askıya alınmıştı. Bütün bunlardan sonra aslında AB’nin Türkiye’ye karşı uygulayabileceği ne ekstra bir yaptırım, ne de yaptırım uygulamaya yüzü kalmıştı. Türkiye-AB Karma
Parlamento Komisyonu’nun eski üyelerinden Loost Lagendijk’in ifadesiyle bu son uygulama, “gelinen noktada birçok AB siyasetçisinin
büyük resmi göremediği ve görmek istemediğinin, AB’nin itibarına
hem Türkiye hem de Avrupa vatandaşlarının gözünde halel getiren
kısa vadeli kazanımlara teslim olduğunun da bir başka kanıtı”ydı.52
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Türk yetkililer, özellikle 2004’ten beri Kıbrıs sorununda önemli tavizler vermeleri ve çözüm için her yolu denemeleri karşısında
AB’nin davranış ve tutumlarının kendilerinde yarattığı hayal kırıklıklarını ifade etmeye devam etmişlerdir. AB, Kıbrıslı Rumlar üzerinde baskı uygulamak bir yana onların sözcüsü gibi davranmakta,
Rumların Kıbrıslı Türklerin izolasyonlarını engelleme girişimlerine
izin vermekte ve Kıbrıslı Türklere bu konuda verdiği sözü tutmak
için bir şey yapmamaktaydı. Fakat diğer taraftan AB, her fırsatta Kıbrıs sorununda Türk tarafını suçlamakta, hâlâ Türk tarafından adım
atmasını beklemekte ve en önemlisi Kıbrıs sorununu Türkiye’nin
üyelik perspektifi önünde engel olarak tutmaktaydı. Başbakan Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri suçlayan bir
karar aldığında, adalet duygularından sıyrılan AP’yi Rum kesiminin
sözcüsü gibi davranmakla ve onların temelsiz iddialarını ve taleplerini karşılamaya yönelmekle suçlamıştır. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da AB çevrelerine, AB sürecinin önemli bir
süreç olduğunu, fakat Kıbrıs’ı feda edecek derecede önemli bir süreç
olmadığını hatırlatma ihtiyacı hissetmiştir.53 Yine Bağış, AB ile fasıl açma adına AB ülkelerinin uçuk beklentilerini karşılamalarının
mümkün olmadığını söyleyip Kıbrıs için AB’den vazgeçme gibi bir
niyetleri olmasa da AB için de milli bir dava olan Kıbrıs’tan vazgeçmelerinin mümkün olmadığını vurgulamıştır.54 AB Komisyonu’nun
Rum üyesi Takis Hadjigeorgiou’nun enerji faslının açılması için
Türkiye’nin Kıbrıs’tan askerlerini çekmesini önermesi karşısında Bağış, Türk askerlerinin çekilmesine, Annan Planı’na hayır oyu veren
Rumların neden olduğunu hatırlatmış ve adada başka ülkeler gibi
Türkiye’nin de asker bulundurmasının 1974’ten beri barışı sağladığını söylemiştir.55 Bağış, başka bir konuşmasında ise Avrupa’da enerji
krizi varken Rum kesiminin enerji faslının açılmasını engellemesinin uygunsuzluğuna işaret etmiş ve Avrupa’nın yaşadığı birçok sorunda Türkiye çözümün parçasıyken, Türkiye’nin adil ve makul bir
görüşme sürecinden geçmesini engelleyen Rumlara AB’nin sessiz
kalması konusunda sitemlerini ifade etmiştir.56 Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de Kıbrıs Barış Harekatı’nın 36. yıl
dönümü nedeniyle 20 Temmuz 2010’da Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük
Bulvarı’ndaki törende yaptığı konuşmada oldukça net ifadeler kul-
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lanmıştır: “Kıbrıs meselesini AB’nin ön şartı olarak önümüze koyanlara, koymak isteyenlere ve bu şartta ısrar edenlere demek istiyoruz
ki, eğer Türkiye Cumhuriyeti’ne ‘ya Kıbrıs ya AB, bu ikisinden birini
seçeceksiniz’ diyorlarsa böyle bir açmazın, üçgenin içine sokmak istiyorlarsa Türkiye’nin her zaman tercihi, her defasında tercihi, her
hükümetin tercihi Kıbrıs’tır, Kıbrıs olacaktır.”57
Tüzükler
AB, Annan Planı için yapılan referandumlarda Kıbrıslı Türklerin
kabul, Rumların da ret yönünde oy kullanmalarından sonra Kıbrıslı
Türklerin durumlarını iyileştirmek ve onlara yönelik izolasyonları
kırmak için üç tane tüzük hazırlamıştı. Bunlardan Yeşil Hat Tüzüğü, Kıbrıslı halklar arasında ticareti, kişilerin, malların ve hizmetlerin dolaşımını düzenlemek üzere hazırlanmış ve 29 Nisan 2004’te
yürürlüğe konulmuştu. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin neden olduğu sorunlardan dolayı toplumlar arası ticaret özellikle Türk
tarafının beklentisinin altında kalmıştır. Kıbrıslı Türk işadamları,
ürünlerini Güneydeki marketlerin raflarında sergileyememekte ve
güneydeki basın yayın organlarına reklam verememektedirler. Ayrıca Kıbrıslı Türklerin erken bozulabilen ürünleri sınır kapılarında
kontrol amacıyla uzun süre bekletildiği için çürümektedir.58 Yine
de Rum tarafında mobilya, tuğla, yatak, plastik malzeme, çimento,
sünger gibi alanlarda faaliyet gösteren sanayiciler ve tarım üreticileri, 2010 yılı içerisinde KKTC’den Rum tarafına geçirilen ürünlerden
dolayı sıkıntılar çektiklerini iddia etmişler ve Rum Fileleftheros gazetesi bu iddiaları ‘sanayiciler için tehlike çanları çalıyor’ diye haber
yapmıştır.59
AB Komisyonu’nun 7 Temmuz 2004 tarihinde bir paket olarak
Konseye sunduğu iki tüzükten Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Rumlar
tarafından KKTC’nin tanınması yönünde bir adım olarak algılandığı için Rumların girişimleri sonucunda paketten ayrılarak askıya
alınmıştı. Diğer tüzük olan, 259 milyon Euroluk Mali Yardım Tüzüğü, ancak 27 Şubat 2006’da onaylanabilmiş ve yürürlüğe konabilmiştir. Rumların çıkardığı prosedürel zorluklar nedeniyle yardımın
parça parça ve kademeli olarak projelere tahsis edilmesi 2009 yılı-
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na dek sürmüştür. AB’nin 2011 yılı bütçesinde Kıbrıs Türk toplumu için ayırdığı 25 milyon Euroluk kaynağın 2009 yılı sonunda tüm
sözleşmeleri imzalanan 259 milyon Euroluk yardıma ilave edileceği
belirtilmekteydi.60 Tüzüğün uygulanmasında, mali yardımın büyük
kısmının Kıbrıs Türk tarafının öncelikli ihtiyacı olan altyapı projelerine değil, ağırlıklı olarak eğitim projelerine tahsis edilmiş olması,
olumsuz bir husus olarak vurgulanmış ve yine tüzüğün özel sektöre
ve KOBİ’lere yeterince odaklanmamış olmasının mali yardımın reel
sektörde etkili olmamasına neden olduğu belirtilmiştir.61
AB’nin Rumların girişimiyle askıya aldığı Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Kıbrıs Türk tarafının 1994 ABAD kararından önceki dönemde olduğu gibi AB ülkelerine ihracat yapabilmesini sağlamak üzere
düzenlenmişti. Bu tüzük, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da
vurguladığı gibi BM Güvenlik Konseyinin 541 (1983) ve 550 (1984)
sayılı kararlarına aykırılık teşkil etmemekte ve dolayısıyla uygulanması bakımından önünde hukuki bir engel bulunmamaktadır. Uygulanması halinde, yeniden birleşmenin olabileceği ümidini önemli
ölçüde yitirmiş ve uluslararası toplum tarafından terk edildiği hissine kapılmış olan Kuzey Kıbrıs kamuoyu tekrar AB ve çözüm yanlısı haline gelebilecektir.62 Bu durumda Türkiye de büyük olasılıkla
limanlarını ve havaalanlarını Rum gemi ve uçaklarına açacaktır ki,
bu Türkiye’nin üyelik olasılığını yükselterek Türkiye-AB ilişkilerinde
ve Kıbrıs görüşmelerinin atmosferinde ciddi bir iyileşmeye neden
olacaktır. Bu konuda 2010 yılı içinde iyi bir fırsat ortaya çıkmış, fakat
yine Rumların engellemeleriyle ve AB’nin de Rumların peşinden gitmesiyle bu önemli fırsat kaçırılmıştır.
Ticari konuları içeren tüzüklerin yürürlüğe girebilmeleri için Avrupa Parlamentosu’nun ve AB Konseyi’nin ortak kararını ve bu kararların oybirliğiyle değil oy çokluğuyla alınmasını öngören Lizbon
Antlaşması 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girince Doğrudan Ticaret Tüzüğü (DTT) de AP’nin önüne gelmiştir. AB Komisyonu’nun
genişleme ve komşuluk ilişkilerinden sorumlu üyesi Stefan Füle,
prosedür gereği uygulanması konusunda AP’nin görüşünü almak
için DTT’yi AP Uluslararası Ticaret Komitesi’ne sunmuştur. İtalyan
Liberal Demokrat üye Niccolo Rinaldi’nin tüzükle ilgili rapor hazırlayıp 19 Nisan’da Strasbourg’da toplanacak olan Komiteye sunması
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beklenmekteydi.63 27 Nisan’da bir araya gelen Uluslararası Ticaret
Komitesi’nin koordinatörleri, tüzüğü en yüksek karar organı olan
AP Başkanlık Divanı’na gönderdiler. Önce 22 Eylül’de Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün tartışılmasını ileri bir tarihe erteledi. Ardından AP Hukuk Servisi’nin
Rumların isteklerini onaylayan bir görüş hazırlamasından sonra 18
Ekim’de AP Hukuk İşleri Komitesi’nde alelacele oylama yapıldı. 5 ret
ve 1 çekimser oya karşı 18 üye, Hukuk Servisinin görüşüne uyarak
(doğrudan ticaret bir genişleme sorunu olduğu için) Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün yasal zemininin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
AB’ye üye yapılmasına ilişkin Katılım Anlaşması’nın ekindeki oybirliği gerektiren Protokol 10 olması gerektiği yönünde oy kullandı.
DDT prosedürü devam ederken Sosyalist Grup Başkanı Martin
Schulz, KKTC’nin AB ile doğrudan ticaret yapabilmesinin, KKTC
ekonomisinin rekabet gücünü artıracağını, Kıbrıs’taki iki toplum
arasındaki refah farkını kapatacağını ve KKTC ekonomisini AB’ye
entegre ederek adada çözümü kolaylaştıracağını söyleyerek sosyalistler olarak tüzüğü desteklediklerini ortaya koymuştu.64 AP Kıbrıslı Türklerle Yüksek Seviyede Temas Grubu Koordinatörü Libor
Roucek de Kıbrıslı Türkleri tecrit (izole) etmemenin, hem Avrupa
Birliği hem de Rum kesiminin menfaatine olduğuna inandığını
söylemişti.65AP Hukuk İşleri Komitesi’nde DTT’nin uygulanması için oybirliğinin gerektiği yönünde karar alınmasından sonra da
AB Komisyonu, Stefan Füle’nin sözcüsü Angela Filote’nin ağzından
tek amacı Kıbrıslı Türklere ticari imtiyazlar getirmek olan DTT’nin
arkasında durduklarını açıkladı.66 Füle de KKTC örneğine benzer
şekilde AB’nin kendi sınırları içinde gördüğü birçok bölgeyle doğrudan ticaret yapabildiğini, aynı durumun KKTC için de geçerli olmasında hukuki bir sakınca bulunmadığını ifade etti.67
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na göre, izolasyonlarla ambargoları kaldırmayacak olan DTT, sadece KKTC’den AB’ye giden ve 3. dünya
ülkelerinden gelen mal muamelesi görüp yüzde 16’lara varan gümrük vergilerine tabi olan mallara uygulanan işlemleri değiştirecek
ve onlara AB malı muamelesi yapılmasını sağlayacaktı. O yüzden
Oda, DTT’nin uygulamaya konmasının Türkiye’nin limanlarını açmasına eş olmadığını vurgulayarak Türk Dışişleri Bakanı Ahmet
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Davutoğlu’nun “tüm limanlar eş zamanlı açılmalı” önerisine tam
destek verdiğini ilan etti.68 Rum Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu
ise AB ile KKTC arasında doğrudan ticaret yapılmasını öngören
tüzüğün onaylanması durumunda Türkiye’nin AB katılım sürecini
bloke etmekten başka çarelerinin kalmayacağı, “bunun da ister istemez Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarının sonu anlamına geleceği” tehdidinde bulundu.69 AP Hukuk İşleri Komitesi’nin
kararından sonra Başbakan Erdoğan, kararın AB’nin birimlerinde,
komisyonlarında alınmış, AB üyesi ülkeleri ve AB’yi bağlayıcı bir karar olmadığını vurgulayarak bir anlamda kararın Türk tarafı açısından çok olumsuz olmadığını ortaya koymaya çalıştı.70 Ancak KKTC
Cumhurbaşkanlığı, DTT’nin artık yürürlüğe konulamayacağı ya da
en azından Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği şekilde yürürlüğe
konulamayacağı gerçeği karşısında duydukları üzüntüyü bildirdi.71
Limanların Açılması ve Türkiye’nin Tercihi
AB’nin 2004’te verdiği Kıbrıslı Türklerin durumunu iyileştirme
ve onlara yönelik izolasyonları sona erdirme sözlerini tutmamasının
Türkiye’nin Rum yönetimine yönelik AB çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaştırdığı açıktır. AB, KKTC yönetimiyle temaslarını minimum düzeyde tutmakta, KKTC’den gelen
mallara AB dışından geliyormuşçasına vergiler uygulamakta, Kuzey
Kıbrıslı spor kulüpleriyle ve kültürel gruplarla karşılıklı faaliyetler
gerçekleştirilmesini engellemekte ve Kuzey Kıbrıs limanlarının ve
havaalanlarının uluslararası uçuşlara açılmasının yollarını aramamaktadır. Bütün bunlar karşısında Türkiye’den Ek Protokolü uygulayarak limanlarını ve havaalanlarını Rum gemilerine ve uçaklarına
açmasının istenmesi haksızlık olarak gözükmektedir. Dolayısıyla
Türk yetkililer, bu tür istekler karşısında Türkiye’nin ne emirlik ne
sultanlık olduğunu, fakat muhalefet ve kamuoyunun görüşlerinin
dikkate alındığı demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğunu hatırlatıp
sert ifadelerle KKTC’ye yönelik ekonomik izolasyon kalkmadıkça
AB’nin isteğini yerine getirmenin mümkün olmadığını ilan etmektedirler.72 Rumların Türkiye’nin bazı AB fasıllarının açılmasına onay
vermesi ya da KKTC’nin Magosa limanının uluslararası kullanıma

247

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

açılmasına izin vermesi karşılığında Türkiye’nin Maraş’ı Rum yerleşimine açması önerisi de Türk yetkililerin tepkisini çekmektedir.
Türk yetkililer, Maraş konusunun görüşmelerin ve kapsamlı çözümün bir parçası olması gerektiğini vurgulayıp zaten Rumların ve
AB’nin yükümlülüğü olan şeyler karşısında Türk tarafının bir şey
vermek durumunda olmadığını belirtmektedirler.73
Başka faktörler de Türkiye’nin Ek Protokolü uygulamaya koymasını zorlaştırmaktadır. KKTC’deki ticaret odaları dahil etkili çevreler
‘izolasyon ve ambargolar kalkmadan Türkiye Ek Protokolü uygulamamalı’ demektedirler. Bu yüzden Türkiye Ek Protokolü uygulamaya
kalktığında Azerbaycan’la yaşadığına benzer şekilde zaten kendisine
yönelik muhalefetin sesini duyurmaya başladığı bir ülkede kendisine güvenen dostlarını ve bağlılarını üzecektir. Atacağı adım, baskılar
karşısında geri adım atma şeklinde algılanabileceği için bölgesinde
ve küresel çapta dikkate alınan bir ülke konumuna zarar verebilecektir. Kıbrıs konusunda Türk halkının hassasiyeti dikkate alındığında
da Kıbrıs’ta riskli bir adım atacak hükümetin, iç politikada özellikle
seçim atmosferine girildiği bir zamanda oy kayıplarıyla karşılaşması
söz konusu olabilecektir.
Ancak Ek Protokolü uygulamanın getireceği avantajların74 da
özellikle Türkiye’nin uluslararası prestiji ve AB ile ilişkileri bakımından hesaba katılması, konuyla ilgili rasyonel bir karar verilmesi
bakımından önemlidir. Limanları ve havaalanlarını açmak, Kıbrıs
sorununun çözülmesini ve Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşmesini garanti etmeyecektir, belki Rumların engelledikleri fasılların
açılmasına yönelik vetolarını bile kaldırmalarını sağlamayacaktır.
Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olanlar, Kıbrıs’ta Türk askerlerinin
varlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye tarafından tanınması gibi
başka konuları engelleyici olarak devreye sokabileceklerdir. Fransızlar, Rumlar ve başkaları siyasi gerekçelerle fasıl açılmasını engellemeyi sürdürebileceklerdir. Ancak 1987’den önceki uygulamaya
dönülerek Ek Protokolün uygulanması, AB içindeki havayı kesin
olarak Türkiye lehine döndürecektir. Sonraki dönemde Türkiye’nin
esnek ve ılımlı tutumunu devam ettirmesi AB içindeki Türkiye lehine desteği gün geçtikçe artıracaktır. Rumların Türkiye’ye yönelik
engelleyici tutumu AB içinde eskisi kadar kabul görmeyecek, belli
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çevreler bu konuda önceki kadar sessiz kalamayacaklardır. AB içinde
Türkiye’nin üyeliğini istemeyenler de kullanabilecekleri bir bahaneyi daha yitirecekleri için geçmişte AB’nin verdiği sözleri çiğneyerek
Türkiye’nin AB üyeliğine daha doğrudan karşı çıkmak durumunda
kalacaklardır. AB, 2006’da yaptırım olarak uygulamaya koyduğu sekiz fasıldaki dondurma durumuna son vermek zorunda kalacaktır.
Türkiye’nin AB ile tıkanıklığının aşılması, Türkiye’nin uluslararası
alandaki prestijini ve konumunu güçlendireceği gibi Kıbrıs görüşmelerinde de Türk tarafını daha üstün ve çözüm isteyen taraf durumuna getirecektir. Bundan sonra Türk tarafı, uluslararası toplumun
sempatisini kazanmış olarak Kıbrıs görüşmelerinde diğer taraf üzerinde daha fazla baskı uygulayabilecek ve Türkiye de AB içerisinde
Kıbrıslı Türklere yapılan muamelenin haksızlığını çok daha güçlü
şekilde ortaya koyup AB çevrelerini bu konuda harekete geçmeye
zorlayabilecektir. AB dışındaki aktörlerin de Türk tarafının olumlu
yaklaşımını görüp KKTC’nin izolasyonunu kırıcı temaslar içine girmeleri olasıdır. İç politikada seçimden zaferle çıkmış bir hükümet bu
adımı attığında Türk yetkililerin içeride daha kolay reform yapabilecek olmaları da ekstra bir avantaj olarak görülebilir. Diğer taraftan
mevcut durumun devamı, Türkiye’nin AB üyelik perspektifinin iyice
kötüleşmesine ve Türkiye’nin dolaylı olarak dış yatırım ve ekonomik
kalkınma bakımından sıkıntılarla karşılaşmasına neden olabilecektir. BM’nin aradan çekilip Kıbrıs konusunun tamamen AB’nin eline
geçmesi ve mülkiyet gibi sorunlarda atılacak adımlarla Türkiye’nin
iyice köşeye sıkıştırılması da karşılaşabilecek kötü olasılıklar arasında bulunmaktadır.
Kıbrıs Sorununun Dışsal Faktörleri ve Türkiye
Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran anlaşmalara ve
anayasaya aykırılık teşkil etse de 1964’ten beri uluslararası toplum
tarafından Kıbrıs adasının tek temsilcisi olarak kabul edilmeleri durumunu Türk tarafına karşı en büyük koz olarak kullanmaktadırlar.
Bu bağlamda son dönemlerde başvurdukları yollardan bir tanesi,
Kıbrıs adasına ait uluslararası münhasır bölge konusunda Kıbrıs adına Türkiye’nin ilişkilerini iyi tutmak istediği ya da problem yaşadığı
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ülkelerle anlaşmalar yaparak Türkiye’yi zor durumda bırakmaya çalışmaktır. Rumlar Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde petrol aramasını
ya da sismik araştırmalar gerçekleştirmesini egemenlik alanlarına
müdahale olarak görürlerken kendileri, Kıbrıs’ı kuran anlaşmalar
çerçevesinde devletin ortağı olması gereken Kıbrıslı Türklerin görüşünü almadan ve onları sürece dahil etmeden Lübnan, Suriye, Mısır
gibi devletlerle ve ABD’nin şirketleriyle münhasır ekonomik bölgeyle ilgili anlaşmalar yapmaktadırlar.
Rumlar son olarak Türkiye’yle son zamanlarda ilişkileri oldukça gerginleşmiş olan İsrail’le 17 Aralık 2010’da bir Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması imzalamışlardır. Türk Dışişleri Bakanlığı, daha önceden İsrail yönetimini, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’yle böyle bir anlaşma imzalamasının Kıbrıslı Türklerin
haklarını ve çıkarlarını yok saymak anlamına geleceği, Kıbrıs görüşmelerini olumsuz yönde etkileyeceği ve Doğu Akdeniz’in barış ve
istikrarına zarar vereceği konusunda uyarmıştı. Söz konusu anlaşmanın yapıldığı duyurulunca da Türk Dışişleri Bakanlığı, kapsamlı
çözüm sonrasında kurulacak yeni ortaklık hükümetinin inhisarında
olması taraflarca kabul edilmiş olan bu tür anlaşmaları Kıbrıs Türklerini yok sayarak imzalamaya çalışmalarının Rumların çözüm sürecine bakışını ortaya koyduğunu vurgulamış ve GKRY’nin yaptığı
bu tür anlaşmaların Türkiye açısından hükmü bulunmadığını belirtmiştir.75 Türkiye’nin çıkışından sonra İsrailli yetkililer, Rum yönetiminin beklediği şekilde, adeta Türk yetkililere mesaj gönderircesine,
söz konusu anlaşma çerçevesinde Rum yönetimiyle ilişkilerinin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve uluslararası
kurallara uygun olarak imzalanan bu tür anlaşmaların ihlal edilmesinin kendileri tarafından kabul edilemeyeceğini açıklamışlardır.76
Rumlar, Kıbrıs sorununu NATO güçlerinin elinden kaçırmak,
dolayısıyla Türkiye’yi devre dışı bırakmak için yıllarca Üçüncü Dünyacı ve bağlantısız politika izlemişler, Türk tarafının haklarını ortadan kaldırmak için de Kıbrıs’ın bağımsızlığını vurgulayan bir tutum
geliştirmişlerdi. Bu tür politikalarıyla Rumlar, ayrıca Türk tarafının
Müslüman dünyanın ve Arapların desteğini almasını engellemeye
çalışmışlardı. Aynı Rumların Soğuk Savaşın tarihe karıştığı günümüzde İsrail’e ve NATO’ya yaklaşmaları, Türk tarafını uluslararası
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alanda zor durumda bırakmaya yöneliktir. Önceki dönemlerde Filistin davasının önde gelen savunucularından olan Rumların, Gazze’deki Filistinlilere yardım götürmeyi amaçlayan, Türkiye’den yola
çıkmış değişik ulustan kişileri barındıran gemilere limanlarını kapatmaları, bu durumu ispatlar nitelikteydi.77 İsraillilerin de sözde
Türkiye’nin Kıbrıs’taki işgaline dikkat çekmek için Kıbrıs Türklerinin limanlarını ziyaret edeceklerinden bahsetmeleri, Rumlar ve İsrailliler arasındaki Türkiye karşıtı yakınlaşmayı ve işbirliğini daha net
şekilde ortaya koymaktaydı.78 Yine Rumların ülkelerini devlet başkanı düzeyinde ilk defa ziyaret eden Rus Devlet Başkanı Medvedev’in
ziyaretini turizmden sağlığa, ekonomiden enerjiye kadar farklı alanlarda 15 anlaşmanın imzalandığı bir gösteriye dönüştürmeleri, Türk
tarafına mesaj gönderir nitelikteydi. Medvedev’in, Kıbrıs sorununun
dış baskılar olmadan, hazır reçeteler veya suni takvimler dayatılmaya çalışılmadan toplumlar arası görüşmelerle çözülmesinden yana
olduklarını belirtmesi,79 Rumların açısından çözümde aceleci davranan ve uluslararası hakemlere gidilmesini savunan Türk tarafına
karşı büyük bir desteği ifade etmekteydi.
Türkiye-KKTC İlişkileri
Yıllardır ekonomik açıdan dünyadan dışlanmış olan ve Türkiye’den
gelen yardımlarla ayakta kalan KKTC ekonomisi son yıllarda ciddi
bir ekonomik çıkmazla karşılaşmış gözükmektedir. 2003 yılında iktidara gelen sol ağırlıklı yeni siyasi elit, 2010 yılına gelindiğinde en
iddialı olduğu alanda, yani Kıbrıs görüşmelerinde herhangi bir ilerleme sağlayamadığı gibi ülkenin karşı karşıya kaldığı ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlara çözümler de üretememiş, doğal olarak önce
milletvekili, ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir yenilgiyle karşılaşmıştır. Sorunların kökenleri derinlerde olduğu için
Ulusal Birlik Partisi hükümetinin gerçekleştirdiği icraatlar da beklenen sonucu vermemekte, yapısal reformlar ise halkın tepkisini çektiği için hükümet tarafından tam anlamıyla göze alınamamaktadır.
Hasgüler’e göre, daha önce denenen partiler dışında ciddi bir siyasi
alternatif bulunmamaktadır; belli çevrelerin ideolojinin de etkisi altında kalarak ve suçu dışarıya, yani Türkiye’ye atarak gerçekleştirdiği
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sendikal eylemler, kitlelere siyasi bilinç kazandırma ve onları siyasi
açıdan harekete geçirme bakımından yeterli olmamaktadır.80
KKTC’deki israflar ve gevşek mali disiplin yüzünden KKTC’nin
Türk ekonomisine giderek artan oranda yük getirdiğinin farkında
olan Türk yetkililer, Kuzey Kıbrıs’taki muhataplarını ekonomide
ve maliyede reformlar yapmayı teşvik etmişlerdir. Türk liderlerin
KKTC çevrelerini uyardıkları konular arasında şunlar bulunmaktaydı: Bütçe açıklarının kontrol edilememesi, ekonomiyi sıkıntıya
sürükleyen eski alışkanlıkların bırakılamaması, turizm faaliyetlerinin profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmemesi, finans sektöründe acımasız rekabetin ve fırsatçılığın en üst düzeyde olması, kamu
sektöründe maaşların aşırı derecede yüksek olması, sendikacıların
bu duruma son verilmesini engellemesi, arpalık haline getirilen
kurumlarda aşırı istihdam olması, suiistimallerle Kıbrıs Türk Hava
Yolları’nın iflas ettirilmesi.81 Yapısal reformlarla bu tür sorunların
aşılarak KKTC’nin ekonomik yönden kendisini idame ettirebilir
duruma gelmesi, KKTC’nin Türkiye ekonomisi üzerindeki yükünü
azaltabilecek ve uluslararası alanda ve toplumlar arası görüşmelerde daha güçlü duruma gelen Kıbrıslı Türkler açısından tanınma ve
Tayvan modeli gibi seçeneklerin gündeme gelmesi, Rumlar üzerinde
ciddi bir baskı oluşturabilecektir.82
Bu çerçevede kendi iktidarları döneminde KKTC’ye aktarılan parayı 200 milyon dolardan 600 milyon dolara çıkaran, KKTC’de duble
yollar inşa eden, katkılarıyla KKTC üniversitelerindeki öğrenci sayısının 20 binden 42 bine çıkmasını ve turizm sektöründe daha fazla
ve kaliteli otellerin yapılmasını sağlayan83 AK Parti hükümeti yetkilileri 2010 içinde de önemli projeleri devreye sokmuşlardır. 19 Temmuz 2010’da Türkiye’den KKTC’ye denizaltından borularla su götürülmesini öngören “KKTC’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin
Hükümetlerarası Çerçeve Antlaşması” Lefkoşa’da KKTC Başbakanı
İrsen Küçük ile Türkiye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek arasında imzalanmıştır. Türkiye’nin 450 milyon dolar kaynak ayıracağı, dört yıl içinde bitirilmesi öngörülen projeye göre, iki
tarafta yapılacak barajlar denizaltından geçecek borularla birbirine
bağlanacaktı.84 5 Ekim’de KKTC ekonomisinin rekabetçi bir niteliğe
kavuşması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için özel sektör ile
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kamu arasında işbirliği ile başlatılan yeni süreçte kurulan KKTC Yabancı Yatırım Danışma Konseyi’nin toplantısının açılışında konuşan
Cemil Çiçek, KKTC ekonomisinde alınacak önlemlerde Türkiye’nin
deneyimlerinin yol gösterici olmasına çalıştıklarını söylemiştir.85
21 Ekim’de Ankara’da Türkiye Enerji Bakanı Taner Yıldız ile KKTC
Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun, KKTC ile Türkiye arasında
enerji alanındaki işbirliğinin yeniden yapılanmasını, modernizasyon ve yatırım alanlarında çalışmalar yapılmasını öngören bir protokole imza koymuşlardır. Yıldız, “protokolün denizaltı kablosuyla
enerji aktarımını, KIBTEK akaryakıt alımlarının Turkish Petroleum
International Company’den yapılmasını, iki kurum arasında mevcut
anlaşmanın uzatılmasını, 100 milyon dolarlık ticaret hacminin geliştirilmesini, tank çiftliği oluşturulmasını, depolama-stoklamanın
devamını içerdiğini” belirtmiştir.86 13 Kasım’da Türkiye ile KKTC
arasında turizm eğitimi ve tanıtma alanlarında işbirliğini öngören
Turizm Eylem Planı87 iki tarafın kültür bakanları tarafından imzalandıktan sonra 28 Aralık’ta da Ankara’da Türkiye Kültür Bakanlığı
ile KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı arasında 2011 yılının
Türkiye’de Kıbrıs yılı ilan edilmesine yönelik protokol imzalanmıştır.
Türkiye’nin girişimi ve yardımıyla bu tür adımlar atılırken Türkiye ile KKTC arasında bazı anlaşmazlıklar çıktığı izlenimi de edinilmektedir. KKTC yöneticileri, ortaya koydukları yeni girişimlerle Türkiye’ye olan bağlılıklarına daha fazla vurgu yapmaktadırlar,
fakat yapılması gereken yapısal reformları gerçekleştirmede istekli
davranmadıkları izlenimi de verebilmektedirler. Türk yetkililer ise
KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması için çaba gösterirlerken
aynı zamanda KKTC’nin iç politikasına karışıyor izlenimi verebilmekte ve Kıbrıs Türk halkının tepkisini çekecek söylemler geliştirebilmektedirler. Bu çerçevede KKTC iç politikasında gerginliklerin
yaşanması, genel grevlerle istikrar ortamının sarsılması ve ekonomik
tedbirlerin Kıbrıslı-Türkiyeli kavgası yaratacak ya da böyle bir ikilik
varmış izlenimi verecek şekilde gerçekleştirilmesi toplumlar arası
görüşmelerde Türk tarafının elini zayıflatabilmektedir.88 Türkiye’nin
siyasal ve sosyal etkisi de Kuzey Kıbrıs’taki belli çevreleri rahatsız
edebilmektedirler. Kıbrıs Rum kesiminden gelen bütün araçları karşılayacak şekilde bir Rumun tasarladığı barış heykeli yerine Türkiye
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Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün büyük bir heykelinin konulması, bazı Kıbrıslı Türklerce hoş karşılanmamıştır. Yeni camilerin yapılması, zorunlu din dersi uygulamasının başlatılması ve yaz Kur’an
kurslarının açılması gibi Türkiye tipi dini faaliyetlerin artması da belli Kıbrıslı Türklerin tepkisine neden olmuştur.89 Tüm Kıbrıslı Türkleri temsil etmese de söz konusu çevrelerin tepkileri, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıslı Türklerle ilişkisini uluslararası alanda farklı bir şekilde
gösterebilmekte ve bazı çevrelerdeki işgalci algılamasına delil olarak
sunulabilmektedir. Ekonomik alanda olduğu gibi sosyal ve kültürel
alanda da Türkiye’nin empoze edici izlenimi vermekten kaçınması,
Kıbrıs sorununun geleceği bakımından önem taşımaktadır.
Türkiye’nin Kıbrıs Stratejisi
KKTC’nın Tanıtımı ve Tanınması
Türkiye açısından Kıbrıs görüşmelerine tam destek verirken
ve çözüm yanlısı olduğuna dair her fırsatı değerlendirirken aynı
zamanda KKTC’nin tanınması için çaba göstermek, sorunun çözümünün sağlanması bakımından olumlu bir unsurdur. Tarihsel
çerçevede analiz yapıldığında ve günümüz şartlarında değerlendirildiğinde KKTC’nin tanınmasının oldukça güç olduğu ortadadır.
Ancak bölgesinin ve dünyanın önemli devletlerinden biri haline
gelen, birçok aktörle karşılıklı çıkarlar çerçevesinde yoğun ilişkilere
giren ve böylece birçok gücün kendisine önem atfetmesini sağlayan
bir Türkiye’nin bu konuda da belli derecede başarı sağlama olanağı
bulunmaktadır. Doğrudan tanınma seçeneği küçük küçük atılacak
adımlarla nihai olarak ulaşılabilecek bir hedef olarak bir kenarda tutulduğunda, tanınmayı ima edecek ya da bu yönde gelişme olduğu
izlenimi verecek girişimler ve gelişmeler, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası kamuoyundaki durumunu iyileştireceği ve izolasyonların
kırılmasıyla ekonomisinin düzelmesini sağlayacağı gibi Kıbrıs Rum
tarafı üzerinde de ciddi bir baskı oluşturacaktır.90 Bazı devletlerde ve
uluslararası örgütlerde temsilcilikler açılması, bazı uluslararası toplantılara ve örgütlere gözlemci düzeyinde katılınması, KKTC turizminin geliştirilmesi, KKTC limanlarına ve havaalanlarına doğrudan
uçuş ve seyahatlerin gerçekleştirilmesi, KKTC’de yabancı yatırımların artırılması ve KKTC’nin yabancı aktörlerle doğrudan ticaret
gerçekleştirmesinin sağlanması atılacak adımlar arasında sayılabilir.
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Bütün bunlar, KKTC’nin tanınması yönündeki en küçük bir imadan
bile aşırı rahatsızlık duyan Rumların, zamanın kendi lehlerine işlediği düşüncelerini kırarak görüşmelerde oyalayıcı davranmalarının
önüne geçebilecektir.
Türkiye’nin son dönemlerdeki girişimleri çerçevesinde bu konuda önemli gelişmeler sağlanmıştır, 2010’da da bu yönde çabalar
devam etmiştir. Kıbrıs Türkleri gözlemci olarak da olsa 2004 yılından beri İslam Konferansı Örgütü’nde “Kıbrıs Türk Devleti” adıyla
temsil edilmektedirler. KKTC eğitim kurumları birçok İKÖ üyesi
ülkede ilgili bakanlıklar/kurumlar tarafından akredite edilmiş olup
bu ülkelerden çok sayıda öğrenci Kuzey Kıbrıs üniversitelerinde
eğitim görmektedir. 2010 yılı içinde İKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İslam Kalkınma Bankası Başkanı, İslam Sanayi ve
Ticaret Odaları Başkanı ve İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
Genel Sekreteri gibi çok sayıda İKÖ görevlisi ve üye ülkelerden üst
düzey temsilciler KKTC’ye resmi ziyaretlerde bulunmuşlardır. 12-17
Ocak tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi ve
Umman Sultanlığı’nın Muskat kentlerinde Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı ile İslam Ticareti Geliştirme Organizasyonun girişimiyle ‘Kuzey Kıbrıs’ta yatırım’ konulu tanıtım konferansları düzenlenmiştir. Gazimagosa ile Suriye’nin Lazkiye limanları arasında 30
yıl aradan sonra 18 Ekim 2007’de başlatılan ve AB Komisyonunun,
BM Güvenlik Konseyi ile AB’nin KKTC limanlarının üzerinde herhangi bir ticaret ambargosu olmadığını belirterek onayladığı tarifeli
feribot seferleri 2010 yılı içinde de devam etmiştir. KKTC vatandaşlarının KKTC pasaportları ile Suriye’ye seyahat edebilmeleri Suriye
makamları tarafından kabul görmüştür.91 Hollanda havayolu şirketi
Corendon’un, doğrudan olmayıp Antalya üzerinden olsa da Ercan
havaalanına gerçekleştirdiği haftalık uçuşlar Rumlarda ciddi kaygılara neden olmuştur.92
Nihai Bölünme
Türkiye’nin, kendi çabalarıyla KKTC’nin uluslararası alanda tanınmasının yolunu araştırması dışında, Kıbrıs’ta görüşmelerin başarılı olamaması halinde dikkate alması gereken bir husus, ebedi bir
bölünme durumunun ortaya çıkması olasılığıdır. Türk yöneticiler,
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etkili kesimler ve halk arasında yaygın olan bir kanı, Türkiye’nin
2004 yılındaki Annan Planı çerçevesinde vereceği tavizleri verdiği ve
Kıbrıs sorununun çözümü bakımından yapabileceklerini yaptığıdır.
Türk tarafı ne önerirse önersin Rumlar kabul etmeyeceğine göre ve
AB çevreleri de Türkiye Kıbrıs’ı tamamen terk etse bile Türkiye’nin
AB üyeliği önüne başka engeller çıkaracaklarına göre Türk yetkililerin Kıbrıs’ta her şeyi feda etme yerine ebedi bölünme durumuna
kendilerini hazırlamaları mantıklı gözükmektedir.93
Adanın iki kesimindeki orta yaşlı nesil ve iki tarafta da belli bir
süre sonra yönetimi devralacak olanlar, mülkiyet konusunu çok fazla
önemsemeyebilmektedir. Bunlar daha önce bir arada yaşama tecrübesine sahip değillerdir, bir arada yaşamaya da can atmamaktadırlar.
Bu yüzden bu yeni nesil, büyük riskler ve sorunlar yaratacak olan,
bir arada yaşamayı öngören bir çözümü uygulamaya çalışma yerine
ayrı yaşamayı tercih edebilecektir.94 Son yıllarda yapılan kamuoyu
yoklamalarında Kıbrıslı Türklerin ve Rumların çoğunluğunun ayrı
yapılar altında yaşamak istediklerinin tespit edilmesi de ulaşılacak
bir çözümün büyük ihtimalle kabul edilmeyeceğinin ve bölünmenin
ön plana çıkacağının işaretini vermektedir.95 Ayrılmanın uluslararası alandaki son örneklerden biri olan Kosova’da Arnavutların ve
Sırpların ayrı yaşamasının daha iyi olacağı düşünülürken ve kurulan
Kosova devleti Batılı çevrelerce büyük oranda tanınma elde ederken
Kıbrıs’ta da Rumların ve Türklerin niye ayrı yaşamalarının bir seçenek olarak düşünülmediği sorgulanmaya başlanabilecektir.96
Bu doğrultuda uluslararası alanda daha fazla yorum ve haber
çıkmaya başlamıştır. Financial Times’ta yazan James Blitz, üst düzey bir AB diplomatının, Kıbrıs görüşmelerinde ilerleme sağlanmaması halinde BM’nin arabuluculuktan çekilebileceğini ve bunun Türkiye’yi KKTC’nin bağımsızlığı için çalışmaya iterken ebedi
bölünmeyi gerçek bir olasılık haline getireceğini söylediğini yazmıştır. Blitz’in aktardığına göre, AB diplomatı, Uluslararası Adalet
Divanı’nın Kosova’nın bağımsızlığının uluslararası hukuku ihlal etmediği yönünde karar vermesinden sonra KKTC’nin bağımsız bir
varlık olarak tanınması olasılığının arttığını belirtmiştir.97 The Times
gazetesinde yayımlanan makalesinde Kıbrıs konusunun Türkiye’nin
AB üyeliğine karşı bahane olarak kullanıldığını belirten Eski İngiliz
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Dışişleri Bakanlarından Jack Straw da bu tür bir olasılığa işaret etmiştir. Tek devlet içinde siyasi eşitlik sağlanamıyorsa, adadaki paylaşımın nihai şeklini alabilmesi için, uluslararası toplumun bir tabuyu
yıkarak kuzeyde ve güneyde iki devleti resmen tanıması çözüme yardımcı olabilecektir.98
Ancak nihai bölünme ve Tayvanlaştırma gibi çözüm şekillerinin
Türk tarafı açısından ciddi sıkıntılara neden olma ihtimali de oldukça yüksektir. 23 milyonluk nüfusu ve dev ekonomisiyle kendisiyle
çıkar ilişkisine giren devletlerin sempatisini kazanmış ve ABD gibi
sistem liderlerinin desteğini kazanmış Tayvan’ın durumuna gelmek, Kıbrıslı Türkler açısından oldukça zor olacaktır. AB’nin Doğu
Akdeniz’deki ve dünya genelindeki gücü ile AB güçlerinin Türkiye
karşıtı eğilimi dikkate alındığında ve Rumların ve Yunanlıların da
belli oranda AB içindeki veto güçleri dahil etkileri göz önünde bulundurulduğunda, KKTC’nin uluslararası alanda normal bir varlık
olarak faaliyet gösterebilmesinin de pek kolay olmayacağı açıktır.
Bu şekilde mevcut durumun aşağı yukarı devamı şeklinde ortaya çıkacak bölünme ve Tayvanlaşma seçenekleri, Türkiye’nin AB üyeliği
perspektifini tamamen kaybetmesi ve bundan sonra da Kıbrıs sorununun yükünü taşımaya devam etmesi anlamına gelebilecektir. Bu
çerçevede Türkiye’nin akıllıca yönlendirilmeleriyle sürecin ne şekilde bölünmeyle nihai noktaya ulaşacağı önemlidir. Kıbrıs sorununda
elinden gelen her şeyi yaptığını bütün dünyaya gösteren, olumlu güç
unsurlarıyla sivrilmiş bir Türkiye, Kıbrıslı Türklerin durumlarını rahatlatan gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayabilecektir.
Sonuç
2009 yılı içerisinde Rum lider Hristofyas ile Kıbrıslı Türk lider
Talat arasında gerçekleştirilen toplumlar arası görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığı izlenimi edinilmişti. Temel konularda ilk
defa uzlaşılan ve uzlaşılmayan noktaları içeren kağıtlar hazırlanmış
olmasının, görüşme sürecinde bir ilk olduğuna inanılıyordu. Milliyetçilik yönleri belli derecede daha az olduğu varsayılan Hristofyas ile Talat’ın bir çözüm üretebilecek en uygun aktörler olduğu da
düşünülüyordu. 2010 yılı başlarında Kıbrıs’ı ziyaret eden BM Genel
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Sekreteri Ban Ki-moon da bir anlamda bu ümitler üzerinden süreci
zorlamayı düşünmüştü. Ancak Rum tarafı KKTC seçimlerine yetiştirmek için görüşmelerin yoğunlaştırıldığı dönemde Türk tarafının
öneri paketini reddetti. Hristoyfas da Talat’ın seçimlerde şansını artırabilecek olan o zamana kadarki uzlaşılan noktaları içeren bir belge
yayımlamaya ve detaylı açıklamaların yapılacağı ortak bir basın toplantısı düzenlemeye yanaşmadı. KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri
de görüşme sürecinde belli bir aranın verilmesine neden oldu. Bu
seçimlerde içeride halkın siyasi, sosyal ve ekonomik sorunları çözülemediği, Kıbrıs sorununda ve dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafının
AB üyeliğinde ilerleme sağlanamadığı ve Kıbrıslı Türklere yönelik
izolasyonlar kaldırılmadığı için cumhurbaşkanı değişikliği yaşandı.
Yeni Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin de teşvikiyle görüşmeleri devam ettirme ve çözüm aramada kararlı olduğunu ortaya
koyunca, yıl boyunca sadece mülkiyet konusunda görüşmeler sürdü.
İki taraf arasında 7. kapı olan Yeşilırmak kapısının açılması gibi güven artırıcı önlemler devam ettirildi. Ancak görüşmelerde herhangi olumlu bir ilerleme sağlanamadı. BM Genel Sekreteri’nin Kasım
ayında liderlerle New York’ta yaptığı üçlü görüşme de görüşme sürecinin çökmediğini gösterme dışında bir işe yaramadı.
Kıbrıs sorununun Avrupa Birliği boyutunda ise kör döğüşün
devam ettiği söylenebilir. İngiliz İstinaf Mahkemesi, Avrupa Birliği
Adalet Divanı’nın Orams davasında verdiği görüş çerçevesinde kararını verirken, Rum mahkemelerinin KKTC’deki mülklerin kullanımıyla ilgili kararlarının bütün AB ülkelerinde geçerli sayılması
durumu ispatlanmış olmaktaydı. Buna göre Rum hukukunun Rum
yönetiminin kontrolü dışında olan kuzeyde geçerli olması, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin Lozidiou davası kararı ile başlatılan
sürece ek olarak Kıbrıs Türklerinin ve dolayısıyla Türkiye’nin durumunu iyice zora soktu. Ancak yine AİHM’nin sekiz Rum başvurusunda daha önceki eğilimine paralel olarak iç hukuku tüketme çerçevesinde KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurma şartını
onaylaması, Kıbrıs sorununun sadece hukuk yoluyla Rumların lehine çözülemeyeceğini ortaya koydu. Diğer taraftan AB’nin, Rumların
görüşünü kabul ederek, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün uygulamaya
konmasında Lizbon Anlaşması’nın oybirliğini öngörmeyen prosedürünü kabul etmemesi, AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik samimiye-
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tine bir kez daha gölge düşürdü ve sorunun çözümlenmesi bakımından AB’nin olumlu katkı sağlayamayacağını gösterdi.
Türkiye 2010 yılı içerisinde de Kıbrıs görüşmelerine samimi destek verdiğini ve sorunun bir an önce çözümlenmesini istediğini göstermeye çalıştı. Ancak Türk yetkililer, sorunun Türkiye’nin AB üyeliği önünde engel haline getirilmesi karşısında, AB ile Kıbrıs arasında
seçime zorlanmaları halinde her zaman Kıbrıs’ı seçeceklerine dair
sert ifadeler kullanmaktan da kaçınmadılar. Özellikle Rum gemilerine ve uçaklarına Türk limanlarının ve havaalanlarının açılması
talebi karşısında Türk yetkililerin net cevabı, bunun Kıbrıslı Türklere yönelik izolasyonların kaldırılması halinde yapılacağı şeklinde
oldu. Dolayısıyla Kıbrıs sorunu, AB Konseyi 2006’da alınanlar dışında yeni yaptırımlar belirleme yoluna gitmemiş olsa da, TürkiyeAB ilişkilerinin minimum düzeyde sürdürülmesinin temel nedeni
olmayı sürdürdü. Türkiye, önceki yıldan sarkan görüşme sürecinde
yönetim konusunda önemli açılımlar sağladı. Ekim ayında mülkiyet
konusunda Rumların hoşuna gidebilecek yepyeni bir proje de sundu.
Fakat süreç henüz tıkanma aşamasına gelmediği ve mülkiyet konusunda topraklar Rumların mülkiyetinde kalmak şartıyla 30 milyar
Euroya varacak tazminat ödeme ve AB üyeliği perspektifini kaybetme durumlarıyla karşılaşmadığı için iç politika faktörlerinin de
etkisiyle önemli bir adım atmadı. Bu tür durumlarla karşılaşmadan
önce Türkiye’nin konuyu iyi analiz ederek ve iyi yöneterek Rumlara limanlarını açıp iyice üstün taraf konumuna gelmeyi düşünmesi
ciddi bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. KKTC ekonomisindeki
tıkanmayı aşmak ve KKTC’yi kendini idame ettirebilecek duruma
getirmek için 2010 içerisinde ciddi projeler başlatan Türkiye’nin,
KKTC’de gerçekleştirilecek reformlar çerçevesinde zorlayıcı ve iç siyasete karışıcı bir tutum takınmaması ve böyle bir tutum takındığı
imajını vermemesi de büyük önem taşımaktadır.
Kronoloji99
7 Ocak

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander
Downer, Kıbrıs Türk tarafının “Yönetim ve Güç Paylaşımı”
konusundaki önerilerini, Rum Yönetimi Lideri Dimitris
Hristofyas’a iletti.
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10 Ocak

Rum yönetimi, Türk tarafının önerilerini “kabul edilemez ve
anlaşma zemini olamaz” bulduğunu açıkladı.

11 Ocak

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum yönetimi
lideri Hristofyas arasında 3. yılına giren Kıbrıs müzakerelerinde yoğunlaştırılmış görüşmelere geçildi ve “Yönetim ve
Güç Paylaşımı” ele alındı.

19 Ocak

İngiltere İstinaf Mahkemesi, Orams davasındaki nihai kararında, KKTC’de 1974 öncesi sahibi olduğu arazinin üzerine
konut yaptıkları için İngiliz David-Linda Oram çiftini dava
eden Rum Meletis Apostolides’i haklı bulduğunu açıkladı.

31 Ocak

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Talat ile Hristofyas’ın Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için ortaya koydukları çabalara
“kişisel desteğini” belirtmek amacıyla Kıbrıs’a geldi.

18 Şubat

Rum Meclisi, Kıbrıs’ta garantiler ve garantörlük haklarının
kabul edilemeyeceğini vurgulayan bildiriyi oybirliğiyle onayladı.

24 Şubat

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kıbrıs sorununun
çözümünde garantilerin vazgeçilmezliğini vurgulayan karar
önerisini oybirliğiyle kabul etti.

5 Mart

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) etkin iç hukuk yolu olarak
kabul etti.

18 Nisan

KKTC’de yapılan ve 5’i bağımsız 6 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanı seçimini, ilk turda oyların yüzde 50,38’ini alan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu kazandı.

26 Mayıs

KKTC’deki Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle 30 Mart’ta ara
verilen müzakerelere yeniden başlandı.

27 Mayıs

İrsen Küçük başkanlığındaki azınlık hükümeti, Cumhuriyet
Meclisi’nde güvenoyu aldı.

2 Haziran

BM Genel Sekreteri, BM’nin Amerikalı üst düzey görevlilerinden Lisa Buttenheim’ı yeni Kıbrıs özel temsilcisi olarak
atadı.

21 Haziran

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, mali kriz içinde
olan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) işletme ruhsatını
askıya aldı, KTHY uçuşları durdu.

9 Temmuz

Şarkıcı Jennifer Lopez, KKTC’nin Girne bölgesinde inşa edilen ve Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü olan 20 Temmuzda

260

TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKASI 2010

resmi açılışı yapılacak Cratos Premium otelinin gala gecesinde
vereceği konseri Rum-Yunan lobisinin baskısıyla iptal etti.
19 Temmuz Türkiye’den borularla denizaltından KKTC’ye su getirilmesini öngören, “KKTC’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin
Hükümetlerarası Çerçeve Antlaşması” Lefkoşa’da KKTC Başbakanı Küçük ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil
Çiçek tarafından imzalandı.
2 Ağustos

Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen, güven
mektubunu KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na sundu.

6 Eylül

KKTC ve Rum tarafı, müzakerelerde ele alınmak üzere, mülkiyet başlığında hazırlanan genişletilmiş önerilerini BM aracılığıyla teati etti.

7 Ekim

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev’in Rum kesimi ziyareti sırasında ikili anlaşmalar ve “stratejik eylem planı” imzalandı.

14 Ekim

KKTC ile Rum kesimi arasında geçişleri sağlayan 7. sınır kapısı
olan Yeşilırmak Kapısı, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum
lideri Hristofyas tarafından açıldı.

18 Ekim

Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi, KKTC limanlarından AB ülkelerine doğrudan ticareti öngören Doğrudan
Ticaret Tüzüğü’nün hukuksal zemininin doğru olmadığı yönünde karar aldı.

1 Kasım

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük,
İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı İlkay Kamil, Maliye Bakanı Ersin Tatar ile bürokratlardan oluşan kalabalık bir heyetle,
Kıbrıs müzakerelerindeki mülkiyet konusunu ve Taşınmaz
Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere
Ankara’ya günübirlik ziyarette bulundu ve Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ile birlikte heyetler arası görüşmelere katıldı.

1-2 Kasım

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Rum kesimi ve KKTC’de resmi temaslarda bulundu.

5 Kasım

Rum kesiminde düzenlenen festivalde aşırı milliyetçi Rumlar,
festivale katılan Kıbrıslı Türklere ve diğer yabancı uyruklulara
bıçak, sopa ve zehirli boyayla saldırdı.

13 Kasım

Türkiye ile KKTC arasında turizm eğitimi ve tanıtma alanlarında işbirliğini öngören Turizm Eylem Planı, Kültür ve
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15 Kasım

18 Kasım
25 Kasım
17 Aralık

Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile KKTC Çevre, Turizm ve
Kültür Bakanı Kemal Dürüst tarafından Lefkoşa’da imzalandı.
Türkiye ile KKTC arasında “KKTC’deki Kısmi Hibe Destek
Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü”, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile
KKTC Başbakanı Küçük tarafından imzalandı.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Eroğlu ve Hristofyas arasında üçlü görüşme yapıldı.
BM Genel Sekreteri, Kıbrıs’taki müzakerelerin son durumuna
ilişkin raporunu yayımladı.
İsrail ile Rum yönetimi arasında, Doğu Akdeniz’de münhasır
ekonomik bölgelerin sınırlarının belirlenmesine yönelik anlaşma, güney Lefkoşa’da İsrail Altyapı Bakanı Uzi Landau ile
Rum Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu tarafından imzalandı.
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Giriş
Bu yazının amacı, 2010 yılında gelişen Türkiye-ABD ilişkilerini
analiz etmek ve değerlendirmektir. Konuyu incelemeye geçmeden
önce, kavramsal bir muğlaklığı gidermenin gerekli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. “Türkiye’nin ABD Politikası” başlığında yer
alan “politika” kavramı ile “Türkiye-ABD İlişkileri”nde yer alan “ilişkiler” kavramı esasında farklı içeriklere sahip olmakla birlikte, bu
çalışmada eş anlamlı olarak kullanılacaktır. “Politika” kavramı, hem
Türkiye’nin ABD’ye dönük “siyasasını” yani çıkarlarını, eğilimini,
bakışını, duruşunu, planlı/plansız eylemlerini ve benzeri yönelimlerini, hem de Türkiye ve ABD’nin ikili, bölgesel ve global düzeylerdeki siyasi ilişkilerini kapsamaktadır. Geniş anlamda ele alırsak,
Türkiye’yi ve ABD’yi ilgilendiren tüm “politik/siyasi” gelişmeleri
içermektedir. Türkiye’nin 2010 yılında ABD ile geliştirdiği en önemli
siyasi ilişkiler bu yazının kapsamı içine girecektir.
Türkiye’nin 2010 ABD politikası doğal olarak 2009 yılı tecrübesinin devamı ya da uzantısıdır. Bu nedenle bu yazıyı da geçen seneki
(2009) yazımda kullandığım kavramsal ve tarihsel altyapıya dayandıracağım. Geçen yazımızda belirttiğimiz gibi, Türkiye’nin ABD politikası ya da genel olarak Türkiye-ABD ilişkileri, yapısal ve konjonktürel faktörlerin etkisi altında gelişir. Yapısal olarak; Türkiye’nin içinde
bulunduğu uluslararası ekonomik, siyasi, askeri ve stratejik kurumlar, kurallar ve konum, ABD’ye dönük yönelimini önemli oranda et-
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kileyerek Türkiye’nin iç ve dış politikasına zemin oluşturur. Tarihsel
olarak ise; özelikle 1940-50’lerde başlayan Türkiye’nin ABD’ye yönelimi, üç dönemde oldukça olumlu gelişmiş ve “altın çağ” nitelendirmesine mazhar olmuştur. Bu üç dönem; 1950’lerde Menderes yılları,
1980’lerde Özal yılları ve 2002 sonrası Gül-Erdoğan liderliğindeki
AK Parti yıllarıdır. Ancak 1950’den beri devam eden sürecin diğer
yıllarında ise Türkiye-ABD ilişkileri ciddi krizlerle karşılaşmış, karşılıklı tereddütler oluşmuş ve Türkiye’de özellikle halk düzeyinde
anti-Amerikancılık gelişmiştir. Özellikle 1960’lar, 1970’ler ile 20032007 arası dönemde Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye’nin ABD politikası “krizli yıllar” olarak nitelendirilebilir.1
İlginçtir; Türkiye’nin ABD politikası, Türkiye ile ABD arasındaki
ikili konulardan veya sorunlardan daha çok, iki ülkeyi de yakından
ilgilendiren bölgesel ve/veya global/uluslararası konulardan veya
sorunlardan etkilenmiştir. İki ülkeyi de yakından ilgilendiren değişik uluslararası gelişmeler, Türkiye’nin ABD politikasını “altın çağlarda” olumlu, “krizli yıllarda” ise olumsuz yönde şekillendirmiştir.
Bu bağlamda genel argümanım şudur; iki ülkenin bölgesel ve global konulardaki görüşlerinin ve çıkarlarının örtüştüğü durumlarda
Türkiye’nin ABD politikası “olumlu” yönde, çatıştığı durumlarda ise
“olumsuz” yönde gelişmiştir.
Öncelikle son dönem Türkiye-ABD ilişkilerini şekillendiren biri
olumlu, diğeri olumsuz iki gelişmeyi dikkate almak gerekir. Olumlu
gelişme; 11 Eylül terör saldırıları sonrasında Türkiye’nin ABD nazarındaki öneminin artması ve bunun karşılıklı olarak politikalara
yansımasıdır. Olumsuz gelişme ise; ABD’nin Irak’ı işgali ve sonrasında anlaşmazlıkların ortaya çıkması ve karşılıklı algılamaların ve
tavırların kötüleşmesidir. Ancak her zaman olduğu gibi, Türkiye’nin
Soğuk Savaşın başından itibaren devam eden uluslararası yapısal konumu nedeniyle Türkiye-ABD ilişkileri hiçbir zaman kopma noktasına gelmemiş; aksine 2007 yılından itibaren yavaş yavaş daha da iyi
bir noktaya erişmiştir. Başta Irak ve İran ile ilgili gelişmeler olmak
üzere Türkiye’nin etrafındaki ülke ve bölgelerde ortaya çıkan yeni
uluslararası şartlar, ABD ve Türkiye’yi hızla birbirine tekrar yakınlaştırmış, işbirliği düzeyini artırmış ve ortak hareket etme düşünceleri
doğurmuştur.
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Yeni dönemin adı, bizzat Başkan Obama tarafından 6 Nisan 2009
tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmada ortaya attığı Model Ortaklık şeklinde tanımlanmış ve bu tanımlama, Erdoğan hükümeti ve
özellikle Davutoğlu tarafından da benimsenmişti. Obama’nın Başkan olmasının, Başkanlığı devraldıktan sonra ilk yurtdışı gezisini
Türkiye’ye yapmasının ve Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı’na atanmasının aynı zamana denk gelmesi, aslında Türkiye-ABD ilişkilerindeki Model Ortaklığın amacı ve hedefi konusunda önemli bir ipucu
veriyordu. Şöyle ki, geçen yazımızda da açıkladığımız gibi, Model
Ortaklık, Türkiye’nin jeopolitik hinterlandının yeniden yapılandırılmasını, özellikle İran, Filistin, Irak, Afganistan, Ermenistan gibi
ülkelerin ve ilgili bölgelerdeki sorunların çözülmesini, bu ülkelerin
ve bölgelerin yeniden yapılandırılmasını ve bölgede barış, istikrar
ve güvenliğin artırılmasını amaçlamaktaydı.2 ABD bu sorunların
çözülmesi için Türkiye’den destek beklerken, Türkiye de öncelikle
kendisini doğrudan ilgilendiren PKK terörü ile mücadele, bölgesel
istikrarın sağlanması, Türkiye’nin ekonomik ve mali yapısının geliştirilmesi gibi konularda, ama aynı zamanda başta Irak ve İran’la ilgili
konularda ABD’den destek beklemekteydi.
Bu hedeflere dönük ilk girişimler ve çabalar 2009 yılında başladı. Türkiye ve ABD’nin 2009 yılı gündemi bu çerçevede gelişti. Bunlardan bazıları özetle şunlardı: Irak’ın yeniden yapılandırılması için
girişimler; Türkiye-Ermenistan sınırının açılması için imzalanan
protokoller; İran’ın nükleer programının barışçı şekilde çözümü için
yoğun diplomasi; Filistin sorununun çözümü için bir yandan El Fetih ile Hamas diğer yandan da İsrail ile Araplar arasında arabuluculuk; Afganistan’ın yeniden yapılandırılması için ulusal ve uluslararası
düzeyde girişimler. İkili düzeyde ise; ABD Türkiye’nin PKK terörüne
karşı mücadelesine, IMF-Dünya Bankası-G20’ler gibi global ekonomik alanlardaki konumunun güçlenmesine, demokratikleşme ve sivilleşme çabalarına destek verirken; diğer yandan Türkiye, ABD’nin
Irak’tan asker çekme operasyonuna lojistik ve askeri katkı yapmıştır.
Model Ortaklığın asıl kritik uygulamaları 2010 yılında yapılmıştır. Bu nedenle yıl boyunca Türkiye’nin ABD politikasının başlıca gündemi, Model Ortaklık uygulamaları çerçevesinde yaptığı
girişimlerden oluşmuştur. Bu uygulamaların olumlu ve olumsuz
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boyutlarının analizine geçmeden önce, 2009’dan beri devam eden
bir özelliği vurgulamak gerekir: 2009 yılında Türk dış politikasının
ve Türkiye-ABD ilişkilerinin temel dinamiklerinden biri ve belki de
en önemlisi, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği idi.
Türkiye’nin yumuşak güç karakterli dış politikası, geçici üye olduğu
BM Güvenlik Konseyi’nin barış ve güvenlik misyonu ya da hedefi ile
örtüşmüştü. Bu iki temel üzerinde hareket eden Türkiye, bölgedeki
sorunların çözümünde BM kararlarını ve ilkelerini hayata geçirmek
için çaba harcadı. Aşağıda vereceğimiz örnekler aslında aynı zamanda Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği’nin bir gereği ve
sonucuydu. Bu nedenle Türkiye’nin politikası, ABD’nin politikası ile
Model Ortaklık bağlamında en azından teorik veya ilkesel olarak örtüşmekteydi. Türkiye’nin yumuşak politika tercihinin BM Güvenlik
Konseyi Geçici Üyeliği görevi ve Obama’nın Model Ortaklık fikri ile
örtüştüğü nokta şuydu: Bölgedeki sorunları barışçı yollarla çözmek
ki, bunlardan en önemli ve kritik olanlar, Irak, Filistin ve İran etrafındaki gelişmelerdi. İzleyen bölümde ise Model Ortaklık bağlamındaki 2010 uygulamalarını ve sonuçlarını inceleyeceğiz.
2010 Model Ortak Diplomasisi
Türkiye, Model Ortaklık bağlamını da ilgilendiren konularda,
bölgesel diplomatik ve siyasi ilişkilerin merkezi olmaya 2010 yılında
da devam etti. Türk dış politikası aktörleri, yani Başbakan Erdoğan,
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, hatta Cumhurbaşkanı Gül, Model Ortaklık bağlamında Türkiye’nin etkisini ve rolünü artırmak amacıyla,
sayılması bile çok zahmetli birçok gezi yaptı, girişimlerde bulundu
ve maksimum çaba gösterdi. Politika yapıcıların yıl boyunca çok
yoğun bir programla yaptıkları resmi veya gayri resmi ziyaretler ve
ulaşım ve iletişim teknolojisinin sağladığı imkanlarla gerçekleşen
yoğun mekik diplomasisi aralıksız devam etti. Türkiye’nin 2010 yılı
boyunca Orta Asya’dan Balkanlar’a, Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar
geniş bir alanda Afganistan’dan İran’a, Irak’a, Filistin’e, Lübnan’a ve
Suriye’ye kadar birçok bölge ülkesinin devam eden sorunlarının çözümü yolunda oynadığı aktif rol ve girişimler, aslında sadece Türk
dış politikasının değil aynı zamanda ve hatta daha çok Model Ortaklık sürecinin somut adımlarıydı.
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2010 yılında Türkiye ile ABD arasındaki ikili diplomatik, siyasi
ve ekonomik ilişkiler, 2009 yılındaki kadar hareketli ve yoğun değildi. İki taraf arasında yapılan karşılıklı üst düzey resmi ziyaretler
veya yüz yüze temaslar, 2009 yılına göre daha az sayıdaydı. Obama
ile Erdoğan, hemen hemen her bölgesel veya ülkesel gelişmede telefon aracılığıyla görüşmüş olmalarına rağmen, yüz yüze temasları bir
kez oldu; o da Başbakan Erdoğan’ın 11-13 Nisan 2010 tarihlerinde
Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye gitmesi ve bu
minvalde Başkan Obama ile görüşmesidir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise konumu ve rolü gereği nispeten daha yoğun ve fazla sayıda
görüşme yaptı; özellikle ABD Dışişleri Bakanı Clinton ile tüm kritik
anlarda ve konularda yaptığı görüşmeler dikkat çekiciydi. Her kritik gelişme öncesinde, sırasında ve sonrasında iki bakan telefonla ya
da Washington’da yüz yüze görüştüler. Erdoğan ile Obama ve Davutoğlu ile Clinton arasındaki görüşmelerin içeriğini belgeleriyle ispat
etmemiz mümkün olmamakla birlikte, tüm görüşmelerin temel konusunun Model Ortaklık uygulamaları olduğunu tahmin etmek zor
değildir.
Bu görüşmelerin havası, 2009 yılına göre önemli ölçüde farklılaşmıştır. 2009 yılında Model Ortaklığın oluşumuna dönük öncü adımlar ve işler konuşulurken, 2010 yılında Model Ortaklık uygulamaları
neticesinde ortaya çıkan ilk sonuçlar ve ürünler ele alınmıştır. Özellikle Türkiye’nin etrafında gelişen ve Türkiye’nin de resmen ve yoğun
bir şekilde dahil olduğu olaylar, Türkiye-ABD ilişkilerinin başlıca
konusu olmuştur. Bu olaylar ve ortaya çıkardığı manzara, tarafların
birbirine dönük politikasını, bakışını ve imajını da yakından etkilemiştir. Genel olarak, Türkiye’nin ABD’ye ve ABD’nin Türkiye’ye dönük politikası bu olaylar çerçevesinde belirginleşmiştir.
Sonuçları itibarıyla değerlendirdiğimizde, bu olayların ve karşılıklı politikaların kısmen rutin ve olumlu bir şekilde, ama kısmen de oldukça olağanüstü ve olumsuz şekilde geliştiğini söyleyebiliriz. Rutin
ve olumlu boyutta çok büyük ve görünür bir gelişme olmazken; olağanüstü ve olumsuz boyutta sarsıcı ve şaşırtıcı sorunlar olmuş; krize
giden bir süreç yaşanmıştır. İzleyen bölümde bu gelişmeleri ayrıntılarıyla analiz edeceğiz: Önce Model Ortaklık çerçevesindeki olumlu
ve rutin gelişmeleri, ardından olumsuzlukları ve krizleri, son olarak
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da Türkiye-ABD ilişkilerinin sürekliliğinde ana unsur olan ve yılın sonunda gelişen NATO ve Füze Kalkanı konusunu analiz edeceğiz.
Türkiye’nin Düzen Kuruculuk Rolünde Süreklilik
2010 yılı içinde Model Ortaklık bağlamında en önemli hedef, bölgesel ve küresel sorunların çözüme kavuşmasını, yeni bir bölgesel ve
ülkesel düzenin kurulmasını, barış, istikrar ve güvenliğin artmasına
yol açacak bir dönüşümü sağlamaktı. En azından Türkiye’nin temel
hedefi, bu çerçevede bir dış politika izlemek, gerek yumuşak güç nitelikli dış politikasına, gerekse BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği’ne
uygun ve uyumlu bir performans ortaya koymaktı. Türkiye’nin bu
bağlamdaki girişimlerinin başında, netameli sorunları olan ülkelerde istikrar, barış ve düzenin kurulmasını sağlamak vardı.
Her biri diğerinden daha önemli ve birbirine bir şekilde bağlı
olan sorunların başında Irak gelmekteydi; zira hem Türkiye hem
de Obama yönetimi açısından Irak’ın öncelikli bir yeri vardır. Irak;
Türkiye’nin çıkarları açısından güvenlik, refah ve barış; ABD’nin çıkarları açısından ise prestij, hegemonya ve denge anlamına gelmektedir. 2010 yılı içinde Irak’ta en önemli konu, 7 Mart’ta yapılan genel
seçimler sonrasında yeni bir hükümetin kurulması sürecinin başarıyla sonuçlanması idi. Türkiye ve ABD’nin Irak konusundaki ortak
çıkarı, Irak’ta istikrarın ve güvenliğin oluşumunu sağlamaktı. Bunun
yolu ise, ülkedeki tüm kesimlerin katıldığı bir seçimin yapılmasını,
sonrasında Irak’ın bütünlüğünü ve istikrarını sağlayacak bir hükümetin kurulmasını ve İran’ın veya başka bir ülkenin etkisinden uzak
bir yeniden yapılanma sürecinin gelişmesini başarmaktı.
Türkiye’nin Irak’ta istikrarı kurmak bağlamındaki faaliyetlerini
üç gruba ayırmak mümkündür. Birincisi, 2007-2008 yılında kurulan Türkiye-ABD-Irak Üçlü İşbirliği Mekanizması çerçevesindeki
gelişmelerdi. Üçlü İşbirliği Mekanizması’nın temel hedefinin PKK
terörüne karşı mücadele etmek olduğu dikkate alınacak olursa, 2010
yılında bu bağlamda iki noktada çok önemli bir eğilim gelişti. Öncelikle, PKK örgütü 2010 yılının büyük bir bölümünde ateşkes yaptığı
için, Türkiye’ye karşı çok büyük ve vahim bir terör faaliyeti olmadı.
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Zaman zaman özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde veya
İstanbul’da patlak veren sokak gösterileri ve çatışmalar dışında, PKK
teröründe ciddi bir düşüş yaşandı. Bu gelişmede ABD ile 5 Kasım
2007 yılında imzalanan “İstihbarat Paylaşımı Anlaşması”nın çok
önemli rol oynadığını göz ardı etmemek gerekir.
Bu bağlamda ikinci önemli gelişme, yine bu anlaşma sonrasında
Ankara ile Erbil arasındaki yakınlaşmanın somut olarak hızlanmasıdır. 2010 yılında dikkat çeken önemli bir adım, Erbil’deki Kürt Bölgesi Yönetimi ile Ankara arasındaki diyaloğun artık “normalleşmesi”
ve “rutin” hale gelmesidir. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında 2010
yılında devrim niteliğinde karşılıklı ziyaretler öne çıktı. Bunlardan
ilki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ticaret Bakanı Çelebi’nin
23 Mart’ta Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarette Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ve Davutoğlu ile görüşmesiydi.3 Çelebi, IKBY’den
Türkiye’yi resmi unvanla ziyaret eden ilk yetkili olsa da, Türkiye-Erbil ilişkilerinin gelişimi bakımından en önemlisi değildi. Zira daha
önemli gelişme, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve bakanlardan oluşan 15 kişilik heyetin 2-7 Haziran tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret ederek Ankara ve İstanbul’da hem sembolik hem de içerik bakımından
çok çarpıcı görüşmeler yapmasıydı. Barzani’nin Ankara’da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı gibi üst düzey resmi temasları,
İstanbul’da başta TÜSİAD olmak üzere sivil toplum örgütleriyle görüşmeleri ve ORSAM adlı bir “Türk” düşünce kuruluşunda verdiği
konferans, çok çarpıcı bir manzara doğurdu.
Diğer yandan, İçişleri Bakanı Atalay, 26 Eylül’de Erbil’i ziyaret
ederek, IKBY Başkanı Barzani, IKBY İçişleri Bakanı Kerim Sincari
ve IKBY Başbakanı Berham Salih ile görüştü. Atalay muhataplarıyla
Kuzey Irak’taki PKK varlığına karşı IKBY ile işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Hemen ardından, 28 Eylül’de, Irak’taki ABD Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Lloyd Austin, Ankara’yı ziyaret ederek Atalay’la görüştü.
IKBY Eski Başbakanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel
Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani ile, aralarında IKBY Tabii Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami’nin de olduğu bir heyet ise, 26 Ekim’de
Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüştü. Listelediğimiz tüm bu görüşmeler, Türkiye’nin PKK terörünün ve Kürt so-
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rununun çözümü bağlamında Kürt Bölgesi Yönetimi ile yaptığı iletişim ve diyalogun ne kadar arttığını göstermesi açısından önemlidir.
Türkiye’nin Üçlü İşbirliği Mekanizması çerçevesinde Irak’la ilişkilerinin ikinci boyutu, Irak’ta yeni hükümetin kurulması sürecindeki girişimleri idi. 2010 yılı içinde Irak ile Türkiye arasındaki karşılıklı
ziyaretlere baktığımızda, Türkiye’nin Irak’ta hükümetin kuruluş sürecinde aktif bir arabuluculuk rolü oynadığını açık bir şekilde görebiliriz. Zira bu ilişkiler Irak’taki tüm tarafları içermiştir: 25-26 Haziran tarihlerinde Irak Başbakanı Nuri El-Maliki’nin Danışmanları
Tarık Necim ve Sadık El-Rıkabi; 19 Temmuz tarihinde Allavi liderliğindeki Irak heyeti ve Şii Lider Muktada El-Sadr; 7 Ağustos tarihinde Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu (KDK) lideri Nuri
El-Maliki’nin özel temsilcisi sıfatıyla Irak Hükümet Sözcüsü Ali ElDabbagh; 9-11 Ağustos tarihlerinde Irak Eski Başbakanı ve seçimlere Irak Ulusal İttifakı bünyesinde katılan Irak Milli Reform Hareketi
Lideri İbrahim Caferi; 10-13 Eylül tarihlerinde Irak Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Tarık El-Haşimi; 4-5 Kasım tarihlerinde Irak Başbakan
Yardımcısı ve Irakiye Listesi adına siyasi süreç müzakerelerini yürüten Rafi İsavi. Tüm bu ziyaretlerin başlıca gündem maddesi, Irak’ta
hükümet kurma çalışmaları konusunda Türkiye’nin desteğini veya
en azından görüşünü almaktı. Bu süreçte tüm taraflarla Gül ve Erdoğan daha çok Davutoğlu’nun görüşmüş olması, Türkiye-ABD ilişkisinin etkisini gösteriyordu.
Irak’ta hükümetin kurulması sürecinde Türkiye’nin ve ABD’nin
gönüllerinde, laiklik ve Batıcılık konusundaki olumlu görüşleri nedeniyle İyad Allavi vardı. Bu tercihin nedeni aynı zamanda Allavi’nin
liderliğindeki Irakıyye koalisyonunun önceki seçimlere göre daha
güçlü çıkmış olmasıydı. Ancak Allavi’nin hükümet kurmaya yetecek
kadar parlamento çoğunluğuna sahip olmaması ve bir koalisyon hükümetinin kurulması için Şiileri veya Kürtleri ikna ederek yeterli çoğunluğu sağlayamaması, Türkiye ve ABD’nin Irak işbirliğinin sınırlarını bir kez daha göstermiştir. Bazılarına göre, Türkiye ve ABD’nin
istememesine rağmen hükümeti Allavi’nin yerine Maliki’nin kurması, ikilinin İran karşısındaki zayıf konumunu ya da İran’ın Türkiye’ye
karşı etkinliğini ortaya koymuştur.4 Bu nedenle Türkiye’nin Maliki
hükümeti ve Şiiler ile kısa süreli de olsa bir “kırgınlık” yaşadığı söy-
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lenebilir. Bu kırgınlık, ancak 28-29 Mart 2011 tarihinde Başbakan
Erdoğan’ın Irak ziyaretiyle telafi edilmiştir.5
Türkiye-Irak ilişkilerinde Irak’ın yeniden yapılandırılması bağlamındaki diğer önemli konu, ABD’nin Irak’tan asker çekme sürecine
Türkiye’nin yaptığı katkıdır. Türkiye’nin bu sürece katkısını, doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Doğrudan katkısı,
Türkiye’nin askeri ve coğrafi imkanlarını ABD’nin asker çekme operasyonuna destek verecek şekilde açık tutmasıdır. Türkiye, İncirlik’i
ve diğer hava üslerini, hava sahasını ve genel olarak ilgili askeri
alanlarını ABD’nin asker çekme operasyonları için kullanılmasına
izin vermiştir. Dolaylı katkısı ise, Türkiye’nin ABD ile müttefik olmasının sağladığı eşsiz avantaj yanında,6 yukarıda da belirttiğimiz
şekilde Irak’ın istikrar ve güvenlik içinde yeniden yapılandırılmasına yaptıkları olmuştur. Resmen 2007’den beri devam eden bu katkı;
2010 yılında seçimler sonrasında hükümetin kurulmasında oynadığı
rol, üçlü mekanizmanın işletilmesi ve Irak’la geliştirdiği diplomatik,
ekonomik ve diğer ilişkiler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Bu ilişkiler
aslında Türkiye’nin Model Ortaklık uygulamalarının Irak örneğindeki üçüncü alanını oluşturmaktadır.
Türkiye ile Irak arasında 2009 yılında kurulan Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği Konseyi, 2010 yılında Türkiye ile Irak arasındaki
ekonomik, ticari, diplomatik ve güvenlik ilişkilerinin daha da gelişmesini sağlamıştır. Burada somut olayların tek tek incelenmesinden
daha önemli nokta, Türkiye-Irak ilişkilerinin artık rutinleşmesi, hatta ötesine geçmiş olmasıdır ki bu, Konsey ve imzalanan anlaşmaların ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Türkiye ile Irak’ın en azından 2003
sonrası dönemde olduğu gibi birbirine dönük karşılıklı tehdit ya da
güven krizi durumu artık ortadan kalkmıştır. Türkiye-ABD ilişkilerine paralel olarak Türkiye-Irak ilişkileri de olumlu ve yükselen bir
eğilim göstermiştir. Tüm bunların, Irak’ın yeniden yapılandırılması
ve güvenliğinin sağlanması amacına uygun bir katkı olduğuna ise
hiç şüphe yoktur. Her ne kadar tüm bunlar örneğin İran’ın Irak üzerindeki etkisinin yok olduğu anlamına gelmese de, ABD’nin güvendiği Türkiye’nin bölgede en azından İran kadar etkili bir aktör haline
geldiği şeklinde yorumlanabilir. Bu faaliyetlerin toplam sonucunun,
Irak’ın Model Ortaklık anlayışına uygun şekilde yeniden yapılandırılması anlamına geldiği ise açıktır.
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Türkiye, 2010 yılında ABD ile işbirliğine paralel olarak bir yandan
Irak’la ilişkilerini geliştirirken diğer yandan güney komşusu Suriye
ile yoğun temaslarını devam ettirdi. Türkiye’nin Suriye ile ilişkileri
bağlamında iki konu gündemde idi. Bunlardan ilki, Lübnan’da istikrarın ve güvenliğin sağlanması bağlamındaki ilişkiler, diğeri de Türkiye ve Suriye’nin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çerçevesinde imzaladığı anlaşmaların uygulamaya konulması çabalarıydı.
Lübnan’da istikrarın ve güvenliğin sağlanması bağlamında Türkiye,
Katar’ı ve zaman zaman Suudi Arabistan’ı da yanına alarak Suriye’nin
Lübnan’daki etkisini ve rolünü kullanmaya çalıştı. Suriye’nin Lübnan’daki tarihi ve askeri gücü, Hizbullah ile yakın ilişkisi, İran’la ikili
ilişkileri, Lübnan ve Filistin sorunları ile ilgisi dikkate alındığında,
genel olarak bölgede ve özel olarak Lübnan ve Filistin sorununda ne
kadar etkili olduğu bilinmektedir.
Türkiye, Suriye’nin Lübnan ve Filistin konularında yapıcı rol
oynayabilmesi için çok uzun zamandır yoğun bir diplomasi uygulamaktadır. Bu bağlamda, bir yandan Erdoğan 13-14 Şubat’ta ve Davutoğlu 7 Mart’ta sırasıyla Katar ve Suriye’yi ziyaret ederken; diğer
yandan Suriye Devlet Başkanı Esad ve Katar Emiri Hamad bin Halife
El-Tani Türkiye’ye gelip Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve
Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüşmeler yaptılar. 9 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Gül, Erdoğan, Esad ve El-Tani ile
üç ülkenin dışişleri bakanlarının da bulunduğu İstanbul’da gerçekleşen zirve toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, “bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla aramızdaki eşgüdüm ve
işbirliğinin sürdürülmesinin gereğine işaret edilmiştir,”7 denmiştir.
Bu açıklama, Lübnan ve diğer alanlarda Türkiye merkezli bir düzen
kurma projesinin ipucunu vermektedir.
Bu zirvenin hemen arkasından, 22 Mayıs’ta Lübnan Başbakanı
Saad Hariri’nin Ankara’ya resmi bir ziyaret yapması ve Türk liderlerle görüşmelerde “ikili ve bölgesel konuların” ele alınması, aslında
Lübnan konusunun ne kadar ön planda olduğunu göstermiştir. Bu
ziyaretleri, Davutoğlu’nun 19 Haziran’da Şam’da Esad ve Hariri ile
görüşmesi ve 24-25 Kasım’da Başbakan Erdoğan’ın Lübnan’a çok geniş kapsamlı ziyareti ve girişimleri izlemiştir. Özellikle Erdoğan’ın
Lübnan’da tüm siyasi ve sivil gruplarla görüşmeler yapması, hem
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Lübnan’da hem de diğer bölge ülkelerinde ve Batıda büyük bir ilgi
çekmiştir. Türkiye, Lübnan’da olası bir iç savaşı önlemek için çaba
sarf etmiş, Şiileri ve İran’ı istikrarın korunması için ikna etmeye çalışmıştır. Erdoğan’ın ziyaretinin, hem Türkiye’nin Lübnan ile ikili
ilişkilerini geliştirmeye hem de Lübnan üzerinden Ortadoğu’da istikrarı ve barışı sağlamaya çalıştığını görmek gerekir. Zira Lübnan’daki
istikrarsızlığın başta İsrail, Suriye ve İran olmak üzere tüm bölgeyi
olumsuz şekilde etkileyeceği bilinmektedir. Aslında Türkiye böyle bir olumsuzluğu engelleyerek ABD-Türkiye Model Ortaklığının
“bölgesel istikrar ve düzen kurma boyutuna” katkı yapmaktadır.
Bölgesel istikrar bakımından Türkiye’nin dahil olduğu bir başka önemli konu Afganistan ve Pakistan girişimleriydi. Türkiye’nin,
terörle mücadele çerçevesinde ABD ve NATO’nun Afganistan’daki
operasyonlarına büyük katkılarının olduğu açıktır. Türkiye 2010
yılında, hem ISAF içinde rol oynamaya hem de Afganistan’ın yeniden yapılanmasına katkı vermeye devam etti. Türkiye, Kabil Bölge
Komutanlığı’nı 31 Ekim 2009 tarihinde ikinci defa üstlenmesinin
ardından 1 Ocak 2010’da BM Güvenlik Konseyi’nde Afganistan konularında koordinatör ülke görevini Japonya’dan devraldı;8 böylece
Afganistan konusundaki görünürlüğünü daha da arttırdı. Bu bağlamda, 26 Ocak’ta Afganistan’da barış, huzur ve refahın sağlanması
amacıyla Afganistan ve komşularını bir araya getiren “Asya’nın Kalbine Dostluk ve İşbirliği İstanbul Zirvesi” yapıldı. Toplantı sonunda
Afganistan’ın komşularıyla enerji, ekonomi ve siyasi alanda ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen İstanbul Beyanı yayımlandı. Hemen
ardından, 27-28 Ocak’ta, Davutoğlu, Afganistan’ın sosyal ve ekonomik durumunun ele alındığı Londra’daki Afganistan Konferansı’na
katıldı. Davutoğlu burada İstanbul Zirvesi’nde ele alınan bölgesel
işbirliği konusuna vurgu yaptı. Nihayet, 19-21 Temmuz’da, Davutoğlu, uluslararası toplumu bir araya getiren Kabil Konferansı münasebetiyle Afganistan’da girişimlerde bulundu.9 Tüm bu girişimleri, Türkiye’nin, Afganistan’ın yeniden yapılandırılması yönünde ve
ABD’nin başrol oynadığı çalışmalara yaptığı katkılar şeklinde değerlendirmek gerekir.
Diğer yandan, 2010 yılında Türkiye’nin yumuşak güvenlik bağlamında iki rolünün daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Birincisi,
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Türkiye’nin dini eğitimde önemli bir tecrübesi olan İmam Hatip
Lisesi modelini veya benzerini, hem Afganistan hem de Pakistan’da
uygulama çalışmalarıydı. Bu çerçevede Afganistan ve Pakistan Milli Eğitim Bakanları ve ilgili bürokratlar 19 Ocak’ta Türkiye’ye gelip
Türkiye Milli Eğitim Bakanı ve bürokratlarıyla eğitim alanında işbirliği için çalışmalar yaptı.10 Bu projenin temel amacı, Afganistan
ve Pakistan’ın terörle mücadelesine Türkiye tipi “dini eğitim” yoluyla
katkı sağlamaktı.
Türkiye’nin bu sürece yaptığı ikinci katkı, Cumhurbaşkanı Gül’ün
öncülüğünde oluşan Türkiye-Afganistan-Pakistan Cumhurbaşkanları arasında yapılan zirve toplantılarıdır ki, bunlardan dördüncüsü
yani Gül-Karzai-Zerdari Zirvesi 25 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleşmiştir. Hemen ardından Gül, 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde Pakistan’ı
ziyaret ederek, iki ülke arasında yatırımlar, tarım, ticaret ve eğitim
konularında mutabakat zabıtları imzalandı. Gül’e Pakistan’ın en yüksek ödülü olan Nişan-ı Pakistan ödülü ve doktora unvanı verildi.11
Türkiye’nin Model Ortaklık kapsamında bölgesel düzen kurma
çabalarının üçüncü halkası Balkanlar’dı. Her ne kadar Ortadoğu,
Kafkaslar ve Orta Asya bölgeleri kadar ivedi ve kritik olmasa da,
Türkiye’nin Balkanlar’da barış, istikrar ve güvenlik için yaptığı girişimler 2010 yılında da devam etti. Bu bağlamdaki önemli girişimlerinden biri, Bosna-Hersek’in NATO’ya üyelik amacıyla izlediği
politika idi ki, meyvesini 22-23 Nisan’da Tallinn’de yapılan NATO
Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısında verdi. Bu toplantıda
Bosna-Hersek’in Üyelik Eylem Planı’na katılım talebi kabul edildi.12
Türkiye’nin Balkanlar’da düzen kuruculuk bakımından diğer
girişimi, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan gibi üç “rakip” ve
hatta “savaşan” tarafı barış masasına çekerek ülkeler arasındaki sorunları çözmek ve işbirliğini geliştirmek için yaptığı çalışmalardır. 9
Şubat’ta Davutoğlu, Bosna ve Sırbistan Dışişleri Bakanları ile birlikte
Bosna-Sırbistan ilişkilerinin normalleştirilmesi ve aralarında güven
tesisinin idamesi için çalışırken; 24 Nisan’da Gül, Harris Sladziç ve
Boris Tadiç’i Üçlü Balkan Zirvesi için İstanbul’da bir araya getirdi.
Bu girişimler, Bosna-Sırbistan ilişkilerinin normalleştirilmesine ve
Bosna-Hersek’in Belgrad’a üç yıl aradan sonra büyükelçi atamasına
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katkı yaptı. Bu arada, Türkiye’nin hem Bosna-Hersek’le hem de diğer
ülkelerle ikili ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını da gözden kaçırmamak gerekir.13
2010 yılında Kafkaslar bölgesi bakımından kayda değer bir gelişme olmamıştır. Bu bölgeyle ilgili en önemli konu, Türkiye-Ermenistan arasında 2009 yılında imzalanmış olan iki protokolün uygulamaya konulması idi. Ancak bu konuda beklenen gelişme olmadı; çünkü
protokoller her iki ülkenin meclisinden geçmediği için uygulamaya
konulamadı. Böylece Obama’nın ve Türkiye’nin Model Ortaklık konseptinin önemli bir unsuru olan Türkiye-Ermenistan yakınlaşması ve
bölgesel düzenin istikrarına katkıda bulunması ideali gerçekleşemedi. Bu başarısızlıkta, başta Ermenistan’ın, ama aynı zamanda sınırlı
bir derecede Türkiye’nin rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle
Ermenistan Anayasa Mahkemesinin, protokollerin Ermenistan’ın
Türkiye ile ilgili iddialarını ve ilişkilerini değiştirmeyeceği yönünde bir karar alması, Ermenistan’ın işgal ettiği Azeri topraklarından
çekilmeyeceği ve Azerbaycan konusunun ayrı bir mesele olduğu yönündeki açıklamaları, Türkiye’nin şevkini ve planını da etkilemiştir.
Diğer yandan AK Parti hükümeti, hem mütekabiliyet ilkesi gereği
hem de özellikle Türkiye’deki milliyetçi ve Ermeni karşıtı tarafların
baskısından dolayı, protokolleri TBMM’ye sunmak ve onaylamaktan
geri durmuş; bunun yerine Azerbaycan’la özel ilişkilerinden taviz
vermediğini göstermek için çaba sarf etmiştir. Türkiye’nin Kafkaslar
politikası tekrar Azerbaycan’a doğru güçlenme eğilimine girmiştir.
Böylece, 2009 yılında imzalanan protokollerin uygulanması “başka bir bahara” belki de “hiç gelmeyen bir bahara” ertelenmiş oldu.
Ancak bu başarısızlık, Kafkaslar’da istikrar ve düzeni çok olumsuz
etkilememiştir; çünkü 2010 yılında bu yönde bir kriz ya da çatışma
patlak vermemiştir.
Türkiye’nin Kafkaslar politikasında çok önemli bir aktör olan
Rusya ile ilişkileri daha da ileri gitmiş; iki ülke arasında enerji, vizelerin kaldırılması, ticaret ve diplomasi alanlarında önemli mesafe
kat edilmiştir. Bu ilişkilerin, Türkiye-ABD ilişkilerine alternatif veya
Model Ortaklığın ruhuna aykırı olduğunu söylemek güçtür; zira bu
dönemde ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin de olumlu geliştiği,
Obama ile Putin’in iyi bir diyalog içinde olduğu bilinmektedir. Bu
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durumda Türkiye’nin ABD ile Rusya yakınlaşmasına paralel bir süreç takip ettiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda çok kritik konulardan ilki ve belki de hem global hem de bölge politikası açısından birincisi, nükleer silahsızlanma çabalarıydı ki, Türkiye özellikle
İran nedeniyle bu sürecin merkezinde yer alan ülkelerden biriydi.
Nükleer Silahsızlanma Diplomasisi
Türkiye’nin 2010 yılında aktif ve öncü olduğu konulardan biri,
nükleer silahsızlanma amacıyla yaptığı girişimlerdi. Türkiye-ABD
ilişkilerinin ve Model Ortaklık konseptinin belki de en önemli konusu, İran merkezli nükleer silahsızlanma çabalarıydı. Bunun nedeni,
kısmen Obama’nın nükleer silahsızlanma konusuna verdiği önemden kaynaklanıyorken, daha çok İran nükleer programının barışçı
yollarla sona erdirilmesi amacından dolayı idi.
Türkiye’nin İran nükleer programının barışçı yollardan çözüm
sürecine en başından itibaren dahil olduğu bilinmektedir: 5+1 Grubu ülkeleri ile İran arasında arabuluculuk yaparak sorunun barışçı yollardan çözümü için çaba sarf etmişti. 1 Ekim 2009 tarihinde
Cenevre’de yapılan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) çatısı altındaki 5+1 Grubu ile İran görüşmeleri sürecinde de arabulucu
rolü oynamıştı. 1 Ekim buluşmasında varılan en önemli uzlaşma,
İran’ın elindeki düşük orandaki zenginleştirilmiş uranyum ile İran’ın
enerji için ihtiyaç duyduğu daha yüksek orandaki uranyumun “takas” yapılması üzerine idi. Anlaşma gereği, bu takas sonucunda
İran’ın nükleer programını durdurması, yani nükleer zenginleştirme
yapmaması bekleniyordu. Ancak bu takasın nasıl yapılacağı konusunda anlaşmazlık vardı. 5+1 Grubu ülkeleri, takasın Fransa veya
Rusya aracılığıyla ve İran’ın elindeki zenginleşmiş uranyumun tamamını içerecek şekilde yapılmasını istemekteydi. Ancak İran bunu kabul etmemiş; hem aracı ülkeleri hem de miktarı uygun bulmamıştı.
Dolayısıyla, takasın uygulanmasındaki sorunlar nedeniyle Cenevre
Anlaşması hayata geçirilemişti. Bu kilitlenme noktasında Türkiye,
İran’ı Takas Anlaşması’nı imzalamaya ikna etmek için devreye girdi.
Başkan Obama, UAEK Başkanı Baradey’den Brezilya Devlet
Başkanı Lula’dan ve Başbakan Erdoğan’dan bu sürece katkı yapmak
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amacıyla rol oynamalarını istedi. Obama’nın bu amaçla Lula’ya ve
Erdoğan’a bir mektup yazarak Tahran’la takas anlaşması için çaba
göstermesini istediği basına yansıdı.14 Diğer yandan, Davutoğlu’nun
bizzat kendisinin verdiği bilgiye göre, Baradey de Davutoğlu’na takas anlaşması yapılması için İran’ı ikna etmesi talebinde bulunmuştu.15 Kanaatime göre, Obama aynı talebi Erdoğan ve Davutoğlu’na
11-13 Nisan tarihlerinde New York’ta yapılan Nükleer Güvenlik
Zirvesi’nde de yapmıştı.16
Tüm görüşmelerin ana gündemi, Türkiye ve Brezilya’nın İran’ı
takasa ikna etmesiydi. New York Zirvesi’nin hemen arkasından Türkiye ve Brezilya’nın birlikte hızlı bir şekilde İran’la yoğun görüşmeler
yapmaya başlamaları tesadüfi değildi ve bu amaca dönüktü. Dışişleri
Bakanı Davutoğlu, 16 Nisan’da Türkiye-Brezilya Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu II. Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya’yı ziyaret
etmiş, hemen ardından 19-20 Nisan’da İran’a giderek Ahmedinejad,
Muttaki ve Celili ile görüşmüştür. 9-11 Mayıs’ta ise İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ali Laricani, İstanbul’da düzenlenen İslam
Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Genişletilmiş Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı münasebetiyle Türkiye’ye gelmiştir.
Tüm bu ziyaretlerin gündeminde olan nükleer takas anlaşması en
nihayetinde Tahran’da 16-17 Mayıs tarihinde imzalandı. Tahran’da üç
ülke dışişleri bakanlarının da bulunduğu gösterişli bir toplantıda Erdoğan, Lula ve Ahmedinejad’ın imzaladığı Takas Anlaşması, özünde
1 Ekim’deki Cenevre toplantısında yapılan uzlaşmayı düzenlemekteydi. Ancak bu anlaşma ilginç bir şekilde başta Clinton olmak üzere
ABD yönetiminin desteğini alamadı. Clinton, Takas Anlaşması’nın
imzalandığı gün yaptığı açıklamada, Anlaşmanın BM Güvenlik
Konseyi’nde İran’a karşı geniş kapsamlı bir ambargo kararının alınmasına engel olamayacağını açıkladı.17 Hemen ardından, ABD’nin
hazırladığı bir ambargo karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi’ne sunuldu. 9 Haziran’da Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada İran’a
karşı ambargo tasarısı Türkiye ve Brezilya’nın “hayır” oylarına rağmen kabul edildi.18 Türkiye ve Brezilya’nın “hayır” oyları belki oylamanın sonucunu değiştirmedi; ancak ABD yönetiminin tepkisini çekti. Basına yansıyan haberlere göre, Obama Erdoğan’dan“evet
değilse bile en azından çekimser kalmasını” istemişti.19 Türkiye’nin
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buna rağmen hayır oyu kullanması, Türkiye’nin İran’ı “koruduğu”
veya “nükleer programını korumaya çalıştığı” yönünde eleştirilere
yol açtı. Bu tür eleştirilerin nedeni elbette sadece Takas Anlaşması
değildi.
Asıl sorun, özellikle Erdoğan ve Davutoğlu’nun nükleer silahsızlanma konusunda “eşitlik-adalet-bölgesel düzeyde nükleer silahsızlanma” görüşlerini ileri sürmesi ve bu görüşleriyle İsrail’in nükleer
silahlarını gündeme getirmesi idi. Erdoğan hükümetinin tüm süreç
boyunca nükleer silahsızlanmanın sadece İran’ı değil, bölgedeki tüm
ülkeleri ve bilhassa İsrail’i kapsaması gerektiğini ifade etmesi, İsraillileri ve dünyadaki İsrail lobisini çok kızdırmıştı. Hele bu vurgunun
İsrail’in bölgedeki en iyi dostu olarak kabul ettiği Türkiye tarafından
yapılması, kızgınlığı daha da artırdı. ABD’nin de bundan farklı bir
tutumunun olmadığını söylemek gerekir. Dolayısıyla, Türkiye’nin
nükleer silahsızlanmada adalet ve eşitlik talebinin büyük bir tepki
yarattığı açıktı. Buna bir de, Takas Anlaşması’nın imzalanmasından
çok kısa bir süre sonra, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde meydana
gelen ve Türkiye, İsrail ve ABD’yi bir kez daha karşı karşıya getiren
Mavi Marmara Krizi’ni eklemek gerekmektedir.
Model Ortaklık Krizleri
2010 yılının ilk yarısı Model Ortaklık uygulamalarının hazırlık
aşamaları ile geçerken, ikinci yarısı bu uygulamaların ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlarla ya da anlaşmazlıklarla öne çıktı. Türkiye-ABD
ilişkileri 2010’un ikinci yarısında kısmen geçmişe dayanan belirtileri
veya temelleri olan üç konuda ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle
kriz noktasına tırmandı. Bunlar; Takas Anlaşması ve BM Güvenlik
Konseyi’ndeki İran’a karşı ambargo kararına Türkiye’nin “hayır” oyu
kullanması; Gazze ablukasını sona erdirmek için yola çıkan Mavi
Marmara gemisine yapılan İsrail saldırısı sonucu (biri Amerikan vatandaşlığına da sahip) dokuz Türk vatandaşının öldürülmesi ve Wikileaks belgeleri çerçevesinde ortaya çıkan biraz bozuk atmosferdi.
Bunlara bir de müzmin sorun olan Ermeni tasarısının ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilmesi nedeniyle yaşanan kısa
dönemli gerginliği eklemek mümkündür. Bu krizler, Model Ortaklı-
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ğın, Türkiye ve ABD tarafından aslında farklı anlaşıldığını gösteren
örneklerdir. Bu örnekler Türkiye’nin Model Ortaklığa bakışı ve bu
çerçevedeki “düzen kuruculuk rolü” ile ABD’nin Model Ortaklıktan
anladığının ve Türkiye’den beklediklerinin uyuşmadığını ortaya koymuştur.
Takas Anlaşması Krizi
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Takas Anlaşması esasında 5+1
Grubu ülkeleri ile İran’ın Cenevre’de UAEK çatısı altında yaptıkları
görüşmelere dayanmaktaydı. Taraflar, İran’ın nükleer program sorununun çözümü için, İran’ın nükleer yakıt üretme programını iptal
etmesi, o ana kadar zenginleştirdiği uranyumu Batılılara teslim etmesi, karşılığında Batılı ülkelerin tıpta ve enerji üretiminde kullanılabilecek miktar ve oranda uranyumu İran’a teslim etmesi üzerine
anlaşmışlardı. Yine yukarıda belirttiğimiz bu işlemlerin gibi ancak
Türkiye’nin ve Brezilya’nın aracılığıyla yapılacağı görülmüştü. Bunun
üzerine, iki ülke İran’ı yoğun bir diplomasi ve diyalog sürecinde ikna
ederek Takas Anlaşması’nı imzalamışlardı. Takas Anlaşması’na göre,
İran elindeki 1200 kilogram %3.5 oranında zenginleşmiş uranyumu
Türkiye’ye teslim edecekti ki, bu miktar en nihayetinde Türkiye’den
Batılı ülkelere aktarılacaktı. Buna karşın P5+1 ülkeleri, 120 kilogram
%20 oranında zenginleştirilmiş uranyumu yine Türkiye aracılığıyla
İran’a verecekti. Ayrıca, İran artık nükleer zenginleştirme yapmaktan
vazgeçecekti. İran’ın nükleer yakıtı karşılanacak ama İran bir nükleer
üretim gücü olmayacaktı.
Bu anlaşma sonrasında sorunun çözülmesi yolunda yeni bir
dönemin başlaması beklenirken, oldukça sürpriz bir şekilde durum daha da gerginleşti. Zira Takas Anlaşması’na atılan imzaların
mürekkebi daha kurumadan, ABD Dışişleri Bakanı Clinton ve İsrailli yetkililerden “anlaşmanın yeterli olmadığı, beklenen çözümü
sağlamadığı, dolayısıyla kabul edilemeyeceği” yönünde açıklamalar
geldi.20 Bu itirazın nedeni, Takas Anlaşması’nın imzalanması değil,
anlaşmanın içeriğinin yetersiz ve uygun olmadığı iddiası idi. ABD
ve İsrail tarafı, takasa tabi olacak miktarın 1200 kilogramdan fazla,
iddiaya göre 2700 kg olması gerektiğini iddia ettiler. ABD ve İsrail,
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İran’ın bu anlaşma ile nükleer reaktörlerini tamamen kapatacağını
ve nükleer programını tamamen sona erdireceğini taahhüt etmemiş
olması nedeniyle anlaşmanın kabul edilemeyeceğini ileri sürdüler.
Daha genel bir perspektiften bakarsak; Türkiye, İsrail ve ABD
arasındaki anlaşmazlığın nedeni, üç ülkenin dış politika yaklaşımlarındaki farklılıktan kaynaklanmıştır: ABD ve İsrail, İran’ın hiçbir
zaman ve hiçbir şekilde nükleer üretim yapmaması gerektiğini savunurken; Türkiye, uluslararası hukuk (yani NPT) gereği ülkelerin
barışçı nükleer programa sahip olabileceğine, başka ülkeler (İsrail ve
diğerleri) gibi İran’ın veya isteyen başka ülkelerin de nükleer zenginleştirme yapabilmesinin mümkün olduğuna inanmaktadır.21
Bu nokta Türkiye ile ABD’nin Model Ortaklık konusundaki anlayış farkını göstermektedir: Türkiye, bölgesel ve diğer uluslararası
sorunların yumuşak güç yöntemleriyle yani uluslararası hukuka,
normlara ve anlaşmalara göre, eşitlik, adalet, barış, diplomasi, ikna
ve işbirliği ile çözülmesini savunurken buna karşın ABD yönetimi,
en azından bu konuda “kayırmacı ve sert güç” uygulamasından yana
tutum sergilemiş; İsrail ve İran konusunda oldukça sübjektif olup,
İsrail’i korumak ama İran’a sert ve zorlayıcı güç uygulamayı devam
ettirmek istemiştir.
Her ne kadar, ABD yönetimi İran konusunda genel olarak “sert
güç” yanlısı bir tavır takınmış ise de, aslında ABD yönetimi içinde
fikir ayrılığı da yok değildi. Takas Anlaşması ve diğer konularda
Obama kanadı ile Clinton kanadı arasında ciddi bir farklılık vardı.
Obama ve taraftarları (güvercinler), uluslararası sorunların aynen
Türkiye gibi yumuşak güç yöntemi ile çözülmesinden yana iken,
Clinton ve onu etkileyen İsrail lobisi (şahinler) İran’a karşı sert güç
kullanımını istemişlerdi. Yönetim içindeki bu mücadele, kısmen
ABD sisteminin İsrail lobisi etkisi altındaki bilinen yapısal işleyişi
gereği, kısmen de Clinton’ın Dışişleri Bakanlığı konumu ve rolü nedeniyle, Clinton tarafının istediği yönde gelişmiştir. Clinton tarafı
Takas Anlaşması’nın yetersiz olduğunu, İsrail de İran’ın uluslararası
toplumu kandırdığını iddia ederek, İran’a karşı daha sert bir tedbir
alınabilmesi amacıyla bir süredir zaten gündeminde olan İran’a yaptırımlar taslağını BM Güvenlik Konseyi’ne sundu.
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Böylece Takas Anlaşması daha okunmadan, İran sorunu BM Güvenlik Konseyi’ne geldi. 9 Haziran tarihinde yapılan oylamada, 5 daimi üyenin de dahil olduğu 12 ülkenin “evet”, 1 ülkenin “çekimser”
ve Türkiye ve Brezilya’nın ise “hayır” oyuyla, İran’a karşı ağırlaştırılmış ambargo uygulanmasına karar verildi. Bu oylamada ABD ile
Türkiye’nin farklı tutum takınmaları, bir anda iki ülke arasında bir
kriz veya gerginlik sürecinin başlamasına yol açtı. Bir yazarın ifadesiyle, Washington’un çok önemli gördüğü stratejik ve ulusal güvenlik
konularında Türkiye’ye güvenilemeyeceği görülmüştü ki,22 bu müttefikler arasında bir güven krizi idi.
Bu krizin nedeni, aslında daha derinde Türkiye’nin geleneksel
“sadık müttefik” imajında ve politikasında ortaya çıkan farklılaşmanın ABD’de ve İsrail ve lobisinde doğurduğu şaşkınlıktı. Türkiye,
geleneğinden farklı bir şekilde hareket ederek ABD ve diğer Batılı
müttefiklerine karşı yönde bir oy vermişti. Bu tavır, aslında iki ülke
arasında her konuda “Model“ bir Ortaklık olmadığı yönünde bir resim ortaya koymuştur. Ama daha önemlisi, bu kriz, bölgesel konuların çözümü konusunda Türkiye’nin ABD’den farklı düşünebileceğini
göstermiştir. Bu farklılıklardan diğeri, Filistin sorunu idi.
Mavi Marmara Krizi
Mavi Marmara olayı, bir süredir zaten kötü giden Türkiye-İsrail ilişkilerini daha da gerginleştirerek derin bir kriz noktasına tırmandırdı. 2009 yılı içinde “one minute” olayı ile bozulmaya başlayan, ardından “alçak koltuk krizi” ile büyüyen Türkiye-İsrail krizi,
Mavi Marmara olayı sonrasında daha da derinleşti. Türkiye İsrail’in
gemilere saldırısını “korsanlık” şeklinde nitelendirirken, İsrail de
Türkiye’nin Mavi Marmara insani yardım operasyonuna dönük tavrını “terör örgütlerine destek” olarak değerlendirdi. Bununla da kalmadı; kriz karşılıklı suçlamalara ve taleplere paralel olarak neredeyse
çatışma noktasına tırmandı. Türkiye, istediği adımları atmaması durumunda İsrail ile ilişkilerini düzeltmeyeceğini ileri sürerken; İsrail
de Türkiye’nin İran gibi hareket ettiği şeklinde suçlamalarda bulunduı. Türkiye, İsrail ile ilişkilerinin eski konumuna gelebilmesi için
dört ön şart koydu: İsrail, gemileri hemen teslim etmeli; işlediği ulus-
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lararası suçun soruşturulması için BM İnsan Hakları Komisyonu’na
destek vermeli; ölen Türk vatandaşlarının ailelerine tazminat ödemeli ve nihayet Türkiye’den özür dilemeliydi.23 İsrail, bunlardan ikisini; gemilerin serbest bırakılması ile tazminatı verebileceğini açıklarken, diğer ikisini kabul etmeyeceğini ifade etti. 2010 yılı içinde
BM Genel Sekreterinin başlatmış olduğu soruşturma süreci krizi
bitirmeye yetmedi.
Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerginlik, doğal olarak sadece
İsrail’i değil aynı zamanda ABD’nin ve özellikle ABD’deki İsrail lobisinin çok tepkisini çekti. Soli Özel, bu noktaya şöyle parmak
basmaktaydı:“Türkiye’nin İsrail ile arasının açılması ve Mavi Marmara olayı sırasında kullanılan popülist retorik ABD ile ilişkilerine
zarar vermiş, pahalıya mal olmuştur. …BM Güvenlik Konseyi’nde
İran tasarısında ‘hayır’ oyunun yarattığı olumsuz etkiyle birlikte
Türkiye-ABD ilişkileri ciddi şekilde darbe yedi.”24
Bu ihtimali de göz önünde bulunduran Türkiye, hasarı tamir etmek için bir dizi girişimlerde bulundu: Dışişleri Bakanı Davutoğlu
olayların yaşandığı günlerde (1-2 Haziran tarihlerinde) daha krizin
sıcaklığı kaybolmadan Washington’a ivedi bir ziyaret yaptı. Davutoğlu, Clinton ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jones ile görüşerek,
Türkiye’nin İran politikasını ve Mavi Marmara yaklaşımını açıkladı.
Bizzat görüşmenin yapılması ve görüşme sonunda Davutoğlu’nun
“ABD Türkiye’nin kaygılarını çok daha iyi anlamıştır” açıklaması,
Model Ortaklık ilişkisinin devam edeceğini göstermekteydi.25
Mavi Marmara sorunu her ne kadar Türkiye-ABD ilişkilerini ciddi bir şekilde sarsmış olsa da, ABD’nin Türkiye’yi tamamen haksız
bulduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü hem Türkiye’nin Gazze sorununa dönük politikası BM Güvenlik Konseyi’nin özellikle 1860 sayılı
kararına uygun bir girişimdi, hem de Mavi Marmara’ya yapılan İsrail
saldırısı uluslararası açık deniz alanında yapıldığı için özü itibarıyla uluslararası hukuka aykırı bir adımdı. Diğer yandan, Türkiye’nin
Filistin sorununa yönelik çözüm politikası ABD’nin politikasıyla büyük oranda örtüşmekteydi; zira her iki taraf da Filistin’de iki devletli
çözümden yanaydı ve bu projenin uygulanabilmesi için Gazze bölgesinin işgalden kurtulması gerekmekteydi. Bunun sağlanabilmesi
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için ise, BM Güvenlik Konseyi’nin 1860 sayılı kararında belirtildiği
gibi, İsrail’in Gazze ablukasının ve ambargosunun sona erdirilmesi
ve bölgeye insani yardım gönderilmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin Mavi Marmara
politikası ABD’de özellikle Obama kanadında büyük bir tepki doğurmamıştır.
Ancak bu hiçbir olumsuz sonuç doğmadığı anlamına gelmemekteydi. Bilakis, İsrail lobisine yakın olan gazeteler ve yazarlar,
Türkiye’nin İran ve Mavi Marmara politikasını kıyasıya eleştirerek,
Türkiye’nin eksen kayması içinde olduğunu iddia etmişlerdir. Bu bölüme geçmeden önce, Türkiye-ABD ilişkilerinde bir gerginlik oluşturan iki olaya, yani Ermeni Sorununa ve Wikileaks Belgeleri konusuna değinilecektir.
Ermeni Soykırımı Tasarısı
Her sene Mart-Nisan aylarında neredeyse istisnasız ve rutin bir
durum haline gelen, Türklerin 1915 yılında Ermenilere sözde soykırım yaptığı iddiasını taşıyan ve Kongre’de yasalaşmasını isteyen meşhur Ermeni tasarısı, 2010 Mart ayında ABD Temsilciler Meclisi Dış
İlişkiler Komitesi gündemine geldi. Genelde her sene alt komitelerde
reddedilen bu tür bir tasarı, 2010 yılında bu kez farklı sonuçlandı:
Komitede yapılan oylamada tasarı bir fark oyla, yani 22’ye karşı 23
oyla kabul edildi.
O anda büyük bir şaşkınlık yaratan Dış İlişkiler Komitesi kararının arkasında yatan asıl neden, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorun
veya krizden ziyade, Ermenilere yakın duran Komite Başkanının
tavrı ile Obama’nın idealist yaklaşımı idi. Öncelikle Komite Başkanı,
oylama sürecini manipüle ederek, tasarı lehinde karar çıkması için
elinden gelen her türlü prosedürel taktiği kullandı. Örneğin, oylamaya gelemeyen temsilcilerin salona gelmesi için sandıkları dakikalarca bekletmesi ama karar lehine çoğunluğun oluşmasından hemen
sonra oylamayı durdurması bunun bir göstergesiydi. Diğer yandan,
Obama’nın daha önceki Başkanlardan farklı olarak, Türkiye’nin stratejik önemini vurgulayan bir mektubu temsilcilere göndermemiş

289

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

olması nedeniyle, Demokrat senatörler Pelosi ve Ermenilerin etkisi
altında kalarak oy kullanmamıştır.
Obama’nın Ermeni konusundaki tutumu özünde kendisinin idealist yaklaşımına dayansa da, sonuç itibarıyla Ermeni tasarısı yasalaşabilmesi için gerekli Kongre sürecini tamamlayamadığı için kadük
kaldı. Böylece, Ermeni tasarısı Türkiye-ABD ilişkilerini derinden
sarsan bir olaya ya da krize neden olmadan 2010 yılı gündeminden
düşmüş oldu. 2010 yılının başında atlatılan bu kriz etkisini kaybetse
de, İran ve İsrail ile yaşanan krizler ilerleyen aylarda devam etti.
Tüm krizler Türkiye-ABD ilişkilerini temelden sarsmasa da, ileriye dönük şüpheleri ve endişeleri artırdı. Hele ABD diplomatlarının
Türkiye hakkında yazdıkları belgeleri açığa çıkaran Wikileaks krizi
patlak verince bu tür şüphelerin ve endişelerin derecesi biraz daha
yükselme eğilimi gösterdi.
Wikileaks Krizi
Julian Assange adında bir Avustralyalı’nın kurduğu Wikileaks
internet sitesine ABD’nin değişik kaynaklarından sızdırılan iki yüz
binden fazla diplomatik belgenin bir kısmı Türkiye ile ilgili idi.
Türkiye’de görev yapmış olan Amerikan diplomatların Türkiye Hükümeti, yöneticileri ve politikaları hakkında ileri sürdükleri olumsuz, eleştirel ve küçük düşürücü görüşler, iddialar veya söylentiler,
Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kriz doğurma potansiyeli taşımaktaydı. Belgelerde; Türkiye’nin Balkanlar’a ve Ortadoğu’ya dönük tutumu yeni “Osmanlıcılık olarak tanıtılmakta; AK Parti Hükümetinin
iç işlerine dönük kışkırtıcı iddialar ortaya konmakta, Başbakan Erdoğan hakkında küçültücü suçlamalarda bulunulmakta, bazı bakanlar hakkında suçlamalar dile getirilmekte, Türk halkı ve inançlarıyla
ilgili yakıştırmalar yapılmakta ve Erdoğan ile Gül arasında çekişme
olduğu iddia edilmekteydi.26 Diğer yandan, belgelerde Türkiye ve
hükümet hakkında olumlu ve lehte görüşler de mevcuttu; örneğin,
Türkiye’nin ABD için ne kadar stratejik önemde bir ülke olduğu belirtilmekte, bölgesel denge ve köprü rolü övülmekte, siyasi özelliğine destek verilmekte ve Başbakan Erdoğan hakkında olumlu sözler
söylenmekteydi.27
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Wikileaks belgeleri, devletler arası ilişkiler düzeyinde bir kriz
olmaktan çok, diplomatların insani özelliklerinin ortaya çıkardığı
olumsuzluklardan kaynaklanmaktaydı. Bu nedenle Wikileaks olayı,
Türkiye-ABD ilişkilerine ciddi bir etki yapmadı. Belgelerin ortaya
saçıldığı bir anda Davutoğlu ve Clinton Washington’da görüşerek
krizin devletlerarası ilişkiler düzeyine çıkmasını önlediler. Clinton,
Davutoğlu’ndan ve Türkiye’den özür dilerken; Davutoğlu da bu belgeler sızmadan önce Türkiye’yi bilgilendirdikleri için Clinton’a teşekkür etti. Davutoğlu ve Clinton görüşme sonrasında yaptıkları ortak
basın toplantısında Türkiye-ABD ilişkilerinin Model Ortaklık hedefinde bir değişiklik olmayacağını açıkladılar.28
Bu açıklama elbette ki Türkiye-ABD ilişkilerinin sürekliliği açısından önemliydi; ancak bakanların sözleri ve düşünceleri aslında
bir süredir Türkiye-ABD ilişkilerinde devam eden gerginliği tamamen ortadan kaldırmadı. Diğer bir ifadeyle, yukarıda bahsettiğimiz İran ve Mavi Marmara krizleri, ABD tarafında Türkiye ile ilgili
olumsuz görüşleri yaygınlaştırdı. Bu görüşlere göre, Türkiye “eksen
kayması” içinde idi.
Eksen Kayması Tartışmaları
2010 yılının ikinci yarısında Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan
krizler, ABD’li ve bazı Avrupalı gazeteci, yazar, akademisyen ve entelektüeller tarafından Türkiye aleyhine görüşlerin ortaya konulmasına
yol açtı. Bunlardan özellikle Wall Street Journal gazetesinde yazılan
köşe yazıları, Türkiye’nin Batı’dan Doğu’ya doğru eksen kaymasında
olduğunu ileri sürdüler. Bu görüşlere göre, Türkiye’nin İran ve Filistin politikası, İsrail ve Batı’dan uzaklaşıp İran ve onun desteklediği
Hamas gibi radikal örgütlere doğru yaklaştığını göstermekteydi.29
Bu yazıları ve görüşleri dikkatli okuduğumuzda, asıl sorunun
Türkiye’nin özellikle Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi “sadık bir
müttefik” rolü oynamamasından, yani ABD ve İsrail gibi stratejik
müttefikleriyle eskiden olduğu türde işbirliği yapmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu noktada belirleyici (f)aktörlerin ise
ABD’deki ve dünyadaki İsrail lobisinin ve bu lobiye yakınlığıyla bi-
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linen Yeni Muhafazakarların olduğunu söyleyebiliriz. Bu gruplar,
Türkiye’nin bir yandan İran, Hamas ve diğer gruplara karşı çok sert
bir politika izlemesi, diğer yandan ABD ve İsrail’in politikasına açık
bir destek vermesi gerektiğini düşünmekteydi. Bu kesimler, sadece
Türkiye’nin değil, Obama Hükümetinin de “ılımlı-güvercin” politikalarını eleştirmekteydiler. Amerikan medyasında güçlü bir ses olan
Fox TV gibi medya kanallarını izlendiğinde, bu kesimlerin aslında
ABD’nin Başkan Bush döneminde olduğu gibi saldırgan ve tek yanlı bir politika izlemesini istedikleri görülmektedir. Bu nedenle, bu
gruplar Obama ve Türkiye’nin Model Ortaklık gibi “ılımlı-şahin”
nitelikli bir işbirliğine de karşı tavır sergilemektedirler. Belki işte
bu nedenle, Obama’nın Türkiye’ye büyükelçi olarak atamak istediği
Francis Joseph Ricciardone’yi veto etmişlerdi. Bu olay Yahudi lobisi
ile Yeni Muhafazakarların, Türkiye-ABD Model Ortaklık ilişkisine
gösterdiği sembolik bir tepki olarak yorumlanabilir.
Ancak gerek Obama yönetimi içinden, gerekse genel olarak ABD
siyasetindeki Yahudi lobisinden bazı mensupların da olduğu aktörler, Obama ve Türkiye’nin Model Ortaklığına destek olmaktadırlar.
Center for American Progress gibi liberal düşünce kuruluşlarının
içinde olduğu bu lobi, Türkiye’nin bölgede oynadığı rolü desteklemekte, en azından belli standartlardan ve kriterlerden uzaklaşmamak şartıyla Türkiye’nin dış politikasından ve Türkiye-ABD ilişkilerinin sürdürülmesinden yana tavır almaktadırlar. Türkiye’nin İran
ve Filistin politikalarına her ne kadar şüpheyle baksalar da bunu tam
olarak reddetmemekte; Türkiye’nin uluslararası yapısal konumunda ve rolünde köklü bir değişiklik olmadığı sürece, bir eksen kayması olmayacağını bilmektedirler.30 Bu bağlamda 2010 yılı sonunda çok önemli bir gelişme, NATO ile ilgili meselelerde Türkiye’nin
gösterdiği performanstır. 2010’un sonuna doğru NATO bağlantısı,
eksen kayması tartışmalarından bir dereceye kadar etkilenmiş olan
Türkiye’nin bu tartışmaları sona erdirebilmesi için önemli bir fırsat
olarak ortaya çıktı.
Türkiye’nin Yapısal Konumunun Konsolidasyonu
Türkiye’nin yukarıda bahsettiğimiz krizler karşısında oldukça sıkıştığı bir dönemde, NATO’nun Yeni Stratejisi ve buna bağlı Füze
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Kalkanı projesi gündeme geldi. Başta ABD olmak üzere NATO ülkeleri, özellikle İran kaynaklı bir füze saldırısına karşı savunma sistemi kurmak amacıyla tedbirler almaya başladılar. Bir yandan NATO
stratejisini geliştirmek, diğer yandan da füze savunma sistemini yerleştirmek için girişimler başlayınca, Türkiye’nin rolü ve önemi bir
anda öne çıktı. Soğuk Savaş zamanında olduğu gibi Türkiye’nin bir
cephe ülkesi olması ve komşusu olan İran’a karşı “savunma” sistemine ev sahipliği yapması gündeme geldi; en azından ABD ve Batı
basınında bu yönde yazılar yazıldı.31
Doğal olarak bu durum Türkiye’nin son yıllarda geliştirmeye
çalıştığı dış politika anlayışıyla uyuşmamaktaydı; zira Türkiye’nin
“komşularla sıfır problem politikasına”, “barış vizyonuna”, “yumuşak güç anlayışına”, İran dahil tüm bölgeyle yakın ilişkiler geliştirilmesi hedefine zarar verecek bir süreci işaret etmekteydi. NATO
gibi askeri bir örgütün “sert güç anlayışı” ve “ABD ağırlıklı politikası” Türkiye’nin işini zorlaştıracaktı. Bu sebeple, başta Davutoğlu
olmak üzere AK Parti hükümeti, NATO’nun yeni stratejisine ve füze
savunma sistemine sıcak yaklaşmadılar; hatta itiraz ettiler.32 Ancak,
Türkiye’nin bu projeyi tamamen reddetmesi iki nedenle mümkün
değildi: Birincisi, Türkiye’nin en güçlü Batı bağlantısı olan ve uluslararası sistemdeki konumunun temel taşı olan NATO’ya “hayır”
demesi hem teknik/prosedürel hem de siyasi-stratejik nedenlerle
mümkün değildi. İkincisi, 2010 yılında meydana gelen krizler nedeniyle Türkiye’nin imajı ve durumu çok eleştirilmiş olduğu için, yeni
bir krizin daha patlak vermesi Türkiye’nin ABD ve Batı ile ilişkilerini
daha da derin bir çıkmaza sokabilirdi.
AK Parti hükümeti, NATO’ya “hayır” diyerek ABD’yi karşısına almak yerine, bu gelişmeyi kendi lehine çevirmeye çalıştı; Türkiye’nin
stratejik ve siyasi konumunu ve önemini öne çıkararak geçmişteki
krizleri gidermek istedi. Öyle ki, Davutoğlu’nun “NATO’nun sahibi biziz”33 şeklindeki ifadesi ve Gül’ün “Eksen şimdi doğru yerine
oturuyor”34 açıklaması, Türkiye’nin NATO üzerinden eksen kayması
tartışmalarına verdiği anlamlı cevaplardı. Türkiye, konjonktürel bir
krizi, uluslararası yapısal konumunu kullanarak aşmaya çalıştı.
Dolayısıyla, Türkiye NATO’nun Yeni Stratejisini ve Füze Kalkanı projesini sorgusuz-sualsiz kabul etmedi. Kısmen NATO ülkelerini uyarmak kısmen de Türk kamuoyunu teskin etmek amacıyla,
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Türkiye’nin bazı şartlarının olduğunu ve bu şartlar yerine gelmedikçe
Türkiye’nin “evet” demeyeceğini ilan etti.35 Bu şartlar, füzelerin tüm
NATO topraklarının savunmasını kapsayacak şekilde konuşlanması, Türkiye’nin tüm topraklarının füze savunma kapsamına girmesi,
NATO belgelerinde hiçbir ülkenin isminin (özelde İran’ın) isminin
geçmemesi ve füze savunma sisteminin mali yükünün adaletli bir
şekilde paylaştırılmasıydı.
Bu süreçte önemli bir karşılıklı ikna sürecinin yaşandığına şahit
olduk. ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen 3-4
Eylül tarihlerinde Ankara’yı ziyaret ederek Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve Milli Savunma BakanıVecdi Gönül ile görüştü. 8 Ekim tarihinde, NATO Genel Sekreteri
Anders Fogh Rasmussen, Ankara’da Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüşerek, NATO-AB İlişkileri başta olmak üzere Kasım’da yapılacak olan Lizbon Zirvesi’ne giden süreçte
NATO’nun gündeminde yer alan konuları müzakere etti. Davuğlu ve
Gönül, 14 Ekim tarihindeki Lizbon Zirvesi hazırlıklarını ele almak
amacıyla, Brüksel’de NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak
Toplantısı’na katıldı. Nihayet, 19-20 Kasım tarihlerinde Gül’ün başkanlığında Davutoğlu ve Gönül’ün de bulunduğu bir heyet, Lizbon’da
gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.36
NATO’nun yeni stratejik konsepti ve buna bağlı Füze Kalkanı Projesi, Lizbon Zirvesi’nde Türkiye’nin de olumlu oyu ile kabul
edildi. Bu karar, sadece NATO için değil, aynı zamanda Türkiye’nin
dış politikası ve Türkiye-ABD ilişkileri açısından da oldukça kritik
bir tercihtir. Bu karar, Türkiye’nin Batı bloğu içinde olmaya devam
ettiğini, NATO ve uluslararası sistem içindeki konumunun değişmediğini, bir eksen kaymasının olmadığını ve Türkiye-ABD Model
Ortaklığının NATO bağlamında devam ettiğini ortaya koydu. Ancak
bu kararın, eğer tam olarak uygulanabilirse, Türkiye’nin yeni dış politikasını zora sokacağını göz ardı etmemek gerekir.
Diğer Gelişmeler
2010 yılında Türkiye-ABD ilişkilerinin başka birçok boyutu da
mevcuttu. Daha çok detay veya “düşük politika” niteliğinde olduğu
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için bunları kısaca belirtmek yeterli olacaktır. Model Ortaklık bağlamında iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi,
özellikle serbest ticaret bölgesinin kurulması yönünde bazı girişimler oldu; Devlet Bakanı Çağlayan, 18-21 Mayıs tarihlerinde resmi
temaslarda bulunmak üzere ABD’yi ziyaret ederek, ABD Ticaret
Temsilcisi Büyükelçi Ron Kirk, Ticaret Bakan Vekili Dennis Hightower ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü. Ancak bu yıl içinde
herhangi somut bir gelişme olmadı.
Türkiye’nin 2009 yılında başlayan G-20 içindeki konumu da devam etti. Erdoğan bu amaçla 26-27 Haziran tarihlerinde Toronto’da
yapılan G-20 zirvesine katıldı ve Obama ile de görüştü. Doğal olarak
bu görüşmede sadece G-20 konusu değil, Türkiye’nin BM Güvenlik
Konseyi’ndeki İran oylaması ve Mavi Marmara olayına dönük politikası ele alındı. Aynı şekilde, 23-30 Eylül tarihlerinde New York’ta
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 65. Genel Kurul görüşmelerine
Gül başkanlığında, Babacan, Davutoğlu ve Çevre ve Orman Bakanı
Eroğlu’nun da yer aldığı bir heyet katıldı. Bu toplantı süresince de,
Türkiye ile ABD arasındaki konular ele alındı. Tüm bu görüşmeler
sonucunda ortaya çıkan sonuç; her ne kadar iki ülke arasında bir
anlaşmazlık yaşanmış olsa da, Model Ortaklığın devam etmesi yönündeydi.
Nihayet, Türkiye-ABD ilişkilerinin Türkiye iç politikası bakımından durumuna baktığımızda, 2010 yılı içinde, bu alanda en azından
2009 yılına göre olumlu veya olumsuz yönde ciddi bir gelişme olmadı. Aynen 2009 yılında olduğu gibi, Türkiye’deki demokratikleşme
ve sivilleşme çabaları devam etti, Ergenekon davası sürdü, AK Parti
hükümetinin politikaları hiç değişmeden devam etti. Tüm bu gelişmeler, Türkiye-ABD Model Ortaklığının iç politika bakımından bir
kesinti ya da sorun yaşamadığını göstermektedir.
Sonuç
Türkiye-ABD ilişkilerinin yapısal olarak süreklilik ama konjonktürel olarak değişken bir özelliğe sahip olduğunu ve Türkiye’nin ABD
politikasının ikili ilişkilerden daha çok üçüncü ülkeler ve bölgelerle
ilgili olaylardan etkilendiğini iddia etmiştik. Bu iddiamızın ispatı-
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nı 2009 ve 2010 yıllarında çok çarpıcı bir şekilde gördük. Şöyle ki,
Türkiye-ABD ilişkileri, 2009 yılında yükselen bir ivme kaydederken
2010 yılında ciddi krizlerle karşı karşıya geldi. Türkiye 2009 yılında
BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğini yapmaya başlamış, Başkan
Obama’nın ziyareti ile birlikte ABD ilişkilerini Model Ortaklık düzeyine getirmiş, Model Ortaklık çerçevesinde Ortadoğu, Balkanlar,
Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerinde düzen kuruculuk rolü oynamaya çalışmış, bölgesel ve ülkesel sorunların çözümü için çaba sarf etmiştir. Böylece Türkiye-ABD ilişkileri bir kez daha “altın çağ” düzeyine ulaşmıştır.
Bu şekilde altyapısı oluşan Model Ortaklık ilişkisi 2010 yılında
asıl uygulama dönemine girdi. 2009’dan 2010’a devredilen miras,
Model Ortaklık yanında BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği idi.
Türkiye’nin kendi “barış vizyonuna dayalı” dış politika hedefleri yanında bu iki faktör, Türk dış politikasına 2010 yılında çok önemli
misyon yüklemiştir. Bu misyonun 2010 yılındaki başlıca hedefi, İran
nükleer programı ve İsrail-Gazze/Filistin, Irak, Lübnan, Afganistan,
Suriye gibi ülkeler etrafında devam eden kritik sorunları barışçı, hukuksal, diplomatik ve diyalog yoluyla çözmekti. Türkiye, tüm sorunları çatışma ve şiddet kullanarak değil, uluslararası hukuk, diplomasi
ve ikna yöntemleri yardımıyla çözmeye çalışmıştır ki, Model Ortaklığın özünde de bu vardı.
Ancak bu yazıda detaylı incelediğimiz gibi, Model Ortaklık uygulamaları beklenildiği kadar olumlu ve verimli sonuçlar vermedi; en
azından 2010 yılı itibarıyla bunu söylemek mümkün değildir. Zira
Model Ortaklık kapsamına giren konuların çoğunda; İran, Ermenistan, Filistin ve Suriye bağlamındaki konularda olumlu sonuçlar
alınamadı. Zira Türkiye ve ABD’nin ortak kararı çerçevesinde yapılan girişimler sonucunda beklenmedik şekilde krizler ve gerginlikler
patlak verdi. Tabiri caizse, Model Ortaklık yerine “model krizler”
ortaya çıktı.
Ama bu demek değildir ki, Model Ortaklık tümden başarısız
oldu, Türkiye-ABD ilişkileri çöktü veya Türkiye’nin ABD politikası
olumsuzlaştı. Bilakis Irak, Afganistan, Bosna-Hersek, NATO, G-20,
küresel ekonomi ve Türkiye’de demokratikleşme ve sivilleşme gibi
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konularda Model Ortaklık anlayışına uygun gelişmeler ve başarılar
kaydedildi. İki ülke bu konularda sürekli konsültasyon ve işbirliği
içinde hareket etti.
Olumlu ve olumsuz yönlerini tarttığımızda, 2010 yılı TürkiyeABD ilişkilerinin ya da Türkiye’nin ABD politikasının olumlu tarafının daha ileri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise TürkiyeABD ilişkilerinin yapısal özelliklerinin, konjonktürel değişimler veya
sorunlardan daha önemli olmasında yatmaktadır. Diğer bir deyişle,
en başından beri olduğu gibi, Türkiye’nin cazip-vazgeçilmez uluslararası konumu ve özelliği, konjonktürel sorunlara galip gelmiştir.
Bu nedenle Türk dış politikası uygulamalarının ortaya çıkardığı anlaşmazlıklara veya sorunlara rağmen Türkiye’nin ABD veya
genel olarak Batı ile ilişkilerinde kopma ya da bozulma olmamıştır.
Türkiye-ABD ilişkileri ve Model Ortaklık anlayışı büyük bir darbe
yememiştir. Tersine, Türkiye’nin örneğin İran, Gazze ve Ermenistan
uygulamaları büyük oranda anlayışla karşılanmıştır. Hem Obama ve
ABD’li güvercinler hem de AB ülkelerinin çoğu, Türkiye’nin çabalarına ve uygulamalarına her ne kadar tam olarak destek vermeseler
de, bunları “iyi niyetli” ve “yararlı” girişimler olarak kabul etmişlerdir. Her ne kadar Clinton ve diğer “şahinler” değilse de, Obama’nın
kendisi ve diğer “güvercinler” Türkiye’nin girişimlerini olumlu ve
yararlı çabalar olarak görmüştür.
Sonuç olarak, Türkiye’nin uluslararası konumunda ciddi bir kötüleşme veya gerileme olmamış, bilakis Batılı ülkelerle ve müttefikleriyle genel stratejilerde anlaşma içinde olmaya devam etmiştir. Yaşanan tüm krizlere rağmen, Türkiye’nin Filistin ve İran sorunlarının
çözümünde rol oynamaya devam etmesi istenmiş; İran ile Batılı ülkeler arasında arabuluculuk yapmaya devam etmesi beklenmiş; hatta
bu amaçla Ocak 2011’de İstanbul’da bir toplantı yapılmıştır.

Kronoloji
1 Ocak

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nde Afganistan konularında
koordinatör ülke görevini Japonya’dan devraldı. Böylece Afganistan konusundaki görünürlüğünü daha da arttırdı.
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25 Ocak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün öncülüğünde oluşan
Türkiye-Afganistan-Pakistan Cumhurbaşkanları zirve toplantılarından dördüncüsü olan Gül-Karzai-Zerdari Zirvesi
İstanbul’da yapıldı.

26 Ocak

Afganistan’da barış, huzur ve refahın sağlanması amacıyla
Afganistan’ı ve komşularını bir araya getiren “Asya’nın Kalbine Dostluk ve İşbirliği İstanbul Zirvesi” yapıldı. Toplantı
sonunda Afganistan’ın komşularıyla ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen İstanbul Beyanı yayımlandı.

11-13 Nisan Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu New
York’ta yapılan Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan,
burada Obama ile görüştü.
19-20 Nisan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İran’a giderek Ahmedinejad,
Muttaki ve Celili ile görüştü.
16-17 Mayıs Başbakan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula ve İran
Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Tahran’da Nükleer Takas
Anlaşması’nı imzaladılar.
31 Mayıs

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere Türkiye’den yola çıkan filodaki Mavi Marmara yolcu gemisine İsrail askerlerinin saldırması sonucu 9 Türk ölürken 30 kişi yaralandı.

1-2 Haziran Dışişleri Bakanı Davutoğlu Mavi Marmara olayının hemen
ardından Washington’a ivedi bir ziyaret yaptı. Davutoğlu,
Clinton ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jones ile görüşerek,
Türkiye’nin İran politikasını ve Mavi Marmara yaklaşımını
açıkladı.
2-7 Haziran IKBY Başkanı Mesud Barzani ve bakanlardan oluşan 15 kişilik heyet, Türkiye’yi ziyaret ederek Ankara ve İstanbul’da
görüşmeler yaptı.
9 Haziran

ABD’nin hazırladığı İran’a karşı ambargo tasarısı BM Güvenlik Konseyi’nde Türkiye ve Brezilya’nın “hayır” oylarına rağmen kabul edildi.

19 Haziran

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Şam’da Suriye Devlet Başkanı
Esad ve Lübnan Başbakanı Said Hariri ile görüştü.

26-27 Haziran Başbakan Erdoğan Toronto’da yapılan G-20 zirvesine katıldı ve Başkan Obama ile görüştü.
19 Temmuz Iyad Allavi liderliğindeki Irak heyeti ve Şii Lider Muktada ElSadr Ankara’yı ziyaret etti.
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7 Ağustos

Irak Başbakanı Nuri El-Maliki’nin özel temsilcisi ve Hükümet Sözcüsü Ali El-Dabbagh Ankara’yı ziyaret etti.

9-11 Ağustos Irak eski Başbakanı ve Irak Milli Reform Hareketi Lideri İbrahim Caferi Ankara’yı ziyaret etti.
3-4 Eylül

ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen,
Ankara’yı ziyaret ederek Başbakan Erdoğan, Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve Milli Savunma Bakanı
Vecdi Gönül ile görüştü.

23-30 Eylül New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 65. Genel
Kurul görüşmelerine Cumhurbaşkanı Gül başkanlığında,
Devlet Bakanı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun da yer aldığı bir
heyet katıldı.
26 Eylül

İçişleri Bakanı Atalay, Erbil’i ziyaret ederek, IKBY Başkanı
Barzani, Başbakanı Berham Salih ve İçişleri Bakanı Kerim
Sincari ile görüştü.

28 Eylül

Irak’taki ABD Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lloyd Austin,
Ankara’yı ziyaret ederek İçişleri Bakanı Atalay’la görüştü.

8 Ekim

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Ankara’da
Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüşerek, NATO-AB ilişkileri başta olmak üzere NATO’nun Lizbon Zirvesi gündemini müzakere etti.

14 Ekim

Dışişleri Bakanı Davuğlu ve Savunma Bakanı Gönül,
Brüksel’de yapılan NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları
Ortak Toplantısına katıldı.

19-20 Kasım Lizbon’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne Türkiye, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
başkanlığında, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Milli Savunma
Bakanı Gönül’ün de bulunduğu bir heyetle katıldı.
27-30 Kasım Dışişleri Bakanı Davutoğlu ABD’yi ziyaret etti. Davutoğlu
burada ABD Dışişleri Bakanı Clinton ve Başkan Obama’nın
Ulusal Güvenlik Danışmanı Donilon’la görüşmelerde bulundu ve Kongre üyeleriyle bir araya geldi.
14-15 Aralık ABD Dışişleri Eski Bakanı Madeleine Albright, “Partnership
for New Beginning” girişimi çerçevesinde özel sektör, akademik çevre ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileriyle görüşmeler yapmak üzere Türkiye’yi ziyaret etti; Cumhurbaşkanı Gül
tarafından da kabul edildi.
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15 Aralık

BM Güvenlik Konseyi Aralık ayı dönem başkanlığını üstlenen ABD’nin çağrısıyla Konsey’de Irak konulu üst düzeyli
toplantı düzenlendi. ABD Başkan Yardımcısı Biden’in başkanlığında düzenlenen toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı
Davutoğlu temsil etti.
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Giriş
2010 yılı, Türk-Rus ilişkilerinde yakınlaşma çabalarının sadece
devam etmediği aynı zamanda derinleştiği ve kurumsallaşma çalışmalarında önemli aşamaların kat edildiği bir yıl olmuştur. Söz konusu yıl içinde Türkiye’nin Rusya politikasının temel parametrelerinde süreklilik gözlemlenmiştir. Son yıllarda Türk dış politikasında
popüler hale gelen “komşularla sıfır sorun” ve “maksimum işbirliği”
gibi prensipler burada da başat rol oynamıştır. İki ülke arasında pek
çok alanda işbirliği girişimleri gündeme gelmiş, resmi makamların
yanı sıra iş ve kültür dünyasındaki temaslarda da yoğunluğun arttığı
görülmüştür. Üst düzey karşılıklı ziyaretlerle siyasi diyalog pekişmiş,
ekonomik ilişkilerde önceki yıl kendini hissettiren küresel krizin etkisi azalmış ve ticaret hacminde önemli bir artış kaydedilmiş, yatırımlar nükleer enerji santrali inşası görüşmeleriyle birlikte hareketlenmiş, turizmde yeni rekorlar kırılmış, tüm bunlarla kıyaslanmasa
da kültürel-toplumsal temaslar da dolu bir gündemle geçmiştir.
Aşağıda 2010 yılında Türk-Rus ilişkilerinde kaydedilen gelişmelerin bazı detaylarına değinilmeye çalışılacaktır. Öncelikle bir yazıda
tüm gelişmelere ve ayrıntılara yer verilmesinin mümkün olamayacağını belirtmek gerekir. Ayrıca Türk-Rus münasebetlerinde enerji
gibi gündemde olan ve kamuoyunca daha çok bilinen hususlardan
ziyade mümkün olduğunca daha geniş bir alanı kapsayacak genel
bir tablo çizilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede, konular, tematik ve
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kronolojik bir sıra ile ele alınacaktır. Öncelikle detaylara girmeden
mevzubahis yıl içinde dikkat çeken hususlar kısaca özetlenecektir.
Daha sonra iki ülke arasındaki siyasi-diplomatik diyalog karşılıklı
görüşmeler ve ilişkilerin kurumsallaşması gibi konular etrafında ele
alınacaktır. Akabinde ilişkilerin ekonomi-politiğine geçilerek ticaret
hacmi, enerji meseleleri, iki ülke iş dünyasının temasları, karşılıklı
yatırımlar, çeşitli şirketlerin girişimleri söz konusu edilecektir. Kültürel-toplumsal temaslar ise, Türkiye ve Rusya arasında toplum düzeyindeki iletişim, sanat, eğitim ve dini kurumlar arasındaki işbirliği
temalarını kapsayacaktır. Yazının sonunda da 2010 yılı Türk-Rus
münasebetlerinin özet bir kronolojisine yer verilmektedir.
Bu yazıda gerek Türkiye, gerekse Rusya’daki basın yayın organlarının verdiği bilgiler, resmi makamların açıklamaları, gümrük ve
istatistik kurumlarının yayımladığı verilerden faydalanılmıştır. Bu
noktada özellikle son dönemde Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesiyle
birlikte ortaya çıkan genelde Rusya, özelde ise Türk-Rus ilişkileri
üzerine düzenli bilgi akışını sağlayan internet sitelerinin çalışmaları takdir edilmelidir. Bu alanda önemli bir boşluğu dolduran bu
tür haber/bilgi kaynaklarının önümüzdeki dönemde Türkiye’de ciddi anlamda ortaya çıkması beklenen bir Rusya çalışmaları alanının
oluşmasına katkı yapacaklarına hiç şüphe yoktur.
2010 Yılındaki Genel Hususlar
Detaylar içinde kaybolmadan önce 2010 yılında kaydedilen gelişmelerde dikkat çeken hususları özetlemek faydalı olacaktır. Mevzubahis yıl içinde, Türkiye ve Rusya arasında yakınlaşma süreci her
alanda kendini göstermiştir. Bu çerçevede 2010, ilişkilerde siyasi
diyalogun ve her alanda kurumsallaşmanın derinleştiği, (nükleer)
enerji başta olmak üzere karşılıklı yatırım imkanlarının pekiştiği,
kültürel-toplumsal temasların genişlediği bir yıl olmuştur.
2010’da ülkeler arasında siyasi-diplomatik diyalog en üst düzeyde
seyretmeye devam etmiştir. 2009 yılında olduğu gibi, 2010’da da iki
ülke arasında cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar düzeyinde karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
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Ocak’ta Moskova’ya çalışma ziyaretinde bulunmuş, Mayıs ayında ise
Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev Ankara’ya gelmiştir. Bunların yanında Türkiye tarafından çeşitli bakanların ziyaretleri de söz konusu
olmuştur. 2010’da siyasi diyalogda dikkat çeken hususlardan birisi
de, iki ülke karar alıcıları arasında gerçekleşen yoğun telefon trafiğidir. Ayrıca, Türkiye’nin Moskova büyükelçiliğinde görev değişimi
yaşanmıştır.
İlişkilerin kurumsallaşması 2010 yılında daha somut bir boyut kazanmıştır. Bu kurumsallaşma sürecinde üç kurumun ortaya
çıktığı görülmektedir. Bunlardan ilki başbakanların başkanlığında
oluşturulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi’dir. Konsey, Mayıs ayında
Medvedev’in ziyareti esnasında Ankara’da ilk toplantısı yapılmıştır.
İkincisi dışişleri bakanlarının başkanlığında oluşturulan Ortak Stratejik Planlama Grubu’dur. Üçüncüsü ise 2010 yılında kuruluş süreci
başlatılmış olan iş ve bilim dünyasından temsilcilerin katıldığı TürkRus Toplumsal Forumu’dur.
İlişkilerin ekonomi-politik cephesine gelince, ekonomik alış veriş
ve temaslar ivme kazanmış, ticaret hacminde geçen sene krizin etkisiyle yaşanan keskin düşüş durdurulmuş ve rakamlar yeniden yükselişe geçmiştir. 2010’da ticaret hacmi bir önceki yıla göre yaklaşık
%30 artmıştır. Yalnız burada Türkiye aleyhine olan ticari denge yine
devam etmiştir. Ticaret dengesindeki bu durumun Rusya’dan ithal
edilen önemli kalemler arasında yer alan doğalgazdan kaynaklandığı
müşahede edilmektedir.
2010’da ekonomik ilişkiler bağlamında iki ülke arasındaki en
önemli gelişme, nükleer enerji santralinin inşasında varılan mutabakatdır. Yıl boyunca bu konu üzerine karşılıklı istişareler yapılmıştır.
Yıl içinde iki ülke şirketlerinin gerek Türkiye’de, gerekse Rusya’da karşılıklı yatırımları devam etmiştir. Bazı ayrıntılarına aşağıda değinilecek yatırımların milyar dolarlara ulaştığı gözlemlenmektedir. Ayrıca,
iş dünyası örgütleri arasındaki temaslar sıkılaşmıştır. Türkiye’yi dinlenme yeri olarak seçen Rus turistlerin sayısında 2010’da yeni bir rekor kırılmış ve üç milyonun üzerinde Rus Türkiye’ye giriş yapmıştır.
Ayrıca, 2010 yılında iki ülke arasında 30 güne kadar gerçekleşecek
turistik ziyaretlerde vizelerinin kaldırılması kararlaştırılmıştır. Vize-
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nin kaldırılması konusunda anlaşma imzalanmış ve vizesiz ulaşımla
ilgili mekanizmanın detaylarını belirlemek üzere bir çalışma grubu
oluşturulmuştur.
Ülkeler arasındaki kültürel-toplumsal iletişim, ilişkilerde lokomotif rolünü oynayan ticari-ekonomik boyut ve siyasi-diplomatik
diyalog ile hiç kıyaslanacak düzeyde olmasa da çok yönlü olarak
sürdürülmeye çalışılmıştır. 2010’da Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya
Federasyonu arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 90.yıldönümü
münasebetiyle çeşitli etkinlikler organize edilmiştir. Ayrıca yıl içinde
kültür heyetleri ziyaretleri, karşılıklı konser ve sergiler düzenlenmiştir. İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıması hasebiyle Rusya’yı da içeren bazı faaliyetler yapılmıştır. Türkiye ile Rusya
Federasyonu’nun çeşitli bölgeleri ile kültürel işbirliği girişimleri de
öne çıkmıştır.
İki ülke arasındaki her seviyede sürdürülen iletişim ve işbirliği,
bölgesel ve uluslararası bazı alanlara da olumlu surette yansımıştır.
Örneğin, Rusya, Mavi Marmara olayını kınamış ve İran nükleer dosyasında Türkiye’nin girişimlerini takdirle karşılamıştır.
Son olarak tüm bu yoğun işbirliği ve yakın iletişime rağmen iki
ülke arasında bölgesel sorunlarla ilgili bazı konularda görüş ayrılıklarının sürdüğü gözlemlenmiştir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerine
yaklaşımdaki farklılık ve Nabucco-Güney Akım hatlarının rakip olduğuna dair yorumlar bu uzlaşmazlıklara örnek olarak gösterilebilir.
Siyasi-Diplomatik Diyalog
2010 yılında çeşitli seviyelerde karşılıklı ziyaretler yapılmıştır.
Bunlardan en önemlisi cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde gerçekleşen iki ziyaretdir. Bunların yanında muhtelif bakanlar ve müsteşarlar da bu siyasi-diplomatik diyalog sürecine katılmışlardır. Söz
konusu yıl içinde dikkate çeken husus, liderler arasında telefon trafiğinin artmasıdır. Aşağıda özetle bu diyalogun ayrıntılarına değinilecektir.
Yılın ilk ziyareti, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1213 Ocak tarihlerinde Moskova’ya gerçekleştirilmiştir. Başbakanın
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bu çalışma ziyaretine Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım eşlik etmiştir. Ziyaretin maksadı, ikili ilişkilerin kurumsallaşmasına ivme kazandırmak,
nükleer santral yapımı başta olmak üzere enerji konularını görüşmek
ve son olarak da bölgesel sorunlar hakkında istişareler yapmaktır. Bu
çerçevede Başbakan Erdoğan hem Cumhurbaşkanı Medvedev, hem
de Başbakan Putin ile görüşmüş; görüşmelerde enerji konusu ağırlıklı olarak yer bulurken, Güney Akım, Mavi Akım 2, Nabucco ve
Samsun-Ceyhan petrol boru hattı projeleri gibi konularda da fikir
teatisinde bulunulmuştur.1 Bunların yanında, bölgesel meselelerden
Dağlık Karabağ, Kıbrıs ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri müzakere
edilmiştir. Erdoğan’ın ziyaretinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz seyahat yapması konusunda prensipte bir mutabakata varılmış ve bu
konuda bir anlaşma hazırlamak üzere istişarelerin başlatılması kararlaştırılmıştır. En önemli mutabakatlardan biri de, nükleer santral
inşasında işbirliği yapma kararı olmuştur. Ayrıca, milli para birimleri
ile ticaret yapılmasının önünde herhangi bir yasal engelin kalmadığı
beyan edilmiş ve iki bankanın bu işlemlere başladığı belirtilmiştir.
11-12 Mayıs tarihlerinde ise Rusya Cumhurbaşkanı Dmitri
Medvedev, Ankara’yı ziyaret etmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki,
ziyaret hazırlıkları çerçevesinde 5-6 Mayısta Ankara’da Türk-Rus
Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) X. dönem toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
ile Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Seçin başkanlık etmiştir. Medvedev’in ziyareti sırasında iki ülkenin işbirliğini pekiştirecek
nükleer santral inşaatı, turist vizelerinin kaldırılması, turizm eylem
planı, hava ulaşımı, Samsun ve Kavkaz limanları arasında tren feribotlarının sefer yapması, iki ülkede karşılıklı olarak kültür merkezlerinin açılması, İçişleri Bakanlıkları arasında güvenlik anlaşması gibi
alanlarda 16 anlaşmaya imza atılmıştır.2
Ziyaret esnasında ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir işbirliği
mekanizmasının tesisi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede iki ülke arasında Üst Düzey İşbirliği Konseyi kurulmuştur. Ülkeler arasındaki
işbirliğini geliştirme ve ilgili projeleri koordine etme amacıyla kurulan ve yılda en az bir kere toplanacak olan bu konseye, liderlerin yanı
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sıra çeşitli bakanlar da dahildir. Konseyin ilk toplantısı, Medvedev ve
Erdoğan başkanlığında yapılmıştır.3 Bunun yanında Dışişleri bakanlarının başkanlık yapacağı Ortak Stratejik Planlama Grubu ile sivil
toplum temsilcilerinin katılacağı Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun
kurulması kararlaştırılmıştır.
Ziyaret çerçevesinde Medvedev ile Gül 12 Mayıs’ta Ankara’da yapılan Türk-Rus İş Forumu’na katılmışladır. Bu forumda Rus işadamlarının yanı sıra TOBB, DEİK, TİM ve TUSKON gibi iş dünyası örgütlerinin temsilcileri hazır bulunmuşlardır. Bu arada, Medvedev’in
resmi ziyareti çerçevesinde ekonomi ve ticaret alanında varılan işbirliği projelerini görüşmek üzere 13 Mayıs 2010’da İstanbul TOBB
Plaza’da Türk-Rus ve Rus-Türk İş Konseylerinin XIV. ortak toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Rus yetkililerden oluşan 11 kişilik heyetin yanı sıra yaklaşık 70 kişi Türk firma temsilcisi katılmıştır.4
Bu arada, Medvedev’in ziyaretinin en önemli sonuçlarından biri
olan turist vizelerinin karşılıklı olarak kaldırılmasıyla ilgili ziyaretin hemen akabinde Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından basına bir
açıklama yapılmıştır. Burada en fazla 30 günlük ikamet süresi ve
transit geçişler için vatandaşlardan vize istenmeyeceği, diğer durumlarda ise (çalışma, öğrenim, uzun dönemli ikamet vs.) mevcut kuralların devam ettiği vurgulanmıştır. Ayrıca, 180 günlük süre içinde
toplamda 90 günlük ikamet süresinin aşılmamasının öngörüldüğü
belirtilmiştir. Son olarak, bu sözleşmenin karşılıklı onayı için görüşmelerin devam ettiği ifade edilmiştir.5
Karşılıklı ziyaretler dışında liderlerin temasları uluslararası toplantılarda da sürmüştür. Örneğin, Rusya Başbakanı Vladimir Putin,
8 Haziranda Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı/CICA üçüncü zirvesi çerçevesinde İstanbul’a bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Zirve esnasında sabah kahvaltısında Başbakan
Erdoğan’la Putin bir araya gelmiştir. Görüşme sonrasında öncelikle
karşılıklı olarak turistlerin güvenliğinin temin edilmesiyle ilgili hazırlanan belge, Rosturizm ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri
tarafından imzalanmıştır. Ayrıca, Rostekhnadzor ile Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu nükleer güvenlik konusunda lisans verme ve gözetleme sözleşmesini imzalamışlardır. Bunun yanında, Başbakan
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Erdoğan 2010’da iki kere düzenlenen G-20 zirvelerinde Rusya Cumhurbaşkanı Medvedev ile görüşmüştür. 27 Haziran’da Kanada’nın
Toronto kentinde yapılan G-20 Zirvesi’nde Erdoğan, Cumhurbaşkanı Medvedev ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel gelişmeleri görüşmüş, ayrıca Mavi Marmara dosyasını iletmiştir.6 11 Kasım’da Seul’daki ikinci zirvede ise Erdoğan ile Medvedev’in görüşmesine daha
sonra İtalya Başbakanı Berlusconi de katılmıştır.7
Bakanlar düzeyindeki ziyaretlere gelince, 18 Haziran’da Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılmış ve burada Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı
İgor Seçin ile bir görüşme yapmıştır. Ayrıca Yıldız, 24-25 Temmuz
tarihlerinde Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un davetlisi olarak Kazan’a gitmiştir. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 26 Mayısta Moskova’da, dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise 27 Temmuzda Rostov-na-Donu şehrinde çeşitli etkinliklere
katılmışlardır.
2010 yılında Rusya tarafından Başbakan Birinci Yardımcısı İgor
Seçin’in ziyaretlerinin yoğunlaştığı görülmektedir. Seçin, 18 Şubat ve
11 Aralık tarihlerinde İstanbul’da özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız ile enerji ve nükleer santral konusunu görüşmüş,
5-6 Mayıs tarihlerinde ise Ankara’da KEK toplantısına katılmıştır.
Dışişleri Bakanlarının ziyaretleri 2010 yılında söz konusu olmasa da Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya’nın Sesi
radyosu ile Ria Novosti haber ajansına bir mülakat vermiş8, Russia
in Global Affairs dergisinde ise bir yazısı yayınlanmıştır.9 Yıl içinde
Dışişleri müsteşarları düzeyindeki temaslar durmadan sürmüştür.10
Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar, 18 Ağustosta bürokratlar ve iş
adamlarından oluşan bir heyetle birlikte Rusya Federasyonu›na bağlı Başkortoston Cumhuriyeti›ne bir ziyarette bulunmuştur. Ziyarete
“Rus-Türk İşadamları Birliği, inşaat-müteahhitlik, et ürünleri, elektrik, elektronik, makine sanayi ve bankacılık sektöründen 15 firma
katılmıştır”.11
Aralık ayında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan ve beraberindeki milletvekili heyeti Moskova ve Kazan’ı ziyaret
etmiştir. Mercan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı V. G. Titov ve
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Duma yetkilileri ile görüşmüş, ayrıca Tataristan Meclisi’nde de bir
konuşma yapmıştır.12
Yıl içinde Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı’nın Rusya Dışişleri rutin görüşmeleri sürmüştür.13 Bununla birlikte, 2010 yılı ortalarında Moskova büyükelçiliğinde görev değişimi yaşanmıştır. Görev
süresi biten Büyükelçi Akıncı’nın yeni kurulan Türk Dilli Ülkeler
Genel Sekreterliğine atanması ile Moskova’ya yeni büyükelçi gönderilmiştir. Yeni atanan Büyükelçi Aydın A. Sezgin, güven mektubunu 26 Ağustos 2010 tarihinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı
S. A. Riabkov’a sunarak diplomatik görevine başlamıştır.14 18 Ekim
2010’da Büyükelçi A. Sezgin, yeni görevlendirmesiyle ilgili güven
mektubunu diğer birçok ülke büyükelçisi ile birlikte Kremlin’de
Cumhurbaşkanı Medvedev’e sunmuştur.
2010’da ülke karar vericileri arasında yapılan telefon görüşmelerinin önceki yıllara göre yoğunluk gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu
çerçevede 1 Şubat’ta iki ülke cumhurbaşkanları arasında bir telefon
görüşmesi yapılmıştır. Görüşmede Medvedev’i Türk-Ermeni ilişkilerinde daha fazla rol oynayamaya çağıran Gül, Dağlık Karabağ sorununa barışçıl çözüm istediklerini beyan etmiştir. 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı Gül’ü arayan Rusya Cumhurbaşkanı Medvedev, Elazığ
depremi dolayısıyla hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde
bulunmuş ve deprem için her türlü yardım yapabileceklerini iletmiştir. Başbakan Erdoğan ise yıl içinde hem Cumhurbaşkanı Medvedev,
hem de Başbakan Putin ile telefon görüşmeleri yapmıştır. Medvedev
ile bir15, Putin’le altı16 kere telefon görüşmesi yapan Erdoğan’ın yüz
yüze görüşmeleri de dikkate alındığında Rusya liderleri ile neredeyse
her ay temasını koruduğu görülmektedir. Türkiye tarafının girişimi
ile Dışişleri bakanları 15 Ocak 2010 tarihinde ülkeler arası ilişkilerin
yeni mekanizması üzerine bir telefon görüşmesi yapmışlardır. Yine
Türkiye tarafının girişimi ile Davutoğlu ile Lavrov 26 Nisan 2010’da
Rus-Türk ilişkileri, İran nükleer dosyası, Bosna-Hersek’teki durum
üzerine görüş alış verişinde bulunmuşlardır. 25 Mayıs’ta gerçekleşen
telefon görüşmesinde ise Davutoğlu, Antalya’da Rusya vatandaşı turistlerin bulunduğu otobüsün kaza yapması nedeniyle başsağlığında
bulunurken Lavrov da kazazedelere her türlü yardıma hazır olduklarını belirtmiştir. Görüşmede turizm firmalarının Rusya vatandaşlarının güvenliği için önlemleri artırmaları da mevzubahis edilmiştir.17

312

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ 2010

İki ülke 2010 yılında güvenlik alanında da çeşitli temaslar gerçekleştirmişlerdir. 25 Mart’ta Rusya İçişleri Bakanı Raşit Nurgaliyev,
İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelmiş ve
bakanlık heyetleri arasında görüşmeler yapılmıştır. Burada iki ülke
arasında güvenlik belgelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.18 Nurgaliyev, daha sonra
Cumhurbaşkanı Medvedev’e Ankara ziyaretinde de eşlik etmiştir.
Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Politika Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Özkara, Haziran 2010’da Moskova ve Kazan’da
Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile bir dizi görüşmelerde bulunmuştur. İki ülke deniz kuvvetleri arasında Karadeniz’de süren işbirliği çerçevesinde 19 Temmuz’da Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral V. S. Vısotski, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref
Uğur Yiğit›in misafiri olarak Türkiye’ye gelmiştir. İki komutan, Karadeniz bölgesinde faaliyette olan Blackseafor, Blacksea Harmony ile
sınır güvenliği ve sahil güvenlik konularıyla ilgili görüş alış verişinde
bulunmuşlardır.19 Donanmalar arasındaki işbirliği çerçevesinde Nisan ayında Fatih ve Beykoz isimli iki firkateyn Rusya’nın Novorossiisk limanını ziyaret etmiştir. 20-23 Eylül tarihlerinde ise İstanbul’u
ziyaret eden Rusya’nın sahil güvenlik gemisi Rubin ile ortaklaşa deniz eğitimlerini kapsayan bir tatbikat icra edilmiştir.20
Tüm bu temaslar, önceki yıllara kıyasla 2010’da siyasi-diplomatik
diyalogun her seviyede daha bir yoğunluk arz ettiğini göstermektedir. Bunlarla beraber, siyasi diyalogun ivme kazanması ülkeler
arasında sorunların tamamen çözüldüğü anlamına gelmemektedir.
Medvedev’in ziyareti öncesinde basına demeç veren Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, ülkeler arasında siyasi uyuşmazlık olmasa da uygulamada bazı problemlerin çıktığını, özellikle Türk iş adamlarının
Rus bürokrasisi ile ilgili sorunları olduğunu belirtmiştir.21
Bölgesel ve Uluslararası Alanda Türk-Rus İlişkileri
Türkiye ile Rusya temsilcilerinin görüşmelerinde sadece iki
ülke arasındaki ilişkileri doğrudan ilgilendiren konular değil, aynı
zamanda bölgesel ve küresel sorunlar da gündeme getirilmiştir.
Bu çerçevede 2010’da öne çıkan bölgesel sorunlardan en önemlisi
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmayı sürdür-
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mesi (Dağlık Karabağ sorunu), Türkiye-Ermenistan ilişkileri, İran
nükleer dosyası ve Ortadoğu’daki gelişmelerdir.
Türkiye, Dağlık Karabağ sorununu Rusyalı liderler ve yetkililerle yüz yüze görüşmelerde her zaman dile getirmiş ve Rusya’dan
bu konuda destek beklediğini ifade etmiştir. Erivan üzerinde çeşitli
baskı araçlarına sahip olan Rusya’nın ise bu baskı araçlarını sadece
söz konusu soruna ilişkin olarak değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin ilerlemesi hususunda da kullanmadığı görülmektedir. Örneğin, Ocak ayında Başbakan Erdoğan Moskova’ya çalışma ziyareti
yaparken Rusya Dışişleri Bakanı S. Lavrov da Erivan’da görüşmeler
gerçekleştirmiştir. Görüşmeler sonrasında Lavrov, Ankara ile Erivan
arasındaki ilişkileri Erivan-Bakü arasındaki gerilimden ayrı ve bağımsız bir süreç olarak telakki ettiklerini beyan eden bir açıklama
yapmış ve Ermenistan’ın bu konudaki resmi görüşünü desteklemiştir.22 Burada Ermenistan’ın bir taraftan Azerbaycan topraklarında
işgali devam ettirerek diğer yandan da barış istemesinin bir tezat
oluşturduğunun hiç sorgulanmadığı ve Erivan’ın samimiyetinden
hiç şüphe edilmediği gözlemlenmektedir.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın 22 Nisan 2010’da Türkiye ile yapılan protokollerin onaylanması sürecini dondurduğunu
beyan etmesi üzerine, ertesi gün Rusya Dışişleri Bakanlığından bu
konudaki resmi açıklama yapılmıştır. Bakanlık sözcüsü A. A. Nesterenko, iki ülke arasındaki siyasi ortamın söz konusu sürede sağlıklı
bir seviyeye çıkarılamadığını, ama Ermenistan tarafından yapılan
açıklamada onaylama sürecinin dondurulmasına rağmen belgelerdeki imzaların geri çekilmediğinin de belirtilmesinin ileriki aşamalarda ilişkilerin yeniden düzenlenebileceği perspektifini koruduğu
vurgulamıştır.23
Öte yandan Mayıs 2010’da İsrailli askerlerin uluslararası sularda
“Mavi Marmara” gemisine müdahale etmesi sonucu Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Andrey Nesterenko tarafından kınanmış ve olup bitenin uluslararası
hukukun açık bir şekilde ihlali demek olduğu ve tüm olayların araştırılması gerektiği beyan edilmiştir.24 Olayın akabinde 8 Haziran’da
AİGK/CICA Zirvesi için İstanbul’a gelen Putin de basın konferan-
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sında kınamayı tekrarlamış ve özellikle tarafsız sularda meydana gelen bu olayı ayrıca değerlendirmek gerektiğini ifade etmiştir.
Türkiye’nin Ortadoğu coğrafyasında giriştiği barış ve arabuluculuk çabalarına Rusya’dan takdir gelmiştir. Tahran’da Türkiye ve
Brezilya’nın ikna çabaları ile bir anlaşma sağlanmasının akabinde
Başbakan Erdoğan Rusya Başbakanı Putin ile bir telefon görüşmesi yapmış ve gelişmeleri aktarmıştır. Putin, Türkiye’nin katkılarını
takdir ettiğini belirtmiştir.25 Benzeri bir takdiri, Cumhurbaşkanı
Medvedev de yaptığı açıklamada dile getirmiştir.26 Türkiye’nin arabuluculuk çabalarını Rusya’nın yakından takip ettiğini de vurgulamak gerekmektedir. Örneğin 26 Ocak’ta İstanbul’da yapılan Türkiye, Afganistan, Pakistan cumhurbaşkanlarının toplantısına Dışişleri
Bakan Yardımcısı Borodavkin Rusya delegasyonu namına gözlemci
olarak katılmıştır.
Bu arada, Ocak 2010’da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi başkanlık seçiminde Rusyalı temsilciler, oylarını Türkiyeli milletvekili
Mevlüt Çavuşoğlu’na vermişlerdir. Rusya Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Konstantin Kosachev, Çavuşoğlu’yu “Rusya ile ilişkiler
dahil birçok konuya dengeli yaklaşan, dürüst, kompetan ve objektif
bir siyasetçi” olarak nitelemiştir.27
Her ne kadar Rusya, Türkiye’nin Ortadoğu’daki barış ve arabuluculuk çabalarını takdir etse de, bazı alanlarda perde gerisinde gerilimli bir atmosferin bulunduğu sezilmektedir. Örneğin, Türkiye’nin
inisiyatifi ile gerçekleştirilmesi amaçlanan Nabucco Doğalgaz Boru
Hattı ile Rusya’nın Güney Akım projeleri arasında bir rekabetin olduğu birçok yorumcu tarafından dile getirilmektedir. Bazı Türk yetkililerin Rusya’nın Güney Akımı’nı Nabucco’nun hayata geçirilmemesi için bir pazarlık unsuru olarak masada tuttuğunu ifade ettikleri
belirtilmektedir. Karadeniz’in zemininden geçecek Güney Akım’ın
hem çok maliyetli olduğu (25 milyar dolarlık bir proje olduğu tahminleri yapılmaktadır), hem de hattın geçeceği Bulgaristan’ın buna
sıcak bakmadığı ifade edilmektedir. Benzeri bir ilişkinin SamsunCeyhan ile Burgaz-Dedeağaç petrol boru hatları için geçerli olduğu
söylenmektedir. Son olarak Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya gibi
Rusya’nın yakın çevresinde faal bir duruma gelmesinin istenilmediği, basında yapılan bazı yorumlardan anlaşılmaktadır.
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Tüm bunlara rağmen, dış politikada Türkiye için Rusya’nın
önemli bir aktör/eksen olma rolünü sürdürdüğü ve Ankara’nın rekabet ilişkisinden ziyade sürekli bir işbirliği vurgusu ile gelişmelere yaklaşığı gözlemlenmektedir. Türkiye AB ve ABD gibi diğer güç
merkezleri arasında manevra kabiliyetini Rusya ile ilişkilerini derinleştirerek artırmaya devam etmektedir.
İlişkilerin Ekonomi-Politiği
2010 yılında Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler, kriz
yılı olan 2009’a göre ivme kazanmış, ticaret hacminde artış kaydedilmiş, karşılıklı yatırımlar artarak çeşitlenmiş, bunların yanında enerji konuları yine ağırlığını korumuştur. Bu arada hemen belirtilmesi
gereken husus, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine yön veren çalışma
gruplarının ve kurullarının istişarelerine düzenli olarak devam etmesidir. Bu çerçevede, Mart 2010’da Türk-Rus Sanayi, İleri Teknoloji, KOBİ’ler ve Standardizasyon üzere çalışma grubunun dokuzuncu toplantısı Moskova’da yapılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları
yetkililerinin öncülüğünde yapılan toplantı sonucunda imzalanan
protokole göre, kimya, havacılık, hafif sanayi, enerji ekipmanları yapımı, gemicilik, inşaat ve gıda gibi öncelikli işbirliği alanları olarak
tespit edilmiştir. Bunun yanında ikili ekonomik ilişkileri dönemsel
olarak gözden geçiren Karma Ekonomik Komisyon’un (KEK) toplantılarının da son yıllarda düzenli yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu
bağlamda, 5-6 Mayıs 2010 tarihinde KEK onuncu dönem toplantısı
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
İki ülkenin ticaret dengesiyle ilgili rakamlara geçersek, resmi verilere göre Türkiye’nin Rusya’ya gerçekleştirdiği ihracat 2009 yılında 3,2 milyar dolar28 iken 2010 yılında bu rakam 4,6 milyar dolara
yükselmiştir.29 Bu rakamlar dikkate alındığında Türkiye’nin ihracat
sıralamasında Rusya altıncı ülke pozisyonundadır.30 Gümrük Müsteşarlığının verdiği rakamlara göre, 2009 yılında Rusya’dan yapılan
ithalat 19,7 milyar dolar olarak tahakkuk etmiş31 ve iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 22,9 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. 2010
yılında ise, Türkiye’nin ithalatı 21,6 milyar dolara yükselmiştir.32
Bunun da toplam ithalat içindeki (185,4 milyar dolar) oranı yakla-
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şık %9’a denk düşmektedir. Rusya 2010 yılında da 21,6 milyar dolar
ihracatla Türkiye’nin ithalatında birinci ülke olma konumunu korumuştur.33 2010 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 26,2 milyar
dolara ulaşmıştır. Bir önceki yılla kıyaslandığında 6,5 milyar dolar
artışın olduğu görülmektedir ki, bu da oransal olarak yaklaşık %30
artışa tekabül etmektedir.
Rusya Federal Gümrük Servisi’nin verilerine bakıldığında ise, söz
konusu rakamlarda revizelerin yapılması gerekir. Buna göre, 2010
yılı boyunca Rusya’dan Türkiye’ye 20,3 milyar dolar ihracat, 4,8 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir.34 Dolayısıyla, Rusya verilerinde 25,1 milyar dolarlık ticaret hacmi ile Türkiye verilerindeki 26,2
milyar dolar arasında 1,1 milyar dolar fark bulunmaktadır. Rusya
2009’da Türkiye’nin ithalatında birinci, ihracatında ise sekizinci sırada yer alırken, 2010’da Rusya Türkiye’nin ithalatındaki birinciliğini
korumuş; ihracatta ise iki kademe yükselerek altıncı sırada bulunmuştur.
Ayrıca Rusya ile ticarette 2000’li yıllarda kronik hale gelen ticaret dengesizliğinin 2010 yılında da Türkiye aleyhine devam ettiğini
vurgulamak gerekir. Zaman zaman Türk yetkililerce dile getirilen bu
ticaret dengesinin Türkiye’ye gelen Rus turistler ve Rusya’daki Türk
yatırımları ile dengelendiği ifade edilse de, “turizm ve yatırımlar”ın
söz konusu açığı kapatamadığı savunulmaktadır.35
2010 yılında Türkiye’nin Rusya ile ticaretindeki başlıca kalemlerde
bir değişiklik meydana gelmemiştir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın
verilerine göre, Türkiye’nin ihraç ettiği başlıca ürünler ve oranları
şöyledir: gıda ürünleri (%25), dokumacılık ürünleri (%20), kimyasallar (%9,6) ve otomotiv sanayi (%7) ürünleri.36 Rusya’dan ithal edilen başlıca ürünler ise, petrol ve ürünleri (%37,6), doğalgaz, (%32,4)
demir-çelik (%8), kömür (%5,8) ve demir dışı metallerdir.37 Bunların
yanında ihraç ürünleri arasında pamuk ipliği, örme kumaş, bor ve
çimento da bulunmaktadır.
Türk-Rus ticari ilişkilerinde 2009 yılından uygulamaya konulan
milli para birimleriyle ticaretin de önemli ölçüde ivme kazandığı
rakamlardan görülmektedir. 2010 yılında Türkiye’nin ihracatında
döviz türüne göre bakıldığında Rus rublesi ile 92,4 milyon dolar
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meblağında bir ihracat söz konusudur.38 Bu rakam, 2009’da 11,9 milyon dolardır. İthalatta ise 5,9 milyon dolar tutarında Rus rublesinin
kullanıldığı kaydedilmiştir.39 Bu rakam 2009’da 0,8 milyon dolardır.
İki ülke ilişkilerinin ekonomi-politiğinde enerji konusu 2010
yılında da önemini korumakla kalmamış, aynı zamanda nükleer
enerji santralinin inşa edilmesinde varılan mutabakat ile başat rol
oynamıştır. Yıl içinde enerji alanında esasen üç konu öne çıkmıştır:
Akkuyu’da bir nükleer santral yapımı, Samsun-Ceyhan Petrol Boru
Hattı projesine Rus şirketlerinin katılması ve Türkiye’nin satın aldığı
doğalgazın koşulları ve fiyatı.
Nükleer santralle ilgili hemen şunu kaydetmek gerekir ki, Kasım
2009’da yapılan ihaleye Türk-Rus konsorsiyumu katılarak kazanmış,
ama bu daha sonra Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Konu, Ocak
2010’da Başbakan Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde yeniden gündeme gelmiş ve bu projeyle ilgili hükümetler arası bir anlaşma imzalanması kararlaştırılmıştır. Bu ziyaret esnasında Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Seçin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız arasında Akkuyu’da yaklaşık 5 Giga Watt (GW) gücünde bir
nükleer santral inşası projesiyle ilgili bir işbirliği protokolü akdedilmiştir.4010 Mart’ta ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
Metin Kilci başkanlığındaki bir heyet, Moskova’ya giderek Akkuyu
nükleer santrali ile ilgili Türkiye’nin taslak anlaşma metnini Rusya
tarafına iletmiştir. Medvedev’in Ankara ziyaretinde de hükümetler
arasında bu metin üzerinden bir nükleer santral anlaşması imzalanmıştır.
Proje çerçevesinde Akkuyu’da dört bloktan oluşan ve her biri 1,2
GW, toplamda 4,8 GW’lik bir nükleer santralin inşası öngörülmektedir. Anlaşma koşullarına göre, santralin inşası ve işletilmesi için
Rusya tarafı bir konsorsiyum oluşturacak ve bu konsorsiyum tüm
projeden sorumlu olacaktır. Teslimat sonrası elektrik satışını da bu
konsorsiyuma dahil olan InterRAO firması yapacaktır. Türkiye tarafından ise TETAŞ elektrik alımı için muhatap kurum olarak belirlenmiştir. Santralin ilk bloğu yedi yıl içinde teslim edilecek. Diğer bloklar ise, birer yıl arayla bitirilecek. Atomstroyeksport’un inşa edeceği
bu projenin 17-20 milyar dolara mal olacağı tahmin edilmektedir.
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Türkiye santralden uzun dönemli elektrik satın alacağı taahhüdünde bulunmuştur. Santralden üretilecek elektriğin bir kilovat/saatinin
fiyatının 0,1235 dolar olarak tespit edilse de bunun her sene gözden
geçirilebileceği ve azami fiyatın 0,1533 doları geçmeyeceği belirtilmektedir. Nükleer santral anlaşması, 24 Eylül 2010’da Rusya hükümeti tarafından onaylanarak parlamentonun alt kanadı Duma’ya
sunulmuştur.41 Kasım 2010’da Duma, 2 Aralık’ta ise cumhurbaşkanı
tarafından onaylanmıştır.
Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı projesi birkaç seneden beridir
Türk-Rus ilişkilerinin gündeminde bulunmaktadır. Bu proje ile bir
yandan Boğazlardan petrol taşıyan tanker trafiğinin hafifletilmesi,
diğer yandan da Ceyhan’ın bir enerji dağıtım merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak Rusların da Boğazları baypas eden
ve Bulgaristan ile Yunanistan’dan geçecek olan Burgaz-Dedeağaç
petrol boru hattı projesinin bulunduğunu hatırlamak gerekir. Gerçi bu proje Bulgaristan’ın ekolojik nedenlerle karşı çıkması sonucu
muallakta kalmıştır. Proje aşamasında olan bu hatların hangisinin
yapılacağı merak konusudur. Son yıllarda Türkiye, Rusya’yı SamsunCeyhan hattına katılmaya davet etmektedir. Başbakan Erdoğan’ın
Ocak 2010 Moskova ziyaretinde Samsun-Ceyhan petrol boru hattı
konusunda açıklama yapan Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor
Seçin, bu projeye katılma niyetinde olduklarını ve bunun hangi çerçevede olacağını müzakere ettiklerini belirtmiştir.42 Medvedev’in
ziyareti sırasında Karadeniz’den Samsun-Ceyhan hattına petrol taşınmasının güvenliği konusunda bir anlaşma imzalanmıştır. Ziyaret
akabinde bu petrol boru hattı projesinde bir hareketlilik yaşanmıştır.
Daha önce Ekim 2009 Milan’da İtalya’dan Eni şirketi ve Türkiye’den
Çalık Holding’in yanı sıra projeye Rosneft, Transneft ve Sofkomflot
şirketlerinin katılacağını belirten bir anlaşma imzalanmıştı. Daha
sonra Türkiye proje ile ilgili belgeleri Rusya’ya iletmiştir. Bu arada
2010 Eylül başlarında Rus Transneft şirketi başkanı Nikolay Tokarev, projede Türkiye’nin Rusya’ya pek cazip şartlar ileri sürmediği
yönünde basına bir açıklama vermiştir. Ama Eylül sonunda Rusya
Enerji Bakanlığı tarafından Türkiye’ye bu projeyle ilgili bir anlaşma
taslağı iletilmiştir. Enerji Bakan Yardımcısı A. Yanovski’nin beyanına
göre, Rusya bu boru hattına 25 milyon ton petrol vermeyi taahhüt
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etmekte ve aynı zamanda hattın inşasıyla ilgili Türk tarafının bazı
yükümlülükleri yerine getirmesini istemektedir.43 Aralık 2010’da
İgor Seçin, bu projede artık fiyat konusunu konuştuklarını ve Mart
2011’e kadar bu konuda bir uzlaşma bulunacağını kaydetmiştir.44
Samsun-Ceyhan’ın yapım maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar olacağı ve hattın 50-60 milyon ton petrol taşıma kapasiteli olacağı tahmin
edilmektedir. Samsun-Ceyhan petrol boru hattı, Vladimir Putin’in,
Valday müzakere kulübüyle görüşmesinde gündeme gelmiş ve Rusya
Başbakanı projeye katılacaklarına dair Başbakan Erdoğan’a söz verdiklerini ifade etmiştir.
Türkiye’nin Rusya’dan doğalgaz alımı ve bu gazın fiyatı, 2010 yılında gündeme gelen konulardandır. Bilindiği gibi, günümüzde Türkiye, Rusya’nın doğalgaz ihraç ettiği ülkeler arasında Almanya’dan
sonra ikinci sırada gelmektedir. Transbalkan ve Mavi Akım hatları ile satın alınan doğalgaz miktarına bakılırsa, Rusya’ya bağımlılık
%60’ların üzerindedir. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, Türkiye
taahhüt ettiği asgari gaz miktarını almadığı takdirde bile bedelini
ödemek zorundadır. İşte bu “al ya da öde” şartının hafifletilmesi ikili
ilişkilerde dillendirilen bir nokta olmuştur. Ocak 2010’da Gazprom
ile Botaş arasında yapılan görüşmelerde doğalgaz şartnamesi üzerine mevcut koşulların geçerli olduğu bir mutabakatın sağlandığı ve
daha fazla gaz alımı yapılacağı açıklanmış, ama fiyatla ilgili net bir
bilgi verilmemiştir.45 Bu açıklamalar, Gazprom Başkan Yardımcısı
Aleksandr Medvedev ile Botaş Genel Müdür Vekili Mehmet Konuk
arasındaki görüşmelerden sonra yapılmıştır. Ocak 2010’da Başbakan Erdoğan’ın Rusya ziyaretinden hemen sonra Moskova’ya giden
Mehmet Konuk, Gazprom Başkanı Aleksey Miller’le ikili ilişkileri ve
satın alınamayan doğalgazın ertelenmesi mevzusunu görüşmüştür.46
İki ülkenin ekonomik ilişkilerine sektörel bazda bakıldığında,
bankacılığın her iki ülke yatırımcısına açık olduğu görülmektedir.
2010’da Garanti Bankası’nın General Electric Capital’e mensup %20
,85’lik kısmının satışına Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank
da ilgi gösterdiğini açıklamış47, bu konuda görüşmelere başlansa da
mevcut hisselerin bankanın kontrolü için yetmediğinden vazgeçilmiştir. Buna rağmen, Sberbank CEO’su German Gref, Türkiye’de
bankacılık sektöründe yatırım yapmaya meyilli olduğunu ve buna
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uzun vadeli baktıklarını, banka satın alma ilgilerinin sürdüğünü belirtmiştir.48 Bunun yanında, Türkiye İş Bankası, 40 milyon dolar karşılığında genel müdürlüğü Moskova’da bulunan 400 çalışanı, 6 şubesi
ve 7 temsilciliği olan Bank Sofia’yı satın almıştır.49
Türkiyeli otomotiv sektörünün Rusya’da yatırım yapma girişimleri söz konusu olmuştur. Bu çerçevede Mart ayında Bursa İhracatçılar
Birliği’nden bir heyet, Lada otomobillerinin üretildiği Samara vilayetinin Tolyatti şehrine çalışma ziyaretinde bulunmuş ve burada özel
ekonomi bölgesi kurulmasına ilgi göstermişlerdir.50 Haziranda yine
Otomotiv Sanayi İhracatçılar Birliği’nden bir heyet, Samara’yı ziyaret etmiş ve burada işbirliği anlaşması imzalamışlardır51. Bu arada,
Tofaş’ın CEO’su Ali Pandır da söz konusu yıl içinde Rusya’da monte
edilmek üzere 20 bin araç ihraç edeceklerini belirtmiştir.52
Ulaşım sektöründe 2010 yılında her iki ülke tarafından peş peşe
açılımlar yapılmıştır. Öncelikle hava ulaşımına göz atarsak, Türk
Hava Yolları (THY), Mayıs ayından itibaren haftada üç defa Soçi’ye
sefer yapmaya başlamıştır. THY’nin Ankara-Moskova direkt seferleri de ilk defa Ekim 2010’da başlamıştır. Bunun yanında, Türkiye’nin
en büyük havayolu olan THY’nin 2010 itibariyle İstanbul’dan Moskova, Petersburg, Kazan, Rostov-na Donu, Yekaterinburg ve Ufa’ya,
Antalya’dan ise Moskova ve Petersburg’a düzenli uçtuğu kaydedilmelidir. Rusya’ya uçuşları haftada 70 sefere çıkaran THY’nin sefer sayısında Almanya’ya yapılan sefer sayısını geçeceği tahmin edilmektedir.53
Rusyalı şirketlerin de Türkiye uçuşlarında 2010 yılında ilkler yaşanmıştır. 20 Haziran’da ilk defa Çeçenistan’ın başkenti Grozni ile
İstanbul arasında Grozni Avia şirketi tarafından haftada iki kere tarifeli uçuşlar başlamıştır. Bunun, Grozni’den yapılan uluslararası ilk
tarifeli uçuş olduğu bildirilmektedir.54 1 Kasım itibariyle Rus şirketlerinden Donavia Samara’dan, Rusline ise Volgograd’tan İstanbul’a
uçuşlar başlatmışlardır.55 Bu arada, AtlasJet Eylül 2010’da Rusya’nın
en büyük inşaat şirketlerinden biri olan NPO Mostovik ortaklığında Omsk şehrinde 110 milyon dolarlık yatırımla yeni bir havayolu
şirketi kurmaya girişmiştir. İç ve dış hatlarda hava ulaşımı ile kargo
taşımacılığı da yapacak olan şirketin ilk uçuşlarına Mayıs 2011’de
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başlaması öngörülmektedir.56 Bunun, yabancı bir havayolunun Rusya piyasasında kurduğu ilk şirket olduğu aktarılmaktadır.57
Demiryolu ulaşımında da Kavkaz-Samsun limanları arasında
demiryolu feribotu seferleri 26 Aralık’ta başlamıştır. Karadeniz’i 24
saatte geçen feribot, tek seferde ortalama 40 vagon taşıyabilmekte, bu
da yaklaşık 1600 ton yüke denk düşmektedir.58 Bu hattın açılmasıyla
sadece iki ülke arasında değil, aynı zamanda çevre ülkelerle de ticaret
kapasitesinin artacağı tahmin edilmektedir.
İki ülkenin iş dünyası örgütleri arasında 2010’da yakın işbirliği girişimleri sürmüştür. DEİK’in Rusya hakkında Türk işadamlarına yönelik bilgilendirme ve tanıtım toplantılarında 2010 yılında yoğunluk
yaşandığı ve bu türden 10 toplantı yapıldığı görülmektedir. Örneğin Rusya Federasyonu’nun bölgesel birimleri ile Türkiye iş dünyası
arasındaki temasları genişletmek amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı
ve DEİK tarafından İstanbul’da 15 Haziran 2010’da Tataristan, Kareliya, Sverdlovsk, Samara ve Rostov bölge temsilcilerinden oluşan
30 kişilik heyetin katılımıyla bir tanıtım programı düzenlenmiştir.
Bölgelerle karşılıklı ziyaretler de söz konusu olmuştur. Mesela, yıl
içinde Adıgey Cumhuriyeti başkenti Maykop ile Gaziantep arasında
iş adamlarını kapsayan karşılıklı ziyaretler düzenlenmiştir.59
Türkiye’de son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerine açılımları ile
gündeme gelen iş dünyası örgütlerinden TUSKON’un Rusya’ya yönelik faaliyetleri de kısaca zikredilmeyi hak etmektedir. 14-19 Haziran
tarihlerinde bu kurumun İstanbul’da düzenlediği Türkiye-Dünya Ülkeleri Dış Ticaret Köprüsü 2010” iş dünyası forumuna Rusya’dan da
işadamları (Penza vilayetinden bir heyet katılmış60) davet edilmiştir.
Ekim 2010’da ise Moskova’da TUSKON ile Rusya Sanayi ve Ticaret
Odası ile bir işbirliği anlaşması yapmıştır. Bunun yanında Penza vilayeti ile TUSKON arasında Aralık 2010’da ticari-ekonomik sahada
işbirliği niyet protokolü imzalanmıştır.61 TUSKON’dan bir heyet, Kasım 2010’da Bryansk şehrini ziyaret ederek iş çevreleriyle görüşmeler
yapmış ve Bryansk uluslararası havaalanına yatırım yapmaya istekli
olduklarını belirtmişlerdir.62
Türk ve Rus şirketlerinin birçok ortaklık ve yatırımları da devam etmektedir. 2010 itibariyle inşaat şirketi Enka’nın Moskova ve
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Petersburg’da Capitoli isminde 10 AVM’si ve Citistore isminde (eski
ismi Ramstore) 17 süpermarketi bulunmaktadır. Bira üretiminde
önemli aktörlerden biri olan Efes Pilsener’in Rusya’da beş fabrikası
bulunmaktadır ve piyasadaki payı %10 civarındadır. Şişecam, Mayıs
ayında Tataristan’da Fransız Saint-Gobain ortaklığıyla ve 325 milyon
dolarlık yatırımla yıllık 250 ton kapasiteli bir fabrikanın temelini
atmıştır. Bu fabrikada 370 kişi istihdam edileceği belirtilmektedir.
Rusya’da 5 tesisi bulunan ve bu tesislerde yıllık 1,1 milyon ton üretim
yapan63 Şişecam, Rusya’da cam ambalaj sektöründe %20 ile pazar lideridir. 2010 itibariyle 100 milyon dolar yatırım yapan Vestel, Aleksandrov şehrinde kurduğu fabrikada LCD üretimine başlamıştır.64
Bu fabrikada yılda 400 bin televizyon üretecek olan firma, kapasiteyi
üç yıl içinde 750 bine çıkarmayı hedefliyor.
Rusya’da Türk inşaat şirketlerinin projeleri de devam etmektedir. 2010 itibariyle Rusya inşaat sektöründe 44 Türk firması faaliyet
gösterdiği bilinmektedir. 3 Ekim’de Rusya’daki inşaat sektöründe en
büyük Türk firmalarından olan Rönesans Holding, Intercontinental
Hotels Group (IHG) ile St. Petersburg’daki ilk Crowne Plaza otelini
inşa için imza atmıştır. İlk müşterilerine kapılarını Mart 2011’de açması beklenen 195 odalı otel, 65 milyon Euro’ya mal olacaktır.
Diğer sektörlerde de Türk şirketlerinin yatırımları söz konusudur. 21 Ekim’de boya firması DYO, Rusya’nın Krasnodar kentinde
bir boya fabrikası açmıştır. Şirketin Rusya’da üretime geçerek, ülkenin güneyindeki pazar payını %25’e çıkarmayı amaçladığı belirtilmektedir. Türk-Rus sermayeli Fort şirketi ise Rostov-Aksay şehrinde 35 milyon dolara mal olacak ve yaklaşık 500 kişiye istihdam
sağlayacak şehir halinin yapımına başlamıştır. Bu tesisin ülkenin
en modern ve en büyük yaş meyve sebze satış yeri olacağı kaydedilmektedir.65 Fort Genel Müdürü İlhan Erhan Erdinç’in Rostov
bölgesinin en büyük yatırımı olarak nitelediği sebze halinin temeli,
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan tarafından atılmıştır. Son olarak Mart
2010’da İstanbul merkezli Palmali armatörlük firması, Volgograd
tersanesine 10 bin tonluk Armada tipli 10 adet gemi yapımı siparişi
vermiştir ki, bunlardan beşi petrol tankeri olup nehir ulaşımında da
kullanılabilecektir.66
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Türkiye’de Rus şirketlerinin iş olanakları da genişlemektedir.
Rusya’nın en büyük petrol firmalarından biri olan Lukoil’in 2010 itibariyle Türkiye’de akaryakıt perakende sektöründe payı %4’e ve sahip
olduğu petrol istasyon sayısı 700’e ulaşmıştır.67 Rusya’nın büyük metalürji şirketlerinden MMK ile Atakaş şirketler grubunun Hatay’ın
Dörtyol ilçesinde 2 milyar dolara mal olacak ortak projeleri olan demir çelik fabrikasının yapımının da 2011 başlarında bitmesi beklenmektedir. Söz konusu yıl içinde Rus işadamı Sergey Polonski, sahibi
olduğu Sungate Port Royal otelini 190 milyon Euro karşılığında bir
grup Türk yatırımcıya satmış ve Vakıfbank’a olan 150 milyon Euro
kredi borcunu ödemiştir.68
Türk-Rus ticari ilişkilerinde 2010 yılında gündeme gelen bir diğer konu, tavuk ihracatıdır. 1 Şubat’tan itibaren Rusya, Türkiye’den
ithal edilecek tüm tavuk eti ürünlerine Ekim 2005 tarihinde konulan
yasağı kaldırmıştır.69 Tavuk üreticileri arasında sevinçle karşılanan
bu habere ve ihracat yapacak firmaların tesislerinde incelemelerde
bulunan Rus yetkililerin 17 tesisten 6’sına izin vermelerine70 rağmen,
Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı’nın sözlerine göre, kota belirlenmediği için Mayıs ayına kadar herhangi bir ihracat gerçekleştirilememiştir.71 Mayıs’ta ise Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu
onuncu dönem toplantıları esnasında Türkiye, 2010 yılı için 60 bin
ton, 2011 için de 120 bin ton kanatlı eti ve ürünleri kotası talebinde bulunmuştur.72 Bu ürünleri esasen ABD’den ithal etmekte olan
Rusya’ya yapılacak ihracatta fiyat konusunda Türk firmalarının dezavantajlı durumda olması ve Türkiye’ye kota ayrılmaması bu alanda
ihracatı engellemektedir.
Kültürel-Toplumsal Temaslar
2010 yılında Türkiye ve Rusya arasında kültürel ve toplumsal temasların önceki yıllara göre artarak devam ettiği gözlemlenmiştir.
Burada dikkati çeken hususlar, kurumsallaşma çabaları ve üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanat çevreleri arasındaki temaslardır.
Aşağıda bu faaliyetlerden bazı örnekler verilecektir. Tüm bunlarla
beraber, bu alandaki temasların yeterli düzeye geldiği söylenemez.
Yeri gelmişken, 2009’da anlaşması yapılan bir Türk-Rus Üniversitesi
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kuruluşuyla ilgili herhangi bir ilerleme 2010 yılında basına yansımamıştır.
2010 yılında iki ülke toplumu arasındaki ilişkilerde en dikkate
değer gelişme, Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun oluşturulmasıdır.
Medvedev’in ziyareti esnasında kurulması kararlaştırılan forum73,
Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi nezdinde faaliyet gösterecek olup iş, akademi ve sanat dünyasından temsilcilerden oluşmaktadır. 26 Eylül’de Ankara’da bu forumun Türkiye kanadının ilk
toplantısı yapılmıştır.74 Forumda edebiyat, sanat, spor gibi çeşitli komisyonlar oluşturulması öngörülmüştür.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 90. yıldönümü
dolayısıyla bir dizi program düzenlenmiştir. Rusya Federasyonu’nun
özerk birimleri ile Türkiye’nin ilişkileri de mevzubahis yıl içinde çeşitli alanlarda devam etmiştir. 2010 Avrupa Kültür Başkenti programı çerçevesinde İstanbul’da Şubat ayında yapılan Türk Dünyası
Filmleri haftasına Başkortostan ve Tataristan’dan temsilciler kendi
çektikleri filmlerle katılmışlardır. 2010 Ocak sonunda ise Türkiye’nin
Petersburg’daki başkonsolosluğunun inisiyatifi ile Türk filmleri haftası gerçekleştirilmiştir.75
Son yıllarda iki ülkenin akademik ve stratejik araştırma merkezleri arasında da iletişim genişlemektedir. 2010’da Akdeniz Üniversitesi ile Vladimir Devlet Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması
yapılmıştır. Anlaşma, öğrenci değişimini ve ortak master programlarının açılmasını öngörmektedir.76 Mayıs 2010’da ise İstanbul Üniversitesi ile Ufa Devlet Üniversitesi arasında bir işbirliği anlaşması
imzalanmış ve bu iki üniversite Zeki Velidi Togan’ın doğumunun
120. yıldönümü anısına uluslararası bir konferans düzenlemişlerdir.77 12 Mayıs’ta TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Rusya Merkezi’nin açılışı yapılmıştır.
Bu arada, turizmdeki rakamlar, iki ülke arasında insan akışı hakkında somut bir fikir verebilir. Turist sayısında da 2010 yılında bir
rekor kırılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verdiği bilgilere
göre, 2009’da Türkiye’ye giriş yapan Rus turist sayısı 2.694.733 iken
2010 yılında Rusya Federasyonu’ndan toplam 3.107.043 turist gel-
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miştir. Bu da Türkiye’ye giriş yapan toplam 28,6 milyon civarındaki
yabancı uyruklular arasında Rusyalıların Almanlardan (4.385.263
kişi) sonra ikinci büyük grubu oluşturduğu anlamına gelmektedir.78
Rus makamlarınca Türk vatandaşlara verilen vize sayısı ise toplamda
111.600’dür. Son olarak turizm alanında işbirliğini artırmak amacıyla Medvedev’in Mayıs 2010 Ankara ziyareti çerçevesinde “2010-2011
Yılları için Ortak Turizm Eylem Planı” imzalanmıştır.
Son yıllarda kamu diplomasisi çerçevesinde Rusya’dan Türkiye’ye
yapılan ziyaretler de artmıştır. Örneğin, Nisanda Rusya Duması eski
başkanı Gennadi Seleznev, Türkiye’yi ziyaret ederek eğitim ve iş çevreleri ile görüşmeler yapmıştır.79 Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı
ve aynı zamanda Rusya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Evgeni Primakov, Rusya’sız Dünya isimli kitabının Türkçe tercümesinin tanıtımı için Haziranda TUSKON’un davetlisi olarak İstanbul’a gelmiş ve
burada bir basın konferansı düzenlemiştir.80
Ekim ayında Moskova’da Rusya-Türkiye İş ve Dostluk Derneği
nezdinde Türk Kültürü Merkezi açılmıştır. Merkez yöneticisi Fatma
Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, burada ücretsiz olarak Türk dili ve edebiyatı, ebru, hat, Türk mutfağı ve halka oyunları gibi kurslar faaliyet
gösterecektir.81
Dini araştırma ve eğitim kurumları arasındaki temaslara da değinmekte fayda vardır. Mayıs 2010’da Rusya Müftüler Konseyi’nden
bir heyet Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde incelemede bulunmuştur.82
Haziran 2010’da Diyanet Vakfı’na bağlı İslam Ansiklopedisi Araştırma Merkezi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Rusya’daki beş İslam
üniversitesi rektörlerinden oluşan İslami Eğitim Konseyi ile işbirliği perspektiflerinin müzakere edildiği bir çalıştayı İstanbul’da düzenlemiştir. Burada kısa süreli öğretim üyesi ve öğrenci değişimi,
ortak akademik toplantılar yapılması, ortak bir dergi çıkarılması,
Rusyalı öğrencilerin lisansüstü çalışmalarını Türkiye’de devam ettirebilmeleri için kontenjan ayrılması gibi işbirliği hususlarında mutabık kalındığını bildiren bir sonuç belgesi imzalanmıştır.83 Diyanet
İşleri Başkanlığı’ndan da bir heyet Ekim ayında İnguş Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Yunusbek Yevkurov’u makamında ziyaret etmiş ve
Magas şehrinde yapılacak olan dini külliye inşaatına yardım etme-
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ye hazır olduklarını beyan etmişlerdir.84 Yevkurov’un ricası üzerine
İnguş gençlerin Türkiye’de burslu olarak din eğitimi almaları da kararlaştırılmıştır.
Temmuz 2009’da Moskova Patriği Kiril’in İstanbul ziyaretinden
sonra Fener Patrikhanesi ile ilişkiler de gelişmektedir. Fener Rum Patriği Bartholomeos iadeyi ziyaret amacıyla Mayıs 2010’da Moskova’da
bulunmuş ve Patrik Kiril’le birlikte Cumhurbaşkanı D. Medvedev tarafından Kremlin’de kabul edilmiştir.85 Son yıllarda inanç turizm için
Türkiye’ye gelen Rusların sayısı da artmaktadır. Rus turistlerin uğrak
yeri olan Antalya’da da bir Ortodoks Kilisesinin inşası düşünülmektedir. Alanya’da ise yaşayan Rusların temsilcileri, kale içinde yer alan
Bizans dönemine ait Aya Yorgi Kilisesini tamir ettirmek istediklerini beyan etmişlerdir.86 Son olarak, Rusya’daki Protestan kiliselerinin
birinci zirve toplantısı da ilk Hıristiyan cemaatlerinin ortaya çıktığı
Efes’te yapılmıştır.87
İki toplum arasında bilgilenme düzeyi de gitgide daha bir yoğunluk kazanmaktadır. Türkiye’de Rusya ile ilgili düzenli haber, yorum
ve enformasyon veren birçok site faaliyet göstermektedir.88 Temmuz
2010’da iki ayda bir Rusça yayınlanan Zhizn v Turtsii (Türkiye’de yaşam) dergisi yayın dünyasına ayak basmıştır. Alanya merkezli olan
bu dergi, sosyo-kültürel içerikli yayınlarla Türk-Rus toplumlarının
birbirini tanımaları doğrultusunda katkı yapmaya çalışmaktadır.
Sonuç
2010 yılında Türkiye’nin Rusya politikasının temel parametrelerinde herhangi bir değişikliğin yaşanmadığı, son on yılda tecrübe
edilen yakınlaşma sürecinin birçok alanda sürekliliğini koruduğu ve ilişkilerin giderek çok yönlü hale geldiği gözlemlenmektedir.
Türkiye’nin dış politikada yürüttüğü “komşularla sıfır sorun” ve
“maksimum işbirliği” politikasının Rusya misalinde de somutlaştığı
görülmektedir.
Türkiye, diğer komşularla yaptığı gibi burada da ikili ilişkilerde
siyasi-diplomatik diyalogu sıcak tutmuş, bu alanda kurumsallaşma
prensibini benimsemiş, ekonomik bağımlılığa önem vermiş, kül-
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türel-toplumsal temasları da genişletmeye çalışmıştır. Özellikle kurumsallaşma doğrultusunda 2010 yılının önemli bir dönemeç olduğu söylenebilir. Zira iki ülke ilişkilerine bundan sonra yön verecek
olan ortak organlar (Üst Düzey İşbirliği Konseyi, Ortak Stratejik
Planlama Grubu ve Türk-Rus Toplumsal Forumu) tesis edilmiştir.
Türkiye ve Rusya yönetim organlarını daha yakın temasa sokacak
söz konusu kurumların ortaya çıkması manidardır. Bunlar sayesinde yoğunlaşacak temasların, iki ülke yöneticilerinin ve sivil toplum
temsilcilerinin zihinlerindeki tarihten gelen olumsuz imgeleri değişime uğratacağı tahmin edilebilir. Bu, birkaç asırdır birbirini hep
tehdit olarak algılayan ve gören ülkelerin kaderlerini 21. yüzyılın
başlarında yakınlaştıracak bir unsurdur.
Türkiye, komşularla siyasette karşılıklı ekonomik ilişkileri önemsemesinin bir uzantısı olarak Rusya ile ilişkilerinde insanların iki
ülke arasında serbest dolaşımını, karşılıklı ticaret ve yatırımları, ulaşım yollarının çeşitlenmesini teşvik etmiştir. Bu bağlamda, 2010’da
vizelerin kaldırılması anlaşmasına imza atılmış, Rus şirketlerin katılımıyla Türkiye’de bir nükleer santral inşasına karar verilmiş, demiryolu feribot seferleri ile birçok havayolu ulaşım hatları devreye
sokulmuştur.
Tüm bu işbirliği ve ortak hareketlere rağmen, belli alanlarda uyuşmazlık ve rekabet boyutunun da devam ettiği müşahede edilmektedir. Fakat Türkiye ile Rusya arasında her düzeyde siyasi-diplomatik
temasların yoğunluğunun artık rutin bir hale gelmeye başladığı,
ekonomik ilişkilerde kaydedilen gelişmelerle karşılıklı bağımlılığın
komplikeleştiği, ticaret rakamlarının katlandığı, yeni kültürel-toplumsal açılımların söz konusu olduğu işbirliği ve yakınlaşma sürecinde artık geri dönülemez bir döneme girildiği söylenebilir.
2010 Yılı Türkiye-Rusya İlişkilerinin Özet Kronolojisi
12-13 Ocak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başbakanı Vladimir
Putin’in daveti üzerine iki günlük Moskova ziyareti gerçekleştirmiştir.
18 Şubat
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tığı ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile
görüşmüştür.
10 Mart

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci
başkanlığındaki bir heyet, Moskova’ya gelerek Mersin Akkuyu nükleer santrali ile ilgili Türkiye’nin taslak anlaşma metnini Rusya tarafına iletmiştir.

30 Mart

Rusya İçişleri Bakanı Raşid Nurgaliyev, resmi bir ziyaret için
Türkiye’ye gelmiştir.

5 Mayıs

Rusya Başbakanı Yardımcısı ve Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) eşbaşkanı İgor Seçin, Rusya Devlet
Başkanı D. Medvedev’in 11 Mayıstaki Türkiye ziyareti öncesinde Ankara’ya gelmiştir.

5-6 Mayıs

Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10.toplantısı Ankara’da yapılmıştır.

11-12 Mayıs Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev üç günlük resmi
ziyaret için Türkiye’ye gelmiştir. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile
görüşen Medvedev, iki ülke arasında başta vize muafiyeti ve
nükleer santral kurulmasını öngören anlaşmalar olmak üzere
16 önemli metne imza attı.
8 Haziran

Rusya Başbakanı V. Putin, Asya’da İşbirliği ve Güvenlik Konferansı (CICA) Zirvesi vesilesi ile İstanbul’a bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Zirve esnasında Cumhurbaşkanı Gül
ve Başbakan Erdoğan’la görüşmeler yapmıştır.

27 Haziran

Başbakan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı D. Medvedev ile
G-20 Zirvesi dolayısıyla Kanada’nın Toronto kentinde görüşmüştür.

19 Temmuz Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral V. S. Visotski,
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit’in misafiri olarak Türkiye’ye gelmiştir.
24 Temmuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Tataristan’ın
başkenti Kazan’ı ziyaret etmiştir.
27 Temmuz Türk-Rus ortaklığı Fort şirketinin Rusya’nın Rostov-Aksay
şehrinde kuracağı meyve sebze halinin temeli Devlet Bakanı
Zafer Çağlayan tarafından atılmıştır.
26 Eylül

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi nezdinde faaliyet
gösterecek olan Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun Türkiye
kanadının ilk toplantısı Ankara’da yapılmıştır.
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18 Ekim

Türkiye’nin yeni Moskova Büyükelçisi Aydın A. Sezgin güven
mektubunu Kremlin’de sunmuştur.

6 Kasım

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı V. G. Titov, Ankara’da Dışişlerinde istişarelerde bulunmuştur.

11 Kasım

Başbakan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı D. Medvedev ile
G-20 zirvesinde bir araya gelmiştir.

19 Kasım

Rusya federal parlamentosunun alt kanadı Duma, Akkuyu’da
yapılacak olan Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşasını
öngören anlaşmayı 6’ya karşı 315 oyla onaylanmıştır.

24 Kasım

Rusya federal parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon
Konseyi de Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu’nun inşasını öngören anlaşmayı kabul etmiştir.

29 Kasım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MersinAkkuyu’da inşa edilecek nükleer santral anlaşmasının, Rusya Devlet Başkanı D. Medvedev tarafından da imzalandığını
bildirmiştir.

2 Aralık

Akkuyu nükleer santral inşası anlaşmasının hükümetler arasında ratifikasyonu yapılmıştır.

11 Aralık

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Seçin, İstanbul’a gelerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Akkuyu nükleer santrali inşası ağırlıklı olmak üzere kapsamlı
görüşmeler yapmıştır.

30 Aralık

Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun ikinci toplantısı yapılmıştır.

Notlar
1
Nikolay Surkov, “Moskva i Ankara Ukrepiat Partnerstvo” [Moskova ve Ankara ortaklığı
pekiştirecek], Nezavisimaia Gazeta, 13 Ocak 2010.
2
KEK X.dönem toplantısı akabinde Medvedev’in ziyaret sırasında imza için hazırlanan
belgeler şunlardır:
1.Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin ortak bildiri; 2. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında nükleer
elektrik santralinin kurulması ve işletilmesi alanında işbirliği hakkında Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında anlaşma; 3. Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının karşılıklı seyahat etme usulleri hakkında
anlaşma; 4. Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında
hava ulaştırma hakkında anlaşma; 5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Kavkaz (Rusya Federasyonu) ve Samsun (Türkiye Cumhuriyeti) limanları üzerinden demiryolu feribotu ile uluslararası karma taşımacılığın organize edilmesi hakkında hükümetler arası anlaşma; 6. Rusya Federasyonu Hükümeti ile
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında deniz ulaştırması alanında anlaşma; 7. Türkiye
Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina
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3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

Servisi (Rusya Federasyonu) arasında karşılıklı olarak bitkisel kökenli ürünlerin satışı
sırasında bitki sağlığı şartlarına uyulması önlemleri konusunda mutabakat zaptı; 8. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina
Servisi (Rusya Federasyonu) arasında tahıl ve ürünlerin kalite ve güvenilirliğinin sağlanması konusunda memorandum; 9. Türkiye’den Rusya Federasyonu’na kanatlı eti ve
işlem görmemiş kanatlı et ürünleri gönderme şartları konusunda Federal Veterinerlik ve
Bitki Karantina Servisi (Rusya Federasyonu) ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) arasında mutabakat zaptı; 10. Rusya
Federasyonu Tarım Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında işbirliği memorandumu; 11. Rusya Federasyonu Federal Turizm Ajansı ile Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2010-2011 yılları için turizm alanında
işbirliği programı; 12. Havacılık, inşaat, ulaştırma, enerji, gemi inşaat ve diğer alanlarda
Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti şirketleri arasında sözleşmeler; 13. Rusya
Federasyonu Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında Samsun-Ceyhan petrol boru hattı aracılığıyla Karadeniz’den petrol naklinin güvenliği konusunda işbirliği memorandumu; 14. Karma Ekonomik Komisyon’un
X.dönem toplantısının protokolü (KEK X. Dönem Protokolü, Mayıs 2010, www.deik.
org.tr) ve 15. Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Yükseköğretim Kurulu arasında yükseköğretimde işbirliği memorandumu; 16. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
ile Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması (A. A. Gur’ev, “K
Nekotorym Itogam Rossiisko-Turetskogo Sammita v Ankare” [Ankara’da Rusya-Türkiye
zirvesinin bazı sonuçlarına dair]), 19 Mayıs 2010, www.iimes.ru
www.mfa.gov.tr, 1 Ocak 2011.
www.deik.org.tr, 20 Mayıs 2010.
www.mid.ru, 20 Mayıs 2010.
“Erdoğan, Medvedev ile Görüştü”, Cihan Haber Ajansı, 28 Haziran 2010.
“G-20’de Erdoğan, Medvedev ve Berlusconi’den Mini Zirve”, Cihan Haber Ajansı, 12 Kasım 2010.
“Türkiye Dışişleri Bakanı: Rus-Türk İlişkileri Çok Yüksek Düzeye Ulaştı”, Rusya’nın Sesi
Radyosu, 3 Ağustos 2010, http://turkish.ruvr.ru
Yazının Rusça versiyonu “Vneshniaia Politika Turtsii i Rossiia” [Türkiye’nin dış politikası
ve Rusya] ismiyle Rossiia v Global’noi Politike, No.1 (Ocak-Şubat 2010) sayısında (http://
www.globalaffairs.ru/number/n_14562 adresinden ulaşılabilir); İngilizce versiyonu ise
“Fostering a Culture of Harmony” ismiyle Russia in Global Affairs, No.1 (January-March
2010) sayısında (http://eng.globalaffairs.ru/number/n_14784 adresinden ulaşılabilir) yayınlanmıştır.
5 Martta Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı A. İ. Denisov ile bir araya gelmiştir. Görüşmede Moskova’dan Yukarı Karabağ
sorununda ilerleme sağlanması konusunda destek istenmiş, ayrıca Türkiye-Ermenistan
arasında devam eden normalleşme sürecine de katkı sağlamasının beklendiği iletilmiştir
(Anadolu Ajansı, 21 Aralık 2010). 5 Ekim 2010’de ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı
V. G. Titov, Ankara’da Dışişleri Müsteşarı F. Sinirlioğlu, müsteşar yardımcıları F. Ceylan
ve H. Çevik ile D. Medvedev’in ziyaretinde mutabık kalınan hususları müzakere etmişler.
Görüşmelerde ikili ilişkiler, Dışişleri bakanlarının başkanlığında yeni kurulacak Ortak
Stratejik Planlama Grubu gibi iki ülkeyi doğrudan ilgilendiren ve Rusya’nın Avrupa Güvenlik Anlaşması önerisi, Ortadoğu, Kafkaslar, Kıbrıs, İran nükleer dosyası gibi konulara
da değinilmiştir.
22 Aralık 2010, Anadolu Ajansı.
7 Aralık 2010, www.muratmercan.com
Moskova Büyükelçi Halil Akıncı, kendi inisiyatifi ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılarından G. B. Karasin (25 Mart 2010) ve A. N. Borodavkin (14 Nisan 2010) ile görüşmüş;
ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı V. G. Titov başkanlığında düzenlenen GüneyDoğu Avrupa ülkeleri büyükelçileri ile görüşmeye katılmıştır ( 1 Temmuz 2010). Yıl için-
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14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

de görev süresi sona yaklaşan Moskova Büyükelçi Halil Akıncı, Rusya Dışişleri Bakan
Yardımcılarından G. B. Karasin (19 Temmuz 2010), A. İ. Denisov (20 Temmuz 2010),
S. A. Riabkov (20 Temmuz 2010) ve V. G. Titov’a (26 Temmuz 2010) veda ziyaretinde
bulunmuştur. Bkz. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesi, www.mid.ru
Yeni atanan Moskova Büyükelçi Aydın Sezgin, Rusya Dışişleri Bakan yardımcılarından
A. V. Yakovenko ile 15 Eylül 2010’da ikili ilişkiler ve BM çerçevesinde işbirliğini görüşmüştür. Moskova Büyükelçi A. A. Sezgin ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı V. G. Titov
ile 16 Eylül 2010’da ikili ilişkiler, Ortak Stratejik Planlama Grubu ve Türk-Rus Toplumsal
Forumu gibi yeni mekanizmaların kuruluş çalışmalarını müzakere etmişlerdir. 28 Eylül
2010’de ise Sezgin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı A. V. Grushko ile ikili ilişkiler, AGİT,
Rusya-NATO Konseyi ve Avrupa Konseyi gündemindeki konular hakkında görüş teatisinde bulunmuştur.
Görüşme tarihi: 2 Aralık 2010.
Görüşme tarihleri şöyledir: 23 Mart, 31 Mart (bu görüşmede Erdoğan Moskova metrosunda yapılan bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilemiştir),
15 Nisan, 9 Haziran, 6 Ağustos, 17 Kasım (bu görüşmedeiki ülke arasında enerji konuları
ele alınmış, nükleer santral ve Güney Akım’la ilgili son gelişmelere değinilmiştir. Putin,
Kurban Bayramı dolayısıyla Erdoğan’ı tebrik etmiştir) ve 8 Aralık.
www.mid.ru, 25 Mayıs 2010.
“İçişleri Bakanlığı Basın Açıklaması”, 25 Mart 2010, www.icisleri.gov.tr
“Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vladimir Sergeevich Vısotski, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit’i Ziyaret Etti”,Doğan Haber Ajansı, 20 Temmuz 2010.
20 Eylül 2010, www.tsk.gov.tr
Faruk Akkan, “Medvedev’in Türkiye Ziyaretinde Bir Dizi Anlaşma İmzalanacak”, Zaman, 29 Nisan 2010.
“Rusya’dan Ermenistan Çıkışı”, Sabah, 14 Ocak 2010.
www.mid.ru, 23 Nisan 2010.
31 Mayıs 2010, www.mid.ru
“Putin’den Erdoğan’a Takdir Telefonu”, Sabah, 19 Mayıs 2010, www.sabah.com.tr
“Medvedev Privetsvoval Soglashenie Mezhdu Iranom, Turtsiei i Braziliei” [Medvedev,
İran, Türkiye ve Brezilya arasındaki anlaşmayı takdir etti], 18 Mayıs 2010, www.rbc.ru
“Rossiiane Progolosavali za Turetskogo Predstavitelia v PASE” [AKPA’da Rusyalılar oylarını Türkiye temsilcisine verdiler], 26 Ocak 2010, www.vremya.ru
“Ülkelere Göre İhracat”, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nın dokümanı, Ocak 2010,
www.gumruk.gov.tr
“Ülkelere Göre İhracat”, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nın dokümanı, Mart 2011,
www.gumruk.gov.tr
İhracat sıralamasında ilk ondaki diğer ülkeler şunlardır: Almanya (11.4 milyar dolar),
İngiltere (7.2), İtalya (6.5), Irak (6.0), Fransa (6.0), ABD (3.7), İspanya (3.5), BAE (3.3),
İran (3.0).
“Ülkelere Göre İthalat”, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nın dokümanı, Ocak 2010,
www.gumruk.gov.tr
“Ülkelere Göre İthalat”, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nın dokümanı, Mart 2010,
www.gumruk.gov.tr
İthalat sıralamasında ilk ondaki diğer ülkeler ve ithalat rakamları ise şöyledir: Almanya (17.5 milyar dolar), Çin (17.1), ABD (12.3), İtalya (10.2), Fransa (8.1), İspanya (4.8),
Güney Kore (4.7), Ukrayna (3.8), Hindistan (3.4). “Ülkelere Göre İthalat”, Başbakanlık
Gümrük Müsteşarlığının dokümanı, Mart 2010, www.gumruk.gov.tr
“Vneshniaia Torgovlia RF po Osnovnym Stranam za 2010 [Rusya Federasyonu’nun başlıca ülkelerle ticareti, Ocak-Aralık 2010],Rusya Federal Gümrük Servisi dokümanı, Şubat
2011, http://www.customs.ru
Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı’nın bu konuda “Ülkelerimiz arasındaki ticaretteki
dengesizliğin var olduğunu kaydetmek gerek. Turizm ve yatırımlar bu açığı kapatamaz.
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Bugün bizim amacımız, karşılıklı yarara dayalı olarak ticareti dengelemektir” şeklindeki
ifadeleri için bkz. Faruk Akkan, “Medvedev›in Türkiye Ziyaretinde Bir Dizi Anlaşma İmzalanacak”, Zaman, 29 Nisan 2010.
www.mfa.gov.tr, 1 Ocak 2011.
a.g.e.
“Döviz Türlerine Göre İhracat”, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının dokümanı, Mart
2010, www.gumruk.gov.tr
“Döviz Türlerine Göre İthalat”, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının dokümanı, Mart
2010, www.gumruk.gov.tr
“Nükleerde Rusya ile Anlaşma”, Habertürk, 14 Ocak 2010. İmzalanan belgenin metni
için bkz. www.enerjivadisi.com
1 Ekim 2010, www.rian.ru
13 Ocak 2010, www.interfax-russia.ru
30 Eylül 2010, www.rus.ruvr.ru
16 Aralık 2010, www.rian.ru
“Botaş’la Gazprom ‘Gaz’da Anlaştı”, Yeni Şafak, 2 Ocak 2010.
“Botaş ve Gazprom Enerji İşbirliğini Görüşüyor”, 16 Ocak 2010, www.sondakika.com
“Garanti’ye Sberbank da Talip”, Sabah, 9 Mart 2010.
“Garanti’den Vazgeçsek de Türkiye’de Banka İstiyoruz”, Sabah, 22 Haziran 2010.
“İş Bankası Rusya’da Banka Aldı”, 26 Ekim 2010, www.cnnturk.com
18 Mart 2010, www.riasamara.ru
“Turetskie Avtoprozivoditeli Budut Sotrudinichat s Volzhskim Regionom” [Türk otomotov sanayicileri Volga bölgesi ile işbirliği yapacaklar], 24 Haziran 2011, www.63.ru
“Tofaş’a Rusya’da ‘Hurda Araç’ Piyangosu Vurdu”, Hurriyet, 17 Mart 2010.
Faruk Akkan, “THY En Fazla Rusya’ya Uçacak: Moskova-Ankara Uçuşları Başlıyor”, Cihan Haber Ajansı, 28 Ekim 2010.
18 Haziran 2010, www.rian.ru
1 Kasım 2010, www.turkishnews.ru
“Atlasjet, Rusya’da Sınırsız Uçacak”, Milliyet, 17 Eylül 2010.
17 Eylül 2010, www.vedomosti.ru
“Kavkaz-Samsun Feribot Seferleri Başladı”, 26 Ocak 2011, www.ulasimonline.com
26 Ekim 2010, www.adygheya.ru
17 Haziran 2010, www.turkishnews.ru
20 Aralık 2010, www.penza-press.ru
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Yaklaşık 3 milyon Türk kökenli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
Almanya’da yaşıyor ve hemen her sene 4 milyon civarında Alman
Türkiye’yi ziyaret ediyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin hacmi göz
ardı edilemeyecek kadar büyük ve önemli. Almanya, uzun yıllar
Türkiye’nin bir numaralı ticaret partneriydi, artan doğalgaz kullanımı ile birinciliği Rusya alsa da hâlihazırda Almanya, ikinci sıradaki
yerini koruyor. Rakamlarla çok önemli bir noktada olan ikili ilişkiler
siyasi alanda ise arzu edilen yerde değil; Ankara ile Berlin arasında
farklı alanlarda birçok sorun var.
Türk-Alman siyasi ilişkilerinin son yıllarda her iki ülkenin iç politik gelişmeleri ve dış politik tercihlerine göre gittikçe daha karmaşık bir yapıya büründüğünü gözlemlemekteyiz. Özellikle Almanya’da
1998 genel seçimlerinde Sosyal Demokrat-Yeşiller Koalisyonu’ndan
sonra Hıristiyan Demokrat Partisi lideri Angela Merkel’in Şansölye
seçilmesi ve 2002’den itibaren de Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğindeki AK Parti’nin iktidarı, ikili siyasi ilişkileri önceki dönemlerden çok daha farklı kılan boyutları içinde barındırmaktadır.
Son yıllarda ikili ilişkilerde görülen bu farklılık, 2010 yılında da devamlılık göstermiştir.
Siyasi İlişkiler
Almanya’nın Angela Merkel iktidarı ile birlikte, Türkiye politikasını büyük ölçüde parti içi ve iç politika çıkarlarına göre şekillendirdiğini görmekteyiz. Hıristiyan Demokratların lideri olan Merkel,
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ortağı Bavyeralı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin de siyasi tercihi
olarak, içeride bir taraftan sayıları yaklaşık 2,7 milyona ulaşan Türk
kökenliye karşı gütmüş olduğu sert entegrasyon politikaları, diğer
taraftan da seçmenine karşı Türkiye’nin AB üyeliği karşıtlığı ile siyasi
profil göstermektedir. Böyle bir politika doğal olarak, Türk-Alman
ilişkilerinin niteliğini önemli ölçüde olumsuz olarak etkilemektedir.
Öyle ki, yukarıda kısaca dile getirilen politika değişikliğinin Alman ve Türk toplumu arasında yabancılaşmaya yol açtığını ve gizli
bir antipatiyi de körüklediğini gözlemlemekteyiz. Buna en açık örnek olarak, 2010 yılında Federal Merkez Bankası Yönetim Kurulu
eski üyesi Thilo Sarrazin’in bestseller olan “Almanya Kendini Yok
Ediyor” (Deutschland schafft sich ab) adlı kitabında, Türk ve müslüman göçmenlerle ilgili ırkçılığa yaklaşan görüşleri gösterilebilir.
2010 yılının en çok satılan ve tartışılan kitabında Sarrazin, açıkça
Türk ve Müslümanların İslami kimliğinden dolayı, Alman toplumunu aptallaştırdığını ileri sürmüştür. Konusunu entelektüel ırkçılıktan
alan kitapta, Türk ve Müslümanların Almanya ve Avrupa için tehdit
olduğu ile ilgili klişe dolu, ırkçılığa varan pek çok görüş ileri sürülmüştür. Asıl endişe verici olan ise, Sarrazin’in görüşlerinin toplumda
geniş bir meşruiyet tabanı bulmuş olmasıdır.
İkili İlişkiler ve Üst Düzey Ziyaretler
2010 yılı, Türkiye-Almanya arasında ilişkilerin oldukça yoğun yaşandığı bir sene oldu. Alman bakanlar, Şansölye ve Cumhurbaşkanı
seviyesinde gerçekleştirilen ziyaretler ön plandaydı. Dışişleri Bakanı
Guido Westerwelle, Ocak ayında Türkiye’ye gelen ilk Alman siyasi
oldu. Yıllar sonra partisini koalisyonun küçük ortağı olarak iktidara taşıyan liberal lider, Türkiye’nin AB yolculuğu üzerinden pazarlık
yapmayacağını net bir şekilde gösterebildi. Hıristiyan Demokratların tüm ısrarlarına rağmen ‘imtiyazlı ortaklık’ teklifine yanaşmayan Alman Bakan, Ankara’daki temaslarında olumlu mesajlar verdi:
“Almanya’nın özellikle Türkiye ile karşılıklı ilişkilerinin geliştirilmesi
ve Türkiye’nin AB’ye bağlanması hususunda büyük bir menfaati vardır”.1
Konuk bakan Westerwelle, Merkel gölgesine rağmen Türkiye
yanlısı ifadeler kullanınca ziyareti esnasında sürekli ‘acaba’ sorula-
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rına muhatap kaldı: “Acaba gerçekten de bu ifadeler Almanya’yı mı
temsil ediyor? Yoksa sayın Bakan’ın şahsi görüşleri mi?” Buna benzer
iğneleyici sorulara Westerwelle, “Burada kısa şortumla kumsalda gezinen bir Alman turist olarak değil de, Dışişleri Bakanı olarak bulunuyorum; tabii ki sözlerim bağlayıcıdır” cevabını verdi.2
Almanya’da tutanın bir tarafa çekiştirdiği ve sonuç olarak ne tarafa yol aldığı belli olmayan kendi içinde ‘tutarsız’ bir koalisyon var.
Westerwelle’nin Ankara ziyareti esnasında Hıristiyan Sosyal Birlik
Partisi (CSU) Genel Sekreteri Alexander Dobrindt, yaptığı açıklamada kendi Dışişleri Bakanı’ndan, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda ‘gizli bir anlaşma yapmamasını’ istedi. Sadece bu açıklama ve
ifade tarzı bile Berlin’deki koalisyonun hangi düzlemde yol aldığını
gösteren enteresan bir örnek olarak arşivlerdeki yerini alacaktır.
29-30 Mart 2010 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret eden Almanya Şansölyesi Merkel’in Türkiye gezisi, her iki ülke basın mensuplarının oluşturduğu gündem dayatmasının gölgesinde gerçekleşti. Bir yanda Deniz Feneri haberleri ile Merkel’i karşılayan Türk
basını, gündemin ilk sıralarında olmamasına rağmen sürekli ve ısrarla sadece Türkiye-AB ilişkilerini sorgularken, diğer tarafta kendi
içindeki Türkleri entegre edememenin gerginliği ile Merkel’i takip
eden Alman basını vardı.
Her iki lider, görüşme öncesinde stratejik bir hata yaptılar ve birbirleri ile basın üzerinden iletişim kurarak ortamı gerdiler. Başbakan
Erdoğan’ın görüşme öncesi başlatıp, ziyaret sonuna kadar takipçisi
olduğu ‘Türk Lisesi’ çıkışı, analiz edilmeye değer bir konuydu. Merkel, henüz Almanya’dayken bir Alman gazetesine röportaj veren
Erdoğan’ın, Türkiye’de eğitime devam eden Alman liselerinden, normal liselerdeki Almanca derslerinden ve son olarak, Beykoz’da tahsis
edilen arazi üzerine kurulacak olan Türk-Alman üniversitelerini örnek vererek, artık Almanya’ya da bir ‘Türk Lisesi’ açılmasının vaktinin geldiğini ifade etmesi Alman basınının tamamında olumsuz karşılandı. Almanca konuşmakta büyük güçlükler çeken, kendi içlerinde
yaşayan Türklerin ‘Türk Lisesi’ ile tamamen bir paralel topluma dönüşecekleri tezlerine kuşkuyla bakıldı. Erdoğan’ın ‘Türk Lisesi’nden
ne kastettiğini araştırma ihtiyacı bile duymayanlara, en olumlu sesler
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sağduyulu Alman basını ve pedagoglarından geldi. Türklerin sadece
çok kötü Almanca konuştuğunu zannedenler, aslında bu toplumun
anlaşılmakta güçlük çekilecek seviyede kötü Türkçe konuştuğunu
bilmiyorlardı. Bu acı gerçeğe dikkat çeken Alman akademisyenler,
ana dilini ve gramerini öğrenemeyen bir Türk çocuğunun Almancayı da gerektiği gibi kavrayamayacağı tezini savundular.
Almanya’da “Türkiye” ve “Müslüman göçmenler” bağlamında dile
getirilen ve kamuoyunda rasyonellikten uzak, emosyonel bir biçimde tartışılan konular, Türkiye ve Türkler hakkındaki negatif yargıları
kuvvetlendirirken, tartışmaların eksenine artık din olarak İslam da
çekilmiş durumdadır. Bu tartışmaların ışığında, 2010 Ekiminde Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Başkanı Horst Seehofer, Türk ve müslümanları kastederek, Almanya’ya başka kültürden olanların göçünün
durdurulmasını istemiştir. Neresinden bakarsak bakalım, Avrupa’nın
iç meselesi gibi görünen bu netameli konular, Türkiye’nin imajını da
önemli ölçüde etkiliyor. Komşusu olan bir göçmenin kimliğinden
yola çıkarak, kafasında bir Türkiye imajı çizmeye çalışan Avrupalıların sayısı hiç de az değil.
Bu tartışmalı hava bir hafta sonra Erdoğan’nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri nedeniyle Türkiye-Almanya milli maçını izlemek
için Berlin’e geldiği sırada, Türk kökenli göçmenlerden Alman toplumuna entegrasyona katkıda bulunmalarını istemesiyle olumlu karşılık bulmuştur. Yine birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
de tartışmalara katılarak, Türk kökenli göçmenlerden iyi derecede
Almanca öğrenmelerini istemiştir.
Alman Cumhurbaşkanı Christian Wulff ’un Türkiye Ziyareti
Yukarıda dile getirilen olumsuz örnekler yanında, Alman siyasetinde oldukça olumlu bir gelişme ise, Temmuz 2010’da Hıristiyan Demokratların adayı olarak Cumhurbaşkanı seçilen Christian
Wulff ’un 3 Ekim 2010’da iki Almanya’nın birleşmesinin 20. Yıldönümünde, Federal Meclis’te yapmış olduğu konuşma ile yaşanmıştır.
Wulff, Alman tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla, “İslam
da Almanya’nın artık bir parçasıdır” diyerek, tartışmalara oldukça
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olumlu bir bakış açısı getirmiştir. Almanya’nın Birleşme Günü yıldönümünde, siyasilerin kolay kolay ağızlarına almaya cesaret edemeyecekleri ifadelerle entegrasyon politikalarını eleştirip göçmenlere tavsiyelerde bulunması altı çizilmesi gereken önemli ve cesur bir
davranıştır.
Türkiye ziyareti öncesinde Almanya’daki göçmenler üzerinden
yürütülen propaganda savaşlarına ‘bir bilen’ olarak müdahale eden
Cumhurbaşkanı Wulff tartışmalara farklı bir boyut kazandırmıştır.
İslam ve Müslümanlar üzerinden sürdürülen tartışmaları durdurmaya çalışan Alman Cumhurbaşkanının, kısa zaman içinde başlı
başına bizzat şahsı bir tartışma konusu hâline gelmiştir. Ülkede çok
satan haber dergilerinden Focus, Christian Wulff ’u, aynı hafta fotomontajla Müslüman’a benzeterek, takkeli ve bıyıklı bir fotoğrafla
kapak yaparken, “Benim Almanya’m” başlığını atmıştır. Son olarak,
‘uyum savaşına’ “Çok kültürlü toplum denememiz iflas etmiştir” şeklindeki düşündürücü itiraf ile Merkel de katkıda bulunmuştur.
Nitekim Cumhurbaşkanı Wulff, 18-22 Ekim tarihlerinde ilk resmi ziyaretlerinden birini Türkiye’ye gerçekleştirmiş ve TBMM’de ilk
konuşma yapan Alman Cumhurbaşkanı olmuştur. Wulff ’un ziyareti oldukça olumlu geçerken, programının da dini ağırlıklı olduğu
gözlemlenmiştir. Gerçekleştirdiği ziyarette, “Dünyada Türkler kadar
Almanya’ya dost olan ikinci bir millet yok” ifadelerini de kullanan
Wulff, seyahatin önemli bir bölümünü, Alman iç politikasına mesaj gönderme kaygısı ile değerlendirmiştir. Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ’un, ülkesinde göçmenlerin uyum sürecinin hiç
olmadığı kadar hararetli tartışıldığı bir dönemde, Türkiye’ye gelmiş
olması ziyaret esnasında vereceği mesajları daha da önemli bir noktaya getirmiştir.
İç kamuoyunda Türklerin ve Müslümanların akıl almaz yoğunlukla tartışılması, Alman Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyaretini sadece buradaki kamuoyuna yönelik bir girişim olmaktan çıkartmıştır.
Christian Wulff ’un temaslarını ve vermeye çalıştığı mesajları biraz
olsun anlayabilmemiz için bir takım ön bilgilere sahip olmamız
gerekmektedir. Öncelikle Wulff ’a TBMM’ye hitaben bir konuşma
yapma fırsatının verilmesi, Türkiye tarafından Almanya’ya yapılmış
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büyük bir jesttir. Konuk cumhurbaşkanının TBMM’de yaptığı konuşmada “Hıristiyanlık da Türkiye’nin bir parçasıdır” ifadesi, aslında
Almanya’da kullandığı “İslam, Almanya’nın bir parçasıdır” açıklamalarının dengelenmesine yönelik bir söylemdir. “Göçmenler uyum için
çaba sarf etmeli, maço tavırlardan vazgeçmeli ve iyi seviyede Almanca
öğrenmeliler” ifadeleri haklılık payı olan tespitler olsalar da Türk vekillerin belleklerinde nasıl bir çağrışım yaptığı tartışma konusudur.
Konuk cumhurbaşkanı, Meclis’te vekillere mi yoksa Alman kamuoyuna ve orada yaşayan Türklere mi hitap etmiştir? Wulff ’un, bir dış
seyahatinden iç politikaya mesajlar göndermesi, Almanya’nın ne kadar da büyük açmazlar içinde olduğunu gösteren önemli bir veridir.
Almanya’daki ‘Türk imajı’, AB yolunda ilerlemeye çalışan
Ankara’nın önünde duran önemli dosyalardan biridir. Türkiye, soruna kapılarını kapatmadığını göstermek adına çok önemli bir girişim olan Alman-Türk Üniversitesi’ne çok ciddi destek vermiştir.
Rektörlüğüne Prof. Dr. Ziya Şanal’ın atandığı yeni üniversite henüz
kurulma aşamasında olsa da yakın zaman içinde sorunlara alternatif
çözümler üretmek için tarihî bir rol oynayabilir. İki ülke arasındaki
ilişkilerin hacmine bakıldığında gelecekte Türk-Alman ünivesitesine
büyük ödevlerin düşebileceğini söyleyebiliriz.
AB: Berlin ve Ankara Arasında En Çok Tartışılan Konu
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin, zaman zaman rencide
edici bir tavırla engellenmeye çalışıldığı bir dönemde, Türk halkının
Batılı anayasaları örnek alarak gerçekleştirdiği reformlar, üzerinde
konuşulması gereken verilerdir.
Başbakan Erdoğan’ın tabiri ile Kopenhag Kriterlerini, Ankara
Kriteri yapıp yola devam etmek ya da Avrupalı liderlere rağmen
Avrupalılaşmak böyle bir şey. Her halukarda süreci daha sağlıklı bir
zemine oturtabilmek için Türkiye’de demokrasinin AB standartlarına ve katılım kriterlerine uyumlu biçimde şekillendirilmesi için
sivil anayasa ile bu sürecin taçlandırılması gerekiyor. Avrupa’nın
Türkiye’ye yönelik tutarsız ve bazen de kararsız tavrını, içinde barındırdığı göçmenlerin yanı sıra biraz da AK Parti iktidarına yönelik
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soru işaretleri üzerinden belirlediğini ifade edebiliriz. Türkiye’deki
vesayet rejiminin sonunun geldiğine artık kanaat getiren AB ülkelerinin kafalarında hâlâ, demokratikleşme sürecinde oluşan vakumu,
AK Parti’nin nasıl dolduracağına dair birtakım soru işaretleri bulunduğu bir gerçek.
Türkiye’nin yukarıda dile getirilen yeni konumu, onu Avrupa ülkeleri ve özellikle Almanya açısından yakından ilgilendirmektedir.
Uluslararası sistemde Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu arasında ya da
daha geniş açıdan bakmak gerekirse, Batı ile İslam dünyası arasında köprü rolünü gün geçtikçe pekiştirmektedir. Almanya ise, içeride
Türk ve İslam, dış politikasında da AB üyeliği karşıtlığı ile Türkiye’de
olumsuz bir imaj oluşturmaktadır. Kuşkusuz AB’nin en güçlü ve
önemli ülkesi olarak Almanya’nın oluru olmadan, Türkiye’nin AB’ye
girmesi mümkün değildir. Ancak, son yıllardaki ekonomik ve siyasi gelişmeler Türkiye’de AB’nin cazibesini kaybetmesine yol açmıştır. Ekonomik başarısını ve siyasi reform sürecini devam ettiren bir
Türkiye’nin, Almanya ve Fransa’nın rijid Türkiye karşıtlığı nedeniyle, önümüzdeki yıllarda üyelik sürecinde ‘Norveç Modeli’ni seçmesi
kuvvetle muhtemeldir.
Ekonomik İlişkiler
Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik gelişme trendi ve siyasi istikrar yabancı yatırımları çeken bir cazibe oluşturmaktadır. Bu
bağlamda Türk-Alman ekonomik ilişkileri ise, diğer ülkelerden farklı
olarak, her zaman ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. Gerek Almanya’nın,
gerekse Türkiye’nin dış ticaretinde ikili ekonomik ilişkiler hacim olarak önemli bir yer tutmaktadır. Almanya’nın, Türkiye’ye olan ihracatı
15 milyar dolar ile Japonya’dan daha büyük bir pazar payına sahipken, Türkiye’nin de Almanya’ya olan ihracatı devamlı ön sıralarda
yer almaktadır.
Alman sermayesi halen ülkemizde yabancı firma sayısı açısından
en yaygın olan ülke özelliğini korumaktadır. Ancak 2010 yılı verileri dikkate alındığında, geleneksel olarak devamlı birinci sırada olan
Almanya’nın Avusturya, Fransa ve Hollanda’nın ardından dördün-
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cü sıraya düştüğünü görmekteyiz.3 Bu ise, Almanya’nın Türkiye’deki pazarı iyi değerlendirememe tehlikesini beraberinde getirmektedir. Geleneksel olarak, Türkiye’nin en önemli ticari partneri olan
Almanya’nın, dinamik bir ekonomiye, doymamış pazarlara, genç
nüfusa sahip olan ve Ortadoğu’da bölgesel güç olma yolunda ilerleyen bir Türkiye’yi eski parametrelere bağlı olarak değerlendirmemesi
gerekmemektedir.
Kuşkusuz bu bağlamda on yıl aradan sonra ilk kez Wulff ’un bir
Alman Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’yi ziyareti, yine Şansölye
Merkel ve Dışişleri Bakanı Westerwelle’nin de ziyaretleri ilişkilere verilen önemi göstermektedir. Bütün ziyaretlerde ekonomik işbirliğine
özellikle vurgu yapılmaktadır. Türkiye ise, ekonomik ilişkilerin daha
ileri seviyelere çıkarılabilmesi için, Almanya tarafından ileri sürülen
ayrıcalıklı ortaklık teklifinin gündeme getirilmemesini ve Türk işadamlarına yönelik vize konusundaki zorlukların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Başbakan Tayyip Erdoğan, bu konuyu özellikle
Türkiye’nin onur konuğu olduğu Hannover’deki 2010 CEBIT fuarının açılışında, Merkel’e Türk işadamlarının pasaportlarının kitap
kalınlığında olduğunu ifade ederek mizahi bir tarzda dile getirmiştir.
Gerçekten bir Alman işadamı kimlik kartıyla bile Türkiye’ye istediği
zaman girebilirken, bir Türk işadamının birçok bürokratik belge ile
vizeye başvurması, beklemesi ve şayet kabul edilirse seyahat edebilmesi mümkün olabilmektedir.
Almanya, Türkiye ile olan ticaret hacminde hep fazla vermektedir. 2010 yılı verileri dikkate alındığında, Almanya’nın Türkiye’ye
olan ihracatı, ithalatının iki misli olarak gözükmektedir. Bu durum
yukarda dile getirilen Türk işadamlarına yönelik vize zorluklarının
Türkiye açısından niçin büyük bir sorun teşkil ettiğini daha iyi ortaya koymaktadır. Çünkü Almanya’nın vize zorlukları, Türk işadamlarının yatırım imkanlarını kısıtlamakta ve dolayısıyla dış ticarette
aleyhimize olan durumun düzeltilmesinde negatif rol oynamaktadır.
Bütün gelişmelere rağmen Almanya ve Türkiye birbirleri için hala
en önemli ticari partnerler arasında olma özelliklerini korumaktadır.
Her iki ülke de 2010 yılını ekonomik veriler bakımından başarılı bir
şekilde kapatmıştır. Özellikle, Almanya sanayileşmiş ülkeler içinde
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krizden en az etkilenen ülke olarak başarılı bir performans sergilerken, 2010’da 3,6’lık bir yüzde ile de birleşme sonrası en iyi büyüme
hızını gerçekleştirmiştir. Yine Almanya, 2010 yılında Türkiye’ye 16,2
milyar euroluk ihracat yapmış, bu rakamlarla Türkiye Almanya’nın
ihracatında 15. sırada yer almıştır.
Almanya’nın Türkiye’ye olan ihracatında makine, kimya ve otomotiv sanayi başta gelirken, Türkiye’nin ihracatında ise, tekstil, otomotiv ve gıda sektörü önde gelmektedir. Türkiye’deki sanayileşme,
artan refah ve geniş iç pazarı Alman ekonomisi için özellikle alt yapı
yatırımları, enerji, kimya, tıp, telekomünikasyon, savunma, makine
ve otomotiv sanayi alanlarında, finans hizmetleri sektöründe büyük
imkanlar sunmaktadır. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olup, son yıllarda siyasi ve kültürel olarak da
büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden biri ve Avrupa Birliği’nin de motor gücü olarak Almanya,
bu gerçeği göz önüne alarak siyasi ilişkiler alanında yeni Türkiye’yi
pozitif ve rasyonel olarak değerlendirirse, bunun ekonomik ilişkileri
daha ileriye götürecek etkileri olacaktır. Bu bağlamda, önümüzdeki
yıllarda her iki tarafı büyük ticari işbirliği imkanlarının beklediğini
söyleyebiliriz.
Ülkeler İtibariyle Almanya’nın İthalatı (1000 $)
Sıra

Ülkeler

2007

2008

2009

Pay 09 (%)

20

Türkiye

13.328.399

14.214.263

11.514.649

1,2

Ülkeler İtibariyle Almanya’nın İhracatı (1000 $)
Sıra

Ülkeler

2007

2008

2009

Pay 09 (%)

17

Türkiye

20.723.232

22.383.196

16.143.627

1,4
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Türkiye-Almanya İkili Ticareti (Milyon $) - Ocak - Ekim
YIL

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2000

5.180

7.198

12.378

-2.018

2001

5.367

5.335

12.910

-1.173

2002

5.869

7.042

16.938

-1.968

2003

7.485

9.453

21.261

-3.770

2004

8.745

12.516

23.089

-4.179

2005

9.455

13.634

24.454

-5.082

2006

9.686

14.768

29.533

-5.547

2007

11.993

17.540

31.639

-5.735

2008

12.952

18.687

23.880

-4.314

2009

9.783

14.097

23.028

-4.381

2010

9.323

13.705

16.938

-1.968

Çatışma Alanları
Türk-Alman ilişkileri pek çok alanda çözüm bekleyen sorunları
içermektedir. Bu sorunların en çok tartışıldığı alanlardan biri Türk
kökenli göçmenlerin entegrasyonu konusunda cereyan etmektedir.
Göç ve göçmen politikaları hâlâ Avrupalı seçmenlerin oylarının rengini belirleyen bir numaralı etkendir. 16 milyon Müslümanı içinde
barındıran Avrupa, bu yorgun gündemi ile yaşamaya mahkûm görünmektedir. Cami inşaatları, yükselen minareler, işsizlik yardımı
ile geçinen ve yerel lisanları öğrenmemekte direnen Müslümanlar,
Avrupa medyasındaki İslam fotoğrafının değişmez kareleri… Mütemadiyen popüler olma arzusu ile yanıp tutuşan göçmen kökenli ve
bazen de aşırı sağa göz kırpan Avrupalıların kaleme aldıkları kitaplar, dönem dönem küllenmeye yüz tutan bu tartışmaları alevlendirmektedir.
Sorunlu alanlardan bir diğeri ise; Almanya’nın, Türkiye’nin AB’ye
tam üyeliğine karşı çıkarak, ayrıcalıklı ortaklık önerisinde ısrar etmesidir. 2010 yılında gerek Şansölye Merkel’in, gerekse Dışişleri
Bakanı Westerwelle’nin Türkiye ziyaretleri sırasında tam üyeliğin
desteklenmesine yönelik bir tavır değişikliği gözlemlenmemiştir.
Almanya’nın desteklemediği bir tam üyelik sürecinin Türkiye açısın-
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dan başarılı olması mümkün gözükmemektedir. Türkiye-AB ilişkilerinde Almanya her zamanki gibi anahtar ülke olma konumundadır.
Türkiye son yıllarda Rusya, İran, Suriye, Ermenistan, Irak başta
olmak üzere pek çok ülke ile geliştirdiği olumlu ilişkiler ve projeler sayesinde dış politikada bölgesel bir güç haline gelmiştir. Türkiye
G-20 içinde yer alan dünyanın en önemli ekonomilerine sahip bir
devlet olarak, son yıllarda gerçekleştirdiği reformlarla bölge barışına
katkıda bulunabilecek bir yumuşak güç konumuna gelmiştir. Bu çerçevede Türkiye, AB ve Almanya nezdinde daha güçlü bir pozisyon
kazanmıştır. Nitekim Merkel’in partisi Hıristiyan Demokratların
Dış Politika Uzmanı ve Federal Parlemento Dış İlişkiler Komisyonu
Başkanı Ruprecht Polenz ayrıcalıklı ortaklık ilkesine karşı çıkarak,
Türkiye’nin tam üyeliği ile ilgili görüşlerini 2010 yılında da partisinin genel politikaları ile çelişme pahasına açıkça dile getirmiştir.
Bugün Türkiye’de olan demokratik dönüşüm büyük ölçüde AB
süreci ile ivme kazanmıştır. Bu süreçte, Almanya’nın (bilhassa Schröder hükümetini iktidarda olduğu dönemdeki) konstrüktif katkıları
unutulmamalıdır. Özellikle insan hakları, demokratikleşme, azınlık
hakları ve din hürriyeti, kadın hakları, Kürt sorununun çözümü gibi
pek çok konuda, Almanya eleştirel yaklaşımları ile yol gösterici olmuştur.
Türkiye ve Almanya ikili ilişkilerinde çatışmalı alanların varlığına rağmen, birbirleri için gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Türkiye’nin AB sürecinde reformlarını başarılı bir şekilde devam ettirebilmesi için Almanya’nın yapıcı desteğine ihtiyacı vardır.
Almanya’nın da bölgesel bir güç konumuna gelen Türkiye ile işbirliği
yapması kendisine daha fazla siyasi ve ekonomik katkı sağlayacaktır.
İkili ilişkilerde bir diğer sorun, Türk işadamlarının Almanya’ya
vize konusunda karşılaştıkları zorluklardır. Erdoğan, bu konuyu gerek Merkel’in Türkiye ziyaretinde, gerekse 2010 Hannover CEBIT
fuarında açıkça dile getirmiş, ancak konuyla ilgili herhangi bir kolaylaştıcı düzenleme gerçekleştirilememiştir. Kendisine göre, haklı gerekçeleri olan Alman hükümetinin, artan ticari önemi de göz
önünde bulundurarak Türk iş adamlarına, öğrencilere ve sanatçılara
daha uzun süreli vize verebileceğini ifade etmesi memnuniyetle karşılanmıştır.
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Almanya ziyaretlerinde Başbakan Erdoğan’ın Türklere yönelik
gerçekleştirdiği ve geniş katılımlı toplantılar Alman basını ve siyasileri tarafından çok yakından takip edilmiştir. Erdoğan konuşmalarında ön plana çıkan temel mesajlarda yaşanılan topluma entegre
olunmasını tavsiye ederken, asimilasyona karşı durulmasını önermiştir. Almanya’yı yabancı düşmanlığı ve İslamofobi konusunda
uyaran Erdoğan, Alman vatandaşı Türklere, Türkiye’de ‘Mavi Kart’
verdiklerini ve bunların TC vatandaşı haklarından tümüyle yararlanacağını ifade etmiştir. Alman medyası ziyareti haberleştirirken
Erdoğan’ın konuşmalarından seçtiği cümlelerle provakatif manşetler atarak Alman siyasilere de muhalefet etme imkanı vermiştir.4 Erdoğan’ınkonuşmaları üzerinden yapılan karşıt propaganda ziyaretin
başarılı ve somut kazanımları olan neredeyse tüm maddelerini gölgede bırakmıştır. Başbakan Erdoğan’ın söylemini milliyetçi ve Avrupalı olmaktan uzak bulanlar uzunca bir ülke gündeminde kalacak
şekilde eleştirilerini yoğunlaştırmışlardır.
Sonuç
2010 yılı Türkiye ve Almanya açısından da en üst ziyaretlerin
gerçekleştirildiği önemli bir yıl olmuştur. Ancak, bundan sonraki
Türk-Alman ilişkilerinin nasıl bir nitelik kazanacağı, daha ziyade
Almanya’nın tutumuna bağlı olacak gibi gözükmektedir. Her iki ülke
arsındaki ilişkilerin yakın gelecekte çok daha iyi noktalara taşınması
için önümüzde genel seçimlerin olmadığı önemli bir zaman dilimi
bulunmaktadır. Büyüyen ekonomisi ile bölgesinde cazibe merkezi
haline gelen Türkiye alacağı kararlarla başta Almanya olmak üzere
bir çok AB ülkesinin politikalarını dolaylı olarak etkileme imkanına
sahiptir.
Ekonomik kriz içinde iflas eşiğine gelen ve Euro bölgesinde olduğu için AB ülkeleri ve özellikle de Almanya tarafından ikinci kez
finanse edilen Yunanistan sorunu bu konuda Ankara’nın önünde
duran çok önemli bir fırsattır. Atina ile arasındaki tehdit ve güvenlik
konularını masaya yatırıp karşılıklı olarak silahsızlanma tercihleri ile
Türkiye ikinci kez Yunanistan’ın borçlarını karşılamak zorunda kalan AB ülkelerini kısmen rahatlatabilir.

348

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ 2010

Yine kaçak göçü engelleme hususunda Ankara olağan üstü bir
çaba harcamakta ve AB’nin kaçak göçü engelleme çabalarına destek vermektedir. Her sene bütün AB ülkeleirne gelen göçmen kadar Türkiye’ye mülteci, sığınmacı ve kaçak göçmen gelmektedir. AB
adına bir ön karakol olarak çalışan Ankara, bu açıdan da Berlin için
vazgeçilmez bir partnerdir. Türkiye kaçak göç ile ciddi bir şekilde
mücadele etmediği taktirde bu durumdan öncelikli olarak etkilenecek ilk ülke Almanya’dır.
Alman kamuoyu ilişkileirn sıhhati için, göçmen güç ithal ettikleri
ülke Türkiye kavramı ile vedalaşmayı denemelidir. Türkiye artık misafir işçi ikame edilen veya kumsallarında uygun fiyata tatil yapılabilen bir ülkeden çok daha farklı ve güçlü bir ülkedir.
2010 yılında Thilo Sarrazin’in bir önceki kısımda bahsettiğimiz
“Almanya Kendini Yok Ediyor” adlı kitabı, kamuoyunda oldukça yoğun bir şekilde tartışılmıştır. Entegrasyon konusunda Türk tarafı,
okullarda din dersinin verilmesi, çifte vatandaşlığın kabul edilmesi,
aile birleşiminde kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması gibi isteklere sahiptir. Bu konuda olumlu gelişme olarak, Almanya’da oluşturulan İslam Konferansı’nın toplantılarına devam ettiğini, İslam ile ilgili
olarak Frankfurt Üniversitesi’nde kurulan İslam çalışmaları bölümü bölümün diğer Alman üniversitelerine de yaygınlaştırılmasının
planlandığını gösterebiliriz.5
Almanya’da vuku bulan eyalet seçimlerini bir bir kaybeden CDU/
CSU ve Liberaller’den müteşekkil koalisyonun eyalet seçimlerinde ki
bu başarısız performansı devam ederse ülke de erken seçim kararı
almak kaçınılmaz olabilir. Hali hazırdaki aktüel kamuoyu yoklamaları Sosyal Demokratlar ve Yeşillerden oluşması muhtemel bir koalisyona halkın sıcak baktığını göstermektedir. Kırmızı-Yeşil kalisyon
olark adlandırılan bu iktidar seçeneğinin Türkiye’ye, Hıristiyan demokratlardan daha farklı baktığını ifade edebiliriz.
Göçmen politikaları bakımından 2010 yılındaki olumlu gelişmelerden bir diğeri ise, Alman Milli takımında oynayan Mesut Özil’in
başarısı gösterilebilir. Özil, entegrasyonda her iki toplum açısından
ortak kazanımın ne kadar olumlu bir hava yarattığına güzel bir örnek teşkil etmiştir.
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Kronoloji (Türk-Alman İlişkileri 2010)
6-8 Ocak

Alman Dışişleri Bakanı Westerwelle’nin Türkiye ziyareti.
Türkiye’nin AB üyeliği meselesi ve bölgesel sorunlar temel
gündem maddesini oluşturdu.

29 Mart

Alman Başbakanı Merkel’in Türkiye ziyareti. Avrupa Birliği,
Almanya’da Türk okullarının açılması meselesi ve İran nükleer sorunu temel gündem maddelerini oluşturdu.

28-29 Temmuz Alman Dışişleri Bakanı Westerwelle 2010 ylı içinde ikinci
kez Türkiye ziyaretinde. Görüşmelerde Avrupa Birliği konusu öne çıktı.
3 Ekim

İki Almanya’nın birleşmesinin 20. Yıldönümünde, Federal
Meclis’te yapmış olduğu konuşmada Alman Cumhurbaşkanı
Christian Wulff, Alman tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı
sıfatıyla, “İslam da Almanya’nın artık bir parçasıdır” ifadeleriyle ülkedeki azınlık ve göçmen tartışmalarına farklı bir
bakış açısı getirmiştir.

Ekim

İktidar ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Başkanı Horst
Seehofer, Türk ve müslümanları kastederek, Almanya’ya başka kültürden olanların göçünün durdurulmasını istemiştir.

18-22 Ekim Alman Cumhurbaşkanı Christian Wulff resmi bir ziyaret için
Türkiye’de. TBMM’de konuşma yapan ilk Alman Cumhurbaşkanı olan Wulff “Dünyada Türkler kadar Almanya’ya dost
olan ikinci bir millet yok ifadelerini kullandı.
Notlar
1
http://www.fr-online.de/politik/westerwelle-will-eu-beitritt-dertuerkei/-/1472596/3228430/-/index.html
2
http://www.stern.de/politik/ausland/westerwelle-in-der-tuerkei-ich-bin-hier-nicht-alstourist-in-kurzen-hosen-1534049.html
3
http://www.yased.org.tr/webportal/Turkish/Yayinlar/Documents/YASEDUDYRaporu2010yilsonu-Subat2011.pdf
4
http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-umstrittener-rede-des-tuerkischen-premiercsu-chef-huber-warnt-vor-eu-beitritt-der-tuerkei-1.274979
5
Frankfurt Üniversitesi altında kurulan bölüm ve çalışmları için daha detaylı bilgi almak
için: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/index.html
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Giriş
2009 yılında olduğu gibi Türkiye-İngiltere ilişkileri 2010 yılında
da büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB), Ortadoğu ve Kıbrıs gibi konular etrafında şekillenmiştir. İkili ilişkiler kapsamında 2010 yılının
en önemli gelişmesi ise 2007’de iki ülke arasında imzalanan Stratejik
Ortaklık Anlaşması’nın güncellenmesidir. İngiltere’de 6 Mayıs’ta yapılan seçimler 13 yıllık İşçi Partisi iktidarını sona erdirse de, seçim
sonuçları Türkiye-İngiltere ilişkilerinde fazla belirleyici olmamıştır.
Gerek Londra gerekse Ankara ilişkilere kaldığı yerden devam etmişler, hatta yeni Londra hükümeti İşçi Partisi iktidarını Türkiye ile
ilişkileri yavaşlattığı gerekçesiyle eleştirmiştir. İki ülkenin 2010 yılındaki dış ticaret hacmi ise büyük ölçüde ekonomik krizin etkilerinin azalması nedeniyle önemli bir artış göstermiştir. Bu gelişmelere
karşın bir önceki yıldan farklı olarak özellikle İngiltere cephesinde
Türkiye’nin temel tartışma konuları olan Kürt meselesi, sivil asker
ilişkileri, demokratikleşme gibi konularda üst düzey politikacılardan
önemli bir açıklama gelmemiştir.
Karşılıklı Ziyaretler
2010 yılının iki ülke yetkililerinin karşılıklı ziyaretleri bakımından bir önceki yılla karşılaştırıldığında verimli bir yıl olduğu söylenebilir. Fakat karşılıklı ziyaretlere yakından bakıldığında Türk
tarafının daha fazla ziyaret gerçekleştirdiği görülmektedir. Dışişle-
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ri Bakanı Ahmet Davutoğlu 11–12 ve 15–16 Mart 2010 tarihlerinde İngiltere’ye resmi ziyarette bulunurken, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da 7–9 Şubat 2010 tarihlerinde Lordlar
Kamarası’nın düzenlediği “Türkiye’nin Yükselen Network Dünyasındaki Rolü” başlıklı seminere katılmak üzere İngiltere’ye gitmiştir.
15 Mart’ta ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakan’ı
Gordon Brown’un davetlisi olarak Türkiye-İngiltere İş Forumu’na
katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Londra ziyaretinde bulunmuştur.
Yine Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Nisan ayının sonunda Oxford
ve Sabancı üniversitelerinin ortak düzenlediği bir konferansta konuşma yapmak vesilesiyle İngiltere’ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Davutoğlu ayrıca 7–8 Temmuz 2010 tarihlerinde İngiltere’ye giderek
İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve Dışişleri Bakanı William Hague ile görüşmüştür. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 2010 yılı
‘Chatham House Ödülü’nü Kraliçe II. Elizabeth’ten almak üzere 6–9
Kasım 2010 tarihlerinde İngiltere’yi ziyaret etmiştir. Ayrıca Devlet
Bakanı Zafer Çağlayan 15–18 Mart tarihlerinde Türkiye-İngiltere
Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi ikinci toplantısına katılmak üzere İngiltere’ye gitmiştir. Son olarak, 27 Ekim’de Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf En Başarılı Türkler Ödül Törenine katılmak
üzere, 1 Kasım’da da Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak Küresel Spor
Endüstrisi Kongresine katılmak amacıyla Londra’ya gitmişlerdir.
İngiltere’den üst düzey ziyaretlerin nispeten sakin olduğu 2010 yılı
içinde ilk ziyareti Dışişleri Bakanı David Miliband İstanbul’daki Afganistan toplantısına katılarak gerçekleştirmiştir. Seçimlerin ardından İngiltere Başbakanı David Cameron ve Dışişleri Bakanı William
Hague 26–27 Temmuz 2010 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
23 Ekim 2010’da İngiltere’nin AB’den Sorumlu Bakanı David Lidington da İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.1
İngiltere Seçimleri ve Türkiye
2010 yılı için İngiltere’nin en önemli gelişmesi 6 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin ardından 13 yıllık İşçi Partisi iktidarının sona
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ermesi ve Muhafazakâr Parti’nin iktidara gelmesi olmuştur. Gordon Brown ve öncesindeki İşçi Partisi hükümetlerinin Ankara’nın
Avrupa Birliği’ne girişine büyük destek verdiği göz önüne alınırsa
söz konusu iktidar değişikliğinin İngiltere-Türkiye ilişkilerini nasıl
etkileyeceği önemli görülmüştür. Fakat iktidar şansını bulunan üç
büyük partinin de (İşçi Partisi, Muhafazakâr Parti ve Liberal Parti)
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişine büyük destek vermesi nedeniyle henüz iktidara kimin geleceğinin belli olmadığı tarihlerde dahi
seçimler Türk medyası tarafından “kazanan Türkiye olacak” şeklinde
yorumlanmıştır.2
Seçimlerin ardından hükümet kurma tartışmalarının yapıldığı
dönemde Muhafazakâr Parti’nin gölge dışişleri bakanı olan William
Hague, 10 Mart’ta Avrupa Birliği’nin ortak pazar ve genişleme politikaları üzerine yaptığı açıklamada Türkiye’nin AB üyeliğini etkin
bir şekilde destekleyeceklerini belirtmiştir.3 Hague ayrıca, 30 Ekim
2008’de katıldığı İngiltere’deki “Türkiye’nin Muhafazakâr Dostları”
(Conservative Friends of Turkey) grubunun düzenlediği toplantıda
“Türkiye’nin AB üyeliğini kuvvetle destekliyoruz” ifadelerini kullanmıştır.4 Hague’a göre, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği birliğin “dar
coğrafi ve dini sınırlar üzerine değil, ortak değerler üzerine inşa edildiğinin” en önemli kanıtı olacaktır ve uluslararası alanda etkin bir
muhatap olan bir ülkeyi dışlamak da doğru değildir.
5 Kasım 2008’de yayımlanan “Turkey in Europe: The Economic
Case for Turkish Membership of the European Union” (Avrupa’daki
Türkiye: Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği’nin Ekonomik Durumu)
başlıklı rapora yazdığı önsözde Hague, Muhafazakâr Parti’nin Türkiye ile ilişkilere bakışını özetlemiştir.5 Yazısında AB’ye ilişkin yukarıdaki açıklamaları temelinde bir analiz sunan Hague, AB üyeliği
sürecinin Annan Planı’nda olduğu gibi Kıbrıs sorununun çözümü
noktasında kolaylaştırıcı bir unsur olacağını ve yine bu sürecin TürkErmeni ilişkilerini de “normalleştirebileceğini” belirtmiştir. Enerji
güvenliği konusunda da Türkiye’nin önemine değinen Hague, AB’ye
üye devletlere güvenli enerji sağlanması noktasında Türkiye’nin “kritik” bir noktada olduğunun altını çizmiştir.
Muhafazakâr Parti kadrosunun Türkiye ile ilişkilere atfettiği bu
önem seçimden sonraki açıklamalara da yansımış ve çeşitli vesi-
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lelerle tekrarlanmıştır. William Hague Dışişleri Bakanı olduktan
sonra 1 Temmuz’da yaptığı İngiltere’nin yeni dönemde izleyeceği
dış politikaya ilişkin kapsamlı konuşmasında Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediklerini açık bir şekilde belirtmiştir.6 Bu konuşmayı
yorumlayan İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Sir David Logan
“bir önceki Başbakan Gordon Brown zamanında ikili ilişkilerde bir
yavaşlama olduğu” görüşünü dile getirmiş ve “yeni İngiliz hükümetinin Türkiye ile ilişkilere öncelik verdiğinin açık olduğunu ve bunun
yeni İngiliz dış politikasının bir parçası olarak görülmesi gerektiğini”
belirtmiştir.7
Türkiye’nin İngiltere’deki iktidar değişimine nasıl baktığını en iyi
özetleyen açıklama ise David Cameron’un Temmuz ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında Erdoğan’ın yaptığı değerlendirme
olmuştur. “İngiltere’deki siyasi partiler içerisinde Türkiye’nin AB sürecine muhalefet eden hiçbir parti yoktur” ifadelerini kullanan Erdoğan, “bundan önce, şu 7,5 yıllık iktidarımız döneminde de biz farklı
iktidarları da gördük, hakikaten bu desteği hep yaşadık” demiştir.8
Buradan hareketle Ankara’nın yeni hükümete karşı tavrının öncekilerden çok farklı olmadığı ve yeni hükümetin de başta Avrupa Birliği
olmak üzere birçok dış politika konusunda Avrupa’daki en önemli
destekçisi olduğuna inandığı söylenebilir.
İkili İlişkiler: “Stratejik Ortaklık”
İkili ilişkiler bağlamında 2010 yılının en önemli gelişmesi yeni
kurulan İngiliz hükümeti ile 2007 yılında iki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın devamı ve güncellenmesi yönünde bir karara varılması olmuştur. Ahmet Davutoğlu’nun Temmuz ayındaki ziyareti esnasında gündeme gelen Stratejik Oraklık
Anlaşması, PKK ve El Kaide’ye karşı işbirliği, Kuzey Irak ve terör
sorunu, bölgesel istikrarın geliştirilmesi ile savunma, Türkiye’nin AB
Üyeliği’ne destek, Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonların sona
erdirilmesi ve enerji piyasası gibi konuları kapsamaktadır. Anlaşmanın önemli bir boyutu da Türkiye ve İngiltere’nin belgede belirtilen
yüksek stratejik önceliğe sahip konularda çalışmalarda bulunmak
amacıyla 6 aylık dönemlerle istişareler yapmasını öngörmesidir.9
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İngiltere’de yeni hükümetin kurulmasından kısa bir süre sonra
Londra’ya bir ziyaret gerçekleştiren Davutoğlu söz konusu Stratejik
Ortaklık Anlaşması’nın yenilenmesini önermiştir.
Yapılan görüşmelerin ardından yapılan basın toplantısında İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague, “İngiltere ve Türkiye arasındaki işbirliği ve diyalogun geliştirilmesi için büyük bir fırsat olduğunu” belirterek iki ülkenin dış politika, güvenlik, savunma ve ticaret
alanlarında “yakın gelecekte yeni bir stratejik ortaklık” anlaşmasını
sonuçlandırma noktasında hemfikir olduklarını ifade etmiştir.10 Davutoğlu da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “iki ülke arasında 2007’de imzalanan stratejik işbirliği ortaklık belgesinin güncelleneceğini” ve söz konusu ortaklık belgesinde “terörle mücadele
konusundaki işbirliğinin de önemli olacağını” dile getirmiştir. İki
dışişleri bakanının görüşmesi Temmuz ayının sonunda İngiltere
Başbakanı’nın Türkiye ziyaretinde “stratejik ortaklık” anlaşmasının
yenilenmesi noktasında ilk somut adım olması açısından önemlidir.
27 Temmuz’da anlaşmanın imzalanmasının ardından Erdoğan ve
Cameron’un ilişkilerin bulunduğu seviyeyi “altın çağ” olarak nitelendirmesi, stratejik ortaklıktan iki ülkenin ne anladıklarını yansıtması açısından önemlidir.11 Her iki liderin de bu nitelendirmeyi yapmasının nedeni bir hayli kapsamlı bir işbirliğini öngören Stratejik
Ortaklık Anlaşmasına daha yakından bakıldığında anlaşılabilir. İkili
ilişkilerin daha da geliştirilmesini ve bu kapsamda gelecekte karşılıklı ziyaretlerin artırılmasını öngören anlaşma özellikle karşılıklı
ticaret ve yatırım konularında hızlandırıcı adımların atılmasını taahhüt etmektedir.12 Dış ilişkiler konusunda ise anlaşma İngiltere’nin
Türkiye’yi Avrupa Birliği (AB) sürecinde destekleyeceğini, bölgesel
istikrar ve barış bağlamında Londra ve Ankara’nın etkin bir şekilde
çalışmalarını öngörmektedir.
Anlaşma Kıbrıs konusunda her iki ülkenin “politik eşitlik temelinde iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyondan” yana olduklarını ve bu doğrultuda çalışacaklarını belirtmektedir. Global güvenlik
kapsamında uyuşturucu ticareti başta olmak üzere organize suç ve
terörizmin tüm türlerine karşı ortak mücadeleyi öngören anlaşma
yine bu kapsamda PKK da dâhil olmak üzere uluslararası terörizm
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tehdidini sona erdirmek için her türlü çabanın gösterileceğini de taahhüt etmektedir. Enerji konusunda da Türkiye üzerinden Avrupa’ya
doğru gelecek “Güney enerji koridorunun” destekleneceği belirtilmiştir. Anlaşma ayrıca savunma sanayinde ortak çalışmaların yapılması, illegal göçün önlenmesi, yüksek eğitim konusunda kapsamlı
işbirliğine gidilmesi ve kültürler arası diyalogun geliştirilmesi gibi
konularda da iki ülkenin taahhütlerini kayıt altına almıştır.
İkili ilişkiler bağlamında bir başka önemli gelişme ise Eylül
2009’da İngiltere’nin getirdiği “Ankara Anlaşması vize kategorisinde sınırlamanın” kısa süre sonra kaldırılması kararı olmuştur. Eylül
2009’dan önce İngiltere’ye öğrenci vizesiyle gelen bir Türk vatandaşı
Ankara Anlaşmasından yararlanarak vize alabilirken, bu sınırlamanın ardından Ankara Anlaşmasından yararlanılamaması nedeniyle
vize konusunda ciddi problemlerle karşılaşmaktaydı. 2010 Mart’ında
İngiltere İçişleri Bakanlığı Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu’na
bir yazı göndererek sınırlama kararını Nisan ayı itibariyle kaldıracağını açıklamıştır.13 Fakat bu geri adıma rağmen, Şubat ayında İngiltere İçişleri Bakanı Alan Johnson’un ülkeye öğrenci olarak gelecek kişiler için vize uygulamalarını zorlaştıracakları ve bu yönde önlemler
alacakları yönündeki açıklamaları Türkiye vatandaşları için İngiltere
vizesi almanın eskisi kadar kolay olmayacağının bir işaretidir. Nitekim bu düzenlemelerin uygulanması halinde yılsonunda yapılan
tahminlere göre, İngiltere’ye gidecek Türk öğrenci sayısında yarıya
yakın bir düşüş olacağı tahminleri yapılmaya başlanmıştır.14
Türkiye’nin AB Üyeliği ve İngiltere
Türkiye’nin AB üyeliğini en çok destekleyen Avrupa ülkelerinin
başında İngiltere gelmektedir. Hatta daha da önemlisi İngiltere’deki bütün büyük siyasal partiler AB üyesi bir Türkiye fikrine sıcak
bakmaktadırlar. İşçi Partisi döneminde Türkiye’nin AB üyeliği enerji güvenliği, birliğin belli bir din ya da ideoloji değil ortak değerler
üzerine inşa edildiği fikri, Batı ve İslam dünyası arasında bir köprü
kurulması, artan ekonomik önem, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve
dinamik bir nüfus gibi parametreler düzleminde savunulmaktaydı.15
Muhafazakâr Parti de desteğini benzer ilkeler üzerine temellendir-
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mektedir. Dolayısıyla Mayıs ayında yapılan seçimlerle İşçi Partisi’nin
yerini Muhafazakâr Parti’ye bırakması Türkiye’nin AB üyeliğinin
desteklemesi noktasında ilkesel bir değişikliğe neden olmamıştır.
Muhafazakâr Parti’den Türkiye’nin AB üyeliğinin desteklenmesi
bağlamında gelen en kapsamlı açıklama Başbakan Cameron’un 27
Temmuz’da Ankara ziyareti esnasında TOBB binasında yaptığı konuşma olmuştur:
“Bir NATO müttefiki olarak Türkiye’nin Avrupa’yı savunmak
için yaptıklarını ve bugün Avrupalı müttefiklerimizin yanında
Afganistan’da yaptıklarını düşündüğümde AB üyeliğine yönelik
ilerlemenizin bugün olduğu şekliyle hüsrana uğratılabiliyor olması
beni kızdırıyor. Bu konudaki görüşlerim nettir: Türkiye kamp alanını
korusun ama çadıra alınmasın demenin yanlış olduğuna inanıyorum.
AB üyeliğiniz ve Avrupa diplomasisinin en üst kademelerinde
daha fazla nüfuz sahibi olmanız konusunda muhtemelen en güçlü
destekçiniz olarak kalacağım. Bu, gerçekten son derece güçlü
ve hırslı olduğum bir konu. Ankara’dan Brüksel’e uzanan yolu
birlikte açalım istiyorum. Türkiye’nin AB’ye üyeliğini savunmak
için ve ticaretimiz ve güvenliğimizde yapabileceğimize inandığım
devasa atılım imkânlarını yakalayabilmek için doğrudan meydan
okumamız gereken üç grup var:
İlk olarak, korumacılar. Türkiye gibi bir ülkenin yükselişini,
refahımızı daha da arttırma fırsatı olarak değil de karşısında
kendimizi savunmamız gereken ekonomik bir tehdit olarak
görüyorlar. İkincisi, kutuplaşmacı olanlar. Dünya tarihini bir
medeniyetler çatışması prizmasından okuyorlar. Türkiye’nin, Doğu
ve Batı arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu ve her ikisini
de seçmek gibi bir imkânın olmadığını düşünüyorlar. Üçüncü
olarak, ön yargılılar yani bilinçli olarak İslam’ı yanlış anlayanlar var.
Gerçek İslam ile aşırılıkçıların çarpıtılmış yorumu arasında hiçbir
fark görmüyorlar. Sorunun İslam’ın kendisi olduğunu ve İslam’ın
değerlerinin asla diğer dinlerin, toplulukların ya da kültürlerin
değerleriyle uyumlu olamayacağını düşünüyorlar. Tüm bu iddialar
tamamen yanlıştır ve İngiltere’nin yeni Hükümeti olarak, bu savları
çürütecek uluslararası çabaların ön cephesi olmamızı istiyorum.”16

Konuşmasının devamında Almanya ve Fransa başta olmak üzere Türkiye’nin AB üyeliğinin sürüncemede kalmasına neden olan
ülkelere güçlü eleştiriler yönelten Cameron, daha önce uzun süre
İngiltere’yi dışlayan zihniyet ile bugün Türkiye’yi dışlayan zihniyetin
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aynı olduğuna vurgu yapmıştır. Cameron’un neden Türkiye’nin AB
üyeliğine bu kadar güçlü destek verdiği sorusunu soran İngiltere’nin
saygın gazetelerinden The Guardian, bunun en önemli nedeni olarak
“ABD ve AB’nin bölgedeki birçok kilit önemdeki politikasının başarı
kaydedemediği veya çıkmaza girdiği” bir ortamda Ankara’nın hayati bir öneme yükselmesini göstermiştir.17 Türkiye’nin hızlı büyüyen
bir ekonomi ve genç işgücüne sahip olmasının da bu destekte etkisi
olduğunu belirten gazete, asıl nedenin Türkiye olmaksızın bölgede
etkin bir politika izlemenin güçlüğünü İngiliz politikacıların fark etmesi olduğuna işaret etmiştir.
Londra cephesinden Ankara’nın AB üyeliğine yönelik gelen bu
güçlü destek genelde bütün İngiltere’nin özelde ise Muhafazakâr
Parti’nin bir bütün olarak bu süreci desteklediğini göstermez.
Örneğin İngiltere’deki Daily Mirror gazetesinin 4 Temmuz’daki
“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılmasına karşı isyan” başlıklı özel
haberine göre, Dışişleri Bakanı William Hague’un, “Büyüyen en büyük Avrupa ekonomisi olan Türkiye’nin AB üyeliği için özel çaba
sarf etmeye başlayacağız” açıklaması partisinde tepki çekmiştir.
Muhafazakârları Avrupa Parlamentosu’nda temsil eden milletvekili
Roger Helmer, “İngiliz seçmenler Türkiye’nin üyeliğini desteklemiyor. Hiçbir AB ülkesinden de Türkiye’ye destek yok” ifadelerini kullanmıştır.18
Helmer’in itirazına rağmen kamuoyu yoklamalarına bakıldığında İngiltere’de Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyenlerin oranının
Almanya ve Fransa ile karşılaştırıldığında yüksek olduğu görülebilir.
2009 yılı boyunca 5000’in üzerinde kişi ile yapılan Kasım 2009’da
kamuoyuna duyurulan bir araştırmaya göre, İngilizlerin yüzde 51’i
Türkiye’nin üyeliğini desteklerken yüzde 37’si buna karşı çıkmaktadır.19 Aynı araştırmada çıkan sonuçlarda Fransa’da karşı çıkanların
yüzde 62, destekleyenlerin ise yüzde 34, Almanya’da karşı çıkanların
yüzde 58 ve destekleyenlerin yüzde 39,5 olduğu göz önüne alınırsa
İngiltere’deki bu oranların önemi daha da iyi anlaşılır. Üstelik İngiltere için söz konusu olan bu rakamların daha önce yapılan benzer
konudaki kamuoyu yoklamalarında elde edilen rakamlarla karşılaştırıldığında yükseldiği de söylenebilir.20
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2010 yılı boyunca İngiltere’nin Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik
açık desteğini gösteren bir başka gelişme ise Hükümetin Avrupa Birliği İlişkilerinden Sorumlu Bakanı David Lidington’un 13 Kasım’da
Financial Times gazetesine yazdığı “İngiltere hala Türkiye’nin AB
üyeliğinin amigosu” başlıklı bir mektup olmuştur.21 Lidington bu
açık desteği “koalisyon hükümetinin göreve gelmesiyle birlikte, tavrımız daha net olamazdı: Türkiye’nin AB üyeliğinin en güçlü destekçisiyiz ve Türkiye’nin AB üyeliğinin öncü destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadeleriyle ortaya koymuştur. Lidington’a göre, iki
ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının temelini de
Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemek oluşturmaktadır.
Türkiye de İngiltere’nin bu açık desteğinden duyduğu memnuniyeti çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. Örneğin Başbakan Erdoğan, Başbakan Cameron’un Türkiye ziyareti sırasında yaptığı ortak
basın toplantısında Londra’nın desteğine değinerek, “AB sürecinde
İngiltere’nin bize olan desteği, başından itibaren kararlı duruşları hakikaten şükran gerektirir, her türlü takdirin üstündedir” ifadelerini
kullanmıştır.22 Yine Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış
İngiltere’nin “Türkiye’nin AB müzakere sürecinde yaşadığı iniş ve
çıkışları en yakından anlayan ve hisseden ülkelerden biri” olduğunu belirtmiştir. Bağış ayrıca daha önceden AB’ye girme noktasında yaşadığı sıkıntıları aşan İngiltere’nin “bu süreçteki kararlılığıyla
[Türkiye’ye] ilham verdiğine” işaret etmiştir.23
Orams Davası
Türkiye-İngiltere ilişkileri bağlamında Kıbrıs konusunda 2009
yılından yeni yıla sarkan en önemli gelişmelerden biri Orams Davası olmuştur. Dava Güney Kıbrıs Rum Yönetimi mahkemelerinin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) taşınmaz mülklere
ilişkin aldığı bir karara ilişkindir ve 2009 yılında aldığı bir kararla
Avrupa Adalet Divanı, Rum Kesimi’ndeki kararların diğer AB ülkelerinde de uygulanması tavsiyesinde bulunmuştur.24 KKTC’de, 1974
öncesinde Rum malı olan Lapta’daki arsa üzerine villa inşa eden İngiliz David-Linda Oram çiftiyle ilgili alınan bu kararda, arsanın eski
mülk sahibi Meletis Apostolides’i haklı bulmuştu ve bunun KKTC’de
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emlak sahibi olan çok sayıda yabancı için emsal olabileceği ihtimali
Türk tarafını rahatsız etmişti. İngiltere İstinaf Mahkemesi 19 Ocak
2010’da Avrupa Adalet Divanı’ndan aldığı görüşün paralelinde bir
karara vararak Kıbrıs Rum Yönetimi mahkemelerince alınan kararın
İngiltere’de uygulanabileceğini bildirmiştir.
İngiliz mahkemesinin bu kararı Türkiye’de hoş karşılanmamış ve
ağır şekilde eleştirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada karara ilişkin, “maalesef, İngiliz İstinaf Mahkemesinin bu olumsuz unsurları teyit eden son kararı birçok açıdan düşündürücüdür” ifadelerini kullanmıştır.25 Kararın ardından Başbakan Erdoğan da İngiltere
Başbakanı Gordon Brown ile yaptığı telefon görüşmesinde “Orams
Davası”nın müzakereleri “akamete” uğratmak için kullanılmaya çalışıldığına işaret etmiştir.26 Brown ise Türkiye’nin tepkisini anlayışla karşıladığını belirtse de, mahkeme kararına müdahil olmasının
mümkün olmadığını söylemiştir.
Fakat bu tartışmalardan kısa bir süre sonra Kıbrıs Rum tarafında yayımlanan Cyprus Mail gazetesinde çıkan bir yazı emsal olma
meselesinin sanıldığının aksine sadece Türk tarafını değil aynı zamanda Rum tarafını da tedirgin ettiğini göstermiştir. “Apostolides’in
büyük kazancı büyük bir kaybımız olabilir” başlıklı yazıda 100 bin
civarında Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşının büyük çoğunluğunun
İngiltere’de yaşadığına ve bunların adaya geri dönme kararı almaları
durumunda Rum kesiminde kalan mülkleri için dava açabileceklerine işaret edilmiştir.27 Gazete somut bir örnek de vererek Larnaka
Havaalanı’nın büyük bir kısmının bir Türk’e ait olduğunu, bu kişinin
dava açması ve Orams davasının da emsal olması halinde buranın
yıkılıp yıkılmayacağı sorusunu sormuştur.
Türkiye’nin Ortadoğu Politikası ve İngiltere
Türk dış politikası bağlamında 2010 yılının en çok tartışılan konularından biri Mavi Marmara olayı olmuş ve İngiltere söz konusu
meselede Türkiye’yi en fazla destekleyen Batılı ülkelerin başında gelmiştir. Saldırının ikinci gününde açıklama yapan İngiltere Başbakanı David Cameron, saldırının “kesinlikle kabul edilemez” olduğu-
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nu belirtirken,28 Dışişleri Bakanı William Hague da 7 Temmuz’daki
açıklamasında Türkiye’nin de temel tezi olan olaylara ilişkin “uluslararası bir soruşturmanın” açılması gerektiğini ifade etmiştir.29 Yine
Cameron 26-27 Temmuz 2010 tarihlerinde gerçekleştirdiği Türkiye
ziyareti esnasında Mavi Marmara olayına ilişkin soruşturma kapsamında İsrail “Başbakanı [Benjamin] Netenyahu’dan hızlı, şeffaf ve
dikkatli olacak bir İsrail soruşturması beklediklerini” belirtmiştir.30
Cameron’un Ankara’da TOBB binasında yaptığı konuşmada konuya ilişkin kullandığı ifadeleri ayrıntılı olarak alıntılamakta fayda
var:
“Gerek İsrail ile gerekse Arap Dünyasıyla Türkiye’nin bölgedeki
ilişkileri paha biçilmez bir değere sahiptir. İsrail ve Arap dünyası
arasında bir anlayış geliştirilmesi konusunda Türkiye gibi bir
potansiyele sahip başka ülke yoktur. Gazze’nin Türkiye’nin İsrail ile
ilişkilerinde gerçek gerginliklere yol açtığının farkındayım. Fakat
Türkiye İsrail’in dostudur ve Türkiye ile İsrail’den bu dostluktan
vazgeçmemelerini rica ediyorum… İsrail’in Gazze’ye giden yardım
filosuna saldırısı, kesinlikle kabul edilebilir değildi. Başbakan
Netanyahu’ya, İsrail’den çabuk sonuçlanacak, şeffaf ve çok sıkı
bir inceleme yapmasını beklediğimizi ifade ettim. Ayrıca açık
olmam gerekir ki, Gazze’deki durum değişmek zorundadır. İnsani
yardımların ve insanların her iki yönde akışı sağlanmalıdır. Gazze’nin
bir esir kampı gibi tutulmasına izin verilemez ve verilmemelidir.
[Filistin ve İsrail] tarafların bir araya gelmesi konusunda gereken
baskının kurulmasına yardımcı olabilecek ve adil ve uygulanabilir bir
çözüme giden yolu işaret edebilecek olan taraf, Türkiye olacaktır.”31

Fakat Cameron’un bu demeci Türk tarafında memnuniyetle karşılansa da, İsrail medyası başta olmak üzere ABD basınında ciddi
eleştirilere neden olmuştur. Bu konuda örneğin Barry Rubin kaleme
aldığı bir yazısında “Cameron’un Türkiye’deki 27 Temmuz konuşması… Batılı diplomasinin bir çöküş örneği, uluslararası ilişkilerin nasıl
yürütülmeyeceğine ilişkin bir ders metni örneği olarak” hatırlanacaktır ifadelerini kullanmıştır.32 Hatta Rubin ilk bakışta bu konuşmanın “Dışişleri Ofisi tarafından Cameron’u aptal göstermek amacıyla
yazılmış” olabileceğini düşündüğünü dile getirmiştir. Elbette Rubin’i
Cameron’un konuşmasında en çok rahatsız eden husus yukarıda
alıntılanan ifadeler olmuş ve bunları “delice davranışın diplomatik
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karşılığı” (diplomatic equivalent of insane behavior) olarak tanımlamıştır.
Söz konusu konuşmada İsrail tarafını ve ABD’deki muhafazakâr
kesimi rahatsız eden bir başka açıklama ise İran konusunda olmuştur. Cameron’un Türkiye’nin İran ile uranyum zenginleştirmesi hakkında Brezilya ile birlikte yürüttüğü görüşmelere tam destek vermesi, hatta Türkiye’yi İran problemini çözmede en önemli ülke olarak
tanımlaması dikkat çekicidir. Cameron yine TOBB binasında yaptığı
konuşmasında bu konuya ilişkin olarak “İran’ın bomba üretmesini
durdurmamızda bize yardımcı olabilecek ülke Türkiye olacaktır…
Uluslararası topluluk ile birlikte hareket etmek konusunda ne denli
ciddi olduğumuzu İran’a gösterebilmek için Türkiye’nin yardımına
ihtiyacımız var. Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları arasında
İstanbul’da yapılan toplantının İran’ı doğru yöne yönelteceğini umuyoruz” ifadelerini kullanmıştır.33
Fakat Cameron’un Türkiye, İran ve Brezilya arasında yapılan
bu görüşmelere yönelik açık desteğine rağmen, bu konuşma dışında İngiliz hükümetinden gelen diğer açıklamalara bakıldığında
Londra’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde yürütülen çabalara daha yakın olduğu görülebilir. 2010 yılında bu konuda ilk net tavır İşçi Partisi hükümetinin Dışişleri Bakanı David
Miliband’dan gelmiştir. Miliband konuya ilişkin kaleme aldığı bir yazısında “Güvenlik Konseyi’nde sadece İngiltere ve Çin gibi ülkelerin
değil Brezilya ve Türkiye gibi kalıcı olmayan üyelerin de ciddi sorumluluk almaları gerektiğini” belirtmiştir.34 İngiltere’nin Türkiye’yi
de Güvenlik Konseyi zeminine çekme çabasının Ahmet Davutoğlu
tarafından dile getirilen kaygı göz önüne alınırsa Ankara açısından
tek başına ikna edici olmadığı söylenebilir. Davutoğlu Nisan ayında
yaptığı bir açıklamada “Biz de BM Güvenlik Konseyi üyesiyiz, ancak
şimdiye kadar bize paketin içeriğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı” ifadelerini kullanmış ve Türkiye’nin neden Güvenlik Konseyi’nde
“ciddi sorumluluk” alamadığını da açıklamıştır.
Türkiye’nin Brezilya ile birlikte Güvenlik Konseyi zemini dışında
bir inisiyatif alarak İran’la uranyum takasına ilişkin anlaşma imzalaması İngiltere’nin Türkiye’yi Güvenlik Konseyi’ne çekme çabasının
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etkili olmadığını göstermiştir. Dolayısıyla anlaşmanın ardından İngiltere cephesinden gelen açıklama bu anlaşmanın yeterli olmadığı
ve Güvenlik Konseyi zeminin hala geçerliliğini koruduğu yönünde
olmuştur. İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alistair Burt Anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada “İran’ın, nükleer programıyla ilgili
görüşmeleri… endişe yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyinde yaptırımlar üzerine çalışıyoruz. İran somut adımlar atarak yükümlülüklerini karşılamadıkça bu çalışma devam edecektir” ifadelerini kullanmıştır.35 Dışişleri Bakanı William Hague ise
anlaşmaya ilişkin daha net bir tutum takınarak bu anlaşmanın “bir
oyalama taktiği olduğunu” ve “BM Güvenlik Konseyi nezdinde yaptırım kararları üzerinde çalışmaya” devam edeceklerini söylemiştir.36
Türkiye-İngiltere ilişkileri bağlamında 2010 yılında gündeme gelen bir başka konu ise Afganistan meselesi olmuştur. Bu yıl da daha
önceki yıllarda olduğu gibi Londra, Ankara’nın Afganistan’da daha
fazla rol almasını desteklemiş ve Türkiye’nin buranın istikrarı için
hayati önemini vurgulamaya devam etmiştir. İstanbul’da Ocak ayının son haftasında yapılan Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve
Toplantısı vesilesiyle İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ve eski Afganistan Özel Temsilcisi David Reddaway Hürriyet gazetesine yazdığı
bir makalede, “Birleşik Krallık Hükümeti, Türkiye’nin bu kritik zamanda Afganistan için sağlanan bölgesel desteği koordine etme ve
güçlendirme çabalarının kesinlikle arkasındadır” ifadelerini kullanmıştır.37 Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband’ın da
konferansa gözlemci olarak katılması Londra’nın Ankara’nın Afganistan’daki rolüne verdiği önemi göstermesi açısından somut örnek
olmuştur.
İngiltere’nin Afganistan konusunda Türkiye’ye duyduğu güven ve
verdiği destek Muhafazakâr Parti iktidarında da devam etmiştir. Başbakan Cameron çok ses getiren TOBB binasındaki konuşmasında
Ankara’nın Afganistan’daki rolüne değinerek Türkiye’nin “Taliban’a
karşı mücadelede Afganistan’a gönderilen ekipmanın ulaşımı açısından hayati önem taşıyan bir merkez teşkil” ettiğini ve “aynı zamanda
Afganistan’ın istikrarı ve güvenliği için son derece önemli olan bölgesel, politik ve ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesinde de benzer-
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siz bir nüfuza sahip” olduğunu söylemiştir.38 Cameron’a göre, “Afgan
halkının kendi güvenliklerinin kontrolünü üstlenebilmesi” noktasında “Afgan Milli Güvenlik Kuvvetleri’nin gelişimi hayati bir önem”
taşımaktadır ve “bu noktada Türkiye’nin asker ve polislere vermekte
olduğu eğitimi arttırması” bir hayli önemlidir.
Kısacası Cameron hükümeti için de Türkiye Afganistan’ın istikrarı için vazgeçilmez bir aktör görünümünde olmuştur. Afganistan’daki
uluslararası gücün bir işgal gücü olarak değil de istikrar sağlayıcı bir
unsur olduğunun anlatılması noktasında Türkiye’nin işbirliği elzem
olarak görülmüştür. Cameron bunu “nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülke olarak Türkiye Afganistan’da çabamızın istikrar sağlamak olduğunu, işgal olmadığını anlatmak açısından büyük önem
taşıyor” ifadeleriyle ortaya koymuştur.39 10.000’in üzerinde vatandaşının bulunduğu Afganistan’da güvenliğin Afgan hükümetine devredilmesini 2014’e kadar gerçekleştirmeyi düşünen İngiltere, ülkede
istikrarın sağlanması ve özellikle güvenlik güçlerinin yetiştirilmesi
noktasında Türkiye’nin önemli bir rolü olduğuna inanmaktadır.40 Bu
durum taraflar arasında Temmuz ayında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması’nda da açıkça ifadesini bulmuş ve anlaşmada tarafların
“ülkede Afganların tedrici olarak sorumluluğu almasını destekleyecekleri” taahhüdünde bulunulmuştur.
Ekonomik İlişkiler
2010 yılında Türkiye-İngiltere ilişkilerinin önemli bir boyutunu
da ekonomik ilişkiler oluşturmuştur. Gerek İşçi Partisi hükümeti gerek Muhafazakâr Parti Türkiye ile ekonomik ilişkilere önem vermiş
ve bu konuda benzer bir politika izlemişlerdir. Miliband seçim öncesinde kaleme aldığı bir makalesinde “İngiltere’nin Türkiye’nin ikinci
büyük ihraç pazarı olduğunu” vurguladıktan sonra “İşçi Partisi’nin
bu ekonomik bağları geliştirmeye kararlı” olduğunu ve “ikili ticaret ve yatırımın artırılacağını, Türkiye’nin hızlı büyüyen ve tercih
edilen bir pazar olarak tanıtılacağını” belirtmiştir.41 İşçi Partisi’nin
Türkiye ile ekonomik ilişkilere verdiği bu önem daha sonraki iktidar
döneminde de devam etmiştir. Nitekim Başbakan David Cameron
TOBB’daki konuşmasında bunu açık bir şekilde ortaya koymuştur.

366

TÜRKİYE-İNGİLTERE İLİŞKİLERİ 2010

“İngiliz iş dünyasını, tıpkı Türk iş dünyasının yaptığı gibi, yeni piyasalar açmak konusunda daha hırslı olmaya teşvik” ettiklerini belirten
Cameron, “Vodafone, Tesco ve HSBC” gibi Türkiye’de olan “Büyük
Britanya yatırımlarına” benzer “daha pek çok yatırımı görmek istediğini” açıkça dile getirmiştir. Bu bağlamda Cameron 9 milyar doların
üzerinde olan iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmini “önümüzdeki
beş yıl içerisinde iki katına çıkarma” çabasında olduklarını ifade etmiştir. Dış ticaret hacminin artırılmasına yönelik bu beklenti Türkiye tarafının da öncelikleri arasında olmuştur. Örneğin Devlet Bakanı
Zafer Çağlayan 17 Mart’ta Türkiye-İngiltere İş Formu Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada “Türkiye ve İngiltere arasındaki dış ticaret hacminin 2-3 yıl içinde 20 milyar doların üzerine çıkabilecek kapasitede
olduğu” belirtilmiştir.42
Yabancı sermaye yatırımları bağlamında 2010 yılının en dikkat
çekici gelişmesi İngiltere’nin özellikle dünyada yaşanan ekonomik
krizin de etkisiyle Türkiye’yi ülkesinde yatırım yapmaya çağırması
olmuştur. İngiltere Devlet Bakanı Vince Cable, son bir yılda Türk
yatırımcıların İngiltere’deki yatırımlarının arttığını belirterek bunların daha da artması için gerekli birçok düzenlemeye gideceklerini
belirtmiştir. Cable bu bağlamda “2008–2009 döneminde İngiltere’deki sayıları beş olan Türkiye kökenli iç yatırım projelerinin sayısının
2009–2010 döneminde artarak toplam 13’e ulaşmış” olduğunu da
açıklamıştır.43 Türkiye ise İngiltere kökenli firmalara yönelik yatırım
çağrısını daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tekrarlamıştır.
Başbakan Erdoğan 16 Mart’ta Türkiye-İngiltere İş Forumu’nda yaptığı konuşmada “İngiliz şirket ve iş adamlarını sürekli büyüyen ve
yatırımcılara büyük fırsatlar sağlayan, coğrafi bakımdan eşsiz avantajlar sunan Türkiye pazarında daha fazla görmek istediklerini” belirtmiştir.44 İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik yabancı sermaye yatırımlarına bakıldığında, bunun 2009 yılında 240 milyon dolar olduğu
görülmektedir. 2008 yılda yapılan 1.336 milyon dolarlık yatırımla
kıyaslandığında bu verilerin bir hayli düşük olması küresel ölçekte
yaşanan krizle açıklanabilir.45
Emlak piyasası açısından 2010 yılı İngiliz gayrimenkul yatırımcıları için Türkiye’nin cazip hale geldiği bir yıl olmuştur.46 Söz konusu
gayrimenkul yatırımlarında İstanbul ilk sırayı alırken Türkiye’nin
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resmi düzlemde bu satışlara bakışı ise Egemen Bağış’ın ifadelerinde karşılığını bulmuştur. “İngilizlerin Türkiye’ye yapacağı her türlü
yatırımı memnuniyetle karşılıyoruz” diyen Bağış, “bu süreçte mülk
edinenler bizim için bir nevi büyükelçiler haline gelmişlerdir” ifadesini kullanmıştır.47 Başbakan Erdoğan da Türkiye-İngiltere İş
Forumu’nda yaptığı konuşmada konuya ilişkin benzer bir açıklamada bulunmuş ve İngilizlerin “Türkiye’ye yoğun ilgi göstermelerinin,
gayrimenkul sahibi olmalarının, iki ülke ve iki ülke halkı arasındaki
teması güçlendirdiğini” söylemiştir.48 Öte yandan belirtmek gerekir ki, Türkiye’deki ulusalcı gruplar ise bu satışları emperyalizmin
ve Türkiye’nin yavaş yavaş ele geçirilme projesinin bir parçası olarak
görmektedirler.49
İki ülke arasındaki 2010 yılında gerçekleşen dış ticaret hacmine
bakıldığında ilk dikkati çeken husus 2009’daki 9,4 milyar dolar olan
dış ticaret hacminin 2010 yılında 11,9 milyar dolara çıkmış olmasıdır. Bu farkın en önemli nedeni ise 2007’de başlayan dünya ekonomik krizinin etkisinin 2009 yılında güçlü bir şekilde hissedilmiş
olmasıdır. İngiltere Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği ülkelerden
biridir ve bu durum 2010 yılında da değişmemiştir. Türkiye’nin ihracat rakamı 7,223 milyar dolar iken, İngiltere’den yapılan ihracat
4,676 milyar dolar olmuştur. Bu rakamlardan Türkiye’nin İngiltere
ile ticaretinde dış ticaret dengesinin 2,547 milyar lira fazla verdiği
ortaya çıkmaktadır. Dış ticaretin yapısal analizi yapıldığında ise yatırım (sermaye) malları kategorisinde ihracatın 1,075 milyar dolar,
ithalatın 614 milyon dolar, hammadde kategorisinde ihracatın 2,346
milyar dolar, ithalatın 3,006 milyar dolar ve tüketim malları kategorisinde ise ihracatın 3,792 milyar dolar, ithalatın 1,031 milyar dolar
değerinde olduğu görülür.50

Türkiye-İngiltere Dış Ticaret Rakamları (Kaynak: TÜİK)
YILLAR İHRACAT (Milyar Dolar) İTHALAT (Milyar Dolar) HACİM (Milyar Dolar)
2008

8,2

5,3

13,5

2009

5,9

3,5

9,4

2010

7,2

4,7

11,9
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Turizm rakamlarına bakıldığında 2010 yılı boyunca Türkiye’ye gelen
İngiliz turist sayısı 2.131.481 iken, bu rakam bir önceki yıla göre 300
bin civarında bir azalma göstermiştir.51 Bu düşüşün temel nedenlerinin başında ise İngiltere’de Türkiye ile çalışanların ağırlıkta olduğu
şirket iflaslarının artması gösterilebilir.52 Yine de İngiltere Türkiye’ye
en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya (yüzde 15.35)
ve Rusya’dan (yüzde 11.54) sonra yüzde 9.98’lık oranla üçüncü sırada gelmiştir.53
Sonuç
1990 sonrası döneme damgasını vuran Türkiye-İngiltere arasındaki iyi ilişkiler 2010 yılında da devam etmiştir. Avrupa’daki
Muhafazakâr Parti iktidarlarından farklı olarak İngiltere’de 13 yıllık İşçi Partisi dönemini sona erdiren Muhafazakâr Parti Ankara ile
iyi ilişkilere kaldığı yerden devam etmiştir. Bu durumun ne önemli
göstergeleri Temmuz ayında Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın yenilenmesi ve David Cameron’un 27 Temmuz’da TOBB’da yaptığı
Türkiye’yi bir hayli öven konuşması olmuştur. İsrail ile yaşanan Mavi
Marmara olayı ve Afganistan meselesinde Ankara’nın yanında olan
İngiltere, Türkiye’nin Brezilya ile ortaklaşa gerçekleştirdiği İran inisiyatifine kısmen mesafeli bakmış ve bu inisiyatifin Güvenlik Konseyi
temelinde yürütülmesi gerektiğini savunmuştur. Ekonomik açıdan
da büyük ölçüde küresel krizin etkilerinin azalması ile birlikte 2010
yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi büyüme göstermiş, emlak piyasası ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları da artmıştır.
Son olarak 2011 yılına sarkan bir gelişmeden daha bahsetmek gerekirse, 2010 Aralık ayında İngiltere tarihinde ilk kez bir mahkeme
bir Türk vatandaşının Türkiye’ye iadesine karar vermiştir. Şişli eski
Belediyesi Başkanı Gülay Aslıtürk’ün eski kocası Orhan Aslıtürk 23
Nisan 2010’da Londra’da tutuklanmış ve 7 Aralık’ta Londra’da çıkarıldığı Asliye Ceza Mahkemesi hakkında açılan “teşekkül halinde kaçakçılık” davası kapsamında Türkiye’ye iadesini hükme bağlamıştır.54
Fakat davanın sonuçlanması ve nihai karar 2011 yılına sarkmıştır.
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2010 Kronolojisi
19 Ocak 2010

Orams davası ile ilgili olarak İngiltere İstinaf Mahkemesi Avrupa Adalet Divanı’ndan aldığı görüşün paralelinde
bir karara vararak Kıbrıs Rum Yönetimi mahkemelerince
alınan kararın İngiltere’de uygulanabileceğini bildirdi.

7–9 Şubat 2010 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Lordlar
Kamarası’nın düzenlediği “Türkiye’nin Yükselen Network Dünyasındaki Rolü” başlıklı seminere katıldı.
11-12 Mart 2010 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İngiltere’ye resmi bir
ziyaret gerçekleştirdi.
15 Mart

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakan’ı
Gordon Brown’un davetlisi olarak Türkiye-İngiltere İş
Forumu’na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere
İngiltere’ye gitti.

15–18 Mart

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan “Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi” ikinci toplantısına
katılmak üzere İngiltere’ye gitti.

15–16 Mart 2010 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İngiltere’ye resmi ziyarette bulundu.
Temmuz 2010

İngiliz hükümeti ile 2007 yılında iki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın devamı ve güncellenmesi yönünde bir karara varıldı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İngiltere’ye
7–8 Temmuz 2010
giderek İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve Dışişleri Bakanı William Hague ile görüştü.
İngiltere Başbakanı David Cameron ve Dışişleri
26-27 Temmuz 2010
Bakanı William Hague Türkiye’yi ziyaret ettiler.
23 Ekim 2010

İngiltere’nin AB’den Sorumlu Bakanı David Lidington da
İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

27 Ekim

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf “En Başarılı Türkler”
ödül törenine katılmak üzere Londra’ya gitti.

1 Kasım

Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak “Küresel Spor Endüstrisi” kongresine katılmak amacıyla Londra’ya gitti.

6-9 Kasım 2010 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 2010 yılı ‘Chatham House
Ödülü’nü Kraliçe II. Elizabeth’ten almak üzere İngiltere’yi
ziyaret etti.
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Giriş
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye’nin dış politikasında hem enerji hem de güvenlik boyutuyla yer edinen Kafkasya, aynı zamanda istikrarsızlıklar ve çatışma ortamı nedeniyle dış
politikanın yürütülmesi açısından zorlukların olduğu bir bölgedir.
Soğuk Savaş dönemi sonrasında bölgesel güçlerin rolünün uluslararası sistemde artmasıyla birlikte Türkiye de Kafkasya’daki sorunlarla ilgilenmek durumunda kalmıştır. Enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara taşınmasında söz sahibi olmak isteyen Türkiye için
Azerbaycan ve Gürcistan güzergâhının güvenliği önemli olmuştur.
Azerbaycan’ı doğal müttefik olarak gören Türkiye, Dağlık Karabağ
sorununda Azerbaycan topraklarının işgali karşısında zor durumda
kalmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı projelerinin kaynak ülkesi konumundaki Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü sorunu bu projelerin yapımını
geciktirmiştir. Ancak yine de sonuçta projelerin tamamlanmış olması Türkiye’nin Kafkasya politikası açısından başarı olmuştur.
Orta Asya’ya açılan kapı durumundaki Kafkasya’daki sürekli istikrarsızlık Türkiye için sorun oluşturmuştur. Ancak bölgeyi daha iyi
tanıyan ve yeni bağımsızlığını kazanan üç Kafkasya cumhuriyetinin
sorunlarından etkisini artırmak için yararlanabilen Rusya hem bu
istikrarsızlıktan beslenmiş hem de istikrarsızlıkları derinleştiren bir
faktör olmuştur. Ağustos 2008’te Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi
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Türkiye’nin Kafkasya politikasını da etkileyen bazı değişikliklere neden olmuştur. Öncelikle 11 Eylül sonrası süreçte güvenlik boyutuyla
da Kafkasya’da yer alan ABD’nin Gürcistan’a yeterli desteği verememesi diğer Kafkasya cumhuriyetlerini de güvenlik bakımından düşünmeye iterken, Gürcistan’ın enerji kaynaklarının taşınmasında güvenli bir ülke olup olmadığı Azerbaycan tarafından sorgulanmıştır.
Türkiye, Rusya ile gelişen ilişkileri çerçevesinde Ağustos 2008 müdahalesi sırasında ve sonrasında Rusya’ya karşı bir duruş sergileyememiştir. Bunda Türkiye’nin Batılı müttefiklerinin bütüncül bir politika
izleyememesinin de etkisi olmuştur. Türkiye’nin Rusya’ya enerji alanındaki bağımlılığı Kafkasya politikasına etki eden bir faktördür.
Bu çalışmada Türkiye’nin Kafkasya politikasında 2010 yılı içerisinde meydana gelen gelişmeler analiz edilecektir. 2010 yılı
Kafkasya’da Türkiye’nin dış politikası açısından ve genel olarak bölgedeki gelişmeler bakımından önceki yıllarla kıyaslandığında daha
sakin bir yıl olmuştur. Ağustos 2008’de Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi sonrasındaki gelişmelerin etkileri artık belirgin olarak ortaya
çıkmıştır. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ise 2009 yılında imzalanan protokoller ve bunlarla ilgili süreç devam ederken, en önemli
gelişme Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin protokolleri Ermenistan Anayasasına uygun bulurken yaptığı açıklamayla protokolleri
Türkiye’den çok farklı algıladığını göstermesidir. Bu anlamda önemli
bir gelişme ise Ermenistan’ın protokollerle ilgili süreci durdurmuş
olmasıdır. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde ise, 2010 yılında protokoller sonrası oluşan çalkantıların aşılmaya çalışıldığını ve iki ülkenin bununla ilgili neler yapılabileceğini tartıştıklarını görüyoruz.
Türkiye-Gürcistan ilişkilerinde ise 2010 yılında önemli bir gelişmenin olmadığı ve daha önceki çizginin devam ettiği ifade edilebilir.
Kafkasya’da 2010 Yılında Genel Durum
Kafkasya’da Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra en önemli
gelişme 11 Eylül 2001’de ABD’de yaşanan terör saldırıları sonrasında
olmuştur. ABD’nin askeri bakımdan da bölgeyle ilgilenmesiyle birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Kafkasya’da diğer önemli bir değişim
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ise Ağustos 2008’de Rusya-Gürcistan çatışmasıyla birlikte olmuştur.
Rusya’nın Soğuk Savaş dönemini andırır şekilde askeri müdahalede
bulunması ve ardından Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını
tanıması, etkileri 2010 yılında da devam eden tartışmalara yol açmıştır. Burada önemli bir nokta Ağustos 2008 Savaşı sırasında Rusya Devlet Başkanı Medvedev ile Fransa Devlet Başkanı Sarkozy’nin
görüşmesi ve sonrasında imzalanan İlkeler Deklarasyonu’na rağmen
Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’yı bağımsız devletler olarak
tanımasıdır. İlkeler Deklarasyonuna göre Abhazya ve Güney Osetya sorunlarının uluslararası bir platformda tartışılması gerekirken
Rusya’nın böyle bir uygulama yapılmadan tanıma kararı alması
Batı’nın bakışını etkilemiştir. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condolezza Rice Rusya’nın müdahalesini 1968 yılında Çekoslovakya’nın
işgaline benzetmiş ve hür dünyanın Rusya’nın komşusuna yaptığı
saldırının bölgesel ve bölge dışı etkileriyle mücadele edeceğini ifade
etmiştir.1
Gürcistan’ın 2008 Bükreş’teki NATO Zirvesinde Üyelik Eylem
Planı içerisine alınmamasının Rusya’yı cesaretlendirdiği yorumları
yapılmıştır. Rusya Gürcistan’ı destekleyen ABD ve diğer Batılı ülkelerin Gürcistan için askeri bir yükümlülük altına girmeyeceklerini
görmüştür. Sonuçta Rusya’nın askeri müdahalesi karşısında somut
destek verilememesi Gürcistan’da Batı’ya yönelik güvensizliğe neden olmuştur. Bu durumun etkileri 2010 yılında da görülmüştür.
Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlık ilanını tanımasına rağmen Saakaşvili rejimini devirememesi Gürcistan’ın Batı
ile entegrasyon politikasında bir değişikliğe yol açmamıştır. Ancak
Azerbaycan’ın enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara taşınmasında çeşitlendirme politikasına yöneldiği, Karabağ sorunu konusunda Rusya’nın inisiyatif almasını daha kolay kabul ettiği bir süreç
ortaya çıkmıştır.2
Türkiye’nin Kafkasya politikası bakımından da Ağustos 2008
müdahalesinin etkileri izleyen yıllarda devam etmiştir. Gürcistan’ı
enerji projelerinde en önemli transit ülke ve Orta Asya’ya açılan kapı
olarak gören Türkiye, sorunun daha da büyümeden kontrol altına
alınmasına yönelik bir politika izleyerek Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu önerisini ortaya koymuştur. Türkiye’nin Kafkasya’da
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Rusya’nın etkisinin azalmasına paralel olarak söz sahibi olduğu ve
özellikle enerji projelerinde Rusya ile rekabet ettiği ifade edilebilir.
Bu bağlamda Ağustos 2008 sonrası süreç, Rusya’nın önceki başat konumuna geri dönmesine yol açarsa bu, Türkiye’nin Kafkasya’da politik etkisinin gerilemesine yol açacak bir süreci başlatabilir. Doğalgazda Rusya’ya bağımlı olan Türkiye için Hazar bölgesi doğalgazı bu
bağımlılığı azaltacak bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Ancak
Rusya’nın politik etkisinin artması NABUCCO projesi gibi Rusya’yı
baypas edip Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak olan
projelerin gerçekleşmesinin önünde engel olabilecektir. Ayrıca 2008
sonrası süreçte demokratik yapılanma bakımından ciddi eksiklikleri
olan Rusya’nın Kafkasya’da etkinliğini artırması bölgedeki demokratikleşme açısından olabilecek gelişmeleri de engelleyecektir.3
Ermenistan da Ağustos 2008 sonrası süreçten etkilenmiş ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bir tartışma ortamı ortaya çıkmıştır. Türkiye ve Azerbaycan sınırları kapalı olan Ermenistan, Ağustos 2008
Savaşında Gürcistan sınırı da kapanınca zor durumda kalmıştır. Bu
noktada Ermenistan içinde Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi ve
sınırın açılmasının ekonomik güvenlik açısından gerekliliği tartışılırken, ABD ve AB’nin de etkisiyle protokollerle ilgili süreç hız kazanmıştır. Ancak 2010 yılında bu süreç Ermenistan tarafından durdurulmuştur.
Türkiye’nin Azerbaycan Politikası
Azerbaycan Türkiye’nin Kafkasya politikasında merkezi bir konuma sahip olmuştur. Türkiye açısından Azerbaycan Kafkasya’da en
yakın ilişkilere sahip olduğu ülke olmanın ötesinde çok yönlü işbirliği geliştirebildiği bir ülkedir. Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önce başlayan, Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında ülkelerarası ve bölgesel bir soruna dönüşen Karabağ sorunu Türkiye’nin
Kafkasya politikasını tüm bölge ülkeleriyle ilişkiler bakımından etkilemiştir. Azerbaycan açısından en önemli sorun da Karabağ sorunudur. Azerbaycan topraklarının % 20’si Ermeni işgali altındadır ve
yaklaşık 1 milyon Azerbaycan vatandaşı ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Azerbaycan Karabağ sorununda Türkiye’yi
en önemli ve belki de tek destekçisi olarak görmektedir. Nitekim
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Türkiye de, Karabağ çatışması sırasında süren işgallerde uluslararası
toplumu ve tüm diplomatik kanalları harekete geçirme politikası yanında 1993 yılında Ermenistan ile olan kara sınırını da kapatmıştır.
Türkiye’nin Ermenistan ile 10 Ekim 2009 tarihinde imzaladığı
protokoller Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini doğrudan etkilemiştir.
2010 yılı bu protokollere yönelik Azerbaycan’ın tepkisi ve sonrasında
Türkiye’nin ilişkileri tamir sürecini başlatmasıyla geçmiştir. Protokollerde Türkiye-Ermenistan sınırının açılması için Karabağ şartının
olmaması Azerbaycan tarafından eleştirilirken daha protokollerle ilgili süreç başladığında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerginlikler
ortaya çıkmıştı. 14 Ekim 2009 tarihindeki Türkiye-Ermenistan futbol
maçı öncesinde stadyuma getirilen Azerbaycan bayraklarının toplatılması ve Azerbaycan’da da Bakü’deki şehitlik ile Din Hizmetleri
Müşavirliği önündeki Türkiye bayraklarının indirilmesi iki ülke arasında soruna neden olmuş ve Türkiye Azerbaycan’a nota vermişti.4
Bu gelişme öncesinde 6-7 Nisan 2009 tarihinde İstanbul’da yapılan
medeniyetler ittifakı zirvesine Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’in
katılmaması da Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki gelişmelere tepki
olarak yorumlanmıştı.5
2010 yılında iki ülke arasındaki görüşmelerde Türkiye’nin Karabağ sorunu çözülmeden Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşemeyeceğini ifade etmesi ve protokollerle ilgili sürecin de durmuş
olması Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki gerginliği ortadan kaldırmıştır. 16 Ağustos 2010’da Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
Azerbaycan ziyareti iki ülke ilişkilerinde normale dönüşe katkıda
bulunmuştur.6
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde her dönemde gündemde olan
diğer bir konu da enerji olmuştur. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru
hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı önemli enerji köprüleridir. Türkiye’nin desteklediği NABUCCO projesi için de Azerbaycan en önemli ülkelerden birisidir. 7 Haziran 2010’da iki ülke
arasında doğalgaz satışı ve taşıma anlaşması imzalanmıştır. Taraflar
Azerbaycan’ın Şah Denizi havzasından 2016 yılından sonra Türkiye’ye
ulaştırılacak olan gazın miktarı ve fiyatı konusunda anlaşmışlardır.
Fiyat konusunda detaylar açıklanmazken, Türkiye Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin 2016 yılında 2 milyar metreküp, 2017 yılında 4
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milyar metreküp ve 2018 yılında 6 milyar metreküp gaz alma hakkını
garanti altına aldığını ifade etmiştir. Azerbaycan’a Türkiye üzerinden
Avrupa’ya gaz satışıyla ilgili olarak Türkiye’de bir şirket kurma hakkını veren bir anlaşma da aynı görüşmelerde imzalanmıştır.7
Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve ulaşım konularındaki
işbirliği Nahçivan’ın desteklenmesi noktasında da devam etmektedir. Azerbaycan’ın parçası olan ancak ana ülke ile doğrudan kara
sınırı bulunmayan Nahçivan pek çok bakımdan Türkiye tarafından
desteklenmektedir. 17 Temmuz 2010’da Türkiye ile Azerbaycan,
Türkiye’nin transit ücreti almadan Nahçivan’a her yıl 500 milyon
metreküp Azerbaycan gazı ulaştırması konusunda anlaşmışlardır.
Azerbaycan Devlet Şirketi SOCAR Iğdır’dan Nahçivan’a 50 kilometre uzunluğunda boru hattı inşasını finanse edecektir. Bu anlaşma ile
Nahçivan gaz temininde İran yoluna bağımlı olmaktan kurtulacaktır ve Azerbaycan daha düşük fiyata şu anki miktarın iki katı gazı
Nahçivan’a ulaştırabilecektir. Nahçivan’ın Iğdır’dan Bakü-Tiflis-Kars
demiryolu hattına bağlanması da planlanmaktadır.8
Türkiye ile Azerbaycan enerjiden, bölgesel sorunlara kadar geniş
bir platformda işbirliği içerisindedirler. Dost ülke olmanın ötesinde bir millet iki devlet söyleminde de ifadesini bulan yakın ilişkiler
mevcuttur. İlişkilerdeki zaman zaman ortaya çıkan sorunların aşılabilmesi ve yapısal hale dönüşmemesi iki ülkenin birbirini daha iyi
tanımasıyla mümkün olacaktır. Bazen çok yakın görülen bir ülkeye
ilişkin olarak “çok da tanımaya ve anlamaya çalışmaya ihtiyaç yok”
kanaati uyansa da bu yanlış bir yaklaşımdır. Dost ülkeleri de tanımak, dış politikalarını, iç politik yapılanmalarını bilmek ilişkilerin
sağlıklı yürütülmesi için önemlidir. Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin
birbirlerinin politikaları konusunda kendilerini anlatıcı çalışmalar
yapması gereklidir. Örneğin Azerbaycan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin nasıl olmasını istemektedir? Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin
normalleşmesinin Karabağ sorununun çözümüne etkisi konusunda Azerbaycan karar vericileri ne düşünmektedir? Azerbaycan’ın
Karabağ’da statü sorununa yönelik olarak somut bir model ortaya
koyup bu modeli Türkiye’nin de desteği ile birlikte öneri olarak sunması diplomaside bir adım önde olmasını sağlayacaktır. Protokollerle ilgili gelişmeler göstermiştir ki Türkiye, Azerbaycan kamuoyu
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önderlerine yönelik yeterli bilgilendirme çalışmalarında bulunsaydı,
Azerbaycan’dan protokollere ilişkin daha farklı bir yaklaşım gelebilirdi.9 Böyle bir çalışmanın protokollerle ilgili süreçten önce yapılmamış olması karşılıklı olarak sürecin okunmasında yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Ancak Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri hem politik
hem de ekonomik platformda ilerlemektedir. İki ülke arasındaki
ticaret hacmi 2000 yılında 326 milyon dolar iken 2006 yılında 1 milyar 36 milyon doları bulmuştur. 2010 yılında ise iki ülke arasındaki
ticaret hacmi 2 milyar 416 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.10
Türkiye’nin Ermenistan Politikası
Türkiye Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan diğer cumhuriyetleri tanıdığı gibi Ermenistan’ın bağımsızlığını da tanımıştır. Ancak iki ülke arasında normal diplomatik
ilişkiler kurulamadığı gibi kara sınırı da 1993 yılından beri kapalı
durumdadır. Ermenistan’ın uluslararası alanda soykırım iddialarının tanınmasını en önemli dış politika amaçlarından birisi olarak
ortaya koyması ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü açıkça tanımaması normal diplomatik ilişkilerin kurulmasını engellemiştir.11 Dağlık Karabağ sorunu da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin önündeki
engellerden birisidir ve Türkiye Ermenistan ile olan kara sınırını bu
sorun nedeniyle kapatmıştır.
Türkiye ile Ermenistan arasında 10 Ekim 2009 tarihinde imzalanan protokoller ve bunların yürürlüğe konması tartışmaları ikili
ilişkilerde 2010 yılında en dikkat çeken husus olmuştur. Türkiye ile
Ermenistan arasında iki protokol imzalanmıştır. Bunlar, Ermenistan
Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin
kurulmasına ilişkin protokol ile iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin protokoldür.
İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair protokolde dikkati çeken husus, BM Şartı, Helsinki Nihai Senedi gibi
uluslararası belgelere atıfta bulunulması ve tarafların iç işlerine müdahale etmeme, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerine saygılı olacaklarını ve bu ilkelere saygı gösterilmesini sağlayacaklarını taahhüt etmeleridir. Yine iki ülke arasındaki mevcut sınırın
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uluslararası hukukun ilgili antlaşmalarında tarif edildiği şekliyle karşılıklı olarak tanındığı teyit edilmiştir. Taraflar ayrıca ortak sınırın
açılmasına ilişkin karara vurgu yapmışlar, iyi komşuluk ilişkileriyle
bağdaşmayacak herhangi bir siyaset izlemeyeceklerine dair taahhütlerini yinelemişler ve protokollerin yürürlüğe girmesinden itibaren
diplomatik ilişki kurulması ve karşılıklı diplomatik temsilciliklerin
açılması konusunda anlaşmışlardır. Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin geliştirilmesine dair protokolde ise dikkati çeken husus
tarafların protokolün yürürlüğe girmesinden sonra iki ay içerisinde sınırın açılması konusunda anlaşmalarıdır. İki ülkenin dışişleri
bakanları arasında düzenli siyasi istişare gerçekleştirilmesi, mevcut
sorunların tanımlanması ve tavsiyelerde bulunulmasına yönelik olarak, tarihsel kaynak ve arşivlerin tarafsız bilimsel incelemesini de
içerecek şekilde tarihsel boyuta ilişkin bir diyalogun uygulamaya konulması konusunda anlaşılmıştır. Protokolde dikkat çeken bir nokta
da hükümetlerarası komisyon ve alt komisyonların kurulmasıdır.
Hükümetlerarası komisyonun ilk toplantısından en geç bir ay sonra
çalışmaya başlayacak olan alt komisyonlar arasında en fazla dikkat
çekeni Türk, Ermeni ve aynı zamanda İsviçreli ve diğer uluslararası
uzmanların da yer alacakları tarihsel boyuta ilişkin alt komisyondu.12
Protokollerin iki ülkede de yasal sürecin tamamlanmasından
sonra yürürlüğe girmesi tartışılırken, tarafların protokollerden beklentileri ve izledikleri stratejilerden kaynaklanan farklılıklar sürecin tıkanmasına yol açmıştır. Türkiye’nin protokollerden beklentisi
Ermenistan’ın sınırı açıkça tanıması ve soykırım iddialarının tartışılacağı bir komisyonun kurulmasıdır. Türkiye, Ermenistanla imzaladığı
protokollerin soykırım iddialarının tanınması için yoğun çaba gösteren diasporanın elini zayıflatacağını da hesaplamıştır. Ermenistan
ise Türkiye ile olan sınırının açılacağı ve normal diplomatik ilişkilerin kurulacağı beklentisi içerisinde olmuştur. Ermenistan’ın stratejik
hesabı ise Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin Azerbaycan’ın Karabağ sorununda elini zayıflatacağı düşüncesidir. Ancak protokoller
Ermenistan içerisinde bir kesimin tepkisini de çekmiştir. Taşnaklar
olarak da bilinen Ermeni Devrimci Federasyonuna göre protokoller
soykırımın uluslararası alanda tanınması çabalarına zarar verecektir. Taşnaklar protokoller ile Ermenistan-Türkiye arasındaki mevcut
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sınırın meşrulaşmasına da karşıdır. Ermenistan Devlet Başkanı ve
çevresindekilerin bakışının tersine Taşnaklar Türkiye-Ermenistan
ilişkilerinin normalleşmesinin Karabağ sorununda Azerbaycan lehine bir ortamı doğuracağını düşünmektedir.13
Türkiye ve Ermenistan 2010 yılı başından ititbaren protokollerle
ilgili süreçte birbirlerinin hamle yapmasını beklemişlerdir. Ermenistan’daki süreçte protokollerin öncelikle Ermenistan Anayasasına
uygunluğunun Anayasa Mahkemesi tarafından teyit edilmesi gereklidir. Ermenistan Anayasa Mahkemesi protokolleri Ermenistan Anayasasına uygun bulurken, protokollerden Türkiye’nin beklentisi olan
hususlara oldukça ters bir yorumda bulunmuştur.14 Türkiye tarih alt
komisyonunun kurulmasıyla soykırım iddialarının araştırılacağı ve
tartışılacağı bir ortamın oluşmasını umarken, Ermenistan Anayasa
Mahkemesi protokollerin uygulanmasının Anayasa ve Bağımsızlık
Bildirgesiyle çelişemeyeceğini ifade etmiştir. Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi, Ermenistan’a “soykırımın” uluslararası alanda tanınması görevini vermektedir.15
Türkiye’de de protokoller özellikle Karabağ sorununa değinmemesi nedeniyle eleştirilmiştir. Protokollerin yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde sınırın açılması gerekmektedir. Ancak
Türkiye’de yetkililer her fırsatta Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin
normalleşmesini Dağlık Karabağ sorunuyla ilişkilendirmişlerdir.
Ermenistan yetkilileri ise bu durumu Türkiye’nin şart koşması olarak değerlendirip, kendilerinin de şartlar koşmada özgür olduklarını
ifade etmişlerdir.16 Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin kararından
sonra Türkiye ile Ermenistan arasında protokollerin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin yoğun bir tartışma başlamıştır. Türkiye, Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin protokollerin ruhuna aykırı bir açıklama getirdiğini ifade ederken, Ermenistan da süreci devam ettirmek
konusunda sıranın Türkiye’de olduğu yorumları yapılmıştır.17
Ermenistan’da gelişmeler protokollerin yürürlülük sürecinin
durdurulmasına doğru evrilmiştir. Sonuçta Ermenistan Türkiye ile
protokollerin yürürlülük sürecini 22 Nisan 2010’da durdurmuştur.18
Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan protokollere uygun olarak ön
koşul ileri sürmeden süreci sürdürmeye Türkiye’nin hazır olmadığını, Protokoller için makul sürenin geçtiğini ve Türkiye’nin 24 Nisan’ı

383

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

herhangi bir bedel ödemeden atlatma politikası izlemesinin kabul
edilemez olduğunu ifade etmiştir.19 Ermenistan ve özellikle diasporada Türkiye’nin 24 Nisanları sorunsuz atlatmak için protokolleri
kullandığı kanısı hâkimdir. Bu nedenle 24 Nisan 2010’dan iki gün
önce Ermenistan protokollerle ilgili süreci durdurarak özellikle ABD
Başkanına mesaj vermek istemiştir.20
Türkiye’nin Ermenistan politikasında, soykırım iddiaları ve özellikle ABD Kongresi’ne bu iddiaların taşınması çabaları da önemli bir
yer tutmuştur. Türkiye protokollerle ilgili süreci başlatırken diasporanın Ermenistan üzerindeki etkisini zayıflatmayı ve soykırım iddialarına karşı uluslararası alanda elini güçlendimeyi de düşünmüştür.
Bu noktada ABD yönetimi de özellikle teşvik edici olmuştur. Ermeni
lobisinin Kongreden iddiaları tanıyan karar çıkartma çabalarına karşı ABD yönetimi Türkiye ile Ermenistan arasındaki uzlaşma sürecini
kullanmak istemektedir. ABD ayrıca Ermenistan’ın Rusya ekseninden çıkarılması için de Batıya açılan kapı durumundaki Türkiye ile
Ermenistan’ın ilişkilerinin normalleşmesini istemektedir.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Mart 2010’da 23’e
karşı 22 oyla Ermeni iddialarını tanıyan bir karar tasarısını kabul etmiştir.21 24 Nisan’a giden süreçte ABD Başkanının yapacağı açıklama
bakımından bu karar Ermeni lobisini umutlandırmıştır. Ancak ABD
Başkanı Obama 24 Nisan 2010 konuşmasında da “soykırım” dememiştir. Ermenistan’da bazı gruplar bu durumdan Ermenistan Devlet
Başkanı Sarkisyan’ı sorumlu tutmuşlardır. Sarkisyan’ın Türkiye ile
olan süreci durdurmasının ABD yönetimi üzerinde olumsuz etkisi
olduğu vurgulanan bir konudur.22
Türkiye’nin Kafkasya politikasında sorun olarak algılanan Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi pek çok faktöre bağlıdır. ABD
ve diğer Batılı ülkelerin Türkiye’nin Ermenistan sınırını açmasını
isterken Karabağ sorununun çözümüne yönelik çaba sarfetmemeleri çelişkidir. Protokolerle ilgili süreç Türkiye’nin, Karabağ sorunu
çözülmeden Ermenistan ile olan kara sınırını açamayacağını göstermiştir. Ermenistan Devlet Başkanının da diaspora ve diasporanın
Ermenistan içerisindeki destekçilerinin baskısıyla özellikle soykırım
iddialarının açıkça tartışılması sürecini başlatamayacağı görülmüştür. Bu durumda 2010 yılı sonunda protokollerle ilgili olarak sürecin
başladığı noktaya dönüldüğü görülmektedir.
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Türkiye’nin Gürcistan Politikası
Gürcistan, Türkiye açısından Kafkasya’da komşu bir ülke olmasının dışında Hazar bölgesi enerji kaynaklarının Türkiye’ye ulaşmasında transit ülke olarak önemli stratejik bir konuma sahiptir. Bu nedenle Türkiye, Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve istikrarını savunmuştur.
Ağustos 2008’de Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi ve sonrasındaki
ortam Türkiye’nin Kafkasya politikasında özellikle Gürcistan boyutunu etkilemiştir. Rusya’nın askeri gücü ile bölgede sınırları yeniden
çizebilecek bir strateji izlemesi Türkiye için üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Rusya ile gelişen ekonomik ilişkiler bir karşılıklı
bağımlılıktan çok enerji bakımından Türkiye’nin Rusya’ya bağımlılığı
sonucunu doğurmuştur. Ortaya çıkan tablonun Türkiye’nin Kafkasya politikasına nasıl yansıyacağı ileride görülecektir. Ağustos 2008’de
Gürcistan topraklarında Rus ordusunun ilerleyişi karşısında Türkiye Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformunu önermiştir. Rusya’nın
amaçlarına büyük ölçüde ulaştığı bir aşamada yapılan bu önerinin
aktif bir sonucu olmamıştır. Rusya askeri operasyon yoluyla Saakaşvili rejimini devirememiştir. Ancak Abhazya ve Güney Osetya’nın
Gürcistan’dan ayrılmasını kalıcı kılan Ağustos 2008 müdahalesi
Rusya’ya stratejik avantajlar sağlamıştır.23 Gürcistan ve Azerbaycan’da
Batı ile ilişkilerin gözden geçirilmesi tartışmaları kısa dönemde yapılmıştır. Ancak Rusya’nın silahlı müdahale ile elde ettiği kazanımlar
uzun vadede Rusya aleyhine sonuçlara da yol açabilir. Abhazya’nın
tarihsel perspektiften bakıldığında sürekli Rusya ile aynı tarafta olmayacağı ifade edilebilir. Ayrıca Rusya içerisinde Abhazya ve Güney
Osetya benzeri yapılar vardır. Bu yapıların da Rusya Federasyonundan ayrılmak için harekete geçmesi halinde Rusya zor durumda kalacaktır. Rusya 11 Eylül sonrası süreçte Çeçenistan sorununda Batının desteğini almıştır. Ağustos 2008’den sonraki süreçte ise Rusya’nın
aynı desteği bulması zorlaşmıştır. Türkiye Gürcistan politikasında
bu ülkeye desteğini sürdürürken Abhazya’yı da tamamen Rusya’ya
bırakmayan bir strateji izlemesi halinde başarılı olabilecektir. Rusya
Abhazsız bir Abhazya istemektedir ve nüfus yapısını değiştirmeye çalışmaktadır. Abhazya ile bağların sürdürülmesi ileride konunun tartışılmasında Türkiye’ye zemin kazandıracaktır.24
Türkiye’nin Abhazya’yı tanımaksızın temasları sürdürme stratejisi
çerçevesinde Nisan 2010’da Suhumi’de temaslarda bulunulmuştur.25
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Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğü problemine bakışı değişmemiştir. Ancak Kafkasya’daki dengeler ve ülkelerin iç dinamikleri
değişebilmektedir. Ağustos 2008 sonrasında da Batı Gürcistan yönetimine desteğini sürdürmüştür. Ancak Gürcistan’da demokratik
reformların yapılması talebi de sıklıkla gündeme getirilmektedir.
Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi sırasında Batı’nın yeterince destek olamaması bir yandan Batı ile ilişkilerin ve Rusya’ya karşı tutumun gözden geçirilmesi tartışmalarına yol açarken, diğer yandan da
Gürcistan içerisinde Rusya’ya yakın politikayı savunan bazı muhalif
çevrelerin ise elini zayıflatmıştır. Çünkü Rusya’nın silahlı müdahalesi
ve sonrasında Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıması
Gürcistan’da tamamen Rusya karşıtı bir ortama yol açmıştır. Bu nedenle Kafkasya’da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ittifakı görüntüsünün devam edeceği öngörülebilir. Bu durumu değiştirebilecek
en önemli gelişme ise Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki bir ilerleme
olacaktır. Ancak Türkiye-Ermenistan arasındaki yol haritasıyla başlayan ve protokollerin imzalanmasına giden süreç durmuş durumdadır.
Türkiye-Ermenistan kara sınırının kapalı olmasından en fazla ekonomik faydayı Gürcistan görmektedir. Gürcistan Ermenistan’ın başlıca
ihracat yolu olmuştur. Ermenistan’a gelen kargolar da Gürcistan’ın
Poti ve Batum limanlarından gelip Ermenistan’a ulaşmaktadır. Türkiye-Ermenistan sınırının açılması halinde Ermenistan’a yönelik
Gürcistan’dan geçen kargo trafiği %40 azalacaktır. Gürcistan’ın buradan ekonomik kaybı olacaktır.26 Türkiye ile Gürcistan arasında 2000
yılında 287 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2010 yılında 1 milyar 59
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.27
Sonuç
Türkiye’nin Kafkasya politikasında 2010 yılındaki gelişmelere
baktığımızda önceki yıllara oranla çok daha sakin geçtiği görülmektedir. Ağustos 2008 sonrası dengelerin Kafkasya’da daha net ortaya
çıktığı 2010 yılında, Türkiye’nin politikası bağlamında Ermenistan
ile ilişkiler ve 2009 yılında imzalanan protokollerle ilgili sürecin
gündemde olduğu görülmektedir. Protokollerin onaylanması süreci
2010 yılında Ermenistan tarafından durdurulmuştur. Türkiye de Karabağ sorununda bir anlaşma sağlanmadan protokollerle ilgili adım

386

TÜRKİYE’NİN KAFKASYA POLİTİKASI 2010

atmak niyetinde değildir. ABD yönetimi, Ermenistan’ın Rusya’nın
etkisinden çıkarılması ve her yıl 24 Nisan’da Ermeni diasporasının
ABD Başkanının soykırım sözcüğünü kullanması beklentisi karşısında elini güçlendirmek için Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini ve iki ülke arasındaki sınırın açılmasını istemektedir.
Ancak Karabağ Sorununun çözümü konusunda ABD ve diğer büyük
güçlerin yeterli çabayı gösterdiğini söylemek güçtür.28 Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin Karabağ Sorunundan bağımsız olduğu yaklaşımı ise gerçekçi değildir.
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından 2010 yılı protokollerin
imzalanması sonrası yaşanan gerginlikle başlamıştır. Ermenistan
Anayasa Mahkemesi kararı ve sonrasında Ermenistan’ın protokollerle iligli süreci durdurmasıyla gerginlik aşılmıştır. Türkiye-Gürcistan ilişkilerinde ise 2010 yılında Türkiye’nin özellikle Abhazya sorunu konusunda izleyeceği politika ve bunun Gürcistan tarafından
algılanışı üzerinde durulmuştur. Türkiye’nin Gürcistan’ın Batı ile
entegrasyonuna desteği ise sürmektedir.
Kronoloji
12 Ocak 2010

Ermenistan Anayasa Mahkemesi Türkiye ile Ermenistan
arasında imzalanan protokollere ilişkin görüşünü açıkladı.

13 Nisan 2010

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Devlet
Başkanı Ser Sarkisyan ABD’de bir araya geldi.

19 Nisan 2010

Türkiye Dışişleri Bakanlığından Nurdan Bayraktar Golder Abhazya’yı ziyaret etti.

22 Nisan 2010

Ermenistan Türkiye ile imzalanan protokolün askıya
alındığını açıkladı.

27 Nisan 2010

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan ile gaz anlaşmasında prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

7 Haziran 2010 Türkiye ile Azerbaycan arasında gaz satışı ve taşıma antlaşması imzalandı.
16 Ağustos 2010 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bakü’ye gitti.
10 Eylül 2010

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan ve
Romanya’nın sınır ve sahil güvenlik güçlerinin ortak tatbikatı “Black Sea Hawk”, sona erdi.
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Balkanlar Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun geliştirdiği ‘stratejik derinlik’ kavramı (2001) çerçevesinde yeniden kurgulanan dış politika
etkinliğinin en önemli sacayaklarından birini oluşturuyor. Yıllığın bu
bölümünde Türkiye’nin 2010 yılı içerisinde Balkan ülkeleri ile olan
ilişkisi üzerinde duruyoruz. Bunu yaparken üç temel başlık üzerine
eğiliyoruz: ekonomik güç, kimlik politikaları ve bölgenin Avrupa-Kuzey Atlantik kurumlarına katılım sürecine olan destek.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadrolar üzerinde Balkan
Savaşları’nın etkisi son derece belirleyici olmuştur. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde kabul edilen ‘yurtta barış,
dünyada barış’ sloganı aslında biraz da Osmanlı İmparatorluğu’nun
dağılma ve parçalanma döneminde aralıksız on yıldan fazla süren ve
milyonlarca can ve mal kaybına neden olan o dönemden kesin olan
bir kopuşu ifade eder. Ekonomik gücü sınırlı, kimlik konusunda bir
geçiş yaşayan, modern ulus devleti kurma sürecinde olan genç bir
cumhuriyetin dış politika hareket alanı da o ölçüde sınırlı kalmıştır.
Davutoğlu’nun geliştirdiği ‘stratejik derinlik’ kavramı ve bu kavrama
eşlik eden ‘komşularla sıfır sorun’ politikası özellikle Balkanlar’da
Türkiye’nin bir asır sonra yeniden etkin bir güç olarak ortaya çıkmasını sağladı.
2010 yılı Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle olan ilişkileri açısından son
derece hareketli geçti. Ekonomisi ile Balkanlar’da merkez konumuna
yükselen Türkiye, bu gücünü bölgede barış ve işbirliğinin kurumsallaşması ve işlerlik kazanması adına kullanmaya başladı. Özellikle Batı
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Balkanlar’da istikrarın kalıcılaşması için Sırbistan ile etkin ortaklık içine giren Türkiye, varlığı ile barış süreçlerine güvence sağlamaya başladı. Bulgaristan, Romanya gibi AB üyesi Balkan ülkeleri ile güçlü ilişkilerine devam etti. Özellikle Bulgaristan’daki Türk toplumu ile etkin
ilişkilerini sürdüren Türkiye, komşuluk ilişkileri temelinde bölgesel
işbirliğini ön plana çıkardı.
Balkanlar’da Etkin Bir Dönüştürücü Güç Olarak Türkiye
Barış kavramı iki şekilde sınıflandırılabilir: Olumlu barış ve olumsuz barış.1 Olumsuz barış fiziksel şiddetin sona erdiği bir ortamı ifade
etmek için kullanılırken, olumlu barış fiziksel şiddet dahil her türlü yapısal şiddetin toplumsal eşitsizliklerden arındırıldığı temel insani ihtiyaçların ve hakların gözetildiği bir barışı öngörür. İnsanın temel ihtiyaçlar, karnının doyması, bir çatı altında uyumak, güven içinde olmak
gibi birincil ihtiyaçlar dışında daha genel olarak mutluluk ve özgürlük
gibi kavramları da içerir. BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) 1994
yılında yayınlamış olduğu İnsani Gelişmişlik Raporu (The Report on
Human Development) insan güvenliğinin barış inşasının odağında
olması gerektiğini savunuyor. Rapor devletlerin, devletlerin yetersiz
kaldığı durumlarda uluslararası camianın temel görevinin insanlığı
hastalık, açlık, işsizlik, adi suçlar, toplumsal çatışmalar, siyasi baskılar
ve çevre felaketlerinden korumak olması gerektiğini dile getiriyor.2
Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte Yugoslavya çok sancılı bir biçimde
dağıldı. Yüzbinlerce insanın göç etmek zorunda kaldığı ve onbinlerce
masum sivilin yaşamını yitirdiği bu dağılma süreci on yıla yakın bir
zamanda gerçekleşti. Bu dağılmanın etkileri günümüzde de Balkan
ülkeleri arasındaki gerginliklerde hala kendini gösteriyor.
2000’li yıllar bu dağılmanın savaşsız bir biçimde devam ettiği bir
dönem oldu. Karadağ’ın 2006 yılında Sırbistan’dan barışçıl bir şekilde ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi, aynı dönemde Bosna-Hersek’i
oluşturan iki politik entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nde ayrılma yönünde iradenin netleşmesi ve Kosova’nın Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan etmesi son 5 yılda öne çıkan gelişmeler oldu. Öte yandan Balkanlar’ın istikrarlı kabul edilebilecek iki ülkesi Bulgaristan ve
Romanya’nın yolsuzluk ve ekonomik olarak az gelişmişliklerine karşın Avrupa Birliği’ne üye olmaları, aynı zamanda Hırvatistan’ın AB’ye
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üyelik yolunda son aşamaya gelmesi bölgede istikrarın temini açısından önemli kabul edilebilecek gelişmeler oldu.
Türkiye 90li yıllarda Batı Balkanlar’da yaşanan gelişmelere kayıtsız
kalmadı. Ne var ki Türkiye’nin bölgedeki varlığı NATO çerçevesiyle
sınırlı kaldı. Aralık 1995’te imzalanan Dayton Barış Antlaşması sonrası Türkiye, Bosna-Hersek’te önce Uygulama Gücü (IFOR – Implementation Force) ve daha sonra İstikrar Gücü’ne (SFOR– Stabilization Force) bir tabur Görev Kuvveti ile 1995ten 2004’e kadar katılımda
bulunmuştur. Avrupa Birliği Gücü (EUFOR) bu kuvvetin sorumluluğunu NATO’dan devralmış ve 2 Aralık 2004’te “Althea” Harekâtına
başlamıştır. Türkiye, bu tarihten itibaren bir tabur Görev Kuvveti ile
harekata katkıda bulunmaktadır. Ek olarak, Türkiye Kosova Çok Uluslu Kuvveti’ne (KFOR) bir tabur Görev Kuvveti ile 1999’dan beri katkıda bulunmaktadır. Bunun yanısıra, Türkiye Makedonya’daki “Essential Harvest” (Zorunlu Hasat) harekâtına 26 Ağustos- 26 Eylül 2001
tarihleri arasında bir bölük timi ile katılmıştır. Türkiye aynı zamanda
EUROPOL misyonuna dahil olarak hem Kosova’da hem de BosnaHersek’te barışa katkılarını sürdürmektedir. Türkiye’nin Balkanlar’daki
operasyonel varlığı Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun göreve gelmesiyle
politik bir boyut kazanmıştır. Davutoğlu’nun geliştirdiği yeni Balkan
politikası üç temelde incelenebilir: ekonomik güç, kimlik politikaları
ve Balkan ülkelerinin Avrupa-Kuzey Atlantik kurumlarına katılımına
destek.
Ekonomik Bir Çekim Merkezi Olarak Balkanlar’da Türkiye
2010 yılı 2008 küresel ekonomik krizin durgunluğundan yavaş da
olsa çıkışın başladığı bir yıl olmuştur. Türkiye’nin toplam küresel ticaret hacmi 2010 yılında 300 milyar Amerikan Dolarına yaklaşırken,
tüm Balkan ülkeleriyle gerçekleştirdiği ticaret hacmi 14 milyar Amerikan Doları civarında gerçekleşmiştir. Bu durumda Türkiye’nin tüm
Balkanlar ile sürdürdüğü ticari ilişki Türkiye’nin toplam küresel ticari
hacminin %5’ine bile ulaşamamıştır. Türkiye’nin Balkanlar ile olan ticari ilişkilerinin en yüksek hacmi gösterdiği 2008 yılında 18 milyar dolara yaklaşmıştı. 2009 yılında küresel ekonomik kriz sonucu 11 milyar
dolar civarına gerileyen ticaret 2010 yılında yeniden yükselme trendine girmiş bulunmaktadır.
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Tablo.1 Türkiye-Balkan Ülkeleri 2001-2010 yılları arasında
ticaret hacmi3
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

İthalat
1,388
1,725
2,801
3,829
4,741
6,635
9,949
10,858
6,855
7,158

İhracat
1,183
1,524
2,160
3,455
4,470
5,568
6,267
6,803
4,782
7,246

Toplam
2,572
3,249
4,962
7,284
9,211
12,203
16,216
17,661
11,637
14,404

14.5 milyar dolarlık ticaret hacminde en büyük bölümü AB üyesi
olan Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan oluşturuyor. Arnavutluk
ve Eski Yugoslav Cumhuriyetleri ile olan ticaret ne yazık ki henüz
istenen seviyeye ulaşamamış durumda. Bunun en temel nedenlerinden biri Batı Balkanlar’ın 21. Yüzyılın ilk on yılında siyasi istikrara
hala kavuşamamış olmalarında yatıyor. Etnik sorunların hala devam
ettiği bu ülkelerde işsizlik ve yolsuzluk hala yüksek seviyelerde. 4
Tablo 2. 2010 yılında Balkan ülkeleriyle olan ticaret hacmi5
Arnavutluk
Bosna -Hersek
Bulgaristan
Hırvatistan
Karadağ
Kosova
Makedonya
Romanya
Sırbistan
Yunanistan
Toplam
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İhracat
241
224
1,498
250
27
294
263
2,599
306
1,456
7,158

İthalat
87
72
1,702
211
6
14
52
3,449
110
1,542
7,246

Toplam
328
297
3,200
461
33
308
315
6,048
416
2,998
14,404
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Kişi başına düşen ortalama ulusal gelir bölge ortalamasının 10.000
dolar civarında olması, iç pazarların görece küçüklüğü, Türkiye’nin
bölge için ortak bir ekonomik strateji geliştirmesini zorunlu kılıyor.
Altta da görüldüğü gibi Türkiye’nin sürdürdüğü ekonomik yakınlaşma modeli ikili anlaşmalarla yatırım ortamının iyileştirilmesine
yönelik bir model. Ne var ki bölge ülkelerinin hemen hepsiyle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının bölgesel bir yaklaşım olmadan
sonuç vermesi mümkün görünmüyor.
Tablo 3. 2001-2010 yılları Balkan Ülkeleri-Türkiye ticaret
hacminin ülkeler arası dağılım
2001 2002 2003 2004 2005

2006 2007

2008

2009

2010

Arnavutluk

77

84

119

177

207

227

318

342

278

328

BosnaHersek

33

50

72

111

144

160

467

597

279

297

889 1,311 1,854 2,369

3,231

4,012

3,992

2,506

3,200

Bulgaristan

693

Hırvatistan

47

52

102

153

254

274

433

434

328

461

Karadağ

0

0

0

0

0

9

20

50

32

33

Kosova

0

0

0

0

0

78

123

285

288

308

99

116

150

201

215

229

328

326

323

315

873 1,228 1,829 2,935 4,071

5,019

6,757

7,535

4,474

6,048

97

328

546

520

362

416

903 1,348 1,766 1,855

2,648

3,213

3,581

2,765

2,998

Makedonya
Romanya
Sırbistan
Yunanistan
Toplam

7
742

11

30

87

2,572 3,249 4,962 7,284 9,211 12,203 16,216 17,661 11,637 14,404

(İtalik: EFTA Anlaşmasına tabi olanlar, koyu renk: ikili serbest ticaret anlaşmaları)

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Türkiye’nin Kosova dışındaki bütün ülkelerle serbest ticaret anlaşması var. Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan ile de çok taraflı Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (EFTA) altında gümrüksüz ticaret 2000li yılların başından beri
sürmekte. Bu 3 ülke ile olan ticaret hacmi toplam Balkan ticaretinin
%79’unu oluşturuyor. İkili ticari anlaşmalar bu nedenle çok taraflı
serbest ticaret anlaşmalarına alternatif değil ancak ileride diğer Batı

397

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

Balkan ülkelerinin de EFTA’ya girmelerinden önce bir başlangıç
olarak değerlendirilmeli. Bölgedeki Türk yatırımcılarının doğrudan yatırımlarının Romanya ve Bulgaristan dışında sınırlı olması da
Türkiye’nin dış yatırım politikasını bölgesel düzeyde daha koordineli
bir biçimde idare etmesi gerektiğini gösteriyor.
Ülkeler Özelinde Ticari İlişkiler
2011 yılında Türkiye’nin Balkanlar’da en fazla yatırımlarının bulunduğu ülkelerden biri olan Romanya ile ilişkilerinin, gerçekleşmesi planlanan Nabucco enerji projesi çerçevesinde ilerlemesi beklenmeli. Ocak 2009’da Romen vatandaşlarına vizeyi kaldıran Türkiye
aynı zamanda ticari ilişkilerin gelişmesine önem verdi. Romanya
ise defalarca Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği desteği yineledi. Türk
işadamlarının sağlık yatırımları 2010 yılında da devam etti. Özellikle açılan göz hastanesi ülkede çok büyük ilgi gördü. Aynı zamanda
Karadeniz’de de komşu olan Türkiye ve Romanya Karadeniz bölgesinde de işbirliğini arttırıcı önlemler almaya devam ettiler.
Bulgaristan ile olan ilişkiler 2010 yılında ufak sarsıntılarla, ama
genel anlamda olumlu bir seyir izledi. Türkiye Bulgaristan’ın önemli
bir ticaret ortağı olmasının yanı sıra, Türk firmaları son 15 yılda bu
ülkede birçok müteahhitlik faaliyeti üstlenmiştir. Borisov azınlık hükümetinin zaman zaman Türkiye karşıtı çıkışlar yapıyor olmasının
ilişkilerin genel seyrine olumsuz bir etkisi olmamıştır. Balkan Savaşları sonrası Türkiye Trakyası’nda kalan eski Bulgar mallarına yönelik
bir tazminat istemi ortaya çıkmış olsa da daha sonra gene Borisov
hükümeti tarafından bu gündemden düşürüldü.
Büyük bir ekonomik krizle boğuşan Yunanistan ile olan ekonomik ilişkiler 2010 yılında gelişmeye devam etti. Kıta sahanlığı konusunun iki tarafın dış işleri yetkilileri arasında tartışılmasına yönelik
girişimler yakın gelecekte Ege denizinin ortak turizm yatırımlarına
daha uygun bir hale geleceğinin göstergesidir.Yunanistan’daki ekonomik kriz sırasında Türkiye’nin yardım önerisi ve iki ülke ordularının
ortak tatbikatlara karşılıklı daveti Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin
Kıbrıs dışında yakın komşuluk seviyesine çıkarıyor.Yunanistan’daki

398

TÜRKİYE’NİN BALKANLAR POLİTİKASI 2010

Türk azınlığın durumunun giderek düzelmesi, ülkemize gelen Yunan turist sayısındaki artış, Türk dizilerinin Yunanistan’daki popülaritesi Ege’nin iki yakasındaki halkların birbirini giderek daha yakından tanımasını sağlıyor.
Sırbistan ile 2009 yılında imzalanmış olan serbest ticaret anlaşması Eylül 2010’da yürürlüğe girdi. Aralık 2010 tarihinden itibaren
iki ülke vatandaşları vizesiz olarak seyahat etme hakkına kavuştular. Ne var ki Sırbistan-Türkiye ticaret ilişkileri henüz istenen düzeye
ulaşmış değil. Bunun temel nedenlerinden biri Sırbistan’ın 2000’li
yılların büyük bir bölümünde siyasi istikrarsızlıkla boğuşmuş olmasıdır. Önümüzdeki yıldan itibaren serbest ticaret anlaşmasının etkin
bir şekilde işletilmesi ve vizesiz seyahat nedeniyle ticaret hacminin
artmasını beklemek yanlış olmaz. Türkiye ve Sırbistan arasındaki karşılıklı yatırımların azlığı ise önemli bir sorundur. Türkiye’nin
Balkanlar’da geliştirdiği yeni politikanın temeline oturtmak istediği
Sırbistan’a doğrudan yatırımların artırılması bu politikanın kalıcılığını sağlayacaktır. Başbakan Erdoğan’ın Sırbistan’a Temmuz 2010’da
gerçekleştirdiği ziyarette özellikle Novi Pazar-Belgrad Karayolu ve
Güney Adriyatik bağlantı koridorlarının Türk firmaları tarafından
inşası konusunda önemli yol alındı. Türkiye’nin yatırım konusunda
Sırbistan pazarını daha etkin değerlendirmesi gerekiyor.
Türkiye’nin Makedonya’daki Arnavutlar, Türkler ve Makedon
çoğunluk arasında bölgesel ayrımcılık yapmadan yatırımlarını sürdürmesi Makedonya’nın Türkiye’nin bölgedeki varlığına yönelik güvenini arttırdığı söylenebilir. TİKA’nın (Türkiye İktisadi Kalkınma
Ajansı) Üsküp’teki Makedonya Ulusal Müzesine yardımları, gene
Türk girişimcilerin Makedonya’daki sağlık yatırımları Türkiye’yi
Makedonya’nın gözünde ticari bir ortak konumuna çıkardı. Makedonya da bunun karşılığında Türk iş çevrelerinin enerji ihalelerinde
daha aktif rol almasını istiyor.
Türkiye’nin Bosna-Hersek’e yönelik kuvvetlenen politik ilgisi
henüz ekonomik ilişkilere yansımış değil. Bunun en temel nedeni
Bosna-Hersek iç pazarının henüz birleşik bir pazar haline gelememiş
olması. Ülkedeki iki politik entitenin birbirinden bağımsız yatırım
ve vergilendirme politikaları olması, Federasyona bağlı 10 kantonda
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yatırımcılardan farklı belgeler istenmesi Türk yatırımcıların BosnaHersek’e yönelik olası yatırımlarını maliyet anlamında zorlaştırıyor.
Türkiye’nin Hırvatistan’a yönelik yatırım ilgisi ise giderek artmakta, özellikle Hırvatistan’ın Adriyatik sahillerinin turizm potansiyeli
Türk turizmcileri Hırvatistan’a çekiyor. Dubrovnik’te açılan Rixos
Hotel Türk turizm yatırımlarının giderek artan ilgisinin önemli bir
göstergesi sayılmalı. Türkiye’nin aynı zamanda altyapı müteahhitlik
işlerinde de Hırvatistan pazarındaki fırsatları önümüzdeki dönemde
kullanmaları beklenmelidir.
Öte yandan Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkiler pürüzsüz
bir şekilde devam etmektedir. Türkiye, Arnavutluk Cumhuriyeti’nin,
Kosova’nın ekonomisinin güçlendirilmesi ve bölgeyle entegrasyonu
konusunda yardımcı olmasını destekledi. Arnavutluk ile vizelerin
kaldırılması başarılı sonuçlar verdi. Arnavutluk ile vizelerin Ocak
ayında kaldırılması iki ülke arasındaki insan ve sermaye dolaşımının
daha da sorunsuz bir şekilde devam etmesi konusunda olumlu etki
yaptı.
Batı Balkanlar’ın yeni ülkelerinden Karadağ ve Türkiye arasındaki ilişkiler 2010 yılında THY’nin başkent Podgorica’ya düzenlemeye
başladığı seferlerle turizm alanında işbirliği olanaklarının arttığı bir
yıl olarak hatırlanacak. Türk turizm şirketleri için önemli olanaklar
sunan Adriyatik kıyıları önümüzdeki dönemde Türk yatırımcıların
ilgisini çekecek gibi görünüyor.
Türkiye’nin Balkanlara yönelik dış ticaret politikası için önemli
bir risk Türk şirketlerinin Batı Balkan ülkelerindeki yatırımlarını genelde Müslüman ve Türk azınlıklar üzerinden gerçekleştiriyor olmalarıdır. Bunun beraberinde siyasi bir risk getirdiği gözardı edilmemeli. Etnik gerginliklerin sürdüğü toplumlarda azınlıkların karıştığı
yolsuzluklar çok daha fazla yankı buluyor. Bu nedenle azınlıklara
mensup ortakların bulaşılabileceği yolsuzluk iddiaları aynı zamanda
Türk şirketlerinin de bu ülkeler içindeki imajını zedeleyebilir. Türkiye politik olarak tarafsız, hakkaniyetli bir arabulucu rolünü üstlenmek istiyorsa, Balkan pazarlarında kalıcı olmak için ortaklıklarını
çeşitlendirmek zorundadır. Yukarıda görüldüğü üzere genel bir stratejiden yoksun, Türk girişimcilerinin biraz da içgüdü ve tarihsel zo-

400

TÜRKİYE’NİN BALKANLAR POLİTİKASI 2010

runluluklar nedeniyle girmeye çalıştıkları Batı Balkan ülkelerine yönelik akılcı bir bölgesel dış ticaret ve yatırım politikası oluşturulması
elzem gözüküyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne benzer bir şekilde dış
ticaret stratejisini dış politikasının önemli bir yapıtaşı haline getirmesi gerekiyor.6 Bu sayede Türkiye ‘sivil bir güç’, olarak askeri yöntemlerin dışında ekonomik güç üzerinden dış politikadaki stratejik
derinliğini belirleyebilir.
Kimlik Politikaları: Balkanlar’da Türk Dizileri
Dış politikanın oluşturulması ve o politikanın algılanış biçimi
bir ölçüde ülkelerin kimliği ile yakından ilgilidir. Türkiye’nin Balkan
ülkeleri ile yüzyıllar boyunca paylaştığı ortak kültürel değerler bulunuyor. Milliyetçiliğin 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı imparatorluğu
topraklarında kök salmasıyla Balkanlardaki Hıristiyan ‘reaya’ uluslaşma sürecine girdi. Ulusların oluşumunda en önemli iki unsur, toprak ve dil olarak sıralanır.7 Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ’ın kurulma süreçlerinde
bu toplumlar Osmanlı İmparatorluğu’nun inanç temelinde tanımladığı toplum ve devlet düzenini reddederek, kendilerinin tanımladığı
fiziksel sınırlar içinde, kendilerine özgü bir geçmiş, kendilerine özgü
bir dil, kendilerine özgü bir inanç sistemi talep ederek savaşlar ve
göçlerle geçen bir yüzyıl sonunda imparatorluktan ayrıldılar. Balkan
ülkeleri bu ayrılış ve kuruluş döneminde, devlet ve birey arasında
güçlü bir aidiyet kurma zorunluluğu hissettiler. Yeni ulusların içinde
ortak bir aidiyet hissinin oluşması için ortak bir tarih ve ortak bir
dil bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi gerekiyordu.8 Özellikle
Sırp, Yunan ve Bulgar dilbilimciler, kendi dillerinin ve kültürlerinin
diğer Balkan ülkelerinden farklılığını, daha üstün nitelikli olduğunu
kanıtlamak için kendi dil ve tarih kurumlarını kurdular.9 Diller kendi aralarında farklılıkları ön plana çıkarırken aynı zamanda dillerine
yerleşmiş Türkçe sözcükleri de temizleme yoluna gittiler. Tarih kitaplarında Türkler istilacı, barbar kavimler olarak gösterilirken beraber yaşanılan 500 yıllık süreci Balkan toplulukları karanlık bir çağ
olarak tanımlanmaya başladı.10
2010 yılı Türk dizileri için Balkanlar’da altın yıl oldu. 2000’li yılların sonlarında Türk dizilerinin giderek Balkan ülkelerinde popüler-
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lik kazanmasıyla birlikte Türkiye’ye karşı olumlu bir ilgi uyanmaya
başladı. Kosova’da ‘Binbir Gece’ ile ‘Ihlamurlar Altında’; Arnavutluk,
Makedonya ve Karadağ’da ‘Kurtlar Vadisi’ en popüler diziler arasında yer alıyor. Sırbistan’da ‘Binbir Gece’ dizisi rating rekorları kırıyor.
Türk dizilerinin oynadığı saatlerde, Balkanlar’da hayat duruyor, sokaklar boşalıyor. Örnek olarak Kosova’da, “Mehmet Kosovalı” olarak
tanınan “Acı Hayat” dizisi başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu’nun
2009 yılının Aralık ayında “Türk Film Haftası” nedeniyle Kosova’ya
gelmesi “yılın kültür olayı” olarak nitelendi. Türk dizilerinin Balkan
halkları tarafından bu kadar ilgiyle takip edilmesinin iki temel nedeni var: Birinci neden, dizilerde konu edilen olaylar ve karakterlerin
davranış biçimleri Balkan toplumlarındaki yerleşik davranış biçimlerine olan benzerliği, ikincisi ise bağımsızlık sonrası dayatılan oryantal Türk imgesi dışında karakterlerin Batılı giyimleri ve zengin
yaşam tarzları. Burada bazı tarihçilerin savunduklarının aksine ilgi
çeken Osmanlı’ya olan özlem değil, tam tersine yerine konan modern Türkiye’nin Balkan ülkeleri için yeni bir kültürel çekim merkezi
olmasıdır.11
Türkiye’yi ziyaret eden Balkan ülkelerinden gelen turistlerin büyük alışveriş merkezlerine hücum etmeleri Türkiye’nin yükselen
pazar ekonomisi ve tüketim kültürü ile bu ülkeler için bir model
haline geldiğini gösteriyor. 2010 yılında Balkan ülkelerinden 6 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Türkiye’nin dizilerin tanıtım gücünden faydalandığı ortadadır. Yugoslavya ve Türkiye arasında Adnan
Menderes döneminde, Türkiye’nin kendini Türk olarak tanımlayan
Müslüman Yugoslav vatandaşlarına Türkiye’ye yerleşme izni verdiği ortaklık anlaşmasına göre Yugoslavya üniversitelerinde Türkoloji
bölümleri kurulmuş ve Türk dilinin Yugoslavya’da korunması amaçlanmıştı. Türkoloji bölümleri Yugoslavya’nın yıkılmasından sonra da
üniversite bünyelerinde öğrenime devam ettiler.
Türk dizilerinin popülerliği bu bölümlere yönelik ilginin de artmasına neden oldu. Balkan dillerine yerleşmiş 8.000-10.000 Türkçe
sözcük ve kalıpları bu dizilerin yayınlanmasıyla daha fazla algılanır
oldu. Türkoloji bölümleri dışında halihazırda Makedonya, Arnavutluk ve Bosna-Hersek’te faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti’nin
Yunus Emre Merkezleri’nde verilen Türk dili kurslarına artan ilgi
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de Türkçe’nin Balkanlar’a güçlü bir dönüş yapacağının bir göstergesi
olarak kabul edilebilir. Birçok televizyon kanalında altyazılı olarak
verilen Türk dizileri izleyicilere kendi dilleri ve Türkçe arasındaki
bağın ne kadar yakın olduğunu da gösteriyor.12 Sadece Türkiye’ye yakınlıklarıyla bilinen Bosna-Hersek, Arnavutluk gibi ülkelerde değil,
Sırbistan gibi Türkiye’ye yönelik önyargıların yerleşik olduğu toplumlarda da diziler sayesinde Türkçe’ye bir ilgi uyandı.13
Tablo 4. 2010 yılında Balkanlar’dan gelen turist sayısı14
Karadağ

11 610

Kosova

46 228

Bosna Hersek

57 838

Hırvatistan

33 563

Sırbistan

113 465

Makedonya

115 541

Arnavutluk

49 954

Bulgaristan

1 433 970

Romanya

355 144

Yunanıstan

670 297

Toplam

5 764 743

Balkanların Avrupa-Kuzey Atlantik Kurumlarına
Katılımlarına Destek: Sürekli Güvenlik ve Sürdürülebilir Barış
Ankara’nın 2010 yılında Batı Balkanlar’da yaşanan politik anlaşmazlıklardaki tutumu Türkiye’nin bölgede kolaylaştırıcı özellikleri ağır basan bir arabuluculuk rolünü üstlendiğini gösteriyor.
Türkiye’nin bölgede amacı sürdürülebilir barışı sağlamaktır. Sürdürülebilir barış iki şekilde temin edilebilir. Bunlardan biri uluslararası
ilişkiler kuramlarından olup, çoklukla tartışılan güvenlik topluluklarına üyelikten geçer. Güvenlik topluluklarını, Adler ve Barnett’e
göre ‘egemen ulus-devletlerden oluşturduğu ve halklarının güvenilir barışçı değişim beklentileri bulunduğu uluslar-üstü bir bölge”
olarak nitelendirmek mümkündür.15 Daha yapısalcı bir yaklaşımla
bakıldığında ise küresel bir güvenlik topluluğu olarak birbirine eklemlenmiş devletlerin bulunduğu bir dünyada olası anlaşmazlıkla-
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rın çözümünde fiziksel şiddet yöntemi menünün dışında yer alır.16
Bu anlamda Türkiye’nin Balkan ülkelerinin NATO’ya katılımlarını
bölgenin yeniden çözümsüzlük ve şiddet sarmalına düşme olasılığı
karşısındaki en önemli güvence olarak gördüğünü söylemek yanlış
olmaz.
Türkiye Balkanlar’ın lider ülkesi olma iddiasını güçlendirdiği
2010 yılında bölge ülkeleriyle olan ilişkilerinde yapıcılığa özen gösterdi. İddia edilenin aksine Yeni-Osmanlıcı tutum ve açıklamalardan uzak duran Türkiye bölgede barışının ekonomik ve siyasi işbirliğinden geçtiğinin altını çizdi. Bölge ülkelerinin Avrupa Birliği ve
NATO katılım süreçlerini de etkin biçimde destekleyen Türkiye, AB
ile rekabet değil işbirliği içinde bulunmak istediğinin sürekli üzerinde durdu. Bunun AB tarafından ne denli kabul gördüğü ise hala bir
muammadır.
Sırbistan ve Bosna-Hersek Yakınlaşması
14 Ocak 2010’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, TürkiyeBosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Toplantısına katılmak
üzere Zagreb’i ziyaret etti. Hemen ardından 15 Ocak 2010’da Davutoğlu, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Danışma toplantısına
katılmak üzere Belgrad’ı ziyaret etti. 9 Şubat 2010’da Davutoğlu’nun
inisiyatifiyle, Türkiye-Bosna Hersek- Sırbistan Dışişleri Bakanları
arasında, Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine, aralarında güvenin tesis ve idamesine katkıda bulunmak, ayrıca, bilhassa anayasa reformu bağlamında olmak üzere
Bosna Hersek’teki dönüşüm sürecinde Boşnaklar ve Sırpları birbirlerine yakınlaştırmak maksadıyla 2009 Ekim ayında ihdas edilen üçlü
danışma mekanizması çerçevesindeki beşinci toplantı Ankara’da
yapıldı. 19-21 Şubat 2010’da Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç,
resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’yi ziyaret etti. 30 Mart
2010’da Sırbistan Parlamentosu 90’ların başındaki Bosna Savaşı’nda
8 bin Srebrenicalı’nın katledilmesi nedeniyle özür diledi. Gene aynı
tarihte Türkiye’nin dönem başkanlığını yürütmekte olduğu Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ) çerçevesinde GDAÜ
Ticaret Bakanları Toplantısı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. 5-6 Nisan 2010’da Başbakan Recep
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Tayyip Erdoğan, beraberinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve
diğer bazı Bakanların da yer aldığı bir heyetle Bosna-Hersek’i ziyaret
etti. 20 Nisan 2010’da Belgrad’da Türkiye-Sırbistan-İspanya Dışişleri Bakanları arasında bir üçlü danışma toplantısı gerçekleştirildi.
24 Nisan 2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde
İstanbul’da Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Haris
Sladziç ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç’in katılımıyla Üçlü
Balkan Zirvesi yapıldı. 27-29 Nisan 2010’da ise Hırvatistan Dışişleri
ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Gordan Jandrokoviç, Türkiye’ye
resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. 11-12 Mayıs 2010’da Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Sredoje Novic’in Türkiye’yi ziyareti sırasında
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalandı. 2 Haziran 2010’da Türk Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,
Saraybosna’da düzenlenen Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Yüksek Düzeyli Konferansı’na katıldı. 23 Haziran 2010’da Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet/Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde İstanbul’da
gerçekleştirildi. 10–12 Temmuz 2010’da Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan üç günlük Balkanlar ziyareti kapsamında Bosna Hersek ve
Sırbistan’a ziyaretlerde bulundu. 2-3 Eylül 2010’da Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, beraberinde çok sayıda işadamıyla birlikte BosnaHersek’i ziyaret etti. 20 Ekim 2010’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 3 Ekim Genel Seçimleri sonrasında koalisyon çalışmalarıyla
ilgili temaslarda bulunmak üzere Bosna-Hersek’i ziyaret etti.
Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci dönem başkanlığını
üstlenen Türkiye bu görevini yapıcı anlamda kullanarak, bölgesinde
dönüştürücü rol oynamaya çalışmıştır. Taraf tutmamaya özen gösteren Türkiye’nin bölgedeki çabaları Avrupa Birliği tarafından bir
sürpriz olarak karşılansa da bölge ülkeleri Türkiye’nin tavrını müdahaleci olmadığı müddetçe olumlu karşılamaktadır. Türkiye’nin Balkanlar’daki politikasının yapıtaşını Batı Balkanlar’da gerçekleştirdiği
arabuluculuk açılımı oluşturmaktadır. Arabulucu-kolaylaştırıcı rolü
üstlenen Türkiye özellikle Bosna-Hersek ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin düzelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Uluslararası arabuluculuk girişimlerinin başarıya ulaşması için taraflar arasındaki iliş-
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kilerin girdiği kördüğümün iki taraf için de daha fazla sürdürülemez
durumda olması gerekir.17 Böyle bir durumda bir arabulucu özellikle
tarafsız konumuyla iki güven veren bir kimliğe sahipse kolaylaştırıcı
arabulucu rolünü üstlenebilir.18
Türkiye yıl içinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek özellikle BosnaHersek’in Sırbistan’a karşı olan güvensizliğini ortadan kaldırmaya
çalıştı. 2010 yılının başında NATO’nun Bosna-Hersek’e ‘Üyelik için
Hareket Planı’ sunmasını ABD nezdinde lobi yaparak sağlayan Türkiye, aynı zamanda Sırbistan ve Bosna-Hersek arasında karşılıklı büyükelçiliklerin açılması gibi pratik ama etkili önlemlerin alınmasını
da sağladı. Türkiye’nin Sırbistan’ın Sancak bölgesindeki Müslüman
Boşnaklar ve Sırp Hükümeti arasındaki sıkıntıların giderilmesinde
olumlu rol oynaması Sırp Hükümeti’nin Türkiye’nin kolaylaştırıcı
rolüne daha güvenle yaklaşmasına sebep oldu.
Türkiye bu çabalarının karşılığını 2010 Nisan ayında Sırbistan
Parlamentosu’nun Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa’da işlenen soykırım için özür dilemesiyle aldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadic’in
Temmuz ayında Srebrenitsa’daki anma törenlerine Başbakan Erdoğan ile birlikte katılması Bosna-Hersek ve Sırbistan arasındaki buzları
eriten bir diğer adım oldu. Türkiye Başbakanı ve Dışişleri Bakanı’nın
da etkin olarak rol aldığı bu yumuşama süreci Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü için son derece etkin bir garanti sağlamış oldu. Benzer
şekilde Ankara, Hırvatistan ve Bosna Hersek arasında özellikle Mostar kantonundaki yaşanan etnik gerilime çözüm yolları aranmasında üçlü danışma mekanizmalarını kullanarak olumlu katkı sağladı.
Türkiye savaş sonrası süreçten geçen Batı Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerinde arabuluculuk temelinde hareket etti ve eski Yugoslav coğrafyasında yeralan Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek arasındaki
ilişkilerin düzelmesi için çaba gösterdi. Bu konuda başarılı olduğu
söylenebilir. Üçlü danışma mekanizmaları kullanılarak ülkeler arasındaki ilişkiler yoğunlaştırıldı.
Üçlü danışma mekanizmaları Türkiye’nin etkin bir şekilde kullandığı arabuluculuk yapıları haline geldi. Bu mekanizma dahilinde
belirli aralıklarla 3 kere toplanan liderler, diyalog sürecinin herhangi
bir dayatma olmaksızın, kendiliğinden, ortak çıkarlar çerçevesinde
gelişmesine karar verdiler. Türkiye’nin sürdürülebilir barış için son
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derece kritik olan ortak karar alma mekanizmalarını Batı Balkan ülkeleri arasındaki diyalog sürecinin temeli haline getirmesi sürecin
dışarıdan sabote edilmesini de zorlaştırdı.
Kosova’nın 2008 Şubat ayındaki bağımsızlık ilanını Uluslararası
Adalet Divanı’na taşıyan Sırbistan Kosova’nın bağımsızlık ilanında
yasadışı bir yön bulunmadığının 22 Temmuz 2010’da ilan edilmesi
üzerine 9 Eylül tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından
Avrupa Birliği aracılığıyla Kosova’yla doğrudan görüşmelere davet
edilmişti. Bu karar aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne destek veren bir konuma gelmesine de olanak tanıdı. Kosova Cumhuriyeti ile gözle görülür bir yakınlaşma içine giren Ankara, Sırbistan ile
Kosova arasından 2011 yılında başlanması planlanan görüşmelerde
arabuluculuk rolü önerdi. Mayıs ayında Kosova Başbakanı Thaci’nin
Mayıs ayındaki Türkiye ziyaretinin ardından Başbakan Erdoğan’ın
Kasım ayındaki Kosova’ya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında açıkladığı aracılık önerisi ses getirse de somut bir sonuca dönüşmedi. Kosova tarafı bu ziyarette Türkiye’nin tanınma konusunda uluslararası
platformdaki desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken iki
ülke arasındaki yatırımların arttırılması konusunda iki taraf da fikir
birliğine vardı.
Diğer Önemli Gelişmeler
Balkanlar’daki Türk dış politikasının temelinde Türkiye’nin bölge
ülkeleri ile olan ortak tarih, değerler ve yaşama kültürü gibi paydaların yapıcı bir şekilde kullanılması yatıyor. Bölgede yaşayan 8,2 milyon Müslüman ve 1,7 milyon Türk kökenli kişi Türkiye’nin bölgeye
yaklaşımının yapıtaşını oluşturuyor. Burada dikkati çeken Türk dışişleri yetkililerinin Balkan hükümetlerinin tepkisini çekmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki mirası olan bu topluluklara
sahip çıkıyor olmasıdır. Türkiye’nin bölge genelinde ve bölge ülkeleri
özelindeki yaklaşımı toprak bütünlüğüne saygı göstermesidir. Bu nedenle Türkiye, Müslüman ve Türk toplulukların bağlı bulundukları
ülkelerin politik, toplumsal ve ticari hayatlarına daha etkin katılım
göstermelerini özendiriyor.
Türkiye Bulgaristan’daki soydaşların etkin politikaya katılmalarının desteklerken Bulgaristan’da Müslüman ve Türk düşmanı yakla-
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şımların güçlenmemesi için özen göstermektedir. 2010 yılında yaşanan, başmüftünün seçim yerine Sofya tarafından atanmak istenmesi
girişimi Eylül ayında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu çözüm
için harekete geçirdi. Ne var ki seçilmiş müftü Aliş Hacı ve atanmış
müftü Nedim Gencev arasındaki çekişme devam etmektedir. Başbakan Erdoğan’ın Bulgar Başbakanı Borisov’un Ocak ayındaki ziyaretine cevaben Ekim 2010’da gerçekleştirdiği bir günlük ziyaret
ilişkilerin genel olumlu seyrini devam ettirmeye yönelik olumlu bir
adımdır. Türkiye Bulgaristan ile olan ticaretini arttırmaya kararlıdır.
Bulgaristan hükümeti de Türkiye’nin AB’ye üyeliğini desteklediğini
yinelemektedir.
Türkiye’nin Yunanistan ile 2010 yılında ilişkilerin Kıbrıs anlaşmazlığını ayrı tutarsak göreceli iyileşmesine devam ettiği söylenebilir. Başbakan Erdoğan’ın Mayıs 2010’da Atina’ya gerçekleştirmiş
olduğu ziyaret ikili ilişkilerin 2011 yılında daha derin bir şekilde
ilerleyeceğinin işareti olarak kabul edilmelidir. Ege’de kıta sahanlığı
konusunda tarafların anlaşmak için anlaşmaları bu ziyaretin önemli sonuçlarından biri oldu. 2011 yılında Avrupa Birliği Sınır Koruma Gücü Frontex’in Türkiye sınırına yerleşmesi bu sorunun artık
uluslararası bir boyut kazandığını gösteriyor. Meriç nehri üzerinden
Yunanistan’a giren kaçak göçmenlerin 2010 yılında artarak devam
etmesi iki ülke arasında süre gelen sorunlardan bir tanesi. İsrail’in
Yunanistan ile yakın askeri ve stratejik işbirliğine gitmesinin ise kısa
vadede Yunan ekonomisinin zayıf durumu nedeniyle çok başarılı
olacağı söylenemez. Yunanistan’daki Türk azınlığın durumunda yaşanan düzelme olumlu olmakla birlikte bu konuda daha fazla ilerleme kaydedilmesi biraz da Türkiye’nin kendi içindeki azınlıklara olan
yaklaşımında değişikliğe gitmesiyle mümkün olacaktır.
Sonuç
Türkiye, 2010 yılında bölgede kolaylaştırıcı rol oynayarak bölgesel anlaşmazlık çözülmesinde etkin bir güç olarak ortaya çıktı.
Türkiye’nin bölgede emperyal idealler gütmemiş, tersine ülkeler arasında karşılıklı güvenin temin edilmesine yönelik, bölge ülkelerinin
tümünün Avrupa ve Kuzey Atlantik kurumlarına katılımını des-
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tekleyen bir politika izlemiştir. Ne var ki Türkiye’nin, bölgede artan
politik etkinliğinin kalıcılaşması için Balkan ülkeleri ile olan ticaret
hacminin artırmasının zorunludur, bu da ancak bölgesel bir strateji
ile mümkün olacaktır..
Şu ana kadar AB üyesi olan Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan
dışındaki ülkelerle ayrı ayrı ikili serbest ticaret anlaşmaları imzalayarak ekonomik etkinliğini arttırmaya çalışan Türkiye’nin bölgesel bir
yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. AB üyesi olmayan Balkan ülkelerindeki yatırımları son derece yetersiz olan Türkiye bu ülkelerde
Türk yapı sektörünü TİKA’yla eşgüdümlü olarak kullanarak önemli altyapı yatırımlarında bulunabilir. Özetle Türkiye Balkanlar’daki
stratejik varlığını derinleştirmek ve kalıcılaştırmak için politik etkinliğini, kimlik politikaları ve ekonomik politikalarla güçlendirmek
zorundadır.
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Giriş
Bu makalede Türkiye’nin 2010 yılı boyunca izlediği Orta Asya
bölgesi politikası mercek altına alınmıştır. Bu doğrultuda hem bölgesel ve küresel platformlar aracılığı ile şekillenen çoklu ilişkiler, hem
de ikili temaslar ile şekillenen ikili ilişkiler incelenmiştir. Makalede
maksat 2010 yılı boyunca bölge ile ilişkilerde başarılan ve başarılamayanların sade ve basit bir analiz ile ortaya çıkarılması, ileriki yıllar
için hazırlanması planlanan yol haritalarına akademik bir bakış açısından ışık tutmaktır.
Çoklu İlişkiler ve 2010 Türk Zirvesi
Türkiye’nin 2010 yılı içindeki Orta Asya bölgesine yönelik dış
politikasına damga vuran en büyük hadise 16 Eylül 2010 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı olmuştur. Bu zirve toplantısı pek çok açıdan
önemlidir. Ancak bir tanesi özel bir öneme haizdir ki büyük ihtimalle bundan sonra aynı isimle bir zirve toplantısı olmayacaktır. Çünkü
bir önceki yılda (3 Ekim 2009 Nahçivan, Türk Dili Konuşan Ülkeler
Devlet Başkanları 9. Zirvesi) alınan kararlar doğrultusunda bu zirveler kurumsallaşarak Türk İşbirliği Konseyi çatısı altına alınmıştır ki,
artık bir bölgesel uluslararası işbirliği teşkilatı haline gelmiştir. 2010
zirvesi ile de bu konseyin sekretaryasına Büyükelçi Halil Akıncı ge-
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tirilmiştir.1 Bunu da Türk dış politikasının 2009-2010 dönemindeki
önemli başarıları listesine alabiliriz.
İstanbul’daki bu 10. Zirve toplantısına Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye cumhurbaşkanları katılmışlar,
toplam 60 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlamışlardır. Ancak sonuç bildirisinin altında Türkmenistan adına imza açılmamış, Türkmenistan ikili ve çoklu platformlarda proje bazlı işbirliğine hazır
olduğunu ancak tarafsızlık siyaseti nedeniyle Türk İşbirliği Konseyi
dâhil olmak üzere uluslararası örgütlere girişte çekimserlik sergilemiştir.
Sonuç bildirgesinde ön plana çıkan hususları şu şekilde özetlemek mümkündür: Kırgızistan’ın istikrarı önemlidir ve normalleşme
süreci her açıdan desteklenecektir.2 İkili ve çok taraflı platformlarda bölgesel güvenlik ve istikrar konusunda geniş işbirliği yapılacaktır.3 Ortak tarihi değerler ve kültürel mirasın korunarak gelecek
nesillere aktarılması amacı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY)’un desteklenmesi, Bakü’de özel bir vakfın kurulması
kararlaştırılmıştır.4 Zirve diplomasisinin bir adım daha ileri götürülerek her alanda karşılıklı ziyaretler ile parlamentolar arası ilişkilere dikkat çekilmiş, Türk Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA)’nın
Bakü’de faaliyetine başlayan sekretaryasına destek verilmiştir.5
Kazakistan’ın 2010 yılı boyunca AGİT dönem başkanlığını üstlenmiş olması zirve gündeminin önemli konularından biri olmuştur.
Aynı paralelde Türkiye’nin de Kazakistan’ın kurmuş olduğu Asya’da
İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) dönem
başkanlığını 2010 yılında üstlenmesi bildiri metnine yansımıştır.6 Bu
iki gelişme ile birlikte Kazakistan ve Türkiye’nin 2010 yılı boyunca
Avrasya çapında güvenlik, işbirliği ve istikrar konusunda en geniş
katılımlı iki platforma liderlik etmeleri dikkate şayandır.
Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hususunda zirve katılımcıları
başta Nahçivan Zirvesi’nde alınan kararların hızla hayata geçirilmesi arzularını dile getirmenin yanında geniş bir işbirliği yelpazesine
yayılmasını planladıkları görülmektedir. Bu doğrultuda Türk Dili
Konuşan Ülkeler İş Konseyi’nin kuruluşu ile İstanbul merkezli olarak Türk Dili Konuşan Ülkeler Kalkınma Bankası ve ortak Sigorta
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Şirketi’nin kurulması bu zirvede kararlaştırılmıştır.7 Bu açıdan bakıldığında Avrupa ve Asya platformlarındaki entegrasyon modellerine
paralel bir bütünleşme yapısının ekonomik temelli olarak bu ülkeler
arasında temellerinin hızla atıldığını görmek mümkündür. Yine ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi faslı altında Bakü-Tiflis-Ceyhan boru
hattının kapasite artırımı ile bu hattın Kazakistan’ın Aktau limanı
ile bağlanmasının önemi üzerinde durulmuş, Hazar’ın iki yanının
enerji hatları ile bağlanmasına dikkat çekilmiştir.8 Aynı doğrultuda
ulaşımın kolaylaştırılması için Bakü-Tiflis Kars demiryolu hattının
en kısa sürede hayata geçirilmesinin Orta Asya-Türkiye arasındaki
ticaret hacmini hızla arttıracağı öngörülmüş, mevcut navlun ücretlerinin keskin bir biçimde düşeceğine dikkat çekilmiştir.9
Bildiri metninde en fazla önem atfedilen konulardan biri de eğitim sahasında işbirliği olmuştur. Bu konuda Türk Cumhuriyetleri’nin
Gençlik Birlikleri’nin önemli katkılar sağlayacağına işaret edilmiştir.10 Nitekim Türk Dünyası çapında gençlik sivil toplum kuruluşlarının bir uluslararası platformu olan Dünya Türk Gençleri Birliği’ne
yıllardır verilen destek bunu ispatlamıştır. Eğitim alanındaki en akut
hale gelmiş sorunlardan biri olan diplomaların karşılıklı denklik
probleminin çözülmesi arzusu bu bildirinin metninde de yerini bulmuştur.11 Eğitim konusunda iki somut adım atılmıştır. Birincisi hali
hazırda Astana’da kurulu bulunan Türk Akademisi’ni bir uluslararası
örgüt haline getirerek altında Türk Tarihi Müzesi, Türk Kütüphanesi
ve destek olarak Üniversitelerarası Birlik kurulmasıdır.12 İkincisi ise
araştırma-geliştirme faaliyetlerinde verimliliği arttıracak ve ortak
potansiyellerin belirlenip bir arada kullanılmasına yönelik olarak
özel bir Fon oluşturulmasıdır.13 Birinci konu olan Türk Akademisinin kurumsallaşması 2010 yılında gerçekleşen büyük adımlardan
biridir. Türkiye açısından da bunu Kazakistan’ın üstlenmiş olması bir
başka başarıdır, çünkü artık Orta Asya ile entegrasyon konularında
Kazakistan’ın Türkiye ile birlikte yükleri eşit bir biçimde paylaşmaya başladığının göstergesidir. İkinci konu olan Fon oluşturulması ise
ucu açık bırakılmış ve şimdilik bir temenni olarak kalmıştır.
Çevre konusundaki hassasiyetler üç maddede yerini bulmuş, iklim değişikliği, su kaynaklarının verimli kullanımı ve Aral Denizi
meselelerine atıfta bulunulmuştur.14 Aral Denizi faciası uzun zaman-
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dır aslında Orta Asya ülkelerinin en önemli gündem maddelerinden
biri olmaya devam etmektedir. Bu sorunun küresel iklim değişikliği
üzerindeki menfi etkisi ve kutuplardaki buzulların erimesine kadar
yapmış olduğu tesir uzmanlarca kanıtlanmıştır. Ancak bu facia ile
ulusal veya bölgesel platformlar aracılığı ile mücadele etmenin zorluğu anlaşılmıştır. Bu yüzden zirve bildirisinde konuya küresel boyutta
dikkat çekilmekte ve küresel platformların dahli de arzulanmaktadır.
İkili ve çoklu ilişkiler dikkate alındığında bildiride en fazla yer
verilen konulardan biri uluslararası platformlarda Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında çok boyutlu bir işbirliğinin öngörüldüğüdür.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği kurullarındaki üyeliklere,
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliği, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeliklerine İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi
dönem başkanlığı konularında zirve katılımcıları birbirlerine destek
sözü vermişlerdir.15 Bu noktada zirve katılımcısı ülkelerin devlet başkanlarının Türkiye’nin AB üyeliğine açık destek vermeleri ve bunun
Avrasya coğrafyası için önemine dikkat çekmeleri de manidardır.16
Güvenlik konularında Afganistan’daki istikrarsızlığın devamına
işaret ile Türkiye’nin bu konudaki çabalarına destek olunmuştur.
Özellikle Türkiye’nin öncülüğü ile hazırlanan “Asya’nın kalbinde
Dostluk ve İşbirliği için İstanbul Beyanı”na dikkat çekilmiştir.17 Irak
konusundaki madde de ise en dikkate şayan husus “Irak toplumunun ayrılmaz bir parçasını oluşturan Türk soylu halkın hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması” ifadesi olmuş, Irak Türkmenlerine verilen bu açık destek olmuştur.18 Filistin meselesi ile alakalı
olarak da İsrail’in Mavi Marmara baskını ve dokuz masum sivili öldürmesi derin üzüntü ile karşılanarak BM öncülüğündeki soruşturmaya destek verilmiştir.19 İran ile ilgili olarak da aynı zamanda Orta
Asya ülkelerinin komşusu olan bu ülkenin nükleer programı ile ilgili anlaşmazlıkların sulh ve diyalog yolu ile çözümüne, Türkiye’nin
öncülüğünde 2010’da Tahran’da imzalanan yakıt takası anlaşmasına
destek bildirilmiştir.20 Kıbrıs meselesi uzun bir maddede ele alınmıştır. Zirve katılımcıları “Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda
herhangi bir meşru zemini bulunmayan izolasyonunun bir an evvel
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sona erdirilmesi hususunda BM ve İKÖ tarafından yapılan çağrıları
desteklemişlerdir.”21 Son olarak da zirve katılımcıları Güney Kafkasya bölgesinde barış ve huzurun Yukarı Karabağ sorununun çözümünden geçtiğine işaretle Azerbaycan Cumhuriyeti’nin “bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığı” bağlamında bu
sorunun çözümünü istemişlerdir.22
Kazakistan ile İlişkiler
2010 yılında Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler Türkiye’nin
Kazakistan’a AGİT zirvesinin Kazakistan’da yapılması ile ilgili olarak vermiş olduğu destek ile başlamıştır.23 Şubat ayında Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK)’da bir konuşma yapan
Kazakistan’ın Ankara’daki Büyükelçisi Bağdad Amreyev bu konuda
Başbakan Erdoğan’ın ağzından doğrudan destek almıştır. Yine Şubat 2010’da Kazakistan’a resmi bir ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, “Avrasya’daki bütün kurumların başında neredeyse Kazak ve Türkler bulunuyor. Bu yıl adeta Türkiye-Kazakistan
yılı olacak” beyanı ile uluslararası platformlardaki ikili işbirliğine
dikkati çekmiştir.24
25 Şubat 2010’da Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi
(TASAM)’ın gerçekleştirdiği “AGİT 2010-Kazakistan, Avrasya’da
Güvenliğin İnşası ve AGİT’in yeni vizyonu” toplantısı Türk kamuoyuna Kazakistan’ın bölgede artan siyasi nüfuzunu gösterme amaçlıdır. Bu toplantıda söz alanlar Avrupa güveliğinin Asya’sız düşünülemeyeceğini dile getirmişlerdir.25 Detayları açıklanmamakla beraber
2010 yılında Türkiye tarafından Kazakistan’a yapılan en yüksek
düzeyli ziyaretlerden biri de Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker
Başbuğ tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret sırasında kamuoyuna açıklanan gündem karşılıklı bilgi ve eğitim desteği verilmesi konusunun ötesine geçmemiştir.26 Bu ziyaretin birkaç
gün sonrasında gerçekleşen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kazakistan ziyareti ise siyasi anlamda tamamlayıcı bir rol oynamıştır.
Nazarbayev’in bu ziyaret sırasında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi
ziyareti ardından yaptığı açıklama dikkat çekicidir: “Bu üniversitenin
yeni bölümlerini dün birlikte açtık. Burası Kazakistan ve Türkiye’nin
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girişimleri ile kurulmuş önemli bir üniversitedir. Bu üniversitede 20
binden fazla öğrenci eğitim görmektedir. Burada sadece Kazak ve
Türk öğrenciler eğitim görmüyor, 20’den fazla Türk ülkesinden gelen
öğrenci burada eğitim görüyor.”27 Bu beyan dahi Nazarbayev’in Türkiye ile ilişkilerdeki Türk Dünyası vizyonunu göstermesi açısından
önemli bir veri olarak kabul edilebilir.
Bu temasların hemen ardından Haziran başında düzenlenen CICA Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Dönem
Başkanlığı’nın Türkiye’ye devri sırasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in değindiği noktalar da dikkate şayandır. Bu devir sırasında Nazarbayev, Türkiye ve Brezilya’nın İran’ın nükleer programı
ile ilgili çabalarına destek vermiştir. Aynı zamanda 22 üyeye ulaşan
CICA’nın Asya’nın en kapsamlı uluslararası platformu olduğunu da
belirtmiştir.28 Aynı toplantıda dünyadaki toplam üretimin üçte birini
CICA üyesi ülkelerin sağladığına işaret eden Nazarbayev bir Asya
G20’sinin oluşturulması önerisini dile getirirken burada Türkiye’nin
oynayacağı rolü de şu cümlelerle ifade etmiştir:
Türkiye’nin tarihi, kültürel, siyasi deneyimi ile Asya’daki İşbirliği’nin
gelişmesi ve güvenin inşa edilmesi sürecinde ilerleme sağlamasında
çok tecrübeli olduğuna eminiz. Türkiye’nin de CICA dönem
başkanı olarak Asya’daki bütün güvenlik konseptini genişletilmiş
diyalog vasıtasıyla ilerletmek için gayretli bir şekilde çalışacağına
inanıyorum. Başkanlık zirvesini devretmeden önce Celaleddin
Rumi’nin ‘Bir mumla başka bir mum yakarken oradaki aydınlık
kaybolmaz’ sözünü hatırlatmak istiyorum. Yeni devralacağınız
başkanlık döneminin hayırlı olmasını dileyerek, CICA dönem
başkanlığını Sayın Abdullah Gül’e devrediyorum.29

Bu zirveyi takip eden günlerde Kazakistan’a bir ziyarette bulunan
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kazak mevkidaşı Kanat Saudabayev ve
Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile temaslarda bulunmuştur. Bu temaslarda öncelikli olarak Kırgızistan’daki gelişmeler ve yaklaşan 27 Haziran Kırgız anayasa referandumu gündemde olmuştur. Davutoğlu
bu ziyaretinde Kırgızistan ile ilgili olarak Kazak makamları ile ortak
bir inisiyatif oluşturmaya çalışmıştır.30 Bunun yanı sıra Kazakistan’ın
AGİT ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dönem başkanı olarak ve
Türkiye’nin CICA dönem başkanı olarak başta Karabağ sorunu ve
Afganistan meselesi olmak üzere bölgesel sorunlarda ortak oynaya-
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bilecekleri roller bu görüşmelerin gündemini oluşturmuştur.31 Tüm
bu görüşmelerin ardından Temmuz ayı başında 22 Ekim 2009 tarihinde Kazakistan ile Türkiye arasında Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması”nın onaylandığı kanun Resmi Gazete’nin 4 Temmuz
2010 sayısında yayınlanmıştır.32
Bu dönemde Kazakistan’da faaliyetlerini arttıran Türk İşbirliği ve
Kalkınma Ajansı (TİKA) Kazakistan’daki üniversitelerde hammadde
bazlı projeler destek vermiş,33 ardından Kazak petrol sahaları ve altın
madenleri için Türk yatırımcılar için önemli fizibilite çalışmalarına
imzalar atmıştır.34 Bu noktada Maden Teknik Arama (MTA) heyetleri ile Kazakistan’daki muadilleri arasındaki görüşmeler ve mutabakatlar TİKA aracılığı ile yürütülmüştür. Nitekim TİKA’nın bu dikkate çeken girişimleri neticesinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin,
Kasım ayındaki Kazakistan ziyaretinde TİKA temsilciliğini ziyaret
ederek çalışmalar hakkında tafsilatlı bilgi almış ardından da Astana’daki TİKA temsilciliğinin hemen yanında bulunan yeni açılmış
haldeki Yunus Emre Kültür Merkezi’ni de ziyaret etmiştir.35
Özbekistan ile İlişkiler
Özbekistan Türk dış politikası açısından uzunca bir süredir Orta
Asya bölgesinde ilişkilerin en düşük seviyede bulunduğu ülke konumundadır. 2010 yılının başlarında bu durumun değişeceğine dair
bir dizi işaretler alınmıştır. Mart ayı başında Taşkent’e yeni atanan
Türk Büyükelçisinin güven mektubunu kabul toplantısında sıcak
bir tavır sergileyen Cumhurbaşkanı Kerimov Türkiye ile “Yeni bir
dönemin arifesindeyiz, aramızdaki bazı mevcut anlaşmazlıkların
çözüleceği umudundayım”36 şeklindeki açıklaması ile bir değişim
olacağının sinyalini vermiştir. Ancak 2010 yılı boyunca yaşanan
gelişmeler bu yeni dönemin bu yıl boyunca başlamayacağını göstermiştir. Türkiye’nin 2005-2007 döneminde Birleşmiş Milletler’de
yapılan oylamalarda Özbekistan aleyhine kullandığı oyların bir yansıması olarak 2010 yılında da ikili ilişkileri geliştirmek adına Türkiye
tarafından yapılan çabalar sonuçsuz kalmıştır.37
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Bu dönemde Türkiye-Özbekistan ilişkileri büyük ölçüde
TİKA’nın proje temelli çalışmaları ile rölantide devam etmiştir.38
Ancak Haziran ayında Kırgızistan’da yaşanan hadiseler neticesinde
büyük bir mülteci kitlesinin Özbekistan’a varması ile birlikte Türkiye
Özbekistan’a her türlü yardıma hazır olduğunu yinelemiştir.39 Yılın
geri kalanı ise büyük ölçüde işadamlarının katıldığı fuar ve benzeri etkinlikler ile devam etmiş Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde 2010
yılı zarfında önemli bir ilerleme kaydedilememiştir.
Kırgızistan ile İlişkiler
Türkiye’nin 2010 yılı boyunca en yoğun ilişkiler içinde bulunduğu Orta Asya ülkesi iki sebepten dolayı Kırgızistan olmuştur. Bunlardan birincisi Kırgızistan’ın Orta Asya bölgesinin en açık toplum
ve devlet yapısına sahip olmasıdır ki, bu özellik ülkeyi küresel olarak Orta Asya’nın en çok ilişkiye geçilen ülkesi yapmaktadır. İkincisi ise Kırgızistan’ın 2005 yılından bu yana devam eden demokratik tekâmülünün 2010 yılı içinde bir dizi önemli gelişmeler yaşamış
olmasıdır. Bunlar: yeni bir halk devrimi ile yönetimin değişmesi,
ülkenin güneyinde yaşanan etnik çatışmalar, bir anayasa oylaması
ile rejim değişikliğine gidilerek parlamenter demokrasiye geçilmesi
ve ardından da meclis seçimleri ve uzun süren pazarlıklardan sonra
kurulan koalisyon hükümetidir.
2005 yılındaki Lale Devrimi sonucu işbaşına gelen Kurmanbek
Bakiyev yönetimi 2010 Nisan ayında ülke çapında meydana gelen
bir dizi protestolar ile görevi bırakmaya zorlanmıştır. Protesto ve
ayaklanmalar Bakiyev yönetiminin artan hayat pahalılığı, yolsuzluk
ekonomisini tekelleşmesi ve ülke çapında temsilin yönetimde sağlanamaması gibi nedenlere dayanmıştır. Ancak 2005 Lale Devriminin
tersine bu defa güvenlik güçlerine güç kullanma talimatı verilmiş
ve Nisan 2010 devriminde 80 civarında Kırgız vatandaşı hayatlarını
kaybetmiş 1000 üzerinde yaralı olmuştur. Buna da ek olarak Bakiyev, Akayev örneğinde olduğu üzere ülkeyi sessizce terk etmemiş,
memleketi (Celalabad) olan ülkenin güneyine geçerek Oş merkezli
olarak iki hafta daha direnmeyi sürdürmüştür. Bu da ülkedeki güvenlik durumunu temelden etkilemiş ve belki de Haziran olaylarına
giden yolu açmıştır.
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Türkiye bu yönetim değişikliğine ilk tepki veren ülkelerden biri
olmuş, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kırgız meslektaşı ile hemen görüşmelerde bulunmuş ve şu açıklamayı yapmıştır:
Her şeyden önce Kırgızistan bizim için ortak kaderi paylaştığımız
çok önemli dost ve kardeş bir ülke. Kırgızistan’ın istikrarı ve refahını
kendi istikrar ve refahımız kadar önemli görüyoruz... Önemli
olan halkın desteğini almış bir siyasi otoritenin Kırgızistan’da
kurulmasıdır. Bu bakımdan bütün taraflara telkinde bulunuyoruz.40

Olayların devam ettiği sırada dahi T.C. Bişkek Büyükelçiliği,
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve TİKA’nın ortak organizasyonu ile Türk vatandaşları arasında Kırgız yaralılar için kan bağışı kampanyası yapması Kırgızlar üzerinde çok önemli bir müspet
tesir bırakmıştır.41 Bu yönetim değişikliğinin liderlerinden biri olan
ve o sırada kurulan geçici hükümetin başbakan birinci yardımcısı
Almazbek Atambayev olayların hemen ardından Ankara’ya bir ziyarette bulunmuş ve Türkiye örneğinde olduğu üzere parlamenter demokrasiye geçeceklerini ilan etmiştir.42 Atambayev için Türk
Cumhurbaşkanı’nın özel uçak göndermesi ve Ankara’da kendisinin
Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Şahin’in
yanı sıra pek çok temasta bulunmuş olması Türkiye’nin yeni yönetime verdiği hızlı ve açık desteği gösteren önemli bir göstergedir.43
Mayıs sonunda Celalabat kentinde başlayan olayların Haziran
başında Oş kentine sıçraması ile bir Kırgız-Özbek etnik çatışmasına
dönen Güney Kırgızistan’daki hadiseler yıl boyunca ülkede yaşanan
belki de en önemli ve üzücü olaylardır. Hala üzerindeki sis perdesi
kalkmamış olan bu hadiseler sonucunda yüzlerce Kırgız vatandaşı
Özbek ve Kırgız hayatını kaybetmiş, on binlerce insan yerlerinden
edilmiştir. Türkiye’nin olaylara verdiği ilk tepki TİKA aracılığı ile yaralıları taşımak amacı ile verilen tam donanımlı bir ambulans olmuştur.44 Türkiye’nin son zamanların en büyük diplomatik krizlerinden
biri olan Mavi Marmara baskını ile ilgilendiği bir dönemde dahi Kırgızistan’daki gelişmeleri yakından takip etmesi bu noktada önemlidir. Olayların en sıcak döneminde Türkiye Oş ve Celalabat’ta yaşayan
Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki uçak göndermiştir.45 Bu
arada vakit kaybetmeden büyükelçi seviyesinde bir Kırgızistan özel
temsilcisi atanarak bu ülkede saha temasları yapmaya gönderilmiştir.
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Bu temaslar sonucu daha net bir resim çıkaran Türk Dışişleri Bakanlığı daha net bir yol haritası ile işine devam edebilir.46
Bu çabaların son basamağı olarak 20-21 Haziran’da Kazakistan’a
bir ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Davutoğlu Türkiye’nin Kırgızistan’daki krize olan tepkisini şu şekilde özetlemiştir: 1. Oş ve Celalabat şehirlerinden Türk vatandaşlarının tahliyesi. 2. Güvenlik,
ekonomi ve diplomasi temsilcilerinden oluşan bir heyetin Bişkek’te
temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye dönmesi. 3. Özbekistan ile
temasa geçerek mülteciler konusunda tam destek verilmesi. 4. Kazakistanlı mevkidaşı Kanat Saudabayev ile birlikte AGİT ve CICA
platformlarında Kırgızistan’daki krize bir çözüm aranması.47 Bu sonuncu temasta Türkiye ve Kazakistan’ın Kırgızistan’da yapılacak olan
27 Haziran anayasa referandumu sonrasında harekete geçmeye karar
verdikleri anlaşılmaktadır.48
Nitekim anayasa referandumunun hemen ardından düzenlenen
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva’nın yemin törenini
nedeniyle Dışişleri Bakanı Davutoğlu 3 Temmuz günü Bişkek’e bir
ziyarette bulunmuş, bu ziyaret çerçevesinde Başbakan 1. Yardımcısı
Almazbek Atambayev ile 21 milyon dolarlık bir hibe anlaşması imza
etmiştir.49 Bu hibenin 10 milyon dolarının nakdi kalan 11 milyon
dolarının ise TİKA üzerinde Güney Kırgızistan’da evlerini kaybedenlere konut inşası amacıyla kullanılacağı açıklanmıştır. Bu ziyaret
sırasında yemin ederek görevine resmen başlayan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva’nın ilk kabul ettiği devlet yetkilisinin
ve törene katılan tek yabancı devlet temsilcisinin50 Dışişleri Bakanı
Davutoğlu olması da sembolik de olsa önemli bir diplomatik anlam
taşımaktadır.51 Bu dönem zarfında yine dışişleri bakanlığı öncülüğünde Türk sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşları da Kırgızistan için yardım kampanyaları düzenlemişlerdir.
Kimse Yok mu Derneği, Kırgızistan devlet yetkililerinin talebi
ve Birleşmiş Milletler’in çağrısı üzerine, Kırgızistan’daki olaylardan
etkilenen vatandaşların mağduriyetini gidermek için topladığı yardımları bölgeye ulaştırmıştır. Kampanya çerçevesinde ilk etapta olaylardan etkilenen Celalabad ve Oş’taki 2.278 aileye 20’şer kiloluk gıda
ve temizlik paketleri dağıtılarak halkın acıları paylaşılmıştır. Türk
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Kızılayı da bölgeye belli aralıklarla, yaklaşık 100 ton insani yardım
malzemesi bulunan dört uçak göndermiştir. Özbekistan’ın Andican
şehrinde kamp kuran Kızılay yetkilileri, buradaki 76.724 mülteciye
sıcak yemek, giysi, temizlik malzemesi yardımının yanı sıra sağlık
hizmeti vermiştir. Türk Kızılayı’nın başlattığı kampanyaya Diyanet
İşleri Başkanlığı da katılmıştır. Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği de bölge halkına gönderilmek üzere üyeleri aracılığıyla
yardım toplamıştır.52
Bütün bu görüşmelerin ardından Kırgızistan sonbaharda yapılacak olan meclis seçimlerine odaklanarak büyük bir hazırlığa girmiştir. İşte bu hazırlıklar devam ederken Ağustos ayının son haftasında
Türkiye’den oldukça geniş katılımlı bir heyet Kırgızistan’da detaylı
temaslar ve incelemelerde bulunmuştur. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hakkı Akil’in başkanlık ettiği heyette İçişleri ve Milli
Eğitim Bakanlıklarından üst düzey temsilciler ile Dış Ticaret Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Kızılayı’ndan yetkililer yer
almıştır.53 Böylece Türkiye Kırgızistan’da normalleşme süreci için
hazırladığı yol haritasını bir masterplan’a çevirebilecek saha tetkiklerini tamamlamıştır.
Türkiye’nin CICA dönem başkanı olarak belki de ilk önemli organizasyonu 1-2 Ekim 2010’da Issık Göl Çolpan Ata’da düzenlediği
“Etniklerarası Diyalog: Uzlaşma ve Hoşgörü Konferansı” olmuştur. Yukarıda bahsi geçen çalışmaların bir neticesi olarak Dışişleri
Bakanı Davutoğlu öncülüğünde düzenlenen toplantıya Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva da katılmıştır.54 Bu toplantının
Kırgızistan’da ilk defa yapılacak olan parlamenter demokratik sistem
meclis seçimlerinden bir hafta öncesine gelmesi de rastlantısal değildir. Toplantıda Kırgızistan’da yaşayan halkların ve inanç gruplarının
temsilcileri katılmış ama ana amaç Kırgız ve Özbek kanaat önderlerinin bir masa etrafında buluşturulması olmuştur. Ancak toplantının
somut sonuçları hakkında konuşmak için henüz erkendir. Bu toplantının hemen ardından gerçekleşen meclis seçimlerinin demokratik yarış havasında ve çatışmaların yaşandığı Güney bölgelerinde
dahi sükûnetle gerçekleşmesi Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Türkiye bu seçimlerde geniş bir gözlem heyeti ile AGİT
gözlem misyonuna katkıda bulunmuştur.
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Tacikistan ile İlişkiler
Tacikistan Türkiye’nin Orta Asya bölgesinde en az düzeyde ilişkiler içinde bulunduğu bölge ülkesidir. Bunun birkaç sebebi vardır.
Birincisi Taciklerin başka bir dil ailesi olan Farsçanın doğu diyalektiğini konuşuyor olmasıdır. Bu da Türk küçük ve orta ölçekli girişimcilerin Tacikistan’da diğer Orta Asya ülkelerinde olduğu kadar
dil kolaylığından dolayı rahat olamamalarıdır. İkinci olarak ülkenin
1992-1997 arasında yaşamış olduğu iç savaş sırasında ve sonrasında
Rusya ile çok fazla yakınlaşmış olması ve deyim yerinde ise oldukça
kapalı bir ekonomik ve siyasi sisteme sahip olması ve daha birçok tali
nedenden ötürü Türkiye ile Tacikistan’ın ilişkileri hiçbir zaman arzu
edilen düzeye ulaşamamıştır.
Tüm bunlara rağmen Türkiye Tacikistan’ın dış ticaretinde 2009
yılında 4. büyük ortak iken, 2010 yılında 3. büyük ortaklığa yükselmiştir.55 Yine ekonomik alandaki bir gelişme de Tacikistan’ın 1998
yılında Türkiye’den almış olduğu 25 Milyon dolarlık kredi borcunun
tamamını 2010 yılı içinde kapatmış olmasıdır.56 Tacikistan Orta Asya
su kaynaklarının önemli bir kısmına hükmeden bir coğrafyada bulunmasından ötürü hidroelektrik santral ihaleleri Türk yatırımcıların ilgi odağı olmaya 2010 yılında da devam etmiştir.57 18-20 Mayıs
2010 tarihleri arasında İslam Konferansı Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan Tacikistan ile bu çok taraflı
platformda bir araya gelen Türk tarafı58 Haziran ayında İstanbul’da
yapılan CICA zirvesinde de Tacik ortakları ile yine çok taraflı bir
platformda bir araya gelmiştir.59 Tacik yetkililer ile Türk yetkililerin
2010 yılı zarfında üçüncü kez bir araya gelmelerine vesile olan toplantı ise 23 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO)’nun 11. Devlet ve hükümet başkanları zirvesi olmuştur.
Türkmenistan ile İlişkiler
Türkmenistan 2010 yılına Ocak ayının başında törenlerle kutladığı Türkmenistan-İran doğalgaz boru hattının açılışı ile girmiştir. Bu
törenlere davetli olan Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı da Türkmen ve İranlı mevkidaşları ile yaptığı toplantılarda Nabucco başta
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olmak üzere ortak projeler hakkında girişimlerde bulunmuştur.60
Bu dönemde Türkmenistan’a yapılan ikinci yüksek düzeyli ziyaret
ise dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın ziyareti
olmuştur. Türkmenistan’da şimdiye kadar 17 milyar dolar değerinde
müteahhitlik hizmetleri gerçekleştiren Türk şirketlerine bir destek
olarak düzenlenen ziyarette, Türk şirketlerinin Türkmenistan’da sanayi, gemi inşa, enerji ve turizm alanlarına duydukları ilgi de dile
getirildi.61 Çağlayan bu ziyaretinde iktisadi ilişkilerin gelişmesi yönündeki Türk kararlığını şu sözlerle ifade etti:
2009’da krizin yaşandığı dönemde Türkiye inşaat sektöründe en
fazla işi Türkmenistan’da aldı. Dış ticaretimiz 2,5 milyar dolar olsa
da, inanıyorum ki 2010’da bu rakam 5 milyar doları geçecek. Sadece
bu yıl yapılması planlanan 12 milyar dolar değerinde 240 proje,
bunun yanı sıra kuzey-güney ve doğu-batı hattında toplam 800
kilometrelik yol inşaatları son derece önem arz ediyor.62

Bu temasın ardından 27-28 Temmuz günlerinde Ankara’ya gelen Devlet Başkan Yardımcısı Hocamuhammed Muhammedov
başkanlığındaki Türkmen heyetinin temasları gerçekleşmiştir. Bu
temaslar aynı zamanda Türkmenistan-Türkiye hükümetler arası
ekonomik komisyonun üçüncü dönem toplantısı olarak yapılmıştır.
Bu toplantının sonuçlarını Aşkabat’ta Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendiren Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov “enerji sektörünün Türkmen-Türk işbirliğinin önemli bir ayağını oluşturduğunu” söylemiştir.63 Nitekim Ağustos ayı başında Ankara’yı ziyaret
eden Türkmenistan Heyeti ile görüşen T.C. Enerji Bakanlığı yetkilileri Türkmenistan’da 750 megavat kapasiteli iki doğalgaz dönüşüm
santrali kurulması ve Hazar denizi altından Azerbaycan-Gürcistan
hattından Türkiye’ye döşenecek 1.050 kilometrelik bir kablo ile
Türkiye’ye taşınması planlanan elektrik enerjisi konusunda mutabakata vardıklarını açıklamışlardır.64
Bu noktadan sonra da ekonomik ilişkiler ağırlığı ile ilerleyen
ilişkiler Ağustos ayının sonunda Türkmenistan Devlet Başkanı
Berdimuhammedov’un Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası çatısı
altında bir Türkmen-Türk İşadamları Konseyi’nin kuruluşunu öngören kararnameyi imzalaması ile ivme kazanmıştır.65 Uzun zamandır
beklenen bu gelişme ekonomik ilişkilere bir ivme katmıştır. Bunun
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hemen ardından 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Aşkabat’ta
gerçekleştirilen 2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na ve eş zamanlı olarak
DEİK tarafından organize edilen Türkmen-Türk İş Konseyi’nin ikinci ortak toplantısına katılmak üzere Bakan Çağlayan Türkmenistan’a
bir ziyarette daha bulunmuştur.66
Bu gelişmelerden yaklaşık iki hafta sonra İstanbul’da gerçekleşen
son Türk zirvesi (Türk Dili Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi)’ne ve
Türk Konseyi’nin kuruluş çalışmalarına uzunca aradan sonra katılan
ilk Türkmen lider olma özelliğini gösteren Devlet Başkanı Berdimuhammedov İstanbul’a yanında kalabalık bir heyet ile gelmiştir.67 Ancak Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünden dolayı zirvenin
sonuç bildirgesinde Türkmen liderin imzası yer almamıştır.
2010 yılı boyunca iki ülke arasındaki en yüksek düzeyli ikili temas Cumhurbaşkanı Gül’ün 11-12 Kasım tarihleri arasında
Türkmenistan’a yaptığı ziyaret olmuştur. Gül’e bu ziyaretinde Bakan
Çağlayan’ın eşlik etmesi de ziyaretin ekonomik içeriğini gösteren
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İki yıl önce de Avaza Ulusal
Turizm Bölgesi’ni ziyaret etmiş olan Cumhurbaşkanı Gül bu ziyaretinde de bu büyük projenin geldiği noktayı takdirle karşılamıştır.
Gül”ün ziyareti sadece iktisadi gündemi kapsamamış aynı zamanda
eğitim ve kültür sahalarında da bir dizi işbirliği imkânlarının tartışıldığı bir programa yayılmıştır. Cumhurbaşkanı Gül, ziyaret sırasında
yaptığı değerlendirmede aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:
Ortak kültürümüz, ortak tarihi mirasımızı yeni nesillere taşımak
için yapılacak faaliyetleri konuştuk. Özellikle eğitim konusunda ve
inovasyon dediğimiz araştırma, geliştirme konularında işbirliğine
önem verdiğimizi tekrarladık ve bir de anlaşma imzaladık, bilimler
akademileri arasında. Sağlık konusuna verdiğimiz önemi konuştuk.
Halkımızın sağlığı, bu konudaki bilimsel çalışmaları geliştirmek için
bir anlaşma imzaladık. Çok kararlı bir siyasi iradeyle, Türkiye ve
Türkmenistan arasındaki her alanda ilişkileri geliştirme konusundaki
inancımızı bir kez daha tekrarladık. Bundan ziyadesiyle mutlu
olduk.68

Ekonomik ilişkilerde Türkmen yetkililer uzun zamandır Türk
müteahhitlik girişimcilerinden girdilerin bir kısmının en azından
Türkmenistan’da üretilmesi yolu ile ülkede istihdam ve yatırım sağ-
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lanmasını talep etmektedirler. Bu da hem kalite hem de zamanlama
açısından Türk müteahhitlerini endişelendiren konuların başında
gelmektedir. Cumhurbaşkanı Gül Avaza Ulusal Turizm Bölgesi’nde
Türk işadamları ile yapmış olduğu toplantıda muhtemelen bu konuda gelen bazı şikâyetlere cevaben şunları söylemiştir:
İnşaat sektörü burada daha uzun süre sürecek. Bu sektörün bazı
girdileri, malzemeleri burada üretilebilir. İster istemez her ülke
kendi menfaatini düşünecektir.... Türkmenistan her şeyi ithal etmek
yerine burada üretilsin istiyor, bu işleri de siz yapın istiyor Sayın
Berdimuhammedov.69

İki ülke arasında 2010 yılının son yüksek düzeyli teması ise Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Türkmenistan Tarafsızlık Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Aralık ayında Aşkabat’ı ziyareti sırasında Devlet Başkanı Berdimuhammedov tarafından kabulü sırasında
gerçekleşmiştir. Bu görüşmede Dışişleri Bakanı Davutoğlu Berdimuhammedov ile bölgesel gelişmeleri de değerlendirmiştir. Türkmen
mevkidaşı ile de görüşerek 2011-2012 eylem planını görüşen Bakan
Davutoğlu bu ziyareti sırasında “Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığı: Barış, Güvenlik ve Gelişme Adına İşbirliği” başlıklı konferansta
da bir konuşma yapmıştır.70 Davutoğlu’nun bu ziyareti 9 yıl aradan
sonra bir Türk Dışişleri Bakanının Aşkabat’a yaptığı ilk ziyaret olarak
basında yer almıştır.71
Sonuç: 2010 Yılının Bir Muhasebesi
Türkiye’nin 2010 yılı boyunca Orta Asya bölgesine yönelik dış
politikasını bu makalede iki ayrı nokta-i nazardan incelemeye çalıştık. Birincisi çoklu ilişkilerin temsil edildiği çoklu platformlardır.
İkincisi ise bölge ülkeleri ile ikili ilişkilerin kronolojik bir etüdüdür.
Birinci boyutta ele alınan çoklu platformlardaki ilişkiler yumağında en önemli gelişme 2010 yılında düzenlenen son Türk Zirvesi
ile artık Türk Cumhuriyetleri arasında yeni bir sayfanın açılmış olmasıdır. Kısaca Türk Zirveleri olarak adlandırılan bu çoklu platform
2011 yılından itibaren kurumsal bir yapı olarak Türk İşbirliği Konseyi olarak yoluna devam edecektir. Bu zirvelerin kurumsallaşması
meselesi ilk zirvenin düzenlendiği 1992 yılından bu yana zirvelerin
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önemli gündem maddelerinden biri olagelmiştir. O yüzden 2010
yılında bir perdenin kapanıp yeni bir perdenin açılması kurumsallaşma adına büyük bir diplomatik başarı olarak nitelenebilecek
bir gelişmedir. Yine uzun bir aradan sonra Türkmenistan’ın Devlet
Başkanı seviyesinde bu zirvede temsili bir başarı olsa da bu ülkenin “Daimi Tarafsızlık” statüsü sebebi öne sürülerek Türk İşbirliği
Konseyi’ne tam entegre edilememesi ve bunun yanında ikili ilişkilerdeki pürüzlerden kaynaklanan sebeplerden dolayı Özbekistan’ın
tamamen bu sürecin dışında kalması bize hala alınması gereken büyük mesafeler olduğunu işaret etmektedir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin sembolik de olsa bu zirvelerde temsili konusu hala
çözümlenilmiş bir mesele değildir.
10. Zirve Toplantısı’nın ele aldığı ve önemli mesafe aldığı konuları birkaç başlık altında özetlememiz ve analiz etmemiz mümkündür. Birinci olarak bu zirve toplantısında Türkler arası platformların
kurumsallaşarak dikey bir biçimde ilişkileri derinleştirmesi ve geliştirmesi öngörülmüştür. TÜRKSOY, TÜRKPA, Türk Akademisi,
Türk Tarihi Müzesi, Türk Kütüphanesi, Üniversitelerarası Birlik,
Araştırma-Geliştirme Fonu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Konseyi,
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kalkınma Bankası, Ortak Sigorta Şirketi ve hepsinin üzerinde Türk İşbirliği Konseyi bunlar arasında sayılabilir. İkinci olarak bu zirve toplantısı ile Türk Cumhuriyetleri’nin
uluslararası platformlarda öncü rol oynamaları özendirilmiştir.
Kazakistan’ın AGİT ve ŞİÖ dönem başkanlıkları, Türkiye’nin CICA
dönen başkanlığını devralması bu kapsamda verilebilecek örneklerdir. Üçüncü önemli başlık Türk Cumhuriyetlerinin küresel uluslararası organizasyonlardaki karşılıklı dayanışmaları konusundaki mutabakattır. Bu paralelde Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı Örgütü
gibi tüm platformlardaki boş üyelik namzetlikleri için karşılıklı dayanışma sözü verilmiştir.
Yine bu çoklu boyuttaki ilişkiler yumağının önemli bir gelişmesi de Türkiye’nin Kazakistan tarafından kurulup geliştirilmiş olan
CICA’nın 2010 Haziran ayında dönem başkanlığını üstlenmiş olmasıdır. Nitekim bu konu ile ilgili olarak Ankara’da toplantı öncesi ve sonrasında sayısız toplantılar düzenlenmiş ve pro-aktif bir dış
politika için ciddi bir CICA eylem planı hazırlanmıştır. CICA, Asya
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kıtasının belki de en kapsayıcı uluslararası platformu olarak Türkiye
dönem başkanlığı süresince gelişip serpilecek ve uzun vadede de bir
uluslararası aktör olarak ortaya çıkabilecek bir platform olma potansiyelini halen taşımaktadır.
İkinci boyutta ele alınan ikili ilişkiler konusunda ise bölgedeki
beş ayrı devlet ile beş ayrı ilişki sisteminin varlığından söz edilmesi
mümkündür. Ancak şu kadarını söylemek mümkündür ki, bu beş
ayrı devletle olan ilişkiler 2010 yılında geçmişe oranla belki Özbekistan ve Tacikistan haricinde yoğun bir biçimde devam etmiştir.
İnceleme altına alınan dönem itibarı ile Kazakistan Türkiye açısından bölgede Türkmenistan ile birlikte en önemli stratejik ortaktır.
Bunda ikili ticaret hacimlerinin yanı sıra, karşılıklı ilişkilerdeki stratejik boyut da, enerji, yatırım ve diplomatik destek konularında ön
plana çıkmaktadır. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun ifadesi ile 2010
yılında “Kazakistan ve Türkiye Avrasya’daki tüm kurumların başında” bulunmuş, 2010 yılı “adeta Türkiye-Kazakistan” yılı olmuştur.
Gerçekten de 2010 yılında iki ülke de bölgesel platformlarda liderlik
rolleri oynamayı başarmış iki Türk Cumhuriyeti olmuşlardır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Mayıs ayında bu ülkeyi ziyareti ilişkileri perçinlemiştir. Kazakistan ile Türkiye arasında 2009 yılının sonlarında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması da Temmuz 2010’da
yürürlüğe girmiştir.
Bu dönemde Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde mühim bir gelişmeye rastlayamıyoruz. Uzun süredir, ama özellikle de 2005 yılından
itibaren ilişkilerde devam eden soğukluk 2010 yılında iki tarafın da
iyimser temennilerine rağmen aşılamamıştır. 1990’lı yıllardaki bir
dizi krizin ardından 2005 Andican hadiseleri sonrası Türkiye’nin
BM’deki oylamalarda Özbekistan aleyhine oy kullanması ilişkileri
derinden etkilemiştir. Özbekistan ile minimal düzeyde devam eden
ilişkiler TİKA’nın kısmi faaliyetleri ile sınırlı kalmıştır.
Kırgızistan’ın 2010 yılı içinde yaşadığı çalkantılı dönem
Türkiye’nin bu ülkeye yıl boyunca çok fazla mesai ayırmasına sebep
olmuştur. Nisan ayında gerçekleşen halk ayaklanması ile değişen
yönetim, ardından haziran ayının başında ülkenin güney bölgelerinde baş gösteren etnik çatışma ile istikrarsızlaşan ülke, Haziran
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sonundaki anayasa referandumu, Temmuz başında Otunbayeva’nın
geçiş yönetimi Cumhurbaşkanlığı’na başlangıç töreni ile kısmen
durulmuştur. Ardından Türkiye’nin Ekim ayı başında Issık Göl’de
düzenlediği konferansla tarafları barıştırmaya çalışması, bunun bir
hafta ertesinde başarılı bir biçimde gerçekleşen meclis seçimleri ile
ülkenin gerçek bir parlamenter demokrasiye geçişi süreçleri boyunca Türkiye Kırgızistan’ı istikrara kavuşturma yolunda dünya çapında en fazla enerji ve para harcayan ülke olmuştur. Tüm bu yaşanan
süreçler esnasında Türk devleti ve sivil toplum kuruluşları çok aktif
roller üstlenerek Kırgız vatandaşlarına her türlü yardımın yapılması
ve Kırgız devletine iç ve dış platformlarda tam destek olunmasına
katkıda bulunmuşlardır.
Tacikistan Türk diplomasisinde her ne kadar Orta Asya’nın Türk
dili konuşan diğer ülkeler kadar yer edememişse de, tarihi Türkistan topraklarının bir parçası olarak Orta Asya bölgesi için siyaset
geliştirecek herhangi bir ülke için büyük stratejik öneme haizdir.
Bunda hem Afganistan’daki önemli Tacik nüfus, hem ülkenin 199297 arasında geçirmiş olduğu iç savaş hem de bu ülkenin Rusya’nın
bölgedeki ileri karakolu olması sebepleri rol oynamaktadır. Bunlara ek olarak Tacikistan Fars kültür coğrafyasına yakınlığı itibarı ile
de Türk küçük ve orta ölçekli girişimcisine diğer ülkelere nazaran
daha kapalı bir ülke konumundadır. Tüm bunlara rağmen Tacikistan Türk okullarının ve işadamlarının halen serbestçe faaliyetlerini yürütebildikleri bir ülkedir. Ayrıca 2010 yılı itibarı ile Türkiye
Tacikistan’ın 3. büyük ticaret ortağı seviyesine yükselmiştir. İlişkilerin sınırlı tabiatına rağmen Türk-Tacik ilişkilerinde mühim bir
sıkıntı görülmemektedir.
Türkmenistan ile Türkiye ilişkileri 2010 yılına kadar ekonomik
boyutta çok hızla ilerlemiştir. Ülkedeki inşaat sektörünün yaklaşık
%90’ı Türk müteahhitlik şirketlerinin kontrolündedir. Ülkendeki yabancı şirketlerin üçte birini Türk şirketleri oluşturmaktadır. Bu hizmetlerden artarak faydalanmak isteyen Türkmen otoriteleri Türk inşaat firmalarının ülkede inşaat teknolojisi ile ilgili yatırımlar yaparak
fabrikalar kurmalarını beklemektedirler. 2010 yılı boyunca Türkmenistan ile yüksek düzeyli görüşmeleri yürütenlerin başında Devlet
Bakanı Çağlayan gelmiştir. İnşaat ve Enerji sektörlerindeki işbirliği-
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ne ek olarak Cumhurbaşkanı Gül ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun
ülkeyi ziyaretlerinde daha geniş spektrumlarda işbirliği mutabakatları sağlamıştır.
Sonuç olarak 2010 yılı Türk dış politikası adına Orta Asya’da bir
başarı yılıdır. Buna gölge düşüren tek mesele Özbekistan ile ilişkilerin bir türlü normalleşme sürecine girememiş olmasıdır.
Önemli Olaylar Kronolojisi
4 Şubat 2010

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel
Sekreteri Dussanbay Kasseinov ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ankara’da Evsahibi
Ülke anlaşması imzalanmıştır.72

10-12 Şubat 2010 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Kazakistan’ı ziyaret etmişler, ikili ilişkiler ve Türkiye’nin Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) dönem
başkanlığını haziran ayında devralması ile ilgili görüşmeler yapmışlardır.73
7 Nisan 2010

6 Nisan’da Kırgızistan’ın Talas bölgesinde başlayarak ülke
çapına yayılan hadiseler ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı
bünyesinde ve Bişkek Büyükelçiliğinde kriz masaları kurulmuştur.74 Bu hadiseler sonucunda Kırgızistan’da yönetim değişikliği gerçekleşmiştir.

7-9 Haziran 2010 Türkiye’nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA)
Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi.75
12 Haziran 2010 Kırgızistan’ın güneyinde baş gösteren etnik çatışmalar sebebi ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu AGİT Dönem
Başkanı Kazakistan’ın Dışişleri Bakanı Kanat Saudabayev
ve Kırgızistan Geçici Yönetimi Başkan Yardımcısı Almazbek Atambayev ile telefon görüşmelerinde bulunmuştur.76
14 Haziran 2010 Kırgızistan’ın Oş kentine Türk vatandaşlarını tahliye etmek
için bir THY uçağı yollanmıştır.77
15 Haziran 2010 Kırgızistan’ın Oş kentine Türk Kızılayı tarafından 15 tonluk yardım malzemesi yollanmıştır.78
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15-18 Haziran 2010
Kırgızistan özel temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan Türk vatandaşlarının tahliyesini koordine etmek ve
yerel temaslarda bulunmak amacıyla Bişkek’e bir ziyarette
bulunmuştur.79 Büyükelçi Ceylan bu ziyaretinde “AİGK/
CICA dönem başkanlığımız çerçevesinde uygulanabilecek
bir eylem planının unsurlarını Kırgız muhataplarıyla görüşmüştür.”80
21-22 Haziran 2010
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Astana’yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Nazarbayev ve Dışişleri Bakanı Saudabayev ile yaptığı görüşmelerde 27 Haziran Anayasa Referandumu ardından Kırgızistan’a destek olunması
hususlarını görüşmüştür.81
22 Haziran 2010 Özbekistan’a Kırgızistan’dan sığınan Özbek asıllı sığınmacılar için Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 38 tonluk yardım malzemesi Andican’a gönderilmiştir.82
23 Haziran 2010 Kırgızistan’ın Oş kentine Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 12 tonluk yardım malzemesi gönderilmiştir.83
2-3 Temmuz 2010
Dışişleri Bakanı Davutoğlu Kırgızistan’ı ziyaret
etmiş, Roza Otunbayeva’nın Cumhurbaşkanlığı göreve
başlama törenine katılmış, Geçici Yönetim Başkan 1. Yardımcısı Almazbek Atambayev, Başkan Yardımcısı Ömürbek Tekebayev ve Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile
temaslarda bulunmuştur.84
15-16 Eylül 2010 Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve
Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.85
2 Ekim 2010

Issık Göl’de “Etniklerarası Diyalog: Uzlaşma ve Hoşgörü
Konferansı gerçekleşti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Kırgızistan Geçici Yönetin Cumhurbaşkanı Roza
Otunbayeva ile etnik grup temsilcileri ile inanç önderleri
katıldılar.

3 Ekim 2010

Nahçivan’da 3 Ekim 2009 tarihinde Türk Konseyi kurulması kararına atfen 16 Eylül 2010 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. (ve sonuncu) Zirve
Toplantısı’nda alınan kararla Nahçivan anlaşması imza
yıldönümünün Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
olarak ilanının ardından ilk defa bu gün kutlanmıştır. İleriki yıllarda da kapsamlı etkinliklerle kutlanması kararlaştırılmıştır.86
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4-6 Ekim 2010

CICA’nın temel karar alma organı Kıdemli Memurlar
Komitesi’nin toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir.87

11 Ekim 2010

T.C. Dışişleri Bakanlığı Kırgızistan’da 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen meclis seçimlerinin “demokratik
olgunluk ve huzur ortamında yapılmasının memnuniyetle
karşılamıştır.”88

Notlar
1
T.C. Dışişleri Bakanlığı web sayfası http://www.mfa.gov.tr/common/ “Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısının Bildirisi (İstanbul, 16 Eylül 2010).
Madde 19 ve 20. (Erişim tarihi 21.04.2011) Not: Bu makalede ağırlıklı olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi açıklamaları ve duyurularına yer verilmesinin amacı malum
olduğu üzere olaylar zincirinin resmi ve birincil bir kaynaktan izlenilebilmesidir. Diğer
ağırlık kaynak olarak dipnotlarda göreceğiniz kaynak olan Zaman gazetesinin de seçimi
Türk medyasında Orta Asya ve oradaki gelişmeler ile ilgili en fazla haber yapan yayın
organı olmasıdır.
2
Maddeler 1 ve 2.
3
Maddeler 3 ve 4.
4
Maddeler 5, 15, 16 ve 17.
5
Maddeler 6 ve 18.
6
Maddeler 10, 11, 12, 13 ve 14.
7
Maddeler 21, 22, 23 ve 24.
8
Madde 25.
9
Madde 26.
10 Madde 27.
11 Madde 28. Ancak metinde bunun nasıl yapılacağı veya hangi bir alt komiteye havale edileceği konusunda bir bilgi yoktur. Belki de bildiri metninin en zayıf maddelerinden birini
bu oluşturmaktadır. Metindeki hali ile ifade şu şekildedir: “... eğitim alanındaki belgelerin
karşılıklı olarak tanınması imkânını aramanın önemini kaydetmişlerdir.”
12 Maddeler 29, 30 ve 31.
13 Madde 32.
14 Maddeler 33, 34 ve 35.
15 Maddeler 38, 39, 40, 41, 42 ve 44. Zirvenin yapıldığı dönemde Kazakistan’ın İKÖ Dışişleri
Bakanları Konseyi 2011 dönem başkanlığını aldığı kesinleşmişti, burada zirve katılımcıları bu dönem boyunca Kazakistan’a destek olacaklarını söylemişlerdir.
16 Madde 52.
17 Madde 48.
18 Madde 49.
19 Madde 50.
20 Madde 51.
21 Madde 53.
22 Madde 54.
23 Süleyman Kurt, “Ankara AGİT Zirvesi için Kazakistan’a Destek Veriyor,” Zaman,
05.02.2010.
24 AA, “Kazakistan ile Türkiye Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı,” Zaman, 11.02.2010.
25 Mustafa Edib Yılmaz, “Kazakistan, AGİT Zirvesi İçin Hazır,” Zaman, 26.02.2010.
26 AA, “Orgeneral Başbuğ Kazakistan’da,” Zaman, 21.05.2010.
27 AA, “Nazarbayev: Türkiye ile Kazakistan Kökü Tek ve Kardeş bir Millet,” Zaman,
25.05.2010.
28 AA “Kazakistan CICA Başkanlığını Türkiye’ye Devretti,” Zaman, 08.06.2010.
29 AA, “AİGK 3. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Başladı,” Zaman, 08.06.2010.
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Marat Ömürov, “Ankara ve Astana Kırgızistan için Birlikte Çalışacak,” Zaman, 22.06.2010.
AA, “Davutoğlu Kazakistan’dan Ayrıldı,” Zaman, 21.06.2010.
AA, “Türkiye-Kazakistan Arasında Stratejik Ortaklık,” Zaman, 04.07.2010.
AA, “TİKA Kazakistan Üniversitelerindeki Projeleri Destekliyor,” Zaman, 22.08.2010.
AA, “Kazakistan Petrol ve Altın Madenleri için Türkleri Bekliyor,” Zaman, 17.09.2010.
Cihan, “TBMM Başkanı Şahin TİKA ve Yunus Emre Kültür Merkezi’ni Ziyaret Etti,” Zaman, 09.10.2010.
Atıf Ala, “Türkiye ile Yeni bir Sürecin Arifesindeyiz,” Zaman, 06.03.2010.
Bu oylamalar 2005 yılındaki Andican hadiselerinin ardından Özbekistan’a yaptırımlar ile
ilgili olarak BM’de yapılan oylamalardır.
Bkz. AA, “TİKA’dan Özbek Doktorlara Türkiye’de Staj Desteği,” Zaman, 04.04.2010 ve
Cihan, “TİKA Özbekistan’da daha çok İş Yapma Gayretinde,” Zaman, 17.09.2010.
Cihan, “Türkiye Özbekistan’a Yardıma Hazır,” Zaman, 18.06.2010.
AA, “Davutoğlu: Kırgızistan İçin Elimizden Geleni Yapmaya Hazırız.” Zaman, 08.04.2010.
CHA, “TİKA Zor Günlerinde de Kırgızların Yanında,” Zaman, 13.04.2010.
AA, “Atambayev: Bundan Sonra Başkanlık Sistemi Olmayacak,” Zaman, 15.04.2010.
Süleyman Kurt, Faruk Akkan, “Ankara Geçici Kırgız Yönetimine Destek Verdi,” Zaman,
16.04.2010.
AA, “Türkiye Kırgızistan’a tam Donanımlı Ambulans Yardımı Yaptı,” Zaman, 13.06.2010.
AA, Davutoğlu: Kırgızistan’daki Büyükelçiliğin Tahliyesi Söz Konusu Değil,” Zaman,
14.06.2010.
Marat Ömürov, “Ceylan: Ata Toprağında Huzursuzluk Olmasını İstemiyoruz,” Zaman,
16.06.2010 ve CHA, “Türkiye’nin Kırgızistan Temsilcisi Ceylan Otunbayeva ile Görüştü,”
Zaman, 16.06.2010.
AA, “Davutoğlu Türkiye’nin Kırgızistan Trafiğini Anlattı,” Zaman, 21.06.2010.
AA, “Davutoğlu Kazakistan’dan Ayrıldı,” Zaman, 21.06.2010.
AA, “Türkiye’den Kırgızistan’a 21 Milyon Dolarlık Hibe,” Zaman, 03.07.2010.
CHA, “Törene Katılan Tek Devlet Adamı Türkiye’den,” Zaman, 04.07.2010.
CHA, “Kırgızistan’ın Yeni Lideri ilk Davutoğlu’nu Kabul Etti,” Zaman, 03.07.2010.
Derviş Genç, “Türkiye Kırgızistan İçin Seferber Oldu,” Zaman, 03.07.2010.
AA, “Türk Heyeti Kırgızistan’da,” Zaman, 23.08.2010.
CHA, “Davutoğlu Diyalog İçin Kırgızistan’da,” Zaman, 02.10.2010.
AA, “Türkiye, Tacikistan’ın 3. Büyük Partneri Oldu,” Zaman, 18.08.2010.
CHA, “Tacikistan Türkiye’ye Bütün Borcunu Ödedi,” Zaman, 31.12.2010.
CHA, “Türkiye’den Tacikistan’a Enerji Desteği,” Zaman, 18.03.2010.
CHA, “Tacikistan İKT Dışişleri Bakanları Toplantısına Hazırlanıyor,” Zaman, 16.05.2010.
CHA, “Tacikistan’ı İstanbul’da Meclis Başkanı Temsil Edecek,” Zaman, 07.06.2010.
Cemil Yıldız, “Bakan Yıldız Türkmenistan’da Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile Görüştü,” Zaman, 05.01.2010. Ve bkz. CHA, “Bakan Yıldız: Türkmenistan’da Önemli Görüşmelerde Bulundum,” Zaman, 07.01.2010.
CHA, “Bakan Çağlayan Berdimuhammedov Tarafından Kabul Edildi,” Zaman,
16.04.2010.
CHA, “Zaman Türkmenistan’a ve Cihan’a Ödül,” Zaman, 18.04.2010.
CHA, “Berdimuhammedov: Türkiye Bizim En Yakın Partnerimiz,” Zaman, 31.07.2010.
İsmail Altunsoy, “Mutabakat Tamam, Türkmen Gazından Önce Elektriği Gelecek,” Zaman, 03.08.2010.
CHA, “Türk İşadamlarına Türkmenistan Müjdesi,” Zaman, 28.08.2010.
CHA, “Çağlayan: Türkmenistan İki Yıldır En Fazla İş Yaptığımız Ülke,” Zaman,
31.08.2010.
Cemil Yıldız, “Türk Zirvesinde ilk Türkmen Lider,” Zaman, 16.09.2010.
AA, “Gül Berdimuhammedov ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi,” Zaman, 12.11.2010.
AA, “Gül Türkmenistan’da Türk İşadamlarıyla Bir Araya Geldi,” Zaman, 12.11.2010.
CHA, “Davutoğlu Berdimuhammedov ile Görüştü,” Zaman, 12.12.2010.
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Cemil Yıldız, “Ankara ile Aşkabat İlişkileri Eylem Planıyla Derinleştirecek,” Zaman,
13.12.2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 27, 4 Şubat 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 31, 8 Şubat 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 77 ve 78, 7-8 Nisan 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Duyurusu No: 16, 3 Haziran 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 130, 12 Haziran 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 131, 14 Haziran 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 131, 14 Haziran 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Duyurusu No: 17, 15 Haziran 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 144, 29 Haziran 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 144, 29 Haziran 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 138, 23 Haziran 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 138, 23 Haziran 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 147, 01 Temmuz 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 202, 15 Eylül 2010
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 215, 3 Ekim 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 212, 1 Ekim 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Basın Bildirisi No: 228, 11 Ekim 2010.
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Giriş
Asya kıtası dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip kıtalarından
biri olduğu gibi aynı zamanda en kalabalık kıtası konumunda bulunmaktadır. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin ile ikinci kalabalık ülke
Hindistan Asya’da yer almaktadır. Bununla birlikte Asya kıtasında
bütüncül bir kültürel kimlik oluşmuş değildir. Bu yüzden Asya kıtası
coğrafi, iklimsel, beşeri, kültürel ve ekonomik özelliklerine göre beş
alt bölgeye ayrılmaktadır. Batı Asya (Ortadoğu) ve Orta Asya genelde ayrı bölgeler olarak incelenmektedir. Kalan üç bölge olan Kuzeydoğu Asya, Güneydoğu Asya ve Güney Asya ise ayrı ayrı incelendiği
gibi Doğu Asya veya Asya-Pasifik adı altında bir bütün olarak da
ele alınabilmektedir. Bu bölümde Doğu Asya’dan kasıt bu üç bölge
olacaktır. Türkiye’nin bütüncül bir Doğu Asya politikası olmadığı ve
alt bölgelerde farklı tarihi, siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirildiği
için, bu bölümde de Doğu Asya alt bölgelere ayrılarak incelenecektir. 2010 yılına genel olarak bakıldığında Türkiye’nin Doğu Asya’daki
siyasi varlığı üst düzey ziyaretler ile BM Güvenlik Konseyi ve G-20
gibi Ankara’nın üye olduğu uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla arttığı
görülmektedir.
Kuzeydoğu Asya
Türkiye’nin Doğu Asya genelinde en köklü siyasi ve ekonomik
ilişkilere sahip olduğu ülkeler Kuzeydoğu Asya’da bulunmaktadır.
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Dolayısıyla gerek ticaret hacmi ve ekonomik işbirliği potansiyeli gerekse siyasi temas yoğunluğu açısından bölge ülkelerinden Japonya,
Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore ön plana çıkmaktadır. Yine
1971’e kadar bağımsız bir hükümet olarak tanınan Çin Cumhuriyeti
(Tayvan) ile ilişkiler ekonomik düzeyde sürdürülmektedir. Bununla
birlikte dünyanın önemli ekonomilerinden biri olan Tayvan’la ilişkilerin hangi çerçevede sürdürüleceği konusu Ankara-Pekin-Taypeh
arasında bir sorun olmaya devam etmektedir. Kuzey Kore ile ilişkiler
ise yok denecek kadar azdır. Türkiye müttefiki olarak gördüğü Güney Kore’nin tezlerine tam destek vermektedir.
Türkiye’nin Kuzeydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinde 1990’lı yıllardan itibaren yaşanan en ciddi sorun, ikili ticari ilişkilerde verilen
büyük açıktır. 2010 yılında da bu konuda ilerlemek bir tarafa dış açık
daha da büyümüştür. Türkiye’nin 2010 yılında Kuzeydoğu Asya ülkeleriyle yaptığı 30 milyar 429 milyon dolarlık toplam ticaretin 23
milyar 985 milyon dolarlık kısmı Türkiye aleyhine açıktan oluşmaktadır. Bu açıdan Ankara’nın özellikle Çin, Güney Kore, Japonya ve
Tayvan ile ekonomik ilişkilerinde yeni bir telafi edici strateji geliştirmesi gerekmektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)
Türkiye-Çin ilişkileri 2010 yılında tarihinin belki de en yoğun seviyesine ulaşmıştır. Çin Başbakanı Eylül 2010’da Türkiye’yi ziyarete
ederken, her iki ülkenin dışişleri bakanları karşılıklı olarak ziyaret
gerçekleştirmişlerdir. Ekonomiden sorumlu bakanlar başta olmak
üzere yine artık takibi zorlaşacak şekilde üst düzey ziyaretler sıklaşmıştır. 2010 yılında iki ülke ilişkilerinin “stratejik ortaklık” düzeyine
ulaştığı ilan edilmiştir. Gerçekten üst düzey ziyaret trafiği ve derinleşen ekonomik ilişkiler Türk-Çin ilişkilerini sıradan bir ikili ilişki
olmaktan çıkarmıştır.
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Tablo-1 Türkiye’nin Kuzeydoğu Asya Ülkeleriyle
2010 Yılındaki Ticareti (1.000 $)1
Ülkeler
ÇHC
Japonya
G. Kore
Tayvan
Hong Kong
K.Kore
Makao
Toplam

İthalat
17.180.042
3.297.660
4.764.009
1.842.847
118.242
4.558
434
27.207.792

İhracat
2.259.788
272.220
304.590
136.782
247.642
66565
234
3.221.921

Hacim
19.439.830
3.569.880
5.068.808
1.979.630
365.884
5.223
668
30.429.923

Denge
-14.920.254
-3.025.440
-4.459.209
-1.706.064
129.400
-3.893
-200
-23.985.660

Bununla birlikte 2010 yılında da üç temel sorun alanı varlığını
devam ettirmiştir. Ekonomik alanda Türkiye’nin Çin’e karşı verdiği ticari açık 2010’da yaklaşık 15 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şincan/Doğu Türkistan sorunu karşılıklı olarak güven bunalımına yol açma potansiyeline sahiptir. 2010 yılında Çin hükümeti,
Türkiye’den çok sayıda üst düzey siyasi yetkilinin Urumçi ve Kaşgar’ı
ziyaretine izin verse de tedirginliği devam etmektedir. İkili ilişkilerde siyasi olarak Tayvan konusunda da bir uyuşmazlık sözkonusudur.
Ankara, “Tek Çin” politikasına zarar vermeksizin Tayvan’la ekonomik ilişkilerini geliştirmek isterken, Çin Türkiye’nin bu tür girişimlerinden rahatsızlık duymaktadır.
Türkiye’ye Ocak 2010’da gelen ÇHC Dışişleri Bakanı Yang Jiechi,
Afganistan toplantısına katılmak üzere bulunduğu İstanbul’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile biraraya gelmiştir. Afganistan,
Ortadoğu, Irak, küresel ekonomik kriz ve iklim değişikliği gibi sorunlar hakkında ortak bir stratejik işbirliği anlaşmasına varan iki bakan, ekonomik konularda daha kapsamlı çalışılması gerektiğinde de
mutabık kalmışlardır.2 Görüşme sonrası konuşan Davutoğlu, iki ülke
arasında çok büyük bir işbirliği imkânı olduğunu belirterek Ankara ve Pekin’in küresel ve bölgesel alanda oluşturacağı ortak stratejik
perspektifin dünya barışına büyük katkı sağlayacağını vurgulamıştır.
Davutoğlu, kapsamlı bir ‘stratejik çalışma grubu’ oluşturma talimatı
verdiklerini, ilk fırsatta bunun hayata geçirileceğini söylemiştir. Davutoğlu, ayrıca Çin’den başlayarak Urumçi üzerinden Türkiye’ye ula-

441

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

şacak demiryolu hakkında da mutabakata vardıklarını belirtmiştir.
Çinli muhatabı Jiechi ise Türkiye’deki yerel ve ulusal tüm unsurların
Uygur Özerk Bölgesi dâhil olmak üzere Çin’in her bölgesiyle iletişiminin artırılmasını teşvik ettiklerini vurgulamıştır.3
Nisan 2010’da ise dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Çin’e bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretle ilgili
bir değerlendirmede bulunan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Murat Esenli, ÇHC’yi tehdit değil, fırsat olarak gördüklerini söylemiş,
Çin’in Türkiye’nin stratejik konumunu bildiğini ve Türkiye’ye bu
gözle baktığını belirtmiştir. Esenli, Türkiye’nin de Çin’in önemini
son yıllarda kavramaya başladığını ve ilişkileri bu yönde geliştirdiğini vurgulamıştır. Devlet Bakanı Çağlayan’ın ziyaretinin önemine
dikkat çeken Esenli, bu ziyaret sonrasında, dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları listesinde 51 firmayla ilk sırada yer alan Çin ve
25 firmayla 2. sırada yer alan Türkiye’nin bu alandaki rekabeti, yerini
işbirliğine bıraktığını dile getirmiştir.4
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi üyesi
Li Changchun ve beraberindeki heyet, 15 Nisan 2010’da İstanbul’da
Türk medya sektörünün üst düzey temsilcileriyle bir araya gelmiş ve
medya sektörleri arasındaki iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtmiştir.5 Ayrıca Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün
(BYEGM) davetlisi olarak 7 kişilik Çinli basın heyeti Mayıs 2010’da
Ankara, İstanbul ve İzmir’de temaslarda bulunmuştur. BYEGM ve
Çin basın heyeti arasında medya alanında işbirliğinin geliştirilmesi
kararlaştırılmıştır.6
Ancak herşeye rağmen özellikle Uygur Türkleri söz konusu olduğu zaman, Çin’in gerçekleştirmeye çalıştığı kamu diplomasisinin yeterince başarılı olamadığı görülmektedir. Urumçi’de 2009’da
meydana gelen 5 Temmuz olaylarında 197 kişi hayatını kaybetmiş,
1.700’den fazla kişi de yaralanmıştı. Çok sayıda Uygur Türkü`nün
de gözaltına alındığı bildirilmişti. Kanlı olayların yıldönümünde
kurbanlar için Türkiye ve Kırgızistan dâhil olmak üzere Uygurların yaşadığı birçok ülkede anma etkinlikleri düzenlenmiştir.7 Çin’in
1950’den beri Uygur Türkleri’ne uyguladığı politikalar, 20 Mart 2010
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tarihinde İstanbul’da gerçekleşen sempozyumda konuşulmuş ve Uygur Türklerinin yaşadıkları sorunların büyük ölçüde Çin hükümetinin politikaları sonucunda oluştuğu tartışılmıştı.8
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Çin Kültür Bakanı
Yardımcısı Li Hong Feng 15 Haziran 2010’da Şanghay Expo 2010 Fuarındaki (EXPO 2010) Türkiye pavyonunun Milli Günü resmi açılış
törenine katılmıştır. Görüşmenin ardından iki Bakan, 2012 yılında
Türkiye`de Çin Yılı, 2013’te de Çin’de Türkiye yılı yapılmasına ilişkin
anlaşmayı imzalamıştır.9 İsrail’in Gazze’ye yardım götüren gemilere
saldırması ile başlayan olaylara karşı Türkiye’nin gösterdiği sert tepki
Çin basınında geniş yer bulmuştur.10 Çin kamuoyunun ilgisini çeken
bu gelişme Şanghay’da gerçekleşen 2010 Dünya Fuarı’nda Türkiye
kısmına olan ilgiyi arttırmıştır.
Türk Hava Kuvvetlerinin her sene düzenli olarak yaptığı Konya’daki Anadolu Kartalı tatbikatı ilgili spekülatif iddialar ortaya atılmış, Çin askeri uçaklarının Türk hava sahası üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiği öne sürülmüştür. Bunun üzerine Çin Hava Kuvvetleri,
Konya’da Türkiye ile ortak tatbikat yapılması ile ilgili bir açıklama yayınlamıştır. Açıklamada ortak tatbikatın 20 Eylül ve 4 Ekim günleri
arasında yapıldığı belirtilirken, tatbikatta hiçbir Çin uçağının yer almadığı vurgulanmıştır. Açıklamada ayrıca Çin Hava Kuvvetleri’nin
havada yakıt ikmali yapabilme kapasitesine sahip olmadığı ve
Türkiye’nin Çin uçaklarının menzilinin çok ötesinde olduğu da ifade
edilmiştir.11
Çin Başbakanı Wen Jiabao’nun Türkiye ziyareti, ilişkileri güçlendiren önemli bir dönüm noktası olmuştur. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Eylül 2010’da Türkiye›ye gelen Başbakan Jiabao, ekonomik ilişkileri geliştirecek anlaşmalara imza atmıştır. Anlaşmalara göre ikili ilişkilerin “stratejik ortaklık” düzeyine
taşınması kararlaştırılmıştır. Türkiye ve Çin’in, başta nükleer olmak
üzere enerji alanında işbirliği yapması ve ikili dış ticaretin Yuan ve
Türk Lirası üzerinden yapılması düzenlenmiştir. 17 milyar dolarlık
yıllık dış ticaret hacminin beş yılda 50 milyar dolara, 10 yıl içinde de
100 milyar dolara çıkarılması hedeflenmiştir.12
Çin Başbakanı Wen Jiabao İstanbul’da Sultanahmet Camii ile
Ayasofya Müzesini ziyareti esnasında, Doğu Türkistan Kültür ve
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Dayanışma Derneği ile Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği
üyelerinden oluşan grup tarafından protesto edilmiştir. Burada grup
adına bir açıklama yapan Dünya Uygur Kurultayı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk, 5 Temmuz olaylarının baş sorumlusunun
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Wen olduğu iddia etmiştir.13
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Çin’in Türk ve Çinli firmalarca ortak yapılmak üzere Edirne-Kars arasında hızlı tren
hatlarından oluşacak İpek Demiryolu inşası için kredi kullandıracağını, bu hat üzerinde Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Sivas-Erzincan,
Erzincan-Trabzon, Sivas-Malatya, Elazığ-Diyarbakır, Eskişehir-Antalya ve Konya-Antalya arasında hızlı tren yapımının hedeflendiğini
belirtmiştir.14
Türkiye ve Çin arasında kültürel planda ilişkileri geliştirme iradesi göze çarpmaktadır. Resmi Gazete’de Ekim 2010’da yayımlanan
karara göre Türkiye’nin Pekin’de bir Türk kültür merkezi kurmayı
planladığı, Çin’in de Ankara ya da İstanbul’da bir Çin kültür merkezi
kurması kararlaştırılmıştır.15
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 28 Ekim–2 Kasım 2010 tarihleri arasında Çin’e önemli bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Davutoğlu’nun
yaklaşık bir hafta süren ve Kaşgar, Urumçi, Şian, Şanghay ve Pekin’i
kapsayan bu ziyareti, aslında son dönemde Türk-Çin ilişkilerinin
geldiği noktayı göstermektedir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Çin
ziyareti, Başbakan Wen Jiabao ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
arasında üç hafta önce Türkiye’de imzalanan anlaşmaların takibini yapma amacı taşımaktaydı. Yine aşağı yukarı aynı tarihlerde
Türkiye’den üç bakan ile TBMM Dış İlişkiler Komisyonundan bir
heyetin Çin’de olması da ikili ilişkiler adına özellikle not edilmedir.
Zira İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve Türk parlamenterler heyeti aynı anda Çin’in
farklı bölgelerinde temaslarda bulunmuşlardır.16
Davutoğlu’nun Çin ziyareti aynı zamanda iki taraf arasında karşılıklı güven tesisinin önemli bir noktaya geldiğini göstermektedir.
Çünkü ziyarete ilk olarak Kaşgar ve Urumçi’den başlanmıştır. Çin’in
üst düzey misafirler için pek uygun görmediği Şincan Uygur Özerk
Bölgesinin Türk yetkililere açılması önemli bir siyasi jest olarak yo-
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rumlanabilir. Haziran 2009’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 5
Temmuz olaylarının tansiyonun henüz yeni düştüğü Eylül 2009’da
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Urumçi’yi ziyaret etmişti. Yine
Davutoğlu’nun heyetiyle aynı tarihte Meclis Dış ilişkiler Komisyonu
da Urumçi’deydi.
Bununla birlikte Davutoğlu’nun Urumçi’den başka Kaşgar ziyaretine izin verilmesi daha büyük bir jest niteliği taşımaktadır. Urumçi
her ne kadar bölge başkenti olsa da tarihi dokusu pek güçlü olmayan ve Çinliler tarafından yeniden inşa edilen modern bir şehirdir.
Üstelik Urumçi nüfusunun yüzde 80’e yakınını Han Çinlileri oluşturmaktadır. Kaşgar modern Uygur toplumu ve kültürünün kalbi
durumundadır. Ancak bin yılı aşan tarihiyle pek çok yönüyle Türkİslam kültürünün önemli merkezlerinden biri olma özelliğini halen
korumaktadır. Kaşgar ziyareti sırasında Türkçe ilk eserleri kaleme
alan Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacip’in türbelerinin yanı sıra
tarihi İdgâh Mescidi de ziyaret edilmiştir. Urumçi ziyareti sırasında
da Çin makamlarının güvenlik endişelerine rağmen Davutoğlu heyetiyle birlikte Ulu Cami’de Uygurlarla birlikte cuma namazı kılmıştır. Tüm bu sembolik ziyaretlerde belki de dikkat çeken en önemli
husus, Türk-Çin ilişkilerinde artık Uygurların bir sorun alanı olmaktan hızla çıkmaya başlamasıdır.17
İkili ilişkiler derinleştikçe Uygurların bir dostluk köprüsü olma
düşüncesi daha gerçekçi hale gelecektir. Türkiye bu noktada Çin’e iki
net mesaj vermektedir: Türkiye, Çin’in toprak bütünlüğü konusunda
son derece hassastır ve her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır. Ankara
ayrıca Pekin’in ‘Tek Çin’ politikasını desteklemektedir. Diğer taraftan Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Uygurlarla
ilgilenmesi son derece normaldir. Ankara, Şincan bölgesindeki Uygurların Çin’in mutlu, müreffeh ve eşit vatandaşları haline gelmesini desteklemektedir. Türkiye nasıl hemen yanıbaşında bulunan ve
ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Bulgaristan’daki
Türk azınlığı iki ülke arasında bir işbirliği zemini olarak görüyorsa,
aynı şekilde Çin’de yaşayan Uygurları ve diğer Müslüman halkları bir
dostluk köprüsü olarak değerlendirmektedir. Deng Xiaoping 1978’de
Çin modernleşmesine başladığında ilk yabancı sermaye transferlerini Güneydoğu Asya’da yaşayan Çin asıllılardan çekmişti. Başka ülke
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vatandaşı Çinlilerin kültürel yakınlıktan dolayı Çin’le iş yapmaları ve
Çin’e yatırım yapmaları daha kolay olmuştur. Benzer şekilde de Ankara, Çin pazarına kültürel olarak kendisine yakın hissettiği Uygur
ve diğer Müslüman halklar üzerinden daha hızlı bir şekilde açılmak
istemektedir.
Gelinen noktada Türkiye’nin bu tür mesajlarının daha iyi anlaşıldığı görülmektedir. Türkiye’nin Şincan bölgesiyle ticareti artırılabilmesi için planladığı projeler arasında İstanbul-Urumçi arasında
doğrudan uçuşların başlaması, Urumçi’de ortak bir sanayi tesisi kurulması ve Urumçi’ye Türk konsolosluğu açılması bulunmaktadır.18
Aslında bu tür projeler Ankara’nın tüm Çin’i kapsayan açılımının bir
parçası olarak düşünülmektedir. Türkiye, coğrafi açıdan Çin’in pek
çok noktasına ulaşacak şekilde doğrudan uçak seferlerini artırmayı ve konsolosluk açmayı planlamaktadır. Bu açıdan Türkiye, geçen
yıl Cumhurbaşkanı Gül’ün Pekin’de vurguladığı gibi Çin’i herhangi
bir ülke gibi değil, bir kıta olarak düşünmektedir. Bu açıdan Ankara
sadece Pekin ve Şangay’da değil Çin’in tüm önemli şehirlerinde görünür olmayı hedeflemektedir.
Çin seyahati sırasında açıklama yapan Davutoğlu, Başkent Pekinde Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Xi Jinping (Şi Cinpin) ile bir araya
gelerek, Çin- Türkiye ilişkilerinde yeni bir stratejik ortaklık dönemi
başladığını söylemiştir.19 Ayrıca bu görüşmede Başbakan Erdoğan’ın
planlanan Çin ziyaretinde stratejik işbirliğinin kurumsal hale getirilmesi öngörülmüştür. Çin Devlet Başkanı Hu Jintao’nun da iki ülke
ilişkilerinin 40. yıldönümü vesilesiyle Ankara’ya gelmesi beklenmektedir. Böylece uzun zaman sonra bir Çin lideri Türkiye’yi ziyaret etmiş olması sağlanacaktır.20
Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile aynı zamanda Çin’de bulunan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye ve Çin arasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirmesine katkıda bulunacak bir anlaşma ve 3 mutabakat zaptına Ekim 2010’da imza atmıştır.
Bu anlaşmalar, Hükümetler arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşması, Türkiye Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Ticaret
Bakanlığı Arasında Yeni İpek yolu Bağlantısı Ortak Çalışma Grubu
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Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliği Orta ve Uzun Dönem Kalkınma Planı İçin Ortak Araştırma
Başlatılmasına Yönelik Mutabakat Zaptı, Müteahhitlik ve Teknik
Müşavirlik Alanında Üçüncü Ülkelerde İşbirliğinin Artırılmasına
Yönelik Mutabakat Zaptı olmuştur.21
Çin’in Türkiye’deki yatırım projeleri ikili ilişkilerde önemli bir
yer tutmaktadır. Hemen her alanda faaliyet gösteren Çinli firmalar
Türkiye’de iletişim ve ulaşım gibi stratejik projelere ortak olmuşlardır. Telekomünikasyon sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Anatolia Telekom A.Ş, Erzincan`da cep telefonu üretimi için Çinli
bir şirket ile ortaklık kurduklarını belirterek, Mart 2010’da üretime
başladıklarını açıklamıştır.22
Mermerler Otomotiv, Çin’in en önemli otomobil markalarından Chery ile Türkiye`de otomobil fabrikası kurma planlarının çok
yüksek ihtimalle gerçekleşeceğini belirtmiştir.23 Otomotiv sektöründe yeni teknolojiler ve yeni yatırımlar konusunda Türkiye’nin Çin
için bir ilgi merkezi olduğu görülmektedir. Bir başka örnek de MGY
Otomotiv’in DFM (Dong Feng Motor) ile Türkiye’de otomotiv yatırımı için bir anlaşma imzalamıştır.24
Çin ile ticari rekabette Türk yatırımcıların özgüveninin artması
son zamanlarda göze çarpan bir gelişmedir. Anadolu Girişimci İşadamları Derneği (AGİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun,
bir dönem Türk tekstilinde paniğe neden olan Çin’in artık tehlike
olmaktan çıktığını öne sürmüştür. Coşkun, Türk tekstil sektörünün
ülke ihracatının yıllık ortalama yüzde 30’unu gerçekleştirerek önemli konumunu koruduğunu, 2010 yılını karla kapadığını ve 2011 sonrasını da bugünden daha iyi gördüğünü söylemiştir.25
Tayvan
Resmi adı “Çin Cumhuriyeti” olan ve dünya kamuoyunda uzun
yıllar “Milliyetçi Çin” adıyla bilinen Tayvan, 1971 yılına kadar BM
Güvenlik Konseyi’nde Çin adına ayrılan daimi üyelik koltuğunu işgal ediyordu. 1971 yılında ise Batı bloğu politika değişikliğine giderek, “Tek Çin”in Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu kabul etmiş ve
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Çin Cumhuriyeti’ni (Tayvan) BM üyeliğinden atmışlardır. Bununla
birlikte Tayvan, hukuken Çin’in parçası olan ama fiilen bağımsız bir
devlet olarak nevi şahsına münhasır konumda varlığını devam ettirmiştir. Tayvan’ın pek çok ülkede bulunan büyükelçilikleri, “Taypeh
Ticaret ve Kültür Ofisi”ne dönüşmekle birlikte varlıklarını devam
ettirmişlerdir. Hatta Tayvan, 1970 ve 1980’li yıllardaki hızlı ekonomik kalkınmasıyla Güney Kore, Singapur ve Hong Kong ile birlikte
“Dört Asya Kaplanı”ndan biri haline gelmiş ve dünyada saygıdeğer
bir konuma erişmiştir.
Ankara da bu süreçte NATO müttefikleriyle ortak hareket ederek
Tayvan yerine ÇHC’yi tüm Çin’in tek meşru temsilcisi olarak tanımaya başlamıştır. Yani dünyada yaklaşık 20 küçük ülke tarafından
bağımsız bir devlet olarak tanınan Tayvan, kendisini resmen tanımayan pek çok ülkeyle fiilen bağımsız bir devletin yapabildiği pek
çok faaliyeti yürütmektedir. Bu açıdan Tayvan uluslararası ilişkiler
ve özellikle uluslararası hukuk açısından çok müstesna bir örnek olmayı sürdürmektedir.
Çin-Tayvan meselesine Türkiye açısından bakınca ortaya şöyle
bir tablo çıkmaktadır: Ankara, “Tek Çin” politikası çerçevesinde tıpkı
Hong Kong ve Macao gibi Tayvan’ı da Çin’in parçası olarak kabul etmekte ve kesinlikle ayrı bağımsız bir siyasi birim olarak tanımamaktadır. Ancak Tayvan’ın Ankara’daki büyükelçiliği “Taypeh Ticaret ve
Kültür Ataşeliği” adı altında bir diplomatik misyon olarak varlığını
devam ettirmektedir. Tayvan misyonunun en üst düzeyde muhatabı
ise Dışişleri Bakanlığı değil Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. Kişi başına
yaklaşık 18 bin dolar gelirle dünyadaki dinamik ülkelerden biri olan
Tayvan’la mevcut şartlarda ilişkilerin devamı Türkiye adına bazı fırsatların kaçırılmasına da yol açmaktadır. Ankara, ÇHC lehine benimsediği “tek Çin” politikasından vazgeçmeksizin Tayvan’la daha
sıkı ilişkiler geliştirip daha yoğun ticari ilişkiler tesis edebilir. Bu açıdan Tayvan tarafının Türkiye’den taleplerini incelemek de yaralı olacaktır. Tayvan’ın siyasi tanıma istemeksizin daha yoğun ekonomik
ilişkiler için Türkiye’den beş temel beklentisi bulunmaktadır.
Taypeh hükümeti ilk olarak İstanbul’da Tayvan Ticaret Ofisi Açılmasını talep etmektedir. 2010 yılı rakamlarına göre Türkiye Tayvan’a
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yaklaşık 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, karşılığında
Tayvan’dan 1 milyar 842 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. İki ülkeni
toplam dış ticaret hacmi 1 milyar 979 milyon doları bulmaktadır.
Yani Çin, Japonya, Güney Kore gibi diğer Doğu Asya ülkelerinde
olduğu gibi Türkiye, Tayvan’la ticaretinde yüksek oranda dış ticaret
açığı vermektedir. Bununla birlikte ikili ticari ilişkiler yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine çıksa da, her iki ülkenin de ekonomik hacmi
düşünüldüğünde oldukça yetersiz durumdadır. Bu noktada Tayvan,
İstanbul’a da bir Ticaret ve Kültür Ofisi açmak istemektedir. Çünkü
İstanbul sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli ticaret üslerinden
biri haline gelmektedir. İstanbul’da Tayvanlı işadamları ile turistleri
yönlendirip rehberlik edecek böyle bir diplomatik misyonun yokluğu ikili ilişkilerin gelişmesi önünden en büyük engellerden birisidir.
Türk ve Tayvan makamları arasında İstanbul’da yeni bir ticaret
misyonu açılması yönündeki girişimler ÇHC’nin tepkisine takılmıştır. Halbuki yine diplomatik açıdan Tayvan’ı bağımsız bir devlet olarak tanımayan ABD’de 12, Japonya’da 5, Kanada’da 3 ve Almanya’da 2
Taypeh Ticaret Ofisi bulunmaktadır. Dolayısıyla Tayvan konusunda
Pekin’in Ankara’yı sınırlandırması çok mantıklı gerekçelere dayanmamaktadır. Üstelik Tayvan, toplam dış ticaretinin yaklaşık yüzde
30’unu Çin’le gerçekleştirmektedir. Çin’in Tayvan’a karşı ekonomik
yaptırım gibi bir derdi yokken niye Türkiye’yi bu konuda sınırlandırmak istediğinin mantıklı bir izahı yoktur.
Türkiye ile Tayvan arasında ticari ilişkilerin gelişmesi önündeki bir diğer engel de iki ülke arasında doğrudan uçak seferi bulunmamasıdır. Türkiye’nin dış dünyaya açılan kapısı olan İstanbul’dan
Tayvan’a bir hatta iki aktarma ile uçulabilmektedir. Bu da normalde
12 saat sürmesi gereken İstanbul-Taypeh yolculuğunu 20 saate çıkarmaktadır. İki ülkenin ekonomik büyüklükleri düşünüldüğünde,
doğrudan uçak seferlerinin başlaması sadece ticari değil siyasi bir
iradeyi gerekli kılmaktadır. Çünkü Tayvan’a doğrudan sefer yapmayı
planlayan THY’nin girişimine karşı Ankara’daki Çin Büyükelçiliği
bu durumdan duyduğu rahatsızlığını açıkça Türk Dışişleri Bakanlığına iletmiştir.26
Türkiye ile Tayvan arasında ilişkilerin geliştirtmesine bir diğer
engel de vize uygulamasıdır. Tayvan sadece normal pasaportlardan

449

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

değil hususi (yeşil) pasaportlardan da vize istemektedir. Hâlbuki Çin,
hususi pasaportlardan vize istemezken, Japonya ve Güney Kore hiçbir Türk pasaportu için vize istememektir. Vizelerin karşılıklı olarak
kaldırılması konusunda Tayvan tarafı isteklidir.27 Ankara ise Pekin’in
tepkisinden çekinerek bu konuda pek girişimde bulunmamaktadır.
Tayvan’ı bağımsız bir devlet olarak tanımayan Avrupa Birliği, 2010
yılı sonu itibariyle Tayvan vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmıştır. Pek çok ülkeyle vizelerin kaldırılması suretiyle ticari ve kültürel ilişkileri çeşitlendirmek isteyen mevcut hükümetin bu konuda
da Çin’i de ikna ederek bir inisiyatif alması gerekmektedir. Tayvan’ın
çeşitli şehirlerine başta Çin olmak üzere Japonya, Güney Kore, ABD
ve Almanya gibi ülkelerden çok sayıda doğrudan uçak seferi yapılmaktadır.
Tayvan’ın dördüncü talebi ise biraz daha siyasi nitelikte kalmaktadır. Türk Dışişleri Bakanlığı’nda hiçbir muhatap bulamayan Ankara’daki Tayvan Temsilciliği, tanıma anlamına gelmeyecek şekilde
İstanbul’da Tayvan ticaret ofisi açılması, vizelerin kaldırılması, hatta
iki tarafı ilgilendirebilecek ortak konularla ilgili istişareler yürütmek
üzere Bakanlıkla temas kurmak istemektedir. Çin ise Türkiye’nin
Tayvan’la geliştireceği ilişkiler konusunda son derece hassas davranmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) iki milletvekilinin Tayvan’ı ziyareti Çin’i rahatsız etmiştir. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem ile İstanbul Milletvekili Alaeddin
Büyükkaya’nın Mart 2010’da Tayvan’ı ziyaret etmesi üzerine Ankara’daki Çin Büyükelçiliği yetkilileri TBMM Çin-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Diyarbakır Milletvekili
İhsan Arslan’ı ziyaret ederek rahatsızlıklarını iletmişlerdir.28
Tayvan tarafının üzerinde durduğu diğer bir konu da Türkiye
ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamaktır. APEC üyesi olan
Tayvan, Çin ve ABD başta olmak üzere pek çok Pasifik ekonomisiyle STA imzalamış durumdadır. Türkiye ile Tayvan arasında STA
müzakerelerin başlaması bile iki ülke ticari ilişkilerinin geleceğinin
şekillendirilmesi açısından önemli bir adım olacaktır. 2010 yılında
Tayvanlı yatırımcılar Türkiye’ye önemli yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Tayvan’dan biri demir-çelik, diğeri petrokimya alanında
iki şirket tam 820 milyon dolarlık yatırım yapmıştır.29
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Türkiye’nin genel olarak Tayvan politikası araştırıldığında ortada ikili ticari ilişkiler dışında değerlendirebilecek pek bir konu
gözükmemektedir. Ayrıca mevcut ticari ilişkilerde nasıl bir gelecek planlaması yapıldığı hakkında da net bir yaklaşım göze çapmamaktadır. Bununla birlikte ABD ve Japonya gibi önde gelen ülkelerin Tayvan’da ciddi bir ekonomik varlığı hissedilmektedir. Tayvanlı
yetkililer Türkiye’nin de Tayvan’la ilişkileri geliştirmek için ABD ve
Japonya’nın izlediği yolu takip edebileceğini düşünmektedirler.30
Yani ABD ve Japonya da Pekin’i Çin’in tek meşru temsilcisi olarak
tanımasına rağmen, Tayvan’la her türlü ekonomik ve stratejik ilişkiyi
rahatlıkla sürdürmektedir. Bu noktada Çin’in Türkiye’nin bazı konularda adımlar atmasına karşı çıkması makul bir durum olmayacaktır.
Ankara’da temsilciliği bulunan Tayvan’ın İstanbul’da da temsilcilik
açma planına karşı çıkması, Çin’in bizzat mevcut Tayvan politikasıyla çelişmektedir. Bu durumda Çin’in Tayvan pazarına Türkiye’yi
sokmak istemediği gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır.
Japonya
Türkiye’nin Japonya ile ilişkilerinin genel seyrinde ciddi bir değişiklik olmamakla beraber 2010’un geçen yıllara göre daha hareketli
bir dönem olduğu söylenebilir. Bu hareketlilikte iki unsur ön plana
çıkmaktadır. 2010’nun “Türkiye’de Japonya Yılı” olması, üst düzey
ziyaretlerin yanı sıra pek çok sosyal ve kültürel faaliyeti de beraberinde getirmiştir. Bunun yanında 2010’un son aylarında Türkiye’nin
Sinop’ta inşa etmeyi planladığı nükleer santral projesi konusunda
Güney Kore ile anlaşamaması üzerine kasım ayından itibaren Japonya ile görüşmeler başlamıştır.
2010’un “Türkiye’de Japonya Yılı” olması nedeniyle Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Japonya Dışişleri Bakanı Katsuya Okada’nın
imzasıyla 3 Ocak 2010’da İstanbul’da yayımlanan ortak bildiride, iki
ülke arasındaki işbirliğinin, dünyanın geleceğine olumlu yönde etki
edecek güçte olduğu belirtilmiştir.Bildiride, Osmanlı İmparatorluğu tarafından dostluk heyeti olarak Japonya’ya gönderilen Ertuğrul
Fırkateyni’nin 120 yıl önce Pasifik Okyanusu’nda fırtınaya yakalanarak batması gibi hazin bir olayın, Japonya-Türkiye arasındaki tarihi
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ilişkilerin temelini attığı ve zaman içinde Türk-Japon dostluk bağlarının simgesi haline geldiği kaydedilmiştir.31
Japon Yılı çerçevesinde düzenlenen pek çok etkinliğin duyurulduğu “Japon-Türk Dostluğunu Kutlama Töreni” Cumhurbaşkanı
Gül ve Japonya Prensi Tomohito Mikasa’nın himayesinde Mayıs
2010’da İstanbul’da yapılmıştır.32 Daha sonraKırşehir’in Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin açılış törenine katılan Japon
Prensi Mikasa, Nevşehir’deki Göreme Açık Hava Müzesi’ni de gezmiştir.33 2010 yılı içerinde Türkiye’nin pek çok şehrinde Türk halkını
Japon kültürünü tanıtıcı pek çok faaliyet düzenlenmiştir.34
Japonya, Türkiye’nin dış politika tezlerini destekleyen ve hassasiyetlerini anlayan bir duruş sergilemeye devam etmiştir. Örnek olarak, Türkiye’nin büyük tepkisini çeken İsrail’in Mavi Marmara baskınında Japonya Türk tezlerini destekler bir tavır almıştır. Japonya’nın
Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka, İsrail’in “Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım” kampanyası kapsamında Gazze’ye yardım
götüren gemilere saldırısı konusunda, “İsrail bu tür saldırıları her
zaman yapmıştır. Japonya bu nedenle İsrail’e kızgındır” şeklinde konuşmuştur.35
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Japon Ekonomi, Ticaret ve Sanayi
Bakanı Akihiro Ohata’nın davetlisi olarak Japonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin Japonya ile ticaretini arttırmayı hedefleyen Bakan Çağlayan Tokyo’daki temasları sırasında Toshiba, Taisei,
İtochu, Sumitomo, Aeon ve Mayakewe Başkan ya da üst yöneticileriyle de görüşmüştür.36
Japonya’da faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSOJ)
Başkanı Soner Öner, Japonya’da, Türk girişimciler için özellikle gıda
ve hediyelik eşya sektöründe dev bir pazar bulunduğunu, söylemiştir.37 Bu bağlamda Japon-Türk Dostluk Derneği Başkanı Toshiyuki
Koiwa ile Japonya Yaş Meyve Sebze İthalatçıları ve Güvenliği Birliği
Genel Müdürü Nobuhide Hosokawa, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salih Çalı’yı
ziyaret etmişlerdir.38 Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri
(TYMSİB) Sektör Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, uzun yıllardan
sonra Japonya’ya yeniden gerçekleştirecek greyfurt ihracatının 14
Ocak 2011’de başlayacağını belirtmiştir.39
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Gemilerin Çevreye Duyarlı Şekilde Geri Dönüşümüne İlişkin 1115 Mayıs 2009 tarihleri arasında Çin’e bağlı Hong Kong’ta yapılan
konferansta imzalanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası
sözleşme çerçevesinde, Japonya’dan gelen bir heyet Türkiye’nin tek
gemi söküm bölgesi olan İzmir’in Aliağa ilçesinde incelemelerde bulunmuştur.40 Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve
Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte
olan Marmaray Projesi–DemiryoluBoğaz Tüp Geçişi Kısmı’nın ilave
finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine Müsteşarlığı ile
Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında varılan mutabakatla 18
Şubat 2005 tarihli Kredi Anlaşması tutarı, 98 milyar 732 milyon yenden, 140 milyar 810 milyon yene çıkartılmıştır.41
25 Kasım 2010’da İstanbul’da gerçekleştirilen Türk-Japon İş Konseyi 18. Ortak Toplantısı’na katılan Japonya Ekonomi, Ticaret ve
Sanayi Bakan Yardımcısı Tadahiro Matsushita, Türkiye’nin genç ve
çalışkan nüfusuyla Japonya’nın ekonomik alanda önemli işbirlikleri
yapabileceğini belirtmiştir. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 4 milyar
dolarlık ticaret hacminin geliştirilmesini isterken, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Japonya’nın önümüzdeki 10 yıllık zaman diliminde gıda güvenliği, Ar-Ge ve inovasyon, düşük karbonlu
ekonomiye geçiş ve üçüncü ülkelerde işbirliği konusunda güçlendirilmiş bir ekonomik işbirliği modeli üzerinde çalışması gerektiğini
ifade etmiştir.42
Önemli bir ortaklık da uzun süredir devletin ve kamuoyunun
gündemini meşgul eden nükleer enerji yatırımları konusunda gerçekleşmiştir. Türkiye, Rusya ile imzaladığı ilk nükleer anlaşmanın
ardından, ikinci imzayı Aralık 2010’da Japonya ile atmıştır. Sinop’ta
yapılacak santral için varılan anlaşmaya göre, 3 aylık mutabakat süreci başlatılmıştır. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akihiro Ohata, kurulacak nükleer santralin depreme dayanıklılığı konusunu Japonya’dan örnekler ortaya koyarak Türk kamuoyuna güven
vermeye çalışmıştır.43
Bu noktada ikili siyasi ilişkilerde en çok hissedilen eksiklik, stratejik bir yol haritasının olmamasıdır. Her iki ülkenin liderleri bir araya geldiklerinde artık klişeleşmiş güzel sözler söylemekte ama bunun
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ötesinde stratejik bir gündem ortaya koyamamaktadırlar. İki ülke
arasında karşılıklı sempatiden öte hiçbir ciddi sorunun olmaması elbette güzel bir durum olmakla birlikte, bir sonuç doğurmadığı müddetçe uluslararası ilişkiler boyutuyla pek bir anlam ifade etmemektedir. Bu noktada her iki taraf da kendi bölgelerinden başlamak üzere
siyasi alanda ne tür işbirliklerine girebilecekleri noktasında tespitlerde bulunmalıdır. Belirlenen işbirliği konularının da her birinin tek
tek ele alınarak kısa, orta ve uzun vadede ne tür adımlar atılacağı iyi
analiz edilmelidir.44
Öncelikle Japonya, Karadeniz-Doğu Akdeniz havzasında ekonomik ve siyasi açıdan daha etkili olabilmek için Türkiye’den stratejik bir ortak olarak yararlanabilir. Türkiye de çok zayıf bir profile
sahip olduğu Asya-Pasifik havzasında Japonya’nın yardımıyla daha
görünür bir hâl alabilir. Türkiye ve Japonya’nın birbirlerini tamamlar nitelikte iki ekonomi olması, bu tür işbirliklerini hızlandıran bir
etken olacaktır. Bu anlamda üçüncü ülkelerde yapılacak büyük çaplı
yatırımlar Türk-Japon stratejik ortaklığını güçlendirici bir rol oynayacaktır. Japon Dışişleri Bakanı Okada’nın Ankara ziyareti sırasında
iki ülkenin Afganistan’ın güvenlik ve istikrarı için ortak hareket etme
kararı alınması bu noktada iyi bir başlangıç olabilir.
2010 yılı boyunca Japonya, “uzaktaki yakın ülke” sloganıyla Türk
kamuoyuna tanıtılmıştır. Aslında Japonya’nın doğru tanıtımı için
öncelikle “uzak” terimini terk etmek gerekmektedir. Türkiye’ye aynı
uzaklıkta olan ABD için “Uzak Batı” yakıştırması yapılmazken, niçin Japonya için hâlâ “Uzak Doğu” kavramı kullanılması aslında zihinlerdeki psikolojik mesafeyi göstermektedir Bunun yerine “Doğu
Komşumuz Japonya” sloganı belki daha çığır açıcı bir tanımlama
olabilirdi.
Güney Kore
1950’lerden bu yana çok yakın ilişkiler içerisinde olan Türkiye
ve Güney Kore, 2010 yılında da ilişkileri geliştirme iradesi ortaya
koymuştur. Ticari ilişkilerin en önemlilerinden birisi de Güney Kore
ile Türkiye arasında Sinop nükleer santralinin kurulması için görüş-
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meler yapılması olmuştur. Bu kapsamda 2010 yılında Türkiye’den
Güney Kore’ye iki üst düzey ziyaret gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül haziran ayında resmi bir ziyaret düzenlerken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kasım ayında G-20 zirvesi çerçevesinde
Güney Kore’yi ziyaret etmiştir.
9 Mart 2010’da İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Güney Kore
İş Forumu’nda konuşan Başbakan Erdoğan, iki ülkenin ticaret ve yatırım potansiyelini yeteri kadar kullanamadığına dikkat çekmiş ve
Güney Koreli konuklara hitaben milyar dolarlık ticaret hacmi olan
ülkeler arasında kardeş ülke Güney Kore’nin olmadığını vurgulamıştır. Bu forumun en önemli özelliği ise Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) arasında,
nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması imzalanması olmuştur.45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer santral başta
güvenlik olmak üzere teknolojinin geliştiğini belirterek, Sinop için
ülkelerarası ön anlaşma yaptığımız Güney Kore’nin güvenliği ön plana alan bir nükleer teknolojiye sahip olduğunu belirtmiştir.46
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 13–16 Haziran 2010 tarihleri arasında Güney Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 28 yıl aradan sonra cumhurbaşkanlığı düzeyinde Türkiye’den Güney Kore’ye
gerçekleştirilen bu ziyaret boyunca 70’i DEİK tarafından organize
edilen işadamı olmak üzere 170 kişilik geniş bir heyet Cumhurbaşkanı Gül’e eşlik etmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da heyette yer alan isimler arasında bulunmaktaydı. Bu ziyaretin biri duygusal diğeri stratejik olmakla
üzere iki temel amacı bulunmaktaydı.47
Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyaretinin Kore Savaşı’nın çıkışının 60.
yıldönümüne denk getirilmesinin özel bir anlamı bulunmaktaydı.
Böylece geçmişte yaşanan kader birlikteliğini hatırlamak ve gelecekte de bu ittifakın devam edeceği mesajını vermek büyük önem taşımaktaydı. Cumhurbaşkanı Gül’ün Kore ziyaretine altı Kore gazisinin
de katılması geçmişe yapılan vurgunun en büyük göstergesiydi. Bu
çerçevede Seul’ün güneydoğu kısmında bulunan ve Türk Tugayının
da katıldığı Yongin muharebelerinin hatırasının yaşatılması için inşa
edilen Türk Anıtı ziyaret edilmiştir. Ama ziyaret sırasında esas duy-
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gusal anlar, Busan şehrindeki BM şehitliği ziyaret edilirken yaşanmıştır. Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden yaklaşık 1.000 Türk
askerinin 500’ünün kabirleri BM şehitliğinde bulunmaktadır.48
Ziyaretin en önemli gündem maddesi Güney Kore ile yapılması
planlanan nükleer santral görüşmeleriydi. 15 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanları zirvesinde iki ülke arasında
mutabakat muhtırası imzalanmıştır. Buna göre Güney Kore devlet
şirketi KEPCO’nun Sinop’ta bir nükleer santral kurması planlanmaktaydı. Enerji Bakanı Taner Yıldız’a göre ise Güney Kore ile birçok konuda mutabık kalınmıştır. Finansman temini, ortaklık yapısı,
risklerin ortak paylaşımı ve fiyat tespiti gibi konularda halen müzakereler devam etmekteydi. Türkiye, Rusya’yla Mersin Akkuyu için
yapılan anlaşma şartlarının Güney Kore için de geçerli olmasını istemektedir.49
Ancak başlangıçtaki mutabakata rağmen Türkiye ile Güney Kore
arasında Sinop’ta KEPCO tarafından inşa edilmesi planlanan nükleer santral konusunda anlaşmaya varılamamıştır. Seul’de toplanan
G-20 zirvesi için Kasım 2010’da Güney Kore’ye giden Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Lee Myung-Bak ile ikili bir zirve gerçekleştirmiştir. Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın da bulunduğu görüşmelerde
ise anlaşma sağlanamamıştır. Bakan Yıldız, artık Japonya, Avrupa ve
Amerika ile görüşmelere başlayacaklarını ifade etmiştir.50
Kişi başına 20 bin dolar milli gelirle dünyanın en büyük 12. ekonomisi olan Güney Kore’de güçlenmek için harekete geçen zeytinyağı ihracatçıları, Seul Fuarı’na katılmışlardır.51 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün işadamlarıyla birlikte 13-16 Haziran tarihleri arasında
Güney Kore’ye yaptığı ziyarette 100 milyon dolarlık anlaşmaya imza
atılmıştır.52 Türkiye ile Güney Kore arasında petrol arama konusunda da işbirliğine gidilmesi sözkonusudur. Enerji Bakanı Taner Yıldız ayrıca Petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için G. Kore’den bir
platform getirileceğini belirtmiştir.53 Bursa’da üretime başlayan Güney Koreli küresel demir-çelik devi Posco, Ekim 2010’da 24 milyon
dolarlık tesis kurmuştur. Bursa’dan sonra Kocaeli’de de 350 milyon
dolarlık çelik tesisi kuracak Posco, ilk etapta 1.000 kişiye istihdam
sağlayacağı planlanmaktadır.54
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İki ülke ilişkilerinde her zaman önemli bir hatırası olan Kore Savaşı, her sene olduğu gibi 2010 yılında da anılmıştır. Kore Cumhuriyeti, Kore Savaşı’nın 60. yıldönümü nedeniyle Kore Savaşı’na katılan,
hayatta kalan gazilere ‘Teşekkürler Türkiye, 60 yıllık bağlılık 60 yıllık
dostluk’ yazılı teşekkür belgesi ve şükran mektubu göndermiştir.55
Kore Savaşı’nın 60. yıl dönümü dolayısıyla, Kore Savaşı kahramanları onuruna, Kore halkının minnettarlığını iletmek üzere BM üyesi 16
ülkeyi kapsayan ziyaretleri kapsamında Türkiye’de bulunan Küçük
Melekler Topluluğu, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etmiştir.56
Kuzey Kore
Türkiye Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilimde Güney
Kore’nin güvenliğinin temin edilmesini isteyerek barışın devam etmesi hususundaki görüşünü ortaya koymuştur. Türk Dışişleri Bakanlığı, 26 Mart 2010 tarihinde batan ve 46 Güney Koreli denizciye
mezar olan Cheonan savaş gemisinin bir Kuzey Kore torpidosuyla
batırılmasında olduğu gibi 23 Kasım 2010’da Kuzey Kore’nin Güney
Kore’ye ait Yeongpyeong adasına topçu ateşi açmasıyla ilgili açıklama yaparak, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye karşı düzenlediği saldırgan eylemi açıkça kınamıştır.57 BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği
sırasında Türkiye, 2009 ve 2010 yıllarını kapsayan iki yıl boyunca
“BMGK Kuzey Kore’ye Yaptırımlar Komitesi”nin başkanlığını yürütmüştür.58
Kuzey Kore, Türkiye’nin diplomatik temsilciliğinin olmadığı tek
Kuzeydoğu Asya ülkesidir. Resmi olarak tanınmayan Tayvan’da bile
“Türk Ticaret Ofisi” adı altında bir diplomatik temsilcilik bulunmaktadır. Kuzey Kore’nin Tayvan’dan farklı olarak ekonomik bakımdan
Türkiye açısından hiçbir cazibesi bulunmamaktadır. 2010 yılında
Türkiye’nin Kuzey Kore ile yaptığı toplam ticaret sadece 5 milyon
dolar civarındadır.
Güneydoğu Asya
Türkiye’nin Asya’da en zayıf ilişkilere sahip olduğu bölge Güneydoğu Asya’dır. Bununla birlikte Güneydoğu Asya Ülkeleri Bir-
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liğinin (ASEAN) merkezi konumundaki bu bölge, oldukça büyük
bir ekonomik potansiyele sahip bulunmaktadır. Bu eksikliğini fark
eden Türkiye, 2010 yılı içerisinde hızlı bir şekilde Güneydoğu Asya
ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme sürecine girişmiştir. Öncelikle ASEAN örgütü ile “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Bu
noktada Türkiye’nin hedefi ASEAN Bölgesel Forumu’na üye olmaktadır. Yine Türkiye ve Güneydoğu Asya ülkeleri arasında karşılıklı
ziyaretlerin sayısı geçen yıllara göre oldukça artmıştır. Güneydoğu
Asya’da hem ASEAN örgütüyle ilişkilerini geliştirmeye çalışırken
hem de Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam ve Singapur gibi bölgenin büyük ekonomileriyle ilişkilerini artırmaya gayret etmektedir.
Bu noktada Türkiye gibi G-20 üyesi olan bölgenin en büyük ülkesi
Endonezya’nın ayrı bir yeri bulunmaktadır. Türkiye Endonezya’yı sadece bölgesel bir ortak değil, küresel siyasi ve ekonomik konularda
işbirliği yapabileceği bir “stratejik ortak” olarak değerlendirmektedir.
Kuzeydoğu Asya ülkelerinden farklı olarak Güneydoğu Asya ülkelerinde hatırı sayılır oranda Müslüman nüfus olması ve Osmanlı
dönemine kadar uzanan tarihi bağlardan dolayı Türkiye’nin bölgede
hatırı sayılır bir kültürel nüfuzu bulunmaktadır.59 Çoğunluğu Müslüman olan Endonezya ve Malezya ile İslam Konferansı Teşkilatı
(İKT) çatısı altında yoğun ilişkileri sahiptir. Yine 1997’de Türkiye’nin
öcülüğünde kurulan ve sekiz büyük Müslüman ülkeyi kapsayan D–8
platformu da Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya ve Malezya
ve Güney Asya ülkelerinden Pakistan ve Bangladeş ile ilişkilerin geliştirilmesine hizmet etmektedir.
Türkiye yine Güneydoğu Asya ülkelerinin barış ve istikrarına
katkı sağlayıcı adımlar atmaktadır. Türkiye, Japonya ve İngiltere
ile birlikte Filipinler hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi
(MILF) arasında barış müzakerelerini yürüten Temas Grubunun bir
üyesidir. Yine 2009 ve 2010 yıllarını kapsayan BM Güvenlik Konseyi
Geçici Üyeliği sırasında Türkiye, Endonezya’dan bağımsızlığını kazanmış Doğu Timor’un sorunlarının çözülmesi noktasında girişimlerde bulunmuştur.60
Türkiye’nin Kuzeydoğu Asya ülkelerine kıyasla Güneydoğu Asya
ülkeleriyle ticareti oldukça düşük kalmaktadır. 2010 yılı itibariyle
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Türkiye’nin Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan ile toplam ticareti
30 milyar 429 milyon dolar iken, tüm ASEAN ülkeleriyle toplam ticareti 6 milyar 500 milyon dolarda kalmaktadır. Ayrıca Türkiye Kuzeydoğu Asya ülkelerinde olduğu gibi Güneydoğu Asya ülkeleriyle
ticaretten de büyük açık vermektedir. Türkiye 2010 yılında bölge
ülkelerinden 5 milyar dolarlık ithalata karşılık bölgeye sadece yaklaşık 1 milyar 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Hatırı
sayılır ticaret rakamlarına sahip olduğu bölge ülkelerinden sadece
Singapur’la yaptığı ticaretten fazla vermiştir.
Tablo-2 Türkiye’nin Güneydoğu Asya Ülkeleriyle 2010 Yılındaki
Ticareti (1.000$)61
Ülkeler
Endonezya
Malezya
Tayland
Vietnam
Singapur
Filipinler
Laos
Kamboçya
Brunei
Myanmar
Toplam

İthalat
1.476.658
1.124.010
1.280.517
751.253
210.756
107.392
1.314
27.980
0,15
23.840
5.003.720

İhracat
250.731
225.135
220.011
106.208
598.638
70.766
1.242
4.489
590
19.094
1.496.904

Hacim
1.727.390
1.349.145
1.500.528
857.462
809.395
178.158
2.556
32.470
590
42.934
6.500.628

Denge
-1.225.926
-898.875
-1.060.506
- 645.044
387.882
-36.626
-71
-23.491
590
-4.746
-3.506.813

ASEAN ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 23-24 Temmuz 2010 tarihlerinde Vietnam’ın Başkenti Hanoi’de düzenlenen 17. ASEAN Zirvesine katılmış ve ASEAN ile Türkiye arasında “Dostluk ve İşbirliği
Anlaşması”na imza atmıştır.62 1967 yılında kurulan ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği), bugün 10 üye ülkeden (Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar/Burma ve Kamboçya) oluşmaktadır. 4,5 milyon km²’ye yayılan
ve yaklaşık 550 milyonluk bir nüfusa sahip olan ASEAN ülkeleri,
bölgede hem barış ve istikrar hem de ekonomik büyümenin ivme
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kazanması için bir araya gelmişlerdir.63 ASEAN sadece Güneydoğu
Asya ülkelerinin bir araya geldiği bir örgüt olmakla kalmayıp zamanla tüm Asya kıtasındaki örgütlenmelerin merkezi haline gelmiştir.
Her yıl bir üye ülkenin evsahipliğini yaptığı ASEAN zirveleri sırasında 16 ülkenin katılımıyla Doğu Asya Zirveleri de düzenlenmektedir. Daha geniş bir Asya birliğinin çekirdeğini teşkil eden
Doğu Asya Zirvelerine 10 ASEAN üyesinin yanısıra bölgeye komşu
6 devlet (Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni
Zelanda) de katılmaktadır.
ASEAN’ın başını çektiği diğer bir bölgesel yapılanma ise dünyanın neredeyse en önemli güçlerinin de katıldığı 27 üyeli ASEAN
Bölgesel Forumu’dur. Bu Forumda ABD, Rusya, Avrupa Birliği gibi
Asyalı olmayan ülkeler de yer almaktadır. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da 24 Temmuz 2010’da ASEAN Bölgesel Forumu’na katılmış ve
imzalanan işbirliği antlaşmasıyla birlikte Türkiye Forum’un 28. üyesi
haline gelmiştir. Türkiye’nin ASEAN daimi temsilciliğine ise örgütün sekretaryası Cakarta’da bulunduğu için Endonezya Büyükelçisi Aydın Evirgen atanmıştır.64 Böylece Türkiye sadece Güneydoğu
Asya bölgesiyle değil, ASEAN Bölgesel Forumu vasıtasıyla tüm Asya-Pasifik bölgesiyle kurumsal ilişkisi olan bir aktör haline gelmiştir.
Türkiye’nin artık Asya-Pasifik bölgesiyle hem kurumsal hem de ikili
düzeyde daha yoğun bağlantılar kurarak buradaki varlığını kalıcı ve
vazgeçilmez hale getirmesi gerekmektedir.65
Genel olarak Türkiye’nin ASEAN ülkeleriyle ilişkilerine bakıldığında, ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek siyasi sorunların
bulunmadığı görülmektedir. Türkiye’nin şimdiye kadar özellikle
ASEAN’ın önde gelen ekonomileriyle ilişkilerini geliştirmeye ağırlık
verdiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’den Filipinler, Malezya, Singapur, Vietnam ve ASEAN’ın Daimi Sekretaryasının bulunduğu Endonezya’ya son birkaç yılda giderek artan bir şekilde üst düzeyde ikili temaslarda bulunulmuş, resmi ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Endonezya
Türkiye, Endonezya bağımsızlığını kazandığı tarihten itibaren
sorunsuz ilişkilere sahip olmuştur. Her iki ülkenin de yoğun Müs-
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lüman nüfusunun bulunması ve siyasi hedef ve politikalarının benzerlik göstermesi iyi ilişkilerin zeminini oluşturmuştur. İki ülke
arasındaki yoğun diplomatik ilişkiler İslam Konferansı Örgütü, D-8
Platformu, G-20 zirveleri ve ASEAN Bölgesel Forumu aracılığı ile
devam etmiştir. Dolayısıyla, ASEAN’a ev sahipliği yapan Endonezya,
Türkiye için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok uluslararası
örgütte işbirliği içinde olduğu bir ülke konumundadır.66
25 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Endonezya’dan
Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Yudhoyono’nun Haziran 2010’daki Türkiye gezisi, ikili ilişkilerin
gözden geçirilmesi fırsatını yaratmıştır.67 Daha önce vize işlemlerini
ülkeye varış havaalanlarında tamamlayarak vize uygulamasını kolaylaştıran Türkiye ve Endonezya, bu ziyaret sırasında vize uygulamasını karşılıklı bir şekilde tamamen kaldırma kararı almıştır. 2004
yılındaki tsunami felaketinde Türkiye’nin yardımı dolayısıyla yakınlaşan iki halkın birbirlerini daha yakından tanımaları ve turizmin
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin savunma sanayinde
gelişmiş olması Endonezya ile savunma alanındaki işbirliği olanaklarını arttırmıştır.68
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in resmi davetlisi olarak
Türkiye’ye gelen Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Marzuki
Ali, Filistin konusunda iki ülkenin tutumunun paralel olduğunu,
Türkiye’nin Batı ülkelerinin bu bölgeye vereceği desteğin daha yoğun
bir şekilde artırılması için lider rol oynayabileceğini düşündüklerini
belirtmiştir.69 Türkiye Endonezya ilişkilerine genel olarak bakıldığını gerek üst düzey temaslar, gerekse toplumsal düzeydeki değişimler
açısından 2005 yılı sonrasında ciddi bir artış görülmektedir. İkili ilişkilerdeki bu yoğunlaşma, ticari ve ekonomik ilişkilere de yansımıştır.
İkili siyasi ilişkilerin yakınlığına paralel bir türlü kurulamayan
ekonomik ve ticari ilişkiler işadamlarına yapılan yatırım teşvikleri
ile de geliştirilmeye çalışılmaktadır. 2010 yılında Türkiye İşadamları
ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafından organize edilen Ticaret ve Yatırım Forumu’na katılan Endonezya Cumhurbaşkanı Yudhoyono ile Cumhurbaşkanı Gül iki ülke arasındaki ekonomik
işbirliğini potansiyeline yaklaştırmak amacıyla havaalanı inşaatı,
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enerji, sanayi, madencilik, multimedya, jeotermal ve tarım alanlarında 100 milyon dolarlık 8 anlaşma imzalamıştır. Cumhurbaşkanı Gül,
müteahhitlik alanında Çin’den sonra ikinci sırada Türk şirketlerinin
geldiğine işaret etmiş; gemicilik, silah sanayi ve turizm alanında işbirliği yapılabileceğini vurgulamıştır.70
Cumhurbaşkanı Gül, Endonezyalı işadamlarına hitaben “Biz Kuzeybatı Asya’da, siz Güneydoğu Asya’dasınız. Biz Avrupa ve Asya’yı,
siz Asya ve Avustralya’yı birleştiriyorsunuz. Türkiye’ye yatırım yaptığınızda Avrupa›ya yatırım yapıyor olacaksınız. Avrupa Gümrük
Birliği içerisinde olduğumuz için ve çevre ülkelerle imzaladığımız
serbest ticaret anlaşmaları sayesinde Avrupa ve bütün bu ülkeler sizin pazarınız içinde olacak.” şeklinde seslenerek Türkiye’ye yatırıma
davet etmiştir.71
Endonezya Cumhurbaşkanı Yudhoyono da Türkiye-Endonezya Ticaret ve Yatırım Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada iki
ülkenin de yükselmekte olan iki pazar, kendi bölgelerinde bölgesel
güç, G–20 ile İKÖ üyesi ve BM’de de barış ve işbirliğini savunan iki
ülke olduklarını belirtmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Endonezya’nın Orta
Doğu’ya, Endonezya’nın da Türkiye’nin Güneydoğu Asya’ya açılan
kapısı olabileceğini, iki ülkenin ekonomik düzeyde birbirine yaklaşması gerektiğini ifade etmiştir.72
İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için
çeşitli fuarlar da düzenlenmektedir. İstanbul İhracatçılar Birliği’nin
2010 yılında Cakarta’da düzenlediği Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na 44
firma ve 100’den fazla işadamı katılmıştır. Fuara ilginin çok büyük
olması nedeniyle Endonezya’nın büyük market zincirlerinde Türk
Ürünleri Haftasının geleneksel hale getirilmesi kararlaştırılmıştır.73
G–20 üyesi olan Türkiye ve Endonezya’nın çok hızlı gelişen ekonomiler olması dolayısıyla önümüzdeki 20 yıllık dönemde dünyanın
en büyük on ekonomisi arasına girmesi beklenmektedir. Ancak bu
otomatik bir süreç olmayıp, her iki ülkenin göstereceği istikrarlı bir
ekonomik performansa ve uluslararası alandaki siyasi manevra kabiliyetine bağlı olarak gerçekleşecektir. Bu açıdan her iki ülkenin de
kendi sorunlu alanlarını mümkün olduğunca çatışmasız ve kıvrak
bir diplomasiyle aşarak yeni ekonomik alanlara ulaşması gerekmek-
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tedir. Bu da Türkiye ve Endonezya’nın sadece kendi yakın bölgeleriyle değil, dünyadaki tüm ekonomik merkezlerle hatırı sayılır bir ticari
ilişki kurmalarını zorunlu kılmaktadır.
Türkiye ve Endonezya’nın halklarının Müslüman olması dolayısıyla birbirlerine karşı tarihten gelen bir dostluk bağı bulunmaktadır.
İki ülke arasında herhangi bir sorun bulunmaması da eşsiz bir işbirliği fırsatı sunmaktadır. Zaten Endonezya, bağımsızlığından itibaren
uluslararası sorunlarda gösterdiği tutum ile Türkiye’ye dost ve kardeş
bir ülke olduğunu her zaman için göstermiştir. Soğuk Savaş döneminde her iki ülke uluslararası alanda yalnız kaldıkları sorunlar olan
Kıbrıs ve Doğu Timor konularında birbirlerini sürekli desteklemişlerdir. Ancak bu karşılıklı dostluk ve siyasi işbirliği ticari, kültürel ve
toplumsal alandaki ilişkilerle daha somut ve sağlam temellere yeterince oturtulamamıştır. Bu yüzden 2000’li yıllara kadar Türkiye ve
Endonezya arasındaki ekonomik ilişkiler son derece zayıf kalmıştır.
Bununla birlikte ekonomik ve siyasi anlamda uluslararası kapasitesi artan Türkiye ve Endonezya artık birbirlerinden daha iyi istifade
edebilecek bir seviyeye ulaşmışlardır. Uyumlu dış politika stratejileri ve tamamlayıcı ekonomik özellikleri ile Türkiye ve Endonezya
birbirleri için önemli ortak haline gelebilirler. Türkiye, Güneydoğu
Asya’yla son derece sınırlı siyasi ve ekonomik bir ilişkiye sahipken,
aynı sıkıntılı durum Endonezya açısından Avrupa ve Batı Asya açısından söz konusudur. Ayrıca iki ülkenin G-20 içerisinde ortak strateji geliştirmeleri, sadece ikili ilişkiler açısından değil, küresel politikaları Ankara-Cakarta eksenli yönlendirmeleri açısından da son
derece önemlidir.74
Malezya
Endonezya ile birlikte Güneydoğu Asya’nın iki önemli ülkesinden biri konumundaki Malezya’da nüfusun yüzde 60’ı Müslümanlardan oluşmaktadır. Yeni dönemde Malezya’nın Türkiye açısından
ilginç bir özelliği de 2002’den beri AK Parti hükümetlerinin dış politika açılımlarının mimarı konumundaki Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun Malezya’da beş yıl boyunca kalmış olmasıdır. Malay
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diline de hâkim olan Davutoğlu, Kasım 2009’da Malezya’nın başkenti
Kuala Lumpur’da düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Dışişleri Bakanları Konseyi’ne katılmış ve Bakan Datuk Anifah Hj. Aman’ı ziyaretinde, kendisini Malezyalı gibi hissettiğini ifade etmiştir.75 Davutoğlu
faktörüne rağmen Malezya ile ilişkilerin 2010 yılında beklenen düzeyde gerçekleşmediği söylenebilir.
2010 yılı itibariyle Türkiye’nin Malezya ile olan toplam ticareti
yaklaşık 1 milyar 350 milyon dolarken, bunun 1 milyar 124 milyon
dolarlık kısmı Türkiye’nin Malezya’dan yaptığı ithalattan oluşmaktadır. İkili ilişkilerde Türkiye aleyhine oluşan ticari açığın dengelenmesinin yanı sıra dış ticaret hacminin artırılması noktasındaki
gayretler devam etmektedir. Türkiye ile Malezya arasında var olan
‘gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve
vergi kaçakçılığına engel olma anlaşması’ 2 Mart 2010 tarihinde yenilenmiştir. Malezya Ticaret Bakanı Mustafa Muhammed, ikili serbest ticaret anlaşmalarına ağırlık vereceklerini kaydederek, Avrupa
Birliği, Körfez ülkeleri ve Türkiye ile yeni serbest ticaret anlaşmaları
yapmayı planladıklarını ifade etmiştir.76 Malezya’nın Başkenti Kuala
Lumpur’da faaliyet gösteren Malezya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası
(MTCCI) ve Malezya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret
Geliştirme Merkezi (MATRADE) iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri Haziran 2010’da masaya yatırmıştır.77
Türkiye ile Malezya arasında eğitim alanında da 2010 yılı içerisinde çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. Malezya-Türkiye Diyalog
Derneği ile Kedah İnsaniyet Üniversitesi arasında eğitim ve öğretim
konusunda ortak çalışmayı öngören protokol imzalanmış ve Kedah
İnsaniyet Üniversitesi’nin 35 tıp fakültesi öğrencisi eğitim için her yıl
Türkiye’ye göndermesi kararlaştırılmıştır.78 Malezya Putra Üniversitesi (UPM) Rektör Yardımcısı Prof. Dr Aini İderis Türk öğrencilerini
üniversitelerinde okumaya davet etmiştir.79
İsrail ile yaşanan “Mavi Marmara” krizinde Malezya Türkiye’ye
destek vermiştir. İsrail’in Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara
Gemisi’ne saldırısında hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşının yakınlarına, Malezya Başbakanının eşi Datin Seri Rosmah Mansor tarafından taziye mektubu ve 5 bin dolar yardım çeki gönderilmiştir.80
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Tayland
Türkiye’nin Güneydoğu Asya’da yer alan Tayland’la ilişkileri aslında Endonezya ve Malezya’nın gölgesinde kalmaktadır. 2010 yılı
rakamları dikkate alındığında Tayland en az Endonezya ve Malezya kadar büyük bir ticaret ortağıdır. Bununla birlikte Türkiye’nin
Tayland’la ilişkileri geliştirme motivasyonu Endonezya ve
Malezya’nın çok gerisindedir. 2010 yılında ikili ilişkilerin düşük bir
seyir takip etmesinin en önemli gerekçelerinden biri de Tayland’da
yılın ilk yarısında aylar süren kanlı muhalefet gösterileri olmuştur.81
İkili ilişkiler açısından 2010’un en önemli gelişmesi Tayland Dışişleri Bakanı Kasit Piromva’nın Türkiye ziyareti olmuştur. Tayland
Dışişleri Bakanı Kasit Piromva ile görüşmesinde Dışişleri Bakanı
Davutoğlu, Türkiye ve Tayland’ın Asya’da çok özel konumda bulunan, geçmişte sömürge tecrübesi olmayan, bağımsızlığına düşkün,
ulusal onuru kuvvetli ve çok köklü devlet geleneğine sahip iki devlet
olduğunu vurgulamıştır. Bu açıdan Türkiye ve Tayland’ın, ekonomik
potansiyel, nüfus potansiyeli ve bölgelerinde oynadıkları rollerin
birbirine çok benzediğini ifade eden Davutoğlu, iki ülke arasında
geliştirilecek ilişkilerin, her iki ülkenin ikili ilişkilerini ve potansiyelini geliştirmenin yanında, uluslararası barışa katkı yapmalarını
beraberinde getireceğini kaydetmiştir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu,
2008 yılında diplomatik ilişkilerinin 50. yılını kutlayan iki ülkenin,
yakın gelecekte en üst düzeyde ziyaretleri artırmayı planladıklarını
belirtmiştir.82
Türk şirketleri, Tayland’da düzenlenen ve sektörünün Güneydoğu
Asya›daki en önemli fuarı niteliği taşıyan THAIFEX Tayland Gıda ve
THAIMEX Tayland Helal Gıda Fuarı83 ile 46. Tayland Mücevherat ve
Değerli Taş Fuarına katılmıştır.84 22 Aralık 2010 tarihinde İstanbul’da
TUSKON’u ziyaret eden Tayland Dışişleri Bakanı Kasit Piromya,
Tayland ve Türkiye’nin bölgelerinde merkezi konumda bulunduklarını ve çevre pazarlara ulaşabilmek için uygun birer üs olduklarını
belirterek, Türk ve Taylandlı girişimcilerin karşılıklı olarak yatırım
ve ticareti geliştirmeleri gerektiğine ve Türk işadamlarının Tayland’ı
Doğu Asya pazarı için, Türkiye’nin de Taylandlı işadamları için Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarı için üs olarak kullanabileceğine
dikkat çekmiştir.85
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Filipinler
Filipinler, Güneydoğu Asya’nın Tayland ve Vietnam gibi büyükçe
ülkelerinden biri olmasına rağmen Türkiye ile ticaret hacmi oldukça düşük kalmıştır. 2010 yılı itibariyle 178 milyon dolar gerçekleşen
ticaret hacmi son derece yetersiz bir rakamdır. Türkiye açısından
Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam’a göre Filipinler öncelik
sıralamasında ikinci aşamada gelmektedir.
2010 yılında Filipinlerle ilişkiler düşük yoğunlukla da olsa süründürülmüştür. Mart 2010’da Türkiye’ye gelen Filipinler Dışişleri
Bakanı Alberto Romulo, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüşmüştür. Filipinler hükümetinin Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF)
ile sürdürdüğü barış görüşmelerine Türkiye’nin de katkıda bulunduğunu hatırlatan Davutoğlu, Türkiye, Japonya ve İngiltere’den oluşan uluslararası temas grubunun sürece verdiği desteğin süreceğini
belirtmiştir. Türkiye’nin, ASEAN’a gözlemci üye olarak yaptığı müracaata Filipinler’in verdiği destekten memnuniyet duyulduğunu
kaydeden Davutoğlu, Türkiye’nin İslam Konferansı Örgütü’ne gözlemci üye statüsünde başvuran Filipinlere gereken desteği vereceğini
belirtmiştir.86
Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,
Avustralya’dan sonra 2010 yılının ikinci hava ulaştırma anlaşması
Filipinler ile imzalamıştır. Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı
Bahri Kesici ile Filipinler Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı Müsteşarı
Doroteo Reyes başkanlığında gerçekleştirilen müzakerelerde, her iki
ülkeden de birden fazla hava yolu şirketinin sefer yapması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Böylece Türkiye’den Filipinlere doğrudan
uçuşun önü açılmıştır.87
Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (KASİF) ve Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneğinin (KASİAD)
daveti üzerine Samsun’a gelen Filipinler Ankara Büyükelçisi Pedro
O. Chan, Samsun’da fahri konsolosluk açarak ikili ilişkileri daha da
geliştirmek istediklerini belirtmiştir.88
Singapur
Güneydoğu Asya’nın ticaret devleti olan Singapur, Türkiye’nin
bölgeyle ticaretinde fazla verdiği tek ülke konumundadır. 2010 yılı
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rakamlarına göre 809 milyon dolarlık ticaret hacminin 598 milyon
dolarlık kısmını Türkiye’nin Singapur’a yaptığı ihracat oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye ile Singapur vizesiz olarak doğrudan uçmak
mümkündür. Türk Hava Yolları (THY) Singapur’a her gün sefer düzenlemektedir.89
Singapur kelimenin tam anlamıyla dünyadaki ticaret üslerinden biri konumundadır. Dünyadaki pek çok çok-uluslu şirketin
Singapur’da temsilciliği bulunmaktadır. 2009 itibariyle 179 milyar
dolarlık hacme sahip Singapur ekonomisinin yüzde 70’ini hizmet
sektörü ve kalan yüzde 30’unu sanayi üretimi oluşturmaktadır. Sanayi üretiminin büyük kısmı da montaj ve paketlemeden ibarettir.
Tarımsal üretim ise neredeyse sıfır düzeyindedir. Bu nedenle hizmet
sektörü Singapur ekonomisinin can damarı konumundadır ve bu
konuda dünya standartlarının üzerinde bir avantaj yakalamaya çalışmaktadırlar.90
Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong’la birlikte 1980’lerde dört
Asya kaplanı içerisinde yer alan Singapur, çok gelişmiş bir ekonomik
altyapı sunmaktadır. Güçlü olan hizmet sektörünün bir uzantısını ise
turizm sektörü oluşturmaktadır. 5 milyonluk Singapur yıllık ortalama 10 milyon turist çekerek nüfusunun iki katı yabancıyı ağırlayabilmektedir. Bundan dolayı şehir merkezinde çok sayıda lüks otel bulunmakta ve adeta bacasız fabrikalar olarak ülke ekonomisine katkı
sağlamaktadır. Singapur liberal ekonomisi, gelişmiş sosyal altyapısı
ve tarafsız siyasi çizgisiyle pek çok uluslararası toplantı için de ideal
bir merkez haline gelmiş durumdadır. Türkiye de Singapur’u Güneydoğu Asya bölgesi için bir ticari üs olarak kullanabilir.
Vietnam
Vietnam 86 milyon nüfusu ve hızla büyüyen ekonomisiyle Güneydoğu Asya’nın gelecek vadeden ülkelerinden birisidir. Karşılıklı
olarak diplomatik temsilcilikler olsa da Türkiye ve Vietnam arasında
ilişkilerin canlılık kazanmaya başlaması çok yeni bir süreçtir. THY,
Ekim 2010’da İstanbul’dan doğrudan Vietnam’ın ticari merkezi olan
Ho Chi Minh’e uçmaya başlamıştır.91
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2010 yılında iki ülke arasındaki en üst düzey ziyareti Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu gerçekleştirmiştir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ASEAN zirvesi için gittiği evsahibi Vietnam’da 22 Temmuz
2010’da önce Cumhurbaşkanı Nguyen Minh Triet tarafından kabul
edilmiş, daha sonra Vietnam Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Pham Gia Khiem ile görüşmüştür.92
Kamboçya, Laos, Myanmar ve Brunei
Güneydoğu Asya’nın bu dört ülkesiyle Türkiye’nin ilişkileri neredeyse yok hükmündedir. Türkiye’nin Kamboçya, Laos, Myanmar ve
Brunei’de diplomatik temsilcilikleri bulunmadığı gibi bu ülkelerin de
Türkiye’de büyükelçilikleri henüz yoktur. Ankara, bu ülkelere yönelik olarak ikili bir ilişki modeli geliştirmediği gibi, yakın gelecekte de
böyle bir planlaması gözükmemektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin
ASEAN’la kurumsal ilişkilerini geliştirerek bu örgüt çerçevesinde bu
dört ülkeyle temas sağlaması sözkonusu olabilir.
Güney Asya
2000’li yılların öncesinde Pakistan-Hindistan dengesi korunarak
yürütülen Türkiye’nin Güney Asya politikası, son 10 yıl içerisinde
büyük değişikliğe uğramıştır. Türkiye, iki Müslüman bölge ülkesi Pakistan ve Bangladeş ile tarihten gelen geleneksel iyi ilişkilerini korumakla birlikte Güney Asya politikasında Hindistan’ın ağırlığı artmaya başlamıştır. Dünyanın en büyük ekonomilerini oluşturan G-7’nin
1999 yılında G-20 adı altında başka bir oluşuma daha gitmesi ve burada dünyanın önde gelen 20 ülkesi arasında Türkiye’nin yer alması
Ankara’nın dış politika ufkunda önemli bir genişlemeye yol açmıştır.
Artık Türkiye, kendisi gibi G–20 üyesi olan geleneksel müttefikleri
Batı ülkeleri dışında kalan Hindistan, Çin, Endonezya, Güney Afrika, Brezilya, Meksika ve Arjantin gibi ülkelerle daha anlamlı ilişkiler
kurmayı düşünmeye başlamıştır. Bu çerçevede Türkiye’nin Pakistan
ile dostluğunu bozmadan, uluslararası alanda hızla ön plana çıkan
Hindistan’a yönelik olarak bir ilişki modeli kurması gereği açık bir
şekilde ortaya çıkmıştır. Başbakan Erdoğan’ın Kasım 2008’de gerçek-
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leştirdiği ziyaretten sonra Cumhurbaşkanı Gül’ün Şubat 2010’da gerçekleştirdiği ikinci üst düzey ziyaret, Türkiye-Hindistan ilişkilerinin
yeniden kurgulanmaya başlandığını göstermektedir.
Ankara, Güney Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek isteğini
gayet net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de
bölgeye yönelik politika geliştirecek uzman ve kurum eksikliği en
önemli sorun olarak göze çarpmaktadır. Bu noktada devlet bursları
da devreye sokularak bölgede yerel dillerde eğitim alacak uzmanların yetişmesi önem taşımaktadır. Türkiye’nin doğru ve isabetli
bir Güney Asya stratejisi geliştirebilmesi için Hindistan, Pakistan,
Bangladeş’in yanısıra bölgenin küçük ülkeleri Nepal, Sri Lanka, Bhutan ve Maldivler’in mevcut ekonomik, siyasi ve toplumsal koşulları ile dış politikadaki yaklaşımlarını çok iyi bilmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin tüm bu ülkelerle geliştireceği yoğun ticari ilişkilerle birlikte Ankara’nın bölgesel girişimlerde bir iyi niyet misyonuüstlenmesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Japonya gibi bölge dışı ülkelere göre
çok daha kolay olacaktır.
Türkiye’nin Güney Asya ülkeleriyle ticaret hacmi yetersiz kalmakla birlikte, Kuzeydoğu Asya ve Güneydoğu Asya ülkelerinde
olduğu gibi büyük açık vermektedir. 2010 yılı itibariyle toplam 6
milyar dolarlık ticaretin 5 milyar dolarlık kısmını Türkiye’nin Güney
Asya’dan yaptığı ithalat oluşturmaktadır. Bölgedeki en büyük ticaret
ortağı ise yine 2010 yılı rakamlarıyla 4 milyar dolarlık ticaret yapılan
Hindistan’dır. Bangladeş ve Pakistan yaklaşık birer milyar dolarlık
ticaret hacmiyle diğer iki büyük ticaret ortağıdır. Türkiye’nin Nepal,
Sri Lanka, Bhutan ve Maldivler ile ticareti ihmal edilebilir boyuttadır.
Pakistan
Pakistan’ın bağımsızlığından 2000’li yıllara kadar devam eden
nispeten eşit şartlarda sürdürülen dostluk ve kardeşlik ilişkisi, özellikle 11 Eylül 2001 sonrası ciddi bir değişime uğramıştır. NATO’nun
Afganistan müdahalesi sonrası iç siyasi istikrarı bozulan ve etnik
ve dini nitelikli toplumsal şiddet olaylarına teslim olmaya başlayan Pakistan’ın bu zor zamanlarında en büyük destekçisi Türkiye
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olmuştur. Ankara, Pakistan’ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünün korunması ve iç istikrarının sağlanması noktasında ciddi gayret
göstermektedir. Yine Afganistan ve Pakistan arasındaki sorunların
çözümünde de Türkiye aktif olarak devreye girmektedir. Önceki
deprem felaketlerine ek olarak 2010 yılında yaşanan ve ülkenin tarımsal üretimine darbe indiren sel felaketinde de Pakistan’a en çok
yardım eden ülke Türkiye olmuştur. Türkiye yine Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda da kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır.
Tablo-3 Türkiye’nin Güney Asya Ülkeleriyle 2010 Yılındaki
Ticareti (1.000$)93
Ülkeler
Pakistan
Hindistan
Bangladeş
Maldivler
Bhutan
Nepal
Toplam

İthalat
749.831
3.409.804
844.619
0
3
9.616
5.013.873

İhracat
248.126
606.835
169.547
7
92
8.610
1.033.217

Hacim
997.957
4.016.639
1.014.166
7
95
18.226
6.047.090

Denge
- 501.705
-2.802.968
-675.072
7
89
-1.005
- 3.980.654

Gerek Afganistan’ın geleceği gerekse Afganistan üzerinden doğan istikrarsızlıktan etkilenen Pakistan’ın sorunlarını çözebilmek
için 2007’den beri düzenli aralıklarla Türkiye’nin öncülüğünde üçlü
zirveler toplanmaktadır. Bu toplantıların ana gündemlerinden biri
Pakistan ve Afganistan’ın resmi düzeyde karşılaştıkları sorunları
çözmeye çalışmaktır. Başka bir gündem ise her iki ülkedeki Peştun
grupların merkezi hükümetlerle işbirliği yapmasıdır. Son üç yılda
Taliban yanlısı grupları her iki ülkede sisteme entegre etme noktasında yeterince başarılı olunmasa da, üçlü zirvelerin Kabil ve İslamabad arasındaki buzların eritilmesinde başarılı olduğu söylenebilir. 25
Ocak 2010’da İstanbul’da gerçekleştirilen zirvede de üçlü işbirliğinin
daha da geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır.94
Bu üçlü zirvelerin en önemli sonucu ise Afganistan’a komşu ülkeler toplantılarının yapılmasının kararlaştırılması olmuştur. 2003’teki
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Irak işgali öncesinde Ankara’nın başlattığı “Irak’a Komşu Ülkeler
Zirveleri”nin bir benzeri sayılabilecek bu zirve, “Asya’nın Kalbinde
Dostluk ve İşbirliği” adı altında 26 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da
toplanmıştır. İstanbul Zirvesine uluslararası katılım da oldukça yüksek olmuştur. Türkiye, Pakistan ve Afganistan’ın yanısıra İran, Çin,
Rusya, İngiltere, ABD, Japonya, Tacikistan, Kırgızistan, Birleşik Arap
Emirlikleri ile İslam Konferansı Teşkilatı, BM, NATO ve AB’den üst
düzey bir katılım gerçekleşmiştir.95 Türkiye’nin inisiyatifle gerçekleştirilen İstanbul Zirvesine bu derece yoğun bir uluslararası katılım olması, Ankara’nın son zamanlarda dünya genelinde artan ağırlığının
bir yansıması olmuştur. 1990’ların başlarında Arap-İsrail sorunun
çözümü için yürütülen Oslo Barış Süreci toplantılarına Türkiye’nin
davet edilmediği düşünülürse, şimdi daha uzak bir coğrafyada yer
alan Afganistan’da Ankara’nın öncü rol oynamaya başlaması bile
önemli bir başarı sayılabilir.
Bununla birlikte aktif bir dış politika izleyen Ankara’nın uluslararası alandaki mayınlı alanlara da dikkat etmesi gerekmektedir.
Afganistan için düzenlenen İstanbul Zirvesi, istemeyerek de olsa
Türkiye’nin Hindistan ve Pakistan arasındaki çekişmenin de ortasında kalmasına yol açmıştır. Zirve sırasında Hint basınına yansıya
iddialara göre, Hindistan İstanbul’a davet edilmediği gerekçesiyle
Türkiye’ye nota vererek protesto etmiştir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Hindistan ziyaretinin iki hafta öncesine denk gelen bu
tür haberler Türk kamuoyunda soğuk duş etkisine sebep olmuştur.
Türk Dışişleri Bakanlığı nota verildiğine ilişkin haberleri hemen yalanlasa da, Hindistan tarafının Türkiye’nin öncülük ettiği Afganistan girişiminden dışlanmasından rahatsızlık duyduğu açıktır. Yeni
Delhi, kendisinin zirveye davet edilmemesinden daha çok İslambad’ı
sorumlu tuttuğu için Ankara’ya karşı üst düzey bir tepki göstermemiştir.96 Yeni Delhi’nin fazla tepki vermemesinde aynı zamanda
Cumhurbaşkanı Gül’ün Hindistan ziyareti öncesinde ikili ilişkileri
germeme düşüncesinin etkili olduğu anlaşılmaktadır.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 30 Mart–2 Nisan 2010 tarihleri
arasında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye’nin Pakistan’ın iç
istikrarına yaptığı katkı gayet net bir şekilde görülmüştür. Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyareti sırasında normalde pek bir araya gelmeyen
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iki rakip siyasi liderlerden Başbakan Yusuf Rıza Gilani ile muhalefet
patisi lideri Navaz Şerif bir araya gelmişlerdir. Ekonomik işbirliğinin
düşüklüğü her iki tarafı da rahatsız eden bir sorun haline geldiğinden olsa gerek, Cumhurbaşkanı Gül’ün Pakistan ziyaretinin öncelikli gündemi siyasetten çok ekonomiydi. Cumhurbaşkanı Gül’ün
İslamabad ve Lahor’daki ziyaretleri sırasında ticari heyetler arasında
da yoğun bir temas yaşanmıştır. İmzalanan iş anlaşmalarıyla iki ülke
arasında yıllık 700 milyon dolar olan ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkartılması hedeflenmektedir.97
Türkiye ve Pakistan arasında daha yoğun bir ekonomik işbirliği için bazı stratejik hamlelerin de yapılması gelmektedir. Bunların
başında her iki tarafın da gerçekleştirilmesi için gayret sarf ettikleri
demiryoluyla yük taşımacılığı gelmektedir. Çünkü iki ülke arasında
sadece İran yer almakta ve İran’ın Türkiye ve Pakistan’ı demiryolu
üzerinden birbirine bağlayacak bir sistemi bulunmaktadır. Böylece
gemilerle 45 günde ancak nakledilebilen malların, demiryolu sayesinde iki hafta içinde sevkiyatı gerçekleştirilebilecektir. Yine iki ülke
arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması ticareti artırıcı
bir etki yapacaktır. Ayrıca Türk şirketlerinin otoyol, baraj ve havalimanı gibi büyük müteahhitlik işleri ile ikili ekonomik işbirliği hız
kazanacaktır. Başka bir işbirliği seçeneği olarak Türk şirketleri ucuz
işgücü dolayısıyla Çin’de gerçekleştirdikleri yatırımların bir kısmını
yine ucuz işgücüne sahip Pakistan’a kaydırabilirler.98
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Pakistan ve komşularına özel
bir önem vermiş ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yaparak aktif
bir diplomasi izlemiştir. Haziran 2010’da İstanbul’da yapılan toplantıda Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Zalmay
Resul ve Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud bir araya
gelmiştir. İki bakan, ekonomi, kalkınma, güvenlik ve parlamentolar
arası temaslar gibi değişik alanları kapsayan üçlü süreçte gelinen aşamaya dair tespitlerini paylaşmış ve gelecek döneme dair atılabilecek
adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlardır.99
Özellikle Pakistan’da yaşanan sel felaketinden sonra yurt genelinde başlatılan yardım kampanyalarında toplanan malzemelerden
oluşan “İyilik Treni” Eylül 2010’da yola çıkmıştır. Trenin yola çıkışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Başbakan Yardımcısı ve
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Devlet Bakanı Bülent Arınç, eylül ayına kadar toplanan 180 milyon
liranın 100 milyon lirasını Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma ve bayram namazlarında vatandaşlardan topladığını belirtmiştir.100
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tarihinde yaşadığı en büyük sel
felaketinin ardından Ekim 2010’da Pakistan’ı ziyaret etmiştir. Erdoğan, Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen Multan’da
Türk Kızılay’ı tarafından yapılan Mevlana evlerinin dağıtım törenine
katılmıştır. Başbakan Erdoğan, Pakistan’da kalıcı eserler bırakmak istedikleri belirtmiştir.101 Başbakan Erdoğan Pakistan ziyaretine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Milli Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Çevre ve
Orman Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Türkiye Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Burhan Kayatürk, Kızılay Genel
Başkanı Tekin Küçükali, TOKİ Genel Başkanı Erdoğan Bayraktar,
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy ve
TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de eşlik etmiştir.102
Başbakan’ın eşi Emine Erdoğan da sel felaketinin ardından Aralık 2010’da Pakistan’da selzedeleri ziyaret ederek yardım faaliyetlerinde bulunmuştu.103 Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali,
bu sene vekâletle kestikleri kurbanların etlerinin yarısını Pakistan’a
göndereceklerini, yarısının da Türkiye’deki yoksullara dağıtılacağını
söylemiştir.104
TİKA, Aralık 2010’da ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Paktunva
eyaleti sınırları içinde bulunan Bogo kasabasında 15 bin kişinin içme
ve kullanma ihtiyacını karşılayacak su kuyusu açmıştır. Törende konuşan Türkiye›nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan, TİKA›nın
eğitimden sağlığa, tarımdan spora çok sayıda projeyi tamamlayıp
Pakistan halkına hediye edeceğini söylemiştir.105
Kasım 2010’da Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Pakistan
Başbakanı Yusuf Rıza Gilani’ye, dostça ilişkilere yaptığı katkıdan
dolayı Cumhurbaşkanı Gül tarafından Cumhuriyet Nişanı takdim
edilmiştir.106 Pakistan Başbakanı Gilani, Türkiye ile daha büyük, yaygın ve sağlıklı ekonomik ilişkilere girmek istediklerini vurgulamıştır.
Pakistan Başbakanı Gilani ayrıca TBMM’de milletvekillerine hitap
etmiş ve Türkiye’nin küresel arenada gösterdiği liderlikten gurur
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duyduklarını belirtmiştir. Başbakan Gilani, “Pakistan, Türkiye’nin
başarısını büyük bir mutlulukla karşılamaktadır ve sizin gücünüzü
kendi gücümüz olarak addetmekteyiz. Biz bir anlamda iki devlet altında bir millet gibiyiz.” şeklinde konuşmuştur.107
Aralık 2010’da İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afganistan-Pakistan Zirvesi oldukça geniş yankı bulmuştur. Cumhurbaşkanı Gül’ün
evsahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen zirveye, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, üç ülkenin dışişleri ve içişleri bakanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan
ve üst düzey yetkililer katılmıştır. Başbakan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve 5. Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü zirvesi için İstanbul’da bulunan Pakistan Devlet Başkanı Asif Ali Zerdari
ile ikili görüşmede bulunmuştur.108 Cumhurbaşkanı Gül, Pakistan
ile Türkiye arasındaki demiryolu ağının Afganistan’ı da kapsayacak
şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Pakistan’da yaşanan
sel felaketini hatırlatan Gül, üç ülke arasındaki iletişim ve havayolu
gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.109
Toplantının dikkat çeken yönlerinden birisi ise üç ülke liderlerinin
samimi ve dostane görüntüleri olmuştur. Başbakan Erdoğan, direksiyonuna geçtiği cumhurbaşkanlığı makam aracı ile Cumhurbaşkanı
Gül, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ve Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai’yi cuma namazına götürmüştür.110
Sonuç olarak 2010 yılı boyunca Türkiye-Pakistan ilişkileri belki de ilk defa tüm boyutları ile masaya yatırılıp stratejik bir vizyon
çizilmeye çalışılmıştır. Türkiye ve Pakistan artık sadece kardeş ülke
olarak kalmamalı, “stratejik iki müttefik” haline gelmelidir.111 Bunun
için de ilişkilerde siyasi ve ekonomik açıdan kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak somut ve ayrıntılı bir yol haritası acilen belirlenmelidir.
Hindistan
Hindistan’la hâlihazırda istikrarlı ve olumlu seyreden ilişkiler
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Şubat 2010’da Hindistan’a resmi
ziyarette bulunmasıyla gelişme kaydetmiştir. Cumhurbaşkanı Gül’e
Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın eşlik etmişlerdir.
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Gül, heyetinde bulunan Türk iş adamlarının da Hindistan iş
çevreleriyle yararlı toplantılar yaptığını anlatmıştır. “İki ülke arasında Soğuk Savaş döneminde bir ayrılığın söz konusu olduğunu’’
söyleyen Gül, Türkiye ile Hindistan’ın son yıllarda birbirini yeniden
keşfettiğini belirtmiştir. Türkiye ve Hindistan’ın uluslararası kuruluşlarda birbirini desteklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül,
Hindistan’ın Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi üyeliğine destek verdiğini, Türkiye’nin de 2011–2012 dönemi için Hindistan’ın üyeliğini
destekleyeceğini bildirdi.112 Ayrıca, İstanbul’da düzenlenecek Afganistan toplantısına Hindistan da davet edildi.113
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Hindistan Başbakanı Manhoman Singh ile görüşmesinde ağırlıklı olarak ekonomik ilişkiler
ele alındı. Gül, Hindistan’a orta dönemde 600 milyar dolarlık alt
yapı yatırımı yapılacağını söyledi.114 Bu toplam yatırım projesinin
Cumhurbaşkanı’nı tarafından bizzat açıklanması önemli bir nokta olmuştur. Gül, görüşmede, genel olarak Türkiye’nin Hindistan
ile ilişkilerini geliştirme kararlılığını vurgulamıştır. Türkiye’nin
Hindistan’da üç yeni başkonsolosluk açacağını belirten Gül, bunun
ilişkileri geliştirme kararlılığının ifadesi olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ile Hindistan arasındaki 3 milyar dolarlık
ticaret hacmini kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini de kaydetti.115
Hindistan’la kurulacak bir model ortaklığın siyasi ve ekonomik
olmak üzere iki önemli ayağı olması gerekmektedir. Siyasi ayakta
öncelikle Türkiye’nin Pakistan-Hindistan dengesini gözetmesi hayati
bir öneme haizdir. Bu noktada Türkiye geliştireceği Hindistan politikası konusunda Pakistan’ı birinci elden bilgilendirmeli ve politika
değişikliği konusundaki gerekçelerini iyi bir şekilde ortaya koymalıdır. Türkiye eğer Pakistan’la dostluğunu koruyarak Hindistan ile de
yakınlaşmayı başarabilirse başta Keşmir sorunu olmak üzere iki ülke
arasındaki sorunların çözümü noktasında ideal bir arabulucu haline
gelebilir.116
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de resmi ziyaret için Şubat
2010’da Hindistan’a gitmiştir. Bakan Gönül, ziyareti sırasında Hindistan Savunma Bakanı A.K. Antony ve diğer yetkililerle görüşmeler
yapmıştır.117 Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı yetkililerinin verdiği
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bilgilere göre, gezi sırasında üç ayrı doğrudan yatırım bağlantısı ile
Türkiye’ye Hindistan’dan yaklaşık 150 milyon dolar doğrudan yatırım girecek ve toplam 200 kişilik istihdam sağlanacaktır.118
Türkiye-Hindistan ilişkilerinde karşılıklı iyi niyet açıklamaları
göze çarpmaktadır. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörizmle uzun yıllardır mücadele etmek zorunda kalan Türkiye’nin,
Hindistan’ın terörizmle mücadelesini desteklediği bildirilmiştir.119
Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Raminder Singh Jassal, Türkiye’de
diğer dinlere karşı tarihten gelen bir saygının en iyi şekilde gösterildiğini belirtmiştir.120 Jassal, ayrıca, Türkiye ile Hindistan’ın ortak özelliklere sahip olduğunu belirterek, ülkesinde 170 milyon
Müslüman’ın yaşadığını hatırlatmıştır.121
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) İran ve Hindistan
ile ilişkileri geliştirmek için harekete geçmiştir. Bursa’ya gelen İran
ve Hindistanlı otomotiv şirketleriyle görüşmeler yapan OİB yetkilileri ticaret hacminin geliştirilmesine çalışmaktadır.122 2009 mali
krizinden en az zararla çıkan ender ülkelerden olan Hindistan ve
Türkiye’nin Sanayi ve Ticaret Bakanları ile önde gelen iş adamları,
24-25 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenen işbirliği toplantılarında bir
araya gelmiştir.123 Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye’nin
birkaç yıl içinde ticaret hacmini Bağımsız Devletler Topluluğu’yla
(BDT) 100 milyar dolara, Hindistan’la da 10 milyar dolara çıkarmasını beklediklerini bildirmiştir.124
Bangladeş
2010 yılı içerisinde Bangladeş’le ilişkilerde en dikkate değer gelişme Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve başbakan Erdoğan’ın bu ülkeyi
ziyaretleri olmuştur. Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Zillur
Rahman’ın davetlisi olarak Cumhurbaşkanı Gül Şubat 2010’da bu
ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.125 Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Gül’e Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da eşlik etmiştir. Cumhurbaşkanı Gül, Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu
ile toplantısında Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostluğu iki ülke
halklarının yararına değerlendirme zamanının geldiğini dile getir-
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miştir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Bangladeş Ticaret
ve Sanayi Odaları Federasyonu arasında 600 milyon dolara yakın
olan ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasını kapsayan iyi
niyet mutabakatı imzalanmıştır.126 Bangladeş hükümeti dere yatağı
ıslahı ve gemi inşaatı başta olmak üzere enerji, turizm ve teknoloji
alanlarında Türkiye’nin rehberliğini istemiştir.
Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Zillur Rahman
Bangladeş’in gelişme programını tamamlaması için sayılan sahalarda Türkiye’nin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Gül, ayrıca Bangladeş’in Başkenti Dakka’da bulunan Ümit
Türk Okulu’nu ziyaret etmiştir.127
Ülkeler arasındaki ikinci önemli temas Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Bangladeş ziyareti olmuştur. 2010 yılının Kasım ayında
G-20 zirvesine katılmak için gittiği Güney Kore’den sonra Bangladeş’e
geçen Başbakan Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve daha
sonra Cumhurbaşkanı Muhammed Zillur Rahman ile bir araya gelmiştir. 128
Başbakan Erdoğan, Bangladeşli meslektaşı ile düzenlediği basın
toplantısında, “Kurtuluş Savaşı›mızda buradaki kardeşlerimizin yüreklerinden koparak verdiği desteği unutmadık, hiç unutmayacağız.
1971›de bağımsızlığını ilan ettiğinde Bangladeş’i tanıyan ilk ülkelerden biri Türkiye oldu. Biz Türkiye olarak Bangladeş›e gereken desteği her zaman vereceğiz. Bangladeş’i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.” şeklinde konuşmuştur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Bangladeş’teki temaslarının son bölümünde 1996 yılında kurulan
ve 550 öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Türk Ümit Okulu’nu
ziyaret etmiştir.129
Bangladeş ise 160 milyonluk nüfusuna rağmen dünyadaki ekonomik hacmiyle ancak 58. sırada yer alan fakir bir ülke konumundadır. Bununla birlikte 1971’de Pakistan’dan ayrılan Bangladeş de tıpkı
Pakistan gibi uluslararası sorunlarda sürekli Türkiye’ye destek olmuş
dost bir ülkedir. Hatta Bangladeş, 1984’te KKTC ilan edildiğinde
Türkiye’yle birlikte bu ülkeyi tanımış daha sonra uluslararası baskılar üzerine tanıma işlemini geri almak zorunda kalmıştı. Türkiye ile
Bangladeş arasında hiçbir siyasi sorun olmamakla birlikte ikili ilişki-
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ler hep düşük yoğunluklu kalmıştır.130 İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2010 yılı itibariyle 1 milyar dolara çıkması bu açıdan olumlu
bir gelişmedir. Bu noktada Ankara ile Dakka arasındaki ekonomik
ilişkiler daha anlamlı hale getirilebilir. Türk şirketleri Bangladeş’te
özellikle inşaat ve gıda sektöründe önemli yatırımlar yapabilirler.
Siyasi konularda da Türkiye ve Bangladeş stratejik bir işbirliğine
gidebilir. Öncelikle her iki ülkenin temel dış politika stratejilerinin
belirlenerek hangi konularda işbirliğinin derinleştirilebileceği kararlaştırılmalıdır. Tabii bu açıdan her iki ülkenin birbirini daha fazla tanıması gerekmektedir. Bu noktada ticari ilişkilerin artması ve turistik amaçlı da olsa sivil toplum düzeyindeki temasların yoğunlaşması
gerekmektedir. THY’nin Aralık 2010’dan itibaren Başkent Dakka’ya
doğrudan seferler başlatması da önemli bir adımdır.131
Nepal, Sri Lanka, Bhutan ve Maldivler
Türkiye’nin bu dört Güney Asya ülkesiyle ilişkileri oldukça zayıf
düzeyde olup bu ülkelerde diplomatik temsilcilikleri de bulunmamaktadır. 2010 yılında da Ankara’nın bu ülkelerle teması son derece
düşük düzeyde kalmıştır.
Değerlendirme
Türkiye’nin Doğu Asya politikasına genel olarak bakıldığında
2010’nun önceki yıllara göre daha hareketli geçtiği anlaşılmaktadır.
Türkiye henüz bütüncül bir Asya politikası geliştirememişse de, bunun zaman içerisinde hızla şekillenmeye başladığı görülmektedir.
Türkiye’nin ekonomisinin büyümesi ve dış ticaret hadlerinin artması
dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Doğu Asya’da da etkisinin yayılmasına zemin hazırlamaktadır. 2010 yılında gerçekleşen
karşılıklı üst düzey ziyaretlerden Türkiye’nin nüfuz artışını anlamak mümkündür. Türkiye, Doğu Asya’ya açılırken önceliği büyük
ülkelere vermektedir. Bu açıdan Türkiye’nin Asya stratejisi zamanla
G-20’nin Asyalı üyelerine göre şekillenmeye başlayacaktır. Ankara
Kuzeydoğu Asya’da zaten Çin, Japonya ve Güney Kore’ye dayalı bir
politika izlemekteydi. Son yıllarda buna Güney Asya’da Hindistan
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ve Güneydoğu Asya’da Endonezya eklenmiştir. Benzer şekilde de bu
Asyalı ülkeler de G-20 üyesi Türkiye’yi kendilerine bölgesel bir ortak
olarak görmeye başlamışlardır. Dolayısıyla Asya’nın büyük ülkeleri arasında artan stratejik ilişkiler söz konusudur. Türkiye’nin Çin,
Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Endonezya ile ilişkilerinin hem
siyasi hem de ekonomik açıdan 2010 sonrası da gelişmeye devam
edecektir.
Ankara açısından Asya’da en büyükler arasında yer almayan ama
ekonomik potansiyeli yüksek ve kendi bölgelerinde etkili ikinci
grupta yer alan ülkeler de önem taşımaktadır. Bu ülkeler arasında
Kuzeydoğu Asya’dan Tayvan, Güney Asya’dan Pakistan ve Bangladeş
ve Güneydoğu Asya’dan Malezya, Tayland, Vietnam, Singapur ve Filipinler gelmektedir. Ankara birinci gruptaki daha büyük ülkelerle
ilişkilerini geliştirdikçe zamanla ikinci grupta yer alan ülkelere de
yönelmeye başlayacaktır.
Şimdilik Ankara’nın gündeminde pek yer almayan ama en azından temaslarını artırmak istediği üçüncü grup ülkeler ise Asya’nın
zayıf ve ekonomisi küçük ülkeleridir. Kuzey Kore ve Myanmar sorunlu siyasi yapıları, Laos, Kampoçya, Brunei, Sri Lanka, Nepal,
Maldivler ve Bhutan yetersiz ekonomik potansiyelleri dolayısıyla
Türkiye açısından çok cazip gözükmemektedir. Ekonomik bir işbirliği olmaksızın Türkiye’nin Asya’nın bu zayıf ülkeleriyle sürdürülebilir
ve güçlü bir ilişki kurması pek mümkün değildir.
Son olarak Türkiye’nin ASEAN ile geliştireceği kurumsal işbirliği Asyalı ülkelerle sadece ikili çerçevede geliştirmeye çalıştığı ilişkileri açısından daha büyük bir açılım fırsatı sağlayabilir. Bu açıdan
Türkiye’nin 2010 yılında ASEAN’la imzaladığı işbirliği anlaşması bir
dönüm noktası niteliğindedir. Türkiye eğer ASEAN’a gözlemci üye
olabilirse Asya’nın gündemine daha iyi vakıf olup işbirliğini daha da
derinleştirebilecektir.
Türkiye’nin Doğu Asya Politikası 2010 Kronolojisi
5 Ocak

Japon Dışişleri Bakanı Katsuya Okada’nın Türkiye ziyareti

27 Ocak

Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi’nin Türkiye ziyareti
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7 Şubat

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Hindistan ziyareti

13 Şubat

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün Hindistan ziyareti

14 Şubat

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bangladeş ziyareti

2 Nisan

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Pakistan ziyareti

3 Mayıs

Japon Prensi Tomohitho Mikasa’nın Türkiye ziyareti

27 Mayıs

Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Mazruki Ali’nin Türkiye ziyareti

13-16 Haziran

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Güney Kore ziyareti

16 Haziran

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın Çin ziyareti

1 Temmuz

Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono’nun
Türkiye ziyareti

22 Temmuz Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Takahiro Yomomichi’nin
Türkiye ziyareti
23-24 Temmuz Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Vietnam’ın
Başkenti Hanoi’de düzenlenen 17. ASEAN Zirvesine katılması ve ASEAN ile Türkiye arasında “Dostluk ve İşbirliği
Anlaşması”na imza atmılması
9 Ekim

Çin Başbakanı Wen Jiabao’nun Türkiye ziyareti

12 Ekim

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ziyareti

1 Kasım

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Çin ziyareti

4 Kasım

İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın Çin ziyareti

4 Kasım

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın Çin ziyareti

6 Kasım

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın Japonya ziyareti

13 Kasım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore seyahati

14 Kasım

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Bangladeş ziyareti

26 Kasım

Japonya Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Tadahiro
Matsushita’nın Türkiye ziyareti

22 Aralık

Tayland Dışişleri Bakanı Kasit Piromya’nın Türkiye ziyareti

24 Aralık

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’nin Türkiye ziyareti

7 Aralık

Pakistan Başbakanı Rıza Gilani’nin Türkiye ziyareti

26 Aralık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Çin ziyareti

28 Aralık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Japonya ziyareti

28 Aralık

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ’in Türkiye
ziyareti
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2010 Yılı Türkiye-Latin Amerika İlişkilerine Genel Bir Bakış
Arjantin, Bolivya, Şili, Kosta Rica, Brezilya, Kolombiya, Küba,
Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Riko, Uruguay ve Venezüela ile Bahamalar, Barbados, Dominik Cumhuriyeti
gibi küçük ülkeleri kapsayan Latin Amerika ve Karayipler bölgesi
ile Türkiye arasındaki ilişkiler 2006 yılının “Latin Amerika ve Karayipler yılı” ilan edilmesi ile birlikte ivme kazanmaya başlamıştır.1
1998 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı”nın 2006 yılında gözden geçirilmesi
ve özellikle 2008 yılından itibaren bölge ülkeleri ile başlayan ticari,
ekonomik temaslar ile bakanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmeler,
bir blok olarak küresel güç haline gelmeyi hedefleyen Latin Amerika ülkeleri ile yine küresel bir aktör olmayı kendisine hedef edinen
Türkiye arasında artan dirsek temasının göstergesi olmuştur. 2009
yılında devlet ve hükümet başkanları ve bakanlar düzeyinde yoğun
bir biçimde gerçekleşen temaslar 2010 yılında da devam etmiştir.
2010 yılında Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin genel görünümü,
bu dirsek temasının artırılmaya çalışıldığı ve Latin Amerika’nın
Türkiye’nin yeni bölgelere açılma stratejisinin bir parçası olarak görüldüğü yönündedir.2
Bölge ülkeleri ile ikili ilişkilere bakıldığında ise; Latin AmerikaKarayipler bölgesinin iki önemli siyasal ve ekonomik bloğu olan Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve AND Grubu ülkeleri
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ile ilişkilere 2010 yılında ağırlık verildiği görülmektedir. Özellikle;
Brezilya, Arjantin, Şili, Ekvador ve Venezüela; Türk dış politikasının
gündemini oluşturan gelişmelerde sıkça yer alan ülkeler olmuşlardır.
Ticaret ve enerji alanında işbirliği konusunda aşamalar kaydedilmiş,
ancak coğrafi uzaklık faktörü ilişkilerin ileriye götürülmesi konusunda engel teşkil etmeye devam etmiştir.
2010 yılı; Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlıklarının 200. yılı
olması sebebiyle sembolik olarak önem taşımaktadır. Böylesi önemli
bir yılda, Latin Amerika ülkelerinin Türkiye’deki diplomatik temsil
düzeylerinde bir artış gerçekleşmesi, Türkiye-Latin Amerika ilişkileri açısından kayda değer bir gelişmedir. 2010 yılında, Ekvador ve
Peru Türkiye’deki temsilciliklerini büyükelçilik düzeyine çıkarmışlar
ve elçiliklerini aktif olarak faaliyete geçirmişlerdir.3
2010 yılının Latin Amerika-Türkiye ilişkileri açısından öne çıkan en önemli gelişmelerinin; Türkiye ve Brezilya’nın İran’ın nükleer
programının denetim altına alınmasına ilişkin ortak arabuluculuk
girişimleri; 2010 yılının Mayıs ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki bir heyetle ilk kez başbakan düzeyinde gerçekleşen ve Brezilya, Arjantin ve Şili’yi kapsayan gezi;4 Türk işadamlarının bölge ile ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çabaları, Arjantin ile
Buenos Aires’te Atatürk heykelinin açılmasına izin verilmemesi ile
yaşanan diplomatik kriz ve İsrail’in Mavi Marmara insani yardım gemisine gerçekleştirdiği saldırı karşısında Latin Amerika ülkelerinin
göstermiş olduğu ortak tepki olduğu söylenebilir. Sonraki bölümlerde ayrıntıları ile değinilecek bu gelişmelere rağmen, 2010 yılında
Latin Amerika ülkeleri ile ilişkiler Türk dış politikası gündeminde
öncelikli olmaktan uzak olmuştur. 2010 yılında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından gerçekleştirilen 81 ziyaretin %56’sı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine iken, Latin Amerika ülkeleri Afrika
ülkeleri ile birlikte %4’lük oranla son sırada yer almıştır.5 Aynı şekilde, dışişleri bakanları tarafından 2010 yılında Türkiye›ye gerçekleştirilen ziyaretlerde de, Latin Amerika ülkeleri %4›lük oranla son
sırada yer almaktadır.6
MERCOSUR Ülkeleri ile İlişkiler
Türkiye’nin dış politikasını çeşitlendirme ve küresel düzeyde siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirme hedefini gerçekleştirmesi açı-
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sından MERCOSUR ülkeleri büyük önem taşımaktadır. 1991 yılında kurulan Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR), başkenti
Uruguay’ın başkenti Montevideo’da yer alan ve Brezilya, Arjantin,
Uruguay ve Paraguay’dan oluşan Avrupa Birliği benzeri bir ekonomik entegrasyon örgütüdür. Diğer Latin Amerika ülkelerinden Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili birliğin ortak üyeleri iken,
Venezüela da tam üyelik aşamasındadır.7
Önemli bir ticaret hacmine sahip MERCOSUR ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye’nin politik ve ekonomik çıkarları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, MERCOSUR ile
bir Serbest Ticaret Antlaşması yapılması son dönem Türk dış politikasının önemli hedeflerinden birisi olmuştur. 2009 yılında bu anlaşmanın yapılmasına dair taraflar arasında mutabakat sağlanmış ve
bunun için ön çalışmalara başlanmıştır. 2010 yılında MERCOSUR
ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Antlaşması’nın koşullarına dair
iki tur görüşme yapılmış ve müzakerelerin 2011 yılında başlamasına karar verilmiştir.8 2010 yılının Aralık ayında ise, MERCOSUR’un
Brezilya’nın ev sahipliğinde yapılan toplantısına Türkiye de davet
edilmiş ve toplantıya Türkiye adına katılan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye-MERCOSUR Siyasi İstişare ve
İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzalamıştır.9 Tarafların düzenli olarak
bir araya gelerek diplomatik, siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirmesine olanak tanıyan bu belge, Serbest Ticaret Antlaşması müzakerelerinin başlaması açısından önemli bir aşamadır ve Türkiye’nin
Latin Amerika ve Karayipler açılımının 2010 yılında ortaya çıkardığı
somut sonuçlardan birisidir.
Türkiye’nin son yıllarda hız verdiği Latin Amerika açılımının
ekonomideki olumlu sonuçları da 2010 yılında gözlemlenebilmiştir. Türkiye’nin başta Brezilya olmak üzere, MERCOSUR ülkeleri
ile yoğunlaştırdığı ilişkilerin sonucunda, aşağıdaki tablolarda da
görülebileceği gibi, bölgeyle olan dış ticaret hacminde 2010 yılında
önemli bir artış sağlanmıştır. Ancak ithal ve ihraç edilen malların
türlerinde bir farklılık olmamış ve bölge ülkelerine, otomobil parçaları, makine, demir ve çelik levha, dış lastik, tütün, gübre, fındık,
çamaşır makinesi, buzdolabı, traktör, metal işleme makineleri ihraç
edilirken; Türkiye’nin ithal ettiği başlıca ürünler ise, demir cevheri,
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kahve, pamuk, yağlı tohum ve meyveler, hayvansal yağlar, soya fasulyesi ve yağı, petrol yağları, mısır, yün ve pirinç olmuştur.10 Bunun
yanı sıra, MERCOSUR-Türkiye ilişkilerinde dış ticaret açığının da
devam ettiği gözlemlenmektedir. Bu durumun başlıca sebebi ise taraflar arasındaki Serbest Ticaret Antlaşması’nın 2010 yılında da hayata geçirilememesidir.
Tablo 1. Türkiye’nin MERCOSUR ülkelerine ihracatı
(1000 dolar)11
Ülke
MERCOSUR
Brezilya
Arjantin
Uruguay
Paraguay

2007
304.2
229.9
61.1
8.3
1.5

2008
442.7
318
107
14.4
3.1

2009
480
388.1
73.6
10.5
7.6

2010
849.825
614.015
179.195
31.808
24.807

Tablo 2. Türkiye’nin MERCOSUR ülkelerinden ithalatı
(1000 dolar)12
Ülke
MERCOSUR
Brezilya
Arjantin
Uruguay
Paraguay

2007
1.629,2
1.172,6
417,5
36,0
2,9

2008
2.293,3
1.423,8
789,8
26,3
53,2

2009
1.433,8
1.105,8
225,8
30,0
72,0

2010
2.022,451
1.347,525
281.128
171.877
221.921

MERCOSUR ülkeleri ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere bakıldığında ise, Türkiye ile Brezilya arasında derinleşen ilişkiler ve Arjantin ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin 2010 yılında öne çıkan
gelişmeler olduğu görülmektedir.
2010 yılının Türkiye-Brezilya ilişkileri açısından oldukça hareketli bir yıl olduğu söylenebilir. İki ülke arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesi, gerek Türkiye’nin gerekse Brezilya’nın küresel aktör
olma hedefleri açısından önemlidir. Farklı bölgelerde söz sahibi
olmak isteyen Türkiye için Brezilya önemli bir stratejik ortak iken,
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Ortadoğu’da etkin olma amacı taşıyan Brezilya da Türkiye ile ortak
hareket etmek durumundadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik açıdan daha fazla önem kazandığı 2010 yılındaki diplomatik derinleşmenin temelleri Ocak ayında Brezilya Dışişleri Bakanı Celso
Amorim’in Türkiye’ye ziyareti sırasında atılmıştır. Bu ziyaret sonucunda, iki ülke Medeniyetler İttifakı projesinde birlikte hareket etme
ve bakanlıklar arasındaki ilişkileri düzenli istişare seviyesine çıkarma kararı almıştır.13 Buna ek olarak; Türkiye ve Brezilya Stratejik
İşbirliği Eylem Planı üzerinde anlaşmaya varmış ve özellikle enerji
kaynakları alanında işbirliğini artırmaya karar vermiştir.14 2010 yılının başında alınan bu kararların üç önemli sonucu olmuştur.
Bu sonuçlardan birincisi, Brezilya ile Türkiye’nin İran’ın nükleer
programının denetimi konusunda yaşanan uluslararası sorunda ortak arabuluculuğa soyunması olmuştur. Türkiye ve Brezilya’nın İran’ı
ikna çabaları sonuç vermiş ve 17 Mayıs 2010’da üç ülke arasında
İran’a ait zenginleştirilmiş uranyumun Türkiye’de muhafaza edilmesi
konusunda bir anlaşmaya varılmıştır. Antlaşmaya göre; İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun bilgisi ve onayı dâhilinde, gereken
teknik düzenlemeler yapılarak, elinde bulundurduğu 1.200 kilogram
düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu muhafaza edilmek üzere Türkiye’ye göndermeyi kabul etmiştir. Bunun yanı sıra, taraflar
Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na bağlılıklarını
ve nükleer enerjinin barışçı kullanımı hakkını savunduklarını da bu
antlaşma ile dile getirmişlerdir.15
Türkiye, Brezilya ve İran bu antlaşma ile sorunun çözüldüğünü ve
artık İran’ın nükleer programı ile ilgili Birleşmiş Milletler yaptırımlarına gerek olmadığını savunmuş ve İran antlaşmadan doğan ilk yükümlülüğünü yerine getirerek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na
gereken bildirimleri yapmıştır.16 Buna karşılık, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olmak üzere, diğer ülkeler bu anlaşmaya
temkinli yaklaşmış ve anlaşmayı yetersiz bulmuştur. Bu ülkeler;
İran’ın Türkiye ve Brezilya ile değil, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile anlaşması gerektiğini savunmuş, İran’ın elinde bulundurduğu
uranyumun tamamını elden çıkarmadığını ve Türkiye’de muhafaza
edilecek uranyumun nasıl kullanılacağının da yeterince açık olmadığını iddia etmiştir.17 Bu güvensizlik, Birleşmiş Milletler Güvenlik
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Konseyi’ne de yansımış ve takas antlaşmasına rağmen, Türkiye ve
Brezilya’nın olumsuz, Lübnan’ın da çekimser oyuna karşılık on iki
oyla Güvenlik Konseyi’nden haziran ayında İran’a karşı yeni bir yaptırım paketi çıkmıştır.18 Bunun yanı sıra, ağustos ayında da Brezilya
bu yaptırımlara uymayı kabul etmiştir.19 Dünya kamuoyunda yankı bulan bu girişimin kısa vadedeki başarısızlığına rağmen, Türkiye
ve Brezilya’nın konu ile ilgili çabaları devam etmiştir. 25 Temmuz
2010’da Brezilya Dışişleri Bakanı Celso, Türk Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu ve İranlı meslektaşları Manuçehr Muttaki, Türkiye’de bir
araya gelerek alınabilecek önlemleri ve teknik konuları ele almışlardır. İran’ın nükleer programının denetimi ile ilgili Türkiye ile Brezilya arasındaki işbirliği, iki ülkenin de küresel aktör olma hedefleri
açısından önemli bir süreç olmuştur.
2010 yılı başında alınan işbirliği kararının ikinci sonucu, taraflar
arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğinin artmasıdır. Karadeniz’de
petrol arama çalışmalarında ortak hareket eden Petrobras (Brezilya
Petrolleri) ile TPAO işbirliğine ek olarak, Brezilya’nın Embraer şirketi ile de Türkiye’de uçak yapımı konusunda ortaklık kararı verilmiştir.20 Türk hükümeti tarafından yapılan bu anlaşma ile Embraer
ile Türk Uzay ve Havacılık Kurumu’nun (TAI) konu üzerinde ortak
çalışma yapması kararlaştırılmıştır. 2010 yılı başında alınan işbirliği
kararının üçüncü önemli sonucu ise diplomatik ilişkilerin hükümet
başkanı seviyesine çıkması ve sıklaşması olmuştur.
25 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı R. Tayyip Erdoğan, Brezilya, Arjantin ve Şili’yi kapsayan bir ziyarete başlamış ve bölgeyi ziyaret eden ilk Türk başbakanı olmuştur. Bu ziyaret
sırasında 28-29 Mayıs tarihlerinde Brezilya’da düzenlenen üçüncü
Medeniyetler İttifakı Forumu’nda konuşma yapan Erdoğan, Brezilyalı işadamlarıyla da ekonomik işbirliğinin artırılması konularında
görüşmek üzere bir araya gelmiştir.21
2010 yılı, Türkiye-Arjantin ilişkileri açısından gerginliklerin
öne çıktığı bir yıl olmuştur. Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın Latin
Amerika ziyaretinin ayaklarından birisi olan Arjantin’e 30 Mayıs
2010’da yapılması planlanan ziyaret iptal edilmiştir. Bu ziyaret sırasında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Jorge Newbury
Parkı’nda yapılması planlanan Atatürk anıtının açılışı, şehirdeki Er-
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meni lobisinin çabaları sonucunda, Otonom Buenos Aires Yönetimi
Çevre ve Kamusal Alan Bakanlığı tarafından iptal edilmiştir.22 Bu
iptale Türk makamları tarafından tepki gösterilmiş, Arjantin hükümeti ise, otonom yönetimlerin kararlarına müdahale etme yetkisi olmadığı gerekçesiyle, krizi çözmek adına herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Bu kriz neticesinde iptal edilen ziyaret ile birlikte, iki
ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi
açısından önemli bir fırsatın 2010 yılında kaçırıldığı söylenebilir.
Orta Amerika, Karayip Ülkeleri ve Meksika ile İlişkiler
2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği
ziyaret ve sonrasında, Latin Amerika’nın önemli aktörlerinden olan
Meksika ile Türkiye arasındaki ilişkiler 2010 yılında derinleşme eğilimi göstermiştir. 2010 yılında iki ülke BM Güvenlik Konseyi’nde
geçici üye olarak birlikte görev yapmış, ayrıca G-20 ve OECD’de de
birlikte çalışmışlardır. Uluslararası örgütler düzeyinde yürütülen bu
temaslar, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmiştir. Bu gelişmenin
örneklerinden birisi, temmuz ayında parlamento başkanları düzeyinde yaşanmıştır. ABD’nin Arizona eyaletinde çıkarılan ırkçı ve
ayrımcı göçmen yasasına karşı Meksika tarafından hazırlanan protesto bildirisine, Cenevre’de toplanan Dünya Parlamento Başkanları
toplantısı sırasında, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Avrupa
Konseyi Parlamenterler Birliği Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye
adına imza koymuştur.23
12-13 Ağustos 2010 tarihlerinde, Meksika Dışişleri Bakanı Patricia Espinosa, on sekiz yıl aradan sonra Türkiye’yi ziyaret eden
ilk Meksika dışişleri bakanı olmuş ve Türk meslektaşı Ahmet
Davutoğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelmiştir.24 Bakanlar arasındaki temaslar sonucunda, Meksika ile Türkiye arasında “Eğitim,
Bilim, Kültür, Sanat, Basın-Yayın, Gençlik, Spor Alanlarında İşbirliği
Programı” ile “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Konusunda İşbirliği
Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır.25 2010 yılında, ayrıca, iki ülke
arasında Sağlık Alanında İşbirliği Antlaşması imzalanmıştır.26 Diplomatik ve siyasi işbirliğinin yanı sıra, 2010 yılında Meksika ile Türkiye arasında akademik işbirliği de artmıştır. Meksika’nın önde gelen
düşünce kuruluşlarından COMEXI (Consejo Mexicana de Asuntos
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Internacionales) ile Türkiye’deki önemli araştırma kuruluşlarından
TASAM (Türk-Asya Araştırmaları Merkezi) arasında bir işbirliği
protokolü imzalanmıştır.27
2010 yılı, pek çok Latin Amerika ülkesi gibi Meksika için de
önemli bir yıl olmuştur. 2010 yılında Meksika bağımsızlığının 200.
yılını, devrimin ise 100. yılını kutlamıştır. Türkiye-Meksika iyi ilişkilerinin göstergesi olarak, bu kutlamalar çerçevesinde Türkiye
de Meksika’ya önemli bir jest yapmış ve 1910 yılında o dönemde
Meksika’da yaşayan Osmanlı cemaati tarafından Meksika şehrine
hediye edilen Osmanlı Saat Kulesi’ni restore edip şehre 9 Eylül 2010
tarihinde yeniden hediye etmiştir.28 Bunu takiben, 19 Kasım 2010’da
İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Meksika Belediye Başkanı Marcelo Ebrard arasında imzalanan bir protokol ile, iki şehir
kardeş şehir ilan edilmiştir.29 2010 yılında ayrıca, Meksika ile Türkiye
arasında 2009 yılında yapılan vize kolaylığı antlaşması uygulanmaya
başlamış ve iki ülke arasında doğrudan uçak seferleri başlatılması
için alt yapı çalışmaları başlamıştır.30
Tüm bu diplomatik ilişkilerin ekonomik olarak da 2010 yılında
sonuç verdiği söylenebilir. Tabloda da görüldüğü üzere, Türkiye ile
Meksika arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre önemli bir
artış göstermiştir. Ancak, Türkiye aleyhine ticaret açığı da devam etmektedir.
Tablo 3. Türkiye-Meksika Ticaret Verileri (1000 Dolar)31
Yıl
2006
2007
2008
2009
2010

İthalat
261.944.32
352.196.654
379.813.398
335.226.000
494.608.000

İhracat
140.778.329
196.750.471
152.165.812
93.303.000
145.508.000

2010 yılında Orta Amerika ile Karayipler’in diğer ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerde kayda değer gelişmelerin yaşanmadığını
ve Türkiye’nin Latin Amerika açılımının 2010 yılında bölge ülkeleri
olan Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, Panama ve Küba’ya yoğunlaşmadığını söylemek mümkündür.
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Ancak, 2010 yılında Türk işadamları bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme yolunda önemli adımlar atmıştır. 2010 yılının kasım ayında,
Türk işadamları, “Latin Amerika Anadolu ile Buluşuyor” adı altında, Orta Amerikalı işadamları ve diplomatları Mersin’de ağırlamış
ve Türkiye’nin bölge ülkelerinin Asya ve Ortadoğu’ya açılan kapısı
olabilmesi için ilk adımlar atılmıştır.32
Küba örneğinin göstermiş olduğu gibi, 2010 yılında Orta Amerika ve Karayip ülkeleri ile ekonomik ilişkilerde ve özellikle ithalatta
artış gözlenmekte ve Türk işadamlarının bölgeye olan ilgisinin 2010
yılında artmış olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 4. Türkiye ile Küba arasındaki Dış Ticaret (1000 dolar)33
Yıl
2007
2008
2009
2010

İthalat
1.474
472
1.653
1.698

İhracat
32.212
20.090
10.507
15.264

Tablo 5. Türkiye ile Orta Amerika-Karayip Ülkeleri arasındaki
Dış Ticaret (1000 dolar)34
Yıl
2009
2010

İthalat
475.745
622.763

İhracat
621.826
598.187

AND Grubu ile İlişkiler
Latin Amerika’nın önemli entegrasyon girişimlerinden birini
oluşturan AND Grubu, 1969 yılında oluşturulmuş bir ekonomik işbirliği örgütüdür. Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru, Venezüela ve
Şili’nin üyesi olduğu AND Grubu, MERCOSUR’a ek olarak, önemli bir ekonomik işbirliği potansiyeline sahiptir ve Türkiye’nin Latin
Amerika açılımın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 2009 yılında hızlandırılan ilişkilerin, 2010 yılında da derinleştirildiğini ve Türkiye’nin AND Grubu ile diplomatik ve ekonomik
ilişkilerinde ilerleme kaydettiğini söylemek mümkündür.
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2010 yılında, AND Grubu ile ilişkilerde öne çıkan ülke Şili olmuştur. Latin Amerika ülkeleri arasında Türkiye ile Serbest Ticaret Antlaşması imzalayan tek ülke olan Şili ile ekonomik ilişkilerin
2010 yılında da arttığı görülmektedir. 2009 yılında imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması’nın 2011’de yürürlüğe girmesi için gereken
hazırlıklar 2010 yılında tamamlanmış, anlaşma her iki ülke parlamentolarında onaylanmış ve Bakanlar Kurulu kararı ile Şili’de Ticaret Müşavirliği açılmıştır.35 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın mayıs
ayı sonunda çıktığı Latin Amerika turunun son durağının Şili olması planlanmış ve deprem sonrası Şili’nin yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye’nin desteği gündeme gelmiştir. Ancak, İsrail’in
Gazze’ye giden yardım gemilerine saldırısı sonucunda, ziyaret yarıda
kesilmek zorunda kalmış ve liderler düzeyindeki ikili temaslar gerçekleşememiştir.36
Türkiye’nin Latin Amerika açılımın ekonomik alanda somut sonuçlarının 2010 yılında en fazla gözlenebildiği ülkelerden birisi Şili
olmuş ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 172 milyon dolardan, 393 milyon dolara çıkmıştır.
Tablo 6. Şili-Türkiye Dış Ticaret Hacmi (1000 Dolar)37
Yıl
2007
2008
2009
2010

İthalat
324.110
200.387
134.732
311.709

İhracat
41.843
50.267
37.434
81.215

2010 yılında Türkiye’nin AND Grubu ülkelerinden Ekvador ile
ilişkilerinde de önemli açılımlar yaşanmıştır. 2010 yılının Türkiye ile
Ekvador’un birbirini ekonomik olarak keşfettiği yıl olduğunu söylemek mümkündür. 2010 yılının sonlarında, Ekvador Dış Ticaret
Bakan Yardımcısı Francisco Rivadeniera başkanlığındaki bir heyet
Türkiye’yi ziyaret etmiş ve önemli ekonomik açılımların temeli atılmıştır. İki ülke arasında Ticari İşbirliği Anlaşması ve Ekonomik ve
Ticari Ortaklık Protokolü imzalanmıştır.38 Heyet ayrıca Mersin’de
de temaslarda bulunmuş, Mersin Limanı, Serbest Bölge ve Organize Sanayi’yi ziyaret ederek, Ekvador’un Orta Asya, Ortadoğu ve
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Kuzey Afrika’ya açılmasında Mersin’in yaratacağı olanakları değerlendirmiştir.39 Bu çabaların bir göstergesi olarak Türkiye ile Ekvador
arasındaki dış ticaret hacminde ve özellikle Türkiye’nin ihracatında
önemli bir artış yaşanmıştır.
Tablo 7. Ekvador-Türkiye Dış Ticaret Hacmi (1000 Dolar)40
Yıl
2009
2010

İthalat
77.4
68

İhracat
16.4
29.5

Latin Amerika’nın önemli siyasi güçlerinden birisi olan Venezüela ile 2009 yılında hız kazanan diplomatik ilişkiler 2010 yılına da
taşınmış ve iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik temaslar
devam etmiştir. Kasım ayında Venezüela Dışişleri Bakanı Nicolas
Maduro Moros, 18 yıl aradan sonra Türkiye’yi ziyaret eden ilk Venezüela dışişleri bakanı olmuştur.41 Bu ziyaret sırasında iki ülke önemli
bir anlaşmaya imza atarak enerji alanında işbirliği kararı almıştır. Bu
antlaşmaya göre, Venezüela’da bulunan hidrokarbon kaynaklarının
aranması, üretilmesi, rafine edilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması konusunda Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı öncelikli
hak sahibi olmuştur.42 Ekonomik işbirliğine ek olarak, genç diplomatların eğitimi konusunda bakanlıklar arasında işbirliği ve parlamentolar arası işbirliği de bu ziyaret arasında iki ülke dışişleri bakanı
tarafından karara bağlanmıştır.43
İki ülke arasında bir krize sebep olan Türk tankeri Aqua’nın mürettebatının Venezüela makamları tarafından tutuklanması da Venezüela Dışişleri Bakanı Moros’un Türkiye ziyareti sonucunda çözüşmüştür. 2010 yılının şubat ayında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı
iddiasıyla Venezüela’da 23 mürettebatı ile alıkoyulan Aqua, Türk ve
Venezüela dışişleri bakanları arasında kasım ayında yapılan görüşmeler sonrasında, aralık ayında serbest bırakılmış ve Türkiye’ye dönmesine izin verilmiştir.44
2009 yılında düşüş gösteren Türkiye-Venezüela dış ticaret hacminin 2010 yılında artış gösterdiği gözlemlense de, henüz 2008 rakamları yakalanamamıştır ve ilişkilerin ekonomik yönünün 2010 yılında
da sönük kaldığı söylenebilir.
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Tablo 8. Venezüela ile Türkiye arasındaki dış ticaret
(1000 dolar)45
Yıl
2007
2008
2009
2010

İthalat
132.454
198.284
120.742
149.846

İhracat
41.699
27.696
36.420
44.166

Sonuç
2010 yılı Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin gelişmeyi ve derinleşmeyi sürdürdüğü bir yıl olmuştur. Farklı coğrafyada yer alan Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri, farklı coğrafyalara açılma konusunda karşılıklı yarar sağlama konusunda 2010 yılında önemli adımlar
atmışlardır. Türkiye açısından Latin Amerika ülkeleri ile ilişkilerin
geliştirilmesi yeni pazarlara açılma ve küresel politikaları yönlendirmede yeni ortaklar bulma açısından önem taşımaktadır. Latin Amerika ülkeleri açısından ise, Türkiye hem pazar olarak, hem de Orta
Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya açılan kapı olarak önemlidir.
2010 yılının Türkiye-Latin Amerika ilişkileri açısından iki önemli
getirisi olmuştur. Bunlardan ilki, Türkiye’nin bölgenin önemli güçlerinden olan Brezilya ile stratejik ortaklık alanında işbirliği yapması
ve küresel güç dengelerini etkileme potansiyeline sahip bir işbirliğinin temellerinin atılmasıdır. İran’ın nükleer programının denetimiyle ilgili girişimlerin başarısızlığa uğramasına rağmen, Brezilya ile
Türkiye’nin uluslararası toplumda birlikte hareket etmesi, iki ülkenin
de küresel öneminin artması açısından yararlı olacaktır. Brezilya’nın
yanı sıra, başta Meksika ve Venezüela olmak üzere, stratejik ortak
olma potansiyeline sahip diğer bölge ülkeleri ile ortak hareket alanlarının yaratılması Türkiye’nin çok boyutlu dış politikası açısından
gereklidir.
2010 yılında Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin yarattığı diğer
bir katma değer, ikili ilişkilere yeni aktörlerin katılmasıdır. Kültürel ve akademik işbirliği ilişkilerde önemli yer tutarken, yaşanan en
önemli gelişme Türk ve Latin Amerikalı iş çevrelerinin birbirleri ile
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daha fazla etkileşim içinde olmasıdır. Özellikle Güney Amerika ülkelerine yapılan ihracatta yaşanan iki katından fazla artış, bu etkileşimin başarılı sonuçlarının bir göstergesidir ve gelecekte yaşanacak
gelişmeler adına umut vericidir. Buna karşılık, ithalat ve ihracat dengesi karşılaştırıldığında ise, bir önceki yıla göre dış ticaret açığının
artmış olduğu görülmektedir. Bu durumun, Şili ile imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle ve MERCOSUR ile
Serbest Ticaret Antlaşması müzakerelerinin 2011 yılında başlaması
ile Türkiye lehine dönmesi beklenebilir. Serbest ticaret olanaklarının
artması ile birlikte, daha önce pazara girmesi önünde bir takım engeller olan ve Türkiye’nin ihracatta güçlü olduğu gıda ve tekstil gibi
kalemler de dış ticaret hacmi içinde yerini artıracak ve dış ticaret
dengesinin Türkiye lehine oluşmasına katkıda bulunacaktır.
Tablo 9. Türkiye ile Latin Amerika Ülkeleri Arasındaki dış
ticaret (2009)46
Bölge
Orta Amerika, Meksika ve
Karayipler
Güney Amerika

İhracat
(milyon dolar)

İthalat
(milyon dolar)

Dış ticaret
dengesi

597

476

+121

678

2.286

-1.608

Tablo 10. Türkiye ile Latin Amerika Ülkeleri Arasındaki dış
ticaret (2010)47
Bölge
Orta Amerika, Meksika ve
Karayipler
Güney Amerika

İhracat
(milyon dolar)

İthalat
(milyon dolar)

Dış ticaret
dengesi

598

622

-24

1.237

2.942

-1.705

2010 yılının, Türkiye-Latin Amerika ilişkileri açısından 2009
yılında başlayan açılımın sürdürülmesi ve ileriye taşınması açısından genel olarak istikrarlı bir yıl olduğunu savunmak mümkündür.
Türkiye’nin uluslararası örgütler çatısı altında ve küresel politikalarda daha fazla söz sahibi olma ve alternatif güç blokları oluşturma açı-
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sından, özellikle Brezilya, Meksika, Arjantin ve Venezüela gibi, önde
gelen Latin Amerika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesi önemlidir. Bu
stratejinin ilk adımları 2010 yılında atılmıştır ve bu adımların istikrarlı bir biçimde sürdürülmesi Türk dış politikası açısından önem
taşımaktadır.
Türkiye-Latin Amerika İlişkileri 2010 Kronolojisi
4-5 Ocak

Türkiye-Brezilya II. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu
Ankara’da toplandı.

20-22 Ocak Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Brezilya’da bakanlar
düzeyinde temaslarda bulundu.
16 Nisan

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Brezilya’da temaslarda bulundu.

27-30 Nisan Brezilya Savunma Bakanı Nelson Jobim Türkiye’de bakanlar
düzeyinde temaslarda bulundu.
16-17 Mayıs Türkiye, Brezilya ve İran, İran’ın nükleer programının denetimi konusunda anlaşmaya vardı.
26-30 Mayıs Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Brezilya’da temaslarda bulundu.
25 Temmuz Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim, Türkiye Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Monuçehr
Muttaki İran’ın nükleer programının denetimi konusunda
İstanbul’da bir araya geldi.
12-14 Ağustos Meksika Dışişleri Bakanı Patricia Espinosa Ankara’da temaslarda bulundu.
4-5 Kasım

Venezuella Dışişleri Bakanı Nicolas Moduro Moros Ankara’da
temaslarda bulundu.

15-17 Aralık Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış MERCOSUR
zirvesine katılmak üzere Brezilya’ya gitti.
Notlar
1
T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2010a.
2
“Ahmet Davutoğlu: 2011 hedefimiz dünyanın akil ülkesi haline gelmek”, Star, 30 Aralık
2010.
3
Ankara Üniversitesi, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, http://
latinamerika.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=22
4
“Başbakan tarihe geçti”, Bugün, 26 Mayıs 2010.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Cihan Haber Ajansı, 25 Aralık 2010.
A.g.e.
http://www.mercosur.int/
Anadolu Ajansı, 10 Aralık 2010.
A.g.e.
Dış Ticaret Müsteşarlığı, www.dtm.gov.tr
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi www.igeme.gov.tr
A.g.e.
T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2010b.
A.g.e.
A.g.e.
“İran-Türkiye-Brezilya Anlaşmasına Temkinli Yaklaşım” BBC, 17 Mayıs 2010, www.
bbc.co.uk/turkce/haberler/2010/05/100517_iran_deal_reactions.shtml?t=İran-TürkiyeBrezilya Anlaşması’na temkinli yaklaşım
A.g.e.
Bayram Sinkaya, Ali Kemal Yıldırım, “Türkiye-Brezilya-İran Mutabakatı ve Uluslararası
Sistemde Değişim Sancısı”, ORSAM, http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=821
“Brezilya’dan İran’a yaptırım şoku”, Yeni Şafak, 12 Ağustos 2010.
Star, 28 Mayıs 2010.
Zaman, 29 Mayıs 2010.
T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2010c.
21 Temmuz 2010, www.tumgazeteler.com
12 Ağustos 2010, www.tumgazeteler.com
T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2010d.
A.g.e.
A.g.e.
A.g.e.
A.g.e.
“Davutoğlu ile Espinosa Ortak Basın Toplantısı Düzenledi”, Zaman, 13 Ağustos 2010.
Dış Ticaret Müsteşarlığı, www.dtm.gov.tr
Cihan Haber Ajansı, 10 Kasım 2010.
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Türk dış politikasında 2003 yılından beri yaşanan hızlı trafik
2010 yılında Afrika ile ilişkilerde de kendisini göstermiştir. Türk dış
politikasının her geçen gün daha fazla çok boyutlu bir hal aldığı son
yıllarda, önceki yıllarda atılan adımların takibi ve derinleştirilmesi
son derece önemlidir. Bu çerçevede 2005 yılından beri cumhuriyet
döneminin en büyük ivmesini yakalayan Türkiye-Afrika ilişkileri
uzun vadede Türk dış politikasında önemli inceleme, tartışma ve
araştırma alanlarından birisi olmaya adaydır. Bu sürece küçük de
olsa bir katkı yapma bilinciyle yola çıkılan bu makalede Türkiye-Afrika ilişkilerinde 2010 yılında yaşanan gelişmelerin ekonomik, siyasi,
sosyal ve güvenlik açılarından bir dökümü yapılarak ilişkilerin genel
seyri ortaya konulacaktır.1
Türkiye-Kuzey Afrika İlişkileri
Bu bölümde Kuzey Afrika’dan kastımız Cezayir, Libya, Moritanya, Fas ve Tunus’tur. Mısır hem Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde bu bölüm altında sınıflandırılmamış olduğundan hem de başka
bölümlerde işlendiği için burada incelenmeyecektir. Genel olarak
bakıldığında 2010 yılında Türkiye’nin Kuzey Afrika ile ilişkileri önceki yıllara göre üst düzey siyasi ziyaretler açısından çok hareketli
geçmemiştir. Fakat bakanlar düzeyindeki ilişkilerin herhangi bir kesintiye uğramadan devam ettiği bir gerçektir. Bunun en temel sebeplerinden birisi siyasi ilişkilerdeki dalgalanmaların yerini belirli bir
olgunluğa bırakmasıdır. Başbakan veya devlet başkanı düzeyinde en
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son üst düzey ziyaret Fas ve Tunus’a Mart 2005’te Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır. Aynı şekilde Cezayir’e Mayıs
2006’da, Libya’ya ise en son Kasım 2009 yılında başbakan düzeyinde
ziyaret yapılırken, Moritanya devlet başkanı Ocak 2010’da Türkiye’ye
resmi bir ziyarette bulunmuştur.
Siyasi İlişkiler
Genel olarak bakıldığında 2010 yılında Moritanya, Fas ve Libya
ile siyasi ilişkilerin öne çıktığını görmek mümkündür. 21-25 Ocak
2010 tarihleri arasında Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Velid Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün resmi davetlisi olarak Türkiye’de temaslarda bulunmuştur.
Moritanya’dan Türkiye’ye ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gerçekleştiren Abdülaziz ile Cumhurbaşkanı Gül karşılıklı büyükelçiliklerin açılması konusunda anlaşmaya varmışlardır.2 Baş
başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında Cumhurbaşkanı Gül, uluslararası kuruluşlarda
Moritanya’nın Türkiye’ye verdiği desteğe işaret etmiş ve işbirliğinin siyasi, kültürel, ticari ve askeri düzeyde güçlendirilmesi konusundaki kararlılık ve iradeye vurgu yapmıştır. Ayrıca Türk-Afrika İş
Konseyleri tarafından verilen bir yemekte Ankara ve İstanbul’da iş
dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Abdülaziz, Türk
işadamlarına Moritanya’da yatırım yapmaları çağrısında bulunarak,
ülkesinin başta madencilik olmak üzere birçok alanda potansiyel barındırdığına işaret etmiştir. Konuk cumhurbaşkanı ayrıca Moritanya
hükümetinin yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacağına dair söz
vermiştir.3
Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatörü Tamer Taşkın ise toplantıda yaptığı konuşmada Türk-Afrika İş Konseyi çatısı altında 5 tanesi
Kuzey Afrika’da, 4 tanesi Sahra Altı Afrika’da olmak üzere 9 iş konseyinin çalışmalarını yürütmekte olduğunu ve iş konseylerinin ikili
ilişkileri geliştirmekte önemli rol oynadığını vurgulamıştır. Taşkın, hedeflerinin Moritanya ile de bir iş konseyi kurulması ve ülkeler arasında
bugün mevcut olan yaklaşık 20 milyon dolarlık ticaret hacminin ve
yatırım ilişkilerinin katlanarak artması olduğunu belirtmiştir.4
Türkiye ile Libya arasında gelişen ilişkiler, ekonomik ilişkilerdeki hareketlilik ve buna yönelik çalışmalar ile 2010 yılında kendisini
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göstermiştir. 16 Şubat 2010 tarihinde Türkiye ve Libya Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım ve Muhammet Ali Zidane Ankara’da bir araya
gelmişlerdir. Yıldırım, toplantı sonrasında Bingazi ve Trablus’a düzenlenen uçak seferlerinin yetersiz kaldığını ve sefer sayılarını arttırma kararını aldıklarını açıklamıştır. Konuk bakan ise iki ülke arasındaki ticarete dikkat çekerek Türk şirketleri ile iş yapmaktan memnun
olduklarını ifade etmiştir. Zidane ayrıca Libya’nın açtığı ihalelerde
Türkiye’nin “aslan payına” sahip olduğunu belirtmiş ve bunu Türk
firmalarının kaliteli ve rekabetçi olmasına bağlamıştır.5
Aynı şekilde 14 Aralık 2010 tarihinde Türkiye ile Libya Çevre ve
Sağlık Bakanlıkları arasında iki adet işbirliği antlaşması imzalanmıştır. Libya Sağlık ve Çevre Bakanı Muhammed Mahmud Hicazi
bu anlaşmaları da imzalamak üzere Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Çevre ve orman alanında işbirliği sağlamak amacıyla imzalanan ilk anlaşmayla ilgili olarak bir açıklama yapan Çevre
Bakanı Veysel Eroğlu, Libya ile özellikle su sorunu konusunda işbirliği yapmak istediklerini ve Mayıs 2011’de İstanbul’da yapılacak 2.
Su Forumu’na Libyalı Bakanı da davet ettiklerini söylemiştir. İkinci antlaşma ise Sağlık Bakanlığı ile Libya Çevre ve Sağlık Bakanlığı
arasında imzalanmıştır. Antlaşmaya göre, yapılacak işbirliğini giderek derinleştirmek için bir eylem planı kabul edilirken, ilk aşamada
Libyalı hastaların Türkiye’de özel hastanelerde tedavi olabilmesine
imkân tanınmıştır.6
25 Mart 2010 tarihinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Fas
Temsilciler Meclisi Başkanı Mustafa El Mansuri’nin davetlisi olarak
Fas’ta temaslarda bulunmuş ve bu ülke ile Parlamentolar arası İşbirliği Protokolünü imzalamıştır. Bu protokol ile parlamentolararası
ilişkiler kurumsal bir nitelik kazanmıştır. 26 Mart 2010’da da Kazablanka Bölge Valisi Halab Muhammed ile görüşen Şahin, İstanbul ile
Kazablanka’nın kardeş kent anlaşmasının imzalanmasına dikkat çekerek, böylelikle ikili ilişkilerin güçleneceğini umduğunu söylemiştir.7
Ekonomik ve Ticari İlişkiler
Türkiye Müteahhitler Birliği ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) üyesi 100’e yakın müteahhitle birlikte 5 Ocak
2010 Salı günü Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Libya’ya bir günlük
bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyareti kapsamında Libya Başbakanı
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Ali Bağdadi El-Mahmudi ile bir araya gelen Çağlayan, bazı Libyalı
bakanlarla da ikili görüşmelerde bulunmuş ve Türkiye-Libya Müteahhitlik İş Forumuna katılmıştır. Çağlayan, Libya Başbakanı ElMahmudi’nin altyapıdan konut inşaatına kadar inşaat sektöründe
15 milyar dolarlık hazır projeyi Türk şirketlerine vermek istediğini
belirtmiştir. Ayrıca müteahhitlik, sanayi, tarım ve turizm alanlarında
3 yılda 100 milyar, 5 yılda 150 milyar dolarlık yatırım yapmayı amaçlayan Libya’nın önceliği Libyalılarla ortak olan Türk şirketlerine vermek istediğini vurgulamıştır. Çağlayan ile görüşmesinin ardından
Türk heyetine bir konuşma yapan Libya Başbakanı ise ülkesinin Türkiye ile ortaklığa hazır olduğunu söylemiştir. Çağlayan daha sonra
ise Libya Sanayi, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed El Huveyc
ile mutabakat zaptı imzalamıştır. Buna göre, iki ülke bakanlarının
başkanlığındaki İzleme Komitesi’nin altında müteahhitlik, yatırım
ve dış ticaret alanında 3 tane çalışma grubu kurulmasına karar verilmiştir.8
Tablo 1: Türkiye’nin Kuzey Afrika ülkeleriyle Ticareti
(2009-2010)
İhracat ve İthalat (sırasıyla)
Milyar $ / Yıl
2009
2010
2009
2010
Cezayir
1.780
1.507
2.029
2.275
Libya
1.799
1.934
403
426
Tunus
647
714
235
280
Fas
600
624
235
397
Toplam
4.826
4.779
2.902
3.378
Kaynak: Başbakanlık dış Ticaret Müsteşarlığı, http://www.dtm.gov.tr (20 Şubat 2011).

15 Ekim 2010 tarihinde Libya’ya başka bir resmi ziyaret gerçekleştiren Devlet Bakanı Çağlayan Libya Başbakanı El-Mahmudi tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca Libya Sanayi, Ekonomi ve Ticaret
Bakanı El Huveyc ile de hem ikili hem de heyetler arası görüşmelerde bulunmuştur. Ziyaretin amacının ticaret hacmi çok genişleyen iki
ülkenin ekonomik ilişkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak
olduğu belirtilirken, en önemli sonucunun Libya devletinden alacağı olan Türk müteahhitlerin ödemelerinin Ekim 2010 sonuna kadar
yapılması konusunda anlaşmaya varılması olduğu ifade edilmiştir.9
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Devlet Bakanı Çağlayan 28-30 Kasım 2010 tarihleri arasında
Fas’a, ardından da 1-3 Aralık 2010 tarihleri arasında Tunus’a giderek bir Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı gerçekleştirmiştir.
Heyette işadamı örgütleri, ihracatçı birlikleri başkan ve temsilcileri ile farklı sektörlerden işadamlarının bulunduğu 50 kişi yer almış
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Fas’ta düzenlediği Türkiye-Fas İş
Forumu’na, Tunus’ta ise Türkiye-Tunus İş Forumu’na katılan bakan
ve beraberindeki heyet, sektörel bağlantıların kurulmasının ötesinde
2006’da yürürlüğe giren Serbest Ticaret Antlaşmaları’nın da işleyişine dair resmi makamlarla değerlendirmelerde bulunmuşlardır.10
Devlet düzeyindeki girişimlerin yanı sıra çeşitli Türk firmaları
Kuzey Afrika’da etkin rol oynamakta ve önemli ticari başarılar elde
etmektedirler. Örneğin, Fas’ın devlet kuruluşu olan Office Cherifien
Phosphates S.A.’nın, fosfat çamurunun boru hattıyla taşınması için
açtığı ihaleyi bir Türk firması olan Tekfen İnşaat kazanmıştır. Proje
bedelinin yaklaşık 460 milyon dolar olduğu belirtilirken, firmanın
ihaleyi projeyi anahtar teslim gerçekleştirme şartıyla aldığı Kamuyu
Aydınlatma Platformu tarafından duyurulmuştur. Projeye göre, boru
hattı Khouribga’dan Jorf Lasfar’a kadar uzanacaktır. Ayrıca Libya’da,
içinde ilk alışveriş merkezini de barındıracak olan hastane, okul ve
konutlardan oluşan büyük bir kompleksin inşasını üstlenen bir Türk
firması, Libya’da toplam 2 milyar dolarlık yatırım yapacaktır.11Ayrıca
inşaat sektörünün diğer sektörlerde Türk firmalarının da Libya piyasasına girmesine aracılık edebileceği tahmin edilmektedir. Örneğin
yeni alışveriş merkezinde Türkiye’nin ünlü yerli mobilya ve giyim
markalarının şimdiden yer ayırttığı ve ileride sadece satışlarının değil, üretimlerinin bir kısmını da Libya’ya taşıma düşüncesinde oldukları tahmin edilmektedir.
Türkiye - Sahara-Altı Afrikası İlişkileri
2010 yılında Türkiye’nin Sahara-Altı Afrikası ile ilişkileri hem
siyasi hem de ekonomik ilişkiler açısından son derece yoğun geçmiştir. Karşılıklı üst düzey siyasi ziyaretler gelişmekte olan ilişkilerin uzun vadede daha da derinleşmesinin önünü açarken, her iki
tarafın birbirlerini daha yakından tanıma imkânını da doğurmuştur.
Türkiye’nin 1998 yılından beri sürdürmeye çalıştığı Afrika açılımları göz önüne alındığında 2010 yılının siyasi ilişkiler açısından en
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önemli yıl olduğu görülecektir. Bu sadece karşılıklı ziyaretler açısından değil, ilişkilerin normalleşip işbirliği imkânlarının artık ana tartışma konusu olması açısından da böyledir. Bu bölümde Türkiye’nin
Sahara-Altı ile gelişen ve derinleşen ilişkilerinin 2010 yılındaki genel
seyrinin siyasi ve ekonomik bir dökümü yapılacaktır.
Siyasi İlişkiler
Tanzanya Cumhurbaşkanı Jakaya Mrisho Kikwete, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak 18 Şubat 2010’da Ankara’yı
ziyaret etmiştir. Kikwete’nin ziyareti, Tanzanya’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olarak tarihe
geçmiş ve iki ülke arasında vizeler kaldırılmıştır.12 Cumhurbaşkanı
Kikwete’nin ziyareti, Türkiye-Tanzanya ikili ilişkilerinin pekiştirilmesi, iş birliğinin her alanda güçlendirilmesi imkânlarının değerlendirilmesi ve başta Afrika olmak üzere bölgesel ve uluslararası
gelişmeler hakkında en üst düzeyde görüş alışverişinde bulunulmasına imkân sağlaması açısından başarılı geçmiştir. Görüşmeler çerçevesinde Tanzanya ile ticaret, ulaştırma, vize muafiyeti ve siyasi
istişare mekanizması kurulması konularında dört önemli anlaşma
imzalanmıştır: Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Hava Ulaştırma Anlaşması, Resmi Pasaportlar için Vize Muafiyet Anlaşması
ve Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası. Yaptığı açıklamada Türkiye ve Tanzanya arasındaki ekonomik
ilişkilerin artmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Kikwete,
yatırımları teşvik etmek için çalışmalarının süreceğini vurgulamıştır. Tanzanya’daki siyasi istikrar nedeniyle ticari ve ekonomik ilişkilerin daha verimli olacağına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı
Kikwete, özellikle tarım, madencilik, turizm, üretim, eğitim ile bilim ve teknolojide yatırıma önem verdiklerini belirterek Türkiye’nin,
G-20’de Afrika’nın sesi olmasını istemiştir.13
5 Mayıs 2010’da Türkiye’ye gelen Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museweni’nin ziyareti, Uganda’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanlığı
düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından tarihi öneme sahiptir. Museweni Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile temaslarda bulunmuştur.14 Bu ziyaretin ardından Türkiye ile Uganda arasında bundan sonraki ilişkiler için yeni bir sayfa
açıldığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, bu ilişkilerin Türkiye’nin
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Afrika’ya verdiği önemin ayrı bir göstergesi olduğunu vurgulamıştır.
Cumhurbaşkanları arasındaki baş başa görüşmelerin ardından yapılan heyetler arası görüşmelerde Türkiye-Uganda ikili ilişkileri en
üst düzeyde gözden geçirilmiş; işbirliğinin siyasi, ekonomik, ticari,
askeri, kültürel ve insani alanlarda çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi ele alınmıştır. Ayrıca görüşmelerde ekonomik ve siyasi ilişkilerin ilerletilmesi yönünde karara varılmıştır. Bu çerçevede Uganda ile ilişkilerin ilerletilmesi yolunda atılan adımlar 1 Mart 2010
tarihinde Türkiye’nin Kampala büyükelçisinin göreve başlaması ve
Cumhurbaşkanı Museveni’nin ekonomik kalkınma, altyapı yatırımları, yol, baraj ve telekomünikasyon gibi alanlarda Türk yatırımcıları
Uganda’ya davet etmesiyle somutluk kazanmıştır. Ayrıca hava ulaşımı ile ilgili imzalanan mutabakat ile yakında Türk Hava Yolları’nın
İstanbul’dan Kampala’ya doğrudan sefer düzenlemesi ve bunun da
iki ülkeyi birbirine daha fazla yakınlaştırması beklenilmektedir.15
Yaptığı konuşmada Afrika’nın büyük bir kıta olduğunu, mevcut
altyapı sorunlarının iş dünyası için büyük bir potansiyel oluşturduğunu belirten Uganda Cumhurbaşkanı Museveni’nin Türkiye’yi ziyareti, Türkiye ile Uganda arasındaki ikili ilişkiler bakımından önemlidir. Türkiye-Afrika ilişkilerinin ulaştığı seviyeyi bir hedef değil,
başlangıç olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ile Uganda
arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine çeşitlilik ve derinlik kazandırılacağına işaret etmiştir. Gül ayrıca, Uganda’nın, komşularıyla ilişkilerinde kaydettiği olumlu ve ümit verici gelişmeler ile başta
Somali olmak üzere Doğu Afrika’da barış ve istikrarın sağlanmasına
yönelik katkılarına da vurgu yapmıştır. Cumhurbaşkanı Gül iki ülke
arasındaki ilişkileri, enerji, inşaat, tarım, sağlık ve çevre başta olmak
üzere, her alanda geliştirmek yönündeki fırsatlara işaret etmiştir. Ayrıca Afrika ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını ifade
eden Gül, Türkiye ve Uganda’nın 2009–2010 döneminde eş zamanlı
olarak üstlendiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği çerçevesinde sergilenen yakın işbirliği ve dayanışmaya da dikkat
çekmiştir.16
2010 yılında diğer Afrika ülkeleriyle olan ikili ilişkilerde de ilkler
yaşanmaya devam etmiştir.Zambiya Cumhurbaşkanı Rupiah Bwezani Banda, 12 Temmuz 2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiştir.17 Devlet başkanlığı düzeyinde
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gerçekleştirilen bu ilk ziyaretin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin Afrika’ya Açılım Politikası çerçevesinde kıtada
kurulması kararlaştırılan büyükelçiliklerden birinin de Zambiya’nın
başkenti Lusaka’da hizmete gireceğini açıklamıştır. Afrika’da açılan
büyükelçiliklerin memnuniyetle karşılandığına değinmiş ve Türkiye-Afrika ilişkilerinde Zambiya ayağının ayrı bir önem kazanacağına vurgu yapmıştır. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin son dönemde
Afrika’nın birçok ülkesiyle ilişkilerini geliştirdiğini, ekonomik, ticari
ve siyasi nedenlerin yanında insani sebeplerle bu kıtanın sorunlarına daha yakın ilgi gösterdiğini söyleyerek Afrika ülkeleriyle karşılıklı ziyaretlerin arttığına dikkat çekmiştir. Zambiya Cumhurbaşkanı
Banda’ya eşlik eden heyet ile gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke
arasındaki ilişkileri geliştirme kararı alınmıştır. Zambiyalı yetkililerin tarım, madencilik, enerji ve ulaştırma konularında Türkiye ile
yakın işbirliği içinde olma arzularını ifade ettiklerini dile getiren
Gül, tüm bu alanlarda Türkiye’nin elinden gelen desteği vereceğini
söylemiştir. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin Zambiya’da kamu ve
özel sektör yatırımlarının yanında TİKA’nın teknik ve insani yardımları ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü kaydetmiştir. Türkiye’de
bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Zambiya Cumhurbaşkanı Banda da yaptığı açıklamada, iki ülke arasında işbirliği
yapılacak birçok alanın bulunduğunu belirtmiştir.18
Cumhurbaşkanı Banda’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret
3 anlaşma ile sonuçlanmıştır: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Zambiya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı ile
Zambiya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi ve Uluslararası
Etütler Enstitüsü Arasında Diplomat Eğitimi Alanında Mutabakat
Muhtırası ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması.19 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ayrıca Zambiya Cumhurbaşkanı Rupiah Bwezani
Banda’nın onuruna Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda verdiği resmi
akşam yemeğinde Türkiye’nin Afrika kıtasına yöneliminin bütüncül
bir politika olduğunu belirtmiştir.
2010 yılında Afrika’dan Türkiye’ye yapılan ziyaretler yanında
Türkiye’den de Afrika ülkelerine üst düzey ziyaretler gerçekleştiril-
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miştir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14-17 Mart 2010 tarihlerinde
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun’u kapsayan dört günlük bir Afrika gezisi gerçekleştirmiştir.20 Gül, ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanının ziyaret ettiği bu iki ülkeye beraberinde çok sayıda iş
adamı, gazeteci ve akademisyeni de götürmüştür.
Gezinin ilk durağı olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bu
ülkede faaliyet göstermekte olan Türk işadamları ile bir araya gelen
Gül, bu ülkenin yüzölçümünün Türkiye›nin üç katı büyüklükte olduğunu, 60 milyon civarında nüfusu bulunduğunu ve yeraltı zenginliği bakımından da dünyanın en gözde ülkeleri arasında yer aldığını
söylemiştir. Türkiye’nin Afrika’ya karşılık beklemeden yaptığı insani
yardım miktarının 1 milyar doları geçtiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Gül, bundan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetmiştir.
Afrika ülkelerini tanımak için buraları gelip görmek gerektiğini
belirten Cumhurbaşkanı Gül, Afrika ülkelerinin Türkiye’ye karşı
iyi duygular beslediğini ifade etmiştir. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği seçiminde, tüm Afrika ülkelerinden oy almanın
bu güvenin en somut göstergesi olduğunu vurgulamıştır.21 Başkent
Kinşasa’da bulunan Türk okulunu da ziyaret eden Cumhurbaşkanı
Gül, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılmıştır.
Yemekte konuşan Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke arasında cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirmekten kıvanç
duyduğunu dile getirerek, önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı
Kabile’nin Türkiye’yi ziyaret etmesiyle üst düzey ziyaretlerin artarak
süreceğini ümit ettiğini söylemiştir. Gül, daha sora buradan gezisinin ikinci durağı olan Kamerun’a geçmiştir.22
Kamerun Başbakanı, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanını ayrı
ayrı kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı Paul Biya
ile de Cumhurbaşkanlığı sarayında bir araya gelmiştir.23 Bu görüşmede iki ülke arasında resmi pasaportlara vize muafiyeti getirilmesini öngören protokol ile tarımda teknik, bilimsel ve ekonomik
işbirliği yapılmasını içeren anlaşmalar imzalanmıştır.24 Türkiye ve
Kamerun’dan iş adamlarını bir araya getiren iş forumuna da katılan
Cumhurbaşkanı Gül, Türk işadamlarını Kamerun’da yatırım yapmaya çağırmıştır. Türkiye’nin uluslararası tüm platformlarda Afrika’ya
olan desteğini sürdüreceğini belirtmiş ve Türkiye’nin başta Birleşmiş
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Milletler olmak üzere her yerde Afrika’nın sesi olmaya devam edeceğini vurgulamıştır.25
Çeşitli bölgesel kuruluşların toplantıları vesilesiyle de Türkiye,
Afrika ile olan ilişkilerini derinleştirmeye çalışmıştır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, D-8 Zirvesi’ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere 7-10 Temmuz 2010’da Nijerya’ya gitmiştir.26 Ziyaret
öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’den Nijerya’ya
ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirildiğini ve
bu niteliği itibarıyla bu seyahatin ayrı bir önemi olduğunu belirtmiştir. Havaalanında Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan
tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Gül’e bu gezisinde aralarında
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ında bulunduğu Türk heyeti eşlik etmiştir. D-8
Zirvesi’nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Gül yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kurucusu olduğu D-8’e başından beri büyük
önem verdiğine dikkat çekmiştir. D-8’in gelişim çabalarının odağına
insan faktörünü yerleştirmesi gerektiğini vurgulayarak bu önceliğin,
yöneticileri, özgürlüklerin artırılmasıyla eşitlik ve zenginlik sağlamaya zorladığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Gül ayrıca küresel
ekonomik krizin, D-8 ve benzeri örgütlerin kurulmasındaki akılcılığı ortaya koyduğuna işaret etmiştir.27
Zirve’nin ardından Jonathan ile ikili temaslarda bulunan Gül
yaptığı açıklamada, iki ülke arsındaki ticari ilişkilerin arttırılması
konusunu ele aldıklarını ifade etmiştir. Türkiye’nin Nijerya’da özellikle enerji ve inşaat alanlarında yatırım yapmak istediğini belirten
Gül, temasları kapsamında Jonathan ile birlikte Türkiye-Nijerya İş
Forumu’na katılarak işadamlarına hitap etmiştir.28 Kalkınma için
sadece ticaretin değil yatırımın da gerekli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, Türk işadamlarına Nijerya’da yatırım yapmak için
ortaklıklar kurma çağrısı yapmıştır. Ayrıca iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin birinci öncelik olduğunu vurgulayan Gül,
Nijerya’nın Türkiye’ye petrol ve petrol ürünleri satabileceğini belirtmiştir.29
Devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin yanında meclis başkanları ve dışişleri bakanları düzeyinde de temaslar 2010 yılında oldukça yoğun geçmiştir. Resmi temaslarda bulunmak üzere 17-18 Mart
2010’da Türkiye’ye gelen Somali Federal Parlamentosu Başkanı Şeyh
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Aden Muhammed Nur ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği görüşmelerde özellikle korsancılıkla mücadele konusu gündeme gelmiştir.30 Nur gezisi sırasında TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile
görüşmüştür. Önlem alınmadığı takdirde korsancılılığın kıtadaki diğer bölgelere yayılma tehlikesine sahip olduğuna dikkat çeken Şahin,
söz konusu sorunun aşılması için Türkiye’nin yardım etmeye devam
edeceğini belirtmiştir. Şahin Türkiye’nin Somali’nin egemenliğine,
toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına önem verdiğini hatırlatarak
en kısa zamanda iç sorunların çözülüp birliğin sağlanması gerektiğini dile getirmiştir. 18 Mart 2010 Perşembe günü Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Nur’u kabul etmiş ve görüşmelerde Gül de Somali’ye
korsancılıkla mücadele faaliyetlerini arttırması çağrısı yaparak,
Türkiye’nin bu konuda yardımda bulunabileceğini ifade etmiştir31
11 Mayıs 2010’da TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye’yi
ziyaret eden Tanzanya Meclis Başkanı Samuel Sitta ile baş başa ve
heyetler arası görüşmelerde bulunmuştur. 18 Şubat 2010’da Tanzanya Devlet Başkanı Jakaya Mrisho Kikwete’nin Türkiye ziyaretinin
ardından gerçekleştirilen Tanzanya Meclis Başkanı Sitta’nın ziyareti
Türkiye-Tanzanya ilişkilerinin derinleşmesi bakımından önemli bir
adımı ifade etmektedir. Görüşmeler esnasında, Türkiye’yi geç keşfetmiş olmaktan büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Sitta Türkiye ile
Tanzanya’nın önemli ve verimli bir yolculuğun başında olduğunu ve
Tanzanya’da yaşanan birçok sorunun çözümünün Türkiye’de bulunabileceğine işaret etmiştir.32
Ülkeler arası ilişkileri geliştirmede, parlamentoların rolüne dikkat çeken Şahin iki ülke meclislerinde de dostluk grupları bulunduğunu kaydederek, Türkiye-Tanzanya Dostluk Grubu’nun çalışmalarına değinmiştir. Konuk heyet daha sonra Türkiye-Tanzanya
Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Cevdet Erdöl ve Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya gelmiştir. Dostluk gruplarının yanı
sıra karşılıklı ziyaretlerin de iki ülkenin sosyal ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Şahin, THY’nin 10
Haziran 2010’da Darüsselam’a uçak seferlerinin başlayacağını ifade
etmiştir. Sitta, yoğun altın madenlerine sahip bir bölgeden seçilen
bir milletvekilinin de yer aldığı heyetteki milletvekillerini tanıtarak
Tanzanya’da altın aramak isteyen Türk yatırımcıları ülkesine davet
etmiştir. Sitta ayrıca, Tanzanya’daki Çin ve İtalyan firmalarının al-
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dıkları ihaleleri zamanında gerçekleştiremediklerinden yakınarak
Türk inşaat sektörünü Tanzanya’da yatırım yapmaya davet etmiştir.
Sitta’nın TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’i ülkesine daveti üzerine,
Şahin en yakın zamanda Tanzanya’yı ziyaret edeceğini belirtmiştir.
Samuel Sitta ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştür.33
2010 yılı dışişleri bakanları arasındaki temaslar açısından da yoğun geçmiştir. Sudan Dışişleri Bakanı Ali Ahmet Kartı, 12-14 Ekim
2010 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Kartı görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek iki ülke ilişkileri ve özellikle Sudan’ın Ocak 2011’de gerçekleştireceği referandumla
ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını açıklamışlardır. Davutoğlu,
Sudan’ın sadece Afrika için değil, Ortadoğu için de önemli bir bölge
olduğunu ve toprak bütünlüğünün korunmasının tercih edildiğini
söylemiştir.34
Gambiya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mamodou Tangara, 2
Ekim 2010 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.35 3
Ekim’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Tarabya Köşkü’nde bir
araya gelen Tangara, ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla
temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geçmiştir. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Davutoğlu, Gambiya ile
Türkiye’nin çok köklü ilişkilere sahip olduğunu ve özellikle güvenlik
güçlerinin eğitimi gibi alanlarda birçok ortak çalışma yürüttüklerini
vurgulamışlardır. Bu ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri
yeniden değerlendirme imkânı bulduklarını kaydeden Davutoğlu,
Gambiya’nın geçtiğimiz haziran ayında Türkiye’de büyükelçilik açmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye’nin de Gambiya’da
bir büyükelçilik açmak için çalışmalara başladığını ifade etmiştir.36
Tangara ile Gambiyalı güvenlik güçlerinin eğitimi ve Gambiya’nın
özellikle teknik yardım konusunda ihtiyaç hissettiği hususlarda destek konularını gözden geçirdiklerini belirten Davutoğlu, iki ülke
arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda meslektaşı ile
mutabık kaldıklarını vurgulamıştır. Gambiya Devlet Başkanı Yahya
Jammeh’in özel bir mesajını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e iletmek
amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Tangara, Devlet Başkanı Jammeh’in Gambiya’nın Latin Amerika ve Avrupa arasında in-
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san ve uyuşturucu kaçakçılığı için transit bir yol olarak kullanılıyor
olmasından endişe ettiğini ve bu hususla mücadele için özellikle güvenlik güçlerinin eğitimi konusunda Türkiye’nin desteğini istediğini
ifade etmiştir.37 Konuk Dışişleri Bakanı Tangara, iki ülke arasındaki
ilişkilerin güçlenerek artmasını temenni ettiklerini belirtirken her
türlü kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi için önkoşulun barış
ve istikrarın sağlanması olduğunu ve Gambiya’da barış ve istikrarın
sağlanmasına önemli katkılar yapan Türkiye’ye müteşekkir olduklarını vurgulamıştır.38
Türkiye-Afrika ilişkileri siyasi ziyaretlerin yanı sıra 2010 yılında
ilginç bir kültür ziyaretiyle de dikkat çekmiştir. Gana’nın Afutuakwa Nifa Hema Bölgesi’nin Kraliçesi 4. Nana Appiantua Kilis Valisi
Turhan Ayvaz ve eşi Fatma Ayvaz’ın özel davetlisi olarak 3 Kasım
2010’da Kilis’i ziyaret etmiştir. Kilis Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nin
açılışını yapan Nana Appiantua daha sonra burada işadamlarıyla bir
araya gelmiştir. Gana’nın Türkiye ile 500 milyon dolarlık işlem hacmi
olduğunu belirmiş ve bunu artırmak için Kilisli işadamlarını yatırım
için Gana’ya beklediklerini dile getirmiştir.39
2010 yılında öne çıkan bir başka konu ise Türkiye’nin Afrika’ya
yönelik uluslararası barış ve istikrar arayışlarına doğrudan ve aktif
olarak katılmasıdır. İslam Konferansı Örgütü’nün (İKÖ) ev sahipliği yaptığı Darfur Donörler Konferansı, 21 Mart 2010 tarihinde
Kahire’de, Mısır ve Türkiye’nin eş başkanlığında düzenlenmiştir.40
Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, konferansın açılış konuşmasında Sudan’da süregelen sorunların tek bir ülkenin girişimi
ile çözülemeyeceğini, bu sebepten ötürü uluslararası toplumun arkasında durduğu bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetmiştir.
Darfur’u yeniden inşa çalışmalarının uluslararası toplumun bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan Davutoğlu, gerekli adımların atılacağına inandığını ve konferansın, Darfur için tarihi bir başlangıç
olmasını umduğunu da söylemiştir.41 Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed
Aboul Gheit ise, yaptığı açılış konuşmasında Darfur krizinin başlamasından beri en önemli noktanın kalkınma olduğunu kaydederek,
konunun siyasal, sosyal ve aşiretlerle ilgili boyutlarının bulunduğuna dikkat çekmiştir. Gheit bu sebepten ötürü Darfur krizinin çözümünün temelinde bölge kalkınmasının ve bölge sakinlerinin yaşam
standardının arttırılmasının yattığını ifade etmiştir. Konferansta
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ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dan temsilciler yanında 80’e yakın ülke konferansa katılmıştır. Türkiye, 2015 yılına kadar 60 ila 75
milyon dolar arasında yardım yapacağını ve bu miktarın da su, eğitim ve tarım projelerinde kullanacağını açıklamıştır.42
Ekonomik ve Ticari İlişkiler
Sahara-Altı Afrika’sıyla ekonomik ilişkileri geliştirmek için çeşitli üst düzey toplantılar 2010 yılında da artarak devam etmiştir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti ile Burkina Faso arasında 2006 yılında
imzalanan protokol gereğince kurulan Türkiye-Burkina Faso Karma
Ekonomik Komisyon’un I. Dönem toplantısı 15-17 Şubat 2010 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır.43 Toplantıya her iki ülkeden çok
sayıda şirket temsilcisinin yanı sıra Çevre ve Orman Bakanı Veysel
Eroğlu ile Burkina Faso Dışişleri ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Bedouma Alain Yoda da katılmıştır. 2006 yılından bu yana iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlediğini belirten Eroğlu,
Türkiye’nin bu ilişkilerde her zaman karşılıklı faydayı gözettiğini belirtmiştir. Burkina Faso Dışişleri Bakanı Yoda, Türkiye’de bulunduğu
sırada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de temaslarda bulunmuştur. Görüşmenin ardından iki bakan ortak bir basın toplantısı
düzenlemişlerdir. Toplantıda iki ülke arasında gerek coğrafi gerekse
tarihi bağların bulunduğunu belirten Davutoğlu, Burkina Faso’nun
Türkiye’nin çok önem verdiği ülkelerden birisi olduğunu ifade etmiştir.44
Ayrıca Burkina Faso’nun diğer Afrika ülkelerine yakın, merkezi bir yerde olduğunu kaydeden Davutoğlu, Türkiye’nin 15 yerde açacağı büyükelçiliklerden birinin Burkina Fason’un başkenti
Ouagadougou’ya açacaklarını belirtmiştir. Yine aynı şekilde Burkina
Faso’nun da Türkiye’de büyükelçilik açacağını kaydeden Davutoğlu,
görüşmede iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri ele
aldıklarını söylemiştir. Yoda da siyasi açıdan iki ülke arasında hiçbir
sıkıntı olmadığını ifade etmiştir. Özellikle pamuk üretimi konusunda Türkiye’den yardım istediklerini belirten Yoda, Türkiye’deki Burkina Faso’lu işadamları için çifte vergilendirmenin kaldırılması için
görüşmeler yaptıklarını söylemiştir.45
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Tablo 2: Türkiye’nin bazı Sahara-Altı Afrikası ülkeleriyle Ticareti
(2009-2010)
Milyar $ / Yıl
Güney Afrika
Cumhuriyeti
Nijerya
Sudan
Kenya
Angola
Nijer
Senegal
Gambiya
Gine
Sierra Leone
Liberya
Fildişi Sahilleri
Gana
Togo
Kamerun
Ekvator Ginesi
Gabon
Kongo Dem. Cum.
Etiyopya
Cibuti
Tanzanya
Mozambik
Madagaskar
Mauritius
Toplam

İhracat ve İthalat (sırasıyla)
2009
2010
2009

2010

867

369

1.104

890

258
248
71
152
11
96
21
14
16
172
60
73
32
51
21
14
15
229
43
56
25
20
19
2.584

251
228
86
110
15
83
21
28
24
67
48
96
31
49
33
19
14
175
31
89
46
27
22
1.962

605
8
6
9
1
2
1
1
3
2
91
103
1
22
1
12
7
36
1
12
67
3
7
2.105

603
5
13
0
0
1
0
3
11
8
97
194
7
40
0
5
3
41
0
14
43
2
7
1.987

Kaynak: Başbakanlık dış Ticaret Müsteşarlığı, http://www.dtm.gov.tr (20 Şubat 2011).

18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde düzenlenen I. Türkiye-Afrika
İşbirliği Zirvesi’nde kabul edilen “Afrika-Türkiye Ortaklığı İstanbul
Deklarasyonu”nda öngörülen izleme mekanizması çerçevesindeki
Türkiye-Afrika İşbirliği Kıdemli Memurlar Toplantısı 15 Aralık 2010
tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.46 Toplantıya, Afrika Birliği ve
Afrika Birliği Komisyonu temsilcileri, NEPAD (Afrika’nın Kalkın-
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ması için Yeni Ortaklık Girişimi) kurucu ülkeleri olarak Cezayir,
Nijerya, Mısır, Güney Afrika ve Senegal, NEPAD ilgili Komitesi Başkanı olarak Etiyopya, Kıta’daki sekiz bölgesel ekonomik topluluğun
başkanlıklarını yürüten ülkeler ve ilgili sekretaryaların temsilcileri
katılmıştır. Toplantıda, Türkiye-Afrika işbirliği bağlamında 2008
Zirvesi’nden bugüne kadar geçen süre ve önümüzdeki dönem bütün yönleriyle ele alınmıştır. Toplantı sonunda, çalışmaları bir yıldır
devam eden “2010-2014 Türkiye-Afrika Ortaklığı Ortak Uygulama
Planı” kabul edilmiştir.47
Türkiye’de gerçekleştirilen toplantılar yanında, ticari ilişkileri geliştirmek adına Türkiye’den Afrika’ya ziyaretler 2010 yılında devam
etmişti. Bu bağlamda Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 12-15 Aralık
2010 tarihlerinde yaklaşık 100 Türk işadamıyla birlikte Nijerya,
Gana ve Ekvator Ginesi turuna çıkmıştır.48 Çağlayan, ziyaretin ilk
durağı olan Nijerya’nın başkenti Abuja’da Türk işadamları ile bir araya gelmiş ve daha sonra Türkiye’den gelen işadamları ve Nijeryalı işadamlarının katıldığı iş forumuna katılmıştır.
Nijerya’nın ardından Gana’ya geçen Bakan Çağlayan bu ülkenin
başkenti Accra’daki Türk Okulu Galaksi’yi ziyaret etmiştir. Gezisinin
son gününde, Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da bir değerlendirme toplantısı yapan Çağlayan, dünyanın her tarafına mal satmak
ve o ülkelerdeki kaynakları değerlendirme gayreti içinde olduklarını
vurgulamıştır. Gana, Nijerya ve Ekvator Ginesi’nin konut yapmak
için krediye ihtiyaç duyduklarını belirttikten sonra finansman arayışları için Türk Eximbank ile görüşeceğini belirtmiştir.49
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ziyaret ettiği Nijerya, Gana ve Ekvator Ginesi’nde düzenlenen iş forumlarında yaptığı konuşmalarda,
Türk işadamlarının buralarda yatırım yapması için önemli potansiyel bulunduğunu belirtirken, bu yatırımların teşviki için öncelikle
hukuki altyapının kurulması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca bu
ülkelere, petrol, doğalgaz karşılığı barter sistemi ve maden aramalarında MTA ile işbirliği yapılmasını önermiştir.50
Sivil Toplum, Yumuşak Güç ve Güvenlik
Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin gelişmesinde sivil toplum örgütlerinin çok önemli bir yerinin olduğu gerçeği 2010 yılında
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da kendisini öne çıkarmıştır. Bu konulardaki öncü rolü önceki yıllarda olduğu gibi yine Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) oynamaktadır. TUSKON 12 Ocak 2010 tarihinde Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Velid Abdülaziz’i İstanbul’da
ağırlamıştır.51 2009 yılında Türkiye ile Moritanya arasında 20 milyon
dolarlık ticaret hacminin gerçekleştiğine işaret eden TUSKON Başkanı Rızanur Meral, hedeflerinin 100 milyon dolar olduğunu açıklamıştır. 2006’dan bu yana düzenlenen Türkiye-Afrika Dış Ticaret
Köprüleri programları için Moritanya’dan Türkiye’ye gelen yaklaşık
100 işadamını ağırladıklarına da işaret eden Meral, Moritanya’nın
her türlü yüksek teknoloji gerektiren projelerine Türkiye’nin talip
olduğunu dile getirmiştir. Moritanya Cumhurbaşkanı Abdülaziz ise
Türk girişimcilerini ülkesine davet ederek Moritanya’da çok fazla yatırım imkânı olduğuna dikkat çekmiştir. Petrol, doğalgaz, demir gibi
farklı madenlere sahip olduklarına işaret eden Abdülaziz, balıkçılık
konusunda Afrika’daki en bereketli sahillere sahip olduklarını ve
bu alana yapılacak yatırımlarla çok daha fazla verim alınabileceğini
belirtmiştir. Abdülaziz ayrıca bina, yol gibi altyapılara da ihtiyaçları
olduğunu belirterek Türk işadamlarına her türlü yatırım kolaylığının
sağlanacağına işaret etmiştir.52
Ayrıca TUSKON’nun düzenlediği 6. Türkiye-Afrika Dış Ticaret
Köprüsü 30 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Nijerya, Togo, Gabon, Kamerun ve Togo’dan 100 civarında işadamının
katıldığı toplantıda Türk ve Afrikalı işadamları ikili görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.53 Yapılan temasların nihayetinde Türk yatırımcılar ile Afrikalı işadamları arasında çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TUSKON Başkanı Rızanur
Meral, Batı Afrika’nın ekonomik açıdan dünyanın en önemli kalkınma bölgelerinden biri olduğunu belirterek Türkiye’nin Batı Afrika’ya
olan ilgisinin artacağını belirtmiştir.54
Toplantıda söz alan Togolu işadamı Beguedou Essobileoue Julie ise, Türk işadamlarından Togo’yu Afrika’ya açılan bir kapı olarak görmelerini isterken, işadamlarının Togo üzerinden Gana, Mali,
Burkina Faso ve Nijerya’daki pazara rahatlıkla ulaşabileceğini anlatmıştır. Togo’nun özellikle deniz ulaşımına son derece elverişli olduğuna dikkat çeken Julie, ülkesinde inşa edilmesi planlanan yeni
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limanın yapımına Türk yatırımcıların dâhil olmasını talep etmiştir.
Bu isteğin Togo Cumhuriyeti’nin bir daveti olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Julie, Togo’ya gelecek Türk işadamlarına vergi muafiyeti, yatırım alanı ve serbest bölgede satış gibi pek çok alternatif
sunacaklarını vurgulamıştır. Ülkesinin % 90’ının tarıma elverişli olduğuna da dikkat çeken Julie, ancak ciddi bir tohum sorunu yaşandığını, bunun aşılması için de tohum üretecek yeni fabrikalara ihtiyaç
duyduklarını belirtmiştir. Bir diğer konuşmacı olan Nijeryalı işadamı Remi Olowude da Türk işadamlarına ciddi güven beslediklerinin altını çizmiştir. Kendi firmasının Nijerya’da telekomünikasyon,
enerji, bankacılık ve inşaat olmak üzere farklı sektörlerde yatırımları
olduğunu belirten Olowude, yeni hedefinin Türk iş dünyasıyla ortaklıklar kurarak farklı ülkelerde büyümek olduğunu söylemiştir.55
Diğer taraftan yine TUSKON’a üye dernekler öncülüğünde, Afrika kıtasındaki ülkeler ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Afrika’nın
tanıtılması amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. 25 Ocak’ta
Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (GÜNSİAF) Genel
Sekreteri Zeynel Fırat, “Türkler, Afrika’ya bakışlarını değiştirmeli”
şeklinde bir açıklama yapmıştır. Fırat, sefalet bölgesi olarak uzak durulan Afrika kıtasının ciddi bir ticaret hacmine sahip bulunduğunun
da gözden kaçırılmaması gerektiğini söylemiştir. Hür Sanayici ve
İşadamları Derneği’nin (HÜRSİAD) düzenlediği TUSKON tanıtım
programında üyelere Afrika pazarı hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Fırat, bir süredir Afrika’nın ticaret yapısını incelemek için
ve TUSKON’a bağlı Türk işadamları için 54 ülkede bağlantı ofisleri
kurmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Anadolu İşadamları Federasyonu
(ANFED) Afrika sorumlusu Namık Subaş ise Afrika’nın Türkiye için
dünyanın yarısı anlamına geldiğini ifade etmiştir.56 Çorum Hitit Sanayicileri ve İşadamları Derneği (HİTİTSİAD) tarafından düzenlenen “Alternatif Pazar Afrika ile Ticaret Köprüsü” konulu seminerde,
Çorum iş dünyasına Afrika’ya açılım yolları anlatılmıştır. Ceyhanlı
işadamları da 18 Ocak 2010’da, iş yapacak sektör araştırmasında bulunmak amacıyla Senegal’e düzenledikleri 6 günlük iş gezisine gitmişlerdir.57 Ceyhan Girişimci İşadamları Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Turan Titirinli, TUSKON’un iş dünyasına kazandırmış olduğu açılımlar doğrultusunda gerçekleştirdikleri Senegal gezisinin
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işadamları açısından ufuk açıcı olduğunu kaydetmiştir. Titirinli, Senegal ekonomisinin % 95’inin ithalata dayanmasının üretim ekonomisini cazip hale getirmekte olduğunu belirterek, bölgede yatırımı
üretim üzerine monte etmek gerektiğini vurgulamıştır.58
2010 Ocak’ının ilk haftasında ise Etiyopya’ya ticari çıkarma yapan
Şanlıurfa Genç İşadamları Derneği (ŞUGİAD) üyelerinden 10 işadamı önemli bağlantılarla dönmüşlerdir. ŞUGİAD Başkanı Mehmet
Öksüzoğlu, inşaat, tekstil ve enerji alanlarında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtmiştir. TUSKON tarafından organize edilen
Dünya Dış Ticaret Köprüsü kapsamında Türkiye’ye gelen Etiyopyalı
işadamlarının ŞUGİAD ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaretini hatırlatan Öksüzoğlu, söz konusu gezinin iade-i ziyaret niteliğinde olduğunu dile getirmiştir.59
Türkiye’nin Afrika’nın kalkınmasına verdiği önemi vurgulamak
için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York’ta Eylül 2010’da BM
tarafından düzenlenen “Binyıl Kalkınma Hedefleri ve En Az Gelişmiş Ülkeler” toplantısına bizzat katılmıştır.60 30 Mayıs-3 Haziran
2011 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan “En Az Gelişmiş Ülkeler 4. BM Konferansı”na hazırlık niteliğinde olan bu toplantıda, en az gelişmiş ülkelerin sorunları
ele alınmıştır. Zirve toplantısına BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon
ile BM Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinin üst düzey temsilcileri katılmışlardır. Toplantının ardından bir dizi ikili görüşme gerçekleştiren ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ile ilk kez bir araya gelen
Gül, konuşmasında, 10 yıl önce aşırı yoksulluk şartlarında yaşayan
ve açlık çeken insanların sayısını 2015 yılına kadar yarıya düşürmek,
kadınları her alanda güçlendirmek ve cinsiyet eşitsizliklerini ortadan
kaldırmak konusunda ülkelerin anlaşmaya vardığını hatırlatarak,
yoksulluğa karşı mücadele için çeşitli çözüm önerileri açıklamıştır.61
Yumuşak gücün önemli öğelerinden olan kültürel etkinlikler de
2010 yılında Türkiye-Afrika ilişkilerinde önem kazanmaya başlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Uluslararası Kültür
ve Sanat Derneği, 23-27 Eylül 2010 tarihleri arasında Cezayir’de Türk
Filmleri Haftası düzenlemiştir. 23 Eylül akşamı düzenlenen gala
gecesiyle başlayan etkinliğe Cezayir’de yaşayan Türklerin yanı sıra
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Cezayir’in diplomasi, siyaset ve iş dünyasından önemli isimler katılmıştır. Gecede konuşma yapan Türkiye’nin Cezayir Büyükelçi Vekili
Şuayip Yağmur uluslararası alanda sürdürülen ilişkilerin, benzer etkinlikler aracılığıyla halklar arasında kültürel diyalogun arttırılması
ile desteklenmesi gerektiğini söylemiştir. Etkinlik kapsamında “Hokkabaz”, “Neşeli Hayat”, “Mommo Kız Kardeşim”, “Nefes”, “Romantik
Komedi” ve “Selvi Boylum Al Yazmalım” olmak üzere çeşitli türlerde
ve Türk sinemasının farklı dönemlerine ait 6 film gösterilmiştir.62
Ayrıca Anadolu Ateşi gösteri grubu Libya’nın 41. El Fetih kutlamaları çerçevesinde 19 Eylül 2010 tarihinde beş bin kişinin izlediği
bir gösteri sunmuştur. Libya’da yatırımları bulunan bir Türk inşaat
firmasının sponsorluğunda gerçekleşen gösteri 6. yüzyılda kurulan
Sabrahta Antik kentinin Amfi Tiyatrosu’nda 130 dansçı tarafında
sergilenmiştir. Ağustos 2010’da da Tunus’ta Kartaca Antik kentinde
bir gösteri sunan topluluk Tunus’ta olduğu gibi Libya’da da büyük ilgi
görmüş ve beğeni toplamıştır.63
Türkiye’nin Aden körfezindeki korsanlık ile mücadeleye katılımı 2010 yılında da aktif olarak devam etmiştir. 20 Şubat 2010 tarihinde SAT komandoları Aden Körfezi’nde 7 deniz korsanını etkisiz hale getirmişlerdir. Genelkurmay Başkanlığı, korsanların Aden
Körfezi’nde seyreden bir Japon gemisine saldırmak üzereyken yakalandığını belirtmiştir. TCG Gemlik (F-492) Firkateyni’nin olayı fark
ettiği ve SAT komandolarının müdahalesiyle korsanların etkisiz hale
getirildiği belirtilmiştir. Korsanlar müdahale esnasında gerekli araç
ve malzemeleri denize atmak zorunda kalmışlardır.64
Ayrıca 1 Nisan 2010 tarihinde Tayvan bandıralı bir gemi, 7 Nisan
2010 tarihinde ise YASIN-C adlı Türk yığma yük taşıyıcısı Kenya’nın
Mombasa kentine giderken limanın 270 deniz mili açıklarında kaçırılmıştır. 25 Türk mürettebat bulunan gemi, Ukrayna’nın Mariupol Limanı’ndan aldığı dökme buğdayı Mombasa’ya götürmekte idi.
Türk Genelkurmay Başkanlığı’ndan 1 Nisan’da yapılan açıklamada
ise Gelibolu Firkateyni’nin Aden Körfezi’nde bir korsan gemisine
müdahale ettiği, gemilere saldırmaya hazırlanan 9 korsanın yakalandığı belirtilmiştir. Yine Genelkurmay Başkanlığı 18 Nisan 2010
tarihinde bir açıklama yaparak, Gelibolu Firkateyni’nin Seyşeller’in
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kuzeydoğusunda Türk bayraklı Servet-Y isimli geminin intikal rotasında tespit edilen ana korsan gemisine ve iki sürat teknesine operasyon düzenlendiğini bildirilmiştir. 13 korsan etkisiz hale getirildiği ve
kullanılan malzemelerin ele geçirildiği belirtilmiştir.65
Sonuç
Türkiye´nin Afrika’ya yönelik dış politikası ekonomik ve siyasi
açıdan 2010 yılında da derinleşme eğilimleri göstermiş ve bu çerçevede karşılıklı ziyaretler gerçekleşmiştir. Siyasi ilişkilerin yanında,
ekonomik ilişkileri ilerletme çabaları ekonomik krizin etkilerine
rağmen devam etmiştir. 2010 yılı önceki yıllara göre Afrika kıtasından Türkiye’ye olan ilginin göreceli olarak arttığı bir yıl olmasının
yanında; Türkiye-Afrika ilişkilerinin normalleştiği ve doğal bir hal
aldığı izlenimi de vermiştir. Türkiye’nin Afrika’ya açılımı ve ilişkilerini geliştirme çabası birçok ülkenin dikkatini çekmiş ve bu konuda
uluslararası alanda çeşitli yayınlar yapılmaya başlamıştır.
Örneğin 9 Kasım 2010 tarihinde Fransa parlamentosunda bir konuşma yapan Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner Türkiye’ye
Afrika’da Çin’e karşı bir alternatif oluşturmak ve kontratları kazanma konusunda şansı artırmak için ortak ticari ateşeler kurarak ortak hareket etmeyi teklif etmiştir. Bu teklife Türkiye’nin yanıtının ne
olduğu konusunda ulaşılabilir herhangi bilgi olmamakla beraber bu
şekilde bir teklifin Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesinin en büyük
karşıtlarından birisi olan Sarkozy yönetiminden gelmesi hem anlamlı hem de önemlidir. Ayrıca Fransız dışişleri bakanı aynı konuşmada Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin Türkiye’nin Afrika’da
Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle birlikte hareket etmesinden farklı olarak görmekte ve bir nevi Afrika’da ortaya çıkabilecek Türk-Fransız
ortaklığının ilişkilerde yeni alanlar açacağını belirtmektedir.66 Bu
küçük öneri bile Türkiye-Afrika ilişkilerinin artık sadece Türkiye ve
Afrika ülkelerini ilişkilendiren sıradan bir ikili ilişkiler ağından oluşmadığını, aynı zamanda küresel dengeler açısından dikkate alınan ve
değerlendirilen bir ilişkiler ağına evirilmekte olduğunu göstermektedir.
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Kronoloji
5 Ocak

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Libya’ya bir günlük bir ziyaret
gerçekleştirmiştir.

12 Ocak

TUSKON Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Velid
Abdülaziz’i İstanbul’da ağırlamıştır.

21-25 Ocak Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed
Velid Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün resmi davetlisi olarak Türkiye’de temaslarda bulunmuştur.
16 Şubat

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammet Ali Zidane Türkiye’yi ziyareti etmiştir.

18 Şubat

Tanzanya Cumhurbaşkanı Jakaya Mrisho Kikwete, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Ankara’yı ziyaret
etmiştir.

14-17 Mart

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun’u kapsayan dört günlük bir Afrika gezisi
gerçekleştirmiştir.

17-18 Mart

Resmi temaslarda bulunmak üzere Somali Federal Parlamentosu Başkanı Şeyh Aden Muhammed Nur Türkiye’yi ziyaret
etmiştir.

25 Mart

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Fas Temsilciler Meclisi
Başkanı Mustafa El Mansuri’nin davetlisi olarak Fas’ta temaslarda bulunmuştur.

5 Mayıs

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museweni, Uganda’dan
Türkiye’ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk
ziyaret olması bakımından tarihi önem taşıyan Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile temaslarda bulunmuştur.

11 Mayıs

Tanzanya Meclis Başkanı Samuel Sitta Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

7-10 Temmuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, D-8 Zirvesi’ne katılmak ve
resmi temaslarda bulunmak üzere Nijerya’ya gitmiştir.
12 Temmuz Zambiya Devlet Başkanı Rupiah Bwezani Banda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiştir.
3-5 Ekim
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12-14 Ekim Sudan Dışişleri Bakanı Ali Ahmet Kartı Türkiye’ye resmi bir
ziyaret gerçekleştirmiştir.
15 Ekim

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Libya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

3 Kasım

Gana’nın Afutuakwa Nifa Hema Bölgesi’nin Kraliçesi 4. Nana
Appiantua Kilis Valisi Turhan Ayvaz ve eşi Fatma Ayvaz’ın
özel davetlisi olarak Kilis’i ziyaret etmiştir.

28-30 Kasım Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Fas’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
1-3 Aralık

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Tunus’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

12-15 Aralık Devlet Bakanı Zafer Çağlayan yaklaşık 100 Türk işadamıyla
birlikte Nijerya, Gana ve Ekvator Ginesi turuna çıkmıştır.
14 Aralık

Libya Sağlık ve Çevre Bakanı Muhammed Mahmud Hicazi
Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

15 Aralık

18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde düzenlenen I. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi’nde kabul edilen “Afrika-Türkiye Ortaklığı İstanbul Deklarasyonu”nda öngörülen izleme mekanizması çerçevesindeki Türkiye-Afrika İşbirliği Kıdemli Memurlar
Toplantısı İstanbul’da düzenlenmiştir.

Notlar
1
Türkçe okuyucuları için Türkiye´nin Afrika ile ilişkilerinin tarihten günümüze kısa bir
dökümü ve dönemlendirmesi Türk Dış Politikası Yıllığı 2009 (Ankara: SETA, 2011) kitabındaki “Türkiye’nin Afrika Politikası 2009” başlıklı makalenin birinci bölümünde ele
alınmıştır. Ayrıca daha detaylı bilgi için bknz. Mehmet Özkan ve Birol Akgün, “Turkey’s
Opening to Africa”, The Journal of Modern African Studies, Cilt 48, No 4, 2010, ss.525546; Mehmet Özkan, “Turkey´s Rising Role in Africa”, Turkish Policy Quarterly, Cilt 9, No
4 Kış 2010/2011, ss.93-105; ve “What Drives Turkey’s Involvement in Africa?”, Review of
African Political Economy, Cilt 37, No 126, 2010, ss.533-540.
2
http://www.haberaktuel.com/gul,-moritanya-cumhurbaskani-ile-gorustuhaberi-249501.html (10 Ocak 2011).
3
http://www.haber7.com/haber/20100123/Moritanyadan-Turk-isadamlarina-cagri.php
(12 Mart 2011).
4
“Moritanya Cumhurbaşkanı Abdel Aziz: Türkiye’nin imkanlarından yararlanacağız”, Zaman, 23 Ocak 2010.
5
Afrika Gündemi, Ankara, ACAUM, Subat 2010, s. 39.
6
http://www.timeturk.com/tr/2010/12/14/libya-li-hastalar-turkiye-ye-gelecek.html (16
Şubat 2011).
7
http://www.byegm.gov.tr/yayinicerikarsiv.aspx?Id=8&Tarih=20100329&Haftalik=0 (16
Ocak 2011).
8
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2571&icerikID=274
8&dil=TR (10 Ocak 2010)

527

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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29
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/bakanHaberDetay.cfm?haberNo=1160 (6 Ocak 2011).
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/bakanHaberDetay.cfm?haberNo=1231 (9 Ocak 2011).
http://www.bloomberght.com/imkb-haberleri/haber/650535-tekfen-insaat-boru-hattiihalesi-kazandi (26 Ocak 2011).
“Türkiye ile Tanzanya arasında vize kalktı”, http://www.cnnturk.com/2010/turkiye/02/18/
turkiye.ile.tanzanya.arasinda.vize.kalkti/564387.0/index.html (16 Ocak 2011).
“Tanzanya ile ticaret 5 yılda 10 kat arttı”, Bugün, 21 Şubat 2010.
“Uganda Cumhurbaşkanı Türkiye’de”, Star, 5 Mayıs 2010.
“Türkiye ile Uganda arasındaki ilişkiler gelişiyor”, Milliyet, 5 Mayıs 2010.
“Cumhurbaşkanı Gül, Uganda ile ilişkilerde ilklerin yaşandığını söyledi”, Zaman, 5 Mayıs 2010.
“Zambiya Cumhurbaşkanı Çankaya’da”, Milliyet, 13 Temmuz 2010.
http://www.tccb.gov.tr/konusmalar/371/56065/zambiya-cumhurbaskani-rupiah-bwezani-banda-onuruna-verdikleri-resmi-aksam-yemeginde-yaptiklari-konus.html(15 Ocak
2011).
“Banda: Türkiye ile yakından çalışmak istiyoruz”, Zaman, 13 Temmuz 2010.
“Cumhurbaşkanı Gül Kongo’da”, Hürriyet, 14 Mart 2010.
http://www.cnnturk.com/2010/dunya/03/15/gul.kongoda.gecmisimizde.somurgecilik.
yok/567754.0/index.html (15 Ocak 2011).
“Cumhurbaşkanı Gül, Afrika’ya gitti”, Radikal, 14 Mart 2010.
“Cumhurbaşkanı Gül Kamerun’da”, Star, 16 Mart 2010.
“Bir ülkeyle daha vize kalktı”, Sabah, 17 Mart 2010.
http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/48882/cumhurbaskani-gul-kamerundan-seslendiafrikaya-en-iyi-yardim-yatirimla-olur.html (26 Ocak 2011).
“Cumhurbaşkanı Gül, Nijerya’ya gitti”, Cumhuriyet, 7 Temmuz 2010.
http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/50196/d8-ulkeleri-yatirim-ve-ticaret-konularinaoncelik-vermeli.html (16 Mart 2011).
“Nijerya’ya ticari çıkarma”, Star, 10 Temmuz 2010.
http://www.haberortadogu.com/index.php/2010/07/08/cumhurbaskani-gul-nijeryada.
html (11 Şubat 2011).
http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=98453 (15 Şubat
2011).
http://www.resmi-gazete.org/gundem/duyurular/tbmm/somali-federal-parlamentosubaskani-nurun-tbmmdeki-temaslari.html (13 Şubat 2011).
“Tanzanya Meclis Başkanı Sitta, TBMM’de”, Zaman, 11 Mayıs 2010.
http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/49170/tanzanya-meclis-baskani-cankaya-koskunde.html (16 Ocak 2011).
http://www.mfa.gov.tr/sudan-disisleri-bakani-ali-ahmed-karti_nin-ulkemizi-ziyareti_13-ekim-2010_.tr.mfa (16 Ocak 2011).
“Gül, Tangara’yı kabul etti”, Sabah, 2 Ekim 2010.
“Davutoğlu-Tangara ortak basın toplantısı”, Cumhuriyet, 4 Ekim 2010.
http://www.haber7.com/haber/20101004/Davutoglu-Aracilik-konusu-Israile-bagli.php
(20 Şubat 2011).
http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-gambiya-cumhuriyeti-disisleri-bakani-mamadou-tangara-ile-ortak-basin-toplantisi_-4-ekim-2010_-ankara.tr.mfa (14 Ocak 2011).
http://www.haberler.com/gana-kralicesi-nana-appiantua-500-milyon-dolarlik-2352154haberi/ (18 Ocak 2011).
“Uluslararası Darfur Donörler Toplantısı Kahire’de başladı”, Milliyet, 21 Mart 2010.
“Davutoğlu, Darfur konferansından umutlu”, Yeni Şafak, 21 Mart 2010.
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2000’li yıllarda Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan’a yönelik politikalarının temel belirleyicisi 11 Eylül saldırılarının ardından bölgede ortaya çıkan yeni dengeler oldu. ABD’nin “teröre karşı” başlattığı
savaşta Pakistan, ABD’nin yanında yer almış, bu şekilde 1998 yılındaki nükleer silah denemesi nedeniyle üzerinde oluşan baskıyı hafifletmeye çalışmıştı. Bir taraftan Taliban’ın devrilmesinin ardından
iktidara getirilen Hamid Karzai hükümeti ile problemler yaşayan
Pakistan, diğer taraftan terörle mücadele konusunda ABD ve diğer
Batılı ülkeler tarafından baskı altında tutulmaktaydı. Bu nedenle
ülke içinde El-Kaide ve ona yakın örgütlere karşı ciddi operasyonlar başlatan Pakistan, Kuzeybatı Sınır Eyaleti’nde hükümet karşıtı bir
ayaklanma ile karşı karşıya kaldı. Bu durum Pakistan’ı hem ülke içinde hem de yakın çevresinde terör kaynaklı bir istikrarsızlığın içine
sürükledi.
Türkiye’nin Pakistan ve Afganistan’a yönelik olarak 2000’li yıllarda izlediği politikalar birbirinden bağımsız değil tam tersine
birbirini etkiler bir biçimde gelişti. Türkiye, bir yandan iç siyasi ve
ekonomik sorunlarla uğraşan diğer yandan da uluslararası alanda
yalnızlığa itilen Pakistan’la 2000’li yıllar boyunca ilişkilerini istikrarlı bir biçimde devam ettirdi.1 Uluslararası terörle mücadele ve siyasi
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi karşılıklı üst düzey ziyaretlerin başlıca konularını oluşturdu. Bununla birlikte 2007 yılı Türkiye-Pakistan-Afganistan ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasını
oluşturdu. 2007 yılını önceki yıllardan ayıran en önemli nokta, bu
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yılda Afganistan’ı da içine alan üçlü işbirliği sürecinin Türkiye’nin
inisiyatifiyle başlatılması oldu. Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ı yakınlaştırmak amacıyla başlattığı üçlü zirvelerle bölgenin güvenlik
ve istikrarının sağlanmasında bu iki ülkenin arasındaki sağlanacak
olan işbirliğinin önemine dikkat çekmiş oldu. 11 Eylül sonrasında
Pakistan ve Afganistan ilişkilerinde oluşan gerginlik söz konusu üçlü
zirvelerle aşılmaya çalışıldı. 29-30 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da
yapılan ilk üçlü zirve toplantısında yayınlanan Ankara Bildirisi2 ile
süreç başlatılmış3, üç ülke sürecin parçası olarak devam eden yıllarda
bir araya gelmiştir.
Bu makalede 2007’de Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında
başlatılan söz konusu sürecin en dinamik şeklini aldığı 2010 yılındaki gelişmeler değerlendirilecek, bu çerçevede önce 2010 yılında yapılan üçlü zirveler, ardından Türkiye-Pakistan-Afganistan ekonomik
ilişkileriyle sel felaketi sonrasında Türkiye’nin Pakistan’a yaptığı yardım faaliyetleri ve Afganistan’daki yeniden yapılandırma çalışmaları
ele alınacaktır.
Türkiye 2010’da Diplomatik Çabalarını Yoğunlaştırıyor: Üçlü
Zirveler
2010 yılı Türkiye’nin Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana
Güney Asya bölgesi için diplomatik çabalarını en çok artırdığı yıl
oldu. 2008-2009 yıllarında Amerikan askerlerinin Afganistan’da ağır
kayıplar vermesi, ardından 2009 yılında Başkan Obama’nın açıkladığı AfPak Stratejisi’nin 30.000-35.000 ek asker takviyesini gerektirmesi ve bu çerçevede Türkiye’den ek asker talebinde bulunulması,
Türkiye’nin bölge için yeni açılımlar yapmasını gerektirdi. Türkiye
bu taleplere Afganistan’a yönelik lojistik, istihkâm, altyapı ve askeri
eğitim desteğini artırmanın yanı sıra diplomatik çabalarını da hızlandırarak cevap verdi.
25 Ocak 2010’da İstanbul’da yapılan “Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesi”, 2007 yılında başlatılan sürecin dördüncü toplantısıydı. Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün katıldığı zirvede, Afganistan’la Pakistan’ın üst düzeyde ya-
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kınlaşmasının sağlanması ve işbirliğinin artırılmasına yönelik mekanizmalarüzerinde duruldu. Genelkurmay ve güvenlik birimlerinin
görüşmelerinde ise Afganistan ordusunun eğitimi ile ilgili konular
ele alındı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin zirve çerçevesinde yaptıkları görüşmelerde üçer aylık periyotlarla Afganistan’daki asker ve polisin eğitilmesi, terörle mücadele konusunda Afganistan ile daha yakın işbirliği
yapılması kararlaştırıldı. Üç ülke arasında imzalanan ortak bildiride
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Afganistan’da tamamı TİKA tarafından
yaptırılan 68 okulun açılışını yapması kararlaştırıldı. Ayrıca üç ülkenin eğitim bakanlarının imzasının yer aldığı, eğitim konusunda
işbirliği alanlarını içeren ortak bir bildiri yayınlandı.4
25 Ocak’ta yapılan üçlü zirveden bir gün sonra, 26 Ocak’ta
İstanbul’da yapılan, “Asya’nın Kalbinde Dostluk ve İşbirliği Zirvesi”,
Türkiye’nin Afganistan sorununda diplomasinin araçlarının yoğun
bir biçimde kullanılması gerektiği yaklaşımının bir başka göstergesi
oldu. Afganistan’a komşu ülkelerin katıldığı zirve sonunda açıklanan
bildiride Türkiye’nin Afganistan politikasının ana hatlarının altı bir
kez daha çizilmiş, bölgesel işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. “Emin,
güvenli ve müreffeh bir Afganistan’ın bölgesel barış ve istikrarın hayati unsuru olduğu, karşı karşıya kalınan risk ve sorunların ortak olduğu ve terörizmin tüm biçimleri ve yasadışı uyuşturucu ticaretinin
bölgedeki tüm ülkeleri etkilediği”5 ifadeleri bildiride yer almıştır. Bildiriye imza atan ülkeler arasında Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın
yanı sıra İran, Çin ve Tacikistan da yer almaktadır. Kırgızistan, Suudi
Arabistan, BAE, Rusya Federasyonu, İKÖ, ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya, BM, AB ve NATO Zirve’ye gözlemci olarak katılmışlardır.6 Bu zirve uluslararası katılımın oldukça yoğun olduğu bir
zirve niteliği taşımaktadır.
2010 yılında uluslararası katılımın oldukça yoğun olduğu Afganistan konulu bir başka toplantı 28 Ocak’ta Londra’da yapıldı.
Afganistan’ın geleceğinin yeniden masaya yatırıldığı, yaklaşık 70 ülkenin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcilerinin katıldığı Londra Konferansı, 2001’den bu yana yapılan konferanslar zincirinin sekizincisi oldu. Bundan önce Afganistan’ın yeniden yapılandırılması ve
geleceği için; 2001 Bonn, 2004 Berlin, 2006 Londra, 2007 Roma Af-
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ganistan Hukukun Üstünlüğü Konferansı, 2008 Paris, 2009 Moskova
konferansları yapılmıştı. Londra Konferansı’nı diğerlerinden farklı
kılan, Karzai’nin uzlaşı planı çerçevesinde ilk defa, Taliban’ın ılımlı
unsurlarının silah bırakarak Afganistan anayasasını kabul etmek suretiyle Afgan siyasi yapısına entegre edilmesini öngörüyor olmasıdır.7
Ayrıca konferansta uluslararası güçlerin yetkilerinin yerel birliklere
devredilmesi gündeme geldi. Taliban militanlarını siyasi sürece dahil
etmek için katılımcı ülkelerin 140 milyon dolarlık bir fon oluşturmasına karar verilirken, Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai yolsuzlukla
etkin mücadele edeceğine dair söz verdi. Afgan askerlerinin istikrarı
sağlayabilecek kapasite ve yeteneğe kavuştuktan sonra uluslararası
güçlerin Afganistan’dan çekilmelerine karar verildi.8
Amerika ve İngiltere kamuoylarında Afganistan savaşına verilen
desteğin giderek azalması ve Obama’nın Afganistan sorununda askeri tedbirlerin dışındaki araçların da devreye sokulması gerektiği
yaklaşımı, Londra Konferansı’nda alınan kararlar üzerinde etkili
olmuştur. Londra Konferansı ile birlikte geliştirilen yeni yaklaşım
Karzai karşıtı muhalefetin güçlenmesinin artık göze alınmaya başlandığını göstermektedir. ABD ve Avrupalı ülkelerin son yıllarda
yolsuzluk, adam kayırma ve kötü yönetimi nedeniyle medyada ciddi
bir biçimde eleştirilen Karzai’ye artık Afganistan için vazgeçilmez bir
isim olarak bakmadıklarını söylemek mümkündür. Nitekim 2009 yılının Ağustos ayında yapılan seçimler sonrasında yeniden iktidara
gelen Karzai’ye verilen destek karşılığında bazı koşulları yerine getirmesi istendi. Bu koşulların başında ise Afganistan’ın güvenliğinin sağlanmasında Afgan hükümetinin ve güvenlik güçlerinin daha
çok sorumluluk alması, Pakistan ile işbirliği, yolsuzlukla mücadele,
uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması ve en önemlisi de kurulacak hükümetin Afganistan’daki tüm grupları içermesi geliyordu.
Zirve’nin hemen öncesinde Afganistan ve Pakistan devlet başkanlarını İstanbul’da bir araya getiren Türkiye, ardından aynı gün
Afganistan’a komşu Tacikistan ve Kırgızistan’ın dışişleri bakanlarını
ağırladı. Böylece Türkiye daha zirve öncesinde Afganistan’daki tüm
grupların hükümette temsilinin sağlanması gerektiği yönündeki
yaklaşımını bir kez daha ortaya koymuş oldu ve zirve sırasında da
bu yaklaşımını devam ettirdi. Türkiye Afganistan’ın yeniden inşası
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konusundaki kararlılığını her fırsatta dile getirdi ve zirve öncesi ve
sonrasında aktif bir diplomasi yürüttü.9
Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari’nin daveti üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Pakistan ziyareti 2010 yılının bir başka önemli gelişmesi
oldu. Yapılan görüşmelerde siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanında, terörle mücadele ve savunma alanlarında yapılacak işbirliği konuları ele alındı. Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki
ilişkileri geliştirmeye yönelik çok sayıda mutabakat zaptı imzalandı.
Cumhurbaşkanı Gül’ün Zerdari’nin yanı sıra Başbakan Yusuf Ziya
Gilani ve muhalefetteki Pakistan Müslüman Birliği Lideri Nevaz
Şerif ’le görüşmesi, Türkiye’nin ülke ve bölge içi istikrarın sağlanması için iktidar ve muhalefetteki aktörlerin uzlaşmasına önem verdiğini göstermektedir.10 Gül’ün ziyaretinin en önemli gündem maddelerinden birini iki ülke arasındaki ticaret hacminin genişletilmesi
oluşturdu. Kalabalık bir işadamı grubuyla ziyareti gerçekleştiren
Gül, “iki ülke arasında var olan 700 milyon dolarlık ticaret hacmini
2 milyar dolara çekmek istediklerini” belirtti. Siyasi gelişmelere paralel ekonomik ve yatırım ilişkisinin geliştirilemediği yönünde fikir
beyan eden taraflar için bu ziyaret, ekonomik işbirliği, ticaret ve yatırımların karşılıklı olarak artırılması konusunda somut adımların
atılacağı bir başlangıç olarak değerlendirildi. Kargo tren taşımacılığının bu somut adımların başında geldiğine dikkat çekildi. Ayrıca
ticari ilişkilerin kolaylaştırılması yönündeki hukuki çalışmaların da
yapıldığı kaydedildi.11
2010 yılının Haziran ayında Türkiye’nin Güney Asya politikası açısından bir başka önemli diplomatik girişim daha gerçekleşti.
7-9 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “III. Asya’da
İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi” sırasında
Türkiye, 2010-2012 yılları için AİGK/CICA Dönem Başkanlığı’nı
Kazakistan’dan devraldı. Bu girişim Asya’da güvenlik ve istikrarın
sağlanması amacına yönelik sürdürülebilir bir mekanizmanın kurulması hedefiyle ortaya atılmıştır. Asya’da güvenlik ve işbirliği için
konferans diplomasisine duyulan ihtiyacı ilk olarak, 5 Ekim 1992 tarihinde BM Genel Kurulu 47. oturumu sırasında Kazakistan Devlet
Başkanı Nursultan Nazarbayev dile getirmiştir. 8 Haziran 2010’dan
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itibaren 2012 yılına kadar olan dönem başkanlığını Türkiye üstlenmiştir.12 Yayınladığı concept paper’da bölgede istikrar ve barışın sağlanması için “bölünmez bir güvenlik anlayışı”nınuygulamaya konulması gerektiğine dikkat çeken Türkiye, dönem başkanlığı süresince
askeri güvenlik yaklaşımı yerine, ekonomik, insani ve çevresel pek
çok boyutu olan kapsamlı bir güvenlik anlayışı ile hareket edeceğini
belirtmektedir.13
2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Türkiye ve Afganistan dışişleri
bakanlıklarının organizasyonu ile yapılan “Dördüncü Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansı’na (RECCA IV)” Türkiye ve Afganistan’ın
yanı sıra 27 ülke ve 14 uluslararası ve bölgesel örgütten gelen temsilciler katılmıştır. Konferans’ın sonunda İstanbul Deklarasyonu
kabul edilmiştir.14 Konferans’ın üçüncü gününde gerçekleşen İş
Forumu’nda yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
söz konusu kapsamlı yaklaşımı bir kez daha dile getirmiştir.15 Konuşmasında Afganistan’da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kalkınma
yardımının yürütüldüğünü belirten bakan, önemli miktarda kaynak
ve insan gücünün Afganistan için seferber edildiğini belirtmiştir.
Devlet ve uluslararası örgüt temsilcilerinin yanı sıra Türkiye ve Afganistan başta olmak üzere bölge ülkelerinden çok sayıda iş adamı,
tüccar ve yatırımcıların da bir araya getirildiği toplantı, Türkiye’nin
bölgeye yönelik geliştirdiği çok boyutlu ve kapsamlı güvenlik anlayışını yansıtmaktadır. Küreselleşme süreciyle paralel bir biçimde
ivme kazanan bölgesel entegrasyon çabalarına önem veren Türkiye,
son dönemde komşularıyla olan ticaret hacmini dikkate değer bir
biçimde artırmıştır. Türkiye bu konferansla Afganistan’la da benzeri
bir biçimde ticari ilişkilerin artırılması yönünde çabalarına yenisini eklemiştir. Özellikle Türk müteahhitlik sektörünün Afganistan’da
başarılı projelere imza attığına dikkat çekilmiş, 80’i aşkın ülkede 160
milyar doların üstünde iş hacmine erişen Türk müteahhitlik sektörünün 2000’li yılların başlarında girdiği Afganistan’da bugüne kadar
300’e yakın proje üstlendiği kaydedilmiştir.16
Türkiye-Pakistan-Afganistan Üçlü Zirvelerinin beşincisi 24 Aralık 2010 tarihinde yapıldı. Söz konusu zirvede üzerinde en çok durulan konu güvenlik ve ekonomik kalkınma arasında kurulan doğrudan ilişki oldu. 2009 yılında Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın
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ticaret ve sanayi odalarının bir araya gelerek ekonomik iş birliğinin
artırılmasına yönelik oluşturdukları İstanbul Forumu’nu hatırlatan
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin bölgede ekonomik kalkınma gerçekleşmeden güvenliğin sağlanamayacağı yönündeki görüşünün altını çiziyordu.17 Üçlü Zirve kapsamında yedi alanda işbirliğine yönelik olarak imzalanan protokol, mutabakat muhtırası ve
niyet mektubu üç ülke arasında ilişkilerin çeşitli boyutlarda geliştirileceğini gösteriyordu. Sadece terörle mücadeleyi içeren güvenlik
konuları değil, aynı zamanda acil afet yönetimi, 2009’da ilk deneme
seferi yapılan İslamabad-İstanbul demiryolunun Afganistan’a doğru
genişletilmesi ve ticari ilişkilerin artırılması gibi pek çok konu zirvede ele alındı. Üç ülke arasında doğrudan sesli-görüntülü konferans
iletişim hattı kurulmasına dair bir protokol ve Türk-Afgan Dostluk
Günü konusundaki mutabakat muhtırası imzalandı.18 Ancak Üçlü
Zirve sonunda yapılan açıklamalar içerisinde en çok dikkat çeken
konu 2011 yılının Nisan ayında üç ülke arasında yapılması planlanan
ortak askeri tatbikat oldu. Terörle mücadele için istihbarat teşkilatlarının birlikte çalışmaları gerektiğine dikkat çekilmiş ancak tatbikatın detayları konusunda bilgi verilmemiştir. Yapılan zirve ve ortak
tatbikat kararıyla Kabil ve İslamabad arasındaki güven probleminin
aşılması hedeflenmektedir. Nitekim Karzai zirve sırasında iki ülke
sınırındaki saldırıların yoğunluğunun azaltılmasını amaçladıklarını
belirtmiştir.19 Üçlü Zirve’nin hemen ardından on üyenin katılımıyla
yapılan Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Zirvesi, 1985’te Türkiye
ve Pakistan’ın öncülüğünde kurulan ECO’nun bölge ülkeleri arasında ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğini geliştirmeyi amaçlaması
nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır.
Söz konusu zirvelerin gösterdiği gibi Türkiye Afganistan meselesini ve bölgedeki güvenlik problemini Afganistan sınırları içinde
çözülecek bir mesele olarak görmemekte, bölgesel bir yaklaşımla
sorunun çözülmesi gerektiğini düşünmektedir. Bölgesel yaklaşımın
en önemli unsurlarından biri Pakistan’la işbirliğinin artırılmasıdır
zira Pakistan, sorunun en önemli taraflarından biridir. Türkiye’ye
göre Afganistan ve Pakistan arasında üst düzey ilişki ve işbirliğinin
artırılması bölgenin istikrarı ve barışı için hayati öneme sahiptir.
Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu üçlü zirveler bu amaca
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hizmet etmek amacıyla Afganistan ve Pakistan hükümetleri arasındaki buzları eritmek üzere yapılmakta ve başarılı da olmaktadır.
Sel Felaketi Sonrasında Türkiye’nin Pakistan’a Yardımları
Pakistan’da 2010 yılının 21-27 Temmuz tarihleri arasında yaşanan yoğun muson yağmurları ve ardından meydana gelen büyük
ölçekli sel felaketi nedeniyle 1.781 kişi ölmüş, 2.966 kişi yaralanmıştır.20 Yaklaşık 40 milyon insan selden etkilenmiştir. Selden en çok etkilenen Belucistan, Pencap, Kyber Pakhtun Khwa ve Sint bölgelerine
Türkiye’den başta Kızılay olmak üzere çok sayıda yardım kuruluşu
gitmiştir. Dünyanın dört bir yanından ülkeye getirilen yardımlar, karayolu, havaalanları ve demir yollarının selden zarar görmesi nedeniyle afetzedelere güçlükle ulaştırılmıştır. Türk Sağlık Bakanlığı’nın
gönderdiği 2 sahra hastanesi selden en fazla etkilenen bölgelerde
sağlık hizmeti vermiştir. 21
Türk Kızılayı’nın Pakistan Sel Raporu’nda ifade ettiği gibi afet
haberinin alınmasını müteakip Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi (AFOM) ve bölgede bulanan Daimi Temsilcilik Ofisini alarma
geçirmiş, ayrıca İslamabad’taki Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi
(AYLM) kuruluşundan sonra ilk kez bu büyük afette başarılı bir kriz
yönetimi gerçekleştirmiştir. Ayrıca Türk Kızılayı tarafından bölgede
verilen eğitimlerle yetiştirilen Pakistan Kızılayı gönüllüleri ve personeli tarafından afete müdahale faaliyetleri başlatılmıştır. Kızılay’ın
Aralık 2010 raporunda yer alan ifadelere göre, “Pakistan halkına her
daim yardımda bulunan Türk Kızılayı bu afette de, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ve en önemlisi yardım kampanyasından toplanan bağışlarla birlikte, 10 uçak, 395
tır ve 11 trenden (161 vagon) oluşan 47.030.421,00TL(31.822.827,00
Amerikan Doları) değerindeki ve 10.124,36 ton ağırlığındaki insani
yardım malzemelerini toplam 42 sevkiyat ile bölgeye ulaştırmıştır.”22
Tüm yardım faaliyetleri süresince koordineli bir biçimde çalışmalarını yürüten Türk Kızılayı İslamabad, Nowshera, Multan, Dadu,
Dere Murad Jamali ve Quetta’da delegasyon başkanlıkları oluşturmuş ve afet yardım malzemelerinin Pakistan’daki dağıtımı ve barınma ünitelerinin kurulmasında aktif bir rol oynamıştır. Başlangıçta Nowshera-Pir Sabak bölgesinde kurulan “Hürriyet Kardeşlik
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Köyü”nde 130 mevlana evinin kurulumu Türk Kızılay’ı tarafından
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bölgeye gönderilen Mevlana evlerinin sayısı gün geçtikçe artmış, toplam 2.725 adet Mevlana Evi ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir.23 “Hürriyet Kardeşlik Köyü”nde
kurulan 2 çadırda psikososyal destek çalışmaları uzmanlar tarafından verilmiş, köyde bir adet çocuk oyun parkı kurulmuş, toplumun
afetle başa çıkma kapasitesini arttırmak için kadınlara yönelik dikiş nakış kursları başlatılmıştır. Türk Kızılayı tarafından Pakistan’ın
Dera Murad Jemali şehrinde dul kadınlar ve yetim çocuklar için 181
üniten oluşan 3.500 kişilik “Türk Kızılayı Şefkat Kenti” kurulmuştur.
Türkiye ayrıca rehabilitasyon dönemi için geliştirdiği bazı projelerle
Pakistan halkına yardım etmeye devam etmektedir.Türk Kızılayı ve
Türkiye Diyanet Vakfı’nın birlikte gerçekleştirdikleri Zekât Yardımı
Projesi bunlardan biridir.
Türk Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre ise Türkiye, “30
Kasım 2010 itibarıyla Pakistan’a 76 milyon Türk Lirası değerinde
ayni ve nakdi yardım sağlamıştır. Buna ilaveten, açılan kampanyalarla Türk halkı tarafından bağışlanan yardımlar 201 milyon lirayı aşmıştır. Önümüzdeki dönemde TİKA ve TOKİ tarafından Pakistan’ın
dört büyük eyaletinde birçok toplu konut, altyapı ve kapasite geliştirme projesinin hayata geçirilmesi öngörülmektedir”.24
Türkiye’den Kızılay’ın yanında pek çok sivil toplum kuruluşu da
Pakistan’daki sel mağdurlarına yardım faaliyeti yürütmüştür. İnsan
Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) en yüklü yardımları ulaştıran sivil toplum kuruluşlarından biridir. Gazze’ye götürülen
insani yardım sırasında İsrail’in saldırısına uğrayan gemilerden biri
olan Defne yük gemisi, Pakistan’a 70 konteynırdan oluşan 8 milyon
değerinde insani yardım malzemesi götürmüştür. İHH yetkilileri
götürdükleri miktarın Cumhuriyet tarihinde Pakistan’a yapılan en
büyük yardım olduğunu belirtmişlerdir.25 Bunun yanı sıra İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın belirttiğine göre İHH “daha önce Pakistan’a
kargo uçağı ile 35 ton, yük treniyle 450 ton insani yardım malzemesi
göndermiş ve bu yardımların sel bölgelerinde dağıtımını gerçekleştirmiştir”. 2010 yılının sonunda İHH 156 kalıcı konutu selde evlerini
kaybedenlere teslim ederken, 300 konutun da temellerini atmıştır,
çok sayıda çadır kent kurmuştur. Sel felaketinden sonra Pakistan’a ilk
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ulaşan Türk kuruluşlarından biri olan İHH, 200’e yakın personelle
sel bölgelerinde sağlık hizmetleri, geçici prefabrike konutlar, kamu
binalarının tamiri, sıcak yemek dağıtımı, cami yapımı ve kalıcı konut
inşası gibi pek çok alanda yardım faaliyetleri yürütmektedir.26
Türkiye-Pakistan-Afganistan Ekonomik İlişkileri
2010 yılında Türkiye-Pakistan ve Türkiye-Afganistan arasındaki
ekonomik ilişkiler yukarıda ifade ettiğimiz üçlü zirvelerin paralelinde devam ettirildi. Bu zirvelerin ekonomik ayağında öne çıkan en
önemli nokta özellikle Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyede olmaması idi. İki ülkenin ortak kanaati Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaretin son yıllarda ivme kazanmasına27
rağmen yeterli düzeyde olmadığı ve istikrarsız bir seyir takip ettiği
yönündedir. İki ülke arasında enerji, altyapı ve müteahhitlik sektörlerinde karşılıklı yatırımların varlığı söz konusudur ve her iki ülke
bu alanlarda karşılıklı olarak yatırımların artırılması gerektiği konusunda hemfikirdir. İki ülke arasında doğrudan deniz ve kara bağlantısının olmaması ve hava ve deniz taşımacılığının maliyetinin yüksek
olması ticaret hacminin istenilen seviyede olmamasının nedenlerinden biridir. Nitekim önceki bölümde bahsettiğimiz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2010 yılı Nisan ayının başında gerçekleştirdiği
Pakistan ziyareti sırasında 2009 yılında başlatılan tren seferlerinin
önemine değinilmiş ve iki ülke arasında demiryolu altyapısının geliştirilmesi yönünde görüşmeler yapılmıştır. İki ülke arasında kara
taşımacılığı İran üzerinden yapılabilmekte bu da gümrük ve güvenlik gibi konular nedeniyle sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle
de İstanbul- İslamabad arasında 2009 yılında başlatılan tren seferleri büyük önem taşımaktadır. Tren seferleri iki ülkenin üyesi olduğu
Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün projesi olması bakımından da dikkat
çekmekte ve yalnızca iki ülke arasında değil bölge ülkeleri arasındaki
işbirliği düzeyi hakkında da fikir vermektedir.28
25 Ocak 2010’da İstanbul’da yapılan “Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesi” sırasında üç ülkenin ticaret odaları arasında yapılan “Ekonomik İşbirliği için İstanbul Forumu” ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Afganistan Ticaret ve Sanayi Odaları (ACCI) ve
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Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) temsilcilerini biraraya getiren Forum, üç ülkenin iş dünyaları arasında diyalog
mekanizmasının geliştirilmesi açısından önemli bir adım olmuştur.
Üçlü Ekonomik Forum’a katılan temsilciler “(i) ziraat işine odaklı
endüstriyel bölge, (ii) kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsallaşma için kapasite inşa programları ve (iii) mikro
kredi odağında iş geliştirme merkezleri konularında”29 işbirliği yapma kararı almışlardır. Ayrıca Afganistan’da insan kaynaklarının gelişimine yönelik projelere öncelik verilmesi gereğinin altı çizilmiş, bu
çerçevede “Ulusal Öğretmen Eğitim Enstitüsü” ve “Ulusal Müfredat
Geliştirme Enstitüsü” adında iki enstitünün kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması kararı alınmıştır. Haziran ve Temmuz 2009’da
Pakistan Rekabet Kurumu uzmanları için organize edilen iki eğitim
programının başarıyla uygulanması konusunda temsilciler memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.
24 Aralık’ta beşincisi yapılan üçlü zirveye eşlik eden “Ekonomik
İşbirliği için İstanbul 5. Forumu”, Türkiye’nin Pakistan ve Afganistan
ile ilişkilerinde temel önceliklerden birinin ekonomik ilişkiler olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) ve Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) arasında oluşturulan
Forum’da, 4. Forum’dan itibaren atılan somut adımlar değerlendirilmiş ve Afganistan ile Pakistan’ın uluslararası ticareti hızlandırmak
üzere uluslararası TIR sistemine katılım hazırlıklarının memnuniyetle karşılandığı belirtilmiştir. TOBB, Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde
gerçekleştirilen kapasite geliştirme programları Forum’da tartışılmış
ve kaydedilen ilerlemelerden söz edilmiştir. “Organize sanayi bölgeleri, odalar ve özel sektörün geliştirilmesi, yatırım teşviki ve yerel yönetim mercilerinde iyi yönetişim” somut ilerlemelerin kaydedildiği
alanlar olarak tanımlanmıştır.30 Türk özel sektörünün organize sanayi bölgesi kurma konusundaki tecrübesinin aktarılması gerektiğinin
altı çizilmiş, bu çerçevede “altı ay içinde TOBB tarafından yürütülecek ve Afganistan’da uygun bir sanayi bölgesinin seçilerek bir gıda
paketleme, dondurma ve/veya kalite kontrol yatırımı için fizibilite
çalışmasını kapsayacak bir pilot projenin gerçekleştirilmesini faydalı
olacağı”31 açıklanan ortak bildiride yer almıştır.
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Afganistan’da Yeniden Yapılandırma Çalışmaları ve Türkiye
Afganistan’da ISAF’ın konuşlandırılmasından bu yana Türkiye, ülkenin yeniden yapılandırılması faaliyetlerine önemli katkılar
sağlamıştır. ISAF Kabil bölge komutasını iki kez üstlenen Türkiye,
bölgenin güvenliğinin sağlanmasının yanısıra, geniş bir lojistik,
istihkâm ve altyapı desteği sağlamış, ayrıca askeri eğitim alanında
pek çok faaliyette bulunmuştur.Askeri lise ve harp okullarında Türk
eğitmen ve danışmanlar bulunmaktadır. Türkiye sağlık alanında faaliyetlerine devam etmekte ve hastaneler açmaktadır. Kız çocukları
için bir lise ve kadın gelişim merkezi açılmasında öncülük etmiştir.
Türkiye müteahhitlik sektöründe adı en çok duyulan ülkeler arasındadır. Yoldan tünele, barajdan sulama kanalı ve otellere kadar toplam 37 değişik alanda iş yürütmektedir. 2004 yılı haberlerine göre
Afganistan’da Türk müteahhitlerin aldığı işlerin parasal boyutunun
550 milyon doları bulduğundan bahsedilmektedir.32
2010 yılında Afganistan’ın yapılandırılması alanında meydana
gelen en önemli gelişme Cevizcan Vilayeti’nin merkezi Şibirgan şehrindeki Türk İl İmar Ekibi (PRT)’nin 21 Temmuz 2010 tarihinde faaliyetlerine başlaması olmuştur. PRT’nin alanına Sar-ı Pul vilayeti de
dahil edilmiştir. Söz konusu Cevizcan Türk PRT’sinin 2006 yılında
Vardak vilayetinde uygulamaya konan PRT’yi model alacağı söylenmektedir. İlk Sivil Koordinatör olarak PRT’nin başına kıdemli bir
diplomat olan Mustafa Osman Turan getirilmiştir. Turan, Roma, Tiran, Piriştine ve AGİT’teki (Viyana) görevlerinden sonra 3 Haziran
2010 tarihinde Afganistan’da göreve başlamıştır. Gıda yardımı, Amu
Derya nehrinin ıslahı çalışmalarına katkı ile hapishane ve nezarethanelere yapılan kırtasiye yardımları Cevizhan ve Sar-ı Pul PRT’sinde
2010 yılında tamamlanan projeler arasındadır. 33
Sonuç
11 Eylül 2001’in hemen sonrasını saymazsak, 2010 yılı Türk dış
politikasının Afganistan ve Pakistan’a yönelik olarak geçirdiği en
hareketli ve yoğun yıl oldu. 2007 yılında Güney Asya bölgesinin iki
önemli aktörünü yakınlaştırmak amacıyla Türkiye’nin inisiyatifiyle başlatılan zirveler, Türk dış politikasının 2000’li yıllardaki dip-
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lomatik başarılarından biridir. Amerika ve Batılı müttefiklerinin
Afganistan’da büyük kayıplar verdiği ve çekilme planları yaptığı bir
dönemde, Türkiye’nin bölgeye yönelik olarak zirveler ve ikili temaslar yoluyla yürüttüğü aktif diplomasi Türkiye’yi Güney Asya bölgesinde de önemli bir aktör durumuna getirmiştir. ABD’nin Pakistan’ı
terör nedeniyle baskı altında tuttuğu 2001 yılından bu yana Türkiye Pakistan’la ilişkilerini istikrarlı bir biçimde devam ettirmiştir.
Afganistan’da ise bir yandan ISAF çerçevesinde güvenliğin sağlanmasında önemli katkılarda bulunan Türkiye, diğer yandan yeniden yapılandırma faaliyetlerini aktif biçimde devam ettirmektedir. Türkiye
bölgede hem Pakistan hem de Afganistan’ın güvendiği bir ülkedir ve
Ankara’nın her alandaki çabaları memnuniyetle karşılanmaktadır.
Üçlü zirvelerin başarılı bir biçimde devam ettirilmesi de Türkiye’ye
duyulan güven sayesindedir. Afganistan’daki yeniden yapılandırma
faaliyetlerinin yanında Türkiye’nin Pakistan’daki sel mağdurlarına
en fazla yardımı ulaştıran ülkelerden biri olması bu güveni daha da
artırmıştır. Üçlü zirvelerin paralelinde yapılan üçlü ekonomik forum
toplantıları da Türkiye’nin iki ülkeyle olan ilişkilerinde ekonomik işbirliğini çok önemsediğini göstermektedir. 2012 yılında Pakistan’la
olan ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir.
Gerek ikili temaslarda, gerekse zirvelerde Pakistan ve Türkiye arasındaki demiryolu hattının yenilenmesinin sık sık gündeme gelmesi
ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki iradeyi göstermektedir. Söz konusu tren yolu sel felaketi sonrasında selzedelere
yardımların ulaştırılması konusunda aktif bir biçimde kullanılmıştır.
2011 yılı müttefik askerlerinin çekilmesi dolayısıyla Afganistan
için kritik bir yıl olacaktır. Bunun farkında olan Türkiye, 2010 yılında
yapılan Londra Konferansı’ndan çıkan karara uygun olarak, Afganistan’daki Taliban yanlısı ılımlı muhalif grupların siyasi yapıya entegre
edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Afganistan’ın güvenliğinin Afganlılara devredilmesinin planlandığı 2011 yılında Türkiye’nin Afganistan içindeki gruplar arasında görüşmelerin sağlanması konusunda inisiyatif alması beklenmektedir. Afganistan’ın kendi içinde
bütünlüğünün sağlanması Türkiye tarafından barışın sağlanmasının
ön koşulu olarak görülmektedir. Türkiye taraflar arasında iletişimin
sağlanması konusunda Karzai hükümeti ile işbirliği içinde olacağını
her fırsatta dile getirmektedir.
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Kronoloji
25 Ocak 2010

“Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesi” İstanbul’da
yapıldı. Zirve’nin paralelinde “Ekonomik İşbirliği için İstanbul Forumu” gerçekleştirildi.

26 Ocak 2010

“Asya’nın Kalbinde Dostluk ve İşbirliği Zirvesi” İstanbul’da
gerçekleştirildi.

27 Ocak 2010

Londra Konferansı’nın öncesinde Türkiye, Afganistan ve
Pakistan devlet başkanlarını İstanbul’da bir araya getirdi, ardından aynı gün Afganistan’a komşu Tacikistan ve
Kırgızistan’ın dışişleri bakanlarını ağırladı.

28 Ocak 2010

Afganistan’ın yeniden yapılandırılmasına yönelik Londra
Konferansı yapıldı.

30 Mart-2 Nisan 2010
Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari’nin
daveti üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Pakistan
ziyaretini gerçekleştirdi.
3 Haziran 2010 Afganistan’da Türk İl İmar Ekibi (PRT)’ nin başına ilk Sivil Koordinatör olarak kıdemli bir diplomat olan Mustafa
Osman Turan getirildi.
7-9 Haziran 2010 “III. Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi” İstanbul’da düzenlendi.
21 Temmuz 2010 Afganistan’da Cevizcan Vilayeti’nin merkezi Şibirgan şehrindeki (PRT) faaliyetlerine başladı.
21-27 Temmuz 2010
Pakistan’da yaşanan yoğun muson yağmurları
büyük ölçekli sel felaketine neden oldu.
Temmuz-Aralık 2010
Türkiye Kızılay ve Türk sivil toplum kuruluşları
aracılığıyla Pakistan’a yönelik yoğun bir insani yardım faaliyeti yürüttü.
2-3 Kasım 2010 “Dördüncü Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansı
(RECCA IV)” Türkiye ve Afganistan dışişleri bakanlıklarının organizasyonu ile İstanbul’da yapıldı.
24 Aralık 2010 “Türkiye-Pakistan-Afganistan Üçlü Zirveleri”nin beşincisi yapıldı. Üçlü zirveye “Ekonomik İşbirliği için İstanbul
5. Forumu” eşlik etti.
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Giriş
Model ortaklık, Türkiye’nin dış politikasını bağımsız bir aktör
olarak belirleme sürecinde Türk-Amerikan ilişkilerinin yaşadığı
krizin adıdır. 1945 sonrası, ortak Sovyet tehdidine karşı, ABD lehine asimetrik olarak kurulan iki ülke arasındaki “stratejik ortaklık,”
ortak tehdit algısı kalkmasına rağmen Soğuk Savaş dönemindeki
şartlarla devam etti. Stratejik ortaklığın sona erdiği tarih ise 1 Mart
2003’tür. TBMM’nin ABD’nin Irak’ı işgal etmek için Türk topraklarını kullanma talebini reddetmesi, iki ülkenin tehdit algılarının farklılığını sergilediği kadar, Türkiye’nin artık ilişkinin asimetrik doğasını
kaldıramayacağını gösterdiği için de stratejik ortaklığın sonunu işaret etmiştir. Bu tarihten itibaren sürekli gerilimli geçen iki ülke ilişkisinde düzelme eğilimi ancak 5 Kasım 2007 Erdoğan-Bush Zirvesi’ni
takiben başladı. Finansal krizin ardından 2009 yılında ABD’nin yeni
başkanı Barack Obama ise bu düzelme eğilimini “model ortaklık” adı
altında hukuki bir zemine taşıma çabasına girişti, ancak bu girişim
pek de başarılı olamadı. Zira gerek Türkiye gerek ABD ilişkilerin yeniden kurulması, ilişkilere yeni bir hukuk kazandırılması noktasında hemfikir olsalar da, model ortaklık Türkiye tarafından bir siyaset
sorunu, özneliğinin tanınma sorunu olarak anlaşıldı. ABD tarafı ise
model ortaklığı siyasa çözümleri ile düzeltilebilir bir çerçevede ele
almaya çalıştı. Bu karşılıklı yanlış anlama ya da farklı siyaset sorunları nedeniyle, 2010 yılı beklenenlerin ötesinde bir kriz yılı oldu. Bu
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makale model ortaklığın halen mümkün olduğunu, hatta kurulmak
zorunda olduğunu savunuyor. Zira “model ortaklık” henüz içeriği
doldurulmayan, niteliği bilinmeyen, sadece ortak bir yeniden tanımlama arzusunun karşılığı olarak bir “boş gösteren” şeklinde ortaya
çıktı ve bu arzu olduğu sürece de ciddi bir ihtimal olarak varlığını
koruyacaktır. Model ortaklığın sağlıklı bir şekilde kurulması için
ABD’nin Türkiye’yi bağımsız bir aktör olarak tanıması, yeni hukukun buna göre kurulması gerekecektir. Bu gerçekleşmediği sürece iki
ülke arasındaki ilişkide krizler devam edecektir. Türkiye’nin özneliğinin ABD tarafından tanınması durumunda ilişkilerde siyaset düzlemi istikrar bulacak ve ancak siyasa sorunları gündeme gelecektir.
Siyasa konularındaki menfaat farklılıklarının krize dönüşmesi ihtimali çok daha düşük olacaktır.
Stratejik Ortaklık: Tanımlanmayan İlişki
Türk-Amerikan ilişkileri tarihte görülmemiş bir yeniden yapılanma döneminden geçmektedir. 1945 sonrası stratejik ortaklık
şeklinde yapılandırılan, askeri temelli hiyerarşik ilişki, son 10 yılda,
özellikle de 1 Mart 2003’den beri önemli aşamalardan geçti. 2010 yılı
ilişkilerin sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da değiştirme gerekliliğinin tebellür ettiği yıl olarak kayda geçti. Günümüzde TürkAmerikan ilişkileri stratejik ilişkiden model ortaklığa geçiş sürecini
yaşamaktadır. Ancak bu ilişkiler üzerine yoğunlaşan analizler ilişkilerin kuruluşundaki stratejik ortaklık konusu üzerinde pek durmamaktadır. Bir kavram olarak “stratejik ortaklık” nedir? Stratejik ortaklığın, bu ortaklığın taraflarına yüklediği sorumluluklar nelerdir?
Bu sorumluluklar yapılmadığı takdirde bunun müeyyidesi ne olur?
Stratejik ortaklık hangi şartlar altında stratejik ortaklık olmaktan çıkar? Her ne kadar Türk-Amerikan ilişkileri üzerine bugüne kadar
pek çok şey yazıldıysa da “stratejik ortaklık” nedir sorusuna ilişkin
kavramsal bir analiz maalesef bulunmamaktadır. Bu nedenle de
stratejik ortaklıktan model ortaklığa geçiş konusu ya tam anlamıyla
ortaya konulamıyor ve yahut da bu geçişteki nitelik gerektiği kadar
önemsenmiyor.1 Kısaca tanımlamak gerekirse “stratejik ortaklık,” iki
ülkenin ortak bir tehdide karşı askeri, istihbari ve siyasi alanlarda
ortak hareket ettiği bir ittifak biçimidir. Bu tür bir ittifak, genellikle
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askeri bir tehdide ya da bir bölgedeki yeni bir stratejik dizilime tepki
olarak, başta ortak askeri tatbikatlar, teknoloji paylaşımı ve istihbarat
paylaşımı olmak üzere, bir çok alanda işbirliğini gerektirir.
Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi, ABD’nin bağımsızlık ilanının
hemen ardından Akdeniz’de izinsiz ticaret yapan ABD gemilerine
Osmanlı’ya bağlı denizciler tarafından el konulması ve ardından
1791, 1795 ve 1796 yıllarında iki ülke arasında anlaşmalar imzalanmasıyla başlar. Bu anlaşma ABD’nin bağımsızlık savaşının hemen
ardından, kendi adına imzaladığı ilk anlaşmalardan biridir. Sembolik önemi yüksek olan bu gelişme aslında ilişkilerin nereden nereye
geldiğini göstermesi, daha da ötesi bugün stratejik ortaklıktan model
ortaklığa geçişin anlaşılması açısından da önemlidir. 1795 yılında,
ABD’nin henüz dünya siyaset sahnesine adım atmadığı, Osmanlı
İmparatorluğu’nun ise Düveli-i Muazzama’dan biri olduğu zamana
denk gelen ilk karşılaşma anından itibaren, ABD tedricen ama sürekli yükselmiş, Osmanlı İmparatorluğu ise tedricen ama devamlı
zayıflamış, nihayet 1923’te de tamamen tasfiye olmuş, yerini Türkiye
Cumhuriyeti’ne bırakmıştır. Bir başka açıdan bakılacak olursa büyük
bir imparatorlukla yeni kurulan bir devlet arasındaki ilişki 19. YY
sonlarında orta büyüklükteki bir devletle dağılmakta olan bir imparatorluğun ilişkisine, 20. YY başlarında küresel iddiaları olan güçlü
bir devletle dağılmış bir imparatorluğun ilişkisine, nihayet Soğuk Savaş ile birlikte bir dünya hegemonu ile orta ölçekte bir ulus-devletin
ilişkisine evrilmiştir. Günümüzde ise bu ilişki dünyanın tek küresel
gücü ile bölgesel bir güç arasındaki bir ilişkidir. Stratejik ortaklığın
Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerçek karşılığı ise dünya hegemonu
ile onun koruduğu bir ulus-devlet arasındaki ilişkinin niteliğini anlatabilir. Bir başka deyişle ortak dost/düşman ve ortak tehdit tanımları konusunda anlaşmış, biri koruma veren diğeri ise bu koruma
karşılığında ortak hareket etme vaadinde bulunan iki eşitsiz gücün
ilişkisinin tanımı olabilir.
Sovyet Tehdidi
Türkiye-ABD ilişkileri hakkında yapılması gereken ilk tespitlerden biri, iki ülke arasındaki ortaklığın doğal olmadığıdır.2 Tarihsel
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kurulma anına bakarsak, stratejik ortaklık, Soğuk Savaş’la birlikte,
Türkiye’nin kuzeyinde yükselen tarihi tehdide, Rus tehlikesine karşı
güvence olarak jeopolitik bir karar sonucu Batı Blok’unu ve dolayısıyla NATO ve ABD’yi kendisine ortak olarak seçmesine dayanır.3
Türkiye bu dönemde SSCB’den gelebilecek Boğazlar ve toprak talebi iddialarına karşı kendisini güvenceye almıştır.4 Buna mukabil,
NATO ilişkisi Türkiye’nin alternatif güç merkezleriyle ilişkisini sınırlandırmış, Türkiye’nin stratejik tercih alanını daraltmıştır.5
ABD Türkiye’yi SSCB’ye karşı önemli bir müttefik olarak görmüş,
aksi halde Orta Avrupa’da konuşlandırılacak askeri birliklerin Türkiye sınırında konuşlandırılması sayesinde rahatlamıştır. Böylece
SSCB’nin Akdeniz’den geçişini kontrol altına almış, hem Sovyet genişlemesini durdurmuş hem de Türkiye’deki dinleme/izleme üsleriyle
SSCB’nin silahlanma faaliyetlerini yakından izlemiştir.6 Türkiye’nin
Atlantik ittifakının parçası olması sayesinde Sovyetler Birliği sadece
bu cephede 1921 yılı sınırlarında durdurulmuş, Ortadoğu’da bir Çekoslovakya, Macaristan ya da Afganistan tarzı bir işgal yaşanmamış
ve böylece Ortadoğu’daki Sovyet etkisi sınırlandırılmıştır. 7
Jeopolitik zorunluluklarla yapılan bu karşılıklı anlaşma 1947
Truman Doktrini çerçevesinde tanımlanıp, NATO ile kurumsal bir
mahiyet kazanmıştır. Truman Doktrini ile Türkiye ve ABD arasındaki savunma ilişkileri geliştirilmeye başlanmış, bu süreç 1952’de
Türkiye’nin NATO’ya girmesi ile tamamlanmıştır. Türk-Amerikan
ilişkilerinin ana ekseni tam da bu nedenle güvenlik ve savunma temelli olmuştur. Yine bu sebeple ABD ile ilişkilerin en önemli ayağını
ABD Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasındaki
ilişki oluşturmuştur.8 Bu dönemde TSK’nın öne çıkması, sadece ilişkinin savunma ihtiyaçları temelinde kurulması ya da TSK’nın ağırlığa sahip olmasıyla ilişkili değildir. NATO üzerinden en son bilgi,
teknoloji ve yeniliklere erişim imkanı bulan TSK mensupları, donanım olarak da Türkiye’deki sair devlet elitlerinin önüne geçmiştir.
ABD ile kurulan stratejik ortaklık süresinde 3 ayrı askeri darbenin
yapılmasında, ortak tehdit algısının bozulma ihtimali kadar, beklenmeyen bir sonuç olarak askeri elitlerin gittikçe siviller aleyhine güçlenmesinin de payını ihmal etmemek gerekir.
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Soğuk Savaş süresince Türkiye’nin NATO üyesi olması nihai stratejik tercih ve yönelimini gösterse de, bu ilişkilerin sorunsuz gittiği
anlamına gelmez. Soğuk Savaş döneminde Türkiye ile ABD arasında
ciddi krizler de yaşanmıştır. Bu krizlerin ilki ABD’nin Sovyet tehdidine karşı koruma olması amacıyla 1959 yılında Türkiye’de konuşlandırdığı Jüpiter füzelerini çekmesi olmuştur. Aslında stratejik ortaklığın güven boyutunun asıl zedelenmesi bununla ortaya çıkmıştır
zira füzelerin çekilmesi devlet elitleri nezdinde, asıl tehdit olan SSCB
karşısında ABD’nin Türkiye’yi sadece bir koz olarak gördüğü algısının oluşmasına yol açmıştır. Bu krizin devamında yaşanan Johnson Mektubu krizi ise Türkiye açısından ortaklığın güven boyutunu
neredeyse tamamen son erdirmiştir. Türkiye’nin 2 Haziran 1964’te
Kıbrıs’a çıkarma kararı almasının hemen ardından 5 Haziran’da Türk
tarafına iletilen mektupta, çıkarma durumunda ABD’nin Türkiye’yi
Sovyetlere karşı korumayabileceği belirtilmiştir. NATO ve ABD ile
stratejik ittifakında neredeyse tek çıkarı olan Sovyet tehdidine karşı
korunma vaadinin dahi yerine getirilmeyebileceği düşüncesi Türk
tarafının ittifaka ve dolayısıyla ABD’ye olan güvenini neredeyse tamamen bitirmiştir. Yine bu dönemde Türkiye-Yunanistan gerginlikleri, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi, haşhaş ekimi konusunda ABD
ile yaşanan gerginlikler ilişkilerin düzenli ve istikrarlı bir seyir izlemediğini göstermiştir. Yaşanan tüm bu gerginlikler iki ülke arasında
“stratejik ortaklık” döneminde dahi bir “”altın çağ” yaşanmadığına,
ilişkilerin daima inişli çıkışlı, hatta çoğu zaman krizli olduğuna, asıl
olanın güven değil karşılıklı şüphe olduğuna işaret etmektedir.9
İttifak Karşılığı Darbe
Ancak burada önemli olan, tüm bu iniş çıkışlara rağmen ilişkilerin belirli bir çerçevede tutulmuş olması, krizler karşılıklı güveni zedelese dahi ilişkinin niteliğini değiştirecek kadar güçlü bir dönüşüm
yaşanmamış olmasıdır. Bir başka deyişle ilişkilerdeki pürüzler hiç bir
zaman ilişkileri tehdide dönüştürecek bir boyuta ulaşmamıştır. Bunun da en önemli sebebi ortak tehdit olan SSCB’nin diğer tüm tehditlerin üzerinde görülmüş olmasıdır. Türkiye açısından ise belki bir
adım daha ileri gitmek gerekebilir. Sovyet tehdidi öylesine varoluşsal
olarak algılanmıştır ki, NATO ve Transatlantik ittifakı içerisinde söz
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sahibi olmak ya da belli oranlarda pazarlık yapan bir ülke olabilmekle, ittifakla ilişkileri bozmamak arasında kaldığında Türkiye’nin
nihai tercihi hep ikincisinden yana olmuştur. Bunun siyasi karşılığı
da ABD’nin de benzer şekilde davranıp, Transatlantik ittifakını “Hür
Dünya” olarak tanımlamasına rağmen, Türkiye’deki askeri darbelere gözünü yummuş olması, yani Türkiye’deki iktidarın sahibi olarak
devlet elitlerini görmüş olmasıdır.10
Bu düşünce ya da algılama biçiminin istisnaları olmadığını düşünmek elbette gerçekçi değildir. Türkiye’nin dış politikasında görece
bağımsız davrandığı zamanlarda ittifakla ilişkileri sıkıntıya girmiştir.
Bu dönemlerde Türkiye’de iç politikada başta siyasi ve ekonomik olmak üzere krizler yaşanmış, bu ‘arızi’ durumların düzeltilmesi gerekçesi ise askeri darbelere meşruiyet üretmek için kullanılmıştır.
Elbette bu dönemlerde Türkiye ne askeri olarak ne teknolojik olarak
ne ekonomik olarak bağımsız bir siyasi aktör olabilme gücüne ulaşabilmiştir.11 Türkiye, bağımsız bir siyasi aktör olmanın yapısal şartlarını haiz olmasa da, imparatorluk geleneğinin varisi bir ülke olarak,
doğru ya da yanlış, tüm kapasite ve kabiliyetlerinin bir kaç adım ötesinde bağımsızlık talebine sahip olmuştur. Bu nedenle bu dönemde
bağımsız bir siyasi özne olmayı sağlayabilecek şartlar oluşmadan ortaya çıkan bağımsızlık talepleri ya iç siyasi istikrarsızlıklarla, ya abartılı tehdit algılarının üretilmesiyle ya da dış baskılarla mütemadiyen
terbiye edilmişlerdir. Bu siyasi taleplerin ciddi birer ihtimal haline
geldiği anlar, iç istikrarsızlıkların ülkenin müttefik olarak değerini
zedeleme noktasına geldiği anlar, ya da ittifakın rasyonelinin sorgulandığı anlar ise Türkiye yakın tarihinde darbe dönemlerine denk
düşmektedir. Türk-Amerikan ilişkilerine ya da Türkiye’nin NATO
içerisindeki rolüne biraz da bu tür taleplerin şekillenmesi açısından
bakmak gerekir. NATO bünyesinde güçlenen, ülkenin sair güçlerine karşı uluslararası standartlara erişen güçlü bir ordunun vesayet
sistemini tahkim etmesi, darbeler döneminin Türkiye’nin NATO’ya
girişini takip etmesi de hep bu açılardan ele alınmalıdır.12
Bitmeyen Soğuk Savaş
Soğuk Savaş’ın bitmesinin hemen ardından, NATO ve Transatlantik ittifakına üye Türkiye ve Yunanistan gibi kanat ülkelerinde ciddi
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bir güvenlik krizi yaşandı. Türkiye ve Yunanistan gibi NATO şemsiyesi ile güvenlik kaygılarını gideren ülkeler, ortak tehdidin ortadan
kalkmasıyla birlikte bir anda önemlerini kaybettiklerini düşünerek,
kendilerini önemsetecek başka yollar geliştirmeye çalıştılar. Öyle ki
bu tehdit sadece Soğuk Savaş boyunca süren 40 yıllık bir tehdidin ortadan kalkması değil, Türkiye açısından “200 yıllık bir kamburdan”13
kurtulmaktır. Bu dönemde Yunanistan kaygılarında haklı çıkarken,
Türkiye’nin tepkisi ise 1990’de ABD’nin Irak’ı işgaline destek vererek
önemini korumaya çalışması oldu. Irak Savaşı’nın Türkiye’ye belki
de tek önemli katkısı, Türkiye’nin 1918’den sonra ilk defa bölge ile
ilgili bilgi birikimini geliştirmesi, bu ülkeye yatırım yapan işadamları
nedeniyle Irak’la ilgili deneyim ve tecrübesini artırması olmuştur.14
Devlet elitleri arasında ciddi kaygı ve tartışmalara yol açan bu kararla birlikte, Türkiye Soğuk Savaş sonrası ilk defa Ortadoğu’ya adım
atmış oldu. Ancak bağımsız bir aktör olarak değil, ABD ile birlikte.
Türkiye için Soğuk Savaşın sonuçlarının en az 10 yıl daha ağırlaşarak devam etmesine yol açacak olan bu süreç, 1990’lı yılların siyasi,
ekonomik ve askeri krizlerinin de başlangıcı oldu. Irak Savaşı’nı müteakiben ABD’den beklediğini bulmayan Türkiye, bu ülkeye yaptığı
ticareti de kaybederek ekonomik olarak da siyasi olarak da oldukça
zararlı çıktı. Ancak daha da kötüsü Saddam’ın Irak Kürtlerine saldırısı sonucunda yaşanan mülteci akını, devamında bölgenin istikrarsızlaşması, Kürt meselesinin kontrolden çıkmasına, ekonomik ve
siyasi olarak neredeyse çöküş noktasına gelmesine yol açtı.15 Türkiye’deki tüm siyasi ortamın güvenlileştirilmesi, her farklılığın tehdit
olarak algılanması, “bölücülük” ve “irtica” olarak adlanan iç tehdit
algılarının devlet elitlerini yönlendirmesi, koalisyon hükümetlerinin
kurulup yıkılması, yüksek enflasyonla ekonominin dayanma noktasını geçmesi, faili meçhullerle devlet şiddetinin gündelik hayatın
normal bir parçası haline gelmesi Türkiye’yi tam anlamıyla kilitledi.
Bu sürecin patlama noktası ise 28 Şubat 1997 yılında “postmodern
darbe” olarak adlandırılan askeri müdahale sürecinin başlaması, bir
başka deyişle Türkiye gibi kritik bir coğrafyada bulunan bir ülkede tahammül edilebilecek istikrarsızlıkların bir sınırı olacağı mesajının açıkça verilmesi olmuştur. Soğuk Savaş boyunca ne zaman
Türkiye’nin stratejik yönelimi tehlikeye girse, askeri müdahale ile bu

559

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

durumun ciddi bir alternatif olması engellenmişti. Benzer şekilde,
Soğuk Savaş sonrasında bile bu dönemin ilişkilerinden kurtulamayan Türkiye yine benzer bir müdahale ile, bu sefer “postmodern bir
darbe” süreci yaşadı.
28 Şubat Süreci
28 Şubat süreci, Soğuk Savaş sonrası Sovyet tehdidinin ortadan kalkması, SSCB’nin varisi Rusya’nın ciddi bir tehdit olmaması nedeniyle, bürokratik vesayetin kendi iktidarına meşruiyet için
Türkiye’nin kimlik sorunları üzerinden ülkenin tehdit algısını da
şekillendirdiği bir dönem olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde
ABD’de demokrat bir başkanın olması Türk-Amerikan ilişkilerini de
başka bir açıdan etkilemiştir. Geleneksel olarak insan hakları konularında hassas olmalarıyla bilinen demokrat başkanlar ve demokrat
Kongre’nin Türkiye’nin özellikle Güneydoğu’daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek silah ambargosu ya da silah satışına kısıtlamalar getirmesi Türkiye’yi İsrail’e yaklaştırdı. 28 Şubat sürecinde
Türk-Amerikan ilişkileri tarihte görülmediği kadar İsrail’e bağımlı
hale gelerek, bir yönüyle Türk-Amerikan-İsrail ilişkileri şekline dönüştü. Türkiye-ABD stratejik ortaklığı, Türkiye-ABD-İsrail stratejik
ortaklığı haline geldi. Bir başka deyişle, Türkiye ile İsrail’in ilişkisi
Soğuk Savaş sırasında kurulan Türkiye-ABD ilişkilerini taklit ederek kendini kurdu. Bu stratejik ortaklığın en önemli tehdit algısı ise
“bölücülük” ve “irtica” idi. ABD’deki Rum ve Ermeni lobilerine karşı
Türkiye’ye yardım eden İsrail Lobisi, bölgede Türkiye ile birlikte İslamcı hareketleri ortak tehdit şeklinde tanımlayarak ilişkiyi sürdürdü. İsrail Türkiye’ye Kürt meselesinde yardımcı olurken, Türkiye ise
Filistin konusundaki geleneksel İsrail’i eleştiren tavrını terk ederek
İsrail ile yakın ilişkiler kurdu. İsrail ise Türkiye ile birlikte bölgedeki
tecrit durumunu Arap olmayan ülkelerle ilişki kurarak aşma stratejisinin parçası olarak Türkiye’ye yönelmiş oldu. Bu ilişkinin askeri
boyutu ise Türkiye’nin ambargo ya da Kongre nedeniyle ABD’den
alamadığı silahları İsrail’den alarak, Türk-Amerikan ilişkilerini İsrail
ile tahkim etmesiydi. İsrail, TSK’nın silah envanterinin modernizasyon ihalelerini alarak Türkiye’ye hizmet veriyordu.
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Bu dönemin devamında yolsuzlukların Türk ekonomisini batma
noktasına getirmesi, medyada kriz yaşanması, siyasi krizin toplumun tamamını kuşatması, Türk ekonomisinin batma noktasına gelmesine yol açarak, ülkeyi tam bir krizin içine soktu. Bu dönemi daha
gerçekçi bir şekilde değerlendirmek gerekirse, Türkiye Soğuk Savaş
sonrası beklediği alan açılmasını gerçekleştirmek bir yana, Irak’ın
işgaline destekle başlayıp, 28 Şubat müdahalesi ve ekonomik krizle noktalanan bu 10 yıllık zaman diliminde her açıdan bir daralma
yaşamıştır. Bu döneme jeopolitik açıdan baktığımızda ise çok daha
farklı bir tablo ile karşılaşabiliriz. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile
Orta Asya’da çıkan, Brzezinski tarafından “Kara Delik” olarak tanımlanan siyasi krizde Türkiye’nin önü tam anlamıyla açıktı.16 Bu dönemde ABD ve Batı’nın da teşvikiyle Orta Asya ve Kafkasya’da tasfiye
sancıları çeken Sovyetler Birliği’nin asırlarca biriktirdiği jeopolitik
kapitalin bir kısmına Türkiye’nin vaziyet etmesi gündeme gelmişti.
O dönemde Orta Asya’ya yapılan yatırımlar, Türk Cumhuriyetleri
ile geliştirilmeye çalışılan ilişkiler, TİKA’nın kurulması, Orta Asya’ya
dönük TV yayınlarının başlaması, karşılıklı öğrenci değişiminin başlaması, Türkiye için bir Avrasya vizyonu, daha dar anlamıyla ise bir
Orta Asya vizyonu anlamına geliyordu. Ancak ardı ardına yapılan
hatalar, bu bölgelerde siyasi istikrara ve yapısal gelişmelere değil, iktidarı ele geçirmeye dönük yapılanmalar, Türkiye’nin ekonomik olarak yeterince güçlü olmaması, bu boşluğu değerlendirme noktasında
Rusların ve İranlıların daha organize ve etkin olması, 1990’lı yılların
krizleri Türkiye’nin bu bölgedeki etkinliğini sınırlandırdı.17 Bir başka
deyişle Türkiye’nin doğuya dönük açılım ihtimali bu dönemde neredeyse tüm dış şartlar hazır olmasına rağmen başarılamadı. Bunun
en önemli nedeni ise bu yılların istikrarsız yapısıdır. Türkiye, Soğuk
Savaşın refleksleriyle yaşamaya devam etmesi nedeniyle bölgesinde
aktif olamamıştır. Ayrıca, dış tehdit algısının yerine iç tehdidi yerleştirmesi ise enerjisini içe harcamasına ve vakit kaybetmesine yol açtı.
Tüm bu nedenlerle Soğuk Savaş Türkiye’de resmi bitiş tarihinden
sonra da uzun süre devam etmiştir. Bu gelişmeler Türkiye’nin kendi
adına hareket etmesine, siyasi bir özne olarak hareket etmesine engel
olmuştur.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen 1990’lar Türkiye için çok daha
farklı bir şekilde sona erdi. 1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanması
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ve Türkiye’ye teslim edilmesi, AB’nin Türkiye’yi aday ülke olarak nitelemesi ve BTC boru hattının ABD desteğiyle inşaatına başlanması
bir dönüm noktasını gösteriyordu. 1990’lı yıllar boyunca krizlerle
boğuşan ve 1999 Depremi ile iflas noktasına gelen Türkiye’nin, yaşadığı istikrarsızlığın uluslararası sistem tarafından görülerek ayakta
tutulması anlamına geliyordu. Bu ilk düzelme çabasının ardından ise
28 Şubat Düzeni’nin getirdiği yıkım yaşandı. Ülke 2000 ve 2001’de
eşi görülmemiş finans manipülasyonları ve bankalar krizi ile bir kez
daha uçurumun kenarına gelmiştir. Tüm bu peş peşe gelen istikrarsızlıklar, mevcut koalisyon yönetimlerini de çökme noktasına getirdi. 2002 Kasım ayında yapılan erken seçimlerde henüz bir yıl önce
kurulan Ak Parti iktidara taşındı.
Stratejik Ortaklığın Bitişi: 1 Mart 2003 Tezkeresi
AK Parti iktidarında Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri özellikle 1 Mart Tezkeresi’nden sonra tamamıyla değişti.18 ABD’nin Irak’ı
işgal etmeyi planladığı dönemde iktidara gelen AK Parti, ABD
Ordusu’nun 4. Piyade Tümeni’nin Türkiye’yi kullanarak Irak’ta bir
Kuzey cephesi açmak için bir önceki hükümet döneminde başlatılan
görüşmeleri yürütmek durumundaydı. İktidara gelir gelmez karşısında bu dosyayı bulan AK Parti’de bu konuda bir fikir birliği sağlanamadı. Muhalefet partisi CHP’nin yanısıra AK Partili bazı milletvekillerinin olumsuz oyları sonucu 1 Mart 2003 tarihinde Meclis
Genel Kurulu’nda yapılan oylamada ABD Ordusu’na gerekli izin
verilmedi.19
1 Mart 2003 tarihi hem Türkiye için hem de Türk-Amerikan ilişkileri için tam anlamıyla bir dönüm noktasıdır.20 Daha önceleri de
ABD ile belirli konularda anlaşmazlığa düşen Türkiye’de, ilk defa
parlamento bir güvenlik konusunda karar mercii oluyor, ABD’nin en
önemli güvenlik sorununda ABD’nin isteklerine tavır koyuyordu.21
ABD açısından daha da kötüsü askeri elitlerin tezkere karşısında sessiz kalması ve dolaylı olarak tezkerenin reddedilmesine katkıda bulunmasıydı.22 Tezkere krizinin AK Parti içinde, sivil-asker ilişkilerinde, hükümet-hariciye bürokrasisi arasında, ABD-Türkiye arasında,
ABD Ordusu ve TSK arasında yarattığı kriz ve tartışma her açıdan
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ele alınabilir. Ancak şurası açık ki, AK Parti’nin iktidara gelmesinin
hemen ardından alınan bu kararla Türkiye-ABD ilişkilerinin aynı olmayacağı mesajı veriliyordu.23
1 Mart 2003 bu nedenle daha genel anlamda iki ülke arasında
Soğuk Savaş döneminde ortak tehdit algısı temelinde kurulan stratejik ortaklığın artık miadının dolduğunu gösteren tarihtir. Bu tarih, Soğuk Savaş bittiği, ortak tehdit algısı sona erdiği halde iki ülke
arasında halen status quo ante’ye ait ortaklığın aynı şekilde sürdürülme ısrarının ilişkiyi aynı şekilde sürdürmeye yetmeyeceğini göstermiştir. Eski duruma ait stratejik ortaklıkta taraflar aynı tehdide
karşı konumlanıyor, siyasi, askeri, diplomatik yığınağını aynı tehdide karşı yapıyordu. Soğuk Savaş döneminde bir kısmı aynı bir kısmı
farklı gerekçelerle de olsa, bu stratejik ortaklığın temeli Sovyet tehlikesi idi. Ancak özellikle 11 Eylül 2001 saldırısından sonra, ABD
ve Türkiye’nin tehdit algıları tamamen değişmiştir. Türkiye’nin terör
deyince “PKK’yı algıladığı bir dönemde ABD için terör “El-Kaide”
daha da kötüsü “İslami terörü” ifade etmektedir. 1 Mart’tan sonra
tüm Ortadoğu değişim sürecine girdi.24 Tüm güvenlik algısını bu şekilde dönüştüren ABD’nin tehdit algısının, Ortadoğu ve Türkiye’nin
mücavir alanında denk düştüğü karşılıkla, Türkiye’nin tehdit algısı
örtüşmüyor, hatta zaman zaman çatışıyordu. ABD’nin Afganistan’ı
işgali, ardından Irak’ı işgal planları Ortadoğu’da ciddi bir istikrarsızlık yaratıyor, bunun muhtemel sonuçları ise Türkiye için tehlikeli görülüyordu. Bu nedenle sadece tehdit algısının farklılaşması sözkonusu değildir. Bazen Türkiye’nin ABD’yi bazen de ABD’nin Türkiye’yi,
istikrarsızlaştırma kapasitesi açısından, kendisine yönelik bir tehdit
olarak algıladığı söylenebilir. İşte stratejik ortaklığın bitişi tam da bu
döneme geliyor: Tehdit algılarının ve çıkarların farklılaşması.
1 Mart 2003 ile sona eren stratejik ortaklık konusunda iki ülke
de resmi bir açıklama yapmadılar. Ancak tezkere krizi sonrası
Washington’da başlayan “Türkiye’yi Kim Kaybetti?” başlıklı tartışmalar, ABD’nin tezkereyi nasıl algıladığının ipuçlarını veriyordu.
Türkiye’de de ABD’ye karşı benzer bir tepkinin oluşmaya başladığına
ve stratejik ortaklık konusuna artık kimsenin referans vermediğine
şahit olundu. Bu dönemde tam anlamıyla durma noktasına gelen
ilişkiler nedeniyle, her iki ülke de stratejik ortaklığı ya da yeniden
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tanımlanacak başka türlü bir ortaklığı konuşacak serinkanlılığa sahip değildi. ABD tarafından Türkiye’nin nasıl algılandığının daha
somut bir delili ise, tezkereden 5 ay sonra, 4 Temmuz 2003’te Türk
Özel Kuvvetleri’ne bağlı askerlerin, Kerkük Valisi’ne suikast teşebbüsü iddiasıyla başlarına “çuval geçirilerek” gözaltına alınması olmuştur. Bunun Türkiye’ye yansıması ise muhtemel bir Türkiye-ABD
Savaşı’nı konu alan Metal Fırtına adlı kitabın satış rekorları kırması,
ABD’nin PKK’yı desteklediği düşüncesinin son derece yaygınlık kazanmasıdır.
Yeni Ortaklığa Doğru mu?
İki ülke arasında bu dönemde anlamlı bir koordinasyonun olduğunu söylemek pek de doğru olmaz. Ancak ABD’nin zamanla Irak’ta
zor durumda kalması, Sünni kaynaklı direnişi bir türlü durduramaması, Irak politikasını Türkiye’nin de güvenlik kaygılarını göz önüne alacak şekilde yeniden gözden geçirmesi sonucunu doğurdu. Bu
dönemde stratejik ortaklık kıskacından kurtulan, bölgede kendi ilişkilerini geliştirmekle meşgul Türkiye ise Irak’ta başta direnişçi Sünni gruplar olmak üzere, tüm kesimlerle temasa geçmeyi başarmış,
Soğuk Savaş sonrası ilk defa kendi adına bölge ile ilişki geliştirmeye
başlamıştı. Yine Abdullah Öcalan’ın Şam’ı terk etmesinden sonra düzelme eğilimine giren Türkiye-Suriye ilişkileri de bu dönemde geliştirilen ilişkilerden oldu. Türkiye ilişkilerini çeşitlendirme noktasında
Filistin sorununda da daha aktif rol almaya çalışarak, Filistin’de demokratik seçimleri savundu ve Hamas’ın siyasi sisteme entegrasyonu
için doğrudan çabalara girişti. Bu çabalar neticesinde, ABD’nin bölgede bıraktığı boşluğun da katkısıyla, etki alanı genişleyen Türkiye,
kendi adına ilişki geliştirme, bu ilişkileri sürdürme ve bu ilişkilerde
kendi çıkarını koruma perspektifini güçlendirdi. Dış politikadaki
bu değişimin belki de en açık göstergesi, Filistin’de seçimleri kazanan, ABD’nin terörist olarak gördüğü Hamas’ın siyasi lideri Halit
Meşal’in Şubat 2006’da, üstelik de ABD’yi bilgilendirme gereği hissetmeden Ankara’ya davet edilmesidir.25 Bu davet üzerine iyiden iyiye gerilen ilişkiler bölgede 2006 yılı sonu itibariyle tıkanma yaşayan
ABD ile bu sefer daha farklı bir zeminde işbirliği imkanının önünü
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açmış oldu. Bu tarihten itibaren iki ülkenin belirli konularda işbirliği
imkanlarını daha fazla araştırdığı görüldü. Ankara’nın bu süre içinde geliştirdiği ilişkiler ABD’nin de belli konularda elini rahatlatacak
imkanlar barındırıyordu. Bu çerçevede Türkiye’nin İsrail-Suriye dolaylı görüşmelerinde arabulucu olması, Irak’ta ise Sünni grupların
silahlı direnişi bırakıp, siyasi sürece katılmalarını sağlaması ABD’nin
oldukça işine yaramıştır. Bu nispi düzelmenin yarattığı olumlu havanın devamı olarak, 5 Temmuz 2006’da Washington’da Türkiye Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice
arasında imzalanan “Türk-Amerikan Stratejik Ortaklığının İlerlemesi İçin Ortak Vizyon ve Bütünlüklü Diyalog” bir yönüyle ilişkileri
yeniden başlatma noktasında bir iyi niyet beyanı olarak kayda geçerken, diğer yönüyle ise artık yenilenme imkanı olmayan “stratejik
ortaklık” nosyonunun halen diri tutulması çabasını gösteriyordu.26
Ancak bu yakınlaşma, yapısal şartları ortadan kalkmış olan stratejik
ortaklığı diriltmeye yetmedi.
2006 yılındaki ilişkilerde yenilenme talebini bir yanıyla
Türkiye’nin bölgede etkisinin artmasıyla, diğer yanıyla da ABD’nin
etkisinin azalmasıyla ilişkilendirmek doğru olacaktır. Bu yenilenme
sürecinin devam etmemesindeki önemli faktörlerden biri yapısal
şartların ortadan kalkması ise, bir diğer nedeni de Türkiye’de 2007
yılında yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Türkiye’de nasıl bir
siyasi yapı ile karşılaşacağını kestiremeyen ABD, bu nedenle “stratejik ortaklık” konusunda çok da ısrarcı olmamıştır. İlişkilerde beklenen bu yenilik ise ancak Türkiye’de cumhurbaşkanlığı ve siyasi liderlik sorunu çözüldükten sonra yani 5 Kasım 2007’de gerçekleşmiştir.
E-Muhtıra: Darbesiz Stratejik Ortaklık Mümkün mü?
ABD’nin tereddütlerinin de kaynağı olan 2007 yılı hem genel seçimler hem de Türkiye’nin siyasi yapısında devlet elitlerinin atanmasında önemli bir rolü olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yakınlaşması ile ilişkiliydi. Beklendiği gibi bu gergin döneme girişin ilk
işareti 5 Aralık 2006’da Newsweek Dergisi’nde Zeyno Baran imzalı
bir yazıda Türk generallere atfen 2007’de darbe olma ihtimalinin yarı
yarıya olduğu iddiasıydı.27 2007 yılı başlarında önce gazeteci Hrant
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Dink’in öldürülmesi, ardından Cumhuriyet mitinglerinin başlaması
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Türkiye’deki siyasi istikrar problemini daha da açığa çıkarıyordu., Nihayet 27 Nisan 2007’de
TSK’nın internet sayfasına literatüre “e-muhtıra” olarak geçen, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda hükümete uyarı metninin yayınlanması Türkiye’de ancak 12 Eylül 2010’da yapılacak referandumla
kapanacak bir parantezin açılmasına yol açtı. Bu dönemde ABD makamları neredeyse bir hafta boyunca sessiz kalarak, demokrasiden
yana değil, kazanan taraftan yana bir çizgi izleyeceklerini göstermiş
oldu. ABD yönetiminin, demokrasiden yana kategorik bir tavır almaması, Türkiye’deki siyasi elitlere askeri darbe ihtimaline karşı yalnız oldukları mesajını verdi. Soğuk Savaş döneminde Türkiye’deki
stratejik önceliğini ve kendi çıkarlarını, siyasi istikrar ve demokrasiye tercih eden, ancak Soğuk Savaş sonrasında demokrasinin güçlendirilmesi mesajları veren ABD’nin özünde tavrını değiştirmediği ortaya çıkmış oldu. Bir başka deyişle stratejik ortaklığı mümkün kılan
niteliklerden biri olan, askeri darbeler karşısında sessiz kalma tavrı,
halen değişmeden devam ediyordu. İşte askeri müdahaleleri, stratejik ortaklığın önemli bir parçası olarak gören siyasi elitlerin, model
ortaklığa dönüşecek süreci netleştirdiği önemli kopuş noktalarından
biri olarak ABD’nin 27 Nisan sürecindeki tavrı kaydedilmelidir.
Muhtıranın akabinde Türk siyasi hayatı hızlandı. Muhtıraya boyun eğmek yerine, halkoyuna başvurmayı tercih eden Başbakan
Erdoğan’ın erken seçim ilan etmesi, hemen sonrasında Ergenekon
davasının başlaması, TSK’nın seçim sürecinde Irak’taki PKK mevzilerine sınır ötesi operasyon için baskı uygulaması, seçimlerde AK
Parti’nin % 47 ile kalıcı olduğunu ispatlaması, ardından Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesi, siyasi elitleri güçlendirerek, Türkiye’ye dair tüm hesapları değiştirdi. Bu gelişmeler
ABD’nin artık AK Parti’yi kalıcı olarak görmesine yol açarken, iki
ülke arasında 4 yıldan fazladır süren olumsuz gidişatın artık sona
ermesi yolunda bir girişim başlattı. Bu nedenle Türk-Amerikan ilişkilerinde TSK-Hükümet geriliminin ABD açısından sona ermesini
takiben Beyaz Saray’da 5 Kasım 2007’de gerçekleşen Erdoğan-Bush
Zirvesi iki ülke arasındaki gerilimi sonlandırmaya ve sona eren stratejik ilişkiye yeni bir çerçeveye kazandırmaya çalıştı.

566

STRATEJİK ORTAKLIKTAN MODEL ORTAKLIĞA: TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKASININ ETKİLERİ

5 Kasım Zirvesi: Yeni İlişki Nasıl Olacak?
5 Kasım Zirvesi bir çok açıdan önemli bir eşik olarak kayda geçirilmelidir. İki ülke arasında stratejik ortaklığın sona ermesinden
yaklaşık 4.5 yıl sonra gerçekleşen zirve ile, negatif gidişatın durduğunu, tersine iki tarafın da kendi önceliklerini ortaya koyarak bir uzlaşma mesajı verdiğini söyleyebiliriz. Türkiye Tezkere Krizi ile başlayan
süreçte, Irak içinde oldukça olumlu bir rol oynayarak Sünnilerin Irak
siyasetine katılmasını sağlamış, Bush Yönetimi’nin yeni stratejisine
yardım etmişti. Buna karşılık ABD, Türkiye’nin öncelikli tehdit kaygısı olan PKK konusunda bir adım atarak, çok az ülke ile paylaştığı,
‘anlık istihbarat paylaşımı’ yardımı vermeyi kabul etti. Böylece 4.5
yıldan sonra karşılıklı anlaşma sağlanmış, hatta daha ötesine geçilerek ortak çalışma ve güven tazelenmesi gündeme gelmişti. 5 Kasım
görüşmesi bu anlamıyla 1 Mart’ta sona eren stratejik ortaklığa yeni
bir nitelik kazandırma amaçlıdır. Bu zirveden çıkan sonuç her iki ülkeyi de tatmin etmekle birlikte, ittifakın tazelenmesinde farklı bir yol
izlenmiştir. Bu tarihle birlikte ABD stratejik ortaklık çerçevesini bir
yana bırakmış, daha çok iş görme amaçlı bir pazarlıkla masaya oturmuştur. Halen ABD’nin kendisini daha üstün olarak gördüğü, ancak
masada ortak ilişkiye girişilen bu zirvede, model ortaklığa yakın bir
ilişki kurulmuş ancak buna kavramsal bir çerçeve ya da yeni bir isim
konulamamıştır. Bunun bir nedeni Türkiye’nin iç siyasette yaşadığı
sıkıntılar ve buna bağlı olarak nispeten daha zayıf görünmesi ise de,
bir başka nedeni de Bush Yönetimi’nin eşit bir anlaşma zeminine uygun bir dış politika anlayışına sahip olmamasıydı. Bu nedenle her ne
kadar içerik model ortaklık düzeyine çok yakın olsa da, bu isim konulmamış, ancak model ortaklığa gidecek süreci hazırlayan karşılıklı
işbirliği ortamı hazırlanmış oldu.
İkili ilişkilerde nispeten yumuşamanın görüldüğü bu dönemde Bush’un artık son yılına girmiş olması, Türkiye’de ise en az 4 yıl
daha iktidarda kalacak bir yönetimin bulunması ilişkiyi biraz olsun
dengelemişti. Yine aynı dönemde ABD’nin bölgede ilişki kurmakta
zorlandığı aktörlerle Türkiye ilişki kurmuş, ABD’nin de işini kolaylaştıran bir çerçeve ortaya konmuştur. Bunun en önemli örneği ise
Türkiye-Suriye ilişkilerinin ABD ile ilişkilere yansımasıdır. Bu çerçevede Türkiye, İsrail-Suriye görüşmelerinde arabulucu rolüne so-
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yunarak, ABD’nin bölgede elini rahatlatan bir rol üstlenmiş, hatta
27 Kasım 2007’de ABD başkentine yakın Annapolis şehrindeki Barış
Konferansına Suriye’nin de gelmesini sağlayarak ortaklığın gidişatı
konusunda olumlu sinyaller vermiştir.
Bush’un son yılı olan 2008’de ilişkiler oldukça iyi bir dönem yaşamıştır. Bunda ABD’nin seçim havasına girmesi kadar, Türkiye’nin
nispeten istikrarı yakalaması da rol oynamıştır. Bu dönemin en
önemli krizi olan Rusya-Gürcistan Savaşı ise 5 Kasım zirvesine rağmen, halen ilişkilerin bir hukuka oturtulamadığını göstermiştir. Savaş sırasında Karadeniz’e girmek isteyen NATO gemilerine Montrö
sözleşmesini hatırlatan Türkiye, bu konuda bir istisna yapmamış, bu
da ABD başkentinde olumsuz tepkilere yol açmıştı. Bu da yine ilişkilerin düzelme sürecine girmesinin, halen sorunu çözmediğini gösteriyordu. Ancak daha önemlisi ABD’nin Eylül 2008’de yaşadığı mali
kriz tüm dünyayı etkilemiş, dünya ekonomisinde yaşanan daralma
belli alanlarda harcamaları kısma zorunluluğu getirmiştir. ABD’nin
de dünya siyasetinde geri çekilme yaşadığı bu kriz neticesinde, Türkiye gibi krizden çok az ya da az etkilenen ülkeler daha etkin bir dış
politika izlemeye devam etmiştir. Bu nedenle Türkiye Ortadoğu’da
daha aktif bir politika izlemeye başlarken, ABD’de yönetime Demokrat bir başkanın, Barack Obama’nın gelmesi, savaş söylemini bir yana
bırakarak çok taraflı diplomasi sözü vermesi Türkiye’yi de nispeten
rahatlatmıştır.
Bir başka deyişle ABD’nin ekonomik olarak sıkıntı yaşaması,
Türkiye’nin ise aksine daha iyi duruma gelmesi iki ülkeyi birbirine
yakınlaştırırken, diplomatik alanda da ABD’nin çok taraflılığı öne
çıkartması ve Türkiye’nin bölgede ABD’den doğan boşluğu doldurması iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdı. Böylece 4 yıllık kriz ve 2 yıllık
toparlanma sürecinden sonra nihayet yeniden tanımlanmanın şartları oluşmaya başlamış oldu.
Model Ortaklık Ya da Siyasi Özne Olarak Tanınmak
Türkiye ile ABD arasında, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan 50
yıldan fazla süren stratejik ortaklık, ortak tehdit algısının yok olması
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ve yapısal şartların değişmesi nedeniyle 1 Mart 2003 tarihinde gürültülü bir şekilde sona ermiştir. Türk-Amerikan ilişkileri bu dönemde
çok ciddi krizler yaşamış, ilişkilerin yeniden kurulması çabaları sonuç vermemiştir. Bu çözüm çabalarından biri olan 5 Kasım 2007 görüşmesi ise geçici bir rahatlama yaşatmış, ilişkiler ancak Türkiye’de
istikrarlı bir siyasi liderlik, ABD’de ise hiyerarşik ilişkiyi sorgulayıp,
yenileyecek bir başkanın göreve gelmesiyle yeniden tartışmaya açılmıştır. Stratejik ortaklığın yerini alması beklenen bu yeni ortaklık biçimi taraflarca “model ortaklık” şeklinde adlandırılmıştır. Model ortaklığın iki ülkenin gündemine gelmesi, Türkiye ile yeni bir başlangıç
yapmak için, yeni iktidara gelen ABD Başkanı Barack Obama’nın, ilk
ikili kıtalararası seyahati için Türkiye’yi tercih etmesiyle gerçekleşti.
Bu ziyaret sırasında yaşanan olumlu hava ve karşılıklı işbirliği mesajları, model ortaklık konusunda fikir birliği olduğu yolunda kanıların
güçlenmesine yol açtı. İlişkilerin yeniden tanımlanması noktasındaki irade öylesine güçlüydü ki, 29 Ocak 2009 tarihinde İsviçre’nin
Davos kentinde Başbakan Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı
Şimon Peres arasında geçen tartışma bile İsrail Lobisi’nin tüm çabalarına rağmen model ortaklık iradesini engelleyememişti.
Tüm bu iyi niyet mesajları ile birlikte ortaya konulan model ortaklık, özünde stratejik ortaklığın yerine geçmesi beklenen yeni ilişki
tarzını anlatmayı hedefliyordu. Ancak tarafların model ortaklık konusunda uzlaştığı tek noktada aslında bu iradenin kendisiydi. Model
ortaklık üzerinde uzlaşılmış bir çerçeveyi değil, sadece iki ülkenin
ilişkileri iyileştirme iradesinin ortak olduğunu, ilişkilerin farklı bir
şekilde tanımlanacağını, hatta tanımlanması gerektiği konusunda
görüş birliğini ifade ediyordu. Bir başka deyişle, her iki taraf da model ortaklığı aslında birer “boş gösteren” olarak kodlamışlar, ancak
bu çerçeveyi farklı algılamaya devam ediyorlardı.28 Türk tarafı model
ortaklık denilince siyasa konularını değil, bu siyasa konularını aşan,
siyasetin özüne dair bir tanınma talebinde bulunuyordu. Türk tarafı
aslında özetle bağımsız bir siyasi özne, masada eşit bir ortak olarak
görülmek istiyor, tüm ilişkilerin bu eşitlik esasına göre tanımlanmasını istiyordu. Tüm diğer siyasa konuları ise bu siyasi tanınmanın
gerektirdiği bir çerçevede yeniden tanımlanabilirdi. ABD tarafı ise
stratejik ortaklıktaki hiyerarşik ilişkinin revizyonu olarak bakıyordu
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soruna. ABD tarafı konunun siyasi öznelik, siyasi tanınma ve eşitlik
talebine vurgu yapmıyor, daha çok Türkiye’nin çıkarlarının stratejik ortaklık çerçevesinde tam temsil edilmediğini, yapılacak siyasa
düzenlemeleri ile sorunun giderilebileceğini düşünüyordu.29 İşte
tam da bu nedenle, somut şartlar neredeyse hazır olmasına rağmen,
Türkiye’nin eşit ortak olma talebinden vazgeçmemesi, ABD’nin ise
konuyu siyasa düzeyine indirgemesi ilişkilerin yeniden kurulmasını
engelledi. Bu nedenle de ilişkilerde beklenen iyileşme olmadı, aksine
2010 yılı krizlerle dolu bir yıl oldu.
Model Ortaklık mı Kriz mi?
Bu açıdan ele alındığında kavramsal tartışmadan önce model
ortaklığa anlam verecek bir yıl olarak 2010 yılını gözden geçirmekte yarar var. Model ortaklık ve tüm iyi niyetli sözlere rağmen
Türk-Amerikan ilişkileri 2010 yılına krizle başladı. Mart başında
Kongre gündemine gelen, ABD Başkanı’nın 1915 Olaylarını soykırım olarak tanımasını isteyen karar tasarısının Kongre Dış İlişkiler Komitesi’nden geçmesi üzerine, Türkiye Washington büyükelçisini istişareler için Ankara’ya geri çağırdı. Türkiye tasarıyı
model ortaklığın ruhuna aykırı bir gelişme olarak yorumlarken,
ABD tarafı Türkiye’nin aşırı tepki gösterdiğini, Türk büyükelçisinin
Washington’da bulunmasının elzem olduğunu düşünüyordu. Bu büyükelçi krizinin ironik yanı ise, 2010 yılının diğer yarısında ABD’nin
de Ankara’da büyükelçisinin olmamasıydı: Farklı gerekçelerle de olsa
31 Temmuz’da Türkiye’deki ABD büyükelçisinin Irak’a tayininin yapılırken, yeni elçi Senato’dan onay alamıyor, böylece 30 Aralık 2010’a
kadar Ankara’da ABD büyükelçisi bulunmuyordu.
Karışlıklı güvenin sarsıldığı bu tecrübeden sonra ilişkiler negatif sarmala girdi. Nisan başında Nükleer Zirve’ye katılmak için
Washington’a gelen Erdoğan’ın ziyareti son dakikaya kadar açıklanmadı. Ziyaret sırasında gerçekleşen Erdoğan-Obama görüşmesi, Türkiye-İran-Brezilya nükleer müzakerelerine zemin ayarlama
amaçlıydı. Bu zirve neticesinde Türkiye-Brezilya ortak çalışması 17
Mayıs’ta İran Nükleer Programı ile ilgili bir anlaşmaya dönüşünce,
Washington’ın tepkisi son derece sert oldu. Washington İran’a kar-
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şı yaptırımlara devam edeceğini söyleyerek, anlaşmayı tanımadığını açıkladı. Anlaşma metninin Washington’la koordineli olarak ve
Obama’nın iki ülke liderine yazdığı mektuba dayanarak ele alındığını savunan Türkiye ve Brezilya ise anlaşmayı savunmaya devam
ettiler.
Karşılıklı eleştirilerin zaman zaman suçlamaya yol açtığı bu gergin
dönemde, İHH adlı yardım örgütünün de dahil olduğu uluslararası
bir yardım konvoyunun Gazze’deki boykotu kırmak için, Akdeniz’de
seyir halindeyken, İsrailli komandolar tarafından basılarak tamamı
Türk 9 sivilin öldürülmesi, ilişkileri daha da gerdi. İsrail saldırganlığına karşı, Washington’dan beklediği desteği bulamayan Ankara tam
bir hayal kırıklığına uğrarken, ABD başkentindeki güçlü İsrail Lobisi
tüm unsurlarıyla Türkiye’ye ve özelde Erdoğan’a karşı kampanyaya
başladılar.
Tüm bu olumsuz atmosferde, bu gelişmeyi takiben Tahran
Anlaşması’na rağmen, BM Güvenlik Konseyi’ndeki yaptırım kararından vazgeçmeyen ABD’nin liderliğindeki ülkeler hızla yaptırım
kararını oylamaya getirdiler. Güvenlik Konseyi’ne iki yıllığına geçici
üye olan Türkiye ve Brezilya ise, aksi halde Tahran Anlaşması’nın geçersiz kalacağını savunarak 9 Haziran 2010’da İran’a yönelik yaptırım
kararına hayır oyu kullandılar. Üst üste gelen tüm bu gelişmelerle
birlikte, 2010 yaz ayları Washington’da “eksen kayması,” “Türkiye’yi
kim kaybetti,” “otoriterleşen Türkiye” tartışmaları ile geçti. Washington’daki neredeyse her kurum Türkiye ile ilişkileri nasıl ele almak
gerekir konulu strateji toplantıları yapmaya başladı. İlk başlarda
sadece medya kampanyası olarak görülen bu söylemler, zamanla
Washington’ı etkisi altına almaya başlayınca, Ankara’yı da bu çerçeveden okuyan Washington, 12 Eylül 2010’da Türkiye’de yapılan anayasa değişikliklerinin kabulüne dair referandumda neredeyse hayır
oyu beklentisine girdi. Türkiye’deki Anayasa değişikliğinin oya sunulduğu referandumun % 58 ile kabul alması Washington’ı bir kez
daha Ankara’daki hükümetin gidici olmadığı konusunda net bir mesaj vererek kendine getirdi.
Bu gelişmeyle ilişkiler bir nebze olsun rahatlarken, 19-20 Kasım
2010’da NATO’nun gelecek on yılının stratejik konseptini belirleme-
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ye amaçlayan Lizbon Zirvesi’nde NATO’nun Füze Kalkanı’nın oylanması gündeme geldi. Bu süreçte Ankara’nın tavrını önceden belli
etmemesi ve Füze Kalkanı’nı tartışmaya açması, NATO’nun sadece
oy veren değil aynı zamanda karar veren bir üyesi olduğunu savunması, referandum öncesi tartışmaları yeniden canlandırdı. Ancak
Ankara’nın taleplerinin yerine getirilmesi üzerine Füze Kalkanı’nı
desteklemesi, “Türkiye’yi NATO’dan atma” tartışmalarına son verdi.
Aralık ayı başında ise ABD Dışişleri’nin büyükelçilikleri ile yazışmalarının Wikileaks adlı site tarafından kamuoyuna açılması, bu metinlerde yer alan ABD’nin Türkiye’yi nasıl gördüğünün ortaya çıkması,
ABD’yi alttan almaya ve devamında ilişkilerin daha da normalleşmesine yol açtı. Bu noktada sorulması gereken soru şudur: 2010 yılında
olan tüm bu olaylara, 1 Mart 2003’ten bile daha büyük bir kriz haline
gelen Güvenlik Konseyi’ndeki hayır oyuna, ya da Türkiye’nin İsrail’e
karşı destek bulamamasının yarattığı hayal kırıklığına rağmen hala
nasıl model ortaklıktan bahsedilebilir? Eğer model ortaklık her iki
tarafın da desteklediği bir ortaklık türü ise ilişkiler neden hala krizlerle başa baş gitmektedir.
Sonuç Yerine: Özne Olma ve Bir Tanınma Talebi Olarak
Model Ortaklık
Türk-Amerikan ilişkilerini taşıma noktasında işlevsiz hale gelen
stratejik ortaklığın yerine, ilişkileri temelden yeniden tanımlayacak
çerçeveyi anlatan talebin ifadesi olarak “Model Ortaklık,” ilişkilerin
artık bir hukuka dayanması konusunda fikir birliğine işaret etmektedir. ABD’nin siyasa düzeyinde ele almak istediği, Türkiye’nin ise
siyaset düzeyinde algıladığı bu yeni ilişki tarzı konusunda henüz kurumsallaşmış bir ilişki tarzı oluşturulamadı. Her iki ülke de birbirine hangi alanlarda, ne kadar güvenebileceğini öğrenmek, buna göre
hesap yapmak istiyor. Ancak şurası açık ki Türkiye tarafı meseleyi
gerek yorumları, gerek takip ettiği politika düzeyinde “bağımsız bir
siyasi aktör olarak tanınma” şeklinde algılıyor. Bu tanınma sorunu
gerçekleşmeden, yani Türkiye-ABD ilişkileri hiyerarşik değil eşit bir
ilişki olarak kurulmadan, Türkiye’nin model ortaklık konusunda tatmin olmayacağı görülmektedir.
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Bu perspektiften değerlendiğinde, 2010 yılı iki ülkenin de model
ortaklıktan beklentilerinin gerçekçi olmadığını, model ortaklık sorununun siyaset düzeyinde çözülmeden, siyasa düzeyinde ilişkilerde düzelme beklentisinin gerçekçi olmadığını söyleyebiliriz. 2010’da
yaşanan sorunlar, tam da bu tanınma talebi karşılanmadığı için yaşandı. Tanınma sorunu çözülmeden de gerilimlerin giderileceğini
beklemek gerçekçi olmayacaktır. Zira ilişkilerdeki asıl sorunun kaynağı, Türk-Amerikan ilişkilerinin son 60 yılını belirleyen hiyerarşik
yapının Türkiye lehine çözülmeye başlaması, ABD’ninse buna uyum
sağlayamaması, kendi lehine olan eski yapıyı sürdürme telaşıdır.
Türkiye’nin bağımsız davranması, kendi milli çıkarını kendisinin belirlemesinin ve takip etmesinin anlamı ve muhtemel sonuçları
ABD tarafından tam olarak algılanmıyor. Tanınma sorununu anlamayanlar arasında ise farklı pozisyonlar ve algılamalar mevcut. Bir
kısmı “bağımsız siyasi aktör olarak tanınma” yaklaşımını “kibir ve
şımarıklık”30, bir yanıyla da tecrübesizlik olarak görüyor. Oysa siyasi
özne olarak tanınma talebi her türlü ilişkide belirli düzeyde çatışma yaratır, rahatsızlık yaratır. Hele uluslararası ilişkiler düzeyinde
yeni yükselen bir gücün, var olan güç üzerinde bu tür bir rahatsızlık
yaratması kibir olmaktan çok, yükselen gücün yükselme eğiliminin gerçekten rahatsız verecek kadar ciddi olduğunun işaretidir.31
Bu rahatsızlığı “kibir” olarak tanımlayıp, bunun üzerinden siyaset
yapmaksa, hakim gücün yükselen gücün yükselişini yönetme, idare
etme amacıyla kontrol altında tutulmasına yönelik bir terbiye etme
biçimidir. Bu nedenle bu “kibir” analizini somut verilere dayanan bir
analiz olmaktan çok bir yönetim tekniği olarak algılamak daha faydalı olacaktır.
Tanınma sorununu anlayamayan ikinci tür kesim ise, Türkiye
analizindeki kibir ve şımarıklık analizine katılırken, bu ‘sorunu’ Türkiye’deki mevcut iktidarla ilişkilendirir. Tanınma sorunu ile hesaplaşmak yerine sorunun yerini değiştiren bu kesim, bu mevcut ‘kibir’
sorununu devletle değil hükümetle ilişkilendirdiğinden, çözümü de
hükümet değişikliğinde görür. Bu analizin doğal sonucu ise devlethükümet ayrımı üzerinden Türkiye’de iç siyasi düzenlemelere dahil
olarak sorunu kaynağından çözmeye kalkmak, yani hükümet değişikliği için çalışmaktır. Washington’da oldukça rağbet bulan bu yak-
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laşım, Türkiye’de istedikleri zaman hükümet değiştirebileceklerini
ya da hükümet değişimine etki edebileceklerini düşündükleri için
asıl “kibir” sorununu üreten kaynak haline gelmektedir. Dahası bu
yaklaşım sahipleri, Türkiye’nin iç siyasetine ilişkin tasarım çabalarına girdikçe, ABD’nin zaten Türkiye iç siyasetindeki etkisinin giderek
azaldığı32 son zamanlarda, bu etkiyi daha da daraltmaktadır. Oysa
“tanınma sorunu” ya da Türkiye’nin bağımsız aktör olma konusu,
mevcut hükümetle gündeme gelse, yapısal şartlar bu dönemde olgunlaşmış olsa da hükümeti çok aşan bir devlet siyaseti, çok geniş
kabul gören bir uzlaşma alanıdır. 33
Tanınma sorununu kavrayanlara baktığımızda ise daha farklı
bir tabloyla karşılaşıyoruz: Daha çok jeopolitiği öne çıkaran, realist
kesimlerde ve uzun dönemli stratejik analiz yapanlarda rastlanan
analiz tarzı, 2008 finans krizi ve Irak-Afganistan savaşlarının ABD’yi
oldukça zor durumda bıraktığını, ABD’nin dış politikasını buna göre
değiştirmesi gerektiğini, Türkiye gibi yükselen güçlerle işbirliğinin
vazgeçilmez olduğunu savunuyor. Bu kesime göre ne Türkiye artık
Soğuk Savaş’ın Türkiye’si ne de ABD 11 Eylül öncesi tek süper güç.
Bu açıdan Türkiye’nin önemi giderek artan bağımsız bir aktör olduğunu savunan bu kesim, Türkiye’nin küstürülmemesi, tam tersine işbirliği alanlarının artırılarak ABD ile aynı tarafta kalmasının
sağlanması gerektiğini öne sürüyor. Örneğin Zbigniew Brzezinski 34
Türkiye’nin önemi giderek artan bağımsız bir aktör olduğunu, ABD
ile Türkiye’nin dış politikalarının çoğunlukla örtüştüğünü ancak
zaman zaman da çatışabileceğini söylerken, George Friedman35 da
Türkiye’nin bağımsız aktör olduğunu, bunun Türk-Amerikan ilişkilerine yansımasının olmasının normal olduğunu söylemektedir.
Ross Wilson36 ise sorunun “Türkiye masada yer istemesi” olduğunu
ifade etmektedir. 37
Model ortaklık işte tam da bu bağımsızlık iradesi, özne olma talebi ve bunun idaresi ile ilişkili olarak ele alınması gereken bir tartışmadır. Bu nedenle Washington’ı bir süredir meşgul eden “Eksen kayması”, “Türkiye’yi kim kaybetti?”, “Otoriterleşme,” “Basın Özgürlüğü”
tartışmalarını bu talep karşısında ortaya çıkan kaygıyla, bu kaygının
yönetilmesiyle ve elbette bu kaygıdan kaynaklanan bir kontrol etme
talebi ile birlikte okumak gerekir. Bir başka deyişle, model ortaklığın,
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ortaklığın tanımına ve şartlarına dair bir talep olduğunu göremeyen,
eski ortaklık düzenini bir takım revizyonlarla sürdürmek isteyenlerin kullandığı bu söylemin de, model ortaklık yeniden tanımlanana
ve ilişkiler rayına oturana kadar süreceğini düşünmek şaşırtıcı olmaz.
Soğuk Savaş sonrası doğal ölümü beklenen stratejik ortaklığın
Türkiye’deki istikrarsızlıklar nedeniyle gecikmesi, bu ölümün ancak
1 Mart 2003’te gerçekleşmesine yol açtı. Soğuk Savaş döneminde
“koruma karşılığı ittifak” temelinde kurulan stratejik ortaklıkta Türkiye özne değil, ikincil bir konuma sahipti. Şimdi Türkiye’nin özne
olma talebi bu hiyerarşik ilişkinin temellerini zorlamaktadır. Model
ortaklığın önündeki en önemli engel ise hiyerarşik ilişkinin getirdiği
psikolojik alışkanlıkların aşılamamasıdır. İlişkinin bir başka boyutu
Washington’ın normalde kendisine ait olmayan, Bernard Lewis ya
da Niall Ferguson gibi isimler üzerinden ithal ettiği Avrupa-merkezci ve Oryantalist Türkiye okumasıdır. Bu iki engel ilişkileri en fazla
zorlayan konular olarak önümüze çıkmaktadır.
Oysa asıl sorun, yukarıda bahsettiğimiz gibi Türkiye’nin bağımsız
bir siyasi özne olarak tanınmasıdır. Konuya biraz daha açıklık getirmek gerekirse, artık güçlendiğini, özne olduğunu düşünen Türkiye,
ABD’nin de buna uygun davranmasını, yeni ilişkinin, yani model
ortaklığın bu zeminde kurulmasını istemektedir. Meseleye jeopolitik
açısından bakarsak, Türkiye, ABD’nin eski ulusal Güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski’nin tanımlamasıyla “jeostratejik açıdan aktif jeopolitik pivot”38 ülke olma konumundan “jeostratejik oyuncu”
olmaya geçişin sancılarını yaşamaktadır. Çıkış itibariyle dahi PostOsmanlı Türkiye’sini örnek alarak tanımlanan pivot ülke, “kaderi
belirsiz, geleceği ise çevresindeki bölgeyi derinden etkileyecek az
sayıda” ülkeyi tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.39 Jeopolitik
pivot ülkeler, iktidarları kendi gücünden değil, jeostratejik ülkelerin
davranışlarından kaynaklanan ülkelerdir. Buna mukabil jeostratejik
oyuncular ise, “jeopolitik ilişkilerin mevcut durumunu değiştirme
amacıyla, kendi sınırlarının ötesinde güç kullanmak ya da etki üretme kabiliyet ve milli iradesine sahip” ülkelerdir.40 Günümüzde Türkiye değişen bağımsız dış politikası ile giderek jeostratejik ülke olma
noktasına gelmiş durumdadır.
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Bir başka deyişle, Model ortaklığın içeriğinin ne olması gerektiği
oldukça açık. Türkiye, artık masada olduğunu, bağımsız olduğunu,
bağımsız bir aktör olarak hareket etmek istediğini söylemektedir.
Türk-Amerikan ilişkilerinin de buna uygun bir temelde kurulması
şeklindeki talebini de dile getirmekten çekinmemektedir. ABD tarafı ise ilişkinin kurulması ve bir hukuka kavuşturulması konusunda
hemfikir. Ancak ABD tarafında, ithal oryantalizm ve tanınma sorunlarının yanı sıra, kurumlar arasında stratejik bir perspektif ve
ilişkilerin çerçevesi konusunda bir mutabakat olmadığı görülmektedir. Bu noktada Türkiye tanınma talebini daha iyi tanımlanmış, daha
sakin ve daha işbirliğine açık bir şekilde ortaya koyar; ABD tarafı ise
tanınma sorununu kabullenir, oryantalist perspektifi aşarsa model
ortaklığın önündeki siyasi sorunlar ve zihinsel engeller kalkmış olur.
Bu siyasi sorunun açılması ile birlikte, sıra ilişkilerin hangi düzeyde,
hangi derinlikte kurulacağına karar verme noktasına gelecek ve böylece model ortaklığın kurumsallaşması gündeme gelecektir. Bu yapıldığı anda siyaset sorunu çözülmüş, sıra siyasa sorunlarına gelmiş
olacaktır. Siyasi çerçevede sağlanacak mutabakatın ardından, siyasa
alanında iki ülkenin askeri ve sivil bürokratlarının uzun sureli iş yapma tecrübesi ile ilişkilerin çok kısa zamanda düzeldiği görülecektir.
Eğer bu gerçekleştirilebilirse, model ortaklıkla yenilenecek TürkiyeABD ilişkileri, gerçekten de model olabilecek özellikler taşıyan, iki
ülkenin de önünü açacak, farklı işbirliği imkanlarını oluşturacak,
karşılıklı her iki ülkeye de faydalı olacak bir ortaklık olacaktır.
Notlar
1
Stratejik ortaklığın tanımlanması konusunda kavramsal bir çalışma ne yazık ki mevcut değil. Bu tür ortaklıklar genelde fiili ortaklıklar üzerinden tartışılmakta ve herkesin
ortaklığın mahiyetini bildiği varsayılmaktadır. Strateji ortaklık ilişkisine örnek olarak
son yıllarda gelişen Hindistan-ABD ilişkileri gösterilmektedir bakınız Ashton B. Carter, “America’s New Strategic Partner?,” Foreign Affairs Cilt 85, No. 4 1 Temmuz 2006,
ss. 33-44. Başka bir örnek ise 1990’lı yıllardaki haliyle Türkiye-İsrail ilişkileridir bakınız
Efraim Inbar, “Regional Implications of the Israeli-Turkish Strategic Partnership,” MERIA Cilt 5, No. 2, Haziran 2001, ss. 48-65. İsrail-Hindistan ilişkileri için ise bakınız P.R.
Kumaraswamy, “Strategic Partnership between Israel and India,” MERIA Cilt 2, No. 2,
Mayıs 1998. . Rusya-Çin ilişkileri için bakınız Sherman Garnett, “Challenges of the SinoRussian strategic partnership,” The Washington Quarterly Cilt 24, No. 4, 2001, s. 41.
2
Ian O. Lesser, Beyond Suspicion: Rethinking U.S.-Turkish Relations, Woodrow Wilson
International Center for Scholars, 2007, s. 11.
3
Rus/Sovyet Tehdidi Türkiye’nin son 200 yıl boyunca yaşadığı en büyük tehdittir. Tehdidin tarihi niteliği için bakınız Gökhan Çetinsaya, “İki Yüzyılın Hikayesi: Türk Dış ve
Güvenlik Politikasında Süreklilikler,” Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin
Duran, Kemal İnat, and Muhittin Ataman, Ankara, SETA, 2011, s. 607.
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Ahmet Davutoğlu Türkiye’nin Sovyet tehdidine karşı NATO üyesi olmasını basit bir
tercih olarak değil, “yükselen eksen ile işbirliği yaparak yakın tehdidin dengelenmesi
politikası” olarak tanımlar, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu Küre
Yayınları, İstanbul, 2001, s.71.
Ibid.
Soğuk Savaş süresince ABD SSCB karşısında iki temel kuşatma politikası izlemiştir:
SSCB’yi kuşatan ülkeler arasında ABD yanlısı ittifaklarla kırılmaz bir zincir oluşturmak
(Bağdat Paktı ve CENTO gibi ittifaklarla) ve bu ülkeler arasında güvenilir olanlarını tahkim ederek birer kaleye dönüştürmek (İsrail ve İran gibi). James L. Gelvin, The Modern
Middle East: A History, 2. baskı ed., Oxford University Press, USA, 2007,,s. 263.
Dankwart A. Rustow, Turkey, America’s Forgotten Ally, Council on Foreign Relations
Press, 1989, ss.110-111.
Lesser, Beyond Suspicion, 20.
Ibid., 1.
1960 darbesine bu açıdan bakıldığında, dönemin başbakanı Adnan Menderes’in iktidarının son günlerinde SSCB ile yakınlaşma çabası içerisine girmesi rastlantı değildir. Philip
H. Gordon and Ömer Taşpınar, Winning Turkey: How America, Europe, and Turkey
Can Revive a Fading Partnership, Brookings Institution Press, 2008, s. 27. Yine Bernard
Lewis de Türkiye’de istikrarın korunması için askeri darbelerin önemli olduğunu savunmuştur “Foreword,” Turkey, America’s Forgotten Ally, Council on Foreign Relations
Press, 1989, s. ix.
Rustow Türkiye’nin özellikle 1970’lerin ortasından sonra bağımsız bir dış politika izlemeye çalıştığını belirtiyor ve buna delil olarak da Türkiye’nin Libya, Irak, Suudi Arabistan ve
İran’la kurduğu ilişkileri gösteriyor. Rustow, Turkey, America’s forgotten ally, s. 9.
Türkiye’de darbeler dönemi, Truman Doktrini’nin ardından çok partili hayata geçilmesi
ile başlamıştır. Çok Partili siyaset öncesi öncesinde elitler arasındaki ilişki askeri müdahaleye gerek duyulmayacak şekilde nitelik olarak farklıdır. Çok partili hayatta ise 1952’de
NATO’ya girilmesinin ardından, 1950’lerin sonunda DP’nin Sovyetler Birliği ile ilişkileri
gündeme getirmesi 1960 darbesi ile, 1960’ların sonunda AP’nin yine Sovyetler Birliği ile
açılımı gündeme getirmesi 1971 Muhtırası ile, 1970’lerin sonunda Arap ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ABD ile savunma ilişkilerinin kötüleşmesi 1980 darbesi ile, 1997’de
D-8 Projesi ile Transatlantik ittifakını çeşitlendirme çabaları 1997 Postmodern Darbesi
ile karşılanmıştır.
Çetinsaya, “İki Yüzyılın Hikayesi: Türk Dış ve Güvenlik Politikasında Süreklilikler,” 621.
Türkiye soğuk savaşın hemen ardından daha aktif ve daha “bağımsız” bir dış politika izlemeye çalıştı ancak ülkenin şartları buna çok da izin vermedi. Ian O. Lesser and Stephen
F. Larrabee, Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty, 1.baskı, Rand Publishing,
2003, s. ix.
Stephen F. Larrabee, “Turkey’s New Middle East Activism,” The Evolution of U.S. Turkish Relations in a Transatlantic Context içinde Washington DC, U.S. Army War College, tarihsiz., s. 76.
Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic
Imperatives, Basic Books, 1998.
Çetinsaya, “İki Yüzyılın Hikayesi: Türk Dış ve Güvenlik Politikasında Süreklilikler,” 621.
Tezkere krizi, Steven Cook ve Elizabeth Sherwood-Randall tarafından, ikili ilişkilerdeki
negatif sarmalın başlangıç noktası olarak ele alınır. Elizabeth Sherwood-Randall ve Steven Cook, Generating Momentum for a New Era in U.S.-Turkey Relations, New York,
NY: Council on Foreign Relations, June 2006, s. 9, http://iis-db.stanford.edu/pubs/21215/
Generating_Momentum_for_a_New_Era_in_US-Turkey_Relations.pdf.
En önemli Amerikan stratejistlerinden “yumuşak güç” kavramsallaştırmasını yapan Joseph Nye, 1 Mart’te tezkerenin TBMM’den geçmemesini ABD’nin George W. Bush döneminde yumuşak gücünü kaybetmiş olmasına örnek olarak verir. Joseph S. Nye, Soft
Power: The Means To Success In World Politics, 1. baskı, PublicAffairs, 2004, 16.
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Zbigniew Brzezinski de 1 Mart 2003 tarihini ABD’nin yaşadığı en önemli dönüm noktalarından birisi olarak görür Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower, 1. Baskı, Basic Books, 2007, s. 144.
Bu gelişme aslında ABD’nin Türkiye iç siyasetinde 2003 yılında dahi etkisinin çok da
geniş olmadığını gösteriyordu. Lesser, Beyond Suspicion, s. 3.
Tezkere krizinin ardından, ABD ile sadece hükümetin değil, daha da önemlisi ABD ile
Türkiye’deki stratejik ortaklığın asıl tarafı olan TSK’nın ciddi sorunlar yaşadığı ortaya
çıkmıştır. Sherwood Randall ve Cook bu güven yitimini “Washington artık ilişkilerin
idaresi noktasında üst düzey askeri yetkililer de dahil olmak üzere, Türk elitleri ile olan
ilişkilerine bel bağlayamaz” şeklinde tarif eder. Generating Momentum for a New Era in
U.S.-Turkey Relations, s. 4. Larrabee de TSK’nın tezkere lehinde lobi yapmadığını ifade
eder. Stephen F. Larrabee, Troubled Partnership: U.S.-Turkish Relations in an Era of
Global Geopological Change, Rand Publishing, 2010, s. 13.
Larrabee 1 Mart’ı önemli bir dönüm noktası olarak analiz ederken ABD’li yetkililerin
sonucu “Türkiye’nin dayanışmadan yana olmadığı ve güvenilir bir müttefikin ihaneti”
olarak gördüğünü belirtmekte ve asıl sorunun iki tarafın da yanlış hesaplamalarından ve
hatalarından kaynaklandığını savunmaktadır. Ibid., 12.
Gökhan Çetinsaya, “The New Middle East, Turkey, and the Search for Regional Stability,”
The Evolution of U.S. Turkish Relations in a Transatlantic Context içinde, Washington
DC: U.S. Army War College, tarihsiz, s. 85.
Bu ziyaret hem İsrail’i hem de Washington’ı son derece kızdırmıştı. Larrabee, “Turkey’s
New Middle East Activism,” s. 81 ve Larrabee, Troubled Partnership, s. 43.
“Ortak Vizyon” metninin tamamı için bkz/ http://turkey.usembassy.gov/statement_070508.html
http://www.hudson.org/index.cfm?fuseaction=publication_details&id=4349
Model ortaklığın “boş gösteren” olarak detaylı bir tartışması için bkz. Nuh Yilmaz, “U.S.Turkey Relations: Model Partnership as an ‘Empty Signifier’,” Insight Turkey Cilt 13, No.
1, 2011, ss. 19-25.
Bu konudaki tartışmalara bir çok örnek verilebilir. Öne çıkan başlıca çalışmalar için bakınız: Philip H. Gordon and Omer Taspinar, Winning Turkey: How America, Europe,
and Turkey can revive a fading partnership, Brookings Institution Press, 2008; Ian O.
Lesser, Beyond Suspicion: Rethinking U.S.-Turkish Relations, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2007; Larrabee, Troubled Partnership. Dr. Frances G. Burwell, The Evolution of U.S. Turkish Relations in a Transatlantic Context (Washington
DC: U.S. Army War College, 2011), (bu tarihsiz ve editörsüz idi daha önce hangisi doğru)
Ömer Taşpınar, “Turkey, the G-20 and Self-Confidence” Today’s Zaman 28 Haziran
2010 http://www.brookings.edu/opinions/2010/0628_g20_turkey_taspinar.aspx İsrail
Lobisi’ne yakınlığı ile tanınan Washington Enstitüsü’nün Türk dış politikası ile ilgili hazırladığı bir raporda yazarlardan hem Soner Çağaptay, hem Svante Cornell hem de Ömer
Taşpınar bu “kibir” ifadesini Türk dış politikasını tanımlamak için kullanıyor. https://
www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=337 Çağaptay Soner, Turkish Foreign Policy unde the AKP: The Rift with Washington, Washington Institute, Ocak
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Birinci Dünya Savaşı’nın sınırlar üzerinde yarattığı dramatik
sonuçlardan Osmanlı İmparatorluğu fazlasıyla nasibini almıştır.
Kurtuluş Savaşı sonrasında verilen diplomatik mücadele ise bu sonuçların etkisini azaltsa da beraberinde yeni konular doğurmuştur.
Türkiye’nin Iraklı Kürt gruplarla olan ilişkilerinin, Irak’ın ayrı bir
siyasi yapı olarak ortaya çıkması ve Osmanlı döneminde Musul vilayeti olarak anılan bölgede yaşayan Kürtlerin Irak’a dâhil edilmesiyle başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Böylece, Türkiye’nin
Kürtlerle kurduğu ilişkiler yerel bir konu olmanın ötesine geçmiş ve
uluslararası ilişkilerin bir konusu haline gelmiştir. Kürtler, Kurtuluş
Savaşı’nın başlamasından Türkiye-Irak sınırının netleşeceği 1926 yılına kadar, Türk dış politikasının bir nesnesi olarak önemli bir rol
oynamış fakat uzun vadede istikrar üretmediği ortaya çıkan Ortadoğu sınırlarının çizilme sürecinde farklı devletlerin idaresi altında
yaşama olgusuyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu tarihten itibaren,
Iraklı Kürt gruplar sadece Irak’ın Türkiye ile olan değil, birçok devletle olan ilişkilerini etkileme gücüne kavuşmuşlardır. Ne var ki, bu
çalışma sadece Türk dış politikasına odaklanmakta ve tarihsel bir
süreç içerisinde Iraklı Kürtler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilişkilerindeki evrimi incelemektedir. Cevap aradığımız soru ise Türkiye ile
zaman içerisinde fiili bir devlet kurma aşamasına kadar gelen Iraklı
Kürt grupların ilişkilerini etkileyen faktörlerin ve ilişkilerde yaşanan
dalgalanmaların sebebinin ne olduğudur.
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Bu ilişkinin tarihi boyutu kadar uluslararası ilişkiler disiplinini
ilgilendiren birçok boyutu olduğunu söylemek de çok iddialı olmayacaktır. Zira Iraklı Kürtlerin son yüzyılda yaşadıkları siyasi serüven
ve Türkiye ile kurduğu ilişkiler, iç savaş, de facto devlet, dış yardım,
üçüncü güç müdahalesi, insani yardım, güvenli sığınak, terörizm,
çatışma ve işbirliği gibi disiplinin ilgi duyduğu konuların test edilmesi için istisnai bir vaka olma özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla bu
çalışma, salt bir tarihi analizin ötesinde, taraflar arasındaki çatışmadan işbirliğine doğru evrildiği gözlemlenen ilişkilerin kuramsal değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde, Irak’ın bağımsızlığından Birinci Körfez Savaşı’na kadar olan dönem incelenecektir. Bu çerçevede, Kurtuluş Savaşı sırasında başlayan ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde
nasıl seyrettiği ele alınacaktır. İkinci bölümde ise, Birinci Körfez
Savaşı sonrası Bağdat yönetiminin etkisinden kurtulan Kürtler ile
Türkiye’nin yeni ortaya çıkan uluslararası yapıyı ve birbirlerini anlama çabalarına odaklanılacaktır. Son bölümde ise 2003 yılındaki
ABD’nin Irak işgali sonrasında, ilan ettiği sınırlar üzerinde mutlak
egemenliğe sahip bir de facto devlet olarak ortaya çıkan Kürdistan
Bölgesel Yönetimi’nin, Türkiye ile kurduğu ilişkilerdeki değişimler
tartışılacaktır.
Devletsiz Kürtler ve Türkiye (1918-1991)
Iraklı Kürtlerin bağımsızlık mücadelesini Birinci Dünya
Savaşı’nın bittiği ve Irak’ta İngiliz hâkimiyetinin başladığı günlere
kadar takip edebiliriz. Bu mücadelenin öne çıkan figürü Şeyh Mahmut Barzinci’dir. Şeyh kelimesinin sadece dini bir otoriteyi anlatmadığı aynı zamanda belirli bir toprak parçasının sahibi ve siyasi kural
koyucusu olduğunu bu noktada belirtmekte fayda vardır. Bugün Erbil Kalesinin yaklaşık 100 metre aşağısında isminin verildiği cadde
üzerinde büstü bulunan Şeyh Mahmut, Iraklı Kürt grupların milli
bir devlet kurma idealinin Osmanlı sonrası dönemdeki en önemli politik figürüdür. Şeyh Mahmut Irak’ta Osmanlı sonrası başlayan
İngiliz yönetimi tarafından 1 Aralık 1918 tarihinde Süleymaniye
Valisi ve Güney Kürt Federasyonu’nun başkanı olarak atanmıştır.
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Bu atama, İngilizlerin Hindistan tecrübesinden edindikleri ve Sandeman Sistemi olarak adlandırılan, yerel elitleri siyasi ve ekonomik olarak destekleyerek dolaylı egemenlik icra etme projesinin bir
parçasıydı. Ancak, Şeyh Mahmut’un despot kişiliği ve siyasi sistemi merkezileştirme eğilimi İngiliz yönetiminin tepkisini çekmiştir.
Şeyh Mahmut’un devletleşme ve Bağdat’ın etkisinden kurtulup nihai
siyasi otorite olarak kendini kabul ettirme isteği bağımsız bir Kürt
devleti kurma çabası olarak yorumlanmıştır. Bu durum, Kürtleri
Irak’ın içinde tutmak isteyen İngilizleri memnun etmemiş ve Şeyh
Mahmut’un otoritesinin zayıflatılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 23
Mayıs 1919’da düzenlenen askeri operasyonla Şeyh Mahmut’un yetkileri elinden alınmış ve sürgüne gönderilmiştir.1
Kurtuluş Savaşı’na henüz başlamış olan Türkler ile Kürtlerin
uluslararası ilişkilerin bir konusu haline gelen ilişkilerinin başlaması
ise bu döneme tekabül etmektedir. Sınırların belirsizliğini koruduğu bu süreçte, Kürt aşiretlerle anlaşarak Erbil’in yaklaşık 30 km kuzeyindeki Şaklawa ilçesine kadar ilerlemeyi başaran Türk birlikleri
İngilizleri fazlasıyla tedirgin etmiştir. Bu noktada Kürt aşiretler üzerindeki gücü bilinen Şeyh Mahmut 1922 yılının Eylül ayında yerel
Süleymaniye Parlamentosu’nun Başkanı olarak atanmış ve Türk askerlerinin etkinliğini kırmayı başarmıştır. Ne var ki, 1919 yılındaki
senaryo tekrarlanmış ve Şeyh Mahmut otoritesini sağlamlaştırmak
ve Bağdat’tan bağımsız bir siyasi yapı kurmak yolunda adımlar atmıştır. Şeyh Mahmut’un Türkiye’nin etkinliğini sınırlandırma karşılığında kendisini Kürdistan Kralı olarak ilan etmesiyle beraber 1924
Mayıs’ında İngiliz askerleri Süleymaniye’deki Şeyh Mahmut kuvvetlerine karşı askeri bir operasyon düzenlemiş ve Bağdat’ın Süleymaniye üzerindeki hâkimiyeti sağlanmıştır.2
Irak’taki Kürt ayrılıkçı hareketi bastırılırken, Türkiye ve İngiltere,
Musul vilayetinin geleceği hakkında halen daha net bir mutabakat
sağlayamamışlardı. Bu sorun, Lozan’da çözüme kavuşturulamamış
ve müzakere edilmek üzere ertelenmişti. Tarafların masaya oturduğu
ve pazarlık sürecinin başladığı 1924 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye, bölgedeki Kürt ve Türkmenlerin temsilcisi olduğunu,
hatta bir adım daha ileri giderek Kürtler ile Türkler arasında herhangi bir etnik farklılık olmadığını iddia etmiştir.3 Bu argüman, ne
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Milletler Cemiyeti Konseyi’nde ne de Uluslararası Adalet Divanı’nda
destek bulmuştur. Bunun yanında Ankara hükümeti Musul meselesinin yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında
çatışma yaratma ihtimalini göz önünde bulundurarak İngiltere ile 5
Haziran 1926 tarihinde Ankara Anlaşması’nı imzalamış ve yapılan
anlaşma ile Türkiye Irak sınırı kesinleşmiştir.4
Yukarıda ele alınan 1918-1926 arası dönemde, İngiltere’nin Kürt
bölgesini Türkiye’den koparmak ve aynı zamanda bağımsız olmasını önlemek istediği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Polk’a göre İngilizler
geniş petrol yataklarına sahip olma ihtimali bulunan Musul’un elde
tutulmaya değer bir yanı olduğunu düşünüyorlardı.5 Öte yandan
Galbraith, Kürtlerin Irak içinde kalmaya zorlanmalarının, çoğunluğu elinde bulunduran Şii Arapları dengelemek amacını güttüğünü
ve bu düşüncenin Kürtlerin, Sünni Araplar ile işbirliği yapacağı varsayımına dayandığını iddia etmektedir.6 Bu görüşlerin her ikisinin
de doğruluk payı vardır ancak yapılan tasarımın bölgenin gerçeklikleriyle uyuşmadığı ve iç çekişmeleri de beraberinde getirdiği de
belirtilmelidir.
Kürtlerin farklı ülkelerde ve farklı yönetimlerde yaşama olgusu,
onları uluslararası politikanın kimi zaman öznesi kimi zaman da
nesnesi yapmış, en nihayetinde ülkelerin dış politika yapım sürecinde bir faktör olarak ön plana çıkartmıştır. Kürtlerin, Ortadoğu’daki
modern ulus devletlerin oluşum sürecinde devletlerarası ilişkileri
etkilemesinin sebebi farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen birbirleriyle etkileşim kapasitesi yüksek bir etnik grup olmalarıyla açıklanabilir. Bu düşünce, Kürtlerin yaşadıkları ülkelerde kazandıkları
siyasal hakların ve yaşam alanlarının diğer ülkelere de sıçrayacağı ve
domino etkisi yaratacağı endişesini de beraberinde getirmiştir. Zira
Kürtlerin Irak, İran, Suriye ve Türkiye gibi ülkelerde ağırlıklı olarak
yaşamaları ve siyasal mücadelelerini birbirleriyle iletişim içerisinde
sürdürmeleri, modern Ortadoğu tarihindeki çeşitli örneklerde göze
çarpmaktadır.
Kürt milliyetçiliğinin ulusaşırı özelliği kendisini, 1946 yılının
Mart ayında Sovyetler Birliği’nin desteğiyle zayıflayan İran hükümetine karşı bağımsızlığını ilan eden Mahabad Cumhuriyeti’nde
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göstermiştir. İranlı Kürt milliyetçi grupların faaliyetleri sonucu Kadı
Muhammed liderliğinde kurulan devlete, İran dışından savaşçı yetenekleri yüksek ve aralarında ismini daha sonra daha sık duyacağımız Barzani’lerin de bulunduğu Kürt aşiretler destek vermiştir.7 İran
Kürtlerinin kurduğu Kürdistan Demokratik Partisi’nin, aynı isimle
önce Irak, ardından Suriye ve sonra Türkiye’de kurulması Kürt ulusal
hareketinin ulusaşırı karakterine bir başka örnektir ve bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu noktada, Kürtlerin yaşadıkları bölgelerde kurulan Kürdistan Demokratik Partilerinin Molla Mustafa
Barzani’nin Irak’ta kurduğu KDP ile yakın ilişki içerisinde bulunduklarını not etmek gerekir.8
Bu durum, kaçınılmaz olarak Türk dış politikasını da etkilemiş
ve Türkiye’nin kurduğu ittifak ilişkilerinde kendisini göstermiştir.
Robins’e göre, 1937 yılında kurulan Sadabad Paktı Kürt nüfus barındıran devletler arasında bir işbirliği niteliğindedir ve Kürtlerin
siyasal aktivitelerini sınırlandırmak için imzalanmıştır.9 Bununla
beraber, aynı endişeler Türkiye ile Irak arasında ikili anlaşmalar yapılmasını da beraberinde getirmiştir. 1955 yılında kurulan Bağdat
Paktı’nın ise Kürt ayaklanmalarına karşı işbirliğini öngören açık
maddeleri olmasa da Ayşe Hür gibi tarihçiler 1958 yılında yapılan
General Kasım darbesiyle Pakt’tan çekilen Irak’a karşı Ankara’nın
verdiği tepkinin Kürt meselesinden kaynaklandığını düşünmektedir. Hür’e göre General Kasım’ın Molla Mustafa Barzani’yi Sovyetler
Birliği’nden Irak’a davet etmesi ve Kürtlere otonomi sözü vermesi
Menderes’in yeni rejime tepki duymasına sebep olmuştur.10 Bu dönemde Türkiye ile Irak ilişkilerinin gerginleştiğini ve Menderes’in
eski rejimi tekrar kurmak amacıyla ABD ile görüşmeler yürüttüğünü
de belirtmekte fayda vardır.11
Ne var ki, Irak Kürtleri ile Irak’taki yeni rejimin balayı süreci kısa
sürmüştür. Özellikle Baas rejiminin güçlenme ve pekişme döneminde, taraflar arasındaki egemenlik sorunları çözümlenememiş ve zaman zaman çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatışmalar 1975 yılına kadar
sürmüş ve İran Şah’ının KDP’ye verdiği desteği geri çekmesiyle son
bulmuştur. Bu tarihe kadar Tahran, Irak’taki Baas rejiminin gücünü kırmak için Iraklı Kürt grupları desteklemiştir. Ancak, Tahran
ile Bağdat yönetimleri 1975 yılında anlaşmaya varmış ve KDP et-
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rafında örgütlenen Iraklı Kürtlerin desteksiz kalmasıyla çatışmalar
son bulmuştur.12 Kürt direnişinin çökmesi, aynı zamanda Irak Kürt
hareketinde bölünmelere sebep olmuştur. KDP’nin gelenekçi ve otoriter yöntemlerine karşı çıkan sol bir koalisyon olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kurulmuş ve bu tarihten itibaren Iraklı Kürtler
sadece Bağdat’a karşı değil, birbirlerine karşı da mücadele etmeye
başlamışlardır.13 Kürt gruplar arasındaki bölünmüşlük, İran-Irak Savaşı sırasında daha da belirginleşmiş, KDP ile KYB dönemsel olarak
Tahran ve Bağdat ile ittifak ilişkisine girmiştir.14
Türkiye ise, 1960 yılından sonra kendi Kürt sorununun ilk nüveleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır. 1960 ile PKK’nın ilk eylemini
gerçekleştirdiği 1984 yılları arası dönemde, Türkiye Kürdistan Demokratik Partisi (TKDP), Doğu Devrimci Kültür Ocakları (DDKO),
Rizgari, Özgürlük Yolu ve PKK gibi örgütler Kürt siyasi hareketine
öncülük etmişlerdir. Kürt siyasi örgütlerinin geçirdiği evrimin sebeplerini araştırmak bu çalışmanın konusu değildir. Ancak, Kürt
ulusçuluğunu savunan grupların 1980 darbesi sonrası daha da radikalleştiğini ve darbe döneminin baskıcı uygulamalarının PKK’nın
1984 yılında ilk saldırıyı gerçekleştirmesinde önemli bir rol oynadığını da not etmek gerekir.15
1980 sonrası PKK’nın terörist eylemleri Türkiye için önemli bir
güvenlik sorunu olarak ortaya çıkarken, Kürt siyasi hareketini de
PKK domine etmeye başlamıştı. Burada altı çizilecek iki farklı gelişme de bu dönemden sonra ortaya çıkmıştır. İlk olarak 1991 yılında tamamlanan Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci uluslararası
sistemin yapısını değiştirmiştir. Bu durum Türkiye’nin Batı güvenlik sistemine yaptığı katkının anlamını değiştirdiği gibi, dünyada
tek kutup olarak kalan ABD’nin dikkatinin Ortadoğu meselelerine
odaklanmasını da beraberinde getirmiştir. İkinci olarak, İran’la girdiği maliyetli ve yıpratıcı savaştan sonra Saddam Hüseyin egemenlik
sorunları yaşamış, bu sorunları gidermek için uyguladığı Enfal gibi
sindirme politikaları da uluslararası kamuoyunun dikkatini bu bölgeye çekmiştir. Birinci Körfez Savaşı sonrası bu durum daha da belirginleşmiş ve Bağdat hükümetinin 1991 yılında ayaklanan Kürtlere
karşı yürüttüğü ve kitlesel katliam olarak nitelenebilecek operasyonlar Batı kamuoyunun ve devletlerinin tepkisini çekmiştir. Bu tepki,
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, 36. paralelin kuzeyi için
uçuşa yasak bölge (no fly zone) ilanına kadar varmış ve ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bölgeler Bağdat kontrolünden çıkmış, giderek
otonom bir yapı kazanmıştır.16
Ortaya çıkan tablonun Türk dış politikası için özeti ise ulusaşırı
Kürt milliyetçiliğine dair önceki endişelerin daha da belirginleşmesi
şeklinde olmuştur. Türkiye’nin içinde yaşayan Kürt nüfus adına şiddet eylemleri yapan bir grup (PKK) ön plana çıkmakta ve ülkenin
siyasi bütünlüğünü tehdit etmekteydi. Öte yandan, Iraklı Kürtlerin
Batılı ülkelerin desteği ile kazandıkları otonomi ile diğer ülkelerde
yaşayan Kürtlerin de taleplerini etkileme olasılığı ortaya çıkıyordu.17
Üstelik Soğuk Savaş döneminde Batılı devletlerle kurulan hükümetler arası ve güvenlik odaklı ilişki zemin kaybediyor, Türkiye’nin demokrasi kalitesi ve sorunları çözme yeteneği Batı ile olan ilişkilerini
etkileyen faktörler olarak gündeme geliyordu.18 Bütün bu değişimler,
Birinci Körfez Savaşı’ndan 2003 yılındaki ABD’nin Irak işgaline kadar olan dönemi ayrı bir başlık altında daha kapsamlı bir şekilde incelemeyi gerekli kılmaktadır. Zira, Türkiye’nin Iraklı Kürt grupların
kurduğu siyasi yapı(lar)yla ilişkileri bu dönemde başlamıştır.
Herkes Herkese Karşı: 1991-2003 Arası Dönem
Türk dış politikasının Birinci Körfez Savaşı’ndaki politikasının
şekillenmesinde, Iraklı Kürtlerin gelecekte yol açabileceği muhtemel problemler de etkili olmuştur. Morad’a göre İran-Irak Savaşı ve
Körfez Savaşı, Kürt ayaklanmasının Irak’ın dışına taşma riskini de
beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin Körfez Savaşı sırasında oyunun
içinde olma arzusu ise, ortaya çıkabilecek beklenmedik senaryoları
önleme çabası olarak açıklanabilir.19 Zira, Körfez Savaşı’nın bitimi
Iraklı Kürt grupların ayaklanmasını ve Saddam yönetiminin hışmına uğramalarını beraberinde getirmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 Nisan 1991 tarihli 688 No’lu kararı ile, daha önce
de belirtildiği gibi, Irak’ta 36. paralelin kuzeyi uçuşa yasak bölge
ilan edilmiş ve Bağdat’ın egemenliği dışında bırakılan güvenli alanın korunması için Türkiye’nin işbirliği istenmiştir. Bu talep Türkiye için bir ikilem oluşturmuştur. Ankara bir yandan, Soğuk Savaş
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sonrası Batı ittifakı içerisindeki yerini koruyabilmek için Birleşmiş
Milletler’in işbirliği isteğini kabul etmek zorunda kalmış, diğer yandan ise böyle bir yardım, çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Kuzey Irak’taki güvenli bölgenin otonomisini sağlamlaştırmasından ve
Bağdat’ın denetiminden çıkarmasından endişe etmiştir. Bu durum
ise, Irak’ta özerklik elde eden Kürtlerin diğer ülkelerde yaşayan Kürtleri etkilemesi anlamına gelebilirdi.
Türkiye’nin yaşadığı endişe, Birleşmiş Milletler’in işbirliği çağrısına İncirlik üssünün kullanılmasına müsaade ederek olumlu cevap
vermesi ve Kuzey Irak’ta Kürt devleti inşa etme süreci ile pekişmiştir.
Keza, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) oluşturduğu Irak Kürdistan Cephesi iç düzeni
sağlama yeteneği olduğunu göstermiş, 1992 senesinde demokratik,
şeffaf ve adil olduğu belirtilen seçimler gerçekleştirilmiş20 ve hükümetin görev yetkilerini düzenleyen anayasa benzeri yasalar hazırlanmıştır.21 Ancak Irak Kürt bölgesindeki devlet inşa etme süreci KDP
ve KYB arasında 1994 yılında resmen başlayan iç çatışmalarla gölgelenmiş ve bölge Erbil ve Süleymaniye olmak üzere kendi içinde ikiye
ayrılmıştır.22 Bu iç çatışma dönemi, Türkiye’nin endişelerini dönemsel olarak gidermiştir.
Kürt grupların kendi aralarında çatışmaları, Kuzey Irak’ta bir
Kürt devletinin kurumsallaşmasını önlemiş ve bölgenin siyasi yapısı bölünmüşlük ve kırılganlık gibi kelimelerle ifade edilmiştir. Bu
dönemde, birbirlerine karşı üstünlük elde etmek isteyen KDP ve
KYB’li gruplar şartlara göre Ankara, Tahran, Bağdat ve hatta PKK
ile zaman zaman işbirliği ve çatışma içerisine girmişlerdir. Ortaya
çıkan bölünmüşlük, diğer Kürtler için cazibe merkezi ve model olabilecek bir Kürt devleti tehlikesini ortadan kaldırdığı gibi, aynı zamanda Türkiye’nin PKK ile etkin mücadele etmesi için Kuzey Irak
topraklarında rahat hareket edebilmesine imkân sağlamıştır. Bunun
da ötesinde Türk askerleri, Erbil ile Süleymaniye arasındaki çatışmayı önlemek amacıyla “Barış İzleme Gücü” adı altında Kuzey Irak’a
yerleşme ve üs elde etme imkânı bulmuştur.23 Türkiye’nin Kuzey
Irak’taki faaliyetleri çatışmayı bitirse de bölünmeyi devam ettirmiştir. Bu bölünmüşlük, 1990’ların sonunda PKK’ya karşı elde edilen
başarılar ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasıyla beraber
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Türkiye’nin geleneksel Kürt ayrılıkçılığı korkularına karşı rahat bir
nefes almasını sağlamıştır.
Ne var ki, Türkiye’nin bölgede 1990’ların sonunda kendi lehine
sağladığı statüko, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra tehdit edilmeye başlamıştır. ABD yönetimi, El-Kaide örgütünün saldırılarını,
terörü desteklediklerini düşündüğü devletlerle ilişkilendirmiş ve
önce Afganistan’daki ardından da Irak’taki hükümetleri hedef almıştır. Saddam rejimini tehdit eden bu gelişmenin Türkiye’yi memnun
etmeyen yanı, bölgesel statükonun ABD tarafından revize edilmek
istenmesidir. Üstelik, Saddam Hüseyin rejimine karşı operasyon yapılacağının kesinleşmesi, 2002 yılının Ekim ayında KDP ve KYB’nin
bir araya gelerek 1994 yılından itibaren ilk defa, Birleşik Kürdistan
Parlamentosu’na katılmalarını beraberinde getirmiştir.24
Burada Yabancıları Severiz Dönemi
Pazar sabahları Türkiye’nin resmi televizyon kanalı olan TRT’de
Western filmleri yayınlanır. Bu filmlerin çoğunda, Vahşi Batı’nın kuş
uçmaz kervan geçmez kasabalarından birine yalnız bir kovboy gelir
ve kasabanın önde gelenlerinden hep aynı cevabı alır “Biz burada
yabancıları pek sevmeyiz.” Ne var ki, bu western klişesi 2003 yılında
Irak’taki Saddam yönetimini devirmeyi amaçlayan ABD işgali sırasında Iraklı Kürtler tarafından tekrar edilmemiştir. Tam aksine yabancıları severiz dönemi başlamış ve 1990’lı yılların ilk yarısından
itibaren kurulan bölgesel statüko değişmeye başlamıştır. Bu yabancı
sevgisi elbette ki yıllar süren baskıcı Saddam rejiminden kurtulmanın verdiği coşkuyla açıklanabilir, ancak bu açıklama yeterli değildir.
Operasyon öncesi bölünmüşlüklerine son veren Iraklı Kürtler’in,
Saddam sonrası dönem için yaptıkları siyasi hesaplarda iyimser olmaları için başka sebepler de mevcuttur.
Bu sebeplerin başında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Mart
2003 tarihinde aldığı, ABD güçlerinin Irak’a operasyon yapmak
için Türkiye topraklarını kullanma isteğini reddeden tezkere gelmektedir. Zira ABD ile Türkiye arasında varılan ve meclis onayına
sunulan anlaşma genel hatlarıyla, operasyonun Türkiye üzerinden
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yürütülmesini ve Türkiye’nin Kuzey Irak bölgesindeki varlığının
pekişmesini öngörüyordu. Meclis’in aldığı operasyona katılmama
kararı Kuzey Irak’ta, Türkiye ile Kürt gruplar arasındaki dengeyi
dramatik bir şekilde etkilemiştir. Bu tarihten itibaren, Kürt Peşmergeler ABD’nin Irak’taki müttefiki olarak hareket etmişler, Kürt siyasi
grupları, Saddam sonrası resimde önemli avantajlar kazanmışlardır.
Irak bir federasyon olarak tanımlanmış ve Duhok, Erbil ve Süleymaniye bölgelerini kapsayan bir federe Kürt bölgesi ortaya çıkmıştır.
Bu dönemde KDP ve KYB’nin birlik içerisinde hareket etmeleri ve
15 Aralık 2005’te yapılan genel seçimlerde büyük bir başarı elde etmeleri onları sadece kendi federe bölgelerinde değil, aynı zamanda
merkezi Bağdat hükümetinde de güçlendirmiştir.
Kürt federe bölgesi, yazının önceki bölümlerinde sıkça vurgulanan, Türkiye’nin ulusaşırı Kürt ayrılıkçılığı endişesini de tetiklemiştir. İlk olarak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin idari statüsü federe
bir birim olmanın ötesinde kendi sınırları içerisinde egemen fakat
uluslararası tanınmışlığı olmayan bir de facto devleti andırmaktadır.
Zira federe bölgeler ile merkezi hükümet arasındaki ilişkileri ele alan
Irak Anayasası’nın 117. maddesi, bölgesel hükümetlerin idari yetki
alanlarını Bağdat hükümetinin müdahalesi dışında tutmuş ve bölgesel hükümetleri sınırları içerisinde nihai egemen güç olarak kabul
etmiştir.25 Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin içine girdiği devlet inşası
süreci beklendiği üzere Türkiye’nin tepkisiyle karşılanmıştır. 2003
sonrası dönemde Türkiye’nin endişeleri iki noktada yoğunlaşmıştır.
İlk olarak Türkiye, Kürt grupların Kerkük’ün nihai statüsü konusunda bir oldu bitti yapmasından endişe etmiştir. Bu dönemde Türkiye,
Kerkük’teki çok etnisiteli toplumsal yapının altını çizmiş ve üzerinde uzlaşma sağlanamayan her hangi bir çözümün Irak’ı ve bölgeyi
istikrarsızlaştırabileceğini vurgulamıştır.26 Şüphesiz ki, Kerkük konusunda Türkiye’nin endişelendiren noktalardan birisi bu bölgedeki
önemli ölçüdeki petrol rezervlerinin Kürt yönetimine geçmesi, diğeri ise Türkmenlerin durumudur. Bu noktada, Türkiye’nin, Ortadoğu siyasetinin en önemli öğelerinden birisi olan petrol rezervlerinin
Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bir dış politika aracı olarak kullanmasını istememesi anlaşılır bir tutum olarak değerlendirilebilir.
Öte yandan, sadece dış politikanın değil Türkiye’deki iç siyasetin de
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bir konusu olan Türkmenlerin, yeni kurulan Irak siyasi sahnesinde
haksızlığa uğramamaları için de söylemler geliştirilmiş, içinde Türkmenlerin de olduğu çözümlerin daha kalıcı ve istikrarlı yapılar üreteceğinin altı çizilmiştir.27
Türkiye’nin ikinci endişesi, Kürt Bölgesel Yönetimi ile PKK arasında yapılması muhtemel işbirliğinin kendi toprak bütünlüğüne
yapacağı olumsuz etkiler olmuştur. 2003 yılından sonra Kürdistan
Bölgesel Yönetimi yetkililerinin duvarlarını süsleyen ve Türkiye topraklarını da içeren Büyük Kürdistan haritaları gazetelere konu olurken, bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani, Türkiye’de yaşayan
Kürtlerin sorunlarına çözüm bulunmasını vaaz eden konuşmalar
yapmıştır.28 Bu söylemin Türkiye’de yarattığı rahatsızlık, giderek artan PKK eylemleriyle de perçinleniyordu. 2003 ile 2008 yılları arası
dönemde, Ankara ile Erbil arasında hissedilir bir gerginlik, devlet
adamları arasında ise askeri güç kullanma imasına varan açıklamalar
birbirini kovalıyordu. Bu dönemde Ankara’dan, hem askeri hem de
sivil kanattan, sert açıklamalar gelmiştir. Dönemin Dışişleri Bakanı
Abdullah Gül, Kuzey Irak yönetimine PKK’yı desteklemekten vazgeçin çağrısı yaparken,29 yine dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar
Büyükanıt, PKK’nın Kuzey Irak’ta konuşlandığını ve teçhizat desteği
aldığını söylüyordu.30 Bu söylemler ise Iraklı Kürt bir lider olan ve
Saddam sonrası Irak Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Talabani tarafından “Hiçbir Kürt’ü hatta bir Kürt kedisini bile Türkiye’ye
teslim etmeyeceğiz” şeklinde karşılık buluyordu.31
Taraflar arasında artan tansiyon, Türkiye’nin 2007 Aralık ve 2008
Şubat aylarında bölgeye yaptığı geniş çaplı sınır ötesi harekâtlarla
sonuçlanmıştır. Türkiye operasyonların amacını, PKK’nın bölgede
varlığını sonlandırmak için yaptığını iddia ederken, Barzani bu operasyonun Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin egemenliğini zayıflatmayı amaçladığını savundu.32 Türkiye’nin operasyon yapmadan önce,
bölgedeki işgal gücü konumundaki ABD’yle müzakere ettikten sonra harekete geçmesi, bölgedeki 2003 işgali sonrası oluşan dengelerin
tekrar değişmesi anlamına geliyordu. 2008 yılındaki sınır ötesi operasyondan sonra başlayan bu yeni dönem, Türkiye ile Kürt Bölgesel
Yönetimi’nin ilişkileri açısından tarihi bir kırılma noktasına işaret
ediyordu.
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Çatışmadan İşbirliğine: 2008 ve Sonrası
Türkiye ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkiler, 2008 yılının Şubat ayında Türk ordusunun gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyondan sonra iyileşme sürecine girmiştir. Buzların çözülme dönemi, Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik’in, bölgesel
yönetimin başkanı Mesut Barzani ile ilk resmi görüşmesini 28 Ekim
2008’de, ikincisini ise 11 Ocak 2009’ta yapmasıyla başlamıştır. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 2010 Haziran’ında Erbil’i ziyaret etmesi ve Türkiye’nin Erbil’de konsolosluk açması sürece ivme
kazandırırken, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011
yılının Mart ayında Irak gezisi kapsamında Erbil’e gitmesi ve Mesut Barzani’yle görüşmesiyle ilişkiler doruk noktasına çıkmıştır. Bu
görüşmede, Erdoğan, Mesut Barzani’ye “Sayın Başkan” diye hitap
ederken, Barzani ise Türkiye’yi Irak’taki istikrarın güvencesi olarak
gördüğünü ifade etmiştir. Erdoğan’ın ziyareti sırasında birçok anlaşma imzalanmış ve Türk Hava Yolları’nın Erbil seferlerine başlayacağı
duyurulmuştur. Bu ziyaret, hafızası zayıf olmayanların 2008 yılından
sonra Türkiye ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile olan ilişkilerindeki
dramatik değişimleri ve ilerlemeyi görmelerini de beraberinde getirmiştir. Entelektüel çevreler ise bu değişimi açıklamakla meşguller ve
tartışmalar üç farklı değişkene işaret etmektedir.
İlk görüş, ilişkilerdeki iyileşmenin arkasında ABD’nin desteğinin
hatta baskısının olduğunu savunmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, 2007 ve 2008 yıllarındaki sınır ötesi operasyon, bölgedeki güvenlik ikileminin Irak’ın geleceğinin ve istikrarının ne denli kırılgan
olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle, Türkiye ile Iraklı Kürtler
arasındaki güvenlik sorunları, ABD işgalinin devam ettiği Irak’ın geleceğini tehdit etmektedir. Bu sorunu aşabilmek için ise ABD yönetimi, yakın ve stratejik ilişkilere sahip olduğu Türkiye ve Kürt Bölgesel Yönetimi’ni işbirliği yapmaya zorlamaktadır. Bu görüşün destek
aldığı nokta ise Türkiye-Irak ve ABD arasında kurulmuş olan ancak
2008 yılının Kasım ayında yeniden canlanan üçlü mekanizmadır.
Mekanizmanın amacı, Türkiye’nin sınır ötesi harekâtlarının hedefinde olan PKK’ya karşı işbirliği yapmaktır.33
İkinci görüş ise ABD ile Irak hükümetleri arasında imzalanan ve
Amerikan askerlerinin aşamalı olarak Irak’tan çekileceğini taahhüt
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eden “Status of Forces Agreement (SOFA)” Anlaşması’dır. Bu anlaşmaya göre Irak’taki Amerikan güçleri Irak hükümetinin otoritesi
altına girecek ve ABD güçleri, Aralık 2011 tarihine kadar Irak’ın tamamından aşamalı olarak çekilecektir. Bu anlaşma, Saddam sonrası
Irak’ta, ABD’nin desteğini arkasına alan Kürt Bölgesel Yönetimi’nin
siyasal planlarını da etkilemiştir. Zira Iraklı Kürtlerin Kerkük’ü de
içine alan ve fırsat buldukça dile getirdikleri bağımsız Kürdistan hayalinin önünde iki engel bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Iraklı
aktörlerden gelen tepkiler ve çatışma ihtimali, ikincisi ise içinde Kürt
nüfus bulunduran Türkiye, Suriye ve İran gibi ülkelerin itirazlarıdır.
ABD’nin bölgeden çekilmesiyle beraber, Kürt Bölgesel Yönetimi’nin
yaşam sahası hem Irak içindeki unsurlar hem de Irak’a komşu ülkeler tarafından tehdit edilebilir. Bu tablo, Kürdistan Bölgesel
Yönetimi’nin 2003 sonrası izlediği agresif dış politika anlayışını gözden geçirmesine sebep olmuştur. Bu revizyon ise, Irak içinden ya da
dışından Kürt Bölgesine yönelik herhangi bir baskıya karşı müttefik
ihtiyacını öne çıkartmıştır. Günün sonunda, Türkiye ile gelişen ilişkiler ise bu müttefiklik ilişkisinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.34
Bu satırların yazarının da benimsediği üçüncü ve son açıklama
ise tarafların rejim şekline odaklanmaktadır. Buna göre, tarafların
demokratikleşme doğrultusunda attıkları adımlar onları yakınlaştırmış ve aralarındaki sorunları çözmek için daha uzlaşmacı bir tavır
içerisine girmelerine sebep olmuştur. Bir yanda, Avrupa Birliği ile
üyelik müzakereleri yapan, hem iç hem de dış politikasını sivilleştirme gayreti gösteren Türkiye vardır. Üstelik Türkiye’nin ekonomik
gücü, onu bölge ekonomileriyle rahatlıkla etkileşim içerisine sokabilmektedir. Öte yanda, Kürdistan Bölgesi’nde de demokratikleşme
doğrultusunda önemli adımlar atılmaktadır. 2009 yılında kurulan Gorran (Değişim Hareketi) siyasal yaşamı renklendirmiş ve 25
Temmuz 2009 tarihinde yapılan yerel parlamento seçimlerinde 111
sandalyeden 25’ini kazanmayı başarmıştır. Aynı seçimlerde İslamcıSolcu koalisyon 13 sandalye alırken, KDP ve KYB’nin ortak listesi
59 sandalyede kalmıştır. KDP ve KYB’nin bir önceki seçimlerdeki
sandalye sayısı ise 87’ydi. Ortaya çıkan siyasal rekabetin dışında yapısal sorunlarına rağmen bölgede demokratikleşme yönünde yasal
düzenlemeler yapılmaya devam etmektedir. Dahası, Karşılıklı eko-
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nomik ilişkiler de gelişmiştir. Kürt Bölgesel Yönetimi eski Başbakanı
Neçirvan Barzani’ye göre ticaret hacmi 7 milyar doları geçmiştir.35
Sonuç olarak, demokratikleşme ve karşılıklı ekonomik bağımlılık tarafları daha uzlaşmacı olmaya zorlamakta ve güvenlik endişelerinin
ilişkilere egemen olduğu dönemi geride bırakmaktadır.
Nasıl Bir Geleceğe?
Türkiye ile Irak Kürtleri arasında son yüzyıldır devam eden karmaşık ve dalgalanmalarla dolu bir ilişkiden bahsedebiliriz. Birinci
Dünya Savaşı sonrasında bölgesel gerçeklikleri hesaba katmadan
yapılan sınır tasarımları ve aynı dönemde başlayan ulus devlet inşa
etme çabaları Kürtleri bölgesel bir tehdit unsuru olarak öne çıkartmış ve Kürt milliyetçiliğinin ve ayrılıkçılığının yayılması endişesi bölge hükümetleri için bir ittifak zemini olmuştur. Soğuk Savaş
sonrası uluslararası sistemin yapısında meydana gelen değişiklikler,
özellikle Iraklı Kürt grupların Bağdat yönetimiyle yaşadığı iç çatışmanın uluslararası bir hal alması ve Türkiye’de de ayrılıkçı ve silahlı
Kürt hareketinin etkinliğini arttırmaya başlaması geleneksel korkuları körüklemiştir. 2003 yılındaki ABD işgali sonucu Irak içerisinde
federal ancak egemenlik sahası geniş bir statü kazanan Kürt gruplar,
bölgedeki çatışma ihtimalini arttırmış, özellikle PKK ile kurdukları
ilişkiler Türkiye’nin tepkisini çekmiştir.
Bu tarihi mirasa bakıldığında, Türkiye ile Iraklı bütün Kürt grupların içinde bulundukları siyasal yapının işbirliği üretmesinin beklenen bir durum olmadığını söylemek çok iddialı olmaz. Ancak 2008
yılından bu yana yaşanan yakınlaşma beklentileri boşa çıkartmıştır.
Yaklaşık bir yüzyıldır uluslararası ilişkilerin konusu olan Türkiye ile
Irak Kürtleri ilişkisi ilk defa dönemsel olmayan, uzun vadeli kalıcı barış üretmeyi planlayan bir sürece girmiştir. Şüphesiz ki daha
önce bahsedilen ABD’nin etkisi ve Iraklı Kürtlerin yaşadıkları var
olma stresi ile müttefik arayışına girmeleri bu süreçte etkilidir. Ancak özellikle altı çizilmesi gereken nokta, demokratik devletlerin
birbirleriyle kurdukları ilişkilerin sürece bağlı işbirliğinden çok, devam eden bir barış dönemini vaat etmesidir. Önümüzdeki dönemde,
hem Türkiye’nin hem de Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin demokra-
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tikleşme gayretleri ve bu noktada elde ettikleri başarılar, bölgedeki
istikrarsızlık unsurlarından birisi olan Türk-Kürt çatışma ihtimalini
azaltacaktır. Bu durum taraflar arasında, Kerkük, Irak’ın bütünlüğü
ve Türkmenlerin geleceği gibi meselelerin halledilmiş olduğu ya da
görmezden gelindiği anlamına elbette ki gelmeyecektir. Ancak bu
meselelerin çözümü için askeri seçeneklerin eldeki araçlar listesinde,
diplomasi ve uzlaşma maddelerinin altında yer alacağı söylenebilir.
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Giriş
Soğuk-Savaş sonrası dönemde ulusal ekonomik ve sosyo-politik
alanlarda konsolidasyon ve demokratikleşme yönünde ciddi adımlar
atan Türkiye’nin giderek artan bir ivme ile “yumuşak güç” unsurlarını önceleyen dış politika stratejileri geliştirerek proaktif bir bölgesel
aktör olarak kristalize olduğu, gerek akademik gerekse politika-yapımı çevrelerinde son dönemde genel kabul gören bir önermedir.
Problem çözücü ve oyun kurucu güvenilir bir aktör olmanın yanında
ekonomik dinamizmi ile bir çekim merkezi haline gelen Türkiye’nin
dünya sisteminin hassas bir bölgesinde çevresine demokrasi, refah
ve istikrar ihraç eden bir ülke olarak uluslararası platformlarda görünürlüğünün ve kredibilitesinin arttığı, bu artışın özellikle son birkaç
yılda sistematik bir nitelik kazandığı da yaygın biçimde not edilmektedir. Bu bağlamda, Türk dış politikasının yapım ve uygulama süreçlerinin gerek Türkiye’nin AB ile tam üyelik müzakereleri çerçevesinde yaşadığı iç transformasyon, gerekse Balkanlar, Kafkasya ve
Ortadoğu gibi mücavir alanlarda kritik gelişmeleri “yönlendirebilme kapasitesi”nin görece artışına bağlı olarak sergilemeye başladığı
“yeni proaktivizm”in siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik altyapısını
farklı açılardan değerlendiren pek çok nitelikli çalışma uluslararası
ilişkiler literatüründe yerini almıştır.1
Türk dış politikasındaki dinamik ve olumlu değişimin temel parameterelerini uluslararası ekonomi politik (UEP) perspektifinden
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dış politika-ekonomi politikaları ilişkileri bağlamında inceleyen çalışmalarda da, uzun yıllar yaşanan bir durgunluğun ardından, son
dönemde nispi bir artış göze çarpmaktadır.2 Ancak burada vurgulanması gereken önemli bir nokta, ekonomik küreselleşmenin derinleştiği günümüzde Türkiye gibi ihracata dayalı bir ekonomik kalkınma politikası ile proaktif ve “oyun kurucu” bir dış politika tavrını
bir arada yürütme arzusundaki ülkelerin stratejik sanayi-teknoloji
politikalarına önem vererek uluslararası rekabet güçlerini arttırmaları gerektiği gerçeğidir. Sanayi-teknolojik üstünlük, demokratik
konsolidasyon ve dış politika aktivizmi arasında birbirini destekleyen bir sinerji ve “yumuşak güç” yayma etkisinin bulunduğu giderek
daha net biçimde anlaşılmaktadır. İşte bu açıdan bakıldığında, Türk
dış politikası yapım ve uygulama süreçleri ile daha çok kalkınma
yazınında incelenen sanayi-tekonoloji politikaları arasında stratejik
eşgüdüm ve koordinasyon öngören, dış politika ve sanayileşme/ileri
teknoloji geliştirme konularını bir arada işleyen çalışmaların yeterince ortaya konulmadığı göze çarpmaktadır. Bu çalışma, bir uluslararası ekonomi politik mantığı içerisinde Türk dış politikası ile ilgili
literatürde göze çarpan bu boşluğun doldurulmasına katkı sağlamayı
hedeflemektedir. Bu bağlamda bir taraftan Türk dış politikasının son
on yıllık süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yönetimi altında,
özellikle de Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde,
tecrübe ettiği köklü dönüşüm masaya yatırılacak; diğer taraftan da
Türkiye’nin sanayi ve teknoloji politikalarının süregiden dış politika
aktivizminin altını ne derece doldurabildikleri ve dış politika ile sanayileşme vizyonlarının ne derece uyum içinde seyrettikleri sorusuna cevap aranacaktır.
Ekonomik Küreselleşme Ortamında “Yeni Dış Politika”
Çok boyutlu ve karmaşık küreselleşme süreçlerinin ekonomik,
siyasi ve sosyo-kültürel boyutları ile girift biçimde içiçe geçerek ulusal ve uluslararası düzlemler arasındaki konvansiyonel ayrımları
anlamsızlaştırdığı ve toplumları, ekonomileri, kurumsal yönetişim
mekanizmalarını ve hâkim küresel düzen algısını dönüştürdüğü son
dönem küreselleşme literatüründe sıkça ifade edilmektedir.3 Küresel
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sistemde şekillenen güçler dengesinin de 1970’lerden itibaren gittikçe entegre bir karakter kazanan uluslararası yatırım, ticaret, finans
ve bilgi ağlarının oluşturduğu yeni ve çok daha sofistike bir uluslararası ekonomik işbölümü ışığında tekrar şekillendiği ve ekonomik
aktivitelerin coğrafi sınırlarla olan ilişkilerinin giderek zayıfladığı
gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, ekonomik küreselleşme süreçlerinin ulusal egemenlik algısının filizlendiği Vestfalya döneminden
bu yana, genişlemekte olan bir sosyo-ekonomik alanı kontrol altında
tutmaya odaklanmış olan devlet mekanizmalarının güç kaynaklarını, meşru politika araçlarını ve fonksiyonlarını yeniden tanımlama
ihtiyacı doğuran önemli gelişmeleri tetikledikleri, siyaset bilimi yazınında sıklıkla vurgulanan bir konudur.4
Son yıllarda dünya ekonomisinin ticaret, finans ve üretim alanlarında gittikçe derinleşen çok yönlü entegrasyon süreçleri, uluslararası piyasalarda ve ticaret ilişkileri içinde konumlarını korumaya
çalışan, ya da yeni piyasa konulanmaları edinmeye gayret eden tüm
ülkeleri uluslararası rekabet güçlerini arttırmaya zorlamaktadır.
Özellikle BRICS ülkeleri ve yükselen ekonomilerin giderek artan
ekonomik ve siyasi ağırlıkları çerçevesinde ulusal karar alıcılar ülkelerinin ekonomik rekabet güçlerini ve üretimlerinin katma değerini
artıracak şekilde başta imalat sanayi olmak üzere tüm sektörlerdeki
üretim politikalarında köklü değişim ve dönüşümleri koordine etmek durumundadırlar.5 Küresel ekonomi politik içerisinde süregiden rekabet mantığına entegre olan her ülke, tüketim malları, ara
mallar, sermaye ve işgücü sağlamada ticaret yaptığı ülkelere bağlı
durumda olduğu gibi; aynı zamanda ticaret yaptığı diğer ülkeleri
de mallarını satabileceği birer potansiyel pazar olarak algılamak durumundadır. Bu tarz bir küreselleşme eğiliminin bilişim ve iletişim
teknolojileriyle desteklenmesiyle de firmalar ve ülkeler giderek daha
çetin rekabet şartlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar.6 Yine aynı bağlamda, özellikle sanayileşmiş Batılı ülkeler ile başlıca yükselen ekonomi yönetimlerinin giderek artan oranda Dünya Ticaret Örgütü
rejiminin koyduğu kısıtlamaları aşarak stratejik olarak önemli gördükleri sektörleri destekleyen “yeni-korumacılık” önlemlerini hayata geçirdikleri görülmektedir.7
Uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası analizleri içerisinde
“uluslararası ekonomi politik” perspektifinden devletlerarası siyasi
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ve ekonomik geçişkenlikler, uluslararası ekonomik kuruluşlar ve yönetişim platformlarında oynanan roller, çokuluslu şirketlerin siyasi
etkileri, sanayi-teknoloji politikaları ve ekonomik yönetişim-siyasi
meşruiyet ilişkileri gibi konuların incelenmesine yönelik akademik
çalışmaların gerek nicelik gerekse derinlik açısından artmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Dış politikanın ikili ilişkiler boyutundaki ekonomik etkileşimler ile birlikte uluslararası ticaret ve finans akışları, doğrudan yabancı yatırımlar, çokuluslu şirketler ve uluslararası
ekonomik örgütlerle ilişkiler, sanayi/teknoloji politikaları gibi hassas konuların dış politika yansımaları ile birlikte ele alınmaları ise,
makroekonomik politikalar ile dış politika konularının içiçe geçtiği
günümüzde kaçınılmaz bir hal almıştır.
Dış politika alanında hedef büyüten ve bölgesel bir aktör olma
konumundan küresel oyunculuğa doğru yürüme iradesini açıkça
ortaya koyan Türkiye’nin, ihtiraslı siyasi yönelimlerinin temel materyal altyapısını oluşturacak ekonomik rekabet kapasitesinin detaylı ve gerçekçi biçimde ele alınması büyük önem arz etmektedir. Bu
çalışma, üretici sektörlerin ve özellikle de imalat sanayinin rekabet
gücünün dünya piyasalarındaki gelişmelere ne derece uyum sağladığının anlaşılmasının ve son yıllarda uygulanan sanayi-teknoloji
politikalarının etkinliğinin gerçekçi bir analizle ortaya çıkarılmasının, dış politika oyuncularına somut veriler sunacağı düşüncesiyle
kaleme alınmıştır.
Yapısal Dönüşüm, Dış Politika ve Siyasi Tercihler
2002 sonrası dönemde Türk siyasi hayatına damgasını vuran
AKP hareketi, iktidarı devraldığı andan itibaren hem özel sektörün
desteklenmesi ve küresel piyasalarla entegrasyonun hızlandırılması,
hem de ülkedeki ortalama sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin
yükseltilmesi için eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel kamu hizmetlerinde ciddi iyileştirmeler yapılmasını hedefleyen “sosyal dozu iyi
ayarlanmış bir ekonomik liberalizm” stratejisi izlemiştir. AKP kadroları, bir taraftan altyapı yatırımları ve üretime dayalı yatırımların
özendirilmesine yoğunlaşırken, diğer taraftan mâli disiplin ve kamu
yönetiminde etkinlik ve verimlilik temelinde sağlanacak ekonomik
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istikrara önem vermişlerdir. Böylece Türkiye’de yapısal dönüşümü,
mâli disiplini ve piyasa dostu rasyonel makroekonomik politikaların uygulanmasını “post-Washington Mutabakatı” temelinde savunan uluslararası ekonomik kuruluşların talepleri ile güçlü kurumsal
reformlarla istikrarı hedefleyen iktidar ve dünya pazarlarına hızla
entegre olmak isteyen Anadolu sermayesinin özlemleri arasında bir
sinerji oluşmuştur. Bu sinerjinin önemli bir unsuru da, ithal ikamesine dayalı kapalı rejimlerden ihracata dayalı büyüme stratejilerine
geçişte her zaman ihtiyaç duyulan proaktif ve çok boyutlu bir dış politika olarak ortaya çıkmıştır. 1980 sonrasında özellikle Turgut Özal,
Hikmet Çetin ve İsmail Cem gibi aktörler tarafından temelleri atılan
ve komşu ülkelerden başlayarak başat bölgesel ve küresel aktörler
ile uluslararası normlar çerçevesinde aktif angajman prensibine dayanan bu dış politika çizgisi, Ahmet Davutoğlu’nun önce Başbakan
Başdanışmanlığı ardından da Dışişleri Bakanlığı dönemlerinde sistematik bir çerçeveye oturtularak derinlik kazandırılmıştır.
“Komşularla sıfır sorun” politikası Türk dış politikasında özellikle Soğuk Savaş döneminde kemikleşen izolasyonist eğilimlerin resmen reddedildiğinin ve ortak çıkarlar temelinde tüm yakın ve bölgesel komşularla dostane siyasi, ticari ve insani ilişkiler kurulmasına
yönelik Türkiye tarafında güçlü bir irade bulunduğunun kurumsal
bir ifadesi olmuştur. Peşin hükümlü “eksen kayması” eleştirilerine
rağmen, özellikle Ortadoğu’daki komşularla aktif olarak yürütülen
bu politika sayesinde karşılıklı ekonomik bağımlılığın arttırılması
yoluyla bölgesel istikrar, güvenlik ve refahın artmasına yönelik ciddi adımlar atılmıştır. Ayrıca 2003 yılındaki Irak işgalinin öncesinde
“Irak’a Komşu Ülkeler” konferansları ile başlayıp Irak ve Suriye gibi
sınır komşularıyla kurumsal entegrasyon çabalarıyla devam eden;
Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve diğer bölgelerdeki pek çok ülke
ile “Stratejik İşbirliği”, serbest ticaret anlaşmaları, vizelerin kaldırılmasına yönelik düzenlemeler temelinde sürdürülen; ve nihayet Latin Amerika, Doğu Asya ve Afrika gibi daha önce tamamen ihmal
edilen bölgelere uzanan dış politika dinamizmi Türkiye’nin küresel
profilinde çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ciddi bir yükselmenin
gözlenmesine sebep olmuştur.
Ancak dikkat çekici olan bir husus, küçük ve orta boy işletmeleri
temsil eden iş örgütlerinin aksine, İstanbul merkezli büyük sanayi
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ve ticaret burjuvazisini temsil eden TÜSİAD çevresinin AKP dönemindeki dış politika ve ekonomik işbirliği açılımlarında Türkiye
ekonomisindeki yönlendirici gücü nispetinde yer almamış olmalarıdır. Bunun kaynağında iktidar partisi ile TÜSİAD üyeleri arasında
kimi temel siyasi meselelerde ve ülkenin gelecek yönelimi konusunda yaşanan görüş ayrılıkları kadar, KOBİ örgütlenmelerinin ABD ve
Avrupa dışındaki yeni ve kimi zaman da daha riskli pazarlara açılan
AKP’nin bu stratejisine daha kolay uyum sağlayabilme kabiliyetine
sahip olmaları yatmıştır.8 Ancak özellikle sanayi ve ileri teknoloji politikalarının uygulanmasında, büyük çaplı Ar-Ge yatırımlarının gerçekleştirilmesinde ciddi finansman kaynakları gerektiği ve genellikle
büyük çaplı sanayici grupları bu tür yatırımları gerçekleştirebildikleri için AKP iktidarı ile TÜSİAD arasındaki sinerji eksikliğinin uzun
dönemde sınai modernleşme süreçlerini geciktirici etkileri olabileceği hatırda tutulmalıdır.
Doğrudan yabancı sermaye akışlarına bakıldığında ise, 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği ile tam üyelik perspektifinde sürdürülen müzakereler, doğrudan yabancı yatırım seviyelerini yıllık 20 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine çekmiştir.
Ayrıca siyasi istikrar, hızlı ekonomik büyüme, yükselen yaşam standartları ve küresel itibar faktörleri ile özetlenebilecek olumlu bir sarmal etkisi gözlemlenmiştir. Bu resmin ekonomik kısmındaki olumlu
unsurların etkileri, 2008 yılında patlak veren “sub-prime mortgage”
krizine ve küresel resesyona kadar devam etmiştir. AKP kadrolarının ekonomik büyüme ve yapısal dönüşümü kendi siyasi meşruiyet
temellerinin ve varoluşlarının ana bir unsuru olarak algılamaları, küresel piyasalardaki likidite bolluğu ve yatırım fırsatları ile birleşince
düşük enflasyon ortamında hızlı büyüme ve mali disiplin eşliğinde
yapısal dönüşüm ivmesinin yakalanabilmesi için gerekli ortam oluşmuştur. Ülkenin makroekonomik istikrarsızlık ve yüksek enflasyon
ile anılan ekonomi politik tarihine bakılınca bu noktada ciddi bir
sıçrama yapıldığı ve bunun sonucunda da örneğin büyük çaplı özelleştirme ihalelerinin avantajlı fiyatlarla sonuçlandırılmasının ya da
rekor düzeylerde doğrudan yatırım akışlarının mümkün hale geldiği
görülmektedir. Yine bankacılık ve finans sektörlerinde gerçekleştirilen kapsamlı reformlarla modern bir “düzenleyici devlet”in (regu-
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latory state) altyapısı oluşturulmuş ve bu sayede küresel ekonomik
krizin potansiyel zararları minimize edilebilmiştir.
Makroekonomi politikası ile dış politika arasındaki eşgüdüme
bakıldığında ise son sekiz yıl boyunca temel parametreleri (önce dolaylı, ardından da doğrudan) Ahmet Davutoğlu tarafından oluşturulan Türk dış politikasının makroekonomi yönetimindeki açılımları
yakından takip ettiği, hatta zaman zaman bu açılımların önüne geçerek ekonomik karar alıcılara yön gösterdiği görülmektedir. Örneğin
komşu ülkelerden başlatılarak geniş bir platforma yayılan vize kaldırma düzenlemeleri ve serbest ticaret anlaşmaları sınır ötesi ticari
canlılığın ve sosyal mobilizasyonun arttırılmasına ciddi katkılarda
bulunmuştur. “Sıfır sorun” yaklaşımının dış ticaretteki yansıması
“kurallı ticaret” olmuş ve birçoğu Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan komşu ülkeler ile imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmaları ve
“Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği” mekanizmaları küresel kriz ortamında Türk ekonomisine yeni ihracat pazarları açmıştır. Enerji nakil hatları bağlamında Bakü-Tiflis-Ceyhan, Nabucco ve Mavi Akım
gibi projeler uzun dönemli jeostratejik ve ekonomi politik imkânlar
sunmuşlardır. Latin Amerika ve Afrika gibi pazarlarla ilk defa ciddi ve kalıcı ekonomik ilişkiler oluşturulması için gerekli altyapının
kurulması yönünde de diplomatik temeller atılmıştır. Ancak, dış politika aktivizmi ile gerçekleştirilen yeni pazar açılımlarının özellikle
küçük ve orta boy ticari işletmelere yeni operasyonel alanlar açılması
yoluyla ilerlediği, henüz Türkiye’nin küresel entegrasyonuna rengini
verecek sektörel öncelikler ve potansiyel yatırım (niche) alanları konusunda bir stratejinin bulunmadığı gözlenmektedir. Bu bağlamda,
dış politika aktörleri ile birlikte ekonomik karar alıcıların ve Türk
ekonomisine yön veren büyük çaplı sanayici ve işadamı grupları ile
KOBİ temsilcilerinin sistematik işbirliği ile stratejik önceliklerin ve
coğrafi hedeflemelerin kararlaştırılması gerekmektedir.
Türkiye’nin 2002 yılından bu yana gerek sosyoekonomik alanda yaşadığı yapısal dönüşüm, gerekse dış politika formülasyonu ve
uygulaması bağlamında ulaştığı dinamizm gözönüne alındığında,
ulusal alanda kriz parametrelerini engelleyen bir “düzenleyici devlet” büyük ölçüde yerleşmiştir. Ancak, devlet-özel sektör-sivil toplum sinerjisi içerisinde küresel rekabet gücünü arttırma hedefini
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gerçekleştirecek bir “rekabet devleti”, henüz oluşum sürecinin ilk
aşamalarındadır. Son yıllarda gerçekleştirdiği ciddi çıkışa rağmen
Türkiye, BRICS ülkeleri ve Doğu Asya ülkeleri ile mukayese edildiğinde ekonomik sektörler arasında stratejik tercihler yaparak bu
tercihler üzerinden koordineli sosyal, ekonomik ve dış politika yaklaşımları formüle etme noktasında henüz yeterince güçlenmiş değildir. Organizasyonel açıdan, devlet mekanizmasının ekonomik ve
mali unsurları ile siyasi ve dış politik unsurları arasında yetki ve işbirliği yönünden kalın çizgilerle çizilmiş bürokratik ayrımlar göze
çarpmaktadır.9Ekonomik unsurlar arasında dahi ülkenin küresel
rekabet gücünü arttıracak bir para politikası, maliye politikası, istihdam politikası, eğitim-sağlık politikası, hatta iç rekabet politikası
üzerinde bir uzlaşma sağlanmış olmadığı görülmektedir.10
Kimi sektörlerde yerel rekabet kaygılarından ve aşırı yatırımdan
dolayı ciddi miktarlarda atıl kapasitelerin bulunduğu, kimi stratejik
sektörlerde ise büyük çaplı yatırımların yapılmadığı dikkat çekmektedir. Uzun süreli IMF programlarının kalıcı etkileri sebebi ile makroekonomik politikalarda öncelik enflasyonun kontrol altında tutulması ve istikrarın korunması hedeflerine verilmekte, özellikle kimi
resmi dökümanlarda yer verilen “yeni teknolojilerde dünya liderliği”
gibi hedeflerin gerçekçi süreç yönetimi uygulamalarından yoksun
oldukları görülmektedir. Ulusal planda verilen teşviklerde dahi, sektörel ya da bölgesel tercihler çok zayıf bir biçimde ifade edilmekte,
hangi bölgede hangi sektör ya da sektörlerin güçlenmesinin tercih
edildiğine dair bir stratejik sanayi-teknoloji politikası öne çıkarılamamaktadır. Son dönemde takip edilen “post-Washington Mutabakatı” temelli ikinci nesil neoliberal yaklaşımın en zayıf noktalarından
biri, benzer modelleri uygulayan pekçok ülkede yapısal dönüşümün
yönetilmesi için uygulanan uluslararası rekabet eksenli bir sanayiteknoloji politikasının halen hayata geçirilememiş olmasıdır. Ulusal planda kapsamlı bir politika çerçevesi çizilmediği için, bunun
dış politika girişimlerine yansıtılması da mümkün olmamaktadır.
Türkiye’nin dış politika açılımlarının ekonomik yansımaları genelde
serbest ticaret anlaşmaları ve vizelerin kaldırılması gibi karşılıklı ticaret ve yatırımları kategorik olarak arttırmaya dayalı düzenlemeler
üzerinden ortaya çıkmaktadır. Oysa belli ülkeler, ülke grupları ya da
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bölgeler için küresel rekabet avantajının sağlanabileceği belli sektörler üzerinden koordineli bir yaklaşım ortaya konulması, elde edilecek potansiyel kazanımları daha kalıcı kılacak ve büyük miktarlarda
gerçekleşmelerini sağlayabilecektir.
Türkiye’nin Son Dönem Sanayi-Teknoloji Politikaları
Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki genel sanayileşme performansına bakıldığında makroekonomik istikrarın sağlanmasındaki
güçlükler; enflasyon ve kurlara bağlı yüksek girdi maliyetleri; kaynak, bilgi birikimi ve vizyon eksikliğinden kaynaklanan araştırmageliştirme ve yeni teknoloji üretmedeki yetersizlikler gibi unsurların
sanayinin uluslararası rekabet potansiyelini olumsuz yönde etkiledikleri görülmektedir. Şenses ve Taymaz’a göre11 Türkiye’de teknolojik yetkinleşme, nitelikli insan gücü ve dinamik karşılaştırmalı
üstünlüklere (competitive advantage) dayalı bir sanayileşme yaklaşımı yerine; varolan karşılaştırmalı üstünlükler temelinde (comparative advantage) uluslararası ekonomi ile bütünleşmeyi hedefleyen
ve özendiren politikalar izlenmiştir. Bu durumda, tekstil gibi emek
yoğun ve demir-çelik gibi fiyat esnekliği yüksek olan sektörler, düşük maliyet ve fiyatlar temelinde rekabetçi üstünlük kazanmışlar; ve
sanayinin ihracat yapısı da geleneksel olarak bu sektörler üzerinde
yoğunlaşmıştır.
2001 mali krizi sonrasında uygulanan ekonomik programlarla
ve siyasi istikrar ortamıyla birlikte bankacılık ve finansal regülasyon
alanında kapsamlı reformlar gerçekleştirilerek enflasyonda ciddi bir
düşüş ve kamuda mali disiplin sağlanmıştır. 2008 yılında dünya ekonomisinde patlak veren büyük krize kadar Türkiye ekonomisinde
rekor bir sürdürülebilir büyüme ivmesi yakalanmış ve 27 çeyrek üst
üste pozitif büyüme gerçekleştirilmiştir. İhracata dayalı, geniş tabanlı ve ürün çeşitliliği olan imalat sanayisi, dünya ekonomik konjonktürünün de etkisiyle hem niteliksel hem de niceliksel anlamda bir
gelişme ve dönüşüm sürecine girmiştir. Uygulanan programlar ve
Avrupa Birliği (AB) müzakere süreciyle hızlanan yapısal reformlar
olumlu bir ekonomik ortam ortaya çıkarmış, bu arada BRICS ülkelerinin (özellikle Çin ve Hindistan) uluslararası piyasalara yoğun ola-
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rak girişi de Türkiye’nin hedeflediği sektörlerde uluslararası rekabeti
artırmıştır. Sonuç olarak, ihracat odaklı firmalar varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet güçlerini koruyabilmek için araştırma geliştirme faaliyetlerine ve teknolojiye daha fazla yatırım yaparak göreli
verimlilik artışına katkıda bulunmuşlardır. Öniş ve Bayram’a12 göre,
girişimciler arasındaki bu olumlu davranış değişikliğinin en önemli sebepleri makroekonomik istikrar ortamının sağlanması, AB ile
tam üyelik müzakerelerinin reform sürecini hızlandırması ve 2001
krizinin daha önceki krizlerden farklı olarak tüm kesimleri etkileyerek yapısal bir dönüşümün gerekliliğinin hem hükümet hem de özel
sektör tarafından benimsenmesini sağlamasıdır.
Çeşitli devlet kurumları tarafından yıllardan beri hazırlanan
“Kalkınma Planları”nda, politika metinlerinde, strateji belgelerinde
ve eylem planlarında “sanayide yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması” amacına yönelik hedefler sürekli vurgulanmış, ancak bir türlü bu konuda somut adımlar atılması sağlanamamıştır. Son yıllarda hazırlanan belgelerde ortaya çıkan esas farklılık
ise, uygulamada bu tarz yapısal dönüşüm hedeflerine kısa vadeli
popülist politikalardan daha fazla öncelik verilmesi ve bu amaçlara belli bir stratejik yaklaşım ve verili zaman diliminde ulaşmanın
önemine olan inancın yerleşmesidir. Bu bağlamda, Devlet Planlama
Teşkilatı’nca hazırlanan 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda13 ekonominin rekabet gücünü artırmak ve dünya ihracatından daha fazla
pay almak üzere yüksek katma değerli mal üretiminin artırılması ve
imalat sanayisinin dışa dönük bir yapı içinde ekonomik büyümeyi
sürükleyen temel sektör haline getirilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.
Kalkınma planında savunulan yaklaşım sektörel değil, işlevsel bir
sanayi politikası çerçevesi öngörmektedir. Bir başka deyişle, rapordaki temel fikir, verimsiz sektörler değil, verimsiz firmalar olduğu
ve her sektörde firmaların faaliyetlerinin verimliliğinin arttırılabileceğidir. Bu çerçeve içinde, sanayi politikasından anlaşılması gereken
belirli sektörlerin kamu yatırımları ya da teşvikleriyle desteklenmesi
değil, kamunun firmaları verimliliğe dayalı büyüme getirecek çeşitli
aktivitelere yönlendirmesinden ve firmaların verimli çalışmalarının
önündeki engelleri kaldırmasından oluşan bir politika paketidir.
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Bu noktada, sanayi politikasının tarihsel olarak kamu korumacılığı
olarak algılanan konvansiyonel uygulanışıyla, bu raporda önerilen
çerçeve arasında önemli bir farklılık olduğu açıkça görülmektedir.14
Ayrıca Türkiye’nin sanayi vizyonunu belirlemek amacıyla Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde 2010 yılında hazırlanan “Sanayi Strateji Belgesi”nde Türkiye için uygulanacak sanayi stratejisinin uzun dönemli vizyonu “Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde
Avrasya’nın Üretim Üssü Olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu genel
vizyon kapsamında stratejinin genel amacı, “Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve
ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı
zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü
hızlandırmak” olarak ifade edilmiştir. Bu vizyona ve genel amaca
yönelik olarak orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki paylarının arttırılması; düşük teknolojili sektörlerden
katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması ve becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlıklarının arttırılması
şeklinde üç temel stratejik hedef tespit edilmiştir. Sanayi Strateji Belgesinin yatay politika alanlarının ve eylem planlarının değerlendirilmesi yapıldığında eksiklikler görülmekle birlikte genelde doğru ve
bilinçli hedeflere odaklanıldığı söylenebilir. Fakat bu hedeflere yönelik hazırlanan eylem planının yetersizliği ile aynı şekilde sektörel
stratejilerin de henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış olduğu dikkat
çekmektedir.15
Sanayi Strateji Belgesi, stratejik hedefleri ve politika alanları açısından önceki kalkınma planları ve benzer metinlerden büyük farklılık göstermemekle birlikte, detaylandırılmış eylem planı ve öngördüğü yasal düzenlemeler ile kalkınma meselesinin daha fazla ciddiye
alındığı ve rekabet gücünün öneminin daha çok kavrandığı izlenimini vermektedir. En azından “Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü Olmak” vizyonu, daha gerçekçi ve somut bir hedeftir. Türkiye’yi üretim üssü haline getirecek adımların
atılması ve geleneksel sektörlerde de daha yüksek katma değer sağlayacak bir yeniden yapılandırmanın gerçekleştirilmesi için sanayi
politikası sektörler özelinde de oluşturulmaya çalışılmıştır.16 Ancak
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belgede, sektörel politikalar ve stratejilerden ziyade sektörlerin genel
durumunun bir rapor şeklinde sunulduğu söylenebilir. Ayrıca belgede yer alacak sektörlerin seçiminde herhangi bir objektif kriter gözetilmediği gibi, belgenin yayınlanmasından kısa süre sonra tamamlanacağı iddia edilen sektörel strateji belgelerinden de sadece otomotiv
sektörü ile ilgili stratejinin açıklanmış olması, bütüncül bir stratejik
bakışın oluşturulması konusunda soru işaretleri doğurmuştur.
Sanayi ve Teknolojide Yapısal Dönüşüm: Fırsatlar ve Tehditler
Küreselleşme ve hızlı teknolojik gelişme sürecinde uluslararası
piyasalarda uzmanlaşma ve teknoloji geliştirme becerisi, rekabet gücünün önemli etkenleri olmuşlardır. Geçmişte ucuz hammadde ve
emek gücüne sahip olmak, rekabet edebilmek için yeterli iken; günümüzde gelişmiş bir teknolojik altyapıya sahip olmanın, yenilik yaratma kapasitesini geliştirmenin, üretimde daha çok bilgi yoğunluklu
ve yüksek katma değerli ürünlerde özelleşmenin önemi artmıştır.
İnsanların yaşam standartlarını yükselten en önemli etkenlerden
biri olan teknolojik gelişmenin, tarım ve hizmetlerdeki uygulamaları
yanında, üretime uygulanması esas olarak sanayi sektöründe gerçekleşmektedir.17 Bu nedenle, teknolojik gelişmenin anahtarı ve ölçüsü
sayılabilecek olan Ar-Ge faaliyetleri ve entelektüel mülkiyeti teminat
altına alan patentler çalışmanın aşağıdaki kısımlarında incelenecektir.
Ar-Ge harcaması, yeni ürün ve yöntem geliştirme, mevcut ve ithal
edilen teknolojilerin etkin kullanılması, adaptasyonu ve geliştirilmesi gibi teknolojik faaliyetlerin her aşamasında büyük önem taşımaktadır.18 Aşağıdaki şekilde (Şekil 1) Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
verilerine göre, Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerinin 2000’li yıllardaki
durumu görülmektedir.19 Bu verilere göre, hem kişi başına düşen ArGe harcaması, hem de Ar-Ge personeli sayısı 2000’li yıllarda önceki
değerlerinin 3 katına yükselmişlerdir. Ayrıca, Ar-Ge harcamalarının
milli gelire oranı da 2002 yılındaki %0,53 seviyesinden 2009 yılında
%0,85’e; özel sektör harcamalarının toplamdaki payı 2002’de %28,7
iken 2008’de %44,2’ye; özel sektörde çalışan Ar-Ge personelinin toplamdaki payı 2002’de %20,4 iken 2009’da %42,8’e yükselmiştir. Kamu
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kuruluşları ve üniversitelerdeki Ar-Ge araştırmacılarının sayıları da
aynı periyotta 2 katına kadar artmış olsa da, toplam içindeki oranları
azalmıştır. Bu durum da, yeni ürün geliştirmeye yönelik faaliyetlerin daha ağırlıklı olarak yapıldığı özel ticari kesimdeki ilerlemenin
somut bir göstergesi olarak okunmalıdır. Ar-Ge faaliyetlerindeki bu
gelişmeler benzer durumdaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında,
Dünya Bankası verilerine göre Ar-Ge harcamasının milli gelire oranı
açısından Türkiye yaklaşık %0,85 oranıyla %2,45 olan OECD ortalamasının ve %2,03 olan AB ortalamasının çok gerilerinde bulunmaktadır. Ancak, yeni teknolojiler geliştirebilme açısından zorunlu olan
Ar-Ge harcamalarının Türkiye’de geleneksel biçimde düşük seviyelerde seyrettiği göz önüne alındığında, 2000’li yıllarda görece önemli
bir ilerleme kaydedildiği belirtilmelidir.
Şekil 1: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Ar-Ge Verileri

Türkiye’de sektör lideri olan firmalar tarafından teknolojik yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini engelleyen en önemli neden
olarak büyük yatırımlar gerektiren yeniliklerin maliyetlerinin yüksek olması gösterilmektedir. Birçok firma, geri dönüşü ancak uzun
vadede olabileceği için Ar-Ge ve yeni teknoloji geliştirme faaliyetlerini riskli görmektedir. Bu noktada da büyük çaplı yatırımların risklerini tabana yayacak ve risk paylaşımını destekleyecek devlet-özel
sektör ortaklıklarına ve devlet kurumlarının stratejik liderliğine olan
ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Pratikte belli bir sektördeki teknolojik
yenilikler pozitif dışsallıklar yaratmakta ve tüm sektör bu dışsallık-
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lardan olumlu yönde etkilenmektedir. Özellikle entelektüel mülkiyet
rejimlerinin çok güçlü olmadığı ülkelerde yenilik yapan firmaların
katlandıkları yüksek maliyetlere karşın rakiplerine üstünlük sağlayamamaları ve yeni geliştirilen teknolojilerin kolayca kopyalanmaları
da mümkündür. Patent hakkıyla sağlanan hukuksal kazanç, güçlü
bir kurumsal altyapı ve teknoloji hırsızlığına karşı caydırıcı ölçüde
cezalarla desteklendiği takdirde, yenilik yapan firmanın kâr getirisinin korunmasını sağlayabilmektedir. Şekil 2’de Türkiye’de patent tescil sayılarının 2000’li yıllardaki durumu görülmektedir. Hem toplam
patent sayısında hem de yerli patentlerde 2003’den itibaren güçlü
bir artış göze çarpmaktadır. Bu gelişme, yukarıda sözü edilen ArGe harcamalarındaki artışın ve yenilikçilik ile teknoloji geliştirmeye
sağlanan teşviklerin sonuçlarının alınmaya başladığının bir göstergesidir. Patentlerdeki bu gelişmeleri benzer durumdaki gelişmekte
olan ülkelerle karşılaştırdığımızda, Ar-Ge harcamalarına benzer bir
yapı karşımıza çıkmaktadır. Dünya Bankası verilerine göre, 2008 yılında 2221 olan yerli patent başvurularında Türkiye 8.000.586 olan
OECD toplamının ve 655.865 olan Doğu Asya ülkeleri toplamının
çok gerisinde olmasına rağmen; benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle kıyaslandığında 2000’li yıllarda ciddi bir ilerleme kaydetmiştir.
Şekil 2: Patent tescil sayıları
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Üretimde Yapısal Dönüşüm
Sanayinin ulusal ekonomi içindeki göreceli payı, kalkınma literatüründe bir ülkenin gelişme sürecindeki konumunu betimleyen en
temel gösterge olarak kabul edilmektedir. Ülkeler geliştikçe, yapısal
dönüşüm sürecine paralel olarak sektörlerin ekonomi içindeki payları da değişime uğramaktadır. Önceleri tarım gibi doğal kaynaklara
dayalı sektörler ekonomi içinde önemli bir paya sahipken, ülke geliştikçe bu pay yerini giderek imalat sektörüne bırakmakta ve hizmet
sektörünün payı da artmaya başlamaktadır. Kalkınma literatüründe
bu durum, “yapısal dönüşüm” olarak adlandırılmaktadır.20 Syrquin
tarafından da vurgulandığı biçimde,21 yapısal dönüşümün bir sonucu olarak gelişmekte olan ekonomilerde imalat sanayinin ekonomi
içindeki payı önce yükselmekte, gelişmenin ileri aşamalarında ise
hizmet sektörünün payının artması ile birlikte giderek azalmaktadır.
Yapısal dönüşüm sürecinde sektörlerin ekonomi içindeki paylarının değişime uğramasının yanında işaret edilmesi gereken bir husus da sanayinin iç sektörel kompozisyonunun ciddi bir dönüşüm
geçirmesidir. Milli gelir arttıkça sanayinin iç kompozisyonu, düşük
teknolojili ve emek-kaynak yoğun ürünlerden giderek ileri teknoloji içeren yüksek katma değerli ürünlere doğru kaymaktadır. Temel
OECD sınıflandırmaları ışığında genel olarak, sektörlerdeki Ar-Ge
yoğunluğuna göre (yüksek, orta üst, orta alt ve düşük teknolojili
olmak üzere) dört farklı ürün grubu tanımlanmaktadır. Türkiye’de
2000’li yıllardaki gelişmelere bakıldığında düşük ve orta-alt teknolojili ürünlerin üretiminde azalma, yüksek ve orta-üst teknolojili
ürünlerin üretiminde ise artış eğilimi görülmektedir. Bu eğilim de
sanayiinin yapısal anlamda bir dönüşüm süreci içinde olduğunu göstermektedir. Ancak bu dönüşümün henüz başlarında olunduğu ve
yapısal değişimin oldukça yavaş ilerlediği de belirtilmelidir. İşte dış
politika-sanayi/teknoloji politikası açısından belki de en fazla vurgulanması gereken nokta bu konu ile ilgilidir. Dış politika söyleminde
ve uygulamasında son derece iddialı ve yüksek profilli bir yaklaşım
izlemeyi tercih eden Türkiye’nin BRICS ülkelerinin ve Doğu Asya
kaplanlarının ortaya koydukları genel örneklemi izleyerek sanayi
üretimi içerisinde yüsek-teknolojili ürünlerin görece paylarını hızla arttırabilmesi ve dünya piyasalarına sistematik olarak teknoloji
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ihraç eder bir duruma gelmesi şarttır. Ancak özellikle Ar-Ge yatırımları ile ilgili önceki bölümlerde sözü edilen problemler ve imalat
sanayinin maliyet hesaplarından ve düşük kur politikasından dolayı
ithalata bağımlı hale gelmiş olması bu bağlamda ciddi problemler
oluşturmaktadır. Bir taraftan Türkiye’nin gerçekten “yerli” olarak
nitelendirilebilecek üst düzey sanayi ve teknoloji ürünlerini ülke içi
girdilerle üretmesi zorlaşmakta, bu da sürekli bir cari açık sorunu
doğurmaktadır. Diğer taraftan, ulusal plandaki “teknoloji açığı” milli
savunmadan bilişime, ulaşımdan haberleşmeye kadar pek çok stratejik sektörde uluslararası aktörlerin görece etkinliklerini arttırarak
ulusal ekonomik egemenliği sınırlandırıcı bir etkide bulunmaktadır.
Son 10 yılda sanayi üretiminde katma değerin maalesef yükselemediğinin ortaya konması bu doğrultuda önemli bir tespittir. “Komşularla sıfır sorun” ve bölgede oyun kurma önceliklerinin “Türkiye’yi
bir Ar-Ge ve “teknoloji üretim üssü yapma” önceliğiyle bir an önce
somut projeler bağlamında taçlandırılması şarttır. Bu bağlamda,
Türkiye’nin uluslararası rekabet düzeyi çıtasını, pek çoğu ekonomik
ve teknolojik gelişmişlik düzeyi açısından kendisinden daha geride
bulunan komşularından ziyade, küresel standartlara referansla belirlemesi gerekmektedir.
Dış Ticarette Yapısal Dönüşüm
Çok boyutlu ve proaktif dış politika atılımlarının da etkisiyle
Türkiye’de 2000’li yıllarda dış ticaret hacminde gerçekleşen artış oldukça dikkat çekici boyutlardadır. İhracat 1980, 1990 ve 2000 yıllarında sırasıyla 3 milyar dolar, 13 milyar dolar ve 28 milyar dolar
olarak gerçekleşirken; ithalat da aynı yıllarda sırasıyla 8 milyar dolar, 22 milyar dolar ve 54 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünya
ekonomisindeki ve ticaret piyasalarındaki krizden önce 2008 yılına
gelindiğinde ise, ihracat 132 milyar dolara ithalat da 202 milyar dolara çıkmış, dış ticaret hacmi 334 milyar dolara yükselmiştir.
Dış ticaretteki rekabet gücünün ölçülerinden biri olarak ihracatı
ele aldığımızda, 2000’li yıllarda ihracat değer olarak 4 katına çıkmakla kalmamış, hem ürün satılan ülke sayısı, hem de ürün çeşitliliğinde
önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1995’te 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 6 ve ürün sayısı 0 (sıfır) iken, 2008’de ülke

616

EKONOMİK DİPLOMASİ VE YAPISAL DÖNÜŞÜM: YENİ DÖNEMDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SANAYİ-TEKNOLOJİ POLİTİKALARI

sayısı 30’a ürün sayısı 16’ya çıkmıştır. İhracat, ağırlıklı olarak Gümrük Birliği anlaşmasının da etkisiyle AB ülkelerine yapılıyor olsa da,
son yıllarda İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİB) ülke gruplarının paylarında önemli artışlar olmuştur. 2000 yılında AB, İKT ve KEİB’in payları sırasıyla %52, %12
ve %8 iken, 2010 yılında %46, %29 ve %13 olarak gerçekleşmiştir.
Özellikle Ortadoğu ve İslam ülkeleri, Karadeniz havzasındaki komşu
ülkeler ve Afrika ülkelerine yapılan ihracat miktarlarındaki artışlarda bu bölgelere yönelik dış politik açılımlarının önemli rol oynadığı
açıktır.
İhracatın üretim yapısında da ucuz hammadde ve işgücüne dayanan ürünlerden teknoloji yoğun ürünlere doğru niteliksel ve tedrici
bir dönüşüm yaşanmaktadır. Düşük teknoloji yoğunluklu ürün ihracatında hızlı bir düşüş, orta teknolojilerde de ciddi bir artış göze
çarpmaktadır. Bu değişiklik, başlı başına Türkiye’nin küresel ticarete
entegrasyonunda farklı bir rol almaya başladığının bir göstergesidir. Ancak sanayinin üretim yapısındaki dönüşümün henüz yeterli
düzeylere ulaşmadığını gösteren kritik bir konu, yüksek teknolojili
ürünlerin oranında henüz ciddi bir artışın sağlanamamış olmasıdır.
İhracatta yüksek teknolojili ürün oranı benzer durumdaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Dünya Bankası verilerine göre Türkiye
2008 yılı sonundaki yaklaşık %5’lik oranı ile %14,49 olan OECD ortalamasının, %13,92 olan AB ortalamasının ve %30,62 olan Doğu
Asya ülkeleri ortalamasının oldukça gerisinde bulunmaktadır. Tablo 1’de de görüldüğü gibi, makroekonomik istikrarın sağlandığı ve
özellikle yabancı sermaye girişleriyle yüksek hızlı büyüme ivmesinin
yakalandığı 2000’li yıllar boyunca bu konuda kayda değer bir ilerleme kaydedilemediği de açıkça görülmektedir. Sonuçta Türkiye’nin
dış kaynak akışlarıyla beslenen hızlı ekonomik büyüme modelinin
“teknoloji üretme” noktasında zayıf kaldığı ve yeni bir kalkınma
hikayesine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu bağlamda, son yıllarda yakalanan dış politika aktivizminin gerek devlet kurumları içerisinde
gerekse kamu aktörleri ile özel sektör ve sivil toplumun kilit aktörleri arasında geniş çaplı bir bir “kalkınmacı uzlaşı”ya dönüştürülüp
ikili ya da çok taraflı ilişkilerde sağlanan iyileştirmelere paralel olarak Türkiye’nin sanayi/teknoloji politikaları alanında küresel rekabet
şartları ışığında bir ulusal strateji oluşturması gerekmektedir.
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Yerli sanayi sektörlerinin stratejik bir yaklaşım içerisinde yabancı firmaların ürünlerini kullanarak ve teknoloji transferi yaparak
verimliliği ve kaliteyi yakalayabilmeleri mümkündür.22 Doğrudan
yabancı sermaye yatırımları sadece sermaye stokunu ve istihdamı
artırmakla kalmayıp, yeni üretim yöntemlerini de gittikleri ülkelere
aktarmaktadırlar. Yabancı firmalar 1983-2000 yılları arasında düşük
teknolojili sektörlerde yerli firmalardan 3 kat, orta ve yüksek teknolojili sektörlerde ise iki kat daha fazla verimli olmuşlardır. Bunda
yabancı firmaların daha çok ileri teknoloji içeren sektörlerde faaliyet göstermelerinin ve faaliyet ölçeklerinin daha büyük olmasının
da elbette etkileri vardır.23 Yabancı firmaların sanayideki teknolojik
gelişime görece katkılarının boyutu patent tescil sayılarının yerli firmalardan çok daha fazla olmasından anlaşılabilmektedir. Öyleyse,
yabancı yatırımların artması için bürokratik engellerin azaltılması,
yerli firmaların çokuluslu şirketlerle ortaklıklarının teşvik edilmesi
gibi politikalar toplam verimliliğin artması ve sanayideki teknolojik
dönüşümün hızlanmasıyla sonuçlanabilecektir. Ancak, yerli firmaların patent başvurularını ve teknoloji üretme kapasitelerini arttıracak
yapısal önlemlerin de alınması gereklidir.
Sonuç
ABD, AB, Japonya, BRICS ülkeleri ve yükselen ekonomiler arasında yeni teknolojilerde rekabet üstünlüğü, araştırma-geliştirme
çalışmaları, büyük çaplı projelerin takibi (project advocacy) ve büyük
çaplı kamu alımları gibi tedbirlerle nitelikli yerli girişimcileri destekleme metodları üzerinden olanca şiddetiyle bir ekonomik mücadelenin sürdüğü günümüzde, Türkiye gibi küresel aktörlük ideali
olan bir ülkenin sanayi-teknolojik gelişimini zamana ve başat piyasa
aktörlerinin kısa vadeli hesaplarının insafına terk etmesi gerçekçi
değildir. Sanayi-teknoloji politikaları alanında siyasi-ideolojik duruşları gereği Türkiye’nin geleneksel devlet elitleri ve sol siyasi hareketleri tarihsel olarak eski tarz merkantilizmi savunarak yeni küresel
rekabetin dinamik ruhuna yabancı kalmışlar; merkez sağ hareketler ise ekonomik aktivitelerin stratejik bir bakışla regüle edilmesini
müdahalecilik olarak algılayıp para, maliye ve ticaret politikalarının
sınaî-teknolojik gelişim perspektifinde tasarlanmasından uzak duragelmişlerdir.
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Sonuçta, çalışmanın ilgili kesimlerinde vurgulandığı üzere, Türkiye gerek Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamı, toplam araştırmacı sayısı gibi nicel kriterler açısından gerekse yüksek teknoloji ürünlerini
üretip dünya piyasalarına ihraç edebilmenin gerektirdiği niteliksel
dönüşüm açısından kendi gelişmişlik seviyesine yakın pek çok ülkenin oldukça gerisinde kalmıştır. Bu bağlamda, klasik neoliberal paradigmanın sınırlarını Türkiye’nin reel ihtiyaçları çerçevesinde revize eden ve IMF ile kredi ilişkilerini keserek özerk politika belirleme
şansına kavuşan AKP iktidarı, bu açıdan ciddi bir fırsat penceresine
kavuşmuştur. Ulusal plandaki siyasi ve makroekonomik istikrar ile
Ahmet Davutoğlu imzalı proaktif dış politika yaklaşımının sürdürülebilir temellere oturtulması açısından da, kamusal ve diplomatik
aktörlerin küresel vizyona sahip girişimcilerle işbirliği içerisinde
bölgesel kalkınmadan yeni teknolojilerde küresel rekabetçiliğe uzanan sistematik bir makroekonomi-dış politika çerçevesinin çizilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Halihazırda seslendirilen bir “Bilim ve
Teknoloji Bakanlığı” kurulması fikri iyi bir başlangıç noktası olabilir.
Ancak bu tür kurumların sadece fiziksel varlık ve standart personel
açısından oluşturulmaları yeterli değildir. Zaman içinde kazanılacak
teknik tecrübe, iç ve dış piyasa bilgisi, kurumlararası koordinasyon
yeteneği ve kurumsal hafızanın istikrarlı bir ortamda edinilmesi gereklidir. Coğrafi algısındaki yapay sınırları kaldırarak gerçek potansiyelinin farkına varan Türkiye’nin dış politikasını ve ekonomi politikalarını belirleyen karar alıcıların önlerinde duran meydan okuma,
bu potansiyelin küresel ekonomi politikteki cari rekabet alanları
üzerinden yeni teknolojiler ve sınai modernleşme üzerinden realize
edilmesini sağlamaktır.
Bu bağlamda son yıllarda yakalanan dış politika aktivizminin
gerek devlet kurumları içerisinde gerekse kamu aktörleri ile özel
sektör ve sivil toplumun kilit aktörleri arasında geniş çaplı bir bir
“kalkınmacı uzlaşı”ya dönüştürülüp ikili ya da çok taraflı ilişkilerde
sağlanan iyileştirmelere paralel olarak Türkiye’nin sanayi/teknoloji
politikaları alanında küresel rekabet şartları ışığında acilen bir ulusal
strateji oluşturması gerekmektedir. Sanayi Bakanlığı tarafından ilk
defa oluşturulan “Sanayi Strateji Belgesi” tüm yetersizliklerine rağ-

619

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

men olumlu bir adımdır. Ancak bu belgenin stratejik sektörel öncelikler ve somut reform adımları ile desteklenmesi gereklidir. “Komşularla sıfır sorun” ve bölgede oyun kurma önceliklerinin “Türkiye’yi
bir Ar-Ge ve “teknoloji üretim üssü yapma” önceliğiyle bir an önce
somut projeler bağlamında taçlandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin uluslararası rekabet düzeyi çıtasını çoğu ekonomik gelişmişlik açısından kendisinden daha alt düzeyde bulunan
komşularına göre değil, küresel standartlar açısından belirlemesinin
önemi vurgulanmıştır.
Ayrıca çalışmada Türkiye’nin BRICS ülkeleri ve Doğu Asya kaplanları ile mukayese edildiğinde ekonomik sektörler arasında stratejik tercihler yaparak bu tercihler üzerinden koordineli sosyal, ekonomik ve dış politika yaklaşımları formüle etme noktasında henüz
yeterince kapasite oluşturamadığına işaret edilmiştir. Uzun süreli
IMF programlarının kalıcı etkileri sebebi ile, makroekonomik politikalarda önceliğin enflasyonun kontrol altında tutulması ve istikrarın
korunması hedeflerine verildiği, özellikle yeni teknolojilerde iddialı
hedeflerin başarılmasına yönelik sistematik çalışmaların ise yetersiz
kaldığı dile getirilmiş, uluslararası rekabet eksenli bir sanayi-teknoloji politikasının acilen hayata geçirilmesinin gereği vurgulanmıştır.
Makroekonomik politikalar ile dış politika yapımı arasındaki koordinasyon açısından Davutoğlu dönemi dış politikasının makroekonomi yönetimindeki genel perspektif ve açılımları yakından takip
ettiği, hatta zaman zaman bu açılımların önüne geçerek ekonomik
karar alıcılara yön gösteren bir nitelik kazandığı dile getirilmiştir.
Ancak kritik bir nokta olarak, “ritmik diplomasi” ve çok yönlü dış
politika açılımları ile başarılan yeni pazar açılımlarının özellikle
küçük ve orta boy ticari işletmelere yeni operasyonel alanlar yaratılması metodu ile ilerlediğine ve henüz Türkiye’nin küresel entegrasyonuna rengini verecek sektörel öncelikler ve potansiyel yatırım
alanları konusunda bir netliğin bulunmadığına da dikkat çekilmiştir.
Bu bağlamda, dış politika aktörlerinin destekleyici rollerinin yanında makroekonomik karar alıcıların ve Türk ekonomisine yön veren
büyük çaplı sanayici ve işadamı gruplarının işbirliği ile yerel ve bölgesel kalkınma ile bölgesel ve küresel ekonomik entegrasyon vizyonlarının entegre edilmesi gereği ortaya konulmuştur.
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Bu çalışma temelde Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politika konseptindeki ve dış politika araçlarındaki değişimin son on yıl
içerisindeki seyrini incelemektedir. Türk dış politikasının işleyişindeki strateji, vizyon, güç tanımlaması ve pratik araçlar irdelendiğinde, geçen on yıllık süreçte köklü dönüşümlerin yaşanmakta olduğu
görülebilir. Bu dönüşüm en belirgin biçimde, Türkiye’nin komşularıyla ve daha geniş bakış açısıyla Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve
Karadeniz’e kıyı komşuları ile ilişkilerinde gözlemlenmektedir. Şüphesiz Türkiye’nin dış politikadaki vizyonundaki dönüşüm; ekonomik
gelişimine paralel, ekonomik imkanlarındaki iyileşme; demokratikleşme ve kendi kimlik temelli sorunlarını çözümlemeye yönelik konularda atmış olduğu adımlarla mümkün olabilmiştir. Ancak şu da
bir gerçek ki, bu dönüşüm bölgesel politikalara yönelik köklü bir stratejik bakış açısının yansıması olarak temayüz etmiştir.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi, ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgalinin ardından kapsamlı bir değişim sürecine girdi. Bölgedeki halk
devrimleri ve ayaklanmalar bu değişim sürecine ivme kazandırmış,
bölgenin geleceğine yönelik belirsizliklikleri artırmıştır. Türkiye bu
yeni ortamda “düzen kurucu” aktör rolünü benimsemektedir. Bu rolü
ise Soğuk Savaş döneminin klasik güvenlik merkezli yaklaşımı terkedip, bunun yerine çok yönlü, çok boyutlu ve çok aktörlü bir diplomasi yaklaşımı benimseyerek oynamaktadır. Öte yandan arabuluculuk,
kolaylaştırıcılık, gayri resmi temaslar ve ikinci kanal (track two diplomacy) diplomasi dış politika araçları olarak daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bunların yanı sıra kalkınma yardımları, barış inşası

625

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2010

çalışmalarına destek ve kamu diplomasisi gibi dış politika araçlarına
ağırlık verilmeye başlanmıştır.
Türkiye’nin çevresinde meydana gelen jeopolitik dönüşüm ve siyasi belirsizlikler de Türkiye’yi bu değişikliğe mecbur kılmıştır.1 Ancak
Türk dış politikasının karar alıcı eliti, bu değişime dair tavrını yapıcı
ve düzen kurucu bir aktör olarak belirlemiştir ve bu rolün gerektirdiği
pratik enstrümanları etkin bir şekilde kullanmaya çalışmıştır. Bu nedenle bu dönüşümü yalnızca kültürel, kimlik merkezli veya jeopolitik
bakış açıları ile açıklamak eksik yaklaşımlardır. Türkiye değişmekte
olan ortamda farklı stratejik vizyonlar arasında bilinçli bir tercih yapmış ve bu tercihin gerektirdiği pratik enstrümanları ve rolleri tutarlı
bir şekilde hayata geçirmeye çalışmıştır.
Türkiye özellikle Ortadoğu’da “düzen kurucu” ve “sorun çözücü” aktör olarak yeni bir dış politika kimliği benimseyerek bununla
uyumlu olacak “Çatışma Çözümleri” araçlarını daha etkin bir biçimde kullanmaya başlamıştır. Bölgesel politikalara dair farklı stratejik
vizyonların ve teorik yaklaşımların birbirleriyle çelişebilen farklı
pratik enstrümanları vardır. Türkiye’nin dış politikası bölgesel stratejilerinde farklı paradigmalar ve dış politika enstrümanları arasında
gelgitler yaşamakla beraber,2 özellikle son iki-üç yıl içerisinde daha
tutarlı ve belirgin bir kimlik kazanmaktadır.3 Bu dönüşüm pratik
alanda Türkiye’nin sınır komşuları ve komşu bölgelerdeki çatışmalarda üstlendiği aktif ve yapıcı üçüncü taraf rolleri ile belirgin hale
gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türk dış politikasında yaşanmakta olan bu dönüşümün dış politika enstrümanlarına yansımaları
incelenmektedir. Dış politika enstrümanlarındaki bu dönüşüm, bu
çalışmada “Türk dış politikasının, “Çatışma Çözümlerini” (Conflict
Resolution) keşfi” olarak ifade edilmektedir.4 Türkiye’nin bölgesel politikalarındaki değişimin en belirgin biçimde hissedildiği Ortadoğu
ise bu çalışmanın odağı olacaktır.
Türk Dış Politikasının Değişen Ortamı ve Yeni Gerçekleri
Türkiye Soğuk Savaş boyunca askeri açıdan Batı bloğuna bağımlı
haldeydi. Yaklaşık kırk yıl NATO’nun kanat gücü olması siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal alanlarda da Türkiye’nin çok boyutlu ilişkiler
geliştirmesini engelledi. Soğuk Savaş sona ermesine rağmen yaklaşık
10 yıl kadar daha iç siyasi/ekonomik krizler ve PKK ile süren mü-
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cadele nedeniyle Türkiye uluslararası güvenlik mimarisi içerisinde
kendine biçilen bu pasif rolü üstlenmeye devam etti.5 Netice olarak
Türkiye’nin dış politikası 2000’li yılların başına kadar “milli güvenlik” temelli kaygılar nedeniyle pasif ve içe dönük bir mahiyet arzetti.6
Bu dönemde Türkiye Ortadoğu’da Amerikan politikalarının takipçisi
olarak algılandı.7 Türkiye çevresindeki sorunlar, çatışmalar ve siyasi
gerilimler karşısında mensubu olduğu ittifakların genel yaklaşımı ve
stratejileri ile uyumlu tavırlar belirlemeyi tercih etti.8 Türkiye, 1990’lı
yılların başında Turgut Özal iktidarı döneminde ve İsmail Cem’in
Dışişleri Bakanı olduğu dönemde (1997-2002) bu klasik dış politika
anlayışı dışına çıkmaya çalışmıştır ancak bu denemeler kalıcı olamamıştır. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Soğuk Savaş döneminde
Ortadoğu’da bölge ülkeleri arasında ilişkilerin bloklar arası rekabete
kurban edilmesini bir “anomali” olarak nitelerken son dönemde bölgesel entegrasyonun hız kazanmasını ise “tarihin doğal seyrine kavuşması” olarak ifade etmiştir.9
Soğuk Savaş döneminde stratejik planlamalar çoğu zaman
Türkiye’nin bölgesel çıkarlarına hizmet etmekten uzaktı. Bunun yanı
sıra Türkiye müstakil bir siyaset geliştirmek için özgün bir stratejik
vizyona, ekonomik krizler ve çalkantılar nedeniyle gerekli ekonomik
kaynaklara; siyasi çalkantılar ve iç sorunları nedeniyle siyasi meşruiyete ve çatışma çözümlerine uyumlu diplomatik araçlara ve bilgi
birikimine sahip değildi. Tüm bu sınırlamalara ek olarak, aynı dönemde Türkiye’de sivil toplum ve Türk müteşebbisleri de, uluslararası
camiada etkin roller oynayabilmek için gerekli maddi birikime, insan
sermayesine ve tecrübeye sahip değillerdi. Bu konularda halen bazı
eksikler olmasına karşın, Türkiye’nin sivil kapasitesi de son on yıl içerisinde önemli ölçüde artmıştır.
Bahsi geçen kısıtlamalar ve sorunlar dış politikada sınırlı enstrümanların kullanılmasıyla sonuçlandı. Güvenlik konuları Kıbrıs ve iç
güvenliği ilgilendiren konular haricinde büyük oranda NATO çerçevesinde düşünülmüş ve çatışmalardan mümkün olduğunca uzak
durulmaya çalışılmıştır. “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibi pasif bir
şekilde yorumlanırken Türkiye çevresindeki çatışmalardan kaçınmaya çalışmıştır. Öte yandan devletler arası ilişkilerde klasik diplomasi araçları ve tarafsızlık prensibine bağlı kalınmıştır. Tarafsızlık ise
pratikte daha çok eylemsizlik ve çoğu zaman da kayıtsızlık şeklinde
uygulanmıştır. Burhanettin Duran, Türkiye’nin geleneksel Ortadoğu
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politikasınının prensiplerini şu şekilde özetlemiştir: “Sınırları korumaya ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı statükoculuk; çok kutupluluğa dayalı bölgesel güçler dengesi ve bölgesel çatışmalardan uzak
durmak10”. Türkiye bu dönemde üçüncü taraf olarak başka ülkeler
arasındaki çatışmaların çözümü için aktif roller ve riskler almamıştır.
Türkiye’nin bölgesel politikalardaki farklılaşan rollerini incelemeden önce bu rollere meşruiyet kazandıran, “Batıcı”;
“tecritçi(izolasyonist)”; “irredantist/müdahaleci” ve “düzen kurucu”
stratejik bakış açılarını karşılaştırmalı olarak incelemek gerekmektedir. Bu farklı stratejik vizyonlar, dış politika yapımına yönelik farklı
pratik enstrümanları ön plana çıkarmaktadırlar. Her ne kadar bu yaklaşımların her biri, değişik şekillerde Türk dış politikası yapım süreçlerini etkiliyorsa da, bu çalışmada son yıllarda giderek daha belirleyici
paradigma haline gelen “düzen kurucu” aktör veya başka bir ifade ile
“pro aktif ve çok boyutlu diplomasi” yaklaşımının pratik araçlarına
odaklanılacaktır. Ancak Türkiye’nin 1 Mart tezkeresinde11, 2006’da
UNIFIL (Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Kuvveti) kapsamında
Lübnan’a barış gücü gönderilmesinde12, Hamas ile temaslarında, İran
nükleer sorununda, Suriye ile ilişkilerde ve son dönemde Ortadoğu’da
meydana gelen devrim ve halk ayaklanmalarında takındığı tavırlar
incelendiğinde bu konuların çok daha geniş ve birbirinden farklı
paradigmalar ekseninde tartışıldığı gözlenebilir. Bugün Türkiye’nin
düzen kurucu rolü ile ön plana çıkması önceki yıllarda bu politikanın dış politikada hatırı sayılır bir başarı sağlayabilmesi ile mümkün
olmuştur. Bu başarıda şüphesiz resmi çabaların yanısıra işadamları ve
sivil aktörlerin de önemli katkıları olmuştur.
Türkiye’nin Ortadoğu Politikalarına Dair Çelişen
Paradigmalar ve Yeni Dış Politika Kimliği
Ortadoğu’da son yıllarda yaşanmakta olan gerilimler ve çatışmalar
uzun bir süredir dünya siyasetinin sıcak gündemini teşkil etmektedir.
Irak’ta 8 yıldan uzun bir süredir devam etmekte olan Amerikan işgali
Irak’a istikrar getirememiştir. Ortadoğu’daki diğer bir belirsizlik unsuru ise, İran’ın nükleer programıyla ilgili tartışmalardır.13 ABD, İsrail
ve Avrupa devletleri İran’ın nükleer teknolojiye sahip olmasını kendi
çıkarları için ciddi bir tehdit olarak algılamaktadırlar. İran nükleer sorununun ne şekilde seyredeceği, İran’ın Batı ve özellikle ABD ile iliş-
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kilerinin şekillenmesinde belirleyici olacaktır. Filistin-İsrail sorunu
ise artık kronikleşen bir sorundur. Filistin halkının yaşamış olduğu
adaletsizlikler yalnızca Arap dünyasında değil bütün İslam aleminde İsrail, ABD ve Batı karşıtı duyguları beslemeye devam etmektedir.
Hamas ve el-Fetih arasında yaşanmakta olan gerginlikler, Filistin-İsrail sorununu daha da karmaşık bir hâle getirmektedir.14 Türkiye’nin
1990’lı yıllarda, bölgede askeri ve siyasi açılardan en önemli müttefiki
olan İsrail ile son dönemde yaşamakta olduğu sorunlar bölgesel denklemi değiştirmiştir. Davos ve Mavi Marmara krizleri de Türkiye’nin
Ortadoğu stratejisindeki değişime yeni bir boyut katmıştır.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde halen devam etmekte olan
son gelişmeler bölgenin yeni çehresini belirlemektedir. Tunus ve Mısır’daki devrimler, Libya’daki halk ayaklanması ve müdahale; Yemen
ve Bahreyn’deki ayaklanmalar ve Suriye ve Ürdün’deki iç siyasi gerilimlerin de eklenmesi, Türkiye’nin Ortadoğu’ya dair yeni bir stratejik
vizyon geliştirme zorunluluğunu dayatmaktadır. Zira Ortadoğu’da
siyasetin zemini geri dönüşü olmayacak bir şekilde dönüşüme uğramaktadır. Ortadoğu siyasetinin gözardı edilemeyecek aktörlerinden biri haline gelen Türkiye’nin bu tablo içerisinde ne tür roller
oynayacağı bu değişim sürecinin seyrine doğrudan etki etmektedir.
Türkiye’nin 1990’lı yılların başından bu yana bölgesel politikalarda
oynadığı roller ve bu rollerin kamuoyu ve siyaset yapım mercilerindeki tartışma biçimleri incelendiğinde birden fazla paradigma arasında gelgitler yaşadığı gözlemlenmektedir. Türkiye’nin bu belirsiz
ortamdan uzak durmaya çalışan bir aktör mü; bu değişim sürecinde
ortaya çıkabilecek fırsatlardan yararlanmaya çalışan bir aktör mü;
model veya köprü ülke mi yoksa oyun kurucu aktör mü olacağı yalnızca teknik bir tercih değildir. Bu tercihler aynı zamanda Türkiye’nin
uluslararası konumunu ve dış politika yapım paradigmalarını ve enstrümanlarını da belirleyecektir. Bugün, Türkiye’nin “düzen kurucu”
aktör olma iddiası ve söylemi hakim paradigma haline gelmeye başlamıştır, ancak aşağıda bahsedilen diğer yaklaşımlar da farklı bakış
açıları ve pratik hareket tarzları sunmaktadırlar. Bu yaklaşımlar çoğu
zaman pratiğe yansımasa da dış politika seçenekleri olarak kamuoyunda tartışılmaktadırlar.
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Batıcı Yaklaşım
“Türkiye, değişen bölgesel denklemde kendine ne gibi bir rol belirlemelidir?” sorusu; yalnızca Ortadoğu için sorulan bir soru olmanın çok ötesindedir. Bu soru, Türkiye’nin yakın çevresindeki diğer
bölgelerdeki gelişmeler ile ilgili konularda da sıkça gündeme gelen
soruların başında yer almaktadır. Türkiye, İran nükleer sorununda
çatışmayı önlemeye yönelik yaklaşımında15, Rusya Gürcistan Savaşına16 dair denge gözetmeye çalışan tavrında, İsrail’in Lübnan ve Gazze
operasyonlarına verdiği sert tepkilerde, Mavi Marmara krizi ve Suriye ile sıcak ilişkileri gibi konularda Batı ile uyumlu klasik çizgisinin
dışına çıkmıştır. Türkiye’nin bu ezber bozan yaklaşımları yerli ve yabancı akademi, medya ve siyaset çevrelerinde Türkiye’nin istikameti
ile ilgili sıcak tartışmalara yol açmıştır.17 Türkiye’nin bu konulardaki
tavrına şüphesiz en eleştirel yaklaşan bakış açısı, Türkiye’nin klasik
Transatlantik ittifakını ve Batı ile uyumlu politikalarını önceleyen
yaklaşım olmuştur. Bu yaklaşım, Türkiye’nin çevresindeki bölgelerle, Batılı müttefiklerini dışlayacak şekilde müstakil ilişkiler geliştirmesinin maliyetinin, muhtemel getirilerinden daha fazla olduğunu
düşünmektedir.
Amerikancılık veya Avrupacılık olarak da tanımlanabilecek bu tutum, Türkiye’ye büyük güçlerin hesaplarının genel çerçevesinde edilgen bir rol biçmektedir. Bu bakış açısı, Batı’nın özellikle de ABD’nin
bölgenin geleceğini şekillendirecek güç olduğu varsayımıyla hareket
etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin, Batı kanadında kendine belirlenen role sadık kalarak belli kazanımlar elde edeceğini öngörmektedir.
Bu yaklaşıma göre; Türkiye’nin bölgesel stratejisinin siyasi, iktisadi,
kültürel ve “insani” boyutları stratejik planlama bazında ikinci plana
itilmektedir. Türkiye, Soğuk Savaş dönemi boyunca bölgesel güvenlik
ve işbirliğine dair stratejisini NATO ve ABD ile olan ittifakı çerçevesinde şekillendirmiştir. Türkiye 1948, 1967, 1973 ve 1982 Arap-İsrail
savaşlarında Batı ittifakı’nın yaklaşımı haricinde müstakil aktif bir
strateji belirlemekten kaçınmıştır. Bloklar arası siyasette NATO ittifakı ekseninde kendine belirlenen rolü oynamıştır. Atlantik İttifak’ının
belirlediği çerçeve haricinde bölge ülkeleriyle ikili ve çoklu ittifaklar
geliştirilmemiştir. Türkiye’nin de kurucuları arasında olduğu İKÖ
belki de müstakil tek girişimdir ancak Arap Milliyetçiliği dalgasının
ve İran Devrimi’nin etkileri İKÖ’yü işlevsiz bir konumda tutmuştur.
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ABD’nin Ortadoğu politikalarındaki sapmalar ve başarısızlıklar Amerikancı ya da Batıcı bir stratejinin Türkiye’nin çıkarları açısından ne denli faydalı olduğu konusunda önemli kuşkular doğurmuştur. Özellikle ABD merkezli Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)18,
Ortadoğu’nun genelinde, ABD ve İsrail’in çıkarları ile uyumlu bir
düzen oluşturmayı planlamıştır.. Bu planın karşısından ise İran, Suriye, Hizbullah, Hamas ve Irak’taki direnişçilerden müteşekkil bir
blok oluşmuştur. Bu bloklaşma Ortadoğu’ya istikrardan çok gerilim getirmiştir. Batıcı yaklaşım, Türkiye’nin bu tablo içerisinde ABD
bloğu yanında yer almasını tercih etmektedir. Bu yaklaşım ABD’nin
Irak’ı işgali esnasında Türkiye’nin ABD’nin yanında aktif olarak yer
alması gerektiğini savunmuştur. AKP Hükümetinin ABD birliklerinin askerlerini Türkiye üzerinden Irak’a asker gönderme konusunda
tezkere çıkaramamasını, İran nükleer krizinde Batı yanlısı tavır takınmamasını ve İsrail ile ilişkilerin sorunlu hale gelmesini ağır bir
dille eleştirmiştir. 1 Mart 2003 Irak tezkere süreci19 bu yaklaşımın
kırılması açısından beklenmedik bir adım olmuştur. Ancak sonuçları itibarı ile Türkiye’nin alternatif roller oynayabilmesinin önünü
açmıştır. Özellikle ABD, bölgesel istikrarı sağlama konusundaki başarısızlığı, BOP’un çöküşü ve Ortadoğu’da kaosun sürmesi nedeniyle
prestij kaybına uğramıştır. Türkiye, Amerika’nın boşaltmak zorunda
kaldığı alanda daha aktif roller oynamaya başlamıştır. Öte yandan
ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleri ve Ortadoğu’ya dair planlarının
Türkiye’nin çıkarlarıyla çelişmeye başladığı algılaması Türkiye’de toplum nezdinde “anti-Amerikancı” hisleri harekete geçirmiştir.20
Bu yaklaşımın eleştirilmesine neden olan etkenlerden bir diğeri
ise ABD’nin Türkiye’ye karşı tavrı olmuştur. Özellikle George W. Bush
başkanlığındaki ABD Yönetimi Türkiye’yi karşılıklı etkileşim içinde
olduğu stratejik bir ortak olarak değil kendi belirlediği stratejiler çerçevesinde ilişki kurduğu bölgesel bir müttefiki olarak görme eğilimindeydi. Böyle bir ilişki biçimi Türkiye’ye bölgesel stratejiler açısından
edilgen roller biçmekteydi. Bu tablo Bush iktidarının son 1,5 yılında
neo-conların ABD dış politika yapım sürecinden büyük oranda tasfiyesinin ve Barack Obama’nın, 2008’de başkanlığa seçilmesinin ardından değişmiştir.21 Obama döneminde gündeme gelen “model ortaklık” kavramı çerçevesinde, ABD Türkiye’nin çevresindeki bölgelerde
düzen kurucu rollerine daha olumlu bakmaya başlamıştır.22 Diğer
yaklaşımlarda olduğu gibi “batıcı” veya “transatlantik” yaklaşım da,
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Türkiye’nin son dönemdeki tutarlı politikaları neticesinde saygınlık
kazanması ve başarı elde etmesine paralel kendini revize etmektedir.
Türkiye’nin geleneksel Batılı müttefikleri bugün, Türkiye’nin Ortadoğu’daki arabuluculuklarını ve çatışmaları önlemeye yönelik girişimlerini olumlu bir katkı olarak algılamaktadırlar.23
İzolasyonist (Tecritçi) Yaklaşım
Türkiye’nin bölgesel ilişkilerine dair diğer bir anlayış ise Türkiye
ile doğrudan ilgili olmayan gelişmelerin Türkiye’nin öncelikli meselesi olmadığını savunan izolasyonist bakış açısıdır. Bu yaklaşım
Türkiye’nin Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’daki gelişmelere müdahil olmaması gerektiğini, Türkiye’nin zaten bu bölgelerdeki sorunlardan dolayı iki asırdır yeterince bedel ödemiş olduğunu iddia eden
savunma refleksi ağır basan yaklaşımdır. Bu yaklaşım Türk dış politikasında belirleyici prensiplerden biri olan “Yurtta sulh Dünyada sulh”
prensibini son derece pasif bir şekilde yorumlamaktadır. Atatürk döneminde yapılan Bağdat Paktı, Sadabat Paktı ve Balkan Antantı gibi
ittifakları göz ardı eden bu yaklaşım, Türkiye’nin egemenliğinin ve
sınır bütünlüğünün dış sorunlara ve çatışmalara müdahil olmaktan
kaçınılarak sağlanacağını öngörmektedir.
İzolasyonist bakış açısına sahip yazarlar ve siyasetçiler Türkiye’nin
Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya ile olan ilişkilerine küçümser bir tavırla yaklaşmaktadırlar. Türkiye’nin bu bölgelerdeki
ülkelere ağabeylik yapmaya soyunmaktansa, kendi siyasi, sosyal ve
kültürel modernleşmesini kemale erdirmesinin daha elzem olduğunu savunmaktadırlar. Özellikle 1990’lı yılların başlarında gündeme
gelen “Adriyatik’den Çin Seddine” iddiasının ve Sovyetler sonrası
Türki Cumhuriyetlere “abilik” rolünün fiyasko ile neticelendiğini de
dikkate alan bu görüş, Türkiye’nin bu tarz rollere sayunmasına son
derece mesafeli yaklaşmaktadır. Aynı yaklaşım Türkiye’nin demokratikleşme çabası içerisindeki Müslüman ülkelere “model” olarak gösterilmesine de sıcak bakmamaktadır. Çağdaş Türkiye’nin yüzünün
Avrupa’ya ve çağdaş uygarlığa dönük olması gerektiğini bu çerçevede
vurgulanmaktadır. Türkiye’nin tarihsel, kültürel birikimleri ve deneyimleriyle pek barışık olmayan bu yaklaşım dış politikayı müstakil
bir alan olarak görmektense daha içe kapalı bir Türkiye tasavvuruna
sahiptir. Bu yaklaşım Türkiye’nin stratejik çıkarları ve bölgesel strate-
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jilerini ikinci plana iterek Avrupa ile siyasi ve ekonomik entegrasyona
önem vermektedir.
İzolasyonist yaklaşımın gözardı ettiği önemli bir husus ise
Türkiye’nin, çevresinde bunca istikrarsızlığın ve çatışmanın yaşandığı bir ortamda pasif kalarak barış ve istikrar ortamına ulaşamayacağı gerçeğidir. Ortadoğudaki çatışmalar Türkiye’yi doğrudan etkilemektedir, bu nedenle Türkiye’nin çevresinde yaşanan gelişmeler
konusunda pasif kalma gibi bir lüksü olamaz. Türkiye, Birinci Körfez
Savaşından dolayı ve Irak işgalinden dolayı önemli ekonomik bedel
ödemiştir. Bu krizler özellikle Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerini istikrarsızlaştırmıştır. İzolasyonist yaklaşım, Türkiye’nin iç
dinamiklerinin de küresel ve bölgesel dinamiklerden ayrı düşünülemeyeceğini gözardı etmektedir.
İrredantizm
Üçüncü yaklaşım ise Türkiye’nin yakın çevresindeki siyasi gelişmelere özellikle askeri kanallardan aktif şekilde katılarak Ortadoğu’da
toprak kazanımları elde edebileceğine inanan “müdahaleci” bakış açısıdır. Hayalci olmakla beraber bu yaklaşımı savunan gruplar,
Türkiye’nin Ortadoğu’da özellikle Irak’ta çok daha aktif rol oynamasını arzulamaktadırlar. Türkiye’nin önüne çıkan fırsatları değerlendirerek Kuzey Irak’ta toprak veya başka bazı imtiyazlar kazanması gerektiğini, aksi halde kendi toprak bütünlüğünü korumakta zorlanacağını
iddia etmekteler. Türkiye’nin ulusal çıkarlarının savunulabilmesi için
kendi sınırları haricinde operasyonların gerekebileceği bu yaklaşımı
savunanlar tarafından öngörülmektedir. Uluslararası norm ve kuralları, ulusal çıkarlar için hiçe sayan bu yaklaşım uluslararası ilişkilerde
oldubittilerin Türkiye açısından söz konusu olabileceğine inanmaktadır.
Bu tavrın pratikte bir karşılığı yoktur ancak fikir olarak halen askeri ve siyasi yöntemlerle toprak kazanılabileceğine inanan belli bir
kesim mevcuttur. Kültürel etkileşimin arttığı ve iktisadi ilişkilerin ve
blokların daha belirleyici roller kazandığı bir ortamda toprak kazanımı üzerinden hesaplar yapmak oldukça geri kalmış bir yaklaşımdır. Türkiye’nin askeri alt yapısı bu tarz bir irredantizm için yeterince
güçlü görünse de ekonomik ve toplumsal yapısı böylesi bir maceraperestlik için oldukça kırılgandır. Türkiye’nin istikrarı ve refahı, kom-
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şularıyla çatışarak değil uzlaşarak artacaktır. Komşularıyla çatışan ve
AB vizyonunu kaybetmiş bir Türkiye yalnızlık ve içe kapanma süreci yaşayabilir ve böyle bir ortamda Türkiye’deki demokratik rejim ve
ekonomi de önemli ölçüde zarar görecektir.
Düzen Kurucu Aktör
Türkiye’nin yakın çevresinde barış ve istikrarı sağlamak için proaktif ve çok boyutlu diplomasi sürdürmesi gerektiğini öngören yaklaşım ise özellikle son dönemde daha fazla gündemdedir. Bu yaklaşım
Türkiye’nin çevresindeki sorunları çözümlemeye dair aktif ve askeri,
iktisadi, siyasi, tarihi, coğrafi, kültürel ve insani boyutları hesaba katan çok boyutlu yapıcı müdahalelerde bulunması gerektiğini öngörmektedir24. “Çok yönlü bir tarihi mirasa sahip olan Türkiye”25, bölgenin bütününde beş asra yakın bir süre siyasi ve sosyal düzeni tesis
etmiştir. Bu bakış açısı Türkiye’nin bu mirası stratejik bir dayanak
olarak kullanmasının, sadece Türkiye’nin bölge politikaları açısından değil, bölgede adil ve kalıcı bir düzen kurabilmek açısından bir
önem taşıdığını ileri sürmektedir.26 Güvenlik kaygıları yalnızca askeri
yöntemlerle bertaraf edilemez, bunun yanı sıra ekonomik, siyasi ve
toplumsal etkileşimin artırılmasının kolektif güvenlik algılamasını
olumlu yönde etkileyeceği öngörülmektedir.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik”27 eseri ve danışmanlık ve bakanlık dönemlerinde pratiğe de geçirilen bu
yaklaşım, ortak tarih, kültür ve coğrafya referanslarına özel bir önem
atfetmektedir.28 Davutoğlu bu referansları dış politika vizyonu ve potansiyelini belirleme açısından önemsemektedir. Öte yandan bu potansiyel ile uyumlu dış politika araçlarının geliştirilmesinin ve stratejik vizyonla uyumlu bir şekilde kullanılmasının öneminin altını
çizmektedir. Türkiye’nin stratejik vizyonu ile potansiyel dış politika
araçları arasındaki ilişkiyi tasvir ettiği ok ve yay metaforu, “düzen kurucu aktör” anlayışının potansiyelini ve sınırlarını anlayabilmek açısından aydınlatıcıdır:
Yayı hakkınca gerebilen toplumlar oku da istediği uzaklığa istediği
zamanlama ile gönderebilen toplumlardır. Ne yayı unutarak oku
rastgele sağa sola gönderenler, ne de oku unutarak yayı sürekli
sloganik tarzda germekle uğraşanlar uzun dönemli kimlik ve strateji
oluşturabilirler. Yapılması gereken şey, yayı Türkiye’nin sınırlarının
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ötesindeki potansiyelini de kapsayacak çapta ve ölçekte gerebilmek,
oku da rasyonel bir stratejik planlama ile iddialı bir ufuk perspektifi
arasında uyum sağlayan bir hedefe, aynı anda yöneltebilmektir.29

Aktif ve çok boyutlu diplomasi, Türkiye’nin öncelikle komşularıyla sorunlarını çözmesi ve bölgesel istikrar için ekonomik ve kültürel etkileşimini artırması gerektiğini savunmaktadır. Bu yaklaşıma
göre böyle yapıcı bir etkileşim yalnızca Türkiye’nin değil Ortadoğu,
Balkanlar ve Kafkasya bölgelerinin güvenlik, istikrar ve refahına
olumlu katkılarda bulunacaktır.30 Türkiye’nin tek taraflı, edilgen bir
rol benimsemektense BM, AB, İKÖ ve diğer uluslararası kurumlarla
karşılıklı etkileşim içinde olarak bölgesel barış ve istikrar için aktif
rol alması ve “merkez ülke olması” gerektiğini vurgulamaktadır31.
Gerek Türkiye’de gerekse çevresinde barışın pasif ve izolasyonist bir
yöntemle değil uluslararası kurumların karar alma süreçlerinde daha
aktif rol alınarak sağlanabileceğini savunmaktadır. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” prensibi benimsemekle birlikte bunun değişen koşullar
ve bölgesel istikrarsızlıklar nedeniyle ancak aktif stratejilerle yerine
getirilebileceği düşünülmektedir. Davutoğlu “düzen kurucu aktör”
vizyonunun pratikteki prensiplerini beş ana başlıkla özetlemektedir:
Güvenlik özgürlük dengesi
Komşularla sıfır sorun politikası
Komşu olunan bölgelerle ve ötesiyle sıkı ilişkilerin geliştirilmesi
Çok boyutlu dış politika
Ritmik diplomasi.32
Ortadoğu’daki etnik, dini, mezhepsel çatışmalar ve savaşlar
Türkiye’nin güvenliği ve ekonomik ve siyasi istikrarı açısından önemli bir tehdittir. Ortadoğu gibi sınırların muğlaklaştığı bir bölgede kapsamlı çatışmalara lokal çözümler üretmek oldukça güçtür, zira sömürgecilik döneminden miras kalan yapay siyasi sınırlar demografik
ve sosyal yapıyla örtüşmemektedir. Benzeri bir durum Balkanlar ve
Kafkasya’da da yaşanmaktadır ve bu bölgelerdeki güvenlik sorunu halen palyatif tedbirlerle geçiştirilmektedir. Bu nedenle Ortadoğu’nun
ve Türkiye’nin yakın çevresine dair tasarımlar konusunda bölgenin
asli unsurlarının daha aktif bir rol oynamak durumunda olduğu ifade
edilmektedir.33
ABD ve AB, bölge ülkeleriyle yaşamış oldukları sorunlarda
Türkiye’yi kendi yanlarında ve kendi çıkarlarıyla paralel hareket eden
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bir müttefik olarak görmek istemektedirler. Ancak Türkiye kendi
çok kimlikli ve çok kültürlü konumuyla Ortadoğu ve Balkanlar’daki krizlerde etkin bir arabulucu olabilecek bir konumdadır. Türkiye
bu rolleri son zamanlarda çok daha aktif şekillerde oynamaktadır.
Çalışmanın bundan sonraki kısmı Türkiye’nin “düzen kurucu” aktör
olarak bölgesel politikalarda oynamakta olduğu rolleri irdeleyecektir. Türkiye’nin “düzen kurucu” aktör olarak roller oynayabilmesi son
10 yılda iç ve dış politikasında yaşadığı dönüşümlerle mümkün olmuştur. Bu zihniyet dönüşümüne paralel dış politikada yeni enstrümanlar kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin son dönemde daha da
belirgin hale gelen “düzen kurucu aktör” rolünün pekişmesinde gerek
ikili ilişkilerinde, gerekse bölgesel sorunlarda dair oynadığı üçüncü
taraf rollerinde Çatışma Çözümleri yaklaşımını ön plana çıkarmasının önemli etkisi vardır.
Dış Politikada Çatışma Çözümleri
Çatışma Çözümlerinin, uluslararası anlaşmazlıklarla ilgili genel
bakış açısı, devlet içi ve devletler arası sorunların şiddet ve şiddet
tehdidi yöntemleri kullanılmadan, tarafların rızasına dayalı müzakere yöntemleri ile çözümlenmesini içermektedir. Disiplin, uluslararası konularla ilgili çatışmaların şiddet dışı yöntemlerle çözülmesinin
toplumsal, kültürel, psikolojik, sosyo-ekonomik boyutlarını da içeren bütüncül bir anlayış sunmaktadır. Bu anlayış Johan Galtung’un
ifadesi ile34 pozitif barış ortamının oluşmasını hedeflemektedir, yani
güvenli ve istikrarlı ve kurumsallaşmış bir barış ortamının oluşturulması hedeflenmektedir. Çatışma Çözümleri bu noktada klasik realist
uluslararası ilişkiler yaklaşımından farklı olarak çatışmaların kalıcı
çözümü için psikolojik/sosyal psikolojik boyutlarının dikkate alınmasının, sivil aktörlerin ve çok boyutlu karşılıklı etkileşimin ve barış
ortamının yapısal ve kurumsal arka planının sağlamlaştırılmasının
önemini vurgulamaktadır35. Bu genel prensiplere ek olarak, Çatışma
Çözümleri yaklaşımının belki de en önemli katkılarından biri uluslararası aktörlere arabuluculuk36, kolaylaştırıcılık, hakemlik, özel temsilcilik, insani diplomasi, mekik diplomasisi, kamu diplomasisi, barış
gücü, barış inşası süreçleri, ikincil kanal diplomasi37, problem çözüm
atölyeleri38, barış eğitimi, eğitim ve kapasite oluşturma gibi çeşitli pratik araçlar da sunmasıdır.39 Bu karmaşık roller ve pratik Çatışma Çö-
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zümü araçları çoğu zaman birden fazla üçüncü taraf aktör tarafından
çatışmaların farklı süreçlerindeki ihtiyaç ve önceliklere göre devreye
girmektedir.40 Bu nedenle koordinasyon, uluslararası kurumlarla işbirliği ve çok boyutlu dış politika alt yapısının oluşumu gibi liberal
uluslararası ilişkiler yaklaşımının prensipleri de Çatışma Çözümlerinin öncelikli konularıdır.
Uluslararası Çatışma Çözümleri alanı Soğuk Savaş döneminde öncelikli olarak bloklararası nükleer çatışmayı önleme konusuna odaklanmıştır. Müzakereler konusunda kayda değer bir akademik literatür ortaya çıkmıştır.41 Ancak Çatışma Çözümlerinin kapsamı Soğuk
Savaş sonrasında “çatışma önleme”, “barış gücü”, “barış inşası”42 gibi
konuları da içerecek şekilde genişlemiştir.43 Böylece, Soğuk Savaş’ın
bitmesinin ardından Çatışma Çözümleri alanı odağını süper güçlerin müzakere stratejilerinin incelenmesinden, barış inşası süreçlerine
kaydırmıştır. Öte yandan, hükümet dışı aktörler hem çatışan taraflar
olarak hem de çatışma çözümü süreçlerinin üçüncü tarafları olarak
daha merkezi roller oynamaya başlamışlardır. Diğer bir dönüşüm ise
insan güvenliğine dair kaygıların ve bu konudaki önceliklerin giderek
devlet güvenliğine dair kaygıların önüne geçmeye başlamasıdır.44
Türk dış politikası pratiklerindeki dönüşüm incelendiğinde
Türkiye’nin gerek ikili ilişkilerinde, gerekse bölgesel sorunlarda üçüncü taraf olarak Çatışma Çözümleri perspektifi ile daha uyumlu bir
siyasi dil ve pratik araçlar kullanmaya başladığı gözlemlenmektedir.
Türk dış politikasındaki bu değişim aynı zamanda Uluslararası Çatışma Çözümlerindeki trendlerle paralellik göstermektedir. Bu dönüşümlerle birlikte incelendiğinde Türk dış politikasın uluslararası
ilişkilerde, 10-15 yıllık bir gecikme ile, Soğuk Savaş döneminin geleneksel realist yaklaşımından sıyrılarak dış politikasına yeni bir kimlik
kazandırdığı iddia edilebilir.
Türkiye’nin son dönemdeki dış politikasında benimsediği roller ve
prensipler özetlendiğinde şu başlıkların ön plana çıktığı görülmektedir:
ӽӽBarış inşası süreçlerine resmi düzeyde katkıda bulunmak ve
buna ek olarak sivil aktörlerin de bu süreçlere dahil edilmesini
teşvik etmek.
ӽӽArabuluculuk, kolaylaştırıcılık, kriz yönetimi ve “ritmik
diplomasi” ile sorunlu taraflar arasında azami iletişimi
sağlamak.
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ӽӽUluslararası kurumlarda aktif çabalar, bölgesel konferans
ve işbirliği girişimleri ile azami işbirliğini gerçekleştirmeye
çalışmak.
ӽӽOrtak tarih, kültür, coğrafya ve insani değerlere vurgu yaparak
uzlaşı için ortak paydaları artırmaya çalışmak.
ӽӽBarış ve müzakere süreçlerinden dışlanmış ve uluslararası
kamuoyunca “oyunbozan” (spoiler) olarak tanımlanan tarafları
siyasi müzakere süreçlere dahil ederek gerçekçi ve kalıcı barış
müzakerelerinin alt yapısını sağlamaya çalışmak.
ӽӽSiyasi konulara ve askeri kaygılara ek olarak ekonomik konuları
ve kültürel unsurları da dış politika yapımında öncelemek.
ӽӽ“Herkes için güvenlik” ve “herkes için özgürlük” söylemi ile
bütüncül insan güvenliği yaklaşımını vurgulamak.
ӽӽBarış ve istikrar hedefleri konusunda kararlı olmak ancak bu
hedef doğrultusunda esnek stratejiler belirlemek.
ӽӽKomşularla sıfır sorun politikası ekseninde bölgesel güven
inşasına çalışmak.
ӽӽBasın mensupları, akademisyenler, siyasi analistler, uluslarasası
yardım kuruluşları mensupları arasında çalıştaylar ve atölye
çalışmalarını desteklemek ve ekonomik entegrasyonu dış
politikanın en öncelikli pratik konularından biri olarak ön
plana çıkarmak.
Türk dış politikasının bu politikalarla süper güçler arasındaki rekabette kendine biçilen edilgen konumundan sıyrılarak, bölgesel barış ve istikrar için Çatışma Çözümleri ile uyumlu proaktif roller alabilen bir yaklaşıma evrildiğini gözlemlemek mümkündür. Öte yandan
yaşanmakta olan süreçte sivil toplum kuruluşları, ticari işletmeler,
yardım organizasyonları gibi devlet dışı aktörler dış politikanın belirlenmesinde çok daha aktif ve etkin roller oynamaktadırlar.45 Ticaret46, turizm, eğitim/kültür ve sivil toplum faaliyetleri öne çıkarken
bu faaliyetleri sürdüren aktörler dış politikanın belirlenmesinde konumlarını güçlendirmişlerdir. Örneğin Kuzey Irak ile siyaset alanında gerilimli günler yaşanırken Türk iş adamları bölgede önemli proje
ve yatırımlara imza atmaya devam etmişlerdir ve ilişkiler ekonomik
alanda hız kesmemiştir.47 Türk dış politikası Osmanlı’dan tevarüs ettiği dış politika birikimini ve geleneğini gözardı etmemiştir ancak son
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dönemlerde bu birikime iki temel yöntemsel katkı yapılmıştır: “çok
boyutlu diplomasi” ve “çatışma çözümleri.”
Çok boyutlu diplomasi (multi track diplomacy)48 sayesinde tarihi,
kültürel, ekonomik ve popüler kültüre dair konular da diplomasinin
önemli sacayakları haline gelmeye başlamıştır. Daha önceleri Türk dış
politikası açısından ayak bağı olarak görülen bu unsurlar, zamanla
Türkiye’nin artan yumuşak gücünün49, önemli bileşenleri haline dönüşmüştür. Öte yandan sivil aktörler çok boyutlu diplomasi içerisinde daha etkin roller oynamaya başlamışlardır.50 Türkiye daha etkin
bir arabulucu haline gelmiştir51 ve barış inşası (peacebuilding) çalışmalarına daha aktif katkılar sunmaya başlamıştır. Bu yeni yaklaşımla
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” prensibi gerçek anlamını bulmaya başlamıştır. Bu iki yeni yaklaşım Türk dış politikasına yeni enstrümanlar
ve birçok alanda açılım getirebilecek teknikler kazandırmıştır. Bu değişimde şüphesiz Türkiye’nin ekonomik gelişiminin ve büyümesinin
ve kültürel kaynaklarını, tarihi ve coğrafi derinliğini yeniden keşfetmeye çalışmasının da önemli etkileri olmuştur.
Son dönemde muhatap olunan ülkelerle devletler arası ilişkiler
düzeyinde ve yalnızca devlet güvenliğini merkeze alan yaklaşım terkedilerek, kamuoylarını ve insan güvenliğini önemseyen bir yaklaşım belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye özellikle Ortadoğu’da Hamas,
Hizbullah gibi devlet dışı aktörlerle temasa geçmiş; Irak, Afganistan
ve Lübnan gibi çoklu etnik yapıya sahip ülkelerdeki tüm gruplarla temaslarını sürdürmeye çalışmıştır. Dış politika işleyişinde görülmekte
olan diğer bir eğilim ise Türkiye’nin uluslararası kurum ve örgütlerde
daha aktif liderlik rolleri ve insiyatifler almasıdır. BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği, İKÖ Genel Sekreterliği, G-20 üyeliği, CICA (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia)
üyeliği ve dönem başkanlığı gibi yeni görevlerin yanı sıra daha önceden bu yana üye olduğu uluslararası kurumlarda daha aktif roller
almaya başlamıştır.
Türkiye’nin dış politika dağarcığına “ritmik diplomasi”, “komşularla sıfır sorun statejisi”, “stratejik derinlik”, “ortak tarihi ve kültürel
referanslar”, “toplu performans52”, “tüm taraflarla konuşabilen ülke”,
“herkes için güvenlik”, “maksimum işbirliği” gibi yeni kavramlar53
eklenmiştir. Türk dış politikası pratiğinde diğer önemli bir husus ise
Türkiye’nin bölgesel sorunlarda ve krizlerde artan bir şekilde oyna-
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makta olduğu, arabulucuk, kolaylaştırıcık, kriz yönetimi ve mekik
diplomasisi şekillerinde ortaya çıkan üçüncü taraf rolleridir. Türkiye
bölgesel barış ve istikrarın inşası konusunda giderek daha fazla yardımına başvurulan bir arabulucu haline gelmiştir. Bunun yanısıra
Türkiye’nin görüşleri özellikle bölgesel istikrar çabalarında referans
olarak daha fazla takip edilir hale gelmiştir.
Güvenliğe dair kaygılar halen Türkiye’nin stratejik öncelikleri arasında ön sıralarda olsa da askeri güvenlik bugün dış politika belirleme
konusunda Türkiye’nin en temel önceliği değildir. Türkiye güvenlik
ve dış politika algısını, ekonomi, kültürel ilişkiler ve kimlik sorunları
ve insani ihtiyaçları da içerecek şekilde daha geniş kapsamlı ve çok
boyutlu bir biçimde algılamaya başlamıştır. Bunun yanısıra kalkınma yardımları54, uluslararası anlaşmazlıklarda arabuluculuk rolleri55,
Lübnan, İran, Afganistan ve Kosova’da barış inşası süreçlerine ve dış
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve enerji nakil hatlarının şekillenmesi gibi konulara daha fazla önem vermeye başlamıştır. Komşularıyla ve küresel kamuoyuyla çok boyutlu ilişkiler geliştiren bir Türkiye, sosyo-kültürel etkileşimlere daha açık hale gelmiştir.
Türkiye süreç içerisinde dış politikasında askeri gücün ön planda olduğu bir milli güvenlik yaklaşımından; aktif, çok yönlü ve çok
boyutlu bir dış politika statejisine evrilmeye çalışmaktadır.56 Dışişleri
Bakanlığı yaptığı sıralarda, kendi dönemlerinde izlenen politikanın
önceki dönemlerden farklılaşmasına vurgu yapan Abdullah Gül, ‘değer temelli’ bir siyaset izleyerek, yumuşak güçlerini artırmaya çalıştıklarını vurgulamaktaydı.57 Bu dönüşümün en belirgin özelliği ise
dış politikanın belirlenmesinde yumuşak güç unsurlarının58 ve ekonomik faktörlerin59 daha önemli rol oynamaya başlamasıdır.
Türkiye’nin komşuları ile uzlaşı ve işbirliğini önceleyen yaklaşımı,
komşularının Türkiye’ye karşı tavrını da olumlu yönde değiştirmektedir. “Komşularla sıfır sorun politikası”, Türkiye’nin komşuları ile
ilişkilerinde son derece etkin, yapıcı ve çift yönlü bir dönüşüm sağlamıştır. Bu politika, yumuşak güç teorisyeni Joseph S. Nye’nin başarılı yumuşak güç politikası olarak gösterdiği Franklin Roosevelt’in
1930’larda Latin Amerika’ya yönelik olarak uyguladığı “iyi komşuluk
politikası”na da benzerlikler göstermektedir.60 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının etkilerinin hissedildiği bir ortamda ABD’nin Avrupa ile ekonomik ilişkilerinde aksaklıklar yaşanmaktaydı. Öte yandan
II. Dünya Savaşı öncesi küresel bir kutuplaşmanın ve otoriter ve sal-
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dırgan liderlerin güç kazandığı bir ortamdı. Böyle bir ortamda, ABD
kendi güvenliğini ve istikrarını daha önce gözardı ettiği komşuları ile
yapıcı ilişkiler geliştirerek sağlamıştı.61 İşgal salgınından etkilenmeyerek, komşularıyla yapıcı ilişkiler geliştirmeyi tercih etmek, ABD’yi
Savaş sonrasında küresel liderliğe taşıma konusunda etkili olmuştur.
Türkiye de Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’dan oluşan istikrarsız
çevresinde, komşularına güven ve istikrar telkin eden bir aktör olmayı stratejik bir tercih olarak benimsemeye başlamıştır.
Bölgesel sorunlarda oynadığı yapıcı üçüncü taraf rolleri (arabulucu, kolaylaştırıcı, gündem belirleyici) Türkiye’nin uluslararası arenada itibarını artırmaktadır. Ayrıca, bölgesinde barış ve istikrarı ilgilendiren konularda gerekirse önleyici tavır sergileyebilme kabiliyeti
ve kararları sorgulama çabaları Türk dış politikasının müstakil, adil
ve değerleri dışlamayan bir yaklaşımla hareket edebildiği kanaatini
oluşturmuştur. Özellikle ABD’nin Irak işgali karşısındaki eleştirel tutumu62, İsrail’in Lübnan ve Gazze’ye yönelik İsrail operasyonları aleyhine göstermiş olduğu net tavırlar63, İran nükleer sorununun diplomatik yöntemlerle çözülmesi için yapmış olduğu girişimler, ve silahlı
mücadelenin dışında kalması ve İslami değerleri küçültücü karikatürlerin yayınlandığı Danimarka’nın önceki başbakanı Anders Fogh
Rasmussen’in NATO Genel Sekreterliği görevine getirilmesi esnasındaki eleştirel tavrı64 Batı kamuoylarında kısmen olumsuz algılanmıştır. Ancak Türkiye bu tavırları ile bulunduğu bölgede önemli bir kamuoyu desteği yakalamıştır.65 Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkilerinin
dinamiğinde de değişiklikler meydana gelmektedir. Türkiye’nin tek
taraflı bağımlılığı zamanla tarafların çıkarlarının ve değerlerinin müzakere edildiği bir ilişki biçimine dönüşmektedir. Tüm bu stratejiler
ve dış politika pratikleri birlikte incelendiğinde Türkiye’nin hem ikili
ilişkilerinde, hem de bölgesel sorunlarda üçüncü taraf olarak uygulamaya çalıştığı dış politika yaklaşımının dış politika yapımındaki Çatışma Çözümleri enstrümanları ile paralellik gösterdiği görülecektir.
Aşağıda bu pratiklerin Türkiye’nin Ortadoğu politikalarına somut
yansımaları incelenecektir.
Türk Dış Politikası Kimliğindeki Dönüşümün Sahaya
Yansımaları
Türkiye’nin düzen kurucu aktör rolü, sahada çatışma çözümleri
pratiklerinin daha aktif bir şekilde uygulanması biçiminde karşılık
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bulmuştur. Türkiye bölgesel krizlerde güvenilir bir arabulucu rolü kazanarak Lübnan ve Irak’ta etnik ve mezhepsel gruplar arasında dengeli ilişkilerin sürdürülmesi için çaba harcamıştır. Öte yandan yine
Ankara, İsrail-Suriye arasında arabuluculuk yapmış ve Irak-Suriye
arasında da sorunların aşılması noktasında uzlaştırma çabalarında
bulunmuştur.66 Türkiye İran nükleer krizininin diplomatik yöntemlerle çözümlenebilmesi için aktif bir diplomasi yürütmektedir. Türkiye Irak’ta direnişi destekleyen Sünni grupların siyasi sürece dâhil
olarak birleşik Irak’ın geleceğinde daha aktif rol almaları için başarılı
girişimlerde bulunmuştur.67 Tüm bu süreçlere ek olarak kamuoyuna
yansımayan çok sayıda resmi, gayri resmi ve ikinci kanal temaslar olmuştur. Bu temaslarda düşünce kuruluşları, akademik kurumlar, sivil
toplum kuruluşları ve iş hayatı örgütleri yer almışlardır. Türkiye’nin
bölgesel sorunlarda adil ve aktif bir üçüncül taraf haline gelmesi aynı
zamanda Türkiye’nin Ortadoğu’daki artan etkisi ve yumuşak gücünün en önemli kaynaklarındandır. Bu bölümde, Türkiye’nin yeni dış
politika prensiplerinin ve yaklaşımlarının pratikteki karşılıkları incelenecektir.
Irak’ta Değişen Roller
Türkiye’nin Ortadoğu’ya dair dış politika paradigmasındaki değişimin en belirgin biçimde görüldüğü örnek şüphesiz Irak olmuştur. Irak, özellikle de Kuzey Irak, ile ilişkiler Türkiye’nin iç güvenliği
ve PKK ile mücadelesi boyutuyla hassas olduğundan ikili ilişkilerde
önemli gerilimler de yaşanmıştır. Birinci Körfez Savaşı’nın (1991)
Türkiye’ye güvenlik ve ekonomi açısından çok ciddi maliyetleri olmuştu. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ABD yanında yer alarak, müdahalede Türkiye’deki üslerin kullanılmasına destek vermiştir.
Ancak böylece Türkiye, Irak’ta otonom bir bölgenin oluşmasına dolaylı biçimde katkıda bulunmuş ve bu da bölgede bir otorite boşluğu
doğurmuştur. Irak’la ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından 1990’lı
yıllar Türkiye için kayıp yıllar olmuştur. Gerek terörle mücadele gerekse güneydoğusundaki ekonomik geri kalmışlık Türkiye’nin diğer
kesimlerinde de önemli maliyetler doğurmuştur.
ABD’nin Irak’ı işgali ve 1 Mart tezkeresi Türkiye’nin Ortadoğu siyaseti açısından belki de en önemli dönüm noktası olmuştur. Türkiye
eğer 1 Mart tezkeresini Meclisinden geçirerek Irak’ın ABD tarafından
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işgaline ortak olsaydı bölgede şu an oynadığı rolleri oynayamayabilirdi. Irak işgaline destek vermemesi Türkiye’nin bölgedeki yumuşak
gücüne de önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye’nin düzen kurucu müstakil aktör olarak önünü açan şey, 1 Mart tezkeresindeki beklenmedik tavrı olmuştur. Ancak 1 Mart sonrasında Irak ve ABD ile
ilişkilerde son derece sancılı bir dönem yaşanmıştır. Türkiye’nin Irak
politikasında güvenlik paradigmasından çok boyutlu yapıcı ilişkilere
geçişi sıkıntılı ve tartışmalı olmuştur. Kasım 2007 itibari ile ilişkiler
tersine dönmüş ve Irak ile üst düzey stratejik işbirliğini içeren adımlar
atılmıştır.
2003’teki işgalin ardından 1999-2003 arasındaki kısmi sükunet
dönemi sona ermiş ve PKK Kuzey Irak’daki yönetim boşluğundan
da faydalanarak Kandil Dağı üzerinden Türkiye topraklarına saldırılarını artırmıştır.68 Bu dönemde Türk kamuoyunda ABD ve Kuzey
Irak Bölgesel Yönetiminin PKK’ya dolaylı destek verdiği veya PKK
ile mücadelede destek olmadığı yönünde bir anlayış hakimdi. Türkiyedeki resmi ve sivil aktörlerin temel korkusu Irak’ın Kuzeyinde bir
Kürt devleti kurulması ihtimali idi. Türkiye böyle bir ihtimale karşı
güvenlik kaygılarından dolayı bölgede Türkmenler üzerinden bir etki
alanı oluşturmaya çalışmıştır ancak bu yaklaşım kısa sürede terk edilmiştir. Irak, uzun süre Türkiye’nin Ortadoğu gündeminin en önemli
maddesi olarak kalmış ve bu dönemde strateji belirlenmesinde güvenlik bürokrasisi de etkin roller üstlenmiştir.
5 Kasım 2007 protokolü Türkiye ve ABD arasında PKK ile mücadele ve Irak’ta güvenliğin sağlanması konularında varılan mutabakata
işaret etmiştir. Bu mutabakat ile Türkiye’nin Irak konusunda güvenliğe ilişkin temel kaygıları büyük oranda giderilmiş, diplomasi ve çok
yönlü ilişkilerin de önü açılmıştır. Bu mutabakattan sonra Türkiye,
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile çok yönlü ve daha aktif bir diplomasi yürütmeye başlamıştır.69 Türkiye Irak politikasını sıfır toplamlı bir
oyun gören yaklaşımı ve bu yaklaşımın pratik enstümanları olan “kırmızı çizgiler”, “tehditler ve baskılar”, “bazı aktörleri gözardı etme” ve
ilişkilere tepeden bakma yaklaşımını terk etmiştir. Türkiye’nin Irak’da
düzen kurucu aktör olarak ön plana çıkan yaklaşımı “maksimum
iletişim ve işbirliği”, “tüm aktörlerle olumlu ilişkiler”, “ekonomik ve
kültürel işbirlikleri”, “üçüncü taraflarla sorunlar durumunda arabuluculuk” ve “barış inşası süreçlerine katkılar” şeklinde özetlenebilecek
yeni araçlar kullanmaya başlamıştır. Bu yaklaşım ve pratik araçların
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gerek Irak’ın ve bölgenin istikrarı için gerekse ikili ilişkiler konusunda son derece yapıcı katkıları olmuştur. Türkiye bugün Irak’ta tüm
taraflarla konuşabilen tek ülke konumundadır. Sünni liderlerin yanı
sıra Kuzey Irak bölgesel yönetimi ve Şii liderlerle de son derece yapıcı ilişkiler geliştirilmiştir.70 Türkiye’nin Irak’ın istikrarı konusundaki
belki de en önemli girişimi Irak’a Komşu Ülkeler Platformu olmuştur.71 Irak’a Komşu Ülkeler Platformu, Türkiye’nin girişimleri ile ilke
kez 23 Ocak 2003’de İstanbul’da toplanmıştır. Platformun başlardaki
hedefi Irak’ın ABD tarafından işgalini önlemekti.72 Ancak platform,
ABD’nin 2003 yılının Mart ayında başlattığı Irak işgalinin ardından,
işgalin bölge ülkeleri açısından yıkıcı etkilerini kontrol altına almayı
ve Irak’ta işgal sonrası istikrarı yeniden sağlamayı hedeflemiştir.73 5.
Toplantının ardından, Irak da toplantılara katılmaya başlamıştır.74 10
kez resmi 3 kez de gayri resmi olarak toplanan platform, Türkiye’nin
girişimleri ile genişletilmiştir.75 Platforma BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri (P5) ve G8 üyeleri de dâhil edilmiştir.76 Türkiye Irak’ın
bütünlüğü ve istikrarı için uluslararası platformları yapıcı bir şekilde
kullanmış ve bu konuda uluslararası camiada daha geniş çaplı destek
arayışına girmiştir. Irak’ın istikrarına dair hususlar Türkiye tarafından İKÖ, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Arap Ligi gibi
platformlarda sıkça dile getirilmiştir.
Türkiye Irak’ta direnişçi Sünni gruplarla temasa geçerek onların
siyasi süreçlere dahil olmaları konusunda çaba sarfetmiştir.77 Genişletilmiş Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları üç kez toplanmış ve Irak’ın
istikrarı ve geleceği açısından önemli bir ortak forum oluşturmuştur. Iraklı Sünni gruplar 2005 ve 2010 seçimlerine katılarak Irak’ta
oyunbozan aktörler olmaktan çıkmış, Irak’ın geleceği ve barış inşası
için daha yapıcı roller oynamaya başlamışlardır. Türkiye 2010’da hükümetin kurulması esnasında yaşanan krizini aşmak için bu gruplar
arasında zaman zaman mekik diplomasisi ve arabuluculuğu da içeren
çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Türkiye’nin özellikle süreçte kendilerini dışlanmış hisseden Sünni grupları zaman zaman önceleyen tavrı diğer aktörlerce eleştiriye uğramıştır, ancak Irak’daki etnik ve mezhepsel gruplar arasındaki hassas denge bu grupların katılımı olmadan
sağlanamazdı. Ankara, Iraklı tüm grupların kendilerini rahatça ifade
edebildikleri ve üçüncü taraflarla irtibat kurabildikleri bir platform
haline gelmiştir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani de PKK ile mücadele konusunda, Türkiye’nin yanında daha ılımlı mesajlar vermeye başlamıştır.78
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Irak ile siyasi ilişkilerdeki iyileşmeye paralel olarak ekonomik
alanda da daha kapsamlı işbirliğine gidilmiştir. 2009 yılı içerisinde
Irak ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına karar verilmiştir. Başbakan Erdoğan’ın 9 bakan ile yaptığı
Bağdat ziyaretinde iki ülke arasında sağlık, tarım ticaret, güvenlik,
enerji ve çevre gibi konuları içeren 40 anlaşma imzalanmıştır. Bu
toplantılardan iki ülke arasındaki sınır kapılarının üçe çıkarılmasını,
İstanbul-Basra arasında demir yolu kurulmasını ve Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının kapasitesinin artırılmasını da içeren anlaşmalar yapılmıştır.79 Bölgedeki petrol ve doğalgazın Avupa piyasasına
nakli konusunda Türkiye’deki petrol ve doğalgaz boru hatlarının daha
etkin kullanılması, Irak’ın yeniden inşası ve barış ve istikrarın tesisi
açısından önemli adımlardı. Türkiye, Basra, Musul ve son olarak da
Erbil’de konsolosluklar açarak Irak ile karşılıklı etkileşimi artırmaya
çalışmaktadır.80 Türk müteahhitleri ve iş adamları da Irak’ın yeniden
inşası için önemli projelere imza atmaktadırlar.81
Türkiye’nin Suriye-İsrail Arasında Yarım Kalan
Arabuluculuğu
Türkiye’nin Suriye ve İsrail ile ilişkileri ve iki ülke arasında oynadığı üçüncü taraf rolleri son derece inişli çıkışlı bir seyre sahiptir.
Suriye 1990’lı yılların sonunda Türkiye’nin neredeyse savaşın eşiğine
geldiği bir ülke iken, İsrail aynı dönemde Türkiye’nin üst düzey askeri ve staratejik işbirliği içerisinde olduğu bir ülke idi. 1990’lı yılların
sonlarında Türkiye’nin Ortadoğu vizyonu, ABD ve İsrail ekseninde
şekillenmekteydi. Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin bu derece olumlu
seyretmesinde Oslo Barış sürecinin de önemli katkısı olmuştur. Türkiye, 1996-1997 yıllarında, İsrail ile askeri eğitim, istihbarat paylaşımı,
askeri sanayide işbirliği konularını da içeren anlaşmalar imzalamıştır
ve bu anlaşmalar bölgede tedirginliklere de neden olmuştur. Türkiye
ile İsrail arasındaki yakın ilişkiler 2002 sonrasında da devam etmiştir.
Türkiye, hem İsrail hem de Suriye ile kurduğu iyi ilişkiler sonucu,
bir yandan Suriye’nin uluslararası camiadan dışlanmasını engellemeye çalışırken öte yandan bu iki ülkenin sorunlarını müzakeresi için
dengeli bir ortam oluşturmaya ve iletişimi sürdürmeye çalışmıştır. İki
ülke arasındaki dolaylı temasların, doğrudan anlaşma imzalanması
ile sonuçlanmamasında İsrail’in Aralık 2008’de Gazze’ye yönelik yap-
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tığı Dökme Kurşun Harekatının önemli etkisi olmuştur. Ayrıca, İsrail
güvenlik güçlerinin Gazze’ye insani yardım götüren Türk bandıralı
Mavi Marmara Gemisine uluslararası sularda opeasyon düzenleyerek 9 Türk vatandaşını öldürmesi de Türkiye-İsrail ilişkilerini kopma
noktasına getirmiştir.82
Türkiye’nin Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk rolünü üstlenebilmesi Suriye ile ilişkilerini 1990’ların sonundan itibaren düzeltmesi ile mümkün olmuştur. Hatırlanacağı üzere Türkiye ve Suriye
arasında 1990’lı yılların sonuna değin PKK’ya verdiği destek ve Abdullah Öcalan’a Şam’da ev sahipliği etmesi, su sorunu ve Hatay sorunu nedeniyle gerilimli bir dönem yaşanmıştır. İki ülke Ekim 1998’de
savaşın eşiğine gelmiştir. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla
Ateş Reyhanlı’da yaptığı konuşmasında Türkiye’nin Suriye’deki PKK
varlığına müdahale edeceğinin sinyalini vermiştir.83 İki ülke arasındaki kriz Mısır ve İran’ın arabuluculuğuyla çözülmüş ve 19-20 Ekim
tarihleri arasında Adana’da krizi bitiren bir protokol imzalanmıştır.84
Adana süreci Suriye-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştur. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Hafız Esad’ın
cenazesine gitmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin seyrini olumlu yöne
çevirmiştir.85 Türkiye 2000’li yıllarda Suriye’nin uluslararası tecritten
kurtulabilmesi için çaba sarfetmiştir. İki ülke arasındaki üst düzey
ziyaretler, serbest ticaret anlaşmaları, vizesiz geçiş rejimi ve 2009’da
Stratejik İşbirliği Konseyi oluşturulması86, Türkiye’nin Suriye nezdindeki etkisini de üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye adeta, Suriye’nin uluslararası camia ile bağlarını sağlamlaştırmıştır.
Türkiye’nin İsrail ile ilişkileri ise İkinci İntifada’nın 28 Eylül
2000’de patlak vermesinin ardından kademeli olarak düşüşe geçmiştir. Bülent Ecevit, İsrail’in 2002’deki Cenin Mülteci Kampı saldırısını
“soykırım” olarak nitelemiş87, Başbakan Erdoğan ise İsrail’in Filistinlilere orantısız güç kullanımını “devlet terörü”88 olarak tanımlamış
ve İsrail’in Lübnan’ı işgalini “gayri meşru” saymıştır. 2008’deki Gazze
saldırıları, Başbakan Erdoğan’ın Davos çıkışı ve Mavi Marmara olayı,
Türkiye’nin İsrail nezdindeki arabuluculuk konumunu zayıflatmıştır
ancak Türkiye süreç içerisinde önemli roller oynamıştır.
Türkiye, Suriye ve İsrail arasındaki ilişkileri Beşar Esad’ın 2004’deki
ziyaretinin ardından ikincil kanallardan (track two) sürdürmeye başlamıştır.89 Ehud Olmert, 2006 Eylül’ünde Suriye ile İsrail arasındaki
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arabuluculuğun resmi kanallara taşınması çağrısında bulunmuştur
ancak süreç İsrail’in 2007 Eylül’ünde Suriye’deki askeri mevzileri Türk
hava sahasını da kullanarak bombalaması ile sekteye uğramıştır.90
Resmi görüşmeler için önemli bir hazırlık süreci ve dolaylı temaslar
Mart 2007 ile Mayıs 2008 arasında yürütülmüştür.91 Mayıs 2008 ile
Aralık 2008 arasında Türkiye’nin arabuluculuğu ve mekik diplomasisi ile İstanbul’da 4 dolaylı görüşme yapılmıştır. Bu dolaylı temaslarda
taraflar anlaşma protokolüne oldukça yaklaşmışlardı.92 Suriye-İsrail
anlaşması Ortadoğu barışı için en önemli adımlardan biri olabilirdi.
Ancak bu sürecin sona ermesinde, Olmert’in İsrail iç siyasetinde zayıflayan konumunun da önemli etkisi olmuştur.
İsrail bu süreç ile Suriye, İran ve Hizbullah ve Hamas arasındaki
bağı zayıflatmayı hedefliyordu. Suriye ise uluslararası izolasyondan
kurtularak uluslararası camia ile daha yapıcı ilişkiler geliştirmeyi hedefliyordu.93 İsrail Başbakanı Ehud Olmert Aralık 2008’de sürecin resmiyet kazanması ve doğrudan temasların yapılmasının önündeki son
engelleri konuşmak için Ankara’yı ziyaret etmiş ise de süreç İsrail’in
5 gün sonra Gazze’ye girmesi ile son bulmuştur. Ortadoğu Barışı’nın
önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye-İsrail geriliminin
ortadan kalkması, Türkiye’nin “düzen kurucu” aktör rolü için önem
arzetmekteydi. Sonuç itibari ile Türkiye’nin arabuluculuk girişimleri
ve ikinci kanal temaslar, gelecekteki bir Suriye-İsrail anlaşması için
temel teşkil edecektir. Suriye ile üst düzey siyasi ilişkilerin yanı sıra,
vizesiz geçiş, turizm, ticaret ve toplumlararası ilişkiler gibi alanlarda
kalıcı işbirlikleri oluşturulmuştur. Bu işbirlikleri ve ilişkilerin, mevcut
durumda siyasi kriz yaşayan Suriye’nin değişimini ne şekilde etkileyeceğini ise zaman gösterecektir. Suriye’de veya Türkiye’de siyasi aktörler değişse de iki ülke halkları arasındaki etkileşimler toplumun
tabanında devam edecektir.
Hamas’ın Siyasi Denkleme Dahil Edilmesi Çabaları ve
Filistin’e Kalkınma Yardımları
Türkiye’nin son dönemde Batı kamuoyunda belki de en fazla eleştiriye maruz kalan hamlesi Hamas siyasi lideri Halid Meşal’in 2006’daki
Türkiye ziyareti olmuştur. Türkiye, tüm taraflarla görüşme yaklaşımı
çerçevesinde, Gazze’de Ocak 2006’da yapılan meşru seçimlerle parlamento çoğunluğunu eline geçiren Hamas liderini, 2006 Şubat’ında
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Ankara’da kabul etmiştir. Filistin Parlamentosu’nda 132 sandalyenin
76’sını kazanana Hamas’ın siyasi lideri Halit Meşal, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından, Dışişleri Bakanlığı yerine AKP
Genel Merkezinde konuk edilmiştir.94 Meşal ziyareti Batı kamuoyunda ve Türkiye’deki bazı medya ve siyaset çevrelerince “terör örgütüne
destek” şeklinde eleştirilmiştir. Türkiye’ye bu konuda yapılan diğer bir
eleştiri de Hamas ile temasın Gazze Başbakanı İsmail Haniye yerine,
Şam’da sürgünde yaşayan Halid Meşal üzerinden yapılmasıydı. Dönemin başbakan danışmanı Ahmet Davutoğlu, Hamas’ta son sözü söyleyenin Şam’daki kadro olduğu gerekçesi ile böyle bir tercihin yapıldığını ifade etmiştir.95 Türkiye temelde devlet veya devlet dışı tüm ilgili
ve meşru taraflar siyasi müzakere süreçlerine dahil olmadan gerçekçi
ve kalıcı bir uzlaşıya varılamayacağı ön kabulu ile hareket etmiştir.
Bu çerçevede Hamas’ın Filistin siyasetinde daha etkin ve yapıcı roller
oynaması için çaba sarfetmiştir. Öte yandan Sünni bir direniş örgütü olan Hamas’ın, İran yerine Türkiye’ye daha yakın olması ve şiddet
harici yöntemlerle yoluna devam etmesi ABD başta olma üzere Batılı
devletlerin de işine gelmekteydi.96
Hamas’ın intihar saldırılarına son vermesinde ve 2007’deki, İsrail’i
tanımayı da içeren, Arap Barış Planını tanımasında Türkiye’nin
önemli etkisi olmuştur. Ancak tüm bu çabalar İsrail’in 2008’de
Gazze’ye yönelik başlattığı Dökme Kurşun Harekatını engelleyememiştir.97 Gazze saldırısının sona ermesinin ardından ateşkes görüşmelerinde Türkiye’nin çok önemli katkıları olmuştur.98 Türkiye, Hamas üzerindeki etkisini kullanarak ateşkes için önemli girişimlerde
bulunmuştur. Türkiye Dökme Kurşun Harekatı boyunca Hamas ile
iletişim kanallarının açık tutulması ve Hamas ile Batılı liderler arasındaki iletişimi sağlama konusunda son derece etkin bir şekilde çalışmıştır. Mısır’da yapılan ateşkes görüşmeleri esnasında Türk diplomatlar Kahire ve Şam arasında mekik dokuyarak görüşmelerin tıkanan
noktalarında önemli katkılarda bulundular:
O ateşkes o sırada Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu’dan Sorumlu
Müsteşar Yardımcısı Feridun Sinirlioğlu’nun Tel Aviv’de; Ahmet
Davutoğlu, Hakan Fidan ve Ömer Orhon’un Şam ve Kahire’de
günler ve geceler boyu süren arabuluculuk çabalarının sonucunda
sağlanmıştır.99

Türkiye’nin ateşkes konusundaki çabaları Avrupalı liderler tarafından da taktirle karşılanmıştır. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mü-
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barek ve Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas Türkiye’nin Hamas
ile irtibatından rahatsız olmuşsa da zamanla kendileri de Türkiye’nin
bu konudaki desteğine başvurdular. Sonuçta Türkiye’nin çabaları,
Hamas’ı sistem içi bir aktör olarak tutma konusunda önemli katkılarda bulunmuştur.
Türkiye’nin Filistin’de barışın inşasına yönelik diğer bir katkısı
ise Filistin’in ekonomik altyapısına güçlendirme yönünde olmuştur.
İsrail’in 2005’de Gazze’den çekilmesinin ardından bölgede kalıcı barışın sağlanması için bazı kalkınma projeleri geliştirilmeye çalışılmıştır.
İsrailli yetkililer bölgede kalkınma yardımları ve sanayi alt yapısının
oluşmasına olumlu bakmaktaydılar ve bu çerçevede TOBB (Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği), Gazze’de “Barış için sanayi” girişimine öncülük etmiştir.100 Ancak Gazze’de gerekli istikrar sağlanamayınca proje Batı Şeria’ya kaydırılmıştır. Bölgeye yatırım çekmenin kalıcı barış
için en önemli adımlardan biri olacağı düşünülmekteydi ve bu konuda gerekli planlamalar yapılmıştır. Proje Türk, Filistin ve İsrail hükümetlerince de desteklenmiştir. TOBB’un girişimi sadece ekonomik ve
sosyal alt yapının gelişmesine, özel sektörün oluşmasına ve istihdama
değil aynı zamanda uzun vadeli güvenliğe de katkıda bulunacaktı.101
Öte yandan TİKA (Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı), Filistin’de
daimi ofis açarak insani ihtiyaçların karşılanması ve kalkınma yardımlarının yerlerine ulaştırılması için çalışmalarda bulunmaktadır.
Batı Şeria’da okul, meslek okulu, hastane kurulması için destek verilmiştir. TİKA ve kalkınma destekleri yeni Türk dış politikasınının en
önemli sacayaklarından biri haline gelmiştir.102
Lübnan’da Yeni Roller
Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin 2005 yılı Şubat’ında bombalı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, iç savaş sonrası kısmi bir
sükunet dönemi yaşayan Lübnan açısından bir dönüm noktasıydı.
Hariri suikasti sonrası Lübnan’da Suriye yanlıları ve karşıtları arasında bir bloklaşma yaşanmıştır.103 Uluslararası kamuoyu ve Lübnan’daki yerel aktörlerin çoğu patlamalardan Suriye’yi sorumlu tutmuştur.
Zayıf ve kırılgan bir siyasi yapısı olan Lübnan, Irak işgali sonrası
Ortadoğu’da meydana gelen etnik ve mezhepsel kamplaşmalardan
en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Ortadoğu üzerindeki hegemonya mücadelesi Lübnan’da dolaylı savaşlar (proxy war) şeklinde
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ortaya çıkmaktaydı. Bu nedenle Lübnan’da çıkabilecek bir çatışma
Ortadoğu’nun tümünü etkileyebilme potansiyeline sahiptir. Bu karmaşık tabloya İsrail işgali ve müdahaleleri de eklenince Lübnan’daki
durum daha da içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Ortadoğu’da düzen kurucu bir rolü benimseyen Türkiye’nin, Lübnan’daki gelişmelere
duyarsız kalması beklenemezdi. Türkiye, Lübnan’daki karmaşık yapıyı ve istikrarsızlık ortamını dikkate alarak, diğer Ortadoğu’daki diğer
girişimlerden farklı olarak Lübnan’daki gelişmelere uluslararası aktör
ve kurumlarla daha koordineli bir şekilde müdahil olmuştur.
12 Temmuz 2006 tarihinde Hizbullah militanlarının sınırı geçerek,
üç İsrailli askeri öldürmesi ve ikisini rehin alması ve karşılık olarak
İsrail’in askeri operasyon başlatması üzerine patlak veren savaş, BM
Güvenlik Konseyi’nin 1701104 sayılı kararının taraflarca onaylanması
ile son buldu. 14 Ağustos 2006’da ateşkes yürürlüğe girmesine karşın,
Lübnan’da istikrarın sağlandığını söylemek mümkün değildir. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından 11 Ağustos 2006
tarihinde kabul edilen 1701 Sayılı Karara göre; ‘‘Güney Lübnan’a 15
bin kişilik Barış Gücü konuşlandırılması’’ öngörülmüştür.105 Nitekim
TBMM 5 Eylül 2006 tarihinde Lübnan’daki Barış Gücüne katılmak
üzere birlik gönderme konusunda karar almış ve Türk Birlikleri 19
Ekim 2006’da gönderilmiştir. Türkiye BM Lübnan Geçici Görev Gücü
(UNIFIL) misyonuna 1000 personel ile katkıda bulunmaktadır.106
Ortadoğu’daki tüm etnik, dini ve mezhepsel unsurları bünyesinde
barındıran Lübnan, aynı zamanda Ortadoğu’yu etnik, mezhepsel ayrımlar üzerinden şekillendirme operasyonunda bir laboratuar vazifesi görmektedir. Bu nedenle Lübnan’da barış ve istikrarın sağlanması
Ortadoğu’nun tümü için hayati öneme sahiptir. Türkiye UNIFIL çerçevesinde oynamakta olduğu rollerin yanı sıra Lübnan’daki özellikle
Müslüman aktörlerin çoğu ile olumlu ilişkilere sahiptir. Türkiye bölgenin genelinde Şii-Sünni geriliminin önüne geçmek için çaba sarfetmiş ve özellikle Hizbullah ve Hariri bloğu arasında arabuluculuk
yapmaya çalışmıştır. Türkiye’nin Lübnan’daki Sünniler üzerinde etkisi
kayda değerdir, ancak diğer etnik, mezhepsel ve dini gruplarla da çeşitli düzeylerde ilişkiler yürütmektedir. Türkiye UNIFIL bünyesinde
askeri personel katkısında bulunmadan önce bölgedeki aktörlerin de
zımmi onayını almıştır. BM barışgücü UNIFIL de Lübnan’da istikrarı sağlamaya yetmemiştir; zira Lübnan Ortadoğu’nun genelinde
meydana gelen hareketlenmelerden ve gerilimlerden en fazla etkile-
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nen ülke olma konumundadır. Buna karşın, Hizbullah Lübnan siyasi
denklemindeki belirleyici aktör haline gelmiştir.
Lübnan’da Ocak 2011’de, 30 bakanlıktan oluşan Kabinenin Hizbullah kanadını temsil eden 11 üyesi istifa ederek hükümeti düşürmüştür.107 Hizbullah temsilcileri, 2005 yılında Hariri suikastini araştırmak için kurulan Uluslararası Hariri Soruşturma Mahkemesinin
siyasileştiği gerekçesi ile istifa etmişlerdir. Bu durum neticesinde,
siyasi yapısı zayıf olan Lübnan yeni bir siyasi krize sürüklenmiştir.
Hizbullah, kendi mensuplarının isimlerinin BM raporunda ABD ve
İsrail’in baskıları sonucu yer aldığını iddia etmiştir. İstifalar Başbakan Saad Hariri’nin Washington’da olduğu döneme denk gelmiştir.108
Hizbullah’a yakın blok, Mahkemeyi İsrail’in güdümünde olmakla suçlarken Başbakan Saad Hariri ise Mahkemenin soruşturma ve
yargılama sürecini desteklemekteydi. Saad Hariri, Washington’dan
doğrudan Ankara’ya gelerek Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı
Davutoğlu ile görüşmüştür109. Görüşmelerde temasların Suudi Arabistan ve Suriye arabuluculuğu ile devam edilmesine karar verilmiştir. Ancak Suudi Arabistan ve Suriye’nin arabuluculuğu krizde bir
çözüm üretememiştir. Daha sonra Katar ve Türkiye arabulucu olarak
devreye girmesiyle Suriye’nin başkenti Şam’da görüşmeler yapılmıştır.
Ancak bu görüşmelerden de somut bir çözüm çıkmamıştır.110 Hükümet krizi Hizbullah’ın desteklediği aday Necip Mikati’nin hükümeti
kurması ile son bulmuştur.111 Türkiye, Lübnan’daki hükümet krizinin
aşılmasında aktif bir rol oynamıştır ancak Türkiye’nin arabuluculuk
girişimleri Lübnan’da krizi çözme konusunda yeterli olmamıştır. Bununla birlikte daha önceki dönemlerin aksine, Türkiye Lübnan’da bir
kriz durumunda ilk akla gelen arabuluculardan biri haline gelmiştir
ve Lübnan halkı nezdindeki toplumsal meşruiyetini de artırmıştır.
İran Nükleer Krizi ve Türkiye
Türkiye’nin komşularla sıfır sorun ve çok boyutlu diplomasi yaklaşımının en önemli test alanlarından biri son dönemde İran ile ilişkisi olmuştur. İran ile ilişkiler 1990’lı yıllarda teröre destek ve karşılıklı
rejim ihracı iddiaları çerçevesinde gerilimli bir şekilde seyretmiştir.112
İran, Irak işgali sonrası Ortadoğu’da oluşan güç boşluğunda kendine
belli bir etki alanı oluşturmaya çalışmıştır. Bu durum Türkiye’nin Batılı
müttefiklerinin bölgeye yönelik uzun vadeli planları ile çelişmektedir
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ve bu mücadele halen pek çok farklı alanda kendini göstermektedir.
Türkiye’nin Batılı müttefikleri, İran’ın Ortadoğu’nun yeni mimarisi
içerisinde daha pasif ve uyumlu roller oynamasını beklemektedirler.
İran ise bu beklentilere özellikle Şiilik siyaseti ve direniş söylemi üzerinden kendi direniş bloğunu oluşturarak karşılık vermektedir. Türkiye “merkez ülke” ve “düzen kurucu aktör” perspektifi çerçevesinde
bölgede oluşabilecek mezhepsel ayrımlara ve bloklara karşı çıkmaktadır ve bölgede azami iletişim ve işbirliğinin tüm tarafların menfaatine
olduğunu savunmaktadır. Öte yandan, İran veya bölge dışı aktörlerin
bölgede siyasi ve askeri hegemonya oluşturmalarına da karşı çıkmaktadır. Türkiye’nin İran nükleer krizinde müstakil roller oynaması Batı
kamuoyunda eleştiriye uğramaktadır ancak Türkiye’nin üçüncü taraf
rolleri bu tavrı sayesinde mümkün olabilmiştir.
İran’a ilişkin en sık tartışılan husus ise İran’ın nükleer programı
ve bunun Batı’da uyandırdığı tedirginliktir. İran’ın nükleer silahlara
sahip olması Türkiye dahil bölge ülkelerini ve diğer Batılı devletleri tedirgin etmektedir ve bu konuda İran’ın uluslararası toplumdan
izolasyonunu da içeren birçok adım atılmıştır. Gerek İran, gerekse
Batılı müttefikleri Türkiye’nin bu gerilimli tablo içerisinde bir taraf
belirlemesini beklemektedirler ve bu konuda Türkiye’ye çeşitli vasıtalarla baskılar da uygulamaktadırlar. Türkiye ise belirlediği dış politika ilkeleri çerçevesinde İran politikasını sürdürmekte ve bu gerilimli
denklemde arabulucu veya kolaylaştırıcı olarak tarafsız ve daha yapıcı
roller oynamaktadır. Türkiye’nin bu konudaki tavrı çok net bir şekilde
ortaya konulmuştur:
ӽӽTürkiye nükleer silahların yayılmasına karşıdır.
ӽӽİran’ın nükleer silahlara sahip olması Türkiye’nin bölgesel
çıkarlarına aykırıdır.
ӽӽTürkiye nükleer silahlar konusundaki ikircikli yaklaşımlara
karşıdır, İsrail de dâhil olmak üzere tüm taraflara aynı muamele
yapılmalıdır.
ӽӽBarışçıl nükleer enerji tüm ülkelerin hakkıdır.
ӽӽİran nükleer sorunu diplomatik yöntemlerle çözülmelidir.
ӽӽTürkiye üçüncü taraf (arabulucu/kolaylaştırıcı) olarak İran
nükleer sorununun barışçıl yollardan çözümlenmesi için her
türlü katkıyı vermeye hazırdır.113
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Türkiye, İran’a yaptırımların artırılmasına karşı çıkmakla birlikte
yaptırım politikalarının Irak ve Kuzey Kore örneklerinde de görüldüğü üzere sorunun çözümüne katkıda bulunmadığını düşünmektedir.
Ekonomik yaptırım ve ambargolar daha çok sivil halkları ve bölge
devletlerini olumsuz etkilemektedir. İran’dan gelen petrol ve doğalgaz Türkiye’nin enerji konusunda Rusya’ya bağımlılığını azaltmaktadır. Bundan dolayı Türkiye, kendi ekonomik kalkınması için bu
noktada, İran ile işbirliğine gereksinim duymaktadır. Türkiye’nin bu
konudaki diğer bir yaklaşımı ise; Batı ile İran arasında nötr kalarak
arabuluculuk rolünü devam etttirmek, hatta daha dezavantajlı İran
için pozitif dengeleyici bir rol oynamaktır. İran nükleer krizinin diplomatik yollarla çözülmesi, Türkiye’nin en büyük önceliğidir. Bu konu
Türkiye’nin komşularla sıfır sorun ve diplomasi ve çatışma çözümlerini önceleyen yaklaşımının ana başlıklarından biridir.
Türkiye, İran nükleer krizinde yapıcı bir rol oynayabilmek için iki
tarafla da dengeli ilişkiler sürdürmeye çalışmıştır. Türkiye’nin yaşadığı temel sorun ise, tarafların Türkiye’yi bir arabulucu yahut uzlaştırıcı
değil, ‘müttefik’ olarak görmek istemesidir.114 ABD ve İran arasında
eğer bir uzlaşı olacaksa bu ancak iki tarafın da birbirini tanıdığı doğrudan müzakerelerle mümkün olabilir. Türkiye müzakere masasına
giden süreçte ve daha sonrasında kolaylaştırıcı roller oynamaktadır.
Gerek İran’ın nükleer silahlar edinmesinin, gerekse İran’a ambargo
uygulanmasının veya bir askeri müdahalenin Türkiye’ye maliyeti oldukça fazla olacaktır. Bu açıdan bölgede istikrara katkıda bulunabilecek tüm faaliyetlerin aynı zamanda Türkiye’nin de menfaatine olduğu
ifade edilmiştir. Türkiye, bu konuda nötr bir üçüncü taraf sayılmaz,
zira arabuluculuk süreçlerinde, özellikle de asimetrik güç ilişkilerinin
olduğu durumlarda, tarafsızlığın her zaman en iyi seçenek olmamıştır.115
25 Haziran 2006’da dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül İran’a
bir ziyaret yaparak İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki, Nükleer Müzakereci Ali Laricani
ve Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ile görüşmeler yapmıştır.
Nisan 2007’de İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki, Türkiye’ye bir
ziyaret yaparak Dışişleri Bakanı Gül ve Başbakan Erdoğan ile görüşmüştür. Muttaki, nükleer sorunun diplomatik yollardan çözülmesini arzu ettiklerini ve bu konuda Türkiye’nin yardımının kendilerini
memnun edeceğini iletmiştir. İran bu anlamda AB ile müzakerelere
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yeniden başlamak için Türkiye’nin arabuluculuğunu talep etmiştir. 18
Temmuz 2008 İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki Cenevre’de
yapılacak nükleer müzakereler öncesi Ankara’ya üst düzey resmi bir
ziyaret yapmıştır.116 Türkiye süreç içerisinde İran ile Batı arasında yapılacak doğrudan ve dolaylı görüşmelerin altyapısını oluşturmak için
kolaylaştırıcı roller oynayarak sağlıklı iletişimin sağlanması için çaba
sarfetmiştir.
14 Ağustos 2008’de İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak İstanbul’a gelmiştir.117 Heyetler arası görüşmeler sonucunda çok sayıda konuda işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül nükleer
konularda P 5+1 öneri paketinin tüm ülkelerin yapıcı tutumu çerçevesinde ele alınması gerektiğini ve aynı zamanda İran’ın NPT (Nükleer Silahların Yayılmasını önleme Anlaşması)’den doğan haklarının
korunmasının önemli olduğunu söylemiştir.118 Türkiye prensip olarak
nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla kullanılmasını, siyasi krizlerin
diplomatik yollarla çözülmesini ve bölgesel işbirliğinin çok boyutlu
şekilde devam ettrilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Türkiye, İran ile
Batı arasında iletişimin kesildiği noktalarda araya girerek iletişim kanallarının açılmasını sağlayarak diplomasi seçeneğinin sürdürülmesi
açısından son derece önemli bir misyonu yerine getirmiştir.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK) Başkanı Muhammed
el Baradey 2009 Ekiminde İran ile nükleer takas anlaşmasının yapılması konusunda Türkiye’den yardım istemiştir.119 Baradey’in önerisi
“İran’ın elindeki uranyumun 1200 kilogramını Türkiye’de depolamayı
ve karşılığında Tahran’daki nükleer reaktörde kullanılmak üzere zenginleştirilmiş uranyumunun teslimini içeriyordu.”120 Barack Obama
bu öneriye ve Türkiye’nin bu konudaki rolüne destek vermiştir, ancak
İran’ın anlaşma metninde değişiklikler yapılması talebi, anlaşmanın
özünü bozduğu gerekçesi ile kabul görmemiştir. Anlaşmaya varılamaması İran için yeni yaptırımların gündeme gelmesine zemin teşkil
etmiştir. Türkiye Mayıs 2010’da İran ile temaslarını artırmış olmasına
rağmen bu temaslardan somut netice alınamamıştır. Türkiye temaslardan çekilmek üzere iken Brezilya’nın da devreye girmesi üzerine anlaşma metni yeniden müzakere edilmiştir. Yapılan pazarlıklar
sonucu İran, UAEK’nin Takas Anlaşması konusundaki taleplerini
kabul etmiştir.121 Türkiye ve Brezilya’nın bu başarısı BM Güvenlik
Konseyi’nde İran aleyhinde yaptırım kararlarının çıkarılmasına engel
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olamamıştır. Bu kararda Obama Yönetimi’nin BM Güvenlik Konseyi
daimi üyeleri Rusya ve Çin’i yaptırımlar konusunda ikna etmesinin
önemli etkisi vardır. Türkiye ve Brezilya 9 Mart 2010’daki BM Güvenlik Kurulu oylamasında yaptırımlara karşı oy kullanmıştır.
Türkiye BM Güvenlik Konseyi’nde hayır oyu vererek dürüst ve
tutarlı bir arabulucu olduğunu, muhtemel bir müzakerede yeni roller alabileceğini göstermiştir. Öte yandan, Türkiye İran ile ticaret ve
enerji konusunda işbirliğini ve turizm alanlarındaki ilişkilerini dondurmamıştır. İran ile özellikle güvenlik ve terörle mücadele konularında işbirliği adımları atılmıştır. İki ülke güvenlik sorunlarını aşarak sosyal ve ekonomik işbirliğine ağırlık vermişlerdir ancak iki ülke
arasındaki bölgesel rekabetin tam anlamı ile ortadan kalktığı iddia
edilemez.
Irak-Suriye Arasında Arabuluculuk
Türkiye, Irak ve Suriye nezdinde artan etkisini bu iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara arabuluculuk yaparak da kullanmıştır. İşgal
sonrası Irak’ta, Baas Rejimi’nin kalıntılarına dair tedirginlik devam
etmekteydi. Türkiye’nin Irak ve Suriye arasındaki soruna müdahil
olması “komşularla sıfır sorun” prensibinin uzantısı olarak algılanmıştır. Ortadoğu’daki birçok sorunun birbiriyle bağlantılı olduğunu
kabul eden Türkiye, bütüncül bir sorun çözümü yaklaşımı içinde
istikrar için bu sorunlara müdahil olmuştur. Kendi topraklarındaki
bazı terör saldırılarından Suriye’yi sorumlu tutan Irak, zaman zaman
bu konuda şikayetlerini dile getirmiştir.122 Ağustos 2009’da Irak’ta
“yeşil bölgede” Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarını da hedef alan patlamalar olmuştur. Bu patlamalarda 100’e yakın Iraklı ölmüş ve 600’ün
üzerinde kişi yaralanmıştır.123 Irak, bu patlamalarda Suriye pasaportlu
kişilerin rol aldığını iddia etmiş ve bu kişilerin teslimini talep etmiştir.
Suriye ise topraklarındaki 1 milyonu aşkın Iraklı mülteci arasından
bu saldırılara destek olanlar olabileceğini; ancak kendilerinin böyle
bu faaliyetlerden sorumlu tutulamayacağını iddia etmiştir.124
Irak’ta istikrarı sağlamaya çalışan Başbakan Nuri el Maliki bu patlamalarda, Suriye’nin eski Baasçılara destek verdiğini savunarak Beşar
Esad’ı suçlamıştır. Bakanlıklar gibi resmi kurumların patlamalarda
hedef olması Nuri Maliki ve kabinesini zor durumda bırakmıştır.125
Maliki ayrıca Irak’a sızan el Kaide militanları konusunda da Suriye’yi
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sorumlu tutmuştur. Suriye ise sorunlu olduğu ABD’nin işgali altındaki Irak’tan kendi topraklarına yapılabilecek müdahalelerden dolayı
tedirginlik duymaktaydı. İki ülke arasında var olan derin güvensizlikler Türkiye’nin bu iki komşusunu karşı karşıya getirmiştir. Bu durum
bölgede oluşabilecek kutuplaşmaların ve bloklaşmaların önüne geçmek isteyen Türkiye’yi harekete geçirmiştir. 126
Irak, patlamalarda rolü olan Baasçıların listesini vererek, Suriye’nin
bu kişileri teslim etmesini istemiştir. Davutoğlu’nun iki ülke yetkilileri ile görüşmelerinin ardından krizde somut bir ilerleme sağlanamamasının üzerine iki ülke yetkilileri Ankara’ya davet edilmiştir. Ancak
yapılan temaslar krizin aşılması ve güven inşası konusunda somut
ilerlemelerle sonuçlanmamıştır. Irak’ın konuyu BM Genel Kuruluna taşımak istemesi üzerine, Türkiye taraflar arasındaki temaslarını
sürdürerek sorunu uluslararası ortama taşımadan çözümlemek istemiştir.Taraflar BM Genel Kurulu toplantıları bağlamında New York’ta
bulunurlarken, Türkiye aracılığı ile biraraya gelerek iki tarafı da tatmin eden bir çözüm ve mutabakat metni üzerinde anlaşmışlardır.
Türkiye’nin bu konudaki girişimleri ve diplomatik aktivizmi özellikle
diğer Arap devletleri tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Zira bu tarz
bir rolü daha önceleri Mısır veya Suudi Arabistan oynamaktaydı. Sonuçta, Türkiye komşuları nezdindeki artan olumlu etkisini bölgesel
barış ve istikrar için harekete geçirmiştir ve bunu yaparken de gündelik stratejik hedeflerin dışına çıkarak tarihi ve kültürel referanslara
da vurgu yapmıştır.
Sonuç
Türkiye, özellikle Ortadoğu’ya yönelik dış politika paradigmasında “düzen kurucu” aktör olarak tutarlı bir politika sürdürmeye
çalışmaktadır. “Çok Boyutlu Diplomasi” ve “Çatışma Çözümleri”
perspektifinin dış politika pratiklerine yansıması bu paradigmanın
en belirgin özellikleridir. Türkiye bu yaklaşımını hem Ortadoğu’da
ikili ilişkilerinde, hem de bölgesel sorunlarda üçüncü taraf olarak
uygulamaya çalışmıştır. Güvenlikleştirici refleks ile dışlayıcı ilişkiler
geliştirmek yerine, dış politikasını daha dengeli ve çok boyutlu ilişkiler şeklinde sürdürmeye çalışmıştır. Ancak Irak ile bir dönem olduğu
gibi güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı durumlarda ilişkilerde gelgitler yaşanmıştır. Türkiye’nin BM ve NATO bünyesinde, Balkanlar
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ve Afganistan’daki faaliyetleri ve Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar için aktif çabaları bölge liderleri ve halkları tarafından da olumlu
karşılanmaktadır. Türkiye Ortadoğu’da tüm tarafların ve tüm konuların tartışılmadan barış ve istikrarın sağlanamayacağını savunarak
bölgesel barışa dair bütüncül bir yaklaşım sergilemiştir. Bu yaklaşım
özellikle Arapların Türk dış politikasına olan ilgisini olumlu yönde
etkilemiştir.127
Tüm bu olumlu kazanımların yanı sıra, Türkiye “düzen kurucu”
aktör olarak çalışmalarda bulunurken çeşitli sınırlarla karşı karşıya
gelmiştir. Türkiye özellikle Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulamamıştır, öte yanda Ermenistan ile ilişkilerinde, futbol diplomasisinin ardından ortaya çıkan olumlu momentum kaybolmuştur. İsrail
ile özellikle Mavi Marmara sonrası ortaya çıkan gerilimli durum ise
Türkiye’nin Ortadoğu’da oynayabileceği bazı rolleri sınırlandırmıştır.
İran Nükleer Krizinde de Türkiye’nin uluslararası kamuoyu ile uyumsuz bir pozisyon berlirlediği izlenimi ortaya çıkmıştır. Kürt sorununun ise kalıcı bir çözüme ulaşamaması özellikle Kuzey Irak ile ilişkilerde bir belirsizlik ortamı yaratmaktadır. Libya ve Suriye konusunda,
bu ülke rejimlerine yeterince eleştirel davranmadığı suçlamaları ile
karşı karşıya kalmıştır.128 Tüm bu sınırlara, Türkiye’nin tam üyelik AB
sürecindeki duraklama da eklenince, Türkiye’nin uluslararası konumu ile ilgili soru işaretleri artmıştır.
Türk dış politikası’nın geleceği ile ilgili diğer soru ise muhtemel
bir iktidar değişimi sonrası aynı politikaların devam edip edemeyeceği olmuştur.129 Tüm bu sınırlamalara ve soru işaretlerine rağmen
Türk dış politikası son dönemde yepyeni bir siyasal dil ve pratik enstrümanlar kazanmıştır. Türk dış politikası çıtasını yükseltmiştir ve
özellikle bölge ülkelerinde, Türkiye’nin istikrar kurucu müdahaleleri
konusunda beklentiler artmıştır. Türkiye dış politikasının bölgenin
geleceğini şekillendirmeye yönelik yapıcı ve tutarlı yaklaşımları ve
pratik araçları mevcuttur, ancak bölgenin geleceği konusunda, Türkiye ve diğer bölge aktörlerinin de kontrolü dışında olan değişkenlerin
belirleyici olması da imkan dahilindedir.
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Son on yılda Türk dış politikasında yaşanan aktivizm ve çokboyutluluk hem Türkiye’de hem de dünyada önemli tartışmaları
beraberinde getirmektedir. “Eksen kayması” ve “otoriterleşme”
iddialarıyla gündeme getirilen şey aslında yeni Türkiye’nin bölgesel güç olmaktan küresel bir güç olmaya yönelen ve gittikçe
kendisini hissettiren varlığıdır. Ayrıca, bu tartışmalar bir yönüyle
iç siyasette Türkiye’nin modernleşmesine yönelik seçkinler arasındaki hegemonya mücadelesini yansıtırken, diğer yönüyle dış
politikada Türkiye’nin Batı ittifakı içerisindeki konumunu yeniden
tanımlamaya yönelik çabasını engellemeyi ya da sınırlamayı hedefler görünmektedir.
Aynı anda hem süreklilik hem kopuş ve hem de restorasyon içerisinde olduğu tartışılan Türk dış politikasının bölgeler itibariyle
ve bağımsız makalelerle incelenmesi elinizdeki yıllığın ana amacıdır. “Arap Baharı” ile birlikte yeni bir dinamizm imkanını yakalayan Türk dış politikasındaki gelişmeleri bir yıllık çalışmasına
konu etmek yorucu bir uğraş olmakla birlikte oldukça anlamlıdır. Türkiye’nin 2000’li yıllarda yaşadığı dönüşümü dış politikada
çeşitli yönleriyle kayıt altına alma gayretinin her yıl tazelenmesi
gerektiği artık ortadadır. Elinizdeki 2010 yıllığı bu gayretin ikinci
ürünüdür.
“Türk Dış Politikası Yıllığı” serisinin Türkiye’nin yeni dış politikasını
anlama, anlamlandırma ve analiz etmede önemli bir boşluğu doldurmaya başladığı inancını taşımaktayız.
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