2014
ıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış
politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı
bir arşiv ortaya koymaktı. Bu doğrultuda yayınlanan “Türk Dış
Politikası Yıllığı” bu sayı ile birlikte altıncı kitabına ulaştı. Daha
önceki yıllıkların gördüğü ilgi bize çalışmanın temel amacı olan
Türk dış politikasına ilişkin arşiv oluşturma çabasının değerli
ve karşılığı olan bir hedefe sahip olduğunu gösterdi.
Bu sayıda Türk Dış Politikası Yıllığı toplam 20 makaleden
oluşmaktadır. Bağımsız makalelerden oluşan birinci bölüm
Ferhat Pirinççi’nin “Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi:
Suriye Krizi Örneği” başlıklı makalesiyle başlamaktadır. Bu
bölümde ayrıca, Zana Baykal’ın “Türkiye’nin Yeni Enerji
Tedarikçisi: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi”, Duygu
Öztürk’ün “Krizlerden Çok Aktörlü İşbirliğine Türk-Yunan
İlişkileri”, Mehmet Ali Doğan’ın “Kavramdan Pratiğe
Medeniyetler İttifakı Girişimi” ve Kürşad Aslan ile Murat
Aslan’ın “Politik Ekonomi Perspektifinden Yakın Dönem Türk
Dış Politikası” isimli yazıları yer almaktadır.
Türk dış politikasının değişik alanlarına ilişkin 2014 yılında
yaşanan gelişmelerin ele alındığı ikinci bölümde Türkiye’nin
Ortadoğu ülkelerine yönelik politikaları Kemal İnat, Abdullah
Yegin, Ali Balcı, İsmail Akdoğan, Can Acun, İsmail Numan
Telci ve Rahman Dağ tarafından kaleme alınan altı ayrı
makalede analiz edilmiştir. ABD ile ilişkiler Kılıç Buğra Kanat,
AB ile ilişkiler Filiz Cicioğlu ve Asya-Pasifik bölgesine yönelik
Türkiye politikası Kadir Temiz tarafından yazılmıştır. Balkanlar
politikası Mehmet Uğur Ekinci ve Nedim Emin, Rusya ve
Kafkasya politikası Emre Erşen ve Orta Asya politikası Kürşad
Aslan tarafından kaleme alınmıştır. Kıbrıs’ı Enes Bayraklı,
Latin Amerika’yı Mustafa Yetim ve Afrika politikasını da
Ramazan Erdağ yazmıştır.
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ÖNSÖZ

Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin altıncı kitabına ulaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu, Türkiye’nin dış
politikasının değişik alanlarına ilişkin verilerin, konunun uzmanları
tarafından belirli bir sistematik içerisinde okuyucuya aktarılmasını
sağlama hedefimize doğru bir adım daha atmak anlamına geliyor.
Türk dış politikasına ilişkin olarak son dönemlerde yapılan yorumlara bakıldığında, çok fazla spekülasyonun yapıldığı, komplo
teorilerinin havada uçuştuğu ve “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi
olunamayacağı” düsturunun ne kadar haklı olduğunu gösteren analizlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durum, Türk dış politikasının uygulanmasına ilişkin bir veri bankası oluşturmak niyetiyle
başlattığımız yıllık serisinin ne kadar gerekli olduğunu yeniden göstermektedir. Bu çerçevede Türk Dış Politikası Yıllığı yorumdan çok
yaşanan gelişmelere dair bilgilerin aktarılmasına dayanmaktadır ve
bu bilgiler ışığında yorumu okuyucuya bırakmaktadır.
Bu sayıda Türk Dış Politikası Yıllığı toplam 20 makaleden oluşmaktadır. Bu makalelerden 5’i bağımsız, kalan 15’i ise 2014 yılı
gelişmelerini ele almaktadır. Bağımsız makalelerden oluşan birinci
bölüm Ferhat Pirinççi’nin “Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi: Suriye Krizi Örneği” başlıklı makalesiyle başlamaktadır. Bu
bölümde ayrıca, Zana Baykal’ın “Türkiye’nin Yeni Enerji Tedarikçisi: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi”, Duygu Öztürk’ün “Krizlerden Çok Aktörlü İşbirliğine Türk-Yunan İlişkileri”, Mehmet Ali
Doğan’ın “Kavramdan Pratiğe Medeniyetler İttifakı Girişimi” ve
Kürşad Aslan ile Murat Aslan’ın “Politik Ekonomi Perspektifinden
Yakın Dönem Türk Dış Politikası” isimli yazıları yer almaktadır.
Türk dış politikasının değişik alanlarına ilişkin 2014 yılında
yaşanan gelişmelerin ele alındığı ikinci bölümde Türkiye’nin Orta-
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doğu ülkelerine yönelik politikaları Kemal İnat, Abdullah Yegin, Ali
Balcı, İsmail Akdoğan, Can Acun, İsmail Numan Telci ve Rahman
Dağ tarafından kaleme alınan altı ayrı makalede analiz edilmiştir.
ABD ile ilişkiler Kılıç Buğra Kanat, AB ile ilişkiler Filiz Cicioğlu
ve Asya-Pasifik bölgesine yönelik Türkiye politikası Kadir Temiz tarafından yazılmıştır. Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci ve
Nedim Emin, Rusya ve Kafkasya politikası Emre Erşen ve Orta Asya
politikası Kürşad Aslan tarafından kaleme alınmıştır. Kıbrıs’ı Enes
Bayraklı, Latin Amerika’yı Mustafa Yetim ve Afrika politikasını da
Ramazan Erdağ yazmıştır.
Riskleriyle ve fırsatlarıyla Türk dış politikasının giderek daha
fazla konuşulduğu bir dönemde, bu konuda yapılan tartışmalara
ve analizlere katkıda bulunmasını umduğumuz kitabın çıkmasında
emeği geçen bütün yazarlarımıza ve baskı aşamasında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor ve eserin okuyucuya faydalı olmasını diliyoruz.
Ankara, Nisan 2015
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Ali Balcı
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TÜRK DIŞ POLITIKASINDA
İNSANI DIPLOMASI:
SURIYE KRIZI ÖRNEĞI
FERHAT PIRINÇÇI
Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

TUNÇ DEMIRTAŞ
Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türkiye’nin dış politika alanında 2000’li yıllarda geçirdiği dönüşüm ve oluşturduğu yeni vizyon, birçok alanda etkisini göstermektedir. Bu dönüşüm, Türkiye’nin çok bölgeli bir coğrafyada çok boyutlu bir dış politikayı sistemli ve entegre bir şekilde
uygulamasına imkan sağlamıştır. Kuruluşundan beri geleneksel
olarak Türk dış politikasının temel ilkeleri şeklinde tanımlanan
statükoculuk ve Batıcılık ilkeleri,1 bölgesel ve küresel gelişmelerde
inisiyatif üstlenmeyen, reaktif bir dış politika anlayışını sembolize
etmekteydi. Yeni dönemde ise geleneksel ilkeleri tamamen dışlamayan ancak bunların oluşturduğu dar kalıpları aşan aksiyoner
bir anlayış geliştirilmiştir. Nitekim bu dönüşüm sayesinde dış politikada deyim yerindeyse “ölçek büyümesine” gidilmiş ve yakın
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çevrenin ötesine ulaşabilen bölgesel/küresel düzeyde özgün inisiyatifler üstlenilebilmiştir.
Dış politikadaki anlayış ve kimlik değişimini de yansıtan bu ilkeler, Türkiye’nin tarihi, kültürü, coğrafyası ve her şeyden de önemlisi konjonktürüne uygun olarak geliştirilmiştir. Medyada ve zaman
zaman akademik çevrelerde sadece komşularla sıfır sorun politikasına/ilkesine indirgenerek ele alınan ve Arap Baharı süreciyle birlikte
eleştirilerin hedefi olan yeni dış politika anlayışının, sıfır sorun ilkesinin ötesinde anlamlar taşıdığı çoğunlukla göz ardı edilmektedir.
Zira sıfır sorun ilkesinin yanı sıra ikili, bölgesel ve küresel düzeyde
geliştirilen çok sayıda ilke bulunmaktadır. Bunlar, çok taraflı diplomasi, pozitif angajman, ritmik diplomasi, herkes için güvenlik,
bölgesel sahiplenme, maksimum ekonomik entegrasyon ve özgürlük-güvenlik dengesi şeklinde ifade edilebilir.
Türkiye, bu ilkeleri gerçekleştirebilmek için farklı angajman şekilleri geliştirmiştir. İkili ilişkiler, alt-bölgesel düzey, bölgesel düzey
ve uluslararası platformlar olmak üzere dört ana çerçevede geliştirilen angajmanlarla başta Türkiye’nin yakın çevresi olmak üzere bölgesel ve küresel düzeyde bir barış ve refah alanının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dış politikadaki salt güvenlik
odaklı anlayışı terk ederek vizyon büyümesine giden Türkiye’nin
söz konusu angajmanları gerçekleştirmek için 1990’lı yıllardaki kurumsal altyapısı yetersiz kalmıştır. Bu bağlamda mevcut kurumsal
yapısı revize edilerek daha işler hale getirilmiş ve yeni kurumlar ihdas edilerek dış politikadaki dinamizm sürdürülmeye çalışılmıştır.
Türkiye’nin söz konusu dış politika vizyonu ve kurumsal altyapısıyla oluşturduğu dinamizmde öne çıkan başlıklardan birisi de
insani diplomasi alanında yaşanan gelişmeler olmuştur. İnsani diplomasi alanında kendine özgü bir anlayış geliştiren Türkiye, sınır
ülkeleri ve yakın coğrafyanın ötesinde gerçekleştirdiği tek taraflı,
bölgesel ve küresel girişimlerle bu alanda önemli bir farkındalık
oluşturmuştur. Bu çalışma, Türk dış politikasındaki insani diplo-
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masi anlayışını, Suriye krizi örneğinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin insani diplomasi alanında ortaya koyduğu anlayış ve kurumsal kapasitesi ele alındıktan sonra Ankara’nın
Suriye krizine yönelik insani diplomasi politikası irdelenecektir.
İNSANI DIPLOMASI VE TÜRKIYE’NIN ÖZGÜN YAKLAŞIMI

Küreselleşme süreci uluslararası ilişkiler alanında birçok kavramın ve olgunun anlamını genişletmiş ve derinleştirmiştir. Bu
kavramlardan birisi de diplomasidir. Klasik anlamda diplomasi,
devletlerin resmi temsilcileri vasıtasıyla yürütülen dış ilişkiler şeklinde özetlenebilecek olsa da günümüzde klasik anlamdaki diplomasinin devletlerin dış politik amaçlarını gerçekleştirmede artık
yeterli olmadığı görülmektedir.2 Bu nedenle devletler, vizyonları ve
imkânları ölçüsünde farklı diplomasi yöntemlerini de kullanmaya
başlamışlardır. Derinleşen ve genişleyen diplomasi çerçevesinde düşünüldüğünde 21. yüzyılda öne çıkan kavramlardan birisi “insani
diplomasi” olmuştur.
Uluslararası ilişkiler literatüründe insani diplomasi kavramı 1900’lü yılların başından beri kullanımda olmasına rağmen
kavramın tanımı konusunda bir görüş birliği olmadığını belirtmek gerekir.3 Nitekim 2010-2011 yıllarında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu’nun yaptığı bir araştırmaya göre 89
farklı insani diplomasi tanımı bulunmaktadır.4 Bu çerçevede
yapılan tanımların çoğu, insani diplomasi kavramını doğal afet
veya insani krizlerin yaşandığı durumlarda gerçekleştirilen faaliyetler bağlamında ele almaktadır. İnsani diplomasi konusunu
sistematik bir şekilde ele alan ilk kitap ise 2007’de Larry Minear
ve Hazel Smith’in editörlüğünde yayınlanmıştır. Buna göre Minear ve Smith, insani diplomasiyi insani yardım kuruluşlarının
faaliyette bulunabilmeleri için siyasi ve askeri otoritelerle irtibata
geçmeleriyle ilişkilendirmektedir. Dolayısıyla ikiliye göre, insani
diplomasi herhangi bir kriz bölgesindeki yardım faaliyetlerini desteklemekte olan meslek memuru diplomatlardan farklı olarak, in-
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sani yardım kuruluşları ve bunların personelinin gerçekleştirdiği
eylemleri konu almaktadır.5
Öte yandan, insani diplomasi kavramının salt insani yardım
kuruluşları tarafından kullanılmadığını, uluslararası örgütlerin
yanı sıra devletlerin dışişleri, savunma, kalkınma bakanlıkları gibi
kurum ve kuruluşlarının da insani diplomasi kavramını kullandıklarını belirtmek gerekir. Bu çerçevede insani diplomasi, hem kriz
yönetimi, hem de risklerin önlenmesiyle ilişkilendirilmekte ve sadece uluslararası insani yardımların koordinasyonu açısından değil,
yerel veya ulusal düzeyde herhangi bir olağanüstü durumda dağınık
haldeki kaynakların ve ilgili aktörlerin uyumlu ve etkili bir şekilde
harekete geçirilmesiyle ilişkilendirilmektedir.6
Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımı ise mevcut literatürde
ele alınan yaklaşımlardan farklılık göstermektedir. Altyapısının
AK Parti iktidarıyla beraber oluşturulmaya başlandığı ve Ahmet
Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde ön plana çıkan
Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımı, Davutoğlu’na göre doğrudan “Türk dış politikasının açıklayıcı ilkelerinden birisi” şeklinde
tanımlanmaktadır.7 Bu çerçevede günümüz gerçeklerinin, uluslararası ilişkilerdeki realizm-idealizm veya sert güç-yumuşak güç
ayrışmasının ötesine taşınarak, insan odaklı olması gerektiğini belirten Davutoğlu, “bir insanın onurunun bütün insanlığa eşdeğer
olduğu” anlayışıyla çevre politikalarından enerji politikalarına ve
gıda programlarına kadar yeni bir diplomasi dilinin geliştirilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.8
İnsani diplomasiyi doğrudan devlet politikalarıyla ilişkilendiren Davutoğlu, insani diplomasinin vicdan ve güç arasındaki kritik bir dengeye dayalı olması gerektiğini belirtmektedir. Buna göre
bir devletin vicdanı var, gücü yoksa bu zayıflık anlamına gelecektir.
Eğer gücü var ancak vicdanı yoksa bu durum, zorbalık anlamına gelecektir. Davutoğlu, bu noktada Türkiye’nin hem merhametli, hem
de güçlü bir ülke olması idealini ortaya koymaktadır.9
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Türk dış politikasında insani diplomasi vurgusu, Beşinci Büyükelçiler Konferansı’nda da kendini göstermiştir. Nitekim 2008
yılında başlayan ve geleneksel hale gelen Büyükelçiler Konferanslarının beşincisi, 2013 yılının Ocak ayında “insani diplomasi” ana
temasıyla gerçekleştirilmiş ve dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımının çerçevesine
konferansta yaptığı açılış konuşmasıyla açıklık getirmiştir. Davutoğlu, insani diplomasinin üç boyutu olduğunu belirtmektedir:10
(i) Kendi vatandaşlarımızla ilgili boyut,
(ii) Türkiye’nin kriz bölgelerindeki tutumu,
(iii) Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde sahiplenme.
Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımının, literatürde insani diplomasiyi salt devlet dışı insani yardım
kuruluşlarına veya bunların faaliyetlerine veya devletlerin sadece
kriz bölgelerindeki faaliyetlerine indirgeyen diğer yaklaşımlardan
farklı ve geniş bir perspektifte ele alındığı görülmektedir.
Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımının ilk boyutunda Dışişleri Bakanlığı’nın rutin görevi olan vatandaşların haklarının yurtdışında korunmasının ötesinde, haklarından faydalanmasını kolaylaştıran yeni bir anlayışın yerleştirildiği görülmektedir. Bu noktada
Türkiye’nin dış temsilcilik sayısında son 12 yılda meydana gelen
ve aşağıda vurgulanacak olan sayısal artışın ötesinde uygulanan
vize politikalarının, doğrudan insani diplomasiyle ilişkilendirildiği
görülmektedir. Bu bağlamda vatandaşların, Türkiye’nin en temel
gücü olduğunu belirten Davutoğlu, vatandaşların dünya genelindeki dolaşımının kolaylaştırılmasının önemine vurgu yapmaktadır.11
Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımının ikinci boyutunu
oluşturan kriz bölgelerindeki tutum konusunda, komşu ülkeler ve
yakın çevrenin ötesinde kriz bölgelerine müdahil olmaya yönelik
bir çerçevenin oluştuğu görülmektedir. Bu bağlamda Davutoğlu,
küresel sistem tarafından oluşturulan sınırlamaların ötesinde, insan
odaklı bir siyasal vizyon ortaya koyan Türkiye’nin Suriye krizinden
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kaynaklanan mülteci konusunun dışında, Somali, Myanmar, Afganistan gibi ülkelerde de bütün kurumlarıyla aktif bir angajman
içinde olmasını örnek olarak vermektedir.12
Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımının üçüncü boyutunu
oluşturan BM sistemi içinde sahiplenme noktasında ise, küresel
düzeyde kapsayıcı bir insani perspektifin oluşmasına değinilmekte
ve sorunların çözümü için küresel sahiplenme kavramına vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, mevcut BM sisteminin günümüz sorunlarına
çözüm üretmek konusunda zayıf kaldığı eleştirisini de yapan Davutoğlu, günümüzde uluslararası toplumun temsili konusunda yaşanan soruna da insani diplomasi bağlamında dikkat çekmektedir.13
PRATIKTE TÜRKIYE’NIN İNSANI DIPLOMASI POLITIKASI

Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımı kendine özgü bir çerçeve oluşturarak salt kriz bölgelerini kapsamayan, geniş ölçekli ve
önleyici bir anlayışı kapsamaktadır. Bu anlayışın en temel özelliği,
insan odaklı olması ve kendi vatandaşlarını da kapsayacak bir şekilde yerelden küresele herhangi bir sınır koymamasıdır. Böyle bir anlayışın uygulanması şüphesiz altyapı meselesini gündeme getirmekte ve entegre bir strateji ihtiyacı doğurmaktadır. Türkiye’nin insani
diplomasi yaklaşımının pratiğe yansımasında söz konusu altyapının
güçlendirilmesi ve yeni kurum ve kuruluşlarla desteklenerek entegre bir strateji şeklinde uygulanması söz konusu olmuştur.
Türkiye’de insani diplomasinin yürütülmesinde başta Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK), Başbakanlık Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
(TİKA), Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olmak üzere birçok kurum ve kuruluş eşgüdümlü bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca doğrudan devlet kurumu
olmayan ancak çalışmalarını devlet kurumlarıyla yakından ilişkili
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bir şekilde yürüten Türk Kızılayı ve Türk Hava Yolları (THY) gibi
kuruluşlar da Türkiye’nin insani diplomasisinin yürütülmesinde
önemli roller oynamaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye kaynaklı sivil
toplum kuruluşları (STK) da yaptıkları faaliyetlerle Türkiye’nin insani diplomasisinde tamamlayıcı bir rol oynamaktadırlar.
Tarihi birikimi ve kurumsal kültürü açısından Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin insani diplomasisi yaklaşımının en önemli uygulayıcılarından birisi konumundadır. Türkiye’nin 2000’li yıllarda gelişen
dış politika vizyonu doğrultusunda önemli roller üstlenen bakanlığın yükü gün geçtikçe artarken, 2010 yılında 6004 Sayılı kanunla
yeniden yapılanmaya gidilmiş ve bu vizyona uygun bir şekilde Bakanlık teşkilat yapısında değişiklikler yapılmıştır.14 Dışişleri Bakanlığı bunun yanı sıra uygulamaya koyduğu ve yurtdışında yaşayan
vatandaşların gündelik hayatlarını kolaylaştırıcı yeni konsolosluk
hizmetleriyle Türkiye’nin yukarıda ifade edilen insani diplomasi
yaklaşımının birinci boyutu açısından önemli yeniliklere imza atmıştır. Ayrıca imzalanan ikili vize anlaşmaları da Türkiye’nin insani
diplomasi yaklaşımı bağlamında ele alınmalıdır. Nitekim 2002 yılında 42 ülkeye vizesiz seyahat edilebilirken, imzalanan anlaşmalar
ile vizesiz seyahat edilebilecek ülke sayısı 2014 yılında 72’ye çıkmıştır.15 Bu durum ise şüphesiz Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerdeki dolaşımlarını pozitif yönde etkileyen bir faktör olmuştur.
Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımındaki üç boyutu da ilgilendiren bir diğer gelişme, Bakanlığın yurtdışı temsilcilik sayısı ve personel sayısındaki artıştır. Bu bağlamda,
büyükelçilikler açısından değerlendirildiğinde, 2002 yılında Türkiye’nin dünya genelinde 93 büyükelçiliği bulunmaktayken, bu sayı
2012 yılında 124’e çıkmış; 2014 yılı sonunda ise 134 büyükelçiliğe
ulaşmıştır. Dış temsilcilikler açısından dikkate alındığında, 2008
yılında 172 olan dış temsilcilik sayısı 2012 yılında 209’a çıkmış;
2014 yılı sonunda ise 228’e ulaşmıştır. Böylece Türkiye, diplomatik temsil açısından dünyanın en büyük altıncı ülkesi haline
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gelmiştir.16 Dışişleri Bakanlığı kurumsal kapasitesindeki artışın
bir diğer göstergesi, insan kaynaklarındaki dinamizm olmuştur.
Bu bağlamda teşkilat kanununda 2010 yılında yapılan değişiklikle Bakanlık içindeki mevcut görevler yeniden düzenlenmiş ve
ayrıca yeni kadro unvanları açılmıştır. Bunun yanı sıra bakanlığa
alınan personel sayısında da ciddi artışlar olmuştur. Sadece meslek
memurları açısından değerlendirildiğinde, 1991 yılında Dışişleri
Bakanlığı’nda 1.106 meslek memuru görev yapmaktayken, bu sayı
2000 yılında 1.392’ye, 2009 yılında 1.810’a 2014 yılı sonunda ise
2.170’e ulaşmıştır.17
Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımının bir diğer önemli uygulayıcısı TİKA’dır. 1992 yılında büyük ölçüde Orta Asya ve Kafkasya’daki Türki cumhuriyetlere yardımlarda bulunulması ve ikili
ilişkilerin geliştirilmesi için Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan TİKA, devletin resmi kalkınma yardımlarını yapan bir kuruluş
olarak 2002 yılında 12 Program Koordinasyon Ofisi’ne sahipti ve
28 ülkede faaliyette bulunmaktaydı.18 1999 yılında Başbakanlığa
bağlanan TİKA, ekonomik ve siyasi istikrarın yanı sıra değişen
ve gelişen dış politika vizyonu çerçevesinde 2000’li yıllarda ciddi
bir dönüşüm geçirmiş ve günümüzde 41 Program Koordinasyon
Ofisi’yle 100’den fazla ülkede kalkınma yardımı faaliyetlerini yürütmektedir. TİKA’nın 2000’li yıllardaki dinamizmini göstermesi
açısından, 1992-2002 yılları arasında TİKA tarafından 2.241 proje
uygulanmışken; 2002-2012 yılları arasında uygulanan proje sayısı
11.447’ye ulaşmıştır.19 TİKA sadece 2013’te, Orta Asya’dan Ortadoğu’ya, Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada
1.800’ün üzerinde projeyi hayata geçirmiştir. 20
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye’nin
insani diplomasi yaklaşımının özellikle birinci boyutunu gerçekleştirmek için yeni ihdas edilen kurumlardan birisi olmuştur. 2010
yılında Başbakanlık’a bağlı müsteşarlık düzeyinde bir kurum olarak
kurulan YTB, yurtdışı vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar,
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uluslararası öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere dört
temel alanda faaliyetlerini yürütmektedir.21
Kriz bölgelerindeki insani diplomasinin yürütülmesinde ise
en etkili kurumlardan birisi AFAD’dır. 2009 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan AFAD, insani diplomasinin ilk iki boyutu
noktasında oldukça etkili bir kurum olarak faaliyetlerini yürütmektedir.22 Sadece kriz yönetimi değil; risk yönetimi perspektifinden
faaliyetlerini yürüten AFAD, ulusal düzeyde yaptığı çalışmaların
yanı sıra uluslararası alanda da insani kriz durumlarında operasyonlarda bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin insani diplomasi
yaklaşımında vurguladığı vicdan ve güç arasındaki denge, AFAD’da
sembolize olmaktadır. Davutoğlu’nun ifadesiyle “AFAD, milletin
ruhu ve vicdanı, devletin şefkat ve kudretidir.”23
AFAD’ın kuruluşundan itibaren kısa sürede aktif bir şekilde insani krizlere müdahil olması ve başarılı işlere imza atması, şüphesiz
Türkiye’nin insani diplomasisinde uyguladığı sistemli ve entegre
stratejiyle ilişkilidir. Bu çerçevede faaliyetlerine coğrafi anlamda
herhangi bir sınır koymayan AFAD, Haiti, Japonya, Şili, Myanmar, Libya, Tunus, Mısır’da ortaya çıkan acil durum ve insani krizlere müdahil olmuştur.24 Sadece 2013 ve 2014 yıllarında Suriye ve
Irak haricinde AFAD insani krizler nedeniyle 16 ülkeye acil yardım
faaliyetinde bulunmuştur. Ancak AFAD’ın belki de en fazla değinilmesi gereken faaliyetleri, Suriye krizi nedeniyle yaşanan insani
trajedi noktasında olmuştur.
Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımının ele alınması gereken
önemli bir bölümü de yaptığı kalkınma yardımlarına ilişkindir.25
Bu bağlamda, özellikle TİKA üzerinden yapılan kalkınma yardımları, Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımının, hem bölgesel, hem
de sayısal olarak bir sınır tanımadığı görülmektedir. Türkiye, 19922002 yılları arasında 3.507 milyon dolar civarında dış yardım yapmıştır. Türkiye’nin sadece 2013 yılında yapmış olduğu dış yardım
tutarı ise 4.347 milyon dolar olmuştur. 2013 yılındaki yardım tuta-
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rının 1992-2002 yıllarını kapsayan on yıllık dönemden daha yüksek oluşu bile, aslında Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımındaki
farkı ortaya koymaya yetmektedir.26 Ayrıca Türkiye’nin kriz bölgelerindeki politikaları hakkında fikir vermesi açısından, Ankara’nın
2012 ve 2013 yıllarında yapmış olduğu acil insani yardım miktarı
açısından dünya sıralamasında üçüncülüğe yükselmesi anlamlıdır.27
Türkiye’nin insani diplomasi anlayışının insan odaklı olması,
uluslararası platformlarda da kendini göstermektedir. Davutoğlu’na
göre dünyanın farklı yerlerinde karşılaşılan insan eşitsizliğinin tüm
formları, Türkiye için endişe haline ve yeni bir kalkınma paradigmasına işaret etmektedir.28 Türkiye’nin genel anlamda Afrika’daki
çabaları özelde ise Somali’deki politikaları bu çerçevede ele alınmalıdır.29 Bu bağlamda Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler
(BM EAGÜ) Konferansı, 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Bu konferansta 192 hükümeti, 47 uluslararası kuruluşu ve 10 bin katılımcıyı bir araya getiren Türkiye, EAGÜ
için 2020 yılına kadar yapılacak destekleri içeren İstanbul Eylem
Planı’nın kabul edilmesine öncülük etmiştir.30 Ayrıca bu toplantıda
Türkiye’nin 2015 yılında İstanbul Eylem Planı’nı Gözden Geçirme
Konferansı’na ev sahipliği yapması kararı alınmıştır.
Öte yandan, Türkiye’nin öncülük ettiği arabuluculuk faaliyetleri de insani diplomasinin özellikle önleyici veya risk azaltıcı boyutundan ayrı düşünülmemelidir. Nitekim BM girişimlerini desteklemek ve gerek küresel, gerekse bölgesel düzeyde barış ortamının
tesis edilmesi amacıyla Türkiye, Balkanlar’da, Filistin’de, Irak’ta,
Afganistan’da ve İran’ın nükleer faaliyetlerinden doğan ihtilaflarda
gönüllü olarak arabuluculuk rolü üstlenmiştir.31 Türkiye aynı zamanda Myanmar’da Budistler ve Arakan Müslümanları arasında
ve Uluslararası Temas Grubu üyesi sıfatıyla Filipinler Hükümeti
ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasındaki müzakerelerin içinde
de yer almaktadır. Ayrıca Türkiye, Finlandiya ile birlikte BM’deki “Arabuluculuk Dostlar Grubu” sürecine angaje durumdadır. Bu
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çerçevede gelişen arabuluculuk faaliyetleri ile Türkiye, biri 24-25
Şubat 2012’de, diğeri 11-12 Nisan 2013’te olmak üzere İstanbul’da
iki uluslararası arabuluculuk konferansı düzenlemiştir.32 Aynı şekilde Türkiye, BM gündemindeki sorunlardan özellikle Afganistan,
Somali, Suriye, Libya ve Filistin’e karşı duyarlı tavırlar sergilemektedir. BM’nin dışında Türkiye 2005’te Afrika Birliği’ne ve 2013’te
Pasifik İttifakı’na gözlemci üye ülke olarak dâhil edilmiştir. İnsani diplomasi bağlamında tartışılan tüm bu boyutlar Türkiye’nin
2000’li yıllarda uygulamaya koyduğu yeni dış politika vizyonu ekseninde gelişme göstermektedir.
SURIYE KRIZI VE TÜRKIYE’NIN İNSANI DIPLOMASISI

Türkiye’nin Suriye krizindeki insani diplomasisine geçmeden
önce Suriye’deki güncel durumu ana hatlarıyla belirtmekte yarar
bulunmaktadır. Suriye’de 2011 yılının Mart ayında başlayan halk
ayaklanmasının ilerleyen yıllarda farklı boyutlara ulaşması sonucunda sorun insani ve siyasi açıdan ciddi bir boyut kazanmıştır. Esed
rejimi olayların başında birtakım reformlar gerçekleştireceği sözünü
vermesine rağmen göstericilere ağır silahlarla saldırmış ve olayların ilk
altı ayında yüzlerce sivil hayatını kaybetmiştir. Daha sonra göstericiler ve ordudan kaçan askerlerin oluşturduğu grupların örgütlenerek
rejimin saldırılarına karşı koymaya çalışmasıyla Suriye’de rejimle muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış ve durum iç savaş halini
almıştır. Uluslararası toplum, krizin başından itibaren pasif bir tutum
takınarak deyim yerindeyse, gelişmelere seyirci kalmıştır.
İlerleyen süreçte Esed rejimi muhaliflere daha ağır baskılar uygulamaya başlamış, sivil yerleşim birimlerine savaş uçakları ve balistik füzelerle saldırmış ve işi kimyasal silah saldırısına kadar götürmüştür. Bu süreçte rejimin saldırılarından ve yaşanan çatışmalardan
en fazla etkilenen kesim, siviller olmuştur. Rejim ile muhalifler arasındaki çatışmalar devam ederken krize IŞİD boyutu da eklenmiş
ve durum daha karmaşık hale gelmiştir.
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Tablo-1: Suriye’de İnsani Durum33
Toplam nüfus

21.99 milyon

Ülke içinde insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısı

12.2 milyon

Ülke içinde yerinden edilenler

7.6 milyon

Bölge ülkelerine sığınan mülteciler

3.8 milyon

Ülke içinde kuşatma altında bulunan kişi sayısı

4.6 milyon

Katledilen kişi sayısı

191 bin

Kaynak: OCHA, UNHCR, World Bank

Suriye krizi sonucunda ortaya çıkan mülteci sorununun komşu ülkeler üzerinde oluşturduğu yük, sorunun sadece bir boyutunu oluşturmaktadır. Tablo-1’de görüldüğü üzere komşu ülkelere
sığınanların haricinde 12.2 milyon Suriyeli, ülke içinde acil insani
yardıma ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla Suriye nüfusunun yarısından fazlası ya ülke içinde yerinden edilmiş, ya da komşu ülkelere
sığınmak zorunda kalmıştır. Ayrıca ülke içinde rejim kuşatması altında bulunan 4 milyondan fazla kişiye ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştırmakta ciddi zorluklar yaşanmaktadır.
Bu noktada krizin insani boyutuyla ilgili uygulanan politikalara geçmeden önce, Ankara’nın krizin ortaya çıkışından günümüze
kadarki politikalarını geniş bir perspektifte değerlendirmekte yarar
vardır. Zira Türkiye’nin kendine özgü insani diplomasi yaklaşımı,
sadece insani kriz durumları ortaya çıktığında sahada değil; kriz
çıkmadan önce ve kriz esnasında uluslararası platformlarda da etkisini göstermektedir.
Türkiye’nin Suriye krizinden en fazla olumsuz etkilenen ülkeler
arasında yer aldığı açıktır. Ancak Türkiye’nin Suriye politikasını sadece “olumsuz etkilenme” boyutuna indirgemek, insani diplomasi
yaklaşımını basitleştirmek veya göz ardı etmek anlamına gelecektir.
Zira Türkiye bu politikaları, sadece Suriye ile ortak sınır paylaştığı
veya olumsuz etkileneceği için değil, soruna ilkesel düzeyde ve insani diplomasi temelinde yaklaştığı için uygulamaktadır.
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Türkiye, sadece Suriye’deki krizin ortaya çıkışında değil, Arap
Baharı çerçevesinde başlayan halk hareketlerinde bekle-gör politikası takip etmek yerine en net pozisyon alan ülkelerin başında yer
almıştır. Nitekim, Tunus ve Mısır’daki halk hareketlerinde, rejimlerin, göstericilerin taleplerini dikkate almasını isteyen Türkiye,
Libya’da da aynı çağrıda bulunmuş ve rejimlerin bu talepleri güç
kullanarak bastırma girişimleri üzerine halktan yana tavır almıştır.
Bu noktada, Suriye krizinde de Türkiye’nin benzer bir yol izlediği
ve bu politikanın diğer kriz yaşanan ülkelerle karşılaştırıldığında
kendi içinde tutarlı olduğu söylenebilir.
Öte yandan Suriye’deki kriz öncesinde, Şam yönetimi ile AK
Parti arasında yoğunlaşan ikili boyutta siyasi, ekonomik ve kültürel
ilişkilerin olduğu bir gerçektir. Bu ilişki, hem karar vericiler düzeyinde rutinin ötesinde bir yakınlaşma sağlamış, hem de iki ülke arasında karşılıklı bağımlılık ilişkisinin ortaya çıkmasına neden olmuştu.
Suriye’de 2011 yılının Mart ayında ilk gösteriler başladığında Türkiye, liderler arasındaki yakınlık ve aradaki karşılıklı bağımlı ilişkiden
hareketle, Şam yönetimi ile görüşmelerde bulunarak sorunun krize
dönüşmesine engel olmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nin
girişimleri ve Esed rejimiyle yaptığı sayısız görüşmeler, esasında önleyici çerçevede insani diplomasi yaklaşımını yansıtmaktaydı. Ancak
Türkiye’nin bu çabaları, Esed rejiminin göstericilere yönelik baskısına ve saldırılarına engel olamamıştır. Bu noktada özellikle 2011
yılının Ağustos ayında Davutoğlu ile Beşşar Esed arasında yapılan
görüşme, Türkiye’nin ikili ilişkiler üzerinden krizin çıkmasını engelleme girişimlerinde sona gelindiğinin bir göstergesi olmuştur.34
Öte yandan, Türkiye, sorunun ortaya çıkması ve tırmanarak bir
krize dönüşmesi esnasında ikili görüşmelerin yanı sıra bölgesel ve
küresel düzeylerde de girişimlerde bulunmuştur. Sorunun çözümüne yönelik Arap Birliği çerçevesinde girişimlerde bulunan Türkiye,
aynı şekilde sorunun BM platformuna taşınarak çözüm arayışlarına öncülük etmiştir. Bu bağlamda Türkiye’nin bölgesel düzeyde
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Arap Birliği ile istişarelerde bulunmasıyla 2014 yılının Kasım ayında Arap Birliği önce Suriye’nin üyeliğini askıya almış, ardından da
Şam rejimine yönelik bir dizi ekonomik yaptırım kararı almıştır.35
Türkiye de Arap Birliği ile eş zamanlı olarak bu ekonomik yaptırım
kararlarını kabul etmiş ve uygulamaya başlamıştır.36 Davutoğlu’nun
30 Kasım 2011 tarihinde açıkladığı yaptırımlar konusunda ifade
edilmesi gereken en önemli nokta, bu yaptırımların Suriye halkını olumsuz etkilememesi için özenle seçildiği ve rejimi ekonomik
açıdan baskı altına alarak uyguladığı politikalardan vazgeçirmeye
yönelik olmasıdır.
Türkiye, bölgesel girişimleriyle eş zamanlı olarak, Suriye’deki
krizin içinden çıkılmaz bir noktaya gelmeden çözümlenmesi için,
BM nezdinde de inisiyatifler üstlenmiş ve Arap Birliği ile beraber
Güvenlik Konseyi’nde Şam rejiminin uyguladığı politikaları engellemek için karar alınmasını desteklemiştir. Ancak BM Güvenlik
Konseyi’nin Şam rejimine yönelik karar tasarısı, Rusya ve Çin’in
vetosuyla karşılaşmış ve bir sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine
konunun BM Genel Kurulu’nda gündeme alınmasına öncülük
eden Türkiye, 21 Şubat 2012’de konuya ilişkin 66/253 sayılı kararın alınmasında önemli rol oynamıştır. Bu kararda Şam yönetimi
ülkedeki insan hakları ihlallerini ve sivillere yönelik saldırıları durdurmaya çağrılmış ve rejimden Suriyeli bütün kesimleri kapsayan
bir siyasi süreci başlatması talep edilmiştir.37
BM Genel Kurulu’nun kararları bağlayıcı olmadığından ve Güvenlik Konseyi vetolar nedeniyle aktif adım atamadığından BM
sistemi ne krizin başında, ne de gelişiminde süreçte etkili bir aktör
olmuştur. Bu nedenle Türkiye, Suriye’deki insani duruma dikkat
çekmek ve uluslararası toplumu harekete geçirmek için alternatif
bir uluslararası girişim ve mekanizma olarak değerlendirilebilecek
olan Suriye Halkının Dostları Grubu’nun (SHDG) kurulmasına
öncülük etmiştir. Grubun ilk toplantısının 24 Şubat 2012 tarihinde Tunus’ta yapılmasının ardından ikinci toplantıya 1 Nisan 2012
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tarihinde İstanbul’da ev sahipliği yapılmıştır. İçinde BM, Arap Birliği, Avrupa Birliği (AB), İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği
Teşkilatı ve Afrika Birliği dâhil olmak üzere 83 devlet ve uluslararası örgütün yer aldığı SHDG’nin bu toplantısında ana vurgu, Şam
rejiminin sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin önlenmesine
yönelik olmuştur.38
Bunun yanı sıra her ne kadar BM Güvenlik Konseyi’nden Suriye rejiminin sivillere yaptığı baskılarına son vermeye yönelik bir
karar çıkmasa da Türkiye, Konsey’in krizi sonlandırmaya yönelik
BM girişimlerini aktif bir şekilde desteklemiştir. Bu bağlamda gerek
Kofi Annan’ın, gerekse Lakhdar Brahimi’nin BM ve Arap Birliği
Özel Temsilcisi olarak yaptığı girişimler desteklenmiş ve Ankara
bu çerçevede müzakerelerin yapıldığı önemli duraklardan birisi
olmuştur. Kofi Annan’ın Özel Temsilciliği döneminde düzenlenen
ve kamuoyunda Cenevre-I olarak adlandırılan toplantı, Suriye Eylem Grubu üyelerini kapsamıştı. Toplantıya BM, Arap Birliği ve
AB temsilcileri ile BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yanı sıra
görünürde herhangi bir kurumsal bağlantısı olmadan katılan tek
ülke Türkiye olmuştur. Cenevre-I toplantısı sonucunda yayınlanan
bildiri, sivillerin korunmasını, bir geçiş hükümetinin kurulmasını
ve çatışmalarla insan hakları ihlallerinin bir an önce durdurulmasını talep etmekteydi.39
Kofi Annan’ın girişimlerinin başarısızlığa uğramasının ardından 2012 yılının Ağustos ayında yerine atanan Lakhdar Brahimi’nin özel temsilciği sırasında Türkiye krizi sonlandırmaya
yönelik girişimlere destek vermiştir. Bu bağlamda Brahimi’nin
Türkiye’de gerçekleştirdiği görüşmelerin yanı sıra krizin gidişatı
açısından belki de en önemli dönüm noktası, Cenevre-II olarak
adlandırılan ve Türkiye’nin yanı sıra 38 ülkenin de katıldığı uluslararası konferans olmuştur. Suriye rejiminin sivillere karşı yaptığı
kimyasal saldırıların ve işkenceyle katlettiği kişilerden 11 bininin
açık bir şekilde ispatlandığı ve toplam ölü sayısının 150 binin üs-
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tüne çıktığı bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda Davutoğlu,
rejimin uygulamaları sonucunda yaşanan insani krize dikkat çekmiş ve eli kana bulanmış kişilerin meşruiyetini yitirdiğini ve iktidarda kalamayacaklarını belirtmiştir.40 Bu toplantının en önemli
özelliği, Suriye’den rejim ve muhalefetin dolaylı da olsa bir araya
getirildiği ilk uluslararası düzeyli toplantı olmasıydı. Bununla beraber 2014 yılının Ocak ve Şubat aylarında iki tur halinde yapılan
görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştır.
Suriye’de yaşanan insani trajediye duyarsız kalan uluslararası toplum, 2014 yılının yaz aylarından itibaren kısmen bu duyarsızlığın
sonucunda ortaya çıkan IŞİD tehdidi üzerinde yoğunlaşmış ve bu
nedenle Şam yönetiminin katliamları ikinci planda kalmıştır. IŞİD
tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik, ABD’nin açıkladığı plan
çerçevesinde bir koalisyon oluşturulmuş ancak söz konusu koalisyonun girişimlerinin Esed rejimine yönelik olmayacağı açıklanmıştır.
Bu noktada ABD’nin öncülük ettiği stratejinin teknik eksiklikleri
bir tarafa, Türkiye IŞİD meselesinin bir neden değil, sonuç olduğunu dile getirmiş ve koalisyonun özellikle askeri harekât boyutuna
destek vermesi için nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulamıştır.41 Bu noktada Türkiye, hem IŞİD tehdidiyle mücadele,
hem de Şam rejiminin halk üzerindeki baskısını hafifletmek ve yeni
sivil ölümlerini engellemek için Suriye içinde uçuşa yasak kararıyla
güçlendirilmiş güvenli bölge oluşturulması ve Suriye muhalefetinin
eğitilip donatılması konusunda ısrarcı olmuştur. Ancak gelinen aşamada Türkiye’nin taleplerinin karşılanmadığı görülmektedir.
KRIZIN İNSANI BOYUTU VE TÜRKIYE’NIN KATKISI

Suriye’de yaşanan gelişmelerden en fazla Suriye halkı olumsuz
etkilenmiştir. Kriz aynı zamanda bölge ülkeleri üzerinde büyük bir
yükün oluşmasına neden olmuştur. Aşağıdaki tabloda görüldüğü
üzere kriz sonucunda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre 20 Ocak 2015 tarihi itibariyle 3.801 mil-
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yon Suriyeli ülkelerinden ayrılarak başta sınır ülkeleri olmak üzere,
bölge ülkelerine sığınmak zorunda kalmıştır. Suriyeli mültecilerden yüzde 93’ü Suriye’nin sınır komşuları olan Türkiye, Lübnan,
Ürdün ve Irak’a sığınmıştır. Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkeler
arasında en büyük yükü Türkiye çekmektedir. Türkiye’nin ardından sırasıyla Lübnan ve Ürdün, Suriye krizinin insani boyutundan
etkilenmektedir.42
Tablo-2 Suriyeli Mültecilerin Ülkelere Göre Dağılımı (20 Ocak 2015)
Ülke

Suriyeli Mülteci Sayısı

Türkiye

1.622.839

Lübnan

1.160.468

Ürdün

622.173

Irak

235.563

Mısır

136.717

Diğer ülkeler
Toplam

24.055
3.801.815

Kaynak: BMMYK, Syria Regional Refugee Response.

Türkiye, insani diplomasisi bağlamında sorunların bölgesel
ve küresel platformlarda sahiplenilmesi ve çözüm arayışlarında
bulunulması doğrultusunda yukarıda ifade edilen girişimlerde
bulunmuştur. Bununla beraber, “Türkiye’nin Suriye krizindeki
insani diplomasisi” ifadesiyle ilk akla gelen ve belki de krize yönelik genel politikasında en anlamlı farkı oluşturan nokta, Türkiye’nin Suriyelilere yönelik izlemiş olduğu politikadır. Türkiye
krizin başından itibaren Suriyelilere yönelik açık kapı politikası
uygulamıştır. Ancak Türkiye’nin insani diplomasisindeki fark, sadece uygulanan açık kapı politikasından kaynaklanmamaktadır.
Zira Suriye’ye komşu olan Ürdün ve 2014 yılı Ekim ayına kadar
Lübnan da Suriyelilere yönelik açık kapı politikası uygulamıştır.
Ancak Suriyelilerin bu üç ülkeye sığındıktan sonra karşılaştıkları
ortam birbirinden farklı olmuştur.
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Türkiye’nin krizin insani boyutunda gerçekleştirdiği uygulamalara geçmeden önce, Lübnan ve Ürdün’e sığınan Suriyelilerin, bu ülkelerdeki durumlarına ilişkin bazı bilgiler vermek yerinde olacaktır.
Lübnan’dan başlamak gerekirse, Beyrut yönetimi gerek geçmişteki
Filistinli mülteciler tecrübesi, gerekse kırılgan siyasi yapısı nedeniyle
Suriyelilerin göçüne yönelik sistematik bir politika izleyememiştir. Bu
nedenle Suriyelilerin sığındıkları ülkeler arasında en olumsuz şartlara
sahip oldukları ülkenin Lübnan olduğu söylenebilir. Nitekim Lübnan’a sığınan Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının önemli kısmı, Lübnan
hükümetinden ziyade başta BMMYK olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve diğer STK’lar tarafından karşılanmakta olup, hükümetin buradaki rolü lojistik açıdan kolaylaştırıcılık şeklinde olmuştur.
Krizin başından beri Suriyeli mültecilere yönelik kamp kurmama politikasını uygulayan Beyrut yönetimi, 2014 yazından itibaren Suriyelilerin sığınma amacıyla ülkesine gelişini dolaylı yollarla azaltmaya
çalışmış ve 2014 yılının Ekim ayında Lübnan’a sığınma amacıyla gelen Suriyelileri kabul etmeyeceğini açıklamıştır.43
Ürdün de Lübnan gibi mülteci tecrübesine sahip olan bir ülkedir. Ancak Lübnan’dan farklı olarak, Suriye krizi sonucunda yaşanan
göç akınına yönelik nispeten daha sistematik bir politika takip etmiştir. Bu bağlamda BMMYK ile yakın bir işbirliği halinde çalışan
Ürdün yönetimi, ülkeye sığınma amacıyla gelen Suriyelilerin önce
geçici kamplarda kayıtlarını yapmakta ve ardından onları Zatari
kampına yerleştirmekteydi. Ancak 2013 yılında nüfusu 160 bine
ulaşan bu kampın kapasitesinin zorlanmasıyla bir yandan Suriyelilerin ülke içine yerleşmesine göz yumulmuş, bir yandan da Azrak’ta
yeni bir kamp inşa edilerek yeni gelenler bu kampa yönlendirilmeye
başlanmıştır.44 Ürdün’deki kampların inşası ve kamplarda yaşayan
Suriyelilerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Amman yönetiminin Körfez ülkelerinden önemli bağışlar aldığı göze çarpmaktadır. BMMYK başta olmak üzere BM uzmanlık kuruluşlarının ve
diğer STK’ların etkili bir şekilde finansman desteğinde bulunduğu
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kampların haricinde, Suriyelilerin büyük çoğunluğu Ürdün geneline dağılmış durumda olup temel ihtiyaçlarının karşılanmasında
BMMYK ve STK’lar önemli rol oynamaktadır.
Türkiye açısından bakıldığında ise Suriye’den güvenlik nedeniyle Türkiye’ye yapılan ilk göç, 29 Nisan 2011 tarihinde 252 Suriyelinin ülkeye girişiyle başlamış ve uygulanan açık kapı politikası çerçevesinde bu rakam günümüzde 1,6 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu
noktada Türkiye’nin pratik açıdan insani diplomasi politikasındaki
en önemli farklılık, kurumsal altyapısıyla kendini göstermiştir. Zira
Ürdün ve Lübnan’a sığınan Suriyelilerle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde BMMYK öncü rolü oynamakta ve Suriyelilerin kayıt
altına alınmasından, temel ihtiyaçlarının giderilmesine kadar birçok işlem BMMYK tarafından yerine getirilmektedir. Türkiye’de ise
ilk göç dalgasından itibaren Suriyeliler ülkeye giriş yaptıktan sonra
BMMYK tarafından değil, AFAD tarafından karşılanmış, kamplara
yerleşmeleri sağlanmış ve temel ihtiyaçları giderilmiştir.
Bu noktada Türkiye’nin Suriyelilere yönelik politikasının -ilkeler sabit kalmakla beraber- pratik açıdan tecrübelerle şekillendiği
ve dinamik bir ortamda geliştiği söylenebilir. Nitekim Suriye’deki
krizin kısa süreceği veya Türkiye’ye sığınacak Suriyeli sayısının yüz
binin altında olacağı beklentisiyle, ilk dönemde gelen Suriyeliler
Hatay çevresinde sınıra yakın bölgelerde kurulan çadır kentlere
yerleştirilmişti. Ayrıca bu beklentiyle ilişkili olarak Türkiye Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Konvansiyonu’na koyduğu çekince
nedeniyle Suriye’den gelenlere mültecilik hakkı verememiş ve Suriyelileri ilk dönemde uluslararası hukukta çok da karşılığı olmayan
misafir şeklinde tanımlamıştı. Ancak yukarıda ele alınan siyasal girişimlerin sonuç vermemesi ve Suriye’deki krizin giderek tırmanması
üzerine Türkiye’ye gelen Suriyeli sayısı özellikle 2011 yılından sonra
artmaya başlamıştır. Bu noktada 2011 yılının Ekim ayında alınan
karar ile Suriyelilere geçici koruma statüsü veren Türkiye, bu statü
ile açık kapı politikası, geri göndermeme ilkesi ve gelen kişilerin temel
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ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasını uluslararası hukuk çerçevesinde Suriyelilere bir anlamda garanti etmiştir. Öte yandan Türkiye’ye
gelen Suriyeli sayısındaki artış, AFAD tarafından yeni kamplar/geçici barınma merkezleri kurulmasını beraberinde getirmiş ve 2012
yılının Mart ayında 7 olan kamp sayısı, 2013 yılının başında 14’e,
2014 başında ise 22’ye yükselmiştir.45 Günümüzde Türkiye’nin 10
farklı ilinde bulunan AFAD yönetimindeki kamplar, 221.447 Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır.46
Türkiye’nin Suriye krizinin insani boyutuna yönelik politikasının tecrübelerle şekillendiğinin bir göstergesi de İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) olmuştur. Bu bağlamda 2013 yılına gelindiğinde Türkiye’de kampların dışında yaşayan Suriyelilerin sayısı AFAD yönetimindeki
kamplarda yaşayan Suriyelilerin sayısını geçmişti. Günümüzde
ise Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yaklaşık yüzde 86’sı kamp dışında Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşamaktadır. Büyük ölçüde
bu durumun olumsuz sonuçlarını engellemek ve entegre stratejiler uygulanmasını sağlamak amacıyla 4 Nisan 2013 tarihli ve
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile GİGM
kurulmuştur. Böylece AFAD’ın gerek kamplarda, gerekse kamp
dışında giderek artan yükü, özellikle kamp dışı yaşam açısından
Türkiye’nin bütün illerinde teşkilatı kurulan GİGM ile paylaştırılmıştır. Söz konusu kanunun 103. Maddesi’ne göre kurumun
görevi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:47
“Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla
ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve
sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek…”

Türkiye’nin Suriye krizinin insani boyutuna yönelik tecrübe birikimi, Suriye’den gerçekleşen ani göç dalgalarında da kendini göstermektedir. Bu bağlamda 2014 yılının Eylül ayı önemli bir örnek
teşkil etmektedir. Nitekim, iç savaş boyutunda yaşanan Suriye’deki
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kriz, 2013 yılından itibaren IŞİD faktörünün de devreye girmesiyle
karmaşık bir hal almış ve örgütün Kobani’ye (Ayn el-Arab) saldırılarını arttırmasıyla Türkiye’ye dünya göç tarihinde eşine ender rastlanabilecek kadar kısa bir sürede büyük bir göç akını başlamıştır. Bu
çerçevede 18 Eylül gecesi 4.500 Suriyeli Türkiye’ye sığınırken, 19
Eylül 2014 tarihini 20 Eylül’e bağlayan gece içinde 45.000 Suriyeli
daha gelmiştir. 22 Eylül 2014’e gelindiğinde Türkiye’ye sadece son
dört gün içinde sığınan Suriyeli sayısı 130.000’in üzerine çıkmış
ve 19 Eylül’den günümüze kadar Kobani’den giriş yapan kişi sayısı
185.000’e ulaşmıştır. Bu yoğun göç akışına rağmen gerek Suriyelilerin Türkiye’ye girişinde, gerekse kayıtlarının yapılması ve yerleştirilmelerinde ciddi bir sorun yaşanmamıştır.48
Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için yapılan harcamalar düşünüldüğünde, Türkiye’nin insani diplomasisinin farkı bir kez daha
ortaya çıkmaktadır. Zira Türkiye, Ürdün ve Lübnan’dan farklı olarak bu harcamaları büyük ölçüde kendi öz kaynaklarıyla yapmıştır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Şubat 2015’te yaptığı
konuşmada Türkiye’nin Suriye’deki krizin başından beri insani
gerekçelerle 5,5 milyar dolar harcadığını belirterek bunun sadece
250 milyon dolarının uluslararası bağışçılar tarafından sağlandığını
vurgulamıştır.49 Bu bağlamda Türkiye yapmış olduğu harcamaların yüzde 95’inden fazlasını kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmiştir.
Karşılaştırma yapmak açısından BM verilerine göre 2013 yılında
Ürdün’deki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan yaklaşık 1 milyar doların yüzde 75’i yapılan yardımlardan, yüzde 25’i ise Ürdün’ün öz kaynaklarından karşılanmıştır.50
Ayrıca Türkiye’nin Suriye krizinin insani boyutundaki yardımları
sadece Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için söz konusu olmamıştır.
Zira AFAD ve Türk Kızılayı’nın öz kaynaklarının yanı sıra yerli ve
yabancı STK’ların katkılarıyla 2012 yılının Ağustos ayından, 2015
yılının başına kadar sınırın sıfır noktasından Suriye’ye 840 milyon
TL’lik insani yardım gönderilmiştir.
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Son olarak gerek Türkiye’nin gerekse Lübnan ve Ürdün’ün taşıdığı Suriyeli mülteci yükünün hafifletilmesi amacıyla yapılan ve
aslında Türkiye için anlamlı bir fark yaratmayan maddi yardımların
yanı sıra, BMMYK’nin teşvikiyle Suriye’ye komşu olmayan ülkeler,
Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmaya çağrılmaktadır. Yeniden
yerleştirme programı çağrısına uyan AB üyesi ülkelerin kabul ettiği
Suriyeli sayısı açısından bakıldığında, krizin başladığı 2011 yılından 2014 yılı başına kadar 80.000’in altında Suriyeliye sığınma
hakkı tanındığı görülmektedir.
Tablo-3: Suriyelilere Sığınma Hakkı Veren Bazı AB Ülkeleri
(Nisan 2011-Aralık 2014)
Ülke

Kabul Edilen Suriyeli Sığınmacı Sayısı

İngiltere
Fransa

5.698
4.898

Almanya

54.619

İsveç

53.750

Hollanda

11.193

Norveç

2.935

İspanya

2.381

Kaynak: BMMYK, “Europe: Syrian Asylum Applications”,
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php#

Bu rakam 2014 yılı sonunda 185.226 kişiye ulaşmıştır.51 Burada
en fazla Suriyeli sığınmacıyı Almanya ve İsveç’in kabul ettiği görülmektedir. Dolayısıyla Almanya ve İsveç dışarıda bırakıldığında,
AB ülkelerinin dört yıllık dönemde kabul ettiği sığınmacı sayısı,
toplamda 76.857’de kalmaktadır. Oysa Türkiye sadece 18-22 Eylül
2014 tarihlerinde 130 bin Suriyeliyi sığınma amaçlı topraklarına
kabul etmiştir. Ayrıca söz konusu ülkelerden bazılarının Suriyelileri
kabul ederken din veya meslek gibi bazı spesifik kriterler aradığı
iddia edilmektedir. Böylesi bir durum ise Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımına sadece insanı yerleştiren anlayışıyla taban tabana
zıt bir uygulama olmaktadır.
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SONUÇ

Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımı, literatürde klasik kullanılan anlamından farklı olup kendine özgü bir yaklaşımı içermektedir. Kendi vatandaşlarından başlayarak, diplomasi anlayışının
temeline insanı yerleştiren Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımı,
yakın coğrafyadan bağımsız olarak önleyici diplomasiyi de içerecek
şekilde kriz bölgelerinde aktif bir tutum almayı ve insani yardımlarda bulunmayı öngörmektedir. Ayrıca, sorunların başta BM sistemi
içinde sahiplenilmesine özen gösteren Türkiye, BM sisteminin sorunlara çözüm üretememesi durumunda alternatif mekanizmalarla
sorunu çözmeye odaklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin öngördüğü insani diplomasi yaklaşımını pratikte hayata geçirmesi, 1990’lı yıllardaki kurumsal altyapısıyla zordu. Bu nedenle
2000’li yıllarda mevcut kurumlarda reformlara giden Türkiye, yeni
kurumlar oluşturarak mevcut altyapısını destekleme yoluna gitmiş
ve bu alanda önemli mesafeler kat etmiştir.
Suriye krizi açısından bakıldığında, Türkiye’nin krize insani
diplomasi perspektifinde biri siyasi, diğeri insani kriz boyutu olmak üzere iki perspektifte yaklaştığı görülmektedir. İlk boyut açısından bakıldığında Türkiye, krizin başlangıcından itibaren insani
diplomasi politikasında öngördüğü ilkeler çerçevesinde krizi sonlandırmak için girişimlerde bulunmuştur ve bulunmaya devam etmektedir. Bu girişimler, öncelikle ikili ilişkiler seviyesinde başlamış;
ancak Şam rejiminin tutumu nedeniyle sorunun bu yöntemle çözülemeyeceğini düşünen Ankara, ikili girişimleri 2011 yılının Ağustos
ayından itibaren sonlandırmıştır. Bu aşamadan sonra Türkiye sorunun çözümüne yönelik bölgesel ve uluslararası platformları aktif bir
şekilde kullanmıştır ve kullanmaktadır.
İnsani kriz boyutu açısından bakıldığında, kriz bölgelerine yapılan insani yardımlar düşünüldüğünde, kurumları ve uyguladığı
politikalarla önceki dönemlerden farklı bir Türkiye’nin olduğunu
belirtmek gerekir. Bu farklılık, Türkiye’nin sadece açık kapı po-
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litikası uygulamasıyla ilişkili değildir. Zira hem bu politika takip
edilip, hem de ülkeye sığınan Suriyelilere çok az kamu kaynağı ayrılarak, sürecin gelecek bağışlar üzerinden yürütülmesi mümkündü.
Ancak bunun yerine, devletin ilgili kurumlarının aktif katılımıyla
ve kamusal kaynaklar kullanılarak, krizin ülkeye sığınan Suriyelileri
ve Türkiye’yi daha fazla etkilemesinin önüne geçilmiştir.
Sonuç olarak, Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımı, Suriye
krizi özelinde değerlendirildiğinde, iki noktanın öne çıktığı görülmektedir. Birincisi, kriz bir anlamda Türkiye’nin insani diplomasisinin limitlerini test etmiştir. Zira ilk aşamalarda krizi önlemek ve
çıktıktan sonra da sonlandırmak için çok sayıda girişimde bulunan
Ankara’nın bu girişimlerinden sonuç alamaması, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olmalıdır. Öne çıkan ikinci nokta ise Suriye
krizinin insani boyutunda yaşanan tecrübelerle ilişkilidir. Zira Suriye krizinden önce de kurumsal altyapısıyla ülke içinde ve yurtdışında insani operasyonlarda bulunan Türkiye, Suriye krizinin her
bir aşamasında insani operasyonlar açısından önemli deneyimler
elde etmiştir. Bu bağlamda tecrübenin pratiğe yansıması açısından
GİGM’nin kurulması veya Kobani’den yapılan kitlesel göçte sergilenen profesyonel tutum önemli ve anlamlıdır.
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TÜRKIYE’NIN YENI
ENERJI TEDARIKÇISI:
IRAK KÜRDISTAN
BÖLGESEL YÖNETIMI
ZANA BAYKAL
Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi

Bu çalışma temel olarak Türkiye ile Irak Kürdistan
Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki enerji ilişkilerini incelemektedir. 2014 yılının ilk yarısının en önemli gündem maddelerinden
biri olan Türkiye-IKBY enerji ilişkileri, Ortadoğu bölgesinde politik ve ekonomik dengeleri etkileyebilme potansiyeli ile üzerinde
durulmayı hak etmektedir. 2005 yılından itibaren Irak Kürdistan
bölgesinde keşfedilmeye başlanan büyük hidrokarbon kaynakları
birçok -özel ve/ya devlet sermayeli- uluslararası enerji şirketinin
dikkatini çekmiştir. Büyük enerji kaynaklarının yüksek kâr oranı
ve terörden uzak güvenli bir ortam ile birleşmesi uluslararası enerji şirketlerinin iştahını kabartmış ve aralarında hızlı bir rekabetin
oluşmasına ortam hazırlamıştır. Türkiye de hemen yanı başında
yaşanan bu gelişmelere kayıtsız kalmanın tarihi bir hata olacağını
düşünerek enerji oyununa müdahil olmuştur.
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Türkiye’yi merkeze alan bu çalışmada cevabı aranan soru IKBY
enerji kaynaklarının Türkiye için neden önemli olduğudur. Cevap
arayışında ilk önce Türkiye’nin enerji profili çıkartılmış, ardından
geleceğe dair projeksiyonlarda enerjinin nereye oturduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkarılan tablo karşısında Türkiye’nin belirlediği hedefler sıralandıktan sonra IKBY sınırları içerisinde keşfedilen
enerji yataklarının Türkiye’nin hedefleri için ne ifade ettiği tartışılmaktadır. Daha sonra Irak merkezi yönetimi ile IKBY arasındaki
sorunlar incelenmekte ve bu sorunların IKBY’nin Türkiye’yi tercih
etmesindeki rolü değerlendirilmektedir. Enerji alanındaki gelişmeler
ele alındıktan sonra Türkiye’nin bu gelişmelerden nasıl etkilendiği
tartışılarak çalışma sona erdirilmektedir. Bu çalışmadaki bilgi ve değerlendirmeler; istatistik veriler, yasal metinler, raporlar ve Irak Kürdistan bölgesine yönelik gezide yapılan görüşmelere dayanmaktadır.
TÜRKIYE’NIN ENERJI PROFILI

2001 yılında yaşadığı ekonomik krizin izlerini 2007 yılından
itibaren silmeye başlayan Türkiye ekonomisi, bu tarihten itibaren
büyüme yönünde bir grafik oluşturmuştur. Türkiye ekonomisi
2010 ile 2011 yılları arasında yüzde 6 oranında büyümüş ve halihazırda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi konumundadır.1 Söz
konusu ekonomik görüntü enerji sektörü ile de birebir ilintilidir.
Çünkü ekonomi büyüdükçe enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç da
artmaktadır. Nitekim 2002 yılından itibaren Türkiye’nin elektrik
ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına erişmesi2 bu
ilişkiyi doğrulamaktadır. Dolayısıyla ekonomik büyümenin devam
ettirilebilmesinin kesintisiz ve artan oranda enerjinin sağlanması ile
mümkün olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Kısacası Türkiye ekonomik büyümesini devam ettirmek için kendisini enerji güvenliğini
sağlamak zorunda hissetmektedir. Ancak Türkiye’nin yeterli enerji
kaynaklarına sahip olmaması enerji güvenliği önünde ciddi bir tehdit olarak durmaktadır.
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Türkiye toprakları üzerinde bulunan ispatlanmış petrol rezervi
294.8 milyon varildir. Farklı bir ifade ile söylemek gerekirse aynı
üretim seviyesi ile devam edilir ve yeni keşifler yapılamazsa yurtiçi
ham petrol rezervi 18.5 yıl içinde tükenebilecektir.3 Diğer yandan
ham petrol talebi de sürekli artış göstermektedir. Türkiye, 2010 yılında günlük 649 bin varil, 2011’de 655 bin varil, 2012’de 694 bin
varil ve 2013’te 734 bin varil ham petrol tüketmiştir. 2012 yılında
Türkiye ham petrol talebinin ancak yüzde 9’unu yerli üretimden
karşılayabilmiştir.4 Yani ham petrol ihtiyacının yüzde 91’ini ithalat
yoluyla gidermiştir ki, bu durum Türkiye’yi bariz bir biçimde ham
petrol ithalatçısı ülkeler grubuna sokmaktadır.

Şekil 1: Yıllara göre Türkiye Ham Petrol Üretim ve Tüketimi5

Türkiye petrol ihracatçısı ülkelerden ham petrol ithal ederek
yüksek orandaki enerji açığını kapatmaya çalışmaktadır. Fakat ham
petrol ithal ettiği ülke sayısı pek fazla değildir; çünkü ithal edilen
ham petrolün yüzde 96 gibi büyük bir oranı sadece altı ülkeden
temin edilmektedir. 2012 yılında Türkiye ithal ettiği ham petrolün
yüzde 39’unu İran’dan, yüzde 19’unu Irak’tan, yüzde 15’ini Suudi
Arabistan’dan, yüzde 11’ini Rusya’dan, yüzde 7’sini Kazakistan’dan,
yüzde 5’ini de Libya’dan temin etmiştir.6 İthalat yapılan ülkelerin
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sıralaması zaman zaman değişse de genel olarak ilk beş ülke temindeki yerini korumaktadır.
Bir diğer enerji kaynağı olan doğalgazda ise tablo Türkiye için
daha vahim bir hal almaktadır. Çünkü Türkiye’nin yurtiçi üretilebilir doğalgaz rezervi sadece 6.83 milyar metreküptür; yani yeni keşifler yapılmayıp aynı üretim seviyesi devam ettirilirse sadece 10,3
yıllık ömrü bulunmaktadır.7 Oldukça yetersiz olan rezerv oranlarının aksine Türkiye’nin doğalgaz tüketimi ise yüksek seyretmekte
ve sürekli olarak artmaktadır. 2010 yılında 39 milyar m3, 2011’de
44.7 milyar m3, 2012’de 45.3 milyar m3 ve 2013’te 45.6 milyar m3
doğalgaz tüketilmiştir.8 2012 yılında Türkiye doğalgaz ihtiyacının
sadece yüzde 1.6’sını yurtiçinden karşılayabilmiştir.9 Yani Türkiye
doğalgaz temininde yüzde 98.4 oranında ithalata bağımlıdır. Tüketimin yüksek olmasının önemli bir nedeni ise doğalgazın elektrik
üretiminde kullanılmasıdır. Üretilen elektriğin yüzde 45’inin doğalgazdan elde edildiği10 göz önüne alındığında doğalgaz açığının
önemi daha da artmaktadır.

Şekil 2: Yıllara Göre Türkiye Doğalgaz Üretimi ve İthalatı11

Türkiye yüksek orandaki enerji açığını kapatmak için çeşitli
ülkelerle uzun dönemli doğalgaz alım anlaşmaları imzalamaktadır. Türkiye’nin Rusya, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Cezayir
ve Nijerya ile uzun dönemli alım sözleşmeleri bulunmaktadır. Fa-
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kat kaynak ülke tedarikçisi olarak Rusya ve İran öne çıkmaktadır.
Türkiye doğalgaz ithalatının yüzde 58’ini Rusya’dan, yüzde 18’ini
İran’dan yapmaktadır.12 Türkiye, ayrıca 2007 yılından itibaren Azerbaycan’dan da boru hattı ile doğalgaz alımı yapmaya başlamıştır.
Azerbaycan’ın Türkiye’nin doğalgaz ithalatındaki payı hali hazırda
yüzde 7’dir. Türkmenistan ile de 1999 yılında anlaşma imzalanmış;
fakat henüz yürürlüğe girmemiştir.13 Son yıllarda Cezayir, Nijerya
ve spot piyasadan da sıvılaştırılmış doğalgaz alımına başlamıştır.14
TÜRKIYE’NIN ENERJI HEDEFLERINDE IKBY’NIN YERI

İstatistik verilerden de anlaşıldığı üzere Türkiye’nin ham petrol ve
doğalgaz kaynakları yetersizdir ve tedarikte de Rusya ile İran ön plana
çıkmaktadır. Bu tablo karşısında Türkiye enerji arz güvenliğini tehdit altında hissetmekte ve söz konusu tehdit algılamasını aşmak için
çeşitli politikalar hayata geçirmeye çalışmaktadır. Türkiye’nin enerji
arz güvenliği konusundaki politikaları ve hedefleri, 2010-2014 Stratejik Planı ve Mavi Kitap ile belirlenmiştir. Belirlenen hedeflerden
ilki yerli üretim enerji kaynaklarına öncelik vermek; ikincisi ise petrol
ve doğalgaz alanlarında kaynak çeşitliliğini sağlamaktır.15 Birinci hedef
doğrultusunda Türkiye arama faaliyetlerine önem vermekte ve kara
ile deniz sahalarında sondajlama faaliyetlerini artırmaktadır.
İkinci hedef doğrultusunda ise tedarikçi sayısını artırmaya çalışmakta ve temin yollarını çeşitlendirmeye çabalamaktadır. Bu hedefin temel belirleyici ise Rusya ve İran’ın bir enerji tedarikçisi olarak
Türkiye’nin enerji piyasasını baskılamasıdır. Türkiye; petrolünün
yüzde 39’u ile doğalgazının yüzde 18’ini İran’dan, yine petrolünün
yüzde 11’i ile doğalgazının yüzde 58’ini Rusya’dan tedarik etmektedir. Bu veriler Türkiye’nin alternatifsizliğine işaret etmektedir. Örneğin, 2006 yılında İran’dan Türkiye’ye gelen doğalgazda kesintinin
yaşanması Türkiye’yi zor durumda bırakmış ve enerji tedarikinde
zor günler geçirmesine sebep olmuştur. Böyle güç bir durumla bir
daha karşılaşmamak için Türkiye kendisini tedbir almak zorunda
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hissettiğinden uzun dönemde tedarikçi sayısını arttırmayı hedeflemiştir. Kısa vadede ise doğalgaz ithal edilen tedarikçi ülke payını
yüzde 50’nin altına düşürmeye çalışmaktadır.16 Bu hedef çerçevesinde Orta Asya ve Afrika ülkelerinin enerji kaynaklarına yönelerek
alternatif yaratmaya ve Rusya ile İran’a enerji konusunda olan bağımlılığını azaltmaya çalışmaktadır.
Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yeni
keşfedilen enerji kaynaklarına ilgi duyması da tam olarak bu hedef
doğrultusunda gerçekleşmektedir. 2005 yılından itibaren Irak Kürdistan bölgesinde başlayan yoğun arama faaliyetleri sonucu Irak’ın
145 milyar varillik ham petrol rezervinin 45 milyar varilinin bölge sınırları içerisinde kaldığı ortaya çıkarılmıştır.17 Bunun yanında
IKBY sınırları içerisindeki doğalgaz rezervi de 5.6 trilyon m3 olarak hesaplanmıştır.18 Enerji şirketlerinin arama faaliyetlerini kara
yüzeyindeki sahalardan ziyade deniz sahalarına yoğunlaştırdığı bir
dönemde Ortadoğu’da dokunulmamış büyük enerji yataklarının
keşfedilmesi şaşırtıcı olmuştur. Üstelik açılan 10 kuyudan ortalama
olarak 8’inin başarılı sonuç vermesi19 yeni keşiflere açık kapı bırakmaktadır. Arama faaliyetleri sonucu petrol rezervinin 60-65 milyar
varile kadar çıkacağı tahmin edilmektedir.20
IKBY’nin bu denli büyük yatakları ile enerji ihracatçısı bir aktör
olarak meydana çıkması, birçok aktörün politikalarında belirleyici olmaya başlamıştır. Bu aktörlerden biri olan Türkiye’nin pozisyonunu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız şu şekilde ifade etmiştir:
“Biz, Türkiye’nin doğalgazda ve petrolde büyüyen yanının arz güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Doğalgazda alım yaptığımız ülke
sayısı 5, ham petrolde 11 idi, 12’ye çıktı. Bu sayıları daha da arttırmak istiyoruz. Irak’tan gaz alınmasına da büyük resimden bakılmalı. Türkiye enerji sektörü öngördüğümüzden hızlı büyüyor, bunun
için de tedarik güvenliğini sağlamalıyız.”21

Görüldüğü gibi Türkiye tedarikçi sayısını artırmayı önemsemekte ve IKBY kaynaklarını enerji arz güvenliği çerçevesinde değerli görmektedir.
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Türkiye’nin enerji alanındaki bir diğer önemli hedefi ise enerji
koridoru ve terminali olmaktır. Jeostratejik konumunun sağladığı
üstünlük sayesinde Türkiye, birçok ülke için enerji kaynaklarının pazara ulaşacağı bir geçiş ülkesi olmaktadır. Türkiye; Ortadoğu ve Orta
Asya ülkelerinden Avrupa’ya doğru akan enerji trafiğinde transit ülke
olarak güçlenmek ve söz sahibi olmak istemektedir. Bu hedefini gerçekleştirmek için Ceyhan limanına ulaşan enerji miktarını iki katına çıkarmayı ve burada farklı kalite ve özelliklerdeki ham petrolün
uluslararası piyasalara aktarılabileceği ihraç terminali ile entegre bir
enerji tesisi kurmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda enerji borsası
da kurularak Ceyhan limanının enerji fiyatlarını etkileyebilecek güce
ulaşması ve stratejik konumunun pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.22
IKBY’nin enerji kaynakları bu hedef ve amaçlar doğrultusunda
da önem kazanmaktadır. Çünkü IKBY, 2015 yılı içerisinde günlük
1 milyon varil ve 2019 yılına kadar da 2 milyon varil ham petrol
ihraç etmeyi planlamaktadır.23 Büyük miktardaki petrol ihracının
başka yollar yerine Türkiye üzerinden uluslararası piyasaya ulaştırılması, Türkiye’nin enerji alanındaki jeostratejik üstünlüğünün
sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunabilecektir. Aynı şekilde IKBY’nin doğalgaz kaynaklarının da Türkiye üzerinden ihracı,
uluslararası enerji projelerinde daha çok pay ve söz sahibi olmak
anlamına geleceğinden önem arz etmektedir. Diğer yandan Türkiye enerji transit ülkesi olarak topraklarını kullandırma karşılığında
bir ücret almaktadır. Varil başına 1 doların alındığı transit ücreti24
IKBY’nin sadece 2015 yılı ham petrol ihraç hedefleri ile değerlendirildiğinde Türkiye’nin sadece bu ihraçtan günlük 1 milyon dolar
kazanç sağlayacağı anlamına gelmektedir.
Türkiye söz konusu stratejik hedeflerine ulaşmak için IKBY ile
daha önce geliştirdiği ekonomik ve siyasi ilişkilerini enerji düzlemine
taşımıştır. Fakat Türkiye’nin stratejik hedefleri IKBY’nin enerji kaynaklarına ilgi duymasına sebebiyet verse de Irak merkezi yönetimi
ile IKBY arasında yaşanan anlaşmazlıklar Türkiye’nin enerji oyununa
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müdahil olmasını zorlaştırmıştır. İki taraf arasındaki anlaşmazlıklara
değinilmeden Türkiye’nin pozisyonunu anlamak güç olduğundan söz
konusu anlaşmazlıkların ele alınması gerekmektedir. Bu anlaşmazlıklar iki başlık altında toplanabilir. Birincisi, anayasadan kaynaklı belirsizlik; ikincisi, imzalanan kontrat türlerinin farklılığı konusudur.
YASAL ANLAŞMAZLIK

Irak merkezi yönetimi ile IKBY arasındaki yasal anlaşmazlık,
anayasadaki ilgili maddelerin farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. IKBY anayasadaki maddelere atıfta bulunarak petrol
anlaşması imzalama ve ihraç etme hakkının bulunduğunu savunmakta, Irak merkezi yönetimi ise bu yoruma karşı çıkmakta ve IKBY’nin böyle bir yetkisinin olmadığını iddia etmektedir. Her iki
taraf da temelde anayasanın 111. ve 112. maddesine dayanarak
argüman üretmeye çalışmakta ve uygulamalarına meşruiyet sağlamaktadırlar. Her iki tarafın da kendi yorumunu uygulamaya dökmesi ile hukuki problemler ortaya çıkmıştır.
Irak Anayasası’nın 111. maddesi “Petrol ve doğalgaz çeşitli bölge ve eyaletlerde yaşayan bütün Irak halkına aittir”*25 demektedir.
Merkezi hükümet bu maddeye dayanarak IKBY’nin petrol ihraç
etme yetkisinin olmadığını savunmaktadır. Petrol ve doğalgaz kaynakları bütün Irak halkının malı olduğuna göre herhangi bir grup
veya yönetimin tek başına bir tahakkümünün söz konusu olamayacağını savunmaktadır. Irak halkının yasal temsil organı Temsilciler
Meclisi olduğuna göre bu enerji kaynakları ile ilgili anlaşmalar için
Temsilciler Meclisi’nin onayının gerektiğini ileri sürmektedir.26 Diğer yandan IKBY bu yoruma karşı çıkmakta ve bu maddeye aykırı
davrandığı iddiasını reddetmektedir. IKBY yapılan petrol ihracından elde edilen gelirden kendi payına düşen yüzde 17’lik payı aldıktan sonra geri kalanı Irak hazinesine gönderdiğini ifade etmektedir.
Gelir paylaşımı gerçekleştiğinden dolayı tek taraflı herhangi bir tahakkümün olmadığını savunmakta ve Irak halkına karşı anayasal
görevini ifa ettiğini dile getirmektedir.27
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Anayasanın 112. maddesinin ilk fıkrası ise “Federal Hükümet,
[mevcut]** yataklardan üretimi yapılan petrol ve doğalgaz yönetimini bölge hükümetleri ve vilayetlerle birlikte sağlar. Elde edilen gelir,
ülkede nüfus dağılımına göre adaletli bir şekilde dağıtılır. Eski rejim
tarafından haksız bir şekilde mahrum bırakılarak zarara uğratılan
veya sonradan zarar gören bölgelere, tüm bölgelerin de dengeli olarak
kalkınmasını sağlayacak şekilde ilave pay verilir. Bu husus bir yasayla
düzenlenir”28 demektedir. Merkezi yönetim bu maddeye göre petrol
ve doğalgaz yönetiminin kendisiyle birlikte yapılması gerektiğini ileri sürmektedir. IKBY’nin tek başına yaptığı ihracatın bu maddenin
ihlali anlamına geldiğini savunmaktadır. IKBY de anayasa maddesindeki “mevcut” kelimesinin anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte Irak
Kürdistan bölgesinde resmi olarak üretim yapılan yataklarına işaret
ettiğini dile getirmektedir. IKBY, anayasanın yürürlüğe girdiği 20
Mayıs 2006 tarihinde IKBY sınırları içerisinde herhangi bir yatağın
bulunmadığını bir diğer ifade ile bütün kaynakların anayasa yürürlüğe girdikten sonra keşfedildiğini; dolayısıyla sonradan yapılan keşifler
için işbirliği zorunluluğunun olmadığını savunmaktadır.29
Irak’ın hala üzerinde uzlaşılmış bir petrol ve doğalgaz yasası bulunmamasına karşın IKBY, 2007 yılında kendi petrol ve doğalgaz
yasasını kendi parlamentosunda kabul etmiş ve yürürlüğe koymuştur. Merkezi yönetim bu yasayla anayasanın 112. maddesinin ikinci fıkrasının ihlal edildiğini ifade etmektedir. Söz konusu fıkra şu
şekildedir: “Federal hükümet ile bölge ve vilayet hükümetleri bir
araya gelerek Irak ulusuna en fazla menfaati sağlayacak şekilde ve
mevcut en ileri teknolojiyi kullanarak petrol ve doğalgaz yataklarını
geliştirmek için gerekli strateji ve siyaseti tayin ederler.”30 Merkezi
yönetime göre bu fıkra kendisine danışılmadan böyle bir yasanın
çıkarılamayacağı anlamına gelmektedir. IKBY de bu yoruma karşı anayasanın 121. maddesinin ikinci fıkrasını referans almaktadır.
Bu fıkra “Federal hükümetin özel yetkileri dışında kalan yasalarla
ilgili olarak; bölgesel yönetim ile merkezi yönetim yasalarında bir
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uyuşmazlık çıktığında, bölgesel yönetim ulusal yasanın bölge içindeki uygulamasını değiştirme yetkisine sahiptir”31 demektedir. Yani
IKBY Parlamentosu, Irak Temsilciler Meclisi’nden geçecek olan
herhangi bir petrol ve doğalgaz yasasını tasvip etmediğinde yasayı
değiştirebilme yetkisinin bulunduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla
kendi petrol ve doğalgaz yasalarını çıkartma önünde yasal bir engel
bulunmadığını savunmaktadır.
Anayasa maddelerinin farklı yorumlanması ve bu yorumların
uygulamaya dökülmesi bir hukuk savaşının başlamasına neden olmuştur. IKBY bu anlaşmazlığın çözülmesini beklemeden Türkiye
üzerinden petrol ihracını başlatmış, böylece durum daha da karmaşık bir hal almıştır. Merkezi yönetim IKBY’nin petrol ihracını
engellemek için Irak Federal Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuş ve
IKBY’ye yaptırım uygulanmasını istemiştir. Fakat mahkemeden çıkan sonuç IKBY lehine olmuştur. Yüksek Mahkeme’nin oy birliğiyle aldığı karar petrol ihracatının IKBY eliyle gerçekleşmesinin sorun
olmadığı anlamına gelmiştir. Bu karar IKBY tarafından sevinçle
karşılanmış ve petrol ihracatı yaptırım tehlikesinden kurtulmuştur.
IKBY bu kararla yasal olarak bu mücadeleyi kendisinin kazandığını
iddia etmiş ve Irak merkezi yönetimini, bu petrolün alıcısı olacak
şirketleri kara listeye alma tehdidinden vazgeçmeye çağırmıştır.32
Her ne kadar IKBY bu sayede kendi yorumuna meşruiyet sağlasa da yasal tartışmalar sona ermemiştir. 2014 yılının Aralık ayında
merkezi yönetim ile IKBY petrol ihracını birlikte yapmak için anlaşmaya varmıştır. Fakat varılan anlaşma anayasanın herhangi bir
maddesine atıf yapılmadan duyurulduğu için yasal olarak nihai bir
durumdan söz etmek mümkün görünmemektedir.
FARKLI KONTRAT TÜRLERI

Birbirinden farklı sonuçlar üreten petrol kontrat türleri de
merkezi yönetim ile IKBY arasındaki bir diğer problem olmuştur.
Merkezi yönetim petrol şirketleri ile “teknik servis kontratları” im-
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zalarken IKBY “üretim paylaşım kontratları” imzalamayı seçmektedir. İki farklı kontrat türü yasal ve siyasal anlaşmazlıkları daha da
derinleştirmektedir.
Merkezi yönetimin imzaladığı teknik servis kontratlarına göre
enerji şirketleri teknik ve personel kaynağını ülkenin kullanımına
sunarak karşılığında ücret almaktadır. Yani enerji şirketleri arama ve
üretim hizmetleri sağlayıp karşılığında yönetimden ücret almaktadırlar.33 Genellikle 25 yıllığına imzalanan bu kontratların en önemli
özelliği ise enerji şirketinin ticari üretim yapılacak bir kuyu bulana
kadar yaptığı harcamalar için herhangi bir ödeme alamamasıdır. Bir
diğer ifade ile enerji şirketleri arama sonunda ticari üretim yapılacak bir kuyu bulamazlarsa yaptıkları bütün harcamalar kendi bütçelerinden karşılanacaktır. Ticari üretim yapılacak kuyu bulunduğunda ise varil başına önceden belirlenen bir ücret alınmaktadır.34
Bu ücret Irak merkezi yönetimi tarafından varil başına 1-2 dolar
olarak duyurulmuştur.35 Üretim yapılabilecek kuyu bulup bulamayacakları ve kuyu bulunduğunda harcamalarını telafi ettikten sonra
kâra geçip geçmeyecekleri meçhul olduğundan risk faktörü şirketler
için yüksek olmakta ve bu risk sadece şirketler tarafından üstlenilmektedir. Şirketlerin bu risk faktörünün üstesinden gelmeleri ise
ancak devasa boyutta kuyu keşfetmeleri ile mümkün olmaktadır.
Ayrıca Irak merkezi yönetiminin kendisi de bu anlaşmalarda yüzde 25 oranında hisse sahibi olmaktadır.36 Kısacası risk faktörünün
yüksek olması ve devlet şirketi eliyle denetimin olması enerji şirketleri için caydırıcı olmaktadır.
Bu kontratların ekonomik değerlendirmesi aynı zamanda siyasi
değerlendirmelerle de ilişkilidir. Politik açıdan değerlendirildiğinde
Irak merkezi yönetimi enerji şirketleri ile bu kontrat türünde anlaşma imzalayarak onları kiracı durumunda bulundurmak istemektedir.
Irak’ın etnik ve mezhebi dağılımı sürekli bir güç çekişmesine sahne
olmaktadır. Merkezi yönetim Şii, Sünni veya Kürtlerden herhangi bir
grubun enerji şirketleri ile anlaşarak ekonomik güç elde etmesine kar-
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şı çıkmaktadır. Dolayısıyla enerji şirketlerinin bu gruplarla bir çıkar
ilişkisine girmesini engellemek için onlarla bu kontrat türünü tercih
etmekte ve bu sayede onları denetim altında tutmak istemektedir.
Merkezi yönetim böylece iktidarını pekiştirmek ve enerji kaynaklarının yönetiminde tek söz sahibi olmak istemektedir.37 Bugüne kadar
aralarında dünya devi Exxon Mobil, Chevron ve Total’in de bulunduğu 19 uluslararası enerji şirketi ile bu kontratları imzalamıştır.38
Irak merkezi yönetiminin aksine IKBY üretim paylaşım kontratları imzalayarak enerji şirketlerinin risk faktörünü paylaşmaktadır. Üretim paylaşım kontratları da teknik servis kontratları gibi
ilgili bakanlık veya devlet şirketi tarafından imzalanmaktadır. Yine
teknik servis kontratları gibi enerji şirketinden ticari üretim yapılan
kuyu bulunması istenmektedir. Bu kontrat türünde IKBY enerji şirketlerine 5 yıl süre vermekte ve onlardan bu süre içerisinde
üretim yapılacak kuyu bulmalarını istemektedir. Eğer herhangi bir
kuyu bulunmazsa bütün harcamalar şirket tarafından üstlenilecektir.39 Bu şekliyle teknik servis kontratlarına benzese de ticari üretim keşfedildikten sonraki işlemler farklılık arz etmektedir. Çünkü üretim yapılmaya başlandıktan sonra IKBY, enerji şirketine bu
keşif için yaptığı harcamaları o kuyudaki üretimden ödemektedir
ve onlarla üretim için 20 yıla kadar anlaşma imzalayabilmektedir.
Üretilen petrolden harcamalar çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısmın yüzde 80’i IKBY’ye yüzde 20’si enerji şirketine ödenecek şekilde paylaşılmaktadır. Fakat IKBY enerji şirketlerine yüzde 3 devlet
şirketi payını ve sosyal programların desteklenmesini şart koşarak
payını yüzde 90’a kadar yükseltebilmektedir.40 Üretim yapılacak
kuyu bulunana kadar yapılan harcamaların ödenmesi yoluyla riskin
paylaşılması enerji şirketlerine oldukça cazip gelmektedir. Ayrıca
yüzde 20 gibi yüksek bir kâr oranı enerji şirketlerinin dikkatini çekmektedir. Bundan dolayı birçok uluslararası enerji şirketi de Irak’ın
güneyindeki sahalarını bırakmak pahasına bile IKBY’nin üretim
paylaşım kontratlarını tercih etmektedir.

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

Politik olarak değerlendirildiğinde IKBY, hem enerji şirketlerinin keşif için harcamalarını karşılayarak, hem de üretilen petrolü
enerji şirketleriyle paylaşarak; yani onlara hisseler vererek ortaklık
kurmaktadır. Bu ortaklık, enerji şirketleri ile IKBY’nin birlikte
hareket etmesini öngörmektedir. Çünkü daha fazla ve hızlı keşif,
daha fazla ve hızlı üretim, daha fazla satış ve pahalıya satış yapıldıkça hem enerji şirketleri, hem de IKBY kazanmaktadır.41 Bundan
dolayı enerji şirketleri ile IKBY’nin ortaklığının bu dört ilke üzerinden sürdüğünü söylemek mümkündür. Diğer yandan IKBY’nin
enerji şirketlerine verdiği bu imtiyazlar onların yasal belirsizlik ve
politik çekişmeler riskini üstlenmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece
IKBY uluslararası arenada kendisini destekleyecek müttefikler elde
etmektedir. Nitekim IKBY sınırları içerisinde üretime geçen şirketler bir an önce ihracat yapıp kâr etmek istediklerinden Türkiye’ye
uzanan boru hattının döşenmesinde IKBY lehine lobi faaliyetleri
gerçekleştirmişlerdir.42 IKBY 2006 yılından beri aralarında Exxon
Mobil, Chevron ve Total gibi büyük enerji şirketlerinin bulunduğu
kuruluşla 59 adet üretim paylaşım anlaşması imzalamıştır.43
Hem Irak merkezi yönetimi hem de IKBY, dünyadaki birçok
enerji üreticisi ve ihracatçısı ülkeye enerji danışmanlığı yapan Van
Meurs enerji danışmanlık şirketine kontrat modellerini yollayarak
bu konudaki görüşlerini istemiştir. İncelemeler sonucunda Van
Meurs teknik servis anlaşmalarının Irak’ın önceki anlaşmalarına
göre daha iyi olmasına rağmen rüşvete kapı aralayan birçok boşluk
içerdiği, enerji şirketini en son teknolojiyi kullanmaya sevk etmediği, karar alma mekanizmalarının yavaş ve karışık olduğu, teknoloji transferi ve yerli kaynak kullanımı konusunda “felakete yol
açabilecek” maddeleri barındırdığı kanaatine varmıştır. Söz konusu
“potansiyel tehlikeler” giderilmeden Irak için “kabul edilebilir” bir
anlaşma modelinden söz etmenin güç olduğunu da eklemiştir.44
Van Meurs, IKBY’nin üretim paylaşım anlaşmalarını ise enerji şirketlerini çok daha büyük saha bulmaya, daha az harcama yapmaya
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ve işletme maliyetini düşürmeye sevk ettiğinden motive edici bulmuştur. Ayrıca IKBY ile enerji şirketleri arasında yüksek kârlılığa
dayanan ve risk paylaşımı yapan ortaklığı da etkili bulmuştur. Bu
nedenlerden dolayı Van Meurs, IKBY’nin üretim paylaşım kontratlarının Irak merkezi yönetiminin teknik servis kontratlarına göre
“çok daha üstün” olduğu kanaatine varmıştır.45 IKBY’nin de Irak
merkezi yönetimi gibi teknik servis kontratları imzalaması durumunda 450 milyar dolar zarar edeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Irak
merkezi yönetiminin hali hazırdaki anlaşma modeliyle 5-6 trilyon
dolar civarında maddi kayba uğrayacağını hesaplamıştır.46
TÜRKIYE VE IKBY ENERJI İLIŞKILERI

Türkiye’nin yukarıda değinilen stratejik hedefleri IKBY enerji
kaynaklarına ilgi duymasını sağlamıştır. Hatta enerji alanındaki bu
stratejik hedefler Türkiye’yi, Irak merkezi yönetiminin enerji kaynakları yerine IKBY sınırları içerisindeki enerji kaynaklarını tercih
etmeye itmiştir. Türkiye’nin bu tercihiyle bazı riskler üstlenmesi
enerji hedefleriyle ilgili olduğu kadar gelişen durumlarla da ilişkili olmuştur. Irak merkezi yönetiminin bütün itirazlarına rağmen
birçok uluslararası enerji şirketi IKBY ile kontratlar imzalamış ve
orada keşif ve arama faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Hatta Exxon
Mobil ile Chevron, Irak’ın güneyindeki enerji piyasasından çekilme
ve Irak merkezi yönetiminin kara listesine alınma pahasına IKBY’yi
tercih etmiştir.47 Özellikle Exxon Mobil, Chevron ve Total’in IKBY’ye yaptıkları yatırımlar ile üstlendikleri risk Türkiye’yi de cesaretlendirmiştir. Bu durum Türkiye’nin de yasal ve siyasal riskleri
üstlenmesi için bir motivasyon kaynağı olmuştur. Türkiye IKBY’ye
yönelik yatırımları tarihi bir fırsat olarak görmüş ve geç kalmamak
için alınabilir bir risk olarak değerlendirmiştir.
Diğer yandan Türkiye’nin Irak merkezi yönetimi ile ilişkilerinin
kötüleşmesi de IKBY’ye yakınlık göstermesine neden olmuştur. Irak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi’nin terör suçlaması ile
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idam cezasına çarptırılmasından sonra Türkiye’nin kendisine sığınma sağlaması48 Irak merkezi yönetimi ile Türkiye ilişkilerinde gerginlik yaratmıştır. Bunun üzerine Irak merkezi yönetimi Türkiye’yi
mezhep ayrımcılığı yapmak ve kendi içişlerine karışmakla suçlamıştır. Irak’ın Şii Başbakanı Nuri el-Maliki Türkiye’nin bölgesel bir Sünni hegemonya kurmak istediğini ileri sürmüş ve Türkiye’nin giderek
düşman ülke haline geldiğini belirtmiştir.49 Böylece iki taraf arasında
gerginleşen siyasi ilişkiler Türkiye’nin IKBY ile geliştirdiği siyasi ve
ekonomik ilişkileri enerji alanına taşımasına olanak vermiştir.
Türkiye’nin enerji konusundaki hedefleri ve yaşanan gelişmeler IKBY ile enerji alanında işbirliğine gitmesine yol açarken, IKBY’nin de Türkiye’yi tercih etmek için sebepleri olduğu göz ardı
edilmemelidir. Coğrafi olarak deniz ile bağlantısı olmayan IKBY
için Türkiye, iç piyasada tüketilemeyen kaynaklarını daha az maliyetle uluslararası piyasaya sunabilmenin yolu olmaktadır. IKBY
petrolünün çıkış noktaları açısından değerlendirildiğinde Irak merkezi yönetimi ile yaşanan gerginliklerden dolayı Basra Limanı’nın
tercih edilmediği; Suriye’de yaşanan iç savaş ve maliyet nedeniyle
de Lazkiye Limanı’nı kullanmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Hürmüz Boğazı da İran’ın uluslararası toplum tarafından tecrit
edilmesi ve İran’ın Irak merkezi yönetimi ile benzer siyasi kaygılara
sahip olması dolayısıyla IKBY için cazibesini yitirmektedir. Diğer
yandan Türkiye, Ceyhan Limanı ile Avrupa pazarına ulaşmada
daha kısa ve daha düşük maliyetli bir rota çizmektedir. Türkiye’nin
transit ülke olmasının yanında aynı zamanda pazar olması da önem
arz etmektedir. Ayrıca NATO üyeliği, Avrupa Birliği adaylığı ve
ABD ile ilişkileri de IKBY için Türkiye’nin daha tercih edilebilir
olmasını sağlamaktadır.50
Benzer şekilde Türkiye, IKBY için Irak merkezi yönetimine karşı kendisini destekleyebilecek bölgesel bir güç olarak da ön plana
çıkmaktadır. IKBY enerji ihracı yoluyla ekonomik bağımsızlığını
kazanmayı istemekte ve sınırları içerisindeki enerji kaynaklarını
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kendisi yönetmeyi istemektedir. Bundan dolayı bölgesel bir gücün
desteğine ihtiyaç duymaktadır. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani
bir röportajında, “Denize çıkışı olmayan bir ülke olarak, bir ortağımız olmalı. Bölgesel güç olan bir ortağımız buna ikna olmalı
ve uluslararası düzeyde, bir büyük güç de bunu desteklemeli. Tam
şu sırada istediğimiz, Irak içinde ekonomik bağımsızlığa sahip olmak”51 ifadelerini kullanmış ve bir destekçi arayışında olduklarını
açıkça belirtmiştir. Aynı röportajda bu bölgesel gücün Türkiye olduğunu dile getirmiş ve Türkiye’nin enerji yetersizliği ile IKBY’nin
coğrafi sınırlılığının bu yakınlaşmayı karşılıklı bir alışverişe dönüştürdüğünü ifade etmiştir.
Söz konusu bütün değerlendirmeler ışığında Türkiye ile IKBY
enerji alanında işbirliğine gitmişlerdir. Fakat Türkiye ilk başlarda
Irak merkezi yönetimi ile IKBY arasındaki anlaşmazlıkları “etkileyen” değil de anlaşmazlıklardan “etkilenen” pozisyonunda bulunmayı tercih etmiştir. 1 Haziran 2009 tarihinde IKBY, Irak merkezi yönetimi ile anlaşarak enerji kaynaklarını Irak Devleti Petrol
Şirketi vasıtasıyla Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden uluslararası
piyasaya ihraç etmeye başlamıştır.52 Ne var ki bu ihracat uzun sürmemiş; iki taraf arasında petrol anlaşması imzalanması yetkisinin
kimde olduğuna dair tartışmalar ve petrol şirketlerinin alacaklarının ödenmemesi gibi durumlar baş göstermiştir. Bunun üzerine
IKBY 2 Nisan 2012’de petrol ihracını durdurmuştur.53 Türkiye bu
ihracattan hem petrol ihtiyacını karşılayarak, hem de transit ücreti
alarak fayda sağlamakta idi. Fakat kesintilerin olumsuz etkisi karşısında tartışmalara yine müdahil olmamış ve etkilenen konumunda
bulunmayı sürdürmüştür.
Türkiye’nin IKBY ile ilişkileri derinleştikçe pozisyonu da değişmeye başlamıştır. 26 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye, Irak merkezi
yönetiminin itirazlarına rağmen IKBY’den kamyonlarla ham petrol
satın alıp karşılığında işlenmiş petrol vermeye başlamıştır. IKBY,
Irak merkezi yönetiminin kendisine vermesi gereken %17 oranın-
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daki işlenmiş petrolü vermediğini öne sürerek Türkiye ile bu alışverişi başlatmıştır.54 Türkiye’nin bu alışverişi kabul etmesi ile birlikte
pozisyonu da “etkilenen” olmaktan çıkıp “etkileyen” olmaya başlamıştır. Böylece Türkiye, IKBY etrafında gelişen enerji oyununa
daha aktif bir şekilde müdahil olmaya başlamıştır. Bundan dolayı
Türkiye-IKBY enerji ilişkisinin oyun kurucu olarak bu tarihten itibaren sahneye çıkmaya başladığı iddia edilebilir. Çünkü bu tarihe
kadar Türkiye, IKBY ile ilişkilerinde Irak merkezi yönetiminin rızasını almaya ve onun üzerinden IKBY ile ilişki geliştirmeye özen
gösterirken bu tarihten itibaren Irak merkezi yönetiminin itirazlarına rağmen IKBY ile ilişki geliştirmeye başlamıştır.
Türkiye ve IKBY’nin yeni bir boru hattı inşa etmeyi planlamasıyla Türkiye’nin pozisyonu da iyice netleşmiştir. Çünkü Türkiye,
IKBY ile Irak merkezi yönetimi arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesini beklemeden boru hattına izin vermiş ve fiili bir durum
yaratmıştır. Irak merkezi yönetimi ile ABD’nin karşı çıkışlarına rağmen Türkiye ve IKBY kararlı davranmış ve boru hattını inşa etmişlerdir. 400 milyon dolara mal olan boru hattı Irak Kürdistan Bölgesi’nin Tak Tak ve Tawke sahalarından başlayarak Türkiye’nin Silopi
ilçesinin hemen karşısında bulunan Fişhabur’da Kerkük-Ceyhan
boru hattına bağlanmıştır. Bu boru hattı ile 2015’te 1 milyon varil
ve 2019’da 2 milyon varil petrolün taşınması amaçlanmaktadır.55
2014 yılının ilk gününde faaliyete geçen boru hattından petrol
akmaya başlamış; fakat akan petrol satılmamış; Ceyhan’da depolanmaya başlanmıştır.56 Depolama yapılırken geçen süre içerisinde
IKBY ile Irak merkezi yönetimi anlaşmaya çalışmış; ancak uzlaşma
gerçekleşmemiştir. 2014 Mayıs ayında depolama kapasitesi dolunca
petrol uluslararası piyasaya sunulmuştur.
Türkiye ve IKBY, boru hattının inşa edilmesi, faaliyete geçirilmesi ve sevkiyatın yapılmasında kararlı davranmışlardır. Ankara,
IKBY’nin petrol ihracı gerçekleştirmesine olanak tanıyarak fiili
bir durum yaratmıştır. Böylece Türkiye, Irak merkezi yönetimini
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dolaylı yoldan IKBY lehine zorlamaya başlamıştır. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Ceyhan’a ulaşan petrolün muhakkak sevkiyatla sonuçlanacağını dile getirerek58 aslında bu politikadan bir geri dönüşün olmayacağı mesajını vermiştir. Irak merkezi
yönetimi ile IKBY arasında bir anlaşma sağlanamadan sevkiyatın
gerçekleşmesi de Türkiye’nin kararlı davranmasının bir göstergesi
olmuştur. Diğer yandan ise Türkiye söz konusu petrolün alıcısı olmayı da tercih etmemiştir. Çünkü bu petrolü satın alarak tartışmalı
bir konunun bütün yükünü üstlenmek yerine uluslararası toplumu
da konuya dahil ederek onları pozisyon almaya itmiştir. Nitekim
petrol satışa sunulduğunda bazı ülkeler karşı çıkmışken, bazıları da
bu ihracatı desteklemiş ve alıcısı olmuşlardır. Böylece söz konusu
sevkiyat Türkiye ve Irak arasında sıkışmaktan çıkarılıp bütün uluslararası toplumun bir sorunu haline getirilmiştir.

Şekil 3: Türkiye-IKBY Petrol Boru Hattı57

22 Mayıs 2014’te petrol Ceyhan Limanı’nda satılıp ilk tankere
yüklenmesine rağmen tartışmalar bitmemiştir. Çünkü Irak merkezi yönetimi olası alıcıları petrolü satın almamaları konusunda uyarmıştır.59 İlk tanker olan United Leadership önce Meksika Körfezi’ne
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doğru bir yol izlemiş daha sonra Fas Limanı’na demirlemiş ve alıcısı
olup olmadığı anlaşılamamıştır.60 İkinci tanker United Emblem, 9
Haziran’da yüklenmiş ve petrolü Malta açıklarında SCF Altai tankerine nakletmiştir. SCF Altai da bu petrolü İsrail’in Aşkelon Limanı’nda boşaltmıştır.61 Böylece söz konusu sevkiyatın bilinen ilk alıcısı
İsrail olmuştur. Üçüncü yükleme 20 Haziran’da yine United Emblem
tankerine yapılmış ve daha sonra Malezya açıklarında bu petrol başka
bir tankere nakledilmiştir. Bu yüklemenin de alıcısı bilinememiştir.62
Dördüncü tanker Kamari ise Malta açıklarında petrolü United Carrier adlı tankere nakletmiş ve bu tanker Hırvatistan’ın Omisalj Limanı’nda yükünü boşaltmıştır.63 Böylece IKBY’den ihraç edilen petrolün bilinen bir diğer alıcısı IKBY’de enerji yatırımları bulunan Hırvatistan olmuştur. Beşinci tanker United Kalavrvta ise 23 Haziran’da
yüklenip ABD’ye doğru yol almıştır. Fakat Irak merkezi yönetimi ile
IKBY arasında bir anlaşma olmadan bu sevkiyatın gerçekleşmesine
itiraz eden ABD, petrolü kabul etmemiştir.64
Uluslararası toplumu, destekleyenler ile karşı çıkanlar olarak
bölen bu sevkiyat meselesinde -Irak merkezi yönetimi dışındakimse Türkiye’yi suçlamamış, böyle bir durumun oluşmasına izin
verdiği için eleştirmemiştir. Sevkiyata karşı çıkanlar eleştirilerini
daha çok IKBY ile Irak merkezi yönetiminin anlaş(a)mamasına
yöneltmiş ve ancak anlaşma sağlandıktan sonra sevkiyatın yapılabileceğini belirtmişlerdir. Türkiye bu sayede aradan çekilmiş
ve tartışmaların odağı olmaktan kurtulmuştur. Yine de Türkiye,
Irak merkezi yönetiminin eleştiri oklarının hedefi olmaya devam
etmiştir. Irak merkezi yönetimi, sevkiyatın başlaması üzerine
Türkiye’yi iç işlerine karışmakla suçlamış ve Irak merkezi yönetimi kendisinden bağımsız bir şekilde petrolün ihraç edilmesinin
Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasına aykırı olduğunu belirterek
Uluslararası Tahkim’e başvurmuştur.65 Irak Petrol Bakanı Hüseyin
el-Şehristani, Türkiye’nin petrol kaçakçılığının bir parçası olduğu
için hukuki yaptırıma maruz kalacağını dile getirmiştir.66 Bütün
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itirazlara rağmen Türkiye ve IKBY geri adım atmamış ve sevkiyatın devam etmesi hususunda mutabık kalmışlardır.
Türkiye ile IKBY’nin kararlı duruşu 6 Kasım 2013’te imzaladıkları 6 adet enerji anlaşması ile daha da pekişmiştir. Anlaşmalar ile
birlikte Irak Kürdistan bölgesinden günde 2 milyon varil ham petrolün ihracı ile 10 milyar metreküp doğalgazın Türkiye’ye ulaştırılması planlanmıştır.67 Ayrıca 1 milyon varil kapasiteli yeni bir petrol
boru hattının daha döşenmesi de kararlaştırılmıştır.68 Böylece iki taraf da kendileri için belirledikleri stratejik hedeflerine; yani Türkiye
kaynak çeşitliliği hedefine yaklaşırken, IKBY de ekonomik bağımsızlık hedefine yaklaşmıştır. Elli yıllığına imzalandığının açıklanması ise anlaşmaların önemini daha da arttırmakta ve Türkiye-IKBY
enerji ilişkisinin oyun kurucu özelliğine işaret etmektedir. Henüz
doğalgaz altyapısı yeterli olmadığından IKBY doğalgaz ihracı yapamamakta ise de 2016’da bunun gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Ayrıca petrol ihracı sorununun nasıl çözüleceği, doğalgaz ihracı için
de belirleyici olacaktır. Dolayısıyla Türkiye’nin IKBY sınırları içerisindeki petrolün ihracı için üstlendiği risk, aslında daha fazla açığının bulunduğu doğalgaz için de bir yatırım anlamına gelmektedir.
SONUÇ

Irak merkezi yönetimi ile IKBY arasında neredeyse bir yıl devam
eden petrol ihracı anlaşmazlığı 2 Aralık 2014’te imzalanan anlaşma
ile aşılmıştır. Anlaşmaya göre IKBY günlük 250 bin varili IKBY
sınırları içinden, 300 bin varili de Kerkük sahasından olmak üzere
günlük 550 bin varil petrolü ihraç edecektir. Bu ihracatın da Irak
Petrol Şirketi eliyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.69 Böylece
Irak merkezi yönetimi ve IKBY arasındaki petrol sorunu bir çözüme kavuşmuş ve boru hattından akan petrol anlaşma çerçevesinde
uluslararası piyasaya sunulmuştur. Türkiye ise petrol akışını sürekli
hale getireceğinden varılan anlaşmayı olumlu karşılamaktadır. Türkiye ve IKBY kısa vadede 550 bin varil petrol ihracatının gerçekleş-
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mesini hedeflemişlerdir.70 Her iki aktörün Türkiye üzerinden petrol
ihracı hedefleri ile de uyumlu olan bu anlaşma, boru hattının kabul
edilirliği açısından önem taşımaktadır.
Türkiye ve IKBY birçok karşı çıkışlara göğüs germiş; boru hattını inşa edip petrol ihraç etmeye başlamışlardır. Ne var ki Irak merkezi yönetiminin karşı çıkışları bu petrolün alıcı bulmasını zorlaştırmakta idi. Boru hattının tam işlerlik kazanması IKBY ile Irak
merkezi yönetiminin bir karara varmasına bağlı olmuştur. Bundan
dolayı bu anlaşma önemli olmuş ve boru hattından akan petrolün
sorunsuz satışının önü açılmıştır. Böylece Türkiye ve IKBY’nin inisiyatif alarak inşa ettikleri boru hattı meşruiyet kazanmıştır. Risk
üstlenerek inşa edilen boru hattı Türkiye’nin jeostratejik üstünlüğünün sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunmuştur. Söz konusu
boru hattının bu anlaşma yoluyla meşruiyet kazanması ile Türkiye
enerji oyununda inisiyatif alabilen bir aktör olduğunu göstermiştir.
Boru hattının atıl kalma riskinin bertaraf edilmesi ve enerji politikasının başarıya ulaşması da Türkiye’nin gücünü pekiştiren bir
unsur olmuştur.
Irak merkezi yönetimi ile IKBY petrol ihracı konusunda anlaşmaya varmasına rağmen bunun nihai bir anlaşma olduğunu
söylemek de güçtür. Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi IKBY
anayasal olarak petrol ihraç etme yetkisinin olduğunu iddia etmektedir. Irak merkezi yönetimi ise, sadece kendisinin bu yetkiye
sahip olduğunu savunmaktadır. Fakat varılan anlaşma iki tarafın
birlikte hareket etmesini öngördüğünden bu iddialara atıfta bulunulmamaktadır. Atıfta bulunulmaması tarafların iddialarından
vazgeçtiği anlamına gelmediğinden bu anlaşmanın düğümü çözdüğünü söylemek güçtür. Çünkü Irak merkezi yönetimi ile IKBY
daha önceleri benzeri anlaşmalara varmış; fakat hepsi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Dolayısıyla nihai bir anlaşmaya varılana
kadar Türkiye de tarafların anlaşma veya anlaşmazlıklarından etkilenmeye devam edecektir.
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KRİZLERDEN ÇOK
AKTÖRLÜ İŞBİRLİĞİNE
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ
DUYGU ÖZTÜRK
İhsan Doğramacı Uluslararası İleri Araştırmalar Merkezi, Siyaset Bilimi Araştırmaları Birimi

Son dönemde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geldiği
noktayı ve Türkiye’nin Yunanistan politikasını anlamak için 1999 yılından itibaren iki ülke arasında farklı düzeylerde yaşanan gelişmelere
bakmak gerekir. Bu anlayışla, bu çalışma Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 1999 yılı itibarıyla yaşanan temel gelişmelere odaklanmaktadır.
İki ülke arasındaki ilişkiler, sadece siyasal düzeydeki ilişkiler olarak
alınmamakta; toplumsal düzeyde yaşanan gelişmeler ve ekonomik
aktörler arasındaki ilişkiler de değerlendirilmektedir.
Türkiye ve Yunanistan’ın ikili ilişkilerinde günümüzde geldikleri nokta, 1999 yılının son dönemlerinde başlayan yakınlaşmanın
ürünüdür. Bu süreç aslında iki ülke arasında yaşanan ilk yakınlaşma değildir. Türkiye ve Yunanistan arasında ilk yakınlaşma 1930
yılında imzalanan Dostluk Antlaşması’yla yaşanmıştır. Soğuk Sa-
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vaş döneminde ise iki ülkenin ortak dış tehdit olarak algıladıkları
komünizm ve Sovyet yayılmasına karşı NATO şemsiyesi altında
güvenliklerini garanti altına almalarının ardından dış politikada ilgileri birbirleri ile yaşadıkları sorunlara kaymıştır. Böylece, 1950’li
yıllardan itibaren Ege’de egemenlik konusundaki anlaşmazlıklar,
Kıbrıs sorunu, karşılıklı azınlıklar ikili ilişkileri belirleyen temel konular oldular.
Yaklaşık otuz yıl süren sorunlu ilişkilerde 1980’li yılların ikinci yarısında yaşanan bir krizin ardından yeni bir yakınlaşma süreci
başlamıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler 1987 yılının
Mart ayında Ege Denizi’nde kıta sahanlığı konusunda yaşanan
krizle en alt seviyeye çekilmiş, iki ülke neredeyse silahlı çatışmanın
eşiğine gelmişti. Böyle bir ortamda, Ankara ile Atina arasında diyaloga duyulan ihtiyaçla beraber, dönemin Türkiye ve Yunanistan
Başbakanları Turgut Özal ve Andreas Papandreu’nun girişimleriyle
iki ülke arasında bir yumuşama yaşanmıştır. İki başbakan Türkiye
ve Yunanistan arasında güven arttırıcı önlemlerin alınması ve iyi
komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için adımlar atılmasında anlaşmışlardır. Fakat bu yumuşamanın ikili ilişkilerde uzun soluklu bir
etkisi olamamış, kısa süre içinde sorunların yön verdiği ilişkilere
geri dönülmüştür. İkili ilişkilerde hakim olan sıfır toplamlı yaklaşımın etkisinin yanında, Davos sürecinin kısa soluklu olmasının
temel nedenleri arasında, Papandreu’nun yakınlaşma konusundaki
isteksizliği, ANAP’ın Mart 1989 belediye seçimlerinde yaşadığı oy
kaybı, sonrasında Özal’ın cumhurbaşkanı seçilmesi ve Türkiye’nin
Avrupa Topluluğu’na yaptığı üyelik başvurusunun reddedilmesi
gibi faktörler öne çıkmıştır.1
Türkiye ile Yunanistan arasında 1999 yılı sonlarına doğru başlayan yakınlaşma ise günümüzde de devam eden çok düzeyli iyi komşuluk ve işbirliği ilişkisinin temelini oluşturmuştur. Siyasal düzeyde
yaşanan gelişmelerin yanı sıra toplumsal düzeyde artan işbirliği,
yeni aktörlerin çeşitli alanlarda ilişkilere dahil olması ve kurulan iyi
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komşuluk ilişkilerinin sürdürülebilirliği son dönem Türkiye-Yunanistan ilişkilerini tanımlayan ve daha önceki yakınlaşma süreçlerinden ayıran temel özellikler olmuştur.
TÜRK-YUNAN İLIŞKILERININ SIYASAL BOYUTU

Daha önceki yakınlaşma dönemlerinde olduğu gibi, 1999 yılı
sonlarında Türkiye ve Yunanistan arasında siyasal düzeyde yaşanan
yakınlaşmanın ilk adımları ikili ilişkilerin en alt seviyede olduğu
dönemlerden birinde atılmıştır. İki ülke öncelikle 1996 yılının
Ocak ayında Ege’de Kardak/İmia kayalıkları üzerinde egemenlik
anlaşmazlığı nedeni ile yaşadıkları krizde savaşın eşiğine gelmişlerdi. Kriz, Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğu ile Türkiye
ve Yunanistan’ın kriz öncesi duruma dönülmesini kabul etmeleriyle
sona ermişti. İlişkilerdeki gerginlik 1999 yılının Şubat ayında PKK
terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın Nairobi’deki Yunanistan Büyükelçiliği’nde kalışının ardından yakalanmasıyla arttı. Dönemin
Türkiye Dışişleri Bakanı İsmail Cem, iki ülke arasında tırmanan
gerginlikleri yakınlaşma ve işbirliğinin başlaması için bir fırsat olarak gördü ve ilk adımı attı. Cem, 24 Mayıs 1999 tarihinde hem
meslektaşı hem de dostu Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu’ya iki ülke arasında terörle savaşa karşı işbirliği teklif eden
bir mektup gönderdi. Yunan bakanın teklife cevabı sadece olumlu
değildi; Papandreu iki ülke arasında kültür, turizm, çevre, ekonomik işbirliği, çevresel sorunlar, organize suç, illegal göç ve uyuşturucu ticareti gibi alanlarda da işbirliğinin geliştirilmesini önerdi. İki
bakan Temmuz ayında New York’ta bir araya gelmelerinin ardından
2000 yılının ilk aylarında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiler. 19
Ocak 2000 tarihinde Papandreu’nun Türkiye ziyareti 38 yıl aradan sonra bir Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye’ye yaptığı ilk
resmi ziyaret olurken, 3 Şubat’ta İsmail Cem 30 yıl aradan sonra
Yunanistan’ı ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanını oldu. Bu ziyaretler sonucunda iki ülke arasında turizm, çevre, terörle mücadele,
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yasadışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç, teknoloji gibi
konularda 9 anlaşma imzalandı.
Ankara ile Atina arasındaki yakınlaşma 2000’li yılların ilk yarısında da devam etti. 2000-2004 döneminde iki ülke arasında
ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini
hedefleyen 25 anlaşma ve protokol imzalandı.2 İki ülkenin dışişleri
bakanlarınca ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımlar, 2000’li
yıllarda Türkiye ve Yunanistan Başbakanlarının da karşılıklı ziyaretleriyle desteklendi. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6
Mayıs 2004’te Yunanistan’ı ziyareti 16 yıl sonra Türkiye’den Yunanistan’a gerçekleştirilen başbakan düzeyindeki ilk ziyaret olurken,
23 Ocak 2008’de Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis’in iade-i ziyareti, son 49 yılda Yunanistan’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen
başbakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu.
4 Ekim 2009 tarihinde yapılan erken seçimlerde Yunanistan’da
yaşanan hükümet değişikliğiyle Mart 2004’ten beri iktidar olan
Yeni Demokrasi Partisi yerini PASOK’a bıraktı. Yorgo Papandreu
ve Erdoğan’ın başbakanlıklarının denk geldikleri bu dönemde Türkiye Yunanistan arasındaki ilişkiler daha da gelişti. Erdoğan, Yunanistan’da başbakanlığı devralan Papandreu’ya yazdığı mektupta
Kıbrıs ve Ege’deki anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere, iki ülke arasında süregelen meselelerin konuşulabileceği ve mevcut işbirliğinin
geliştirilebileceği bir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK)
kurulmasını teklif etti. Ortak kabine toplantısı şeklinde tasarlanan
konseyin iki ülkenin başbakanlarının eş başkanlığı altında ve dışişleri bakanlarının koordinasyonunda ilgili bakanların katılımıyla senede en az bir kere olmak üzere bir araya gelmesi amaçlandı.
Konsey ilk toplantısını, Başbakan Erdoğan’ın 14-15 Mayıs 2010
tarihinde çok sayıda bakan ve yaklaşık 200 iş insanı ile beraber gerçekleştirdiği Atina ziyareti sırasında yaptı. Bu toplantı sonucunda
iki ülkenin başbakanlarının imzaladığı ortak bildiri de dahil olmak
üzere, ortak çıkarların ortaya konduğu teknoloji, turizm, ticaret,
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yatırım, eğitim, çevre ve enerji gibi çeşitli alanlarda işbirliğini ve
ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan toplam 22 mutabakat metni
imzalandı. YDİK’nın ikinci toplantısı, 4 Mart 2013 tarihinde Başbakan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye ve Yunanistan’dan çok
sayıda bakanın bir araya geldiği toplantı sonunda iki ülke arasında
işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen 25 belge daha imzalandı.
YDİK’nın üçüncü toplantısı 6 Aralık 2014 tarihinde Atina’da
yapıldı. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Samaras’ın eş başkanlıklarında Türkiye’den dokuz, Yunanistan’dan on bakan bir araya geldiler. Toplantı sonunda yapılan ortak
basın açıklamasında Davutoğlu iki ülke arasında psikolojik bariyerin
kalktığına, bunun da kurulmuş olan işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine ve yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına olan olumlu
etkisini vurguladı. Birçok alanda iki ülke arasında rekabetin yerini
tamamlayıcılığın aldığına dikkat çeken Davutoğlu konuşmasında,
bu bağlamda özellikle ulaşım-ulaştırma, enerji, turizm ve kültür sektörlerindeki mevcut ve planlanan işbirliklerini öne çıkardı. Her iki
ülkenin başbakanlarının altına imzalarını koydukları ortak bildiride
ise öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu: İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin
alınması; enerji alanında özellikle boru hatları ve elektrik enterkoneksiyon ağları konusunda ikili ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi;
turizm alanında mevcut işbirliğinin deniz aşırı pazarı hedef alarak
geliştirilmesi; yasadışı göçle mücadele konusunda Türk-Yunan Geri
Kabul Protokolü’nün etkili ve süratli uygulanmasına yönelik çabaların arttırılması, insan ticareti ve organize suçlarla mücadele çerçevesindeki çabaların arttırılması ve Suriye ve Irak’taki durumdan
kaynaklanan terörizm tehdidiyle mücadelede küresel koalisyon çerçevesi dahilinde geniş bölge istikrarı için işbirliğinin arttırılması.3
Türkiye ile Yunanistan arasında siyasal düzeyde yaşanan bu yakınlaşmaya rağmen iki ülke ilişkilerinde on yıllardır süregelen so-
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runların zaman zaman ortaya çıkıp gerginliklere yol açtığı da görülmektedir. Bu çerçevede, Ege’deki anlaşmazlıklar, Kıbrıs sorunu,
azınlıklar, Heybeliada Ruhban Okulu’nun durumu ile bu sorunlara
eklenen yasadışı göç, insan kaçakçılığı ve organize suçlar, Türkiye
ile Yunanistan arasında son yıllarda yaşanmakta olan temel sorunlar olmuştur. 1970’li yıllardan itibaren kıta sahanlığı, karasuları ve
hava sahası sorunu, FIR hattı, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması, egemenliği tartışmalı adalar ve adacıklar Türkiye ve
Yunanistan’ın Ege’de yaşadığı anlaşmazlıklardır. Yunanistan, bu sorunlardan sadece kıta sahanlığını anlaşmazlık olarak kabul etmekte,
diğer sorunları reddetmektedir.
Atina, kıta sahanlığı anlaşmazlığının Türkiye ile görüşmelerde
makul bir zaman içerisinde sonuçlanmadığı takdirde Uluslararası
Adalet Divanı’nda, kendisinin taraf olduğu fakat Türkiye’nin imzalamadığı 1982 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde
çözülmesinden yanadır. Türkiye ise, öncelikli olarak sorunların bir
bütün olarak ele alınacağı, karşılıklı anlayış ve uzlaşı temelli ikili
görüşmelerle kalıcı çözüme ulaşılabileceğini savunmaktadır. Ankara
ayrıca, iki tarafın da mutabakata varacakları üçüncü taraf çözümler
de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Şartı’nın 33. maddesinde
belirtilen barışçıl çözüm yöntemlerini dışlamamaktadır.4 İki ülke
arasında 2000’li yılların başında başlayan yakınlaşmanın Ege sorunlarının görüşülmesine de olumlu etkisi olmuştur. Türkiye, Ege
sorunlarını görüşmek üzere Yunanistan’a yaptığı çağrıya olumlu yanıt almış ve iki ülke arasında Ege sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ilki 12 Mart 2002 tarihinde gerçekleşen, dışişleri bakanlıkları
müsteşarlıkları düzeyinde istikşafi görüşmeler başlamıştır.5 Geçen
on yıldan fazla zaman içinde, gizlilik kuralı çerçevesinde 57 görüşme yapılmış olmasına rağmen sorunların çözümünde henüz somut
bir sonuca ulaşılamamıştır.
Bu görüşmelerin yanı sıra, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları siyasi direktörleri arasında başlatılan güven arttırıcı önlem görüşme-
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leri de bu süreci desteklemiştir. Bu görüşmeler taraflar arasındaki
güven eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlamaları ve belirsizlikleri
ortadan kaldırmak ve karşılıklı güven oluşturmak amacıyla askeri konuları, askeri personel arasındaki diyalogu ve işbirliğini hedef
alan önlemlerin alınması ile sonuçlanmıştır. Şu ana kadar 29 güven
arttırıcı önlem paketi imzalanmıştır. Bu önlemler, Türkiye ve Yunanistan’ın dışişleri bakanlıkları, savunma bakanlıkları, genelkurmay
başkanlıkları ile Eskişehir ve Larissa’daki Milli Hava Harekat Merkezleri arasında doğrudan temas kurulmasını ve iki ülkenin silahlı
kuvvet personeli arasında etkileşim ve diyalogu arttırarak karşılıklı
güvensizliği en aza indirecek ziyaret, ortak eğitim ve bilimsel faaliyetleri içermektedir.6
Artan diyalogla gelişen güven ortamında iki ülke Ege’de bazı
tatbikatlardan vazgeçerken, askeri harcamalarda da kısıntıya gitmişlerdir. Bu bağlamda örneğin, 2002 yılında Türkiye Genel Kurmay
Başkanlığı Ege’de yapılması planlanan Efes-2002 tatbikatını iptal
etmiş, 2004 yılında Türkiye planladığı Barbaros ve Toros tatbikatlarından, Yunanistan da Toksotis ve Nikiforos tatbikatlarından
vazgeçmiştir.7 Ayrıca, aynı sene Yunanistan 1 korvet ve 300 zırhlı
personel taşıyıcının satın alımını iptal ederken, Türkiye de 10 milyar dolarlık yeni uçak ve tank satın alımından vazgeçti.8 Erdoğan’ın
14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirdiği Atina ziyareti sonrasında Yunanistan, yaşamakta olduğu ekonomik krizin de etkisiyle
2010 yılı için planladığı 3.7 milyar Avroluk silah siparişini askıya
aldı ve Rusya’dan tedarik etmeyi planladığı 1.5 milyar değerindeki
tank ve zırhlı araç alımını da iptal etti.9
Bu dönemde Ege anlaşmazlıklarında çözüme ulaşmak için tarafların iyi niyetli çabalarına rağmen Ege’de sorunlar da yaşanmamış
değildir. Adaların kıta sahanlığı hakkında anlaşmazlık devam etse
de, 1990’lı yıllarda olduğu kadar yoğun olarak iki ülkenin gündemlerini meşgul etmemiştir. 2005, 2006 ve 2007 yıllarında Türk
ve Yunan balıkçı teknelerinin Kardak kayalıklarına yaklaşmalarıy-
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la her iki ülkenin sahil güvenliklerini hareketlendiren gerginlikler
yaşanmıştır. Bu gerginlikler, alt düzey askeri makamlar arasındaki
diyalog ile 1996 yılındakine benzer bir kriz yaşanmadan sona ermişlerdir. 23 Mayıs 2006 tarihinde uluslararası hava sahasında it
dalaşına giren Türk ve Yunan F-16’ların çarpışması sonucu Yunan
pilot hayatını kaybetmiştir. Olay her iki ülkede büyük üzüntü yaratırken Tük ve Yunan siyasi liderlerin kazaya sağduyulu yaklaşımlarıyla olayın ikili ilişkilerin genelini olumsuz şekilde etkilemesinin
önüne geçilmiştir.10
İki ülkenin azınlıklarının durumları da yaşanan bazı iyileştirmelere rağmen son dönemde Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlu konulardan birisi olarak devam etmiştir. Daha önceki yıllarda
olduğu gibi son dönemde de Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın derneklerinde Türk isminin geçmesi Yunanistan makamlarınca engellenmeye devam etmiştir. Bu nedenle Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine (AİHM) yapılan başvurularda Yunanistan haksız
bulunmuş ve bazı davalarda tazminata mahkum edilmiştir.11 Batı
Trakya’daki azınlıkla ilgili devam eden sorunlardan bir diğeri de
‘seçilmiş-atanmış müftü’ karmaşasıdır. Yunanistan makamlarında
atanan Batı Trakya’da görev yapan müftüler, bölgede yaşayan Müslüman azınlık tarafından; bölge halkının seçmiş olduğu müftüler
ise Yunanistan makamlarınca tanınmamaktadır. Bölgedeki Müslüman halkın evlenme, boşanma, cenaze, miras gibi hukuki işlemlerini atanmış olan müftüler yerine getirirken, seçilmiş müftüler ise
bölgelerinde ruhani ve manevi görevleri yürütmektedirler.12
Türkiye, Batı Trakya’daki azınlığın müftülük talepleri ile Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını mütekabiliyet (karşılıklılık)
ilkesi çerçevesinde değerlendirmektedir. Başbakan Erdoğan 20 Haziran 2009 tarihinde yapmayı planladığı fakat sonradan iptal edilen
Atina ziyareti öncesinde, yaptığı açıklamalarda Ruhban Okulu’nun
yeniden açılmasını müftülerin seçilmeleriyle doğrudan ilişkilendirmiştir. Yunanistan’ın ise konuya yaklaşımı tamamen farklıdır.
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Erdoğan’ın açıklamalarına karşılık olarak, dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Bakoyannis, iki konu arasında mütekabiliyet olmadığını vurgulamış, bir yandan dini özgürlükler ve insan haklarına
saygı bakımından, diğer yandan da AB adaylık sürecinde kriterler
ve ilkeler bakımından Ruhban Okulu’nun açılmasının Türkiye’nin
sorumluluğunda olduğunun altını çizmiştir.13
Bu sorunlara ek olarak, yasadışı göç iki ülke arasında son dönemlerde kendini gösteren yeni bir sorun olarak yerini aldı. 2009
yılında verilen rakamlara göre Yunanistan’a giriş yapan 148 bin
göçmenin 60 bini Türkiye üzerinden gelmekteydi.14 Yasadışı göçün ülkede ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle Yunanistan, Türkiye
üzerinden gelen yasadışı göçmenler konusunda Türkiye’nin daha
kontrollü davranması talebiyle birlikte, bir yandan 2001 yılında
imzalanan Kaçakların İadesine İlişkin Protokol’ün uygulanmasını
Türkiye’den talep ederken, bir yandan da Türkiye üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla konuyu Avrupa Birliği’ne taşımıştır. Konu
2010 yılında gerçekleşen Erdoğan-Papandreu görüşmelerinde de
ele alınmış fakat sorunun çözülememesi Yunanistan için başka önlemleri gündeme getirmiştir. Türkiye ile olan kara sınırını daha iyi
korumak amacıyla Yunanistan kara sınırının bir kısmına tel örgü
çekme kararı almıştır. Yapımı yaklaşık bir yıl süren ve 2012 sonunda tamamlanmış olan 4 metre yükseklikte ve 10,5 kilometre uzunlukta olan tel örgü, her ne kadar kara sınırından olan yasadışı göçü
azaltmada başarılı görünse de, göçmenlerin önemli bir kısmının
Ege adalarına yönelmesine neden olmuştur.15 Artan göçmen sayısı
ve bağlantılı olarak insan kaçakçılığıyla beraber göçmenleri taşıyan
teknelerin kazaları Türkiye ve Yunanistan arasında büyüyen bir
sorun olmaya devam ederken, uluslararası kamuoyunun ve insan
hakları örgütlerinin dikkatlerini de iki ülke üzerinde tutmaktadır.
TOPLUMSAL VE EKONOMIK DÜZEYDE GELIŞEN İLIŞKILER

1999 yılı sonlarına doğru başlayan yakınlaşmayı daha önceki
süreçlerden ayıran en önemli farklardan bir tanesi toplumsal dü-
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zeyde iki ülke halkları arasında yaşanan gelişmeler olmuştur. Bu
yakınlaşmayı tetikleyen olay ise 17 Ağustos tarihinde merkez üssü
İzmit/Gölcük olan yüksek şiddetli ve yıkımlı depremdir. Bu deprem Ege’nin iki yakasında yaşamakta olan insanlara, karşı taraf
hakkında hiç de alışkın olmadıkları bir tablo göstermiştir. Yunanlar
ilk defa, gazetelerde ve televizyonda ‘tarihi düşmanları’nı başa çıkamadıkları bir felaket nedeni ile acı çekerken görmüşlerdir. Daha
önceden benzeri yaşanmamış bir empatiyle Yunanlar herhangi bir
resmi kurumun ilk adımı atmasını beklemeden Türkiye’deki depremzedelere yardım etmek için harekete geçmişlerdir.
O dönemde iki ülke halkları arasında kurulan empati gazete
manşetlerine ve haberlerine de yansımıştır. Hürriyet gazetesi 21
Ağustos 1999 günü Yunanlara göstermiş oldukları hassasiyet nedeni ile manşetten Yunanca teşekkür ederken, gazetenin bu tavrı
Yunan televizyonlarında ve gazetelerinde kibar bir jest olarak değerlendirilmiştir. Yunanistan’ın en çok satılan gazetelerinden Ta Nea
yazarı Michalis Mitsos yazısında Yunanların Türklerin yaşadığı felaket karşısındaki hislerini ‘Hepimiz Türk’üz’ olarak ifade etmiştir.16
Gölcük depreminin üzerinden bir ay geçmeden merkez üssü Atina
olan bir deprem yaşanmıştır. Depremin şiddeti ve neden olduğu
yıkım Gölcük depremine göre çok düşük olsa da, bu sefer de Türkler Yunan depremzedeleri yalnız bırakmamışlardır. Böylece Ege’nin
insanları arasında büyük bir felaketle kurulan empati bir başka felaketin yaşanmasıyla güçlenmiştir.
Türkler ve Yunanlar arasında kurulan empati kısa sürede iki
ülke ilişkilerine yeni aktörlerin de etkin olduğu yeni alanları kazandırdı. Türk ve Yunan gönüllü kuruluşları, sivil toplum örgütleri,
eğitim kurumları, entelektüeller, yazarlar ve aydınlar arasında çeşitli
iletişim ve işbirliği ağları kuruldu.17 Sivil inisiyatiflerle Türkler ve
Yunanlar genç eğitimi, işsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlendirilmesi, çevre sorunları ve kültürel etkinlikler gibi ortak
sorun ve konularda diyalogu ve işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen
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çeşitli kültürel ve sosyal projelerde bir araya geldiler. Bu projelerde
yüz yüze iletişim kurma şansını yakalayan insanlar tabulaşmış “tarihi düşman” kavramından sıyrılıp ‘öteki’ni, ‘ortak,’ ‘komşu,’ ‘dost,’
‘arkadaş’ kavramlarıyla normalleştirmeye başladılar.
Her iki ülkede de kanaat önderleri, gazeteciler, yazarlar, müzisyenler, sanatçılar, yapımcılar iki toplum arasında diyalogun ve
işbirliğinin geliştirilmesini açık olarak desteklediler. İki ülkenin gazetecileri 2000 yılından itibaren iki senede bir defa olmak üzere
karşılıklı bilgi ve fikir alışverişi, habercilik standartlarının yükseltilmesi amacıyla Türk-Yunan medya konferansında bir araya gelmektedirler. Konferanslar sadece medya üzerine odaklanmamakta, ikili
ilişkilerin iyileştirilmesinde ticaret, kültür, sanat etkinlikleri, sivil
toplum kuruluşları ve üniversite işbirlikleri de ele alınmaktadır.18
2010 yılında gerçekleşen 6. konferansta işbirliğinin kurumsallaştırılması yoluyla bir Türk-Yunan Gazeteciler Cemiyeti kurulması
kararı alınmıştır.19
Son dönemde her iki ülkede insanların birbirinin kültürüne ve
diline ilgisi artmış, oluşan talep sonucu çok sayıda Türkçe ve Yunanca dil okulları ve dans kursları açılmıştır. Üniversitelerde Türk-Yunan ilişkilerine odaklanan dersler ve yüksek lisans programları açılmış, yakınlaşma ortamında Yunanistan’ın yaşadığı ekonomik krizin
de etkisiyle Türkiye’de üniversitelerde çalışan Yunanistan vatandaşı
öğretim üyelerinin sayısı artış göstermiştir.
Toplumsal düzeydeki yakınlaşmanın önemli göstergelerinden
bir tanesi de Yunan kanallarında yüksek reytinglerle gösterilen
Türk dizileri olmuştur. Yunan kanallarındaki Türk dizi furyasının
başlangıcı bir Türk kızı ile Yunan genci arasındaki aşkı anlatan
Yabancı Damat dizisinin 2004 yılında gösterilmesine dayansa da,
Türk dizilerinin Yunan kanallarındaki baskın durumu 2010 yılı
itibariyle yaşanmıştır. Aralarında Binbir Gece, Ezel, Aşk-ı Memnu,
Sıla, Asi, Fatmagül’ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl, Adanalı, Karadayı ve Muhteşem Yüzyıl’ın da olduğu yirmiye yakın Türk dizisi ulusal
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ve yerel Yunan kanallarında gösterilmiştir. Dizilerin yanı sıra Elif
Şafak, Orhan Pamuk, Ahmet Ümit başta olmak üzere çok sayıda
Türk yazarın kitapları Yunancaya çevrilmiş ve çok satılanlar listesinde yer almıştır.
Türkler ve Yunanlar arasında gelişen ilişkilerin somut olarak görüldüğü temel alanlardan bir tanesi ticari ilişkiler olmaktadır. İki
ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesinde 2000’li yıllarda esen sıcak rüzgârların etkisi, özellikle 1990’lı yılların ikinci yarısıyla karşılaştırılınca daha net ortaya çıkmaktadır. 1995 yılında Türkiye ile AB
arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmıştır. Gümrük vergilerinin ortadan kaldırılması yoluyla AB ülkeleriyle Türkiye arasında
ticaret ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen anlaşma, ilişkilerin
gergin olduğu 1990’lı yılların ikinci yarısında Türkiye-Yunanistan
arasındaki ticarete önemli bir katkı sağlamamıştır.20 Türk ve Yunan
iş insanları ancak iki ülke arasındaki ilişkilerde uygun psikolojik
atmosfer hakim olduktan sonra birbirleriyle ticaret yapmaya ve
diğer ülkede yatırım ihtimallerini değerlendirmeye başlamışlardır.
1995 yılında iki ülke arasında 411 milyon dolar olan ticaret hacmi,
2000’li yıllarda katlanarak artış göstermiştir. Türkiye Dışişleri Bakanlığının resmi rakamlarına göre 2001 yılında 742 milyon dolar
olan ticaret hacmi, 2004 yılında 1.77 milyar dolara, 2008 yılında
ise 3.6 milyar dolara ulaşmıştır. Yunanistan’ın yaşadığı ekonomik
krizin etkisi ile 2009 ve 2010 yıllarında Türkiye’nin Yunanistan’a
ihracatında önemli düşüş yaşanmasına rağmen iki ülke arasındaki
ticaret hacmi 2011 yılında 4 milyar doları geçerken 2012’de 5 milyar dolara yaklaşmıştır.21
Gelişen ticaret ilişkilerinde dikkat çeken noktalardan bir tanesi
2010 yılından önce Türkiye- Yunanistan arasındaki ticari ilişkilerde
Türkiye’nin ihracatı ithalatından daha fazlayken 2010 yılı sonrasında Yunanistan’dan yapılan ithalat, Türkiye’nin bu ülkeye yapmış
olduğu ihracatın iki katını geçmiştir. Doğrudan yatırımlar bakımından da iki ülkenin ilişkileri gelişmiştir; 2002-2007 dönemin-
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de Yunanistan, Hollanda ve ABD’den sonra Türkiye’de doğrudan
yatırımı olan üçüncü ülke olmuştur.22 2010 yılında Türkiye’de 390
Yunanistan firması faaliyetteyken bu işletmelerin ülke içindeki toplam yatırımları 6 milyar dolara ulaşmıştır.23
Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde son dönemde büyük gelişme gösteren bir diğer alan da turizm olmuştur. Bir yandan
iki ülke halkları arasında yaşanan yakınlaşma, diğer yandan siyasal
düzeydeki yakınlaşmayla imzalanan anlaşmalar ve protokoller ticari
ilişkilerde olduğu gibi iki ülke arasındaki turist trafiğini de olumlu
etkilemiştir. 2001 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Yunan turist sayısı
197.258 iken, bu sayı 2003 yılında ikiye katlanmış ve 2009 yılında
Türkiye’ye giriş yapan Yunan turist sayısı 616 bini geçmiştir.24 Yaşanan ekonomik krize rağmen Türkiye’ye giriş yapan Yunan turist
sayısı 2011 ve 2013 yıllarında 700 bini geçmiştir. Bu dönemde Yunanistan, Türkiye’ye en çok turist gönderen ilk 15 ülkeden biri olmuştur.25 Türkiye’den Yunanistan’a giden turist sayısında da önemli
artış gözlenmiştir. 2001 yılında Yunanistan’ı ziyaret eden Türk turist sayısı 114.300 civarındayken, bu sayı 2009 yılında 200.348’e,
2010 yılında da 561.198’e ulaşmıştır.26 2010 yılında iki ülke arasında imzalanan ortak bildiride hususi (yeşil) pasaport sahibi Türk vatandaşlarına Yunanistan’a yapacakları 90 günü geçmeyen ziyaretleri
için vize muafiyeti getirilmiştir. Bu anlaşmanın da etkisiyle 2013
yılında Türkiye’den Yunanistan’a ziyarette bulunan turist sayısı
800 bini geçmiştir.27 Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile görüşmesinin
ardından yapılan ortak basın toplantısında, 2014 yılı sonu itibarıyla
Yunanistan’a giriş yapan Türk turist sayısının 1 milyona ulaşmasının beklendiğini belirtmiştir.28 Bir yandan vize serbestisi için siyasal
düzeyde girişimler sürerken, Türkiye’ye yakın olan Rodos, Kos, Samos, Midilli ve Sakız adalarını ziyaret etmek isteyen Türk turistler
için 2012 yılından itibaren ‘Kapı vizesi’ olarak da bilinen tek girişli
kısa süreli Yunanistan vizesi uygulanmaktadır.
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TÜRKIYE-YUNANISTAN İLIŞKILERINDE
AVRUPA BIRLIĞI VE KIBRIS

2000’li yıllardan itibaren Türkiye ve Yunanistan arasında siyasal
ve toplumsal düzeylerde yaşanan yakınlaşma her iki ülkenin genel
dış politika öncelikleriyle de uyum halindeydi. 1999 Kosova krizinin neden olduğu Güneydoğu Avrupa’da yeni bir istikrarsızlık
ihtimalinden doğan güvenlik kaygıları, iki ülkede işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği görüşünü güçlendirmekteydi.29 İkili ilişkilerde
işbirliği hem Türkiye hem de Yunanistan için Güneydoğu Avrupa
ve Akdeniz’deki konumlarının güçlendirilmesi demekti. Ayrıca Yunanistan için yakınlaşmanın bir de Öcalan kriziyle uluslararası camiada oluşan, komşusunda terörü destekleyen AB ve NATO ülkesi
algısıyla bozulan imajını düzeltme boyutu da vardı. Türkiye içinse
Yunanistan’la daha iyi ilişkiler AB ile de daha iyi ilişkiler demekti.
Yunanistan’ın 1999 yılının Aralık ayında gerçekleşen Helsinki
Zirvesi’nde Türkiye’nin AB’ye aday ülke gösterilmesini veto etmemesi, sadece Türkiye-AB ilişkilerinde değil, aynı zamanda Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde de yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Atina, Türkiye-AB ilişkilerindeki bu tavrını 17 Aralık 2004 tarihinde
gerçekleşen Brüksel Zirvesi’nde Türkiye’nin tam üyelik müzakerelerinin başlaması kararının alınmasında da devam ettirdi. O tarihten itibaren Yunanistan Türkiye’nin AB üyeliğine en büyük desteği
veren ülkelerden biri oldu. Atina yönetiminin politikasındaki bu
değişiklik bir niyet göstergesinden ziyade, ulusal ve stratejik çıkarların yeniden değerlendirilmesine dayanan stratejik bir adım olarak
değerlendirilmektedir.30
Yunanistan’ın Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği destek hiçbir
zaman koşulsuz olmamıştır. AB müktesebatına uyum çerçevesinde
Yunanistan, Türkiye’den bu süreçte başta Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması olmak üzere, Türkiye’deki Rum azınlığın hak ve
özgürlüklerine daha saygılı davranmasını, Ege’de anlaşmazlığın iyi
komşuluk ilişkileri dahilinde uluslararası hukuk ilkelerine bağlı ka-
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lınarak çözülmesini, Kıbrıs sorununun kabul edilebilir bir çözüme
ulaşması için çabaların arttırılmasını, 2004 yılından itibaren Kıbrıs
Cumhuriyeti adı ile AB üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle
ilişkilerinin normalleşmesini, Türkiye-AB arasında imzalanmış olan
Ankara Anlaşması’nın Güney Kıbrıs için de uygulanmasını beklemektedir.31 Böylece Yunanistan her fırsatta Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini belirtmekle beraber bu sorunların çözümünün
Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşmesinde belirleyici olacağının
da altını çizmektedir.
Yunanistan’ın bu politikası AB’yi Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıklarında ve yakınlaşma sürecinde önemli bir aktör yapmıştır.
Böylece Ege sorunları, Türkiye’deki Rum azınlık, Ruhban Okulu
ve Kıbrıs meselesi Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar olmaktan çıkıp Türkiye ile AB arasındaki sorunlar haline gelmiştir.
Ege’deki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmaması Yunanistan
yetkililerince Türkiye’nin AB adaylığı önünde bir engel olarak gösterilse de, bu sorunların Türkiye’nin AB üyeliği sonrasında çok kolay bir şekilde çözüme kavuşacağı birçok defa Türkiyeli yetkililerce
dile getirilmiştir. Dışişleri Bakanı Gül 2003 yılında yaptığı Atina ziyaretinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların birçoğunun Türkiye’nin AB üyesi olması durumunda anlamsızlaşacağını
belirtmiş, aynı yıl dönemin Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök
bir Yunan gazetesine verdiği demeçte, Ege sorunlarının ve Kıbrıs’ın
meselesinin Türkiye’nin AB üyeliği sonrasında çok kısa bir zamanda çözülebileceğini söylemiştir.32
2010 sonrası dönemde de Yunanistan’ın Türkiye-AB ilişkilerine
ve Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların Türkiye’nin AB adaylığı açısından önemine bakışında bir değişiklik olmadı. 2014 yılının son
ayında gerçekleşen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey toplantısında
Yunanistan Başbakanı Samaras, Yunanistan’ın Türkiye’nin AB üyeliğine olan desteğini yinelemiştir. Yapılan ortak basın açıklamasında
Samaras, Yunanistan’ın Türkiye’nin AB adaylığına her zaman des-
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tek vermeye devam edeceğini ve Türkiye’nin AB üyesi olmasının
Yunanistan’ın yararına olduğunu ifade etmiştir.33 Davutoğlu da
aynı şekilde Yunanistan’ın Türkiye’nin AB adaylığına verdiği desteğin öneminin altını çizmiş ve yeni fasılların açılmasında Yunanistan’ın öncülük etmesinin beklendiğini dile getirmiştir.34
Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerinde son dönemde yaşanan
yakınlaşmanın sürdürülebilir olmasında Avrupa Birliği önemli bir
aktör olarak görülmektedir.35 Bir yandan Yunanistan’ın Türkiye’nin
AB üyeliğini destekleyen söyleminin ikili ilişkilere olumlu yansıması olurken, diğer yandan da Avrupa Birliği özellikle toplumsal
düzeyde yaşanan yakınlaşma için 2000’li yıllar boyunca önemli
bir finans kaynağı ve ortak kimlik çatısı olmuştur. Sivil toplum
kuruluşlarının ve çeşitli eğitim kurumlarının Türklerle Yunanları
bir araya getiren projelerin çoğu AB tarafından sağlanan hibelerle gerçekleşebilmiştir.36 Türkiye-Yunanistan arasındaki toplumsal
düzeydeki yakınlaşmanın maddi olarak desteklenmesinin yanı sıra
Avrupa Birliği bu projeleri oluşturanlar ve faaliyetlere katılanların davranışlarını meşrulaştırmada bir sembol ve model olmuştur.
Özellikle Türkiye’den projeleri hazırlayanlar ve projelere katılanlar,
proje kapsamındaki faaliyetleri sadece Türkiye-Yunanistan arasında
yakınlaşmayı desteklemek olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin
AB üyeliğine hizmet olarak da görmüşlerdir.37
Güney Kıbrıs Yönetimi’nin 1 Mayıs 2004 tarihi itibarıyla AB
üyesi olmasının ardından hem Kıbrıs meselesinin çözümü hem de
Türkiye-AB ilişkilerine etkisi bakımından daha karmaşık bir süreç
başlamıştır. Annan Planı’nın reddedilmesinin ardından adanın bölünmüş olarak AB’ye üye devlet olarak kabul edilmesi, Rum Yönetimi’ni Türkiye’ye karşı daha güçlü hale getirmiş ve adada çözüm
için bir orta yolda anlaşma konusunda daha isteksiz yapmıştır. AB
üyeliğini önemli bir pazarlık aracı olarak gören Güney Kıbrıs’a
göre, Türkiye ile daha iyi bir pazarlık yapılamadığı sürece adadaki
durumun olduğu gibi kalması daha iyidir.38

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

Her ne kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin AB
adaylığını destekleyen bir söylem benimsese de, Yunanistan’ın aksine Türkiye’nin adaylık sürecinde veto gücünü kullanan temel
üyelerden bir tanesi olmaktadır. Altı müzakere başlığı Rum Yönetimi’nin tek taraflı blokesi sonucunda açılamamaktadır. Rum
Yönetimi, bu konuda ilerleme sağlanmasını Ankara Anlaşması’nın
Kıbrıs’ı kapsayan Ek Protokol’ün Türkiye tarafından uygulanmasına bağlamaktadır.39 Kıbrıs eksenli Türkiye-AB ilişkilerinde en temel
konulardan bir tanesi olan, Ankara Anlaşması’nın Ek Protokolü’nce öngörülen limanların ve havaalanlarının Kıbrıs Rum kesiminin
kullanımına açılmaması, AB ilerleme Raporlarında da yer alan konulardan biri olmaya devam etmektedir.
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Kıbrıs merkezli olarak 2012
sonrası dönemde öne çıkan bir diğer konu enerji konusu olmuştur.
2011 yılının Eylül ayında Güney Kıbrıs’ın doğalgaz arama ve sondaj
çalışmaları sonucu Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yataklarının keşfedilmesi ve Rum Yönetimi’nin İsrail ve Amerikalı şirketlerle sondaj
faaliyetlerinde bulunması Ankara ile Atina arasında yeni bir gerginlik konusunu oluşturmaktadır. Türkiye’nin bu konudaki temel
tavrı, Kıbrıslı Rumların ve Türklerin denizde bulunan doğal kaynakların kullanılmasına birlikte karar vermesi ve adadaki Türklerin
de bu kaynaklardan eşit olarak faydalanması gerektiği yönündedir.
Bu nedenle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz’deki faaliyetleri sert bir şekilde eleştirilmiş ve bu faaliyetlerin Kıbrıs sorununun
çözüme kavuşmasından sonra yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yunanistan ise, Rum Yönetimi’nin uluslararası hukuktan doğan haklarına dikkat çekerek, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj
faaliyetlerine destek vermektedir.40 Türkiye, Nisan 2012’de Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nın Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi’nin deniz bölgesinin dışında kara bölgesinde de sondaj çalışmaları başlatacağını açıklayarak bu konuya tepki vermiştir. Doğu
Akdeniz’deki doğalgaz rezervleri, Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs ara-
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sında gerginlik konusu olmakla beraber bu ülkeler arasında yeni
işbirliği ihtimallerini de doğurması açısından gündemde yer almaya
devam edecek gibi görünüyor.
SONUÇ

Bu çalışmada, Türkiye ile Yunanistan arasında iyi komşuluk
ilişkileri çerçevesinde son yıllarda yaşanan gelişmelerin daha iyi anlaşılması amacıyla, iki ülke arasında yakınlaşmanın başladığı 1999
yılından itibaren bir analiz yapılmıştır. İncelenen dönemin öne
çıkan temel özelliği, iki ülkenin aralarında on yıllardır süregelen
anlaşmazlıkların çözümünde somut bir gelişme olmadığı halde,
ilişkilerin sıfır toplamlı yaklaşımdan sıyrılıp kazan-kazan anlayışının hakim olduğu, siyasal, sosyal ve ekonomik çeşitli aktörlerin
de dahil olduğu, çok sayıda işbirliği alanlarının yaratıldığı, çok düzeyli, kompleks ilişkilerin oluşturulmuş olmasıdır. Böylece, başta
Ege sorunları ve Kıbrıs meselesi olmak üzere Türkiye ve Yunanistan
arasında süregelen anlaşmazlıklar ikili ilişkilerin seyrini belirleyen
konular olmaktan çıkmış ve çözülmesi amacıyla üzerinde müzakere
edilen bir noktaya gelmişlerdir.
Şüphesiz Türkiye-Yunanistan arasında 2000’li yıllarda başlayan
ve ikinci yarısından itibaren artarak devam eden işbirliği temelli
ilişkilerde her iki ülkenin siyasi liderlerinin kişilik özellikleri ve dış
politikaya bakış tarzlarının etkisi büyüktür. Yakınlaşmanın başladığı dönemde Türkiye ve Yunanistan’da dışişleri bakanlığı görevlerinde açık görüşlü ve stratejik düşünen liderlerin eş zamanlı bulunması atılan adımları kolaylaştırmıştır.41 Yakınlaşma, Erdoğan ve
Papandreu’nun başbakanlıklarının denk geldiği dönemde daha da
derinleşerek devam etmiştir.
Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerde özellikle 2010 yılı itibarıyla
öne çıkan alanlardan bir tanesi iki ülke arasında gelişmiş olan ve de
gelişmeye devam eden ticaret ve turizm ilişkileridir. Türk ve Yunan
iş insanları arasındaki ticaret ilişkileri, karşılıklı yapılan yatırımların
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artması, sadece bu girişimleri mümkün kılan yasal düzenlemelerin
varlığından değil, iki ülke arasında oluşan pozitif atmosfer ve gelişen güven duygusundan doğrudan etkilenmiştir. Gelişen ekonomik ilişkiler, iki ülke arasında karşılıklı bağımlılığın arttırılmasında büyük rol oynamaktadır. Ticaret ilişkilerinin yanı sıra, iki ülke
halkları arasında son on yılda yaşanan yakınlaşma, bu süreci önceki
yakınlaşmalardan ayıran ve sürekliliğine katkıda bulunan en temel
faktörlerden bir tanesidir.
Avrupa Birliği, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir aktör olarak yer almaya devam etmektedir. Özellikle Yunanistan’ın
Helsinki Zirvesi’nden itibaren değişiklik gösteren politikası, Avrupa Birliği’ni iki ülkenin ilişkilerinde yapıcı bir aktör haline getirmiştir. Yunanistan’ın Türkiye’nin AB adaylığına olan desteği, ikili
ilişkilerde bir yandan olumlu bir hava oluştururken, bir yandan da
iki ülke arasındaki sorunlarda AB’yi de taraf haline getirerek sorunların Türkiye-Yunanistan ekseninden daha geniş bir eksene kaymasına neden olmuştur. Son dönemde Doğu Akdeniz’de hidrokarbon
yatakları nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile
yaşanan gerginliğin kısa vadede çözümü için yapıcı bir adım atılmamış olmakla beraber, muhtemel işbirliği senaryoları da her iki
ülkede farklı çevrelerce dile getirilmektedir.
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KAVRAMDAN PRATIĞE
MEDENIYETLER
İTTIFAKI GIRIŞIMI
MEHMET ALI DOĞAN
Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

“Eğer siz bana saygı gösterirseniz, ben size saygı gösterirsem; siz
benim kültürümü tanırsanız ve ben de sizin kültürünüzü tanırsam, o zaman iletişime girebileceğiz ve hangi dinden, hangi etnik
kökenden olursak olalım, ortak çıkarlar için çalışmaya gireceğiz.
Kişisel olarak bakacak olursak, bu medeniyetler çatışması durumunda benim yerim ne? Ben adına Mısır denen, medeniyeti 7000
yıllık bir geçmişe dayanan bir ülkede doğdum, dolayısıyla ben
bir Mısırlıyım. Ben bir Arap’ım, ben bir Müslüman’ım, ben bir
Akdenizliyim, ben bir Afrikalıyım. Mısır’ın Asya’da da toprakları
var, demek ki aynı zamanda bir Asyalıyım. Şimdi ayrıca bir Amerikalıyım. Peki bu ne anlama geliyor? Bitmeyen bir medeniyetler
çatışması içerisinde miyim?”

Şubat 2010’da İstanbul’da yapılan “Dünyamızın Geleceği” konulu toplantıdaki konuşmasında Nobel ödüllü kimyager ve ABD
Başkanı Barack Obama’nın Bilim Elçisi Ahmet H. Zewail kendi
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hayat hikâyesinden hareketle ait olduğu medeniyetin hangisi olabileceği sorusu üzerinden bir medeniyetler çatışması durumunda kişisel durumunun ne olacağını böyle sorguladı. Bu tür sorularla vakit
kaybedilmemesi gerektiğini düşünen Zewail’e göre “bunlar sadece
politik çıkarlar ve siyasi oyunlar için” kullanılmaktadır. Zewail’in
kendisine sorduğu soruya verdiği cevapların hemen ardından Medeniyetler İttifakının nasıl oluşturulabileceği ve bu konuda neler
yapılması gerektiği hususundaki fikirleri ise şöyledir:
“Yapılabilecek en güzel şey, ortaklık ve işbirliğinin peşinde koşmaktır. İşte tam da bu sebeple Medeniyetler İttifakını, dünyayı bir araya getirmek adına, çok önemli bulup destekliyorum.
Arap ülkelerinde de medeniyetler çatışmasını tartışıyorlar. Ben
bunun sadece zaman kaybından ibaret olduğunu düşünüyorum.
Asıl tartışıp konuşulması gereken şeyin, herkesin yararına olacak şekilde, nasıl köprüler inşa edebileceğimiz, nasıl ortaklıklar
kurup işbirliği yaratabileceğimiz konusunda olması gerektiğini
düşünüyorum.”1

Zewail’in de bahsettiği medeniyetler arasında köprüler inşa
edilmesi fikrinin ete kemiğe büründürülmesi çabaları 2005 yılında hayata geçmişti. İspanya Hükümet Başkanı José Luis Rodrígues Zapatero ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan öncülüğünde 2005’te hayata geçen Medeniyetler İttifakı
girişimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından desteklendi ve Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyetlerine
başladı. Farklı toplum ve kültürler arasında köprüler oluşturmak
ve diyaloğu teşvik etmek amacıyla yerel, bölgesel ve küresel ölçeklerde çalışmalar yapan girişim, çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşların oluşturduğu Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu’nun
politik desteğinden faydalanmaktadır. Bu makalede Medeniyetler
İttifakı girişiminin nasıl oluştuğu, bu girişimin ne tür faaliyetlerde
bulunduğu, bugüne kadar yapılan toplantılarda ne tür kararlar
alındığı ele alınacak ve Türkiye’nin Medeniyetler İttifakındaki
rolü incelenecektir.
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MEDENIYETLER İTTIFAKI GIRIŞIMININ BAŞLANGICI

Daha öncesinde ortaya çıkan medeniyetlerarası diyalog ve
benzeri girişimlerden sonra İspanya Hükümet Başkanı José Luis
Rodrígues Zapatero Eylül 2004’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Madrid’de Mart 2004’te gerçekleşen
terörist saldırıda 192 kişinin öldüğünü belirterek terörizme karşı
direneceklerini ifade etti. Irak’taki olaylarda yaşamını kaybeden
binlerce insandan bahseden ve İspanyol askerlerin Irak’tan çekildiğini söyleyen Zapatero, Ortadoğu’daki çatışma ve anlaşmazlıklar devam ettiği müddetçe dünyada istikrar ve güvenliğin olmayacağını belirtti ve Batı ile Araplar ve Müslümanlar arasında
Medeniyetler İttifakının kurulmasını teklif etti.2 Kasım 2004’te
Dostlar Grubu oluşturulmaya başlandı ve Haziran 2005’te Türkiye, İspanya hükümeti ile yapılan istişareler sonrasında Medeniyetler İttifakı girişimine İspanya ile beraber ortak sponsor oldu.3
Aynı ay Zapatero ve Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Kofi Annan’ı Birleşmiş Milletler üyelerine Medeniyetler İttifakı
girişimini ilan etmeye ve bu girişim için âkil adamlardan oluşan
bir Yüksek Düzeyli Grup (YDG) oluşturmaya davet etti. 14 Temmuz 2005’te de Annan New York’ta Birleşmiş Milletler Genel
Merkezi’nde Medeniyetler İttifakı girişiminin başladığını resmen
ilan etti.
Böyle bir girişimi neden İspanya ve Türkiye’nin başlattığı sorusuna Medeniyetler İttifakı YDG Eş başkanı Mehmet Aydın’ın
verdiği cevap şöyleydi:
“Her iki ülke tarihte medeniyetlerin kavşağı konumunda olmuştur. Her iki ülke yüzyıllarca süren devlet olma ve toplumsal birliktelik tecrübesine sahiptir. Her ikisi de Akdeniz ülkesidir ve Akdeniz İbrahimî tektanrılı dinlerin katkısıyla kurulan medeniyetlerin
merkezinde bulunmaktadır. Her iki ülke yakın zamanda terörist
saldırıların hedefi olmuştur. Her iki ülke dünya barışı ve güvenliğinin sadece barışçıl yollar ve yöntemlerle, yani ikna, karşılıklı
anlayış ve saygı ile mümkün olacağına inanmaktadır.”4
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YDG TOPLANTILARI

Medeniyetler İttifakı girişiminin başladığının resmen ilanı sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından siyaset, akademi, sivil toplum,
uluslararası finans ve medya alanlarından seçilen kişilerden Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Grubu (High Level Group) oluşturuldu ve bu gruptan toplumlar arasında uyumu amaçlayan sivil toplum
kuruluşları, uluslararası teşkilatlar ve devletler için uygulanabilir bir
eylem planı hazırlamaları istendi. Dünyadaki tüm bölgelerden seçilen grubun üye sayısı 20 kişiydi: Mehmet Aydın (Türkiye), Federico Mayor (İspanya), Muhammed Hatemi (İran), Mûzâ binti
Nâsır el-Misned (Katar), Desmond Tutu (Güney Afrika), Candido
Mendes (Brezilya), İsmail Serageldin (Mısır), Muhammed Şerifi (Tunus), André Azoulay (Fas), Mustafa Niasse (Senegal), Karen
Armstrong (İngiltere), Hubert Védrine (Fransa), Vitaly Naumkin
(Rusya), John Esposito (ABD), Arthur Schneier (ABD), Enrique
Iglesias (Uruguay), Nafiz Sadık (Pakistan), Shobhana Bhartia (Hindistan), Ali Alatas (Endonezya) ve Pan Guang (Çin).5
YDG ilk olarak İspanya’nın Palma de Mallorca kentinde 26-29
Kasım 2005 tarihlerinde toplandı ve bir yol haritası oluşturmaya
çalıştı. Başbakan Erdoğan yaptığı açılış konuşmasında bu gruptan
tam olarak neler beklendiğine dair görüşlerini sıralarken “Bizlerden beklenen, bugün karşılaştığımız sorunsalı sadece tarif etmek
değil, ardında yatan temel etkenleri analitik bir şekilde inceleyerek,
bunun ışığında toplumları ortak bir gelecek için, birlikte çalışmaya sevk edecek pratik tedbirleri ortaya koymaktır” dedikten sonra
YDG’nin sadece akademik düzeyde bir çalışma yapmamasını ve çalışmanın uygulamaya dönük pratik tedbir ve tavsiyeleri de içermesi
gerektiğini belirtti.6 Mehmet Aydın da toplantıda yaptığı konuşmada girişimin vizyonu ve misyonunu şöyle açıklamıştır:
“Şiddeti körükleyen hasmane algılamalardan kaynaklanan tehditlere
cevap verebilmek, büyük yanlış anlamalar, yanlış sunumlar, yanlış
tanıtımlar, temelden yoksun önyargılar, irrasyonel tepkiler, her tür-
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lü aşırılıkların yanı sıra, sadece maddi tahribata değil aynı zamanda
bir hayli geniş bir düzlemde kültürel açıdan karmaşa, aşağılanma ve
yabancılaşmaya sebep olan sınırsız güç kullanımının açtığı yaraları
iyileştirmek için çeşitli çabalar arasında işbirliği sağlamak.”7

YDG ikinci toplantısını 25-28 Şubat 2006 tarihlerinde Katar’ın
Doha kentinde yaptı ve toplantı Hz. Muhammed’e hakaret eden
karikatürlerin basılması olayının hemen ertesine denk geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yaptığı açılış konuşmasında bu olaya
da değinerek bu krizin temelinde birçok toplumdaki aşırılığa doğru
gidişin yatmakta olduğunu belirtti.8 YDG üçüncü toplantısını Senegal’in Dakar kentinde 28-30 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleştirdi ve bu toplantıya UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu) ve ISESCO (İslami Eğitim Bilim ve Kültür
Organizasyonu) başkanları da katılarak birer konuşma yaptı. Aynı
yılın Eylül ayında New York’ta bir çalışma toplantısı yapan grup en
son toplantısını 12-13 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Kofi Annan’a sunmuştur.9 18 Aralık 2006’da rapor Annan tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunuldu.
Erdoğan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada raporun tarihi değere sahip olduğunu belirtti ve “Ortada bir sorun vardır ve bu sorun
hepimizindir” diyerek şu hususu vurguladı: “Birçoğumuz kendimizi mevcut ihtilafların, kutuplaşmaların çok uzağında hissedebiliriz,
görebiliriz. Ancak, karşılıklı bağımlılığın inanılmaz bir hızla arttığı
günümüzde güvenliğimiz de küresel anlamda, bölünmezdir. Yani,
herkes güvende değilse, hiç kimse güvende değildir. Birimizin sorunu hepimizin sorunudur.”10 Gerçekten de Medeniyetler İttifakı toplantı ve forumlarında yetkililer ortada olan meselenin medeniyetler
çatışması değil medeniyetlerin ortak sorunu olduğunu belirtmiş ve
bunun da Medeniyetler İttifakı gibi girişimlerle aşılabileceğini ifade
etmişlerdir. O yıllarda Başbakan Dışişleri Başdanışmanı olan Ahmet
Davutoğlu da 2007 yılında katıldığı bir televizyon programında
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medeniyetler çatışması tezini reddederek çatışan şeylerin “stratejik
çıkarlar” olduğunu vurgulamıştır. Davutoğlu’na göre “medeniyetler
çatışmaz, medeniyetler etkileşir ve büyük açılımlar, medeniyet etkileşimlerinin olduğu coğrafyalarda ve dönemlerde yaşanır.”11
Ana hareket sahaları olarak eğitim, gençlik, göç ve medyayı belirten YDG raporunda bilhassa Batı ve Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek, medeniyetler arasındaki anlaşmazlık ve çatışmaları önlemek, uzlaşma çabalarını desteklemek, barış, hoşgörü
ve işbirliğini geliştirmek için bazı tavsiye ve önerilerde bulundu. Rapor Batı ve Müslüman topluluklar arasındaki ilişkiler bağlamında
uluslararası hukukun uygulanması ve insan haklarının korunması
hususlarında çifte standart algısına değinmiştir. Rapor bazı Batılı politik ve dini liderlerin konuşmalarının Batıdaki İslamofobiyi
arttırdığını belirtmiştir. Batıdaki sivil halka yönelik saldırılar da bu
ülkelerde korku, şüphe ve güvensizlik atmosferine yol açmış ve Batıdaki birçok insan değişik örneklerden hareketle Müslüman liderlerin çifte standart uyguladığı algısına sahip olmuştur. Bu karşılıklı
çifte standart algılamaları Müslüman ve Batılı toplumlar arasındaki
ilişkilerin zarar görmesine yol açan güvensizlik ortamına katkıda
bulunmuştur.12 YDG raporuna göre insan hakları ve demokratik
değerler “Medeniyetler İttifakının kültürler ve medeniyetler arasındaki barış ve hoşgörü temelli ilişkilerin geliştirilmesi hedefine yönelik en önemli kaynağını” oluşturmaktadır.13
Nisan 2007’de Portekiz eski Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi olarak atandı ve Sampaio aynı
yılın Haziran ayında Ban Ki-moon’a bir uygulama planı sundu.
Medeniyetler İttifakının amaçları, yapısı ve finansmanını somut
bir şekilde ortaya koyan plan aynı zamanda iki sene içerisinde yapılması planlanan toplantı ve projeler ile bir gelecek perspektifini de içeriyordu.14 Ban Ki-moon’a sunulan bu uygulama planının
Medeniyetler İttifakının hayata geçirilmesi hususunda son derece
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önemli gördüğü Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu da dışişleri
bakanları düzeyinde ilk toplantısını 22 Eylül 2006’da New York’ta,
ikinci toplantısını da 26 Eylül 2007’de yine aynı şehirde gerçekleştirdi. Çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşların oluşturduğu Birleşmiş
Milletler Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu’nun üye sayısı Ocak
2015 itibariyle 142’dir.
MEDENIYETLER İTTIFAKI FORUMLARI

İlk forumunu Madrid’de 15-16 Ocak 2008 tarihlerinde gerçekleştiren Medeniyetler İttifakı bu forumla ilk olarak tam anlamıyla
uluslararası toplumla buluştu. Foruma devlet adamları, uluslararası
kuruluş temsilcileri, din adamları, akademisyenler, medya temsilcileri, işadamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Dünyanın değişik bölgelerinden gelen 500 civarında katılımcı çeşitli
platformlarda fikirlerini açıklama imkanı buldu, özellikle kültürler
ve toplumlar arasındaki kutuplaşmaları önlemek ve bu gibi konularda işbirliğini geliştirmek amacıyla gençlik ve medyaya yönelik
projeler ön plana çıktı.15 Girişimin ortak sponsorlarından biri olan
Türkiye foruma üst düzeyde katıldı ve Erdoğan yaptığı konuşmasında Medeniyetler İttifakının uzun soluklu bir girişim olduğunu,
bundan dolayı da hedef kitlesini oluşturan genç nesillerdeki “kültürel farklılıklar karşısındaki uyum duyarlılığını” artırmanın öncelikli
bir husus olduğunu belirtti. Erdoğan, Medeniyetler İttifakı Projesinin temel amacını ittifakın ilk forumunda şöyle özetledi:
“Bugün, insanlığın su kadar, ekmek kadar, hava kadar ihtiyaç duyduğu sevgi, şefkat, merhamet ve adaletin eksikliğini, can yakıcı bir
şekilde hissediyoruz. Artık gündelik hale gelen insani trajedileri de
acı bir şekilde tekrar tekrar tecrübe ediyoruz. İşte Medeniyetler İttifakı Projesi, bu acılara son verebilmek, barış içinde bir arada yaşayabileceğimiz bir dünyayı inşa edebilmek umuduyla başlatılmıştır. Temel amacımız, medeniyetler, kültürler ve dinler temelinde şekillenen
ön yargıları ve kutuplaşmaları gidermek, şiddet ve çatışma yerine
barış ve işbirliğini hâkim kılmaktır. Unutmayalım ki; Medeniyetler
İttifakı, küresel bir soruna verdiğimiz yine küresel bir cevaptır.”16
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İkinci Medeniyetler İttifakı Forumu 6-7 Nisan 2009 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve 2 bini aşkın katılımcı ile ilk forumdan
daha yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Medeniyetler İttifakının hedeflerine ulaşmasında sivil toplumun önemine değinilen forumda bir
konuşma yapan İslam İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Ekmeleddin
İhsanoğlu İslam ve Hristiyanlık arasında tarihsel bir uzlaşmaya ihtiyaç olduğuna değindi. Medeniyetler İttifakının hızla hoşgörü ve saygı
için ortak alan haline geldiğini belirten İspanya Hükümet Başkanı
Zapatero Medeniyetler İttifakının Birleşmiş Milletler’in kurulmasına
ilham veren değerler üzerine inşa edildiğini belirtmiş, İran eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi de insanlık tarihinin esas olarak değişik kültür ve dinler arasındaki çatışmalarla nitelendirilemeyeceğini,
dünyada özellikle İbrahimi dinler başta olmak üzere belli başlı inançlar arasında ortak yanlar olduğunu ifade etmiştir.17 Erdoğan da kısa
konuşmasında kriz dönemlerinin çatışmacı ve ayrışmacı yaklaşımlar
tarafından kötüye kullanılmasının mümkün olduğunu ve Medeniyetler İttifakı katılımcılarının hoşgörü ve uzlaşma vurgusunu güçlü
bir şekilde yapmalarının daha büyük önem kazandığını belirtmiştir.18
Üçüncü Medeniyetler İttifakı Forumu 27-29 Mayıs 2010 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde toplandı. “Hoşgörüsüzlük ve önyargılarla mücadele etmek için ne tür eylemlere
ihtiyacımız var,” “Nasıl çeşitliliğe ve insan haklarına saygı üzerine
kurulmuş kapsayıcı toplumlar oluşturabiliriz” ve “Toplumlar arasındaki çatışmaların önlenmesinde şehirlerin rolü nedir” gibi birçok
anahtar sorunun ele alındığı bu toplantıya da yoğun katılım oldu.
Açılış konuşması Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva tarafından yapılan bu forum Medeniyetler İttifakının ayaklarını
yere daha sağlam basmasını ve Amerika kıtasında da ivme kazanmasını sağladı. İttifakın özellikle Amerika kıtasında da taraftar bulması amacıyla forum Brezilya’da toplanmıştı ve Medeniyetler İttifakı
forumun meyvelerini Güney Amerika’dan birçok ülkenin Dostlar
Grubu’na dahil olmasıyla almış oldu.19
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Dördüncü Medeniyetler İttifakı Forumu 11-13 Aralık 2011 tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde düzenlendi ve paneller, yuvarlak
masa toplantıları ve atölye çalışmalarıyla kültürel çeşitliliğin gelişmeyi nasıl etkilediği sorusu; kalkınma ve barışın temel koşulları olarak hoşgörü ve güven; kültürlerarası diyalog, anlayış ve işbirliği için
yeni stratejiler konuları tartışıldı. 100’ün üzerindeki ülkeden 470
gençlik önderinin de katıldığı forumda gençler forumda ele alınan
ana konuların yanı sıra Medeniyetler İttifakı girişiminin amaçlarına
ulaşmasında gençlerin rolünü de tartıştı.20
Beşinci Medeniyetler İttifakı Forumu dünyanın değişik bölgelerinden gelen 2 bini aşkın insanın katılımıyla 27-28 Şubat 2013
tarihlerinde Viyana’da toplandı. Bu forumun en önemli siyasi neticesi Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu’na üye
olan ülkelerin dışişleri bakanlarının ve üye olan uluslararası örgütlerin yöneticilerinin ilan ettiği Viyana Deklarasyonu’ydu. Kültürel
ve dini çeşitliliğin anlaşılmasının ve saygı gösterilmesinin önemine
dikkat çeken deklarasyon, halklar, medeniyetler ve kültürler arasında işbirliği, diyalog, saygı ve hoşgörünün teşvik edilmesinin önemini vurguladı.21
Medeniyetler İttifakının altıncı ve son forumu “Farklılıkta
Birlik: Ortak Evrensel Değerler İçin Farklılığa Övgü” başlığıyla
29-30 Ağustos 2014 tarihlerinde Endonezya’nın Bali kentinde
gerçekleşti. Bir sonraki forumun 2016 yılında Azerbaycan’da gerçekleştirilmesine karar verildi. Medeniyetler İttifakı girişiminin
her forumunu değişik bir kıta ya da bölgede yapmaya özen gösterdiği gözlenmektedir.
Medeniyetler İttifakının kendi ilgi sahasına giren konularda ve
özellikle de eğitim, medya, göç ve gençlik eylem alanlarında neler yaptığını Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi’nin Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri’ne sunduğu raporlardan takip edebilmek
mümkündür.22 Hâlihazırda Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi
Nâsır Abdülaziz en-Nâsır adlı Katarlı bir diplomattır.
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TÜRKIYE’NIN ULUSAL EYLEM PLANLARI

Üye ülkelerden bazıları Medeniyetler İttifakının ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda YDG raporunda ana hareket sahaları olarak
belirlenen eğitim, gençlik, göç ve medya konularında 2007 yılından itibaren kendi ulusal programlarını hazırladı.23 Bunun yanısıra
Medeniyetler İttifakı girişiminin ayrıca Asya ve Pasifik, Güneydoğu
Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde ülkeler arasındaki kültürel diyalog
ve işbirliğini artırmayı hedefleyen faaliyetleri organize etme amaçlı
bölgesel programları da mevcuttur.24
Türkiye de 2008 yılının Nisan ayında bir başbakanlık genelgesiyle Türkiye Ulusal Planının “bir bütün halinde hayata geçirilebilmesi ve bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
örgütleri arasında işbirliğinin sağlanabilmesi” amacıyla çeşitli bakanlıkların temsilcilerinden oluşan bir Medeniyetler İttifakı Ulusal
Eşgüdüm Komitesi kurdu.25 Konferans, yayın, burs, rapor, eğitim
programı, ödül, seminer, ders, çalıştay, sergi, festival, müze, belgesel, konser, spor etkinliği, sempozyum, kültür sanat etkinliği, inanç
turizmi, gençlik değişimi programı, atölye çalışması, fuar, kültür
gezisi, uluslararası eğitim portallarıyla işbirliği, gençlik merkezi,
kurs, uluslararası toplantı, ders kitaplarının incelenmesi, kütüphaneler arasında kültürel işbirliği, gençlik turizmi, kültürlerarası staj
projesi, üniversitelerde merkez ve kürsü kurulması gibi çok çeşitli
konularda Medeniyetler İttifakının temel amaçlarına uygun çalışmalar yapılmasını hedefleyen Ulusal Plan hem yurtiçinde ve yurt
dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Medeniyetler
İttifakı konusunda bilinçlendirilmesine hem de bölgesel ve küresel
anlamda her türlü dini, etnik ve kültürel ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlamaya çalışmıştır.26 Uluslararası alanda yapıcı işbirliği
çabalarının arttırılmasını hedefleyen Ulusal Plan, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine de atıfta bulunarak 1963’ten beri
devam eden bu sürecin başarıyla tamamlanmasının “Medeniyetler
İttifakının ve farklı dinlere ve kültürlere mensup bireylerin ve top-
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lumların barış ve hoşgörü ortamında birarada yaşayabilmelerinin
güzel bir örneğini” oluşturacağı iddiasında bulunmuştur. Bu ve
benzeri hedeflere ve Medeniyetler İttifakının değerlerine yönelik
çalışmalar için Ulusal Plan üç unsurun tutarlı bir şekilde biraraya
getirilmesi gerektiğinden bahseder: Tutkulu bir kalp, sarsılmaz bir
kararlılık ve yeni bir zihniyet. Ulusal Plana göre strateji ve eylem
noktasında dikkate alınması gereken temel kavram ve ölçütler ise
şöyledir: Çoğulculuk ve çeşitlilik, dostluk ve işbirliği, diyalog ve anlayış, insan onuru ve cinsiyet eşitliğine saygı.27
Türkiye İkinci Ulusal Eylem Planında ise bu tür temel kavram
ve ölçütlerle alakalı daha geniş bilgi bulmak mümkündür. İkinci
Ulusal Eylem Planında diyalog, hoşgörü, empati, saygı, güven,
dostluk, eşitlik, adalet, işbirliği ve barış “kültürler arası iletişimin
geliştirilmesine yardımcı olan değerler” arasında sayılmış ve diyaloğun işbirliğinden, hoşgörünün saygıdan, empatinin eşitlikten
bağımsız olarak ele alınamayacağı vurgulanmıştır. Plana göre “Hoşgörü olmaksızın diyalog gerçekleşse de kalıcı olamaz. Muhatabın
duygularının hiçe sayıldığı bir diyalog kısır kalır, tarafların eşit olarak katılamadıkları bir diyalog da verimli olmaz. Dostluk diyaloğu
sürekli kılar, güven onu pekiştirir. İşbirliği ve barışa giden yolda
diyalog en önemli araçtır.”28 Medeniyetlerin hepsinin eşit olarak
kabul edilmesi ve medeniyetler arasındaki diyaloğun herhangi bir
medeniyetin tahakkümü olmaksızın ilerlemesi Medeniyetler İttifakı forumlarında da konuşmacıların sıklıkla dile getirdikleri bir
konudur. Mesela, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Brezilya’da
gerçekleştirilen Üçüncü Medeniyetler İttifakı Forumunda yaptığı
konuşmada Medeniyet İttifakının en önemli rolünün ittifakın medeniyet çeşitliliği ve hiçbir kültürün diğerine üstün olmaması idealine adanmışlığı olduğunu ifade etmiştir.29
Türkiye İkinci Ulusal Eylem Planı “hoşgörüyü ve kültürler
arası iletişimi mümkün kılan” değerlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği”ni vurguladı. Kültürlerarası diyalog ile
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alakalı planın dikkat çektiği bir diğer husus da “belirli kültürlere
has olarak görülen değerler” ile evrensel değerler arasındaki farktı.
Kültürlerarası diyaloğun olabilmesi için plan “insan hakları gibi evrensel değerlerle bazı kültürlere has olan belli âdetler ve gelenekler
arasında bir uyumun olması” gerektiğini savunmaktadır. Kısacası
Türkiye’nin hazırladığı ikinci eylem planı “evrensel olarak görülen
değerlerin” önceliğini savunmaktadır ve plana göre “belli kültürlere
has değerler bu evrensel ya da ortak değerlerle çelişmediği veya çatışmadığı sürece sahiplenilmeli ve insanlık kültürünü zenginleştiren
varlıklar olarak korunmalıdır.”30 Plan “paylaşılan değerler ile belirli
kültürlere has değerler arasında denge ve uyum sağlanamadığı yerlerde” çatışma ve gerilimin kaçınılmaz olacağını iddia ettikten sonra
kültürlerarası diyalog konusundaki açıklamalarını daha somut bir
şekilde şöyle ifade etmiştir:
“Özellikle Batılı ülkelerde yaşayan Müslüman göçmen nüfusun
insan haklarıyla çelişmeyen dinî ya da kültürel farklılıklarının kültürel zenginlik olarak algılanması gerekir. Bununla birlikte, insan
haklarına ters düşen kültürel pratiklerde ısrar kabul edilebilir bir
davranış şekli değildir. Medeniyetler İttifakının hedef kesimini
oluşturan gençlik, eğitim, göç ve medya alanlarında, ayrıca kadın
ve çevre konularında bu ayrım çerçevesinde bir bilinçlendirme sürecine ihtiyaç vardır.”31

Medeniyetler İttifakı İkinci Ulusal Eylem Planında yer alan
projelerle Türkiye kültürler arası diyalog için gerekli olan bir diyalog kültürü oluşturmayı amaçlamıştır ve projelerini de şu hedeflere ulaşmak maksadıyla tasarladığını iddia etmektedir: “(a) Bireyin
kendi kültürü ile diğer kültürler arasında sağlam bilgi edinmesi;
(b) Sağlam bilgi ışığında kendi kültürü ve diğer kültürler hakkında
yapıcı duygular geliştirmesi; (c) Kendi kültürüne ve diğer kültürlere
yönelik olumlu tutum ve tavırlar sergilemesi; (d) Ve son olarak bunlar doğrultusunda davranması.”32 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye
bu eylem planı çerçevesinde İslamafobi ile mücadeleden turist rehberlerinin eğitimine, gençlik değişim programlarından Afrika ül-
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kelerine yönelik çeşitli alanlarda teknik işbirliğine kadar planladığı
onlarca projeyi gerçekleştirmeye çalışmıştır.
Türkiye’de bu konuda yapılan en önemli çalışmalardan biri de
Medeniyetler İttifakı girişiminin akademik altyapısını oluşturmak
amacıyla Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi bünyesinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki
Yenikapı Mevlevihanesi’nde 2010 yılında açılmasıdır. Enstitü halihazırda Türkçe, İngilizce, Arapça ve İspanyolca olmak üzere dört
dilde lisansüstü eğitim vermektedir.33 Bu enstitünün yanısıra Canik
Başarı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi İpekyolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi gibi medeniyet araştırmalarıyla alakalı merkezler de Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde son yıllarda açılmaya başlamıştır.34
Hem son yıllarda kurulan bu tür enstitü ve merkezler hem de Medeniyetler İttifakı Girişimi çerçevesinde yapılan faaliyetler neticesinde Türkiye’de bilhassa sosyal bilimler sahasında medeniyet ve
medeniyetler arası etkileşim hususlarında yapılan çalışmaların artacağını öngörmek hiç de zor değildir. Mesela, “üniversitelerde kültür
ve medeniyet konularının araştırıldığı merkezlerin ve enstitülerin
açılması ve bu alanda seçmeli derslerinin okutulması”, “çatışma çözümü üzerine faaliyet gösteren merkezlerin açılması ve desteklenmesi ve çatışmanın kültürel boyutu üzerine yapılacak çalışmaların
desteklenmesi” gibi hedeflerin yanısıra Medeniyetler İttifakı İkinci
Ulusal Eylem Planında aynı zamanda eğitim alanında “kültürler
arası diyaloga götüren bilgi temelli (epistemik) erdemler üzerine yapılan araştırmaların ve projelerin desteklenmesi,” “kültür ve medeniyet kavramlarının bireysel ve kolektif kimlik açısından öneminin
vurgulanması,” “klasik kültür eserlerinin çevirisi” ve “kültürler arası
iletişim ve diyalog alanında akademik çalışmaların desteklenmesi ve
bu alanda yabancı dillerde yayınlanan çalışmaların dilimize aktarıl-
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ması” gibi amaçlar da bulunmaktadır.35 Medeniyetler İttifakı YDG
Eş başkanı Mehmet Aydın kendisiyle yapılan bir mülakatta hızla
küreselleşen ve medeniyetlerin birbiriyle etkileşim içinde olduğu
bir dünyada Batı medeniyetinin yüzlerce üniversiteyle tanıtımını
yaptığını; Chicago, Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge gibi
üniversitelerde medeniyetle alakalı çalışmaların üniversitelerin en
temel çizgilerinden biri olduğunu ama kendini anlatma konusunda
en şanssız konumda olan medeniyetin de İslam medeniyeti olduğunu vurgulamış ve Türkiye’nin Medeniyetler İttifakına “biraz da
bundan dolayı evet” dediğini ifade etmiştir.36
MEDENIYETLER İTTIFAKI KONFERANSLARI

İstanbul’da ayrıca 2010 yılında dünyaca ünlü bilim adamı ve
düşünürlerin davet edilip konuşturulduğu Medeniyetler İttifakı
Konferansları başladı. Bu konferans serisinde Nisan 2010’da bir
konuşma yapan Medeniyetler İttifakının ilk Yüksek Temsilcisi
Jorge Sampaio Medeniyetler İttifakının karşılaşacağı zorluklar
konusuna değinerek “sürdürülebilir uzlaşmayı” sağlamanın öneminden bahsetmiş ve kültürlerarası diyaloğun ne olduğunu şöyle
tanımlamıştır:
“Öncelikle kültürlerarası diyalog kendi içinde nihai bir amaç değil, bireysel ve kültürel hakların ifadesi için, çeşitlilik için, daha iyi
bir kavrayış ve uyumlu bir ortam yaratılmasını hedefleyen bir araç.
İkinci olarak da bunun aslında bir beceri ve yetkinlik olarak görülmesi lazım. Kültürleriçi ve kültürlerarası olarak etkileşim ve iletişim
sağlayarak küresel toplumlar arasında nasıl bir arada yaşayabileceğimize dair genel bir politik vizyon oluşturulması lazım. Böylece
içinde bulunduğumuz çeşitlilik, eşitlik ve katılım üzerine oturan
kompleks yönetişim sistemiyle bunun belli bir konsept kavramında
tutulması lazım. Dördüncü olarak da kültürlerarası diyalogu geliştirmeye çalışırken hedeflerimiz konusunda net olmamız lazım, çünkü işbirliği çabaları çok kolay bir şekilde belli tuzaklara düşebiliyor.”

Türkiye İkinci Ulusal Eylem Planında da sıkça geçen kültürlerarası diyaloğu bir amaç değil ama bir araç olarak tanımlayan Sampa-
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io konuşmasında bahsettiği içine düşülebilecek tuzaklardan birisini
şöyle ifade etmiştir:
“Bu çabalar bazen çok basit, yetersiz, apolitik anlaşmalara ve işbirliğine yol açabilir ama bunlar bizi bölen sorunlardan alakasız
olabilir. Bazen de bu çabalar mevcut farklılıkları daha da derinleştirebilir ama eğer yeterli bir güven ya da politik irade yoksa hiçbir
atılım yapamazlar; bu yüzden hiçbir amaca hizmet etmeyen sadece
nazik kelimelerin sarf edilmesinden öteye gidemezler.”37

Yine bu konferanslar bağlamında Mart 2010’da İstanbul’da bir
konuşma yapan Georgetown Üniversitesi öğretim üyesi Prof. John
Esposito “aşırıcılık ve Amerika karşıtlığının nedenlerinin yalnızca
dini, medeni ve kültürel farklılıklardan değil siyasal gerçekliklerden
ileri geldiği” fikrini savunmuş ve İsrail Filistin anlaşmazlığını “Batı
ve Müslüman toplumlar arasındaki ayırımın kilit sembollerinden
ve aynı zamanda uluslararası istikrara karşı en büyük tehlikelerden
biri” olarak gördüğünü belirtmiştir.38
Medeniyetler İttifakı akademisyenler ve düşünürler arasında
da kuruluşundan itibaren adından sıklıkla bahsedilen bir konu
olmuş ve son yıllarda her boyutuyla tartışılmaya başlanmıştır.39
Mesela, İbrahim Kalın Anlayış dergisinde 2009 yılında yazdığı
“İttifak İçin Önce Medeniyet Lazım” isimli kısa makalesini şöyle
bitirmiştir:
“Daha yalın bir ifadeyle, ittifak etmek demek, sorunları hasıraltı
etmek anlamına gelmemeli. Küresel adaletsizlikler, eşitsizlikler
devam ettiği müddetçe Batılı olmayan toplumların “tarih bitmedi; çünkü bizim hâlâ üstümüz açık” demesinden daha doğal
ne olabilir? Bunu tarihe (kadere!) karşı çıkmak olarak gören Batılılarımız ve Batıcılarımız, adaletin evrensel bir ilke olduğunu
unutmuşa benziyorlar. Adına ne dersek diyelim, farklı kültürler,
medeniyetler, toplumlar ve devletler arasında savaşın yerine sevgi, kavganın yerine hoşgörü, çatışmanın yerine işbirliği konmalı.
Şüphesiz bu insanın fıtratına da maslahatına da daha uygun bir
durum. Fakat gerçek sorunlarla samimi bir şekilde yüzleşmeyeceksek, ittifakların su üstüne yazılmış yazıdan ibaret olacağını da
itiraf etmemiz gerekir.”40
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TÜRKIYE VE MEDENIYETLER İTTIFAKI
GIRIŞIMININ GELECEĞI

Türkiye’de 2005 yılından Haziran 2011’e kadar Devlet eski Bakanı Mehmet Aydın koordinasyonunda devam eden Medeniyetler
İttifakıyla alakalı faaliyetler daha sonrasında Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay tarafından yürütülmüş ve Eylül 2014’ten bugüne kadar
da Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş nezaretinde sürdürülmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konuşmalarında medeniyet kavramına sıklıkla
atıf yaptığı ve Medeniyetler İttifakı girişimini başından beri destekledikleri göz önüne alındığında önümüzdeki yıllarda da Medeniyetler İttifakı girişimine Türkiye tarafından verilen desteğin devam
edeceği ve buna benzer oluşum ve çalışmaların Türkiye tarafından
her şekilde destekleneceği kolaylıkla öngörülebilir.41
Yazdığı makale ve kitaplarda42 medeniyet kavramını çok merkezi bir yere koyan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel Başkanı
olduğu kongre konuşmasında üzerinde durduğu “kültürel ve medeniyet restorasyonu” gözlerden kaçmaması gereken bir husustur.
AK Parti hareketinin 2002’de ayağa kalkıp yürümesindeki amaçlarından birinin “yeni bir medeniyet ihyası” olduğunun altını çizen Davutoğlu’na göre inşa, ihya ve yeniden uyanış faaliyeti olarak
devam eden büyük restorasyonun en önemli unsurlarından biri de
“kültür ve medeniyet restorasyonu”dur. Konuşmasında medeniyet
mirası yönünden Türkiye’nin dünyadaki en şanslı ve birikimli ülke
olduğunun altını çizen Davutoğlu dünyadaki hiçbir ülkenin moderniteyle Türkiye gibi yüzleşmediğini ve küreselleşmeyi de Türkiye
kadar “derinden ve yakından” yaşamadığını ifade etti. Davutoğlu’nun konuşmasında bahsettiği Türkiye’nin “kültür ve medeniyet
restorasyonu”nu nasıl gerçekleştireceği hususundaki ipuçları şöyledir: “Şimdi büyük bir yeni kültürel uyanışın arifesindeyiz. Bu yeni
kültürel uyanış, insanlığın temel değerler itibariyle varoluşsal ve
epistemolojik problemlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde bü-
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tün insanlığa evrensel bir medeniyet çağrısı yapacak bir uyanıştır. O
bakımdan içselleştirici ve bütünleştirici kültürü egemen kılacağız.
Hiçbir kültür birikimini ötekileştirmeyeceğiz, dışlamayacağız.”43
Medeniyetler İttifakı girişiminin forumlarında da sıklıkla dile
getirilen medeniyetlerin ve kültürlerin eşit kabul edilmesi ve dışlanmaması konusunun Davutoğlu’nun Genel Başkan seçildiği parti
kongresindeki konuşmasında bir şekilde yer alması önemlidir. Davutoğlu’nun kitap ve makalelerinde bu konudaki düşüncelerinin
izini daha ayrıntılı bir şekilde görmek mümkündür. Davutoğlu’na
göre medeniyetler arası diyalog ile medeniyet-içi bütünlüğü temin
edebilecek yeni bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç karşılanmadığında “Mesela ‘Batı ve Diğerleri’ arasında kültürel düşmanlığa
veya ‘Kuzey ile Güney’ arasında iktisadî gerilime yol açan farklı siyasi paradigmalar ve kolektif idrakler, insanlığın geleceğini tehdide
devam edecektir.”44 Dolayısıyla, Davutoğlu’na göre “Bugün karşılaştığımız en büyük meydan okuma, canlanmakta olan geleneksel
medeniyetlerin farklı tarih ve tecrübelerini ahenk içinde yaşatacak
yeni bir dünya düzeni kurma meselesidir. Medeniyetlerin bir arada
yaşamasını sağlamak içinse tahakküm yerine kapsayıcı ve çoğulcu
bir medeniyet etkileşimi gereklidir.”45
Medeniyetler İttifakı girişimini başlatan ülkeler olarak İspanya
ve Türkiye’nin uluslararası arenadaki pozisyonlarını kuvvetlendirmiş olmaları ve prestij kazanmaları da belirtilmesi gereken diğer
bir husustur. Her iki ülkenin dış politikasında önemli bir yer edinen Medeniyetler İttifakı girişimi de hem düzenlediği forum ve
toplantılarla hem de yerel, bölgesel ve küresel alanlarda başlattığı
girişimlerle uluslararası platformlarda kendine bir yer edinmiştir.
Bütün bu gelişmelere rağmen Avrupa’da yükselen ırkçı hareketler46 ve Ortadoğu’da Arap devrimleri ile meydana gelen hadiseler
göz önüne alındığında Medeniyetler İttifakı girişiminin hedeflerine ulaşması için önünde çok uzun ve oldukça engebeli bir yol
olduğu da açıktır.
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Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte dünya siyasetinde ve küresel ekonomide başlayan büyük bir değişim ve dönüşüm süreci devam etmektedir. Uluslararası siyasi sistemdeki güç
dağılımında değişiklikler olduğu gibi, küresel ekonominin aktörleri
ve süreçleri de aynı şekilde büyük bir dönüşüm geçiriyor. Böylesine
kapsamlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir uluslararası ortamda Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının statik bir seyir izlemesi
de mümkün değildi. Üstelik Türkiye’nin siyasi koşulları ve ekonomik yapısı da oldukça dinamik bir seyir izliyorken tüm bu değişim
ve dönüşümlerin ışığında Türk dış politikasında önemli bir yeniden
yapılanma gerekliliği 1990’ların başından beri beklenmekteydi. Türkiye’de Aralık 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden sonra halkta biriken
öfke ve hayal kırıklığının sonucunda 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK
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Parti hükümeti iktidara gelmişti. 2002’den itibaren 13 yıldır iktidarda bulunan AK Parti hükümetleri siyasetin her alanında olduğu gibi
Türk dış politikasında da ciddi değişimlere imza atmıştır.
Bu çalışmada Türk dış politikasının uluslararası politik ekonomi
cephesine odaklanılmaktadır. Ağırlıklı olarak siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve sosyoloji disiplinlerinin ortak alanlarında hayat bulan bir alt disiplin olarak uluslararası politik ekonomi,
küresel alandaki siyasi güç dinamiklerine ekonomi biliminin para,
fayda, verimlilik gibi araçlarıyla ve toplumsal dinamiklerin ışığında
cevaplar aramaktadır. Bu minvalde Türk dış politikasının AK Parti
dönemindeki değişim süreci, Susan Strange tarafından uluslararası
politik ekonomi çalışmaları için tavsiye edilen dörtlü yapı çerçevesinde incelenmektedir.1 Bu dörtlü yapının sağladığı analitik kolaylıklar Türk dış politika analizinde anlamlı bir çerçevenin ortaya
konulmasında oldukça etkilidir.
Bu bağlamda, çalışmanın devamında küresel ekonominin üretim
ve uluslararası ticaret alanlarındaki değişimler ışığında Türk dış politikasına odaklanılmaktadır. İkinci bölümde, küresel finans sistemindeki değişimler ışığında Türk dış politikasının finansal araçlarla desteklenen faaliyetleri ve özellikle TİKA’nın dış yardımları incelenmektedir. Üçüncü bölümde, küresel sistem genelinde bilgi ve teknolojinin
üretimi çerçevesinde Türkiye ekonomisinin yeniden yapılandırılması
ve Türk dış politikası ele alınmaktadır. Son bölümde ise küresel güvenlik yapısı bağlamında Türkiye’nin yeni güvenlik anlayışından ve
milli savunma sanayiindeki gelişmelerden bahsedilmektedir.
KÜRESEL ÜRETIM VE DIŞ TICARET DINAMIKLERI
IŞIĞINDA TÜRK DIŞ POLITIKASI

Türkiye 1980’lerden itibaren ithal ikameci kalkınma modelinden serbest piyasa ekonomisine ve ihracata dayalı modele geçiş sürecini yaşamıştır. Bu ekonomik dönüşüm siyasi, idari ve kültürel
alanlarda pek çok değişimin tetikleyicisi olmuştur. Türkiye ekono-
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misi 1994 ve 2001 yıllarında iki adet son derece yıkıcı ve 1998
yılında nispeten daha düşük ölçekte üç krizle yüzleşmek zorunda
kalmıştır. 1990’lı yıllarda nispeten kısa ömürlü koalisyon hükümetleri ülkenin yapısal sorunlarına (enflasyon, bütçe açıkları, altyapı
yatırımları, enerji bağımlılığı, bankacılık ve finans sistemi) çözüm
üretme bakımından yetersiz kalmıştır. 1994-2001 arası dönemde
enflasyon, cari açık, dış ticaret dengesizlikleri ve bütçe açığı gibi yapısal sorunların çözümü ertelenmiş ve söz konusu sorunlar yumağı
birikimli bir tesirle 2001 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en
büyük ekonomik krizine neden olmuştur.
2001 yılında IMF ve Dünya Bankasının desteği ve Kemal Derviş’in yönetiminde ekonomik program hazırlanmış ve uygulamaya
konulmuştur. 2002 seçimlerinde iktidara gelen AK Parti hükümeti
ekonomi ve kamu maliyesi politikalarını iki ana ayağa oturtmuştur. Bunlardan Kemal Derviş tarafından tasarımı yapılan, ilk grup
temel ekonomik reformlar kararlılıkla devam ettirilmiştir. İkinci
olarak, Avrupa Birliği’nin aday ülkelerden beklediği kamu maliyesi ile ilgili kriterler AK Parti hükümetince titizlikle uygulanmıştır.
Tablo-1’de görüleceği gibi 2002 sonrası dönemde enflasyon oranı
yüzde 30’lar seviyesinden yüzde 10’nun altına düşürülmüştür. Yıllar itibari ile dalgalanmalar yaşansa da enflasyon oranı yüzde 6-9
bandında istikrarlı bir yörüngede tutulabilmiştir. AK Parti iktidarında ekonomideki reform başarıları milli gelirde artışa yansımıştır.
Cari fiyatlarla GSYİH rakamının 2002 yılında 230 milyar dolardan
2010 yılına gelindiğinde 700 milyar dolara ulaşmış olması kayda
değerdir. 2014 yılına gelindiğinde ise milli gelir 820 milyar dolar
düzeyine ulaşmıştır.
Küresel politik ekonominin uluslararası siyasi sistem tarafına
bakıldığında 2000’li yıllarda gözlemlenen önemli bazı eğilimlerin
altını çizmek gerekir. Birinci eğilim, küresel siyasi sistemin tek kutupluluktan çok kutupluluğa kaymasıdır. 11 Eylül 2001 saldırıları
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ile iç ve dış siyasetinde yeni bir çehreye bürünen ABD’nin Irak ve
Afganistan’da yürüttüğü savaşlarda ve diğer pek çok alanda artık eski
gücünü icra edemediği açıkça görülmüştür. Hemen akabinde 2008
Eylül ayında Amerika’da başlayan ve dünya ekonomisini saran finansal kriz dünya siyasetinin artık bir hegemondan yoksun olduğunu
tescillemiştir. Dünyada artık tek ve mutlak bir süper güç değil pek
çok güç merkezi vardır. 2008 küresel finansal krizi dünya ekonomisinde daralmaya ve uluslararası ticarette yavaşlamaya sebep olmuştur. Özellikle Kıta Avrupa’sında ve nispeten daha az olsa da ABD’de
aradan geçen altı yıla rağmen krizin tam anlamıyla yaraları sarılamamıştır. Küresel politik ekonomide altı çizilmesi gereken ikinci önemli nokta, bölgeselleşme eğilimleridir. 2014 yılının sonuna gelindiğinde bir yandan Asya Pasifik’te ticaret kümeleşmeleri görülürken, diğer
yandan Rusya öncülüğünde Avrasya Ekonomi Birliği çalışmaları hız
kazanmıştır. Atlantik’in iki yakasında ise ABD’li yetkililer öncülüğünde Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (İngilizce TTIP)
kendi ligine transfer edecek ülkelerin arayışı içindedir.
2002-2010 yılları arasında Türkiye’ye ve dış ekonomi politikasına odaklanırsak, yeni bir iktidar, yeni bir iç siyasi kompozisyon
ve yeni bir dış politika anlayışı ile karşılaşırız. Ancak yine de Türk
dış ekonomi politikasında değişmeyen şeyler de vardır ki bunların
başında devletin öncü rolü ve iş camiasının devletin ana rolünü destekleyen yardımcı aktör konumlarıdır.2
AK Parti iktidarı, küresel siyasi sistemdeki güç dağılımı ve uluslararası siyasi sistemin değişen çehresi ile paralel bir şekilde, Türkiye’nin
konumunu yeni bir anlayışla değiştirmeye başlamıştır. Türkiye artık
dış politikasında güvenlikleştirme politikalarından ayrılıp ticaret
odaklı devlet (trading state) kimliğine bürünmüştür. Türkiye, etrafındaki kültürel coğrafyası ile yoğun bir ticari ve ekonomik etkileşime
geçmiştir. Küresel siyasetteki güç geçişi ile paralel biçimde Türkiye de
dikkat ve enerjisini Batılı ülkelerden Asya ve Orta Doğu’daki kültürel
kuşağa doğru kaydırmıştır. 2002 ve 2012 arasındaki on yıl içinde
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Türkiye’nin kültürel coğrafyasındaki ülkelerle ticaret hacmi artmış ve
3.4 milyar dolarlık ihracat rakamı 42.4 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı
dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı içinde Avrupa ülkelerinin oranı yaklaşık olarak yüzde 55’lerden yüzde 38 civarına gerilemiştir. Yine
aynı dönemde Türkiye’nin Asya ülkelerine ihracatı yüzde 15’lerden
iki kattan daha fazla artarak yüzde 35 nispetine yükselmiştir.3
Tablo-1 ve Tablo-2’de Türkiye’nin ihracat yaptığı ülke ya da ülke
gruplarının toplam ihracat içindeki payları sunulmuştur. Azalma
eğilimi gösterse de ülke ihracatının yüzde 10’luk kısmı halen Almanya’ya yapılmaktadır. 2002-2014 arası dönemde İngiltere, İtalya,
Fransa, İsrail, Hollanda ve ABD gibi Batılı ülkelere yapılan ihracat
rakamında bir miktar artış olsa da bu ülkelerin toplam ihracat içindeki payının azaldığı gözlemlenmektedir. Başta Irak olmak üzere,
Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Mısır, Azerbaycan ve Libya’ya olan ihracat gerek mutlak ve gerekse nisbi anlamda artmıştır.
Tablo-1: Ülkelere göre yıllık ihracat (en çok ihracat yapılan 18 ülke ) (%)
2014

2013

2012

2011

2010

2005

2002

1

Almanya

9.69

9.03

0.86

10.34

10.08

12.87

16.28

2

Irak

6.77

7.87

7.00

6.16

5.30

5.10

3.74

3

İngiltere

6.34

5.79

0.57

6.04

6.35

8.05

8.39

4

İtalya

4.55

4.43

4.42

5.82

5.71

7.64

6.59

5

Fransa

4.07

4.20

4.41

5.05

5.32

5.18

5.92

6

Rusya Federasyonu

3.82

4.59

4.38

4.44

4.06

3.24

3.25

7

ABD

3.90

3.72

3.68

3.40

3.30

6.68

9.31

8

İspanya

3.02

2.86

3.24

2.90

3.11

4.10

3.12

9

BAE

2.98

3.27

5.36

2.75

2.93

2.28

1.30

10

İran

2.36

2.76

6.51

2.66

2.67

1.24

0.90

11

Çin

1.82

2.37

1.86

1.83

1.99

0.75

0.74

12

Hollanda

2.19

2.33

2.21

2.40

2.16

3.36

2.93

13

Mısır

2.08

2.11

2.00

2.05

2.05

0.90

0.90

14

İsrail

1.88

1.75

1.53

1.77

1.83

2.00

2.39

15

Romanya

1.93

1.72

1.64

2.13

2.28

2.43

1.57

16

Suudi Arabistan

1.89

2.10

2.05

2.00

1.95

1.30

1.54

17

Azerbaycan

1.78

1.95

1.71

1.53

1.36

0.72

0.64

18

Libya

1.31

1.81

1.40

1.60

1.70

1.50

0.46

157.6

151.8

152.5

134.9

113.9

73.5

36.1

Toplam İhracat (milyar $)

Kaynak: TÜİK: 10 Ocak 2015.
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Bölge ve ülke gruplarına göre yapılan analizde öne çıkan gelişme OECD dışındaki gruplara yapılan ihracatın 10 kat civarında
artmış olmasıdır. 2002-2014 arası dönemde OECD ülkelerine olan
ihracat yaklaşık 3 kat artarken, EFTA, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Cumhuriyetleri ve İslam Konferansı Teşkilatı ülkelerine
yapılan ihracat 10 kattan fazla artmıştır. Aynı dönemde Karadeniz
Ekonomik İşbirliği topluluğu ülkeleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelere olan ihracatın ise yaklaşık 7 kat arttığını gözlemliyoruz. Diğer bir şekilde ifade edersek, Türkiye’nin ihracatının
bir yandan mutlak olarak arttığını ve diğer taraftansa nisbi olarak
yakın bölgelere ve kültürel coğrafyaya yoğunlaştığını söyleyebiliriz.
Türkiye’nin kültürel coğrafyasında var olan potansiyelin çok
azının kullanıldığının farkında olan AK Parti hükümeti bu alanda
yeni girişimler yapılacağının sinyalini vermektedir. Örneğin, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin gelecek on yıl için kendisine hedef olarak belirlediği 500 milyar dolarlık ihracat rakamı
için kültür coğrafyasına odaklandıklarını belirtmiştir. Orta Asya ve
Kafkaslar gibi bölgelerde Türk dizi ve filmlerinin veya sanatçılarının
çok üst düzeyde kabul gördüğünü kaydeden Bakan Zeybekci, “Bu
tip bölgelerde tüketim alışkanlıklarını etkilemede avantajlıyız. Kültür coğrafyası için yeni planlar hazırladık” beyanında bulunmuştur.4
Aşağıda Tablo-3 verileri cari ABD dolar kuru ile hesaplanmış ve
dolayısıyla kur ve fiyat etkisinden arındırılmamıştır. İktisatçı Dani
Rodrik 2002-2010 döneminde gelişmiş Batılı ülkelerdeki büyümenin
yüzde 45’ler ve büyüme performansları ile göz dolduran başarılı geçiş
ülkelerinde ise yüzde 95’ler seviyesinde olduğunun altını çizmektedir
ki Türkiye’nin yaklaşık yüzde 70’lik performansı da ciddi bir başarı
olarak kabul edilebilir.5 Ayrıca, Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu
iç siyasi koşullar ve yakın coğrafyasındaki çatışmalar da dikkate alınmalıdır. Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Ukrayna’da devam eden iç savaş
ve karışıklıkların Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline olumsuz yönde etki ettiği muhtemeldir. 2010 sonrası dönemde bir yandan
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küresel krizin uzaması, diğer yandan Suriye ve Irak gibi önemli ticaret
partnerlerinin iç savaş yaşaması, Türkiye ekonomisinin büyüme performansına yansımıştır. 2013 yılı itibari ile Türkiye satınalma paritesi
ile GSYİH 1 trilyon 483 milyar dolarlık milli gelire sahiptir ve dünyanın en büyük 16. ekonomisidir. Yine satınalma gücü paritesi ile kişi
başına gelir 2013 yılı itibarıyla 11.280 dolardır.
Tablo-2: Bölge Gruplarına Göre Yıllık İhracat (Milyar Dolar)
2014(*)
OECD Ülkeleri

77.1

EFTA Ülkeleri

2013

2012

2011

2010

2005

2002

68.7

66.3

67.1

57.4

45.8

24.4

4.0

1.7

2.6

1.9

2.4

0.8

0.4

Karadeniz Ekonomik İşbirliği

19.8

20.4

18.8

17.8

14.5

8.6

3.6

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

11.5

11.9

16.6

9.3

7.6

2.7

1.0

Bağımsız Devletler Topluluğu

15.7

16.9

15.1

13.4

10.3

4.8

2.2

7.1

6.9

5.8

5.0

3.9

1.4

0.6

48.0

49.4

55.2

37.3

32.5

13.1

4.7

Türk Cumhuriyetleri
İslam Konferansı Teşkilatı

Kaynak: TÜİK: 10 Ocak 2015. (*) Tahmini Değer.

Tablo-3: Türkiye Temel Makroekonomik Göstergeler (1999-2014)
Yıllar

GSYİH
Enflasyon
[Cari Fiyatlarla
%
Milyar Dolar]

Büyüme
Hızı
[Reel TL %]

Kişi Başı Gelir
[Satın Alım Gücü
Paritesi (Dolar)]

GSYİH
[Satın Alım Gücü
Paritesi Milyar Dolar]

1999

249.8

54.18

-3.37

4.219

590

2000

265.3

49.23

6.77

3.057

561

2001

196.3

52.85

-5.70

3.576

572

2002

232.5

37.43

6.16

4.595

588

2003

304.9

23.27

5.27

5.866

688

2004

390.3

12.40

9.36

7.129

781

2005

481.4

7.08

8.40

7.736

895

2006

483.2

9.33

6.89

9.312

967

2007

530.9

6.22

4.67

10.379

1.068

2008

647.2

11.99

0.66

8.626

1.048

2009

730.3

5.29

-4.83

10.135

1.168

2010

614.6

5.68

9.16

10.604

1.314

2011

734.9

8.88

8.50

10.660

1.345

2013

788.9

7.40

4.20

11.280

1.483

2014(*)

820.2

8.60

2.00

Kaynak: TÜİK: http://www.tuik.gov.tr
Dünya Bankası: http://data.worldbank.org/country/turkey
(*) Beklenen.
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Ekonomide üretim ve ticaret alanındaki gelişmeleri toparlayacak olursak, 2013 yılı rakamlarına göre küresel mal ve hizmet üretimi 75 trilyon dolar civarındadır. ABD yaklaşık 16.2 trilyon dolarlık GSYİH rakamı ile dünya lideridir; AB ülkeleri toplamı ise
16.7 trilyon doları bulmaktadır. Türkiye’nin milli geliri yaklaşık
olarak 800 milyar dolar civarındadır ve 2014 yılında Türkiye’nin
ihracatı tarihi bir rekor ile 157 milyar dolar seviyelerine gelmiştir.
Aynı yıl için ithalat ise 242 milyar dolarlık bir tutara ulaşmıştır. Diğer bir deyişle, Türkiye 2001 yılındaki yaklaşık 72 milyar
dolarlık dış ticaret hacmini neredeyse altı katına çıkararak 2014
yılı itibari ile 400 milyar dolara çıkarmıştır. Ekonomik gelir ölçümünde kullanılan Türkiye’nin GSYİH rakamlarında da yukarı
yönlü büyük bir ivme gözlenmiştir. Türk işgücü piyasasına Ekim
2013’ten Ekim 2014’e kadar 1.9 milyon ilave nüfus eklenmiş ve
bunların 1.3 milyonuna iş imkânı bulunabilmiştir. Türkiye’nin
tanınmış ekonomistlerinden Güngör Uras’ın sözleriyle, “Küresel
ekonomideki dalgalanmaya ve de Türk ekonomisinde büyümenin
yavaşlamasına rağmen, Türkiye’de 1 yılda 1.3 milyon kadın ve erkeğe yeni iş imkânı yaratılması çok hem de çok önemlidir. Daha
da önemlisi bir yılda toplam 1.3 milyonun 1.1 milyonuna tarım
dışı sektörlerde iş bulunmasıdır.”6
Türkiye ekonomisindeki büyüme ile dış ticarette görülen hızlı
artışın geri planında yatan faktörlere göz atacak olursak, AK Parti
döneminde istikrarlı hükümet yapısını en başta zikretmek gerekir.
Avrupa Birliği üyelik müzakereleri ile yakalanan olumlu rüzgâr
ile iç siyasette de dengeler değişmiş ve daha demokratik ve çok
sesli bir ortam meydana gelmiştir. Bu çok sesli ortam Türkiye’nin
dış politikasına da yansımıştır. Anadolu sermayesini temsil eden
MÜSİAD dahil pek çok irili ufaklı SİAD örgütlenmesi Türk işadamlarının Asya, Ortadoğu ve Afrika’daki açılımlarının merkezi
haline gelmiştir. 2002 yılından itibaren yapılan desteklerle Türk
Hava Yolları’nın uçuş yaptığı destinasyon sayısı Aralık 2014 iti-
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barıyla neredeyse yüzde 100’lük artışla 260’a ulaşmıştır. Afrika
kıtasındaki uçuş ağını genişleten Türk Hava Yolları, bu kıtada
uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 25’e, destinasyon sayısını ise
40’a yükseltmiştir.
Tablo-4: Türkiye Ekonomisinde Yapısal Sorunlar Göstergesi
Yıllar

İhracat
(A)

İthalat
(B)

İhracat/
İthalat
(C)

Tasarruf
Oranı
(D)

1980

2.90

7.90

36.8

11.4

KKBG
Oranı
(E)
6.6

Enerji
Bağımlılığı
(F)
45.5

1985

7.90

11.34

70.2

13.4

2.7

44.4

1990

12.90

22.30

58.1

20.3

5.5

51.1

1995

21.60

35.70

60.6

21.1

3.7

56.9

2000

27.70

54.50

50.9

17.8

8.9

66.1

2001

31.32

41.40

75.7

19.2

12.1

65.3

2002

36.06

51.54

69.9

19.3

10.1

67.5

2005

73.40

116.77

62.9

16.5

-0.1

71.6

2.3

2010

113.80

185.54

61.4

13.9

2013

151.80

251.66

60.3

14.1

2014

157.60

242.33

65.1

69.4
73.1

Kaynak: TUIK: http://www.tuik.gov.tr
[A: Milyar ABD$], [B: Milyar ABD$],[C: İhracatın ithalatı karşılama oranı]
[D:Toplam Tasarrufların GSYİH’a oranı],
[E: Kamu kesimi borçlanma gereksiniminin GSYİH’ya Oranı],
[F: Toplam enerji ithalatının toplam enerji tüketimine oranı].

2002-2014 yılları arasında ekonomi ve dış ticaretinde kuvvetli bir ivme yakalayan Türkiye’nin dış politikasındaki proaktif
ve iddialı tutumunu tehdit eden iki önemli ekonomik parametre
bulunmaktadır ki, bunların çözümü kısa vadede mümkün görülmemektedir. Her ikisi de yapısal özellikli bu iki sorundan birincisi, Türk ekonomisinin enerjide dışarıya aşırı bağımlılığı, diğeri
ise finansal sermayedeki zayıflıkla beraber dış ticarette sürekli cari
açık sorunudur.7
Bunların her birine değinelim: Türkiye’nin ekonomi alanında
karşılaştığı önemli bir yapısal sorun enerji bakımından dışarıya aşırı
düzeyde bağımlı olmasıdır. Tablo-4’te görüldüğü gibi Türkiye kul-
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landığı toplam enerjinin yüzde 70’ini ve ayrıca toplam fosil bazlı
yakıt tüketiminin yüzde 90’ını ithal etmektedir. Enerji ithalatı toplam ithalatımızın dörtte birine eşittir (yaklaşık 60 milyar dolar) ve
önümüzdeki on yıl içinde enerji ithalatının parasal değerinin iki
katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bölgede öne çıkan Rusya ve
İran gibi diğer önemli aktörlerle Türkiye enerji bağımlılığı nedeniyle bir tür asimetrik güç ilişkisi problemi ile karşı karşıyadır. Bölgede
etkin bir aktör olabilme ve özgün, bağımsız politikalar izleyebilme
noktasında Türkiye’nin enerji bağımlılığı ciddi bir sorun teşkil etmektedir.8 Esasen enerji ihtiyacı ve tasarrufu konusu 2008 küresel
krizinden sonra tüm dünya genelinde büyük önem kazanmıştır.
Tüm dünyada ilk üç enerji kaynağı olan kömür, petrol ve doğalgazın ardından enerji tasarrufu dördüncü yakıt türü olarak zikredilmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti’nce hedeflenen yüzde 20’lik enerji verimliliği hedefine ulaşılmıştır. Aynı şekilde Fukuşima felaketini
deneyimleyen Japonya da enerji ithalatını dizginleyebilmek adına
büyük bir tedbir paketi hazırlamıştır.
Türkiye için çok uzun süredir geçerli olan ve halen geçerliliği devam eden diğer bir önemli yapısal sorun, cari açık ve üretim
süreçlerinde ithalata olan aşırı bağımlılıktır. Tablo-4’te görüleceği
gibi ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllar içerisinde yüzde 60-70
arasında dalgalanmaktadır. Türkiye’de ihracatın yaklaşık yüzde 90’ı
imalat sanayi mallarından oluşmaktadır. İmalat sanayi mallarının
karakteristik özelliği ise genelde nispeten düşük katma değerli ya da
montaj-eksenli ürünler olmasıdır. Ayrıca imalat sanayi üretiminde
ithal ara malı kullanımı önemli bir özelliktir. Ayrıca, fiziki mal ve
teçhizat gibi yatırım mallarının da ağırlıklı olarak ithal edilmesi ithalata bağımlılığı daha da derinleştirmektedir.
Türkiye’nin politik ekonomisinin analizinde yukarıda bahsedilen temel yapısal sorunları aşabilmek adına birkaç nokta öne
çıkmaktadır. Her şeyden önce söz konusu yapısal sorunlarını çözebilmek ve orta gelir tuzağına takılmamak için Türkiye karar
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alıcılarının üretkenlik ve verimlilik odaklı ekonomi reformlarını
merkeze alması elzemdir. Ekonomide yüksek gelir seviyesine ulaşmanın yolu, ileri teknoloji gerektiren ürünlere odaklı bir dönüşüm
programında saklıdır. İleri teknoloji gerektiren bir üretim yapısının
anahtarı ise, genelde eğitim reformu ve özelde ise elit üniversitelere
ve Türkiye’nin iddialı olduğu seçili birkaç sektöre beşeri sermaye
temin edecek mühendislik ve fen bilimleri programlarına odaklı
bir reform programıdır. Son olarak, ülkenin ihtiyacı olan ekonomi
ve eğitim alanlarındaki reformların gerçekleştirilebileceği siyasi bir
ortamın önünü açmaktır ki. başta anayasa reformu olmak üzere gerekli tüm reformlar ancak daha özgürlükçü ve liyakat odaklı adil bir
siyasi ortam içinde yeşerebilecektir.
KÜRESEL FINANS SISTEMI IŞIĞINDA
TÜRK DIŞ POLITIKASI

Türkiye’nin önemli yapısal sorunlarından biri, dış ticaret açığı
veya cari açık sorunu olarak vurgulanmaktadır. 2014 yılı için Türkiye’nin dış ticaret açığı yaklaşık 84 milyar dolardır ya da GSYİH’nın
yüzde 10’una eşit bir düzeydedir. Üstüne üstlük Türkiye’nin milli tasarruf oranı da çok yetersiz seviyelerdedir. Milli tasarrufların
yetersiz olması ve ayrıca bununla ilintili olarak yüksek cari açık
rakamları Türkiye’nin yurtdışı finansal kaynaklara bağımlılığını
arttırmaktadır ki, bu da Türkiye’nin dış politika otonomisini ciddi
biçimde sınırlandırmaktadır. Yabancı fonlara bu derecede bağımlı
bir ekonomi söz konusu fonların aniden ve topluca ülkeyi terk etmesi durumunda derin bir krizle karşı karşıya kalabilir.
Türkiye’de 1990’lı yıllarda yüzde 20’ler seviyesinde olan ortalama tasarruf oranı 2014 itibari ile yüzde 14 seviyesine düşmüştür.
Yatırımların artma eğilimine girmesi kadar önemli olan husus, bu
yatırımların finansmanı için yeterli fonların olmasıdır. Türkiye’de
özel yatırımların (konut yatırımları dahil) GSYİH’ya oranı yüzde 20-25 arasında değişmektedir. Kamusal tasarrufları bir kenara
bırakacak olursak, yatırımların ihtiyaç duyduğu fon ile tasarruf
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arasında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında bir fark oluşmaktadır ki,
bu fon gereksinimi kendisini cari açık ve dolayısıyla yurtdışından
borçlanma yolu ile göstermektedir. Yabancı fonlara bu şekilde aşırı bir bağımlılık ülkenin ekonomik kırılganlık ve siyasi istikrar
riskini arttırmaktadır.
Finansal zorluklarına rağmen son yıllarda Türkiye’nin bölgesel
ve küresel güç kapasitesini ve etkinliğini artırma adına göstermiş
olduğu gayretlerin önemli bir cephesi ekonomik ve finansal kalkınma yardımlarıdır. Bu yardımlar iki ana başlık altında toplanabilir:
İlki, daha çok sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve Türkiye ile
diğer ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan yardımlar olup Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yürütülmektedir. İkinci yardım türü ise, insani yardımları
içermekte ve bu yardımlar başta Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olmak üzere Kızılay, Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurumlarınca yürütülmektedir.
Tarihi ve kültürel bağların canlanmasında tarihi dönüm noktası Sovyetler Birliği’nin ve Yugoslavya’nın yıkılmasıdır. Takip
eden dönemde Türkiye ile ortak tarih ve kültüre sahip söz konusu
ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmaları, Türkiye’nin önüne farklı
alternatifler getirmiştir. Türkiye yeni devletlerle kurumsal ilişkiler
tesis etmek ve kendi kalkınma sürecinde edindiği bilgi birikimi
ve deneyimini paylaşmak için 1992 yılında Türkiye İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı’nı (TİKA) kurmuştur. İlk zamanlar nispeten dar kapsamlı ve sınırlı örgütsel yapısıyla faaliyetlerine başlayan
TİKA’nın zamanla işlevsel, örgütsel, finansal büyüklüğünün ve
coğrafi kapsama alanının giderek arttığını gözlemliyoruz. TİKA,
Başbakanlık şemsiyesi altında örgütlense dahi dış politikanın kurgulanması ve icrası safhalarında etkili ve önemli bir kurum haline
gelmiştir. TİKA 2014 yılında dünya genelinde 30 ülkede 35 program koordinasyon ofisi ile beş kıtada faaliyette bulunmaktadır ve
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yakın bir gelecekte çalışılan ülke sayısının 40’a çıkarılması için
planlar yapılmaktadır.
Türkiye’nin geçmişten gelen mirasına sahip çıkılması adına, dünyanın pek çok yerine doğrudan resmi kurumlarca veya sivil toplum
kuruluşlarının gayretleriyle, pek çok yardım faaliyeti düzenlenmektedir. Kalkınma, işbirliği ve yatırım merkezli yardımlar dikkate alındığında üçlü bir sınıflandırma yapılabilir: Bunlardan ilki, sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması ve ilgili ülkelerle işbirliğinin arttırılmasını
amaçlayan resmi kalkınma yardımlarıdır (RKY).9 Bu yardımların yürütülmesinde temel kurum TİKA’dır. Türkiye bunun yansıra, bazı ülkelere doğrudan yatırım da yapmaktadır. Üçüncü olarak, Türkiye’de
yer alan sivil toplum kuruluşları dünyanın başka ülkelerinde o ülkelerin kalkınmasına yönelik bir takım yardım faaliyetleri yürütmektedir.
Bu üç türün 2013 yılı itibari ile toplam büyüklüğü 4.3 milyar doları
bulmuş olup söz konusu yardımların toplam içerisindeki oransal dağılımı: (i) RKY yüzde 75; (ii) doğrudan yatırımlar yüzde 19; ve (iii)
STK yardımları yüzde 6 olarak gerçekleşmiştir.
TİKA, 2004-2014 döneminde 127 ayrı ülkede gerek doğrudan
yatırım ve gerekse de RKY faaliyetlerini yürüten en önemli kamu
kurumudur. Ajans aracılığı ile yürütülen proje sayısı dalgalanma
ve değişiklikler gösterse de yıllık ortalamanın 1200 civarında olduğunu söyleyebiliriz. 2004-2014 arasında yürütülen bu projelerin toplam bedeli 14 milyar dolar civarındadır. 2013 yılında resmi kalkınma ve işbirliği yardımlarının parasal büyüklüğü ilk kez 3
milyar dolar sınırını da aşarak 3.3 milyar dolara ulaşmıştır. 2014
yılı resmi bütçe gerçekleşme rakamları henüz oluşturulmasa da bu
yardımların 2014 yılında da 3 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği beklenilmektedir. Aşağıda Grafik-1’de TİKA aracılığı ile yapılan
kalkınma ve işbirliği yardımlarının bölgesel dağılımı gösterilmektedir. Grafikten de anlaşılacağı gibi kalkınma yardımlarının büyük
bir kısmı Asya-Ortadoğu bölgesine yoğunlaşmakta ve bunu Afrika
ve Balkanlar takip etmektedir.
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Not: Bu dönemde TİKA tarafından yapılan yardımların parasal büyüklüğü 11 milyar
dolar civarındadır.

Grafik-1: 2004-2013 Dönemi TİKA Yardımlarının Bölgesel Dağılımı

Tablo-5: 2014 Yılında TİKA Projelerine Özet bir Bakış
1

Tunus’ta güvenlik, şehirleşme ve
tarımın gelişimine yardımcı olmak
amacıyla sayıları 600’e yaklaşan
araç, makine ve traktör ve benzeri iş
makinesi hibesi

7

Moğolistan’da milli istatistiklerin
tutulması, kamuda bilgi işlem
sisteminin kurulması ve adli sistemin
geliştirilmesi için kapsamlı eğitim
programları

2

Senegal’de bir yetimhane, ana-çocuk
sağlık merkezi ve bir üniversitede tam
donanımlı mediko merkezi

8

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaklaşık 5
km. uzunluğunda ve 60 m. genişliğinde
3’er şeritten oluşan çift-yönlü yol

3

Arnavutluk, Tiran’da orman fidan
geliştirme ünitesinin hayata geçirilmesi
ve erozyonla mücadele çalışmaları

9

Makedonya’da pirinç tarımının
geliştirilmesi için teknik, tohum, eğitim
ve araç desteği

4

Özbekistan’da ilik nakli
gerçekleştirilmesi amacıyla bir
hastanenin donatılması

10 Filistin’de 10000 ilkokul öğrencisi için
kırtasiye desteği ve kız çocukları için
okul.

5

Somali’de 23 km. yol

11 Azerbaycan’da büyükbaş hayvan
üretimi desteği

6

Gürcistan’da engelliler için bir merkez

12 Nijerya’da göz hastanesi

Not: Gazetelerden derlenmiştir.

Rahatlıkla söyleyebiliriz ki TİKA, AK Parti hükümetlerinin izlediği proaktif ve iddialı dış politikanın en önemli araçlarından biridir.
Yurtdışında hayata geçirilen projelerde resmi kurumlarla sivil toplum
kuruluşları arasında oldukça başarılı bir işbirliği ortamını tesis etme
bakımından TİKA, kurumsal kapasite aktarımında da rol oynamak-
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tadır. TİKA’nın 2014 yılında bitirdiği ve açılışını yaptığı yüzlerce
proje vardır. Bu projelerin tek tek sıralanması bu çalışmanın kapsamını aşmakla birlikte okuyucunun bu projeler hakkında bir miktar fikir
sahibi olmasına yardımcı olmak adına ulusal düzeyde yayımlanan gazetelerden derlenen 12 adet biten proje Tablo-5’te sunulmuştur.
Yukarıda bahsedilen kalkınma yardımlarının yansıra Türkiye insani yardımlar bakımından da dünyada öne çıkan ülkeler arasındadır. 2014 yılı Küresel İnsani Yardım Raporuna göre, Türkiye, GSMH
gelirinin binde 5’inden fazlasını (1.6 milyar dolar) insani amaçlarla
dağıtmış ve oransal bakımdan dünyanın “en cömert” ülkesi unvanını almıştır. Türkiye 2014 yılında da, AFAD koordinasyonunda Irak,
Gazze, Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Afganistan gibi pek
çok ülkeye insani yardım ulaştırmıştır. Suriye ve Irak’ta ortaya çıkan
gelişmeler nedeniyle 2014 yılında AFAD’ın koordinasyonunda,
Türk Kızılayı, TİKA, belediyeler ve STK’lar tarafından başta Sincar,
Kerkük, Telafer, Erbil, Duhok olmak üzere pek çok bölgeye ciddi
boyutlarda insani yardım ulaştırılmıştır. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında bölgeye
625 adet TIR insani yardım malzemesi taşınmış ve bu malzemelerin parasal değeri yaklaşık olarak 73 milyon lira civarındadır.10 2014
yılında Gazze’de meydana gelen insani dramın yaralarının sarılması
için AFAD ve pek çok STK bölgeye insani yardım göndermiştir.
KÜRESEL BILGI VE TEKNOLOJI ÜRETIMINDE
TÜRKIYE’NIN YERI VE ANKARA’NIN DIŞ POLITIKASI

2023 yılına gelindiğinde dünyanın en büyük ilk on ekonomisi
arasına girmek gibi son derece iddialı bir hedefe sahip olan Türkiye, bu hedefe ulaşmak için her şeyden önce bilgi toplumu olmanın gereklerini yerine getirmelidir. Türkiye, inovasyon, Ar-Ge ve
markalaşma gibi alanlarda yeterli kapasite ve derinliğe sahip olmak
zorundadır. Türkiye’nin siyasi elitleri ve bürokratlarca, ekonomideki yapısal sorunların aşılması, milli gelirin arttırılması ve orta gelir
tuzağından çıkılması için ileri teknoloji ihtiva eden ürünlerin üre-
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timinin gerekliliği anlaşılmış ve bu amaca ulaşmak için bir takım
teşvik ve tedbirlere özellikle 9. ve 10. Kalkınma Planlarında yer verilmiştir.11 Düşük ve orta düzey katma değerli üretimden yüksek
katma değerli üretime geçişin ancak istikrarlı ve kararlı politikaların
sonucunda ve en iyimser tahminle orta ve uzun vadede mümkün
olacağı bilinmektedir. Tüm bu gayretlerin odak noktasında ise, eğitim reformu ve özellikle de yükseköğretim reformu durmaktadır.
Türkiye’nin ihracatının yüzde 90’lık bölümünü sanayi sektörü
ve özellikle de imalat sanayi ürünleri oluşturmasına rağmen bu ihracatın sadece yüzde 2’lik kısmı ileri teknoloji gerektiren ürünlerden
oluşmaktadır. Oysaki ileri teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı
Endonezya, Yunanistan ve Brezilya için yüzde 10’lar, Almanya ve
Japonya için yüzde 15’ler, Kore, ABD ve Çin gibi ülkeler için yüzde 25’ler seviyesindedir.12 İleri teknoloji gerektiren ürünlerde dünya
pazarlarında rekabet avantajı yakalayabilmek için söz konusu ülkede yetkililerin yapması gereken vazgeçilmez ödevler vardır. Ülkede
eğitim sisteminin kaliteli olması, Ar-Ge faaliyetlerinin yeterli ve kurumsal bir çerçevede yürütülüyor olması, bilginin üretimi ile ticari
alanda kullanımı süreçlerinin eşgüdümlü ve verimli sistematiklere
dayanıyor olması; ve her şeyden önemlisi, bilginin o toplumda değerli bir yere sahip olduğuna dair genel kanaatin oturmuş olması
gereklidir. Konuyu sistemsel bir bakışla ele alırsak dikkatler dört
noktaya odaklanmalıdır: (1) Bilgi ve teknoloji üretiminde girdiler
(öğrenci, öğretmen, araştırmacı, idareci, eğitim materyali); (2) Bilgi
ve teknoloji üretiminde çıktılar (mezunlar, yayınlar, patent, marka
vd.); (3) Girdileri çıktıya dönüştüren her türlü motor faaliyetleri;
(4) Tüm bu unsurların içinde bulunduğu kültürel ortam. Bu noktalardan her birine ayrı ayrı odaklanılmalı; ancak, her birinin sistemsel
bir bütünlük içinde anlam kazanacağı da unutulmamalıdır.
Örneğin, yükseköğretim sisteminin temel girdisi durumunda
olan lise mezunlarının kalitesini gösteren bir veriye bakalım. Türkiye, 2012 yılında OECD tarafından gerçekleştirilen PİSA (Ulusla-
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rarası Öğrenci Değerlendirme Sınavı/ Programme for International
Student Assessment) testlerinde matematik alanında 65 ülke içinden
44., okuma ve dil kullanımı alanında 42. ve fen bilimleri alanında
43. sırada yer almıştır. Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun ortalama
eğitim süresi yaklaşık 7 yıl iken bu değer ABD için 13. Güney Kore
için 11.8. Japonya için 11.5. Yunanistan için 10.5 yıl ve OECD
ortalaması olarak 10 yıl civarındadır.
Türkiye’de son on yılda genel eğitim sistemi, yükseköğretim sistemi, Ar-Ge ve patent üretimi alanlarında pek çok olumlu adımlar atılmış olsa dahi bu çabalar ilk 10 ekonomi arasında yer almak
gibi iddialı bir hedefe ulaşmak için yetersizdir. Kat edilmesi gereken daha çok mesafe vardır. Eğitim sisteminin diğer bir girdisi olan
bütçe rakamlarına göz atmak faydalı olabilir. Türkiye’de bütçeden
eğitime ayrılan payın son yıllarda artış eğiliminde olması umut
vericidir. Milli eğitim sistemi (devlet üniversiteleri dâhil) için harcanan kamusal kaynakların büyüklüğünün GSYİH’ya oranı yüzde
4’ler seviyesine ancak 2005 yılından sonra ulaşabilmiştir. Oysaki
bu alanda OECD ortalaması yüzde 5-6 civarındadır. Ayrıca, Türkiye’de eğitim sistemine ayrılan ödeneğin yaklaşık olarak yüzde 80’i
personel harcamalarına tahsis edilmektedir. Türkiye’nin 2014 yılı
bütçe tahsisleri içinde en büyük pay milli eğitime ayrılmıştır. 17
milyar lirayı (yaklaşık 8.5 milyar dolar) bulan tahsisat Milli Eğitim
Bakanlığı ve YÖK arasında paylaşılmıştır. Üniversiteler arasında
en büyük pay, sırası ile İstanbul Üniversitesi 786.5 milyon lira ve
Hacettepe Üniversitesi 551 milyon lira olup liste başındaki ilk on
üniversite toplamının milli bütçeden aldıkları pay 4.8 milyar liradır (2.4 milyar dolar). Karşılaştırma yapmak üzere belirtelim ki,
ABD’nin Harvard Üniversitesi’nin 2013 yılında kamudan aldığı
bütçe tahsisatı 4.2 milyar dolardır. Buna ilaveten Harvard Üniversitesi tarafından duyurulduğu üzere 2013 bütçe yılı sonunda mezunlar ve diğer yardımseverlerce üniversiteye bağışlanan tutar 32.7
milyar doları bulmuştur.13
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Türkiye’nin 2014 sonu itibarıyla milli eğitim sistemini değerlendirirsek; şurası muhakkak ki yatırım, araştırma-geliştirme ve
niteliksel gelişim alanlarına ayrılan kaynak oldukça yetersiz bir
düzeydedir. Esasen, Türkiye’nin eğitim sisteminde ve özellikle de
yüksek öğretim sistemindeki aksaklıklar kısmen kaynak yetersizliği
olarak belirtilse de en önemli sorun sistemsizliktir. Daha doğru bir
tarifle, sistemin girdi ve çıktılarının ödül ve ceza parametreleri ışığında belirlendiği, liyakat ve başarının öncelendiği, bilgi üretimi ve
kullanımının kurumsal mekanizmalarla yönetildiği iyi kurgulanmış
bir sistemin yokluğudur.
2002-2014 arası yıllarda bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesinin arttırılması için gerek üniversitelere ve gerekse de diğer araştırma
kurumlarına ciddi düzeylerde kaynak aktarımı sağlanmıştır. Gerek
kamunun Ar-Ge’ye ayırdığı kaynak miktarı ve istihdam ettiği bilim
insanı sayısı ve gerekse de özel sektörün Ar-Ge faaliyetleri ve araştırmacı sayılarında ciddi artışlar görülmektedir. Üniversiteler, kamu
kurumları ve özel sektörde araştırma faaliyetleri için altyapı geliştirme faaliyetleri de yaygınlaştırılmaktadır.14 Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı 1996 yılında yüzde 0.45 iken bu pay
2012 yılında yüzde 0.92 seviyesine yükselmiştir. 2011 yılında Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek: “…orta vadede bu oranın yüzde 2’lere ve
2023 yılında ise yüzde 3’ler seviyesine gelmesini arzu ettiklerini” bildirmektedir.15 Ancak Güney Kore, İtalya, Meksika gibi Türkiye’nin
rekabet ettiği ülkelerde bu oran uzun süredir yüzde 2-3 bandındadır.
2010 yılı rakamlarına göre bazı seçilmiş ülkelerde söz konusu oranlar
şu şekildedir: ABD’de yüzde 2.90, Japonya’da yüzde 3.36, G. Kore’de
yüzde 3.56, Singapur’da yüzde 2.43, İsrail’de yüzde 4.46, Almanya’da
yüzde 2.82, Kanada’da yüzde 1.80,, İspanya’da yüzde 1.39, İtalya’da
yüzde 1.26, Çin’de yüzde 1.70 ve Türkiye’de yüzde 0.84.
Patent ve ticarileştirme hususlarında da Türkiye’deki mevcut
durum yeterli değildir.16 Aşağıdaki Tablo-6’da yıllar itibari ile patent başvuru sayıları yer almaktadır. Gerek Türk vatandaşlarının ve
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gerekse de Türkiye’de yerleşik yabancı şirket ya da kişilerin patent
alma sayılarında ciddi artışlar vardır. Ancak 2012 yılında Çin’de yapılan patent başvuru sayısının 650 bin, Güney Kore’de 190 bin,
Rusya’da 45 bin olduğu düşünülürse Türkiye’deki rakamın umutlandırıcı, ancak yetersiz olduğunu görürüz.
Tablo-6: Yıllar İtibarıyla Türkiye’de Patent Başvuruları
Türk Uyrukluların
Patent Başvurusu

Yıl

Yabancı Uyrukluların
Patent Başvurusu

Genel
Toplam

1995

170

1.520

1.690

2000

277

3.156

3.433

2003

490

662

1.152

2006

1.090

4.075

5.165

2009

2.588

4.653

7.241

2012

4.543

7.056

11.599

2013

4.528

7.525

12.053

Kaynak: http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/statistics/

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de pek çok yeni üniversite
kurulmuştur. 2007 yılında 93 olan üniversite sayısı 2015 yılı başında 180’lere yükselmiştir. Ancak, Türkiye’de üniversiteler bilginin
üretilmesi, geliştirilmesi ve sanayi ile işbirliği yapılması süreçlerinde
nispeten zayıf bir performans sergilemektedir. Yakın dönemde üniversitelerin araştırma kapasitesini geliştirmek üzere 20 üniversitede
merkezi araştırma laboratuvarı tamamlanmış, 62’sinde ise kapasite
genişletme yatırımları devam etmektedir. Küresel ölçekte Türk üniversitelerinin performansı ile ilgili dile getirilen önemli bir gösterge
ilk 500 üniversite arasına giren Türk üniversite sayısıdır. Saygın ve
güvenilir kurumlarca ve oldukça nesnel parametrelerle yapılan değerlendirme ve sıralamalarda Türkiye üniversiteleri oldukça gerilerde yer almaktadır.17
Türkiye’nin eğitim, bilgi ve Ar-Ge gibi alanlarda diğer ülkelerle
kurduğu işbirlikleri ve izlediği politikalar nispeten yeni bir olgu-
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dur. Bu alanda umut verici gelişmeler mevcuttur; ancak, izlenen
politikaların plansız, programsız, yeterli altyapı ve vizyon belirlenmeksizin ve genelde de el yordamı ile yapıldığını söyleyebiliriz. Bu
bağlamda diğer bir önemli nokta eğitim ve insan gücü hususunda iyi bir planlamanın olmamasıdır. Üniversitelerden mezun olan
gençlerin ilgi, başarı, kabiliyet ve beceri seviyeleri ile uyumlu olmayan yerlerde istihdam edilmeleri bu bağlamda sistemsel sorunları işaret etmektedir. Bu hususta üzücü iki nokta Türkiye’de “elit”
okullardan başarılı bir şekilde mezun olan gençlerin çalışmak ve
kariyer amacı ile yurtdışını seçmeleri, diğer bir deyişle beyin göçü
sorunudur. Planlama ve tahsis etkinliği hususunda önemli diğer bir
sorun, üniversiteden mezun olan gençlerin aldıkları eğitim ile istihdam edildikleri sektörler arasında tutarsızlıkların bulunmasıdır.
Türkiye’nin saygın üniversitelerinin mühendislik ya da diğer fen
bilimleri alanlarında eğitim aldıktan sonra bankalarda müfettişlik,
uzmanlık ya da kamu sektöründe memur olarak çalışan gençleri
görmek üzüntü vericidir.
Türkiye’nin bilgi ve teknoloji üretimi bağlamında en kritik kurumları olan üniversitelerin dış politikaya yansıması pek çok farklı
açıdan incelenebilir. Yüksek kalitede bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi ticarileştiren bir sistem idealdir. Böylece söz konusu ülke dünya
pazarlarına, ileri teknoloji gerektiren ürünlerini, dünyaca tanınmış
markalarını, küresel boyutta yoğun talep getiren tasarımlarını sunabilecektir. Başarısızlığın bedeli ise orta gelir tuzağına takılmış ve
yüksek gelirli ülkeler kategorisinde yer alamadığı için dış politikasını belirlemede düşük seviyede otonomiye sahip bir ülke olmaktır.
Bu durum Türkiye’nin istediği bir seçenek değildir.
Bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesini gösteren önemli ölçütlerden biri de, yabancı öğrencilerin söz konusu ülke okullarına
olan talebidir. Dünya eğitim pazarının yapısı 11 Eylül 2001 terör
saldırıları ile değişmiştir. ABD dahil Batılı ülkelerin uluslararası
öğrenci adayları için daha zor şartlar koyması ve artan güvenlik
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tedbirleri yurtdışında eğitim görme arzusundaki pek çok öğrenciyi alternatif arayışına itmiştir. Bu değişimden nasiplenen ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. Yabancı öğrenci sayısındaki artışın pek çok olumlu yönü bulunmaktadır. Başta maddi kazanç
olanakları ve kültürel çeşitlilik yoluyla yerli öğrencilerin ufkunun
açılması yanında belki de en önemli faydayı eğitim uzmanı Abbas
Güçlü şu şekilde ifade etmektedir: “Yabancı öğrenciler, üniversitelerimize sadece evrensel olmaları gerektiğini hatırlatmakla kalmadı, yabancı dil ve eğitim kalitelerini yükseltmeleri konusunda
da lokomotif oldular.”18
Türkiye’de yabancı öğrenci sayısı son 11 yılda 15 kat artmıştır.
2003 yılında Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı 7.288 iken 2014
yılı itibarıyla 150’yi aşkın ülkeden 50.000 civarında yabancı uyruklu öğrenci üniversite eğitimi almak üzere Türkiye’ye gelmiştir.19
YTB tarafından son yıllarda hayata geçirilen önemli atılımlardan
biri de “Türkiye Bursları” programıdır. Türkiye’yi, dünya çapında
önemli bir eğitim üssü haline getirmeyi amaçlayan söz konusu burs
programı için 2012-2013 eğitim yılında 150 ülkeden 140.000’in
üzerinde öğrenci başvuru yapmıştır. Yalnızca 2014 eğitim döneminde Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Afrika
ve Avrupa ülkelerinden yaklaşık 4.000 kişi Türkiye Burslusu olmaya hak kazanmıştır. Böylece Türkiye Bursları çeşitli düzeylerde
eğitim gören öğrenci sayısı toplamda 12.575’e ulaşmıştır. 2013 yılı
verilerine göre en çok öğrenci gönderen ülkeler sırasıyla, Afganistan, Azerbaycan, Suriye, Kosova, Filistin, Kazakistan, Irak, Somali, Kırgızistan, Çin, Yunanistan, Endonezya, Mısır, Rusya, Yemen,
Makedonya, Arnavutluk, İran, Fas ve Bosna-Hersek sayılmaktadır.20 Türkiye’yi tercih eden ülkeler bakımından sıralama şöyledir:
Azerbaycan (7.379), Türkmenistan (6.136), Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (4.221), Almanya (1.822), Yunanistan (1.704), İran
(1.690), Afganistan (1.679), Bulgaristan (1.263) Suriye (962) ve
Kazakistan (922).21
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Bu öğrencilerin seçimi, öğrencilerin eğitim süresince Türkiye’deki geçirdikleri zaman ve okullarını bitirdikten sonra gelecek
kariyerleri, Türkiye’nin uzun dönemli yumuşak gücünün derinliği bakımından çok önemlidir. Türkiye’de kalma süreçlerinde staj
imkânları, Türk şirketleri ile yakın ilişki içinde olmalarının okul
sonrası dönemde ülkeler arasında ticaret ve diğer ilişkilerin geliştirilmesine yardım edeceği muhakkaktır.
Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması hususunda, bilgi ve
teknoloji alanında yapılacak reformlar hayati önemi haizdir. Türkiye ekonomisinde bilişimle kalkınmanın ve ileri teknoloji içeren
ürünlerde söz sahibi olma hususunda yapılması gereken çok ciddi
ev ödevleri vardır. Kamu ve özel sektör, bir yandan inovasyon, ArGe ve tasarım (patent) gibi yüksek katma değerli üretim süreçleri
için gerekli altyapının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda
işbirliği yapmalı ve diğer taraftansa, özel sektörün küresel markalar
yaratmak için daha proaktif ve dinamik olması gerekmektedir.
KÜRESEL GÜVENLIK SISTEMI İÇINDE
TÜRKIYE’NIN YERI

1980’ler Türkiye’de hem ekonomik, hem siyasal, hem de toplumsal dönüşümün dirsek noktasını temsil etmektedir. Bu dönem
aynı zamanda Türk savunma sanayi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
de teknolojik ve organizasyonel değişim gereksinimlerine çözüm
bulmak üzere arayışların olduğu bir dönemdir. Bu çerçevede 1985
yılında Savunma Sanayii Fonu kurulmuş ve savunma sanayii projelerini yürütmek amacıyla Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB) yeniden yapılandırılmıştır.
Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarını idare etmek üzere Yüksek Koordinasyon Kurulu ve Savunma Sanayii İcra Komitesi kurulmuştur.
SAGEB, 1989 yılında Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden düzenlenmiştir. Türkiye’nin ihtiyacı olan büyük bütçeli savunma projelerini yürütmek üzere TAI
(1984), TEI (1985), MİKES (1987), FNSS (1988), Marconi Ko-
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münikasyon (1989), Thomson-Tekfen Radar (1990) gibi yabancı
ortaklı özel şirketler kurulmuştur. Diğer bir örgütlenme alanı olarak 1987’de Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nin vakıfları birleştirilip günümüzdeki Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
(TSKGV) kurulmuştur. 2000’li yıllar sonrasında Türk Savunma
Sanayiinde faaliyet yürüten irili ufaklı pek çok şirketteki yabancı
sermaye payı TSKGV ve SSM tarafından devralınmıştır.
Kamusal örgütlenmenin yanında Türk savunma sanayiinde özel
şirketlerin de varlığına şahit olmaktayız. Kuruluş yıllarında askeri
olmayan faaliyette bulunan, daha sonradan bu alana yönelik üretime de ilgi duyan Otokar, Mercedes, BMC, Nurol Makine gibi
şirketler olduğu gibi, Roketsan (1988) örneğinde görüldüğü üzere
kuruluşundan itibaren bu sektörde faaliyet yürüten özel girişimlere
de rastlamaktayız.
Savunma sanayiinde kamu ve özel sektör ilişkilerini düzenlemek üzere Milli Savunma Bakanlığı’nın önerisiyle 1990 yılında
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) kurulmuştur. 2012’de sivil havacılık ve uzay alanındaki üreticiler de
sözkonusu derneğin çalışma alanına alınmış ve derneğin adı Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği olarak değiştirilmiştir.
1998’de Bakanlar Kurulu’nun rehberliği ve güdümünde “Türk Savunma Sanayii Politikası ve Stratejisi Esasları” ile beraber “Sektörel
Strateji” ve “İhracat Politikası” belgeleri yayınlanmıştır.
23 Eylül 2014’te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde
savunma sanayii sektör performans toplantısı yapılmıştır. 2013 yılı
genelinde Türkiye’de savunma sanayii sektöründeki üretim miktarı
5 milyar doları geçmiştir. Yurtdışına yapılan ihracat toplamı hizmet
gelirleri de dahil olmak üzere 1.5 milyar doları bulmuştur. Sektördeki toplam 32.368 kişilik istihdamın 1.347’si Ar-Ge bölümlerindedir ve toplam Ar-Ge harcamaları 960 milyon dolar civarındadır.
Türkiye’nin genel ekonomisi esas alındığında ileri teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payı 2013 yılı itibari ile yüzde 2 iken
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savunma sanayii özelinde bu oran yüzde 4.8’dir. Savunma sanayiinde Türkiye’de ithalat harcamalarında azalma eğiliminin sürdüğü
ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseldiği (yüzde 110-118)
gözlenmektedir. Diğer bir deyişle Türkiye’nin savunma sanayii özelinde dış ticaret fazlası verilmektedir.22
2013’te dünya genelindeki savunma harcamaları toplamı yaklaşık olarak 1.7 trilyon dolar civarındadır. ABD dünya savunma
harcamalarında başı çekmekte ve en büyük savunma bütçesine sahip ülke konumundadır: 260 milyar dolar paya sahiptir. ABD’nin
küresel harcamalarda zirve yılı 2004 olup yaklaşık 650 milyar dolarlık harcama ile dünya toplamının yarısına hitap etmekteydi. Ancak, son on yılda ABD’nin nisbi payı düşmektedir. Son yıllarda
yükselen eğilim Asya-Pasifik Bölgesi olup yıllık yüzde 5 büyüme
ile savunma tedarik harcamalarında en hızlı gelişen ülkeler sınıfını
temsil etmektedir. 2013 yılında dünya genelinde ciro itibari ile en
büyük ilk 10 firma savunma sanayii pazarının yaklaşık üçte birini
kontrol etmektedir. Yaklaşık 214 milyar dolarlık yıllık satış rakamına sahip olan söz konusu 10 firmanın başını Lockheed Martin
isimli Amerikan şirketi çekmektedir.23
AK Parti döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonu için ortaya konulan projeler maliyet odaklıdır. Bu projelerde yerli sanayinin payı yüzde 90 nispetindedir. 2012 rakamları
ile TSK için harcanan tüm masrafların yurt içinden karşılanma oranı ise yüzde 60 olarak hesaplanmıştır. İsmi geçen önemli projelerin
dönüm noktası 2004 Mayıs ayıdır. AK Parti hükümetince alınan
stratejik kararla yerli üretim savunma sistemlerine yönelik pek çok
önemli proje başlatılmıştır. Dışa bağımlı savunma sanayiinden
kurtulmayı amaçlayan AK Parti yöneticileri 2004 yılında özellikle
tank, İHA ve helikopter alımına yönelik ihaleleri iptal ederek yerli
üretim için ilk sinyali vermiştir.
Türkiye’de kara, hava, deniz platformu, insansız hava araçları,
uydu teknolojileri, muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri gibi
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birçok alanda önemli projeler başlatılmıştır. Milli tank (ALTAY),
milli muharip savaş gemisi (MİLGEM), genel maksatlı özgün hafif helikopter (ATAK), insansız hava aracı (ANKA), temel eğitim
uçağı (HÜRKUŞ), güdümlü füze, radar gözlem uydusu, yerli imkânlarla hazırlanan projelerden belli başlılarıdır. Türk Ordusunun
modernizasyonu bağlamında başlatılan büyük çaplı projelerden
milli imkânlarla geliştirilen taarruz ve taktik helikopteri (ATAK)
ile ilgili törende konuşan Tayyip Erdoğan “…Biliyoruz ki yerli
sanayimizin geliştirilmesi, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının
yerli firmalarımız tarafından özgün ürünlerle karşılanması, bunun
altını özellikle çiziyorum, bizim için bir nevi istiklal ve istikbal
mücadelesidir” şeklinde beyanda bulunmuştur. İtalyan Westland
şirketinin lisansı ile ilk etapta 50 adet helikopterin tedarikine yönelik başlatılan program kapsamında TUSAŞ tesislerinde üretimi
tamamlanan ATAK isimli helikopterlerin ilk deneme uçuşu 17
Ağustos 2011’de gerçekleştirilmiştir. Yerli firmaların desteklenmesi
ile TAİ ve Vestel gibi firmalarca ulusal insansız hava araçları (İHA)
geliştirilmeye başlanmış olup Türkiye, dünyada İHA üretebilen ilk
5 ülke arasında yer almaktadır. Yine önemli projelerden milli tank
Altay’ın ilk prototipi 2015 yılı sonunda tamamlanacak, muharip
gemi MİLGEM-S projesi kapsamındaki ilk gemi 2016, TUSAŞ
tarafından tasarlanan eğitim uçağı Hürkuş 2015 yılı sonuna kadar
envantere alınacaktır.24
SONUÇ

Son yıllarda Türkiye kendi tarihsel ve kültürel hinterlandını
kapsayan bir coğrafyada söz sahibi olmak için proaktif bir dış politika izlemektedir. 2002 yılından itibaren yakalanan siyasi istikrar
ve elde edilen ekonomik başarı bu proaktif çabayı ciddi şekilde desteklemektedir. Bu çabayı temel eksene oturtarak Türkiye’nin politik
iktisadi gelişimini Susan Strange tarafından tavsiye edilen dört ana
yapı çerçevesinde tartıştık.
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İlk olarak, üretim ve ticaret bağlamında son on yılda milli gelirde meydana gelen reel artış ve ticaret hacmindeki tarihi gelişmeler
önemlidir. Bu olumlu gelişmeler yanında makroekonomik istikrarsızlığa neden olabilecek değişkenlerin (örneğin; enflasyon, bütçe
açığı, nominal faizler) kontrol altında tutulduklarını gözlemliyoruz. Bu gelişmeler Türkiye’nin dış politikası bağlamındaki proaktif
duruşuna olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Ancak ülke ekonomisinde var olan bir takım yapısal sorunlar bu proaktif tutumu zora
sokabilir ya da etkinliğini azaltabilir. Bu sorunlar: (i) enerjide dışa
bağımlılık ve (ii) üretim (ve yakın zamanda giderek artan tüketim
kalıplarının) yapısının ithalata aşırı bağımlılığı sonucunda ortaya
çıkan cari açık. Çalışmamızda ikinci olarak finansal boyut ile ilintili konular tartışıldı. Ülkemizde tasarrufların istenen seviyelerde
olmaması finansal açıdan önemlidir. Düşük tasarruflar ve bununla
bağlantılı ortaya çıkan cari açık sorunu ülkenin yurtdışından fon
(ve özellikle de yüksek riskli kısa dönemli) sağlamasını gerektirmektedir. Bu sorun finansal kırılganlıklara ve hatta finansal krizlere
neden olabilir. Bu başlıkta bahsedilen diğer bir husus, ülkenin diğer
ülkelere yapmış olduğu kalkınma ve insani amaçlı yardımlardır. Dış
politikada önemli bir yumuşak güç enstrümanı olan bu tür yardımlar hususunda Türkiye’nin yakın dönemde oldukça önemli adımlar
attığını söyleyebiliriz.
Üçüncü olarak, küresel sistem genelinde bilgi ve teknolojinin
üretimi konusu üzerinde durulmuştur. Yakın zamanda devlet ve
özel sektör tarafından atılan olumlu adımlar varsa da bilgi ve teknolojinin bir “kültür” olarak henüz devlet ve ülkenin hücrelerinde
tam olarak hayat bulduğunu söyleyemeyiz. Son olarak Türkiye’nin
savunma ve güvenlik merkezli politikaları yine ulusal politik iktisat
perspektifinde ele alınmıştır. Ülkemizin uzun süredir savunma sanayi açısından genel eğilimi dış satın alım yolu ile tedarik şeklindedir. 1980’li yıllardan itibaren yerli üretim alanında nispeten düşük
yoğunlukla da olsa alınan mesafe ve elde edilen ciddi bir birikim
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söz konusudur. 2000’li yılların ortalarından itibaren bu birikim siyasi kararlılık ile desteklenerek savunma sanayinde yerli üretimin
arttırılması alanında önemli adımlar atılmış ve gelecekte bu alanda
gelişmelerin giderek artması beklenmektedir.
Sonuç olarak Türkiye’nin son on yılda pek çok alanda ciddi
adımlar attığını ve bu adımların arka planında siyasi istikrar olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Türkiye en büyük ilk 10 ekonomi arasında girmek gibi iddialı bir amacı hedeflemiştir. Ancak
bunun başarılması ancak ciddi yapısal reformlar ve dönüşümlerin
hayata geçirilmesi ile mümkündür.
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2014 yılında da Türkiye ve İran Ortadoğu’daki gelişmeleri etkileme gücü en yüksek ülkeler olmuşlar, ancak bu iki ülkenin işbirliği yerine rekabeti öne çıkaran politikalarını sürdürmeleri
2014 yılında da bölgesel etkinliklerinin sınırlı olması sonucunu doğurmuştur. İşbirliği yapabilmeleri durumunda başta Suriye krizi olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan bütün sorunların barışçıl çözümüne
katkıda bulunma potansiyelleri çok yüksek olan Ankara ve Tahran,
farklı çıkar algılamaları ve tarihten gelen güvensizlik nedeniyle aralarında güvene dayalı ve işbirliğini temel alan bir ilişki geliştirememişlerdir. Suriye ve Irak’ta birbirlerine karşı kutuplarda yer alan aktörleri
destekleyen Türkiye ve İran, Mısır ve Libya konusunda da işbirliğinden uzak politikalar izleyerek, bölgenin iki önemli gücü olarak bu
sorunların büyümesinden de dolaylı olarak sorumlu olmuşlardır.
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İki ülke arasında siyaset ve güvenlik alanında yaşanan sorunların ekonomik alana yansıması da doğal olarak olumsuz olmuştur.
Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi 2013’teki düşüşün ardından 2014 yılını da yeniden azalışla kapatmış ve 13,7 milyar dolar
seviyesine gerilemiştir. Bu 2011 yılındaki 16 milyar dolarlık ticaret
hacminin de altındaki bir seviyeye işaret etmekteydi. 2014 yılında Ankara ile Tahran, aralarındaki ilişkiyi güven ve işbirliği temeli
üzerine tesis etmiş ülkelerin kolaylıkla çözebilecekleri “TIR Krizi”
ve “doğalgaz fiyatı sorunu”nu çözmekte zorlanmışlardır. Bu sorunların çözümünün uzaması medya üzerinden sürdürülen polemik ve
ajitasyonlara zemin hazırlamış ve iki ülke arasındaki sorunların büyütülüp onarılamaz hale getirilmesi için çaba harcayan çevreler için
fırsat oluşturmuştur.
SURIYE KRIZI

Türkiye-İran ilişkilerinde son birkaç yıldır en temel gerginlik
ve karşıtlık alanı olarak karşımızda duran Suriye meselesi 2014 yılı
içerisinde de merkezi konumunu sürdürdü. Dolaylı olarak başka
alanlardaki ilişkileri de olumsuz yönde etkileme potansiyeli taşıyan bu sorunda tarafların pozisyonlarını korumaktaki ısrarı ve
politikalarını gözden geçirmekten kaçınmaları devam ettikçe iki
ülke ilişkilerinin sağlıklı bir zemine çekilme ihtimali olmayacaktır.
Bunun ötesinde ve bundan daha önemlisi bu ısrar devam ettikçe
Suriye’de yaşanan savaşın sona ermesi de mümkün olmayacaktır.
Dolayısıyla da Suriye’de süren savaştan ve gittikçe artan yıkımdan
İran ve Türkiye bölgenin iki güçlü ülkesi olarak doğrudan ya da
dolaylı olarak sorumludurlar.
Türkiye ve İran’ın Suriye meselesinde işbirliği yapamamaları durumun gittikçe çetrefilleşmesine ve içinden çıkılmaz bir hal almasına katkıda bulunmaktadır. Daha da kritiği, artık mesele sadece iki
ülkenin üçüncü bir ülke ile ilgili politikalarındaki farklılıkla sınırlı
kalmamakta makro ölçekteki yaklaşımlarda da etkili olmaktadır.
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Meselenin Suriye ile sınırlı olmaktan çıkıp bölgenin tamamını etkilemeye başlamış olması Türkiye ve İran’ın bütün bölgesel meselelerde karşı karşıya gelme riskini barındırdığı için de ayrıca önemlidir.
Meselenin, iki tarafın da asla istemeyeceği ve sonuçlarıyla baş edemeyeceği mezhep kavgası düzeyine indirgenme yaklaşımı ise bölgeyi benzeri görülmemiş bir yıkıma götürme potansiyeline sahip bir
tehdit olarak karşımızda durmaya devam etmektedir. İki ülkede de,
Ortadoğu’da bir mezhep savaşı çıkması için can atan kurum, örgüt,
cemaat ve yapıların olduğunu gözlemlemek zor değildir. Asıl dikkat
çekici olan ise—her iki tarafta da—geçmişte mezhepçiliği en büyük
fitne olarak tanımlayıp mezhebi taassubu ayaklarının altına aldığını
söyleyen ve ötekine anlayış hatta yer yer sempati ile bakan kesimlerin bugün azgın bir mezhepçiliğin sancaktarlığını yapma noktasına
gelmiş olmalarıdır. Oysa derinleşecek bir mezhep savaşından faydalanacak güçler muhakkak olacaktır, ama bu, mezhepçiliği gündemleştirenler de dahil Ortadoğu halklarından hiç kimsenin yararına
olmayacaktır. 2014 yılı içerisinde bölgede yaşanan olaylar göstermiştir ki, Suriye meselesinin çözüme kavuşmaması bütün bölgeyi
ve tüm tarafları etkileyecek sonuçlara neden olacaktır. Irak’ta yıl
içinde yaşananlar ve IŞİD hareketinin sarsıcı gelişimi bunun en bariz örneğidir. Tüm bu yaşananlar Suriye krizini çözme yetisine sahip iki başat ülke olan Türkiye ve İran’ın sorumluluklarının gittikçe
ağırlaştığının da göstergesidir.
Gittikçe zayıflasa da Suriye krizinin çözümü ile ilgili umutların
dayanak noktası hala Türkiye ve İran arasında meseleye dair yakınlaşma ve uzlaşma ihtimalidir. İki ülkenin meseleyi birbirleri ile konuşup çözmeye çalışmaları, böylece bölgedeki üçüncü bir gücün
etkisini kırmaları her ikisi için de olumlu sonuçlara yol açacaktır.
Suriye meselesini kendi arasında çözmüş bir Türkiye ve İran kuşkusuz bölgede belirleyici olma kapasitelerini pratiğe aktarmış ve
böylece tamamlayıcı bölgesel güçler olmayı başarmış olacaklardır.
Ankara ile Tahran arasında bu türden bir tamamlayıcı güç anlayı-
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şının kabul edilmesi iki ülkeyi aynı anda güçlendirecek ve bu güç
onları bölgeselden küresele doğru taşıyan bir unsur olacaktır.
Halihazırda Suriye meselesinde İran ve Türkiye farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Bu farklı yaklaşım—bazen çözüm odaklı
söylemler dile getirildiyse de—ilk günden beri çoğunlukla iki
ülke arasında gerginliklerin ana kaynağını oluşturdu. 2014 yılı
için de geçerli olan bu tutum en genel ifadesiyle İran’ın Esed
yönetimini, Türkiye’nin ise muhalif hareketleri desteklemesinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar iki taraf da Suriye’de değişikliklere ihtiyaç duyulduğu noktasında hemfikir olsalar da bu
değişimlerin hangi yöntemle ve hangi ölçülerde olması gerektiği konusunda derin fikir ayrılıklarına sahiptirler. Bu farklılık
kavramlara verilen anlamlara kadar sirayet etmiş durumdadır.
Örneğin, her iki devlet de Suriye’nin kaderini Suriye halkının
belirlemesi gereğini kabul etmektedirler ancak Türkiye ve İran,
halk derken bile aynı şeyi kastetmemektedirler. Halkın kendi kaderini tayininin ne şekilde gerçekleştirilebileceği de temel
ihtilaf noktasını oluşturmaktadır. İran’a göre, Suriye’de yapılan
son cumhurbaşkanlığı seçimleri bağımsız, tarafsız ve demokratik
yöntemlerle gerçekleşmiş olup seçimlerde halk Esed’i seçmiştir
ve halkın bu kararına saygı gösterilmelidir. Ancak Türkiye açısından söz konusu seçimlerin hiçbir anlamı ve geçerliliği olmadığı gibi üzerine konuşulması veya bir açıklama yapılması bile anlamsızdır. Türkiye açısından Esed meşruiyetini tamamen kaybettiği gibi onu tekrar cumhurbaşkanı koltuğuna oturtan seçimler
de bir oyundan ibarettir. Birkaç yıllık geçmişi olan bu yaklaşım
farkı zamanla Suriye’de kriz derinleştikçe farklılıktan karşıtlığa
doğru evrilmeye başlamış, içine farklı dinamikleri katarak zaman
zaman tarafların restleşmesine kadar varmıştır.
2014 yılında Suriye’de önceki yıllardan farklı önemli bir gelişme
de yaşandı. Irak’ta başta Musul olmak üzere bazı bölgeleri ele geçiren IŞİD sonrasında Suriye’ye yöneldi ve Suriye’de savaşan muhalif
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grupları da hedef aldı. Bir yandan IŞİD’i kimin desteklediği veya
hangi şartlar neticesinde ortaya çıktığı Türkiye ve İran arasında tartışma konusu olurken öte taraftan IŞİD’in Kürt bölgesi Kobani’yi
kuşatması sonrasında iki ülke arasında yeni gerilimler ortaya çıktı.
Aşağıda taraflar arasında yaşanan Suriye kaynaklı gelişmelerin bir
kısmına yer verilecektir.
1 Şubat tarihinde medyaya yansıyan bilgilere göre İtalya seyahatinde Suriye için İran ile işbirliği yapılması gerektiğini belirten
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şu açıklamayı yapmıştı: “Biz İran
Cumhurbaşkanı Ruhani ile Suriye konusunda beraber hareket etmenin, çeşitli alternatifler üzerinde çalışmanın şart olduğunu konuştuk. Bu konuda dışişleri bakanlarımızı görevlendirdik. Üzerinde
beraber çalışmanın şart olduğu bir imkan var.”
Irak ve Suriye’den Türkiye’ye yönelebilecek saldırıların bertaraf
edilmesini öngören tezkerenin 1 Ekim’de TBMM’de kabul edilmesi İran tarafında rahatsızlığa yol açtı. Tezkerenin kabul edilmesinden önce İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiyeli mevkidaşı
Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak Türkiye’yi bölgede tansiyonun artmasına neden olacak hiçbir şey yapmaması konusunda
uyardı. İran devlet televizyonunun belirttiğine göre Zarif görüşmede “Terörizmle mücadele konusundaki yöntemi eleştirerek mevcut
durumu daha da karmaşık hale getirecek her türlü eylemden kaygı
duyduklarını” ifade etmişti.1
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan
10 Ekim’de Türkiye’yi Suriye’ye askeri müdahalede bulunmaması konusunda uyardıklarını şu sözlerle dile getirmişti: “Suriye’nin milli egemenliğine karşı oluşturulacak uçuşa yasak bölge
ya da askeri birliklerin Suriye topraklarına girmesi gibi her türlü
hatalı girişimin kötü sonuçlar doğuracağı konusunda Türkiye’yi
uyardık.” Aynı habere göre Abdullahiyan, ‘İran’ın Kobani’ye
silah yardımı yapıp yapmayacağı’ sorusuna “İran, teröristlerle
mücadele için Suriye yönetimine verdiği destek çerçevesinde
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Kobani’deki Kürtlere yardım konusunda ne gerekiyorsa yapacaktır” cevabını vermişti.2
8 Ekim tarihinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kobani’ye yapacakları
yardım konusunda Suriye devletinin resmi talebini esas alacaklarını
kaydetti. İranlı sözcü, “Kobani, Suriye toprağının bir parçası ve ancak Suriye devleti talepte bulunursa her türlü yardımı yaparız. Bu
tip olaylara karşı ülkelerin milli egemenliği ve uluslararası kurallar
gözönünde bulundurulmalıdır” diye konuştu. Afham, TBMM‘den
geçen ve Türk Silahlı Kuvvetleri‘ne sınır ötesi askeri operasyon
yapma yetkisi veren tezkereyi de eleştirerek, mevcut durumu daha
da karmaşık hale getirecek her türlü eylemden kaygı duyduklarını
Türk tarafına bildirdiklerini söyledi. Sözcü, Türkiye’yi bölgedeki
olaylara karşı sorumlu davranmaya çağırdı.3
Bu açıklamadan dört gün sonra yani 12 Ekim’de Türkiye
medyasına yansıyan haberlere göre İran Genelkurmay Başkanı
Tümgeneral Hasan Firuzabadi yaptığı açıklamada Kobani’deki
katliamdan kaygı duyduklarını ve oradaki mazlum halka yardım yapılması gerektiğini söylemişti. Habere göre Firuzabadi
isim vermeden Türkiye’yi Kobani konusunda şöyle suçlamıştı:
“Kobani’ye komşu olan ülke yolları kapatmış ve onlara yardım
yapılmasını önlemektedir.”4 Yine 12 Ekim’de haberlere yansıyan
bilgilere göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Abdullahiyan, Türkiye’nin bölgede Yeni Osmanlıcılık peşinde olduğunu
iddia etmiş ve kendilerinin Türkiye ve diğer ülkeleri, Suriye’ye
girmeleri durumunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacakları
konusunda uyardıklarını belirtmişti.5
13 Ekim tarihinde ise Marmara Üniversitesi Yeni Akademik
Yıl Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan—iddiaya
göre—İran dini lideri Hamaney’i kastederek şöyle konuştu: “Kalkıp da bir dini lider, ‘Suriye’de 250 bin kişi öldürülüyor, niye buna
karşı koymadınız?’ dediğimizde; ‘İsrail zulmüne karşı ayakta dik

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

/

duran tek kişi Esed’dir’ diyor. Kendisine şunu diyorum, orada öldürülenler İsrail kendisine saldırırken dik durmadılar mı? Esed’in
İsrail’e karşı bir tane kurşunu var mı? 250 bin insanı öldürüyor, siz
hala bunlara destek veriyorsunuz. Hala bunlara silah, para gönderiyorsunuz. Böyle bir dini önder olabilir mi?”6
17 Ekim tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, hem İran Dışişleri Bakan Yardımcısı
Emir Abdullahiyan’ın suçlamalarına, hem de İran Genelkurmay
Başkanının isim vermeden ‘Türkiye’nin Kobani’ye yardım ulaştırılmasını engellediğine’ ilişkin sözlerine oldukça sert bir yanıt
verdi. Bilgiç açıklamasında şunları dile getirdi: “Türkiye, sınırlarının ötesinde yaşanan insani dramın sona erdirilmesi için meşruiyeti kalmamış bir rejimin iznine gerek duymadan, Suriye halkına
yardım eli uzatmıştır. Etrafımızı saran terör belasının doğuşunun
ve bu noktalara gelişinin gerçek sorumlusu olan Şam rejiminin
destekçisi bir ülkeden, başta Kobani olmak üzere bölgede yaşanan
insani felaketler karşısında en azından mahcubiyet duygusuyla
sessiz kalması beklenirken, bu ülkenin, tam tersine bir de ülkemize ilişkin ölçüsüz ifadelerde ve mesnetsiz iddialarda bulunmasını
kınıyoruz. Konudan duyduğumuz rahatsızlık, İran’ın Ankara Büyükelçisi’ne de iletilmiştir.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris’e yaptığı ziyaret
kapsamında 30 Ekim tarihinde Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde katıldığı konferansta, İran’ın hem Irak hem de Suriye’de
mezhebi taassup içerisinde olduğunu belirterek, eğer Irak ve Suriye
konusunda İran ve Türkiye işi birlikte ele alabilmiş olsaydı, Batı
ülkelerine hiçbir iş düşmeyebileceğini dile getirdi.7
Görüldüğü gibi Suriye meselesinde Türkiye ve İran 2014
yılında da daha çok problemli alanlar üzerinden meseleyi konuştular. Elbette işbirliği yapılması yönünde çaba ve çağrılar da
gerçekleşti, ancak kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bunlar oldukça cılız ve etkisiz girişimler olarak kaldılar. Bu bağlamda özellikle
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İran’ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli’nin işbirliği yönündeki dikkate değer çabaları 2014 yılında da devam etti. Türkiye
tarafından da özellikle ekonomiden sorumlu yetkililer benzer
çabaları yürüttüler.
IRAK

Türkiye ve İran arasında son birkaç yılda farklı yaklaşım ve
bakış açılarından dolayı sorun alanı olarak beliren konulardan biri
de Irak ve bu ülkede yaşanan gelişmelerdi. Irak Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Tarık el-Haşimi hakkında Başbakan Maliki’nin isteği
doğrultusunda tutuklama kararı çıkması Türkiye-Irak ilişkilerinde
kırılmanın başlangıcını oluşturmuştu. Türkiye’nin konu ile ilgili
tavrından rahatsız olan Irak Başbakanı Maliki, Türkiye’yi Irak’ın
iç işlerine karışmakla suçlarken Haşimi ise tersine bunu yapanın
İran olduğunu iddia etmişti. Böylece Irak, Türkiye ve İran’ın karşı
karşıya geldiği ve karşılıklı eleştiri ve suçlamaların yaşandığı sorun alanlarından birisi oldu. Bunun yanında Türkiye’nin Irak’taki
Kürt bölgesi ile başta enerji alanında olmak üzere yakın ilişkiler
kurması merkezi Irak hükümetini oldukça rahatsız etmiştir. Bu
rahatsızlık merkezi yönetimin en yakın müttefiki ve hamisi olan
İran’ı da rahatsız etmiş böylece Türkiye ile İran arasındaki mesafe
Irak üzerinden daha da açılmıştı.
Türkiye ve İran 2014 yılına Irak konusundaki sorunlu ilişkileri
ile girdiler. Bir yandan Maliki, Şii eksenli politikalarla ülke Sünnilerini rahatsız etmeye devam ederken, diğer taraftan Türkiye’nin Irak
Kürdistan yönetimi ile iyi ilişkileri gittikçe ileri boyutlara taşıması
Türkiye ile Irak merkezi hükümeti arasındaki ilişkileri germekte,
dolayısıyla da Türkiye-İran ilişkileri de daha gergin bir hal almaktaydı. Bu durum bölgenin tüm aktörlerinin (Irak, İran, Türkiye,
Bölgesel Kürdistan Yönetimi) tehdit olarak gördüğü IŞİD’in Irak’ın
en önemli kentlerinden biri olan Musul’u ele geçirmesine kadar devam etti. IŞİD’in Musul’u ele geçirmesi tüm aktörlerin duruşlarını
gözden geçirmesine yol açtı.
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Musul’un IŞİD tarafından ele geçirilmesi sonrasında Habur
sınır kapısı üzerinden Irak’a geçen Türk tırlarının geçişlerinin güvenlik nedeniyle sekteye uğramasından sonra İran tarafının İran’ı
transit geçerek Irak’a taşıma yapacak Türk tırlarına kolaylık sağlanacağını açıklaması Türkiye-İran ilişkileri açısından olumlu bir gelişme olarak yer aldı.8
Türkiye Irak’ta yaşanan sorunların ana sorumlusu olarak Başbakan Maliki’yi görmekte iken İran Maliki’yi destekliyordu. Türkiye
Irak merkezi hükümetinin mezhep eksenli politikalarının yanlışlığını
ve kötü sonuçlara yol açacağını her fırsatta dile getirmekteydi. Örneğin, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 10 Ağustos tarihinde “Bugün Irak’ta yaşananlar açık bir şekilde gösteriyor ki, mezhep ve
etnik temelle yürütülen kimlik temelli yürütülen siyasetler ülkelere
barış ve huzur getirmez. Ülkelere barış ve huzur getirecek olan yegane birliktelik vatandaşlık birlikteliği, vatandaşlık bilincidir. Herkesin
eşit vatandaşlık haklarından istifade edemediği ülkelerde, siyasi birliği korumak da çok zor oluyor”9 açıklamasında bulundu.
Bununla birlikte Irak’ta yaşanan yönetim krizine dair İran’ın nasıl tavır alacağı hem Irak için hem Türkiye-İran ilişkileri için önemli bir eşik olacaktı. 13 Ağustos tarihinde İran tarafından yapılan
açıklamalar bu sorunun ortadan kalkacağına dair ümitlere yol açtı.
İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Genel Sekreteri Ali Şamhani,
Irak’ta cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Haydar İbadi’yi tebrik ederek dolaylı olarak İran’ın Maliki’yi
desteklemekten vazgeçtiğini ortaya koymuş oldu.10 Bu açıklamadan
iki gün sonra Maliki yaptığı açıklamada, başbakanlığı bıraktığını
belirterek, “Irak’ın yüksek menfaatleri için bu görevi değerli kardeşim Haydar İbadi’ye bırakıyorum” dedi.11
Maliki’nin önceki açıklamalarının tersine bir tutumla durumu
kabullenmiş olması ve bunun İran’ın konuyla ilgili açıklamalarından sonra gelmesi İran’ın Irak üzerindeki etkisinin göstergelerinden biridir. Oysa Maliki önceki açıklamalarında oldukça sert bir
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söylem kullanmış ve başbakanlık hakkından vazgeçmeyeceğini dile
getirmişti. Hatta Maliki kendisinin başbakanlığını anayasaya aykırı
bir şekilde engellemeye çalıştığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Fuad
Masum’u tehdit de etmiş, Irak’ta darbe girişimine benzer bir teşebbüs yaşanmıştı. Bu olay ve girişim üzerine Türkiye’nin devreye
girdiği bizzat Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafından dile getirildi.
Başta Irak Kürtleri olmak üzere birçok grubun böyle bir durumda
Türkiye’yi arayıp çözüm için girişimde bulunmasını talep etmeleri
de Türkiye’nin Irak’taki rolünün ve öneminin bir göstergesi olarak
dikkate alınmalıdır. Dışişleri Bakanı Davutoğlu konu ile ilgili “Gece
saat 01.00’de Irak’tan arandık. Kürtler aradı, diğer gruplar aradı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayını tankların kuşattığını söylediler. Hemen
harekete geçtik. ABD ile temasa geçtik. Maliki’yi durdurmak için
çalıştık”12 açıklamasında bulundu. Maliki’nin görevi bırakıp yerine
İbadi’nin geçmesi Türkiye tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Bu gelişme sonrasında Türkiye ile Irak merkezi yönetimi arasındaki ilişkiler yeniden ivme kazanırken, diğer taraftan İran da Bölgesel Kürt Yönetimi ile ilişkilerini geliştirme yoluna gitti. Özellikle
IŞİD’in saldırılarına karşı İran’ın Irak Kürtlerine silah yardımında
bulunması bunun bariz göstergelerinden birisidir. 20 Kasım’da Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bağdat’ta Irak Başbakanı Haydar İbadi
ile görüştü. Davutoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada Irak’ta
seçimler sonrasında kapsamlı ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Irak’ın istikrar, barış
ve huzurunun Türkiye’nin istikrarı, barışı ve huzuru olduğunu
vurguladı. Beş yıl önce Bağdat’ta iki ülke arasında ortak kabine
toplantısı gerçekleştirildiğini hatırlatan Davutoğlu açıklamalarını
söyle sürdürdü: “O günden bugüne ilişkilerimizde çok olumlu gelişmeler olduğu gibi bazı iniş çıkışlar da yaşandı. Bu doğaldır ama
şimdi bugün yaptığımız Sayın İbadi ile gerek baş başa, gerek heyet
üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde mutabık kaldığımız husus bir
an önce bu mekanizmayı harekete geçirmektir ve bir an önce iliş-
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kilerimizi kaldığı yerden en güçlü şekilde geliştirmektir.”13 Aralık
ayı içerisinde de İran Meclis Başkanı Ali Laricani Erbil’e resmi bir
ziyarette bulunarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı, Irak Kürdistan Meclis Başkanı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı
ile görüşmeler yaptı. Laricani- Barzani görüşmesi sonrası yapılan
açıklamada Barzani’nin, İran halkı ve hükümetine yardımlarından
dolayı teşekkür ettiği, İran’ın, bir kez daha kendilerine yardım eli
uzatarak dost bir ülke olduğunu gösterdiğini belirttiği ifade edildi.
Görüşmede Laricani de Peşmerge’nin son dönemdeki başarılarından övgüyle bahsederek İran hükümeti olarak Kürt yönetimine yönelik yardımlarına devam edeceklerini bildirdi. 14
Tüm bu gelişmeleri bir yandan Türkiye ve İran’ın Irak’ta daha
fazla etkili olma çabası olarak okumak mümkündür. Ama diğer yandan bu diplomasi girişimleri iki ülkenin işbirliği imkanını da ortaya
çıkarma potansiyeline sahiptir. Fakat tüm bunların ötesinde Irak’ta
2014 yılı içerisinde yaşanan bütün gelişmeler Türkiye-İran ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine dair çok önemli ipuçları vermiştir.
Yani Irak’ta yaşananlar göstermiştir ki, ne Türkiye ne de İran diğerinin aleyhine bölgede mutlak çıkar elde edemeyeceklerdir. İki ülkenin yaklaşım farklılıkları her ikisi için büyük tehditler çıkarmaya
namzettir. Bunun tersine iki ülkenin anlaşması durumunda sadece
kendileri değil bütün bölge olumlu bir sürece girebilecektir. Bu gerçeklik hem Türkiye’nin hem İran’ın sorumluluğunu arttırmaktadır.
PKK/PJAK MESELESI

PKK meselesi bağlamında Türkiye-İran ilişkileri 2014 yılında
önceki yıllara nazaran daha az sorunlu bir alan oldu. Bilindiği gibi
önceki yıllarda İran’ın PKK ile ilişkileri konusunda oldukça fazla
iddia mevcut idi. Fakat 2014 yılında bu mesele daha çok Kobani
ve Kobani’de IŞİD’e karşı savaşan PYD örgütü ve bu örgüte İran’ın
sempatik yaklaşımı ekseninde gündeme geldi. Yani konu Türkiye-İran-PKK bağlamından ziyade Suriye-Kobani-PYD bağlamında
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medyada yer aldı. İran’ın Irak’ta IŞİD’e karşı Kürt Peşmerge ordusuna yaptığı yardımlar zaten bilinmektedir. Ancak henüz doğrulanmayan bazı iddialara göre İran, Kobani’de de Kürt hareketi PYD’ye
yardımda bulunmaktadır. İran haber ajanslarının Kobani olaylarını
haberleştirirken Kürt savaşçılardan sempati ve övgü dolu cümlelerle
bahsetmeyi tercih etmesi de dikkat çekici bir durumdur.
5 Mayıs 2014 tarihinde Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK),
İran’la siyasi diyalog ve müzakere yürütmek için Doğu Özgürlük
Örgütü (KODAR) isimli yeni bir oluşum kurduğunu ilan etti.
Adında Kürdistan ibaresi olmayan yeni oluşumun kuruluşu, PJAK
yöneticileri tarafından Kandil Dağı’nda düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Bu toplantıda KODAR eşbaşkanı Rezan Cavit
İran’da Kürt sorununu diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak amacıyla mücadele edeceklerini ve İran için konfederasyona dayalı bir
sistem öngördüklerini belirtip rejime muhalif bütün grup ve partilerin KODAR’a katılabileceğini dile getirdi.15
25 Haziran tarihinde medyada yer alan haberlere göre Kandil
Dağı’nda PKK mevzilerine operasyon düzenlemek isteyen İran
ordusuna bağlı birlikler ile PKK militanları arasında çatışma çıkmıştır. Habere göre Kandil bölgesine sızma yapmak isteyen İran
askerleri ile örgüt militanları arasında çıkan çatışmada bir İran askeri yaşamını yitirmiştir.16 6 Temmuz tarihinde ise İran askerleriyle
girdiği çatışmada bir PKK mensubunun öldürülmesi gerekçesiyle
Van Başkale’de gösteri düzenleyen grupların uzun namlulu silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtığı, açılan ateş neticesinde iki polis ve
bir vatandaşın yaralandığı haberi medyada yer almıştır.17
EKONOMIK İLIŞKILER

2014 yılında Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin 2013
ve 2012 yıllarıyla karşılaştırıldığında gerilediği görülmüştür. Bunun
en önemli göstergesi iki ülke arasındaki ticaret rakamlarında yaşanan
düşüş olmuştur. 2012 yılında 21.9 milyar dolar olan Türkiye ile İran
arasındaki ticaret hacmi 2013’te 14.5 ve 2014’te ise 13.7 milyar dola-
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ra düşmüştür. Ekonomik ilişkilerin olumsuz yönde gelişmesinin nedenlerine bakıldığında ise üç temel nedenden bahsetmek mümkündür. İlk olarak, Ankara ile Tahran arasında Arap Devrimleri sürecinde
yaşanan fikir ayrılıklarının giderek rekabet ve çatışmaya dönüşmesi ve
iki ülkenin Suriye’de destekledikleri silahlı gruplar üzerinden dolaylı
bir çatışmaya sürüklenmesi ekonomik ilişkileri de olumsuz etkilemiştir. Güvenlik alanında yaşanan bu çatışma ve tehdit algıları iki ülke iş
insanlarının karşı ülkede yatırım yapmalarını zorlaştıran bir atmosfer
oluşturmuştur. Aynı olumsuz atmosfer Türkiye-İran ticaret hacminde yaşanan gerilemenin de ana nedenini oluşturmuştur.
İkinci olarak, 2014 yılının ikinci yarısında petrol fiyatlarında
yaşanan hızlı düşüşün de Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin gerilemesinde dolaylı olarak payı olmuştur. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle döviz gelirlerinde önemli bir azalma yaşayan
İran’ın ithalatının da azalan gelirlerine paralel olarak hızlı bir şekilde düştüğü görülmektedir. İran’ın ithalatında yaşanan bu azalmadan Türkiye’nin bu ülkeye ihracatının da payını alması ve Türkiye’nin İran’dan aldığı petrole artık daha az fiyat ödemesi de iki ülke
arasındaki ticaret rakamlarının giderek düşmesinde rol oynamıştır.
Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinde yaşanan gerilemenin bir başka nedeni de genel olarak Türkiye’nin dış ticaretinde son yıllarda yaşanan yavaşlamadır. 2013 yılında önce Gezi olayları ve sonrasında 17
Aralık darbe girişimi ile başlayan iç istikrarsızlığın Türkiye’nin ekonomik gelişimine olumsuz etkisi dış ticaretinde de kendisini hissettirmiş
ve ihracat son üç yılda 150-160 milyar dolar bandını aşamamıştır.
2002-2008 arasındaki 6 yıllık dönemde ihracatın yaklaşık 4 kat arttığı düşünüldüğünde 2012-2014 yılları arasındaki ihracat rakamlarının Türkiye açısından ciddi bir durgunluğa işaret ettiği görülür.
Siyasi alanda yaşanan çalkantıların ekonomi üzerindeki bu olumsuz
etkisinin İran ile ticarete de olumsuz yansımaları olmuştur.
2014 yılı Türkiye-İran ticaret verilerine bakıldığında, daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin İran’dan petrol ve doğalgaz it-
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halatının en önemli kalemi oluşturduğu görülmektedir. Ancak bir
önceki yılla karşılaştırıldığında bu ithalatta bir azalma olduğu göze
çarpmaktadır ki, bu azalmanın asıl nedeni, yukarıda değinildiği gibi,
petrol fiyatlarında yaşanan düşüştür. Türkiye’nin, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak İran’dan aldığı doğalgazın fiyatının
da aşağı çekilmesi yönündeki taleplerinin Tahran’da olumlu karşılık
bulmaması iki ülke arasındaki gerilim noktalarından birini oluşturmaktadır. 2014 yılında, Türkiye-İran ticaretinde ikinci büyük kalemi
oluşturan İran’a değerli taşlar satışında da önemli bir düşüş yaşandığı
görülmektedir. Bu alanda yüzde 50’den fazla bir azalmanın yaşanması, İran’a karşı Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların gevşetildiğinin bir göstergesi olarak okunabilir. Bu yaptırımlar nedeniyle
İran’dan yapılan ithalatın altın ve diğer değerli taşlar yoluyla finanse
edilmesi bu kalemdeki ihracatı geçen yıllarda 6.5 milyar dolara kadar
çıkarmıştı. 2014 yılında bu alandaki ihracatın 820 milyon dolara inmesi normalleşmenin bir göstergesi olarak okunabilir.
Türkiye’nin İran ile Ticaretinde En Fazla Öne Çıkan Ürün Grupları (2013-$)18
Ürün Grupları
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler

İhracat
8.098.070

İthalat
8.420.265.899

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar

820.228.959

0

Plastik mamulleri

243.975.456

515.586.091

Kazan makina ve cihazlar, aletler, parçaları

483.924.183

10.799.501

19.533.413

225.397.851

Bakır ve bakırdan eşya
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya, odun kömürü

209.132.009

79.192

Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları

163.803.623

3.576.394

Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

133.091.566

1.080

2.044.442

132.767.896

131.051.886

59.512

Organik kimyasal ürünler

12.236.090

124.512.509

Demir veya çelikten eşya

115.599.458

2.252.436

Motorlu kara taşıtları

108.155.321

8.305.316

44.598.569

107.840.012

101.104.165

23.873.911

3.888.292.120

9.833.329.096

Gübreler
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa vb.)

Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Demir ve çelik
Toplam İhracat ve İthalat
Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
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Türkiye ile İran arasındaki ticarette yaşanan bu azalmayla çelişki
arz etse de, 2014 yılı iki ülke ekonomik ilişkileri açısından önemli
bir anlaşmanın imzalanmasıyla başlamıştır. Başbakan Erdoğan’ın
28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği İran ziyaretinde imzalanan
Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye İran’a bazı tarım ürünlerinde, İran ise Türkiye’ye bazı sanayi ürünlerinde tarife indirimi uygulamayı kabul etmiştir.19 On yıllık uzun bir müzakere sürecinin
ardından imzalanan bu anlaşmayla Türkiye tarafından 140, İran
tarafından ise 125 farklı üründe gümrük vergilerinin ya tamamen
kaldırılması ya da önemli oranlarda indirilmesi taahhüt edilmiştir.
İki ülke arasındaki ticaret engellerinden en önemlisi olan gümrük
vergilerinin bu şekilde azaltılması yönündeki adımların ticareti canlandırması 2014 yılı için söz konusu olmamıştır, çünkü anlaşmanın
yürürlüğe girmesi 1 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşmiştir.20 Anlaşma çerçevesinde kararlaştırılan tarife indirimlerin asıl olarak 2015
yılında Türkiye ile İran arasındaki ticarete olumlu yansımaları beklenmektedir. Ancak gerek anlaşma müzakerelerinin 10 yıl sürmesi
ve gerekse imzalandıktan sonra onay süreçleri için 1 yıla yakın bir
sürenin geçmesi Türkiye ile İran arasındaki işbirliğinin ne kadar zor
yürüdüğünün göstergesi olmuştur.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade’nin Ağustos ayında yaptığı Türkiye ziyaretinde de Ocak ayında
imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması gündeme gelmiş ve Türkiye
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2015 yılı sonunda 35 milyar dolara çıkarmanın yollarını görüşmek üzere İranlı bakanla bir araya geldiklerini ifade etmiştir. Zeybekci ayrıca, iki ülke arasında gümrük, standartlaştırma, bankacılık ve taşımacılık gibi hususlarda ortak çalışma gruplarının oluşturulduğunu söyleyerek, bu çalışma gruplarının iki ülke
ticareti önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla her üç ayda
bir toplanacağını belirtmiştir. İranlı Bakan Nimetzade de, İran’ın
Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye verdiği önemin altını çizdikten
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sonra, iki ülke arasındaki ticaretin son yıllarda İran aleyhine uygulanan ambargoların etkisiyle azaldığına işaret etmiş, iki tarafın çabalarıyla düşen ticaret hacminin telafi edilmesini ve belirlenen seviyeye
ulaşmasını umduğunu dile getirmiştir.21 Nimetzade’nin ayrıca, yeni
hükümetin İran’a dış sermaye çekme konusunda kararlı politikalar
izlediğini açıklaması, Türkiyeli şirketlerin İran’da yatırım yapmalarının kolaylaşacağının bir işareti olarak değerlendirilebilir. Ancak iki
ülke arasında bir türlü giderilemeyen güven sorununun ekonomik
alandaki olumsuz yansımaları düşünüldüğünde bu konuda beklenildiği kadar hızlı gelişmelerin yaşanmayacağı tahmin edilebilir.
Zeybekci-Nimetzade görüşmesinde gündeme gelen bir başka
konu IŞİD’in Irak’ın kuzey ve orta bölgelerini ele geçirmesi yüzünden tehlikeye giren Türkiye’nin Irak’ın güneyi ve Körfez bölgesiyle
olan ticaretindeki karayolu bağlantısının İran üzerinden kurulması
meselesi oldu. Türk tarafının, Irak’ta tehlike altındaki bölgelerde
Türk tırlarının İran güzergâhını kullanması ve Irak’ın güneyinden
yeniden Irak’a girmeleri yönündeki taleplerini İranlı bakan olumlu
cevaplamış ve bu konuda gerekli altyapı çalışmalarının yapılacağı
sözünü vermiştir.22
Aralık ayı sonunda İran’a resmi bir gezi yapan Ekonomi Bakanı
Zeybekci’nin bu ülkedeki temaslarında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın 2015 başında yürürlüğe girecek olması en önemli gündem
maddesini oluşturmuştur. İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi ile görüşmesinin ardından Zeybekci,
iki ülkenin ekonomisi ve karşılıklı ticareti için 1 Ocak’ın tarihi bir
başlangıç olduğunun altını çizmiştir: “Bu yeni başlangıcı bismillah
diyerek mübarek bir başlangıç olarak görüyorum. Bu iki ülkenin
liderlerinin koymuş olduğu 30 milyar dolarlık hedefe en kısa sürede ulaşmak için iyi bir başlangıç. Yeni bir mekanizmayla bundan
sonra teknik heyetlerimiz her ay bir araya gelerek imzalamış olduğumuz anlaşmanın maddelerini tek tek inceleyecekler. Varsa bir
sorun bunların çözümü için çalışacaklar.” Bakan Zeybekci ayrıca,
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iki ülke arasında zaman zaman problemler yaşanabileceğini, bunun normal olduğunu, önemli olanın mevcut problemleri çözme
noktasında her iki tarafın da istekli ve kararlı olması olduğunu dile
getirmiştir.23 Burada dikkati çeken noktalardan biri, daha önceki açıklamalarda 35 milyar dolar olarak belirlenen iki ülke ticaret
hedefinin artık 30 milyar dolar olarak ifade edilmesidir ki, bu durum 2014 yılında Türk-İran ilişkilerinde yaşanan sorunların bir
göstergesidir. Ancak yaşanan sorunlara rağmen ekonomik işbirliğinin artırılması konusunda yıl içerisinde yapılan karşılıklı ziyaretler,
her iki tarafın da siyasi alanda karşı karşıya kalınan problemlerin
ekonomik çıkarlarına çok fazla zarar vermemesi için çaba içerisinde olduklarını göstermiştir. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin
2014 yılı içerisinde Şubat ve Aralık aylarında olmak üzere iki defa
İran’a ziyarette bulunması, Ağustos ayında ise İranlı meslektaşını
Türkiye’de konuk etmesi ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın
Mayıs ayında Tahran’da yapılan Türkiye-İran Karma Ekonomi Komisyonu toplantısına katılması bu çabaların bir ürünü olmuştur.
Haziran ayında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Türkiye ziyaretine 100’den fazla işadamının katılması iki ülke arasındaki
ekonomik işbirliğini artırma çabalarının bir başka adımı olmuştur.
Ziyaret kapsamında yapılan temaslar çerçevesinde, Suriye sorunu,
İran nükleer sorunu ve Mısır gibi siyasi konuların yanında, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret
hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi görüşmelerde en fazla
öne çıkan husus oldu. Ruhani’yi Ankara’da ağırlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Ekonomik olarak bu ziyaretin bir dönüm
noktası olduğunu düşünüyorum” şeklindeki ifadeleri bunun göstergesi olmuştur. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de, “ziyaretinin hem
siyasi hem de ekonomik açıdan bir dönüm noktası olduğunu” ve
“ilişkilerin gelişmesiyle ilgili iki ülke liderlerinde de çok ciddi bir
irade bulunduğunu” ifade etmiştir.24 Ruhani ayrıca, yüksek ekonomik kapasite ve kabiliyetlere sahip iki ülkenin ekonomik dayanış-
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masının bölgenin motor gücü olabileceğinin altını çizmiştir.25 İki
ülke heyetleri arasında yapılan ekonomik işbirliği görüşmelerine
katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-İran İş Konseyi Başkan Yardımcısı Bilgin Aygül’ün açıklamalarına göre, İran’da
200’e yakın Türk firması iş yapıyor ve bu firmaların yatırımlarının
tutarı 3 milyar dolara yaklaşıyor. Bunlar arasında inşaat firmaları
özellikle öne çıkarken, tekstil, otomotiv, demir çelik, kimya gibi
pek çok alanda da Türk firmalarını görmek mümkündür.26
2014 yılında Türkiye-İran ekonomik ilişkileri açısından olumlu gelişmelerin yaşandığı alanlardan biri turizm olmuştur. İran’dan
Türkiye’ye gelen turist sayısında 2013 yılına göre yaklaşık yüzde
33’lük bir artış gerçekleşmiş ve bu rakam 1.59 milyona ulaşmıştır.
2013’te Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısı 1.19 milyon, 2012 yılında ise 1.18 milyon olmuştu.27 2014 yılındaki artışta, Ruhani döneminde İran’dan Antalya’ya doğrudan uçuşlara izin verilmesinin ve
Türk Hava Yolları’nın İran’a yönelik uçuşlarını artırmasının etkisi
olduğu düşünülmektedir.28
Bu olumlu gelişmelere rağmen, yukarıda değinildiği gibi, 2014
yılı Türkiye-İran ekonomik ilişkileri açısından genel olarak olumsuz
geçmiştir. İki ülke ticaret hacmindeki azalış bunun göstergelerinden
biri iken, doğalgaz fiyatı ve tırların transit geçişi konularında yıl boyunca yaşanan tartışmalar diğer göstergeler olmuştur. İran’dan alınan doğalgazın fiyatı son yıllarda Ankara ile Tahran arasında sürekli
tartışma konusu olmuştur.
TIR KRIZI

Türkiye ile İran arasında 2014 yılında sorun teşkil eden ve konuşuldukça iki ülke ilişkilerine dair atmosferi zehirleme potansiyeli
yüksek olan konulardan biri de, Ankara ve Tahran’ın karşılıklı olarak birbirlerinin tırlarına uyguladıkları transit geçiş ücretleri üzerinden yürüttükleri rekabet olmuştur. Önce ekonomik çıkar çatışması
olarak başlayan bu rekabetin karşılıklı açıklamalarla iki ülke ilişki-

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

/

lerinin genel seyrini oldukça olumsuz etkileyecek ciddi bir kavgaya
dönüştüğü görülmüştür. Bu kadar basit bir sorunu büyütmeden
çözememeleri, Ankara ve Tahran’ın 2010 yılında ulaştıkları güven
ortamından ne kadar uzaklaştıklarının bir başka göstergesi olmuştur. Şimdi iki ülke arasındaki tır sorununun neden ortaya çıktığına
ve nasıl gelişme gösterdiğine bakalım.
Türkiye ile İran arasında 1994 tarihinde imzalanan ve iki ülke
meclisleri tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’na dayanarak Tahran yönetimi İran topraklarına
giren Türk tırlarından geçiş ücreti adı altında akaryakıt fiyat farkı
alıyordu. Çünkü İran’da devletin uyguladığı sübvansiyon nedeniyle
akaryakıt fiyatları Türkiye ve dünya fiyatlarıyla karşılaştırıldığında çok düşüktü. Sorunun gündeme geldiği Ekim 2014’te İran’ın
Türk tırlarından bu çerçevede aldığı ücret araç başına 750 dolar
düzeyindeydi. Türkiye yaklaşık 20 yıllık uygulamadan sonra, artık
Türk taşımacılığı için haksız rekabet oluşturduğunu düşündüğü bu
uygulamanın kaldırılmasını talep etmiştir.29 Türk tarafı ayrıca, bu
ücretin İran’dan akaryakıt alan ya da almayan bütün Türk tırlarına
uygulandığını, Türkiye’den başka ülke tırlarına uygulanmadığını ve
İran tırlarının Türkiye’den hiçbir ücret ödemeden geçebildiklerini
gerekçe göstermekteydi. Türk tarafından yükselen itirazlar arasında
ayrıca, İran’ın kendi taşımacılık sektörünü avantajlı konuma getirmek için Türk tırlarını sınır kapılarında gereksiz yere beklettiği,
Türk taşımacılarıyla çalışan İran şirketlerine ek vergiler uyguladığı
ve bu şekilde dolaylı olarak Türk tırlarının getirdiği yükü İran sınırında İran tırlarına devretmeye zorlandıkları iddiaları yer almıştır. Buna karşılık Tahran yönetimi, söz konusu uygulamanın 1994
tarihli ikili anlaşmaya dayalı meşru bir uygulama olduğunu ileri
sürerek aldığı bu ücretten vazgeçmek istemiyordu.30
Türkiye’nin talepleri doğrultusunda Kasım 2013’te başlayan
görüşmeler Şubat ve Nisan 2014 tarihlerinde yapılan toplantılarla
devam etmiş ve Nisan ayındaki görüşmede İran tarafı Türkiye’nin
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talebini reddetmiştir.31 Ankara 1 Ekim 2014 tarihinde, Tahran yönetiminin beklenen iyileştirmeyi yapmaması durumunda 10 gün
içerisinde mütekabiliyet esası çerçevesinde kendisinin de İran tırlarından aynı geçiş ücretini alacağını duyurdu. İran’ın bu süre içerisinde Türk tırlarından aldığı geçiş ücretini kaldırmaması üzerine
Türkiye 10 Ekim tarihinden itibaren İran tırlarından 750 dolar geçiş ücreti almaya başladı. Bunun üzerine Tahran yönetimi 11 Ekim
tarihinde Türk tırlarından aldığı geçiş ücretini iki katına çıkardığını
açıkladı ve 1.500 dolar almaya başladı. Aynı gün içerisinde Türkiye
de yine mütekabiliyet esası çerçevesinde İran tırlarının geçiş ücretini iki kat arttırdığını ilan etti.32
Bu şekilde karşılıklı sert adımlarla gerginliğin tırmanmasının
ardından İran tarafı taşımacılık sektörünü iyice zora sokacak yeni
bir adım atmaktan kaçındı. Konuyla ilgili olarak Tahran’da bir basın
toplantısı düzenleyen İran Yol ve Şehir Planlama Bakan Yardımcısı
Davud Keşaverziyan, Türkiye’nin geçiş ücreti konusunda atmış olduğu adımların iki ülke meclisleri tarafından kabul edilen yasalara
aykırı olduğunu vurguladıktan sonra, İran’ın “ikili ilişkilerin gelişmesine zarar gelmemesi için ikinci bir fiyat artışında bulunmadığını” ancak “misilleme hakkını saklı tuttuğunu” ifade etmiştir. Keşaverziyan ayrıca, İran’ın 20 yıldan beri Türk tırlarından aldığı ücretin
transit geçiş ücreti değil, İran devleti tarafından sübvanse edilen
akaryakıt farkından ibaret olduğunu ileri sürmüş ve Türkiye’nin aradaki anlaşmaya rağmen uzun zamandan beri İran’ın Türk tırlarından
aldığı akaryakıt fiyat farkından rahatsız olduğunu dile getirmiştir.33
Ankara ile Tahran arasında bu restleşme sürecinde sınırın her iki
tarafında uzun tır kuyrukları oluşmuş ve bu durum iki ülke hükümetleri üzerinde sorunun bir an önce çözülmesi konusunda baskı
oluşturmaya başlamıştır. İran tarafının Türkiye’nin geçiş ücretinde
yaptığı son artırıma yeni bir artışla cevap vermemesinin nedenlerinden biri olarak bu baskı görülebilir. Çünkü kriz başlamadan
önce İran tırları geçiş ücreti ödemeden Türkiye’ye girebilirken Türk
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tırları İran’a girişlerinde yüksek ücretler ödüyordu. Ayrıca bu gerginlik sürerken Türkiye’de İran’ı by-pass edecek alternatif rotaların
konuşulmaya başlanması da Tahran’ın krizi tırmandırmaktan kaçınmasının gerekçelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Orta Asya’ya giden Türk tırlarının İran yerine Gürcistan-Azerbaycan hattı
üzerinden Ro-Ro seferleriyle Türkmenistan’a ulaşması en fazla konuşulan alternatif olarak ortaya çıkmıştır.34 Bu alternatif yollar İran
tarafını tedirgin etse de, Tahran’dan yapılan açıklamalarda, İran tırları için de Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya güzergâhının Türkiye’ye alternatif yollar olduğu ve bu alternatif yollar uygulamasından
Türkiye ekonomisinin daha fazla zarar göreceği ifade edilmiştir. Bu
açıklamaları yapan İran Karayolları Transit ve Sınır Geçişleri Genel
Müdürü Muhammed Cevad Atrçiyan ayrıca, sorunun devam etmesi halinde İran’da Türk tırlarına akaryakıt satışına izin vermemeyi
düşündüklerini söylemiştir.35 Bu aslında Türkiye’nin sorunun çözümü konusunda İran tarafına önerisiydi. Tahran, Türk tırlarından
aldığı geçiş ücretini bu tırların İran’da devlet tarafından desteklendiği için fiyatı düşük mazotu almaları dolayısıyla “akaryakıt fiyat
farkı” gerekçesine dayandırdığından, Ankara Türk tırlarının İran’da
mazot almamalarını sağlayacak bir sistemle bu ücretin ortadan kaldırılmasını teklif ediyordu. Bunun için önerilen uygulama ise, Türk
tırlarının yakıt depolarının İran’a girişlerinde mühürlenmesi ve bu
şekilde İran’da mazot almalarının engellenmesiydi. İran tarafı bu
uygulamanın zorluğu gerekçesiyle bu öneriye sıcak bakmıyordu,
ancak Atrçiyan’ın son açıklamaları Tahran’ın artık bu uygulamaya
yakın olduğunu gösteriyordu. Türk tarafının talebine İran tarafının yaklaştığının göstergesi olan bu açıklamaların Türk medyasında
“İran’dan Türk TIR’larına ‘yakıt vermeme’ resti...”36 gibi bir başlıkla
verilmesi ise çok anlaşılır değildir.
Taraflar arasında, Türk tırlarının İran’dan ucuz akaryakıt almasının engellenmesi karşılığında İran’ın aldığı geçiş ücretinin kaldırılmasına yönelik görüşmeler devam ederken İran Ulusal Petrol
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Ürünleri Dağıtım Şirketi Türk tırlarının İran’dan aldıkları akaryakıtın fiyatını 7 kat artırma kararı aldı. Böylece mazotun litre fiyatı 0,15 dolardan 1,1 dolar seviyesine yükselmiş oldu.37 Bu karar,
İran’ın görüşmeler sürerken Türk tırlarının kendi desteklediği fiyat
yerine uluslararası piyasa fiyatlarından mazot almaları yönünde geçici bir tedbiri olarak göze çarpmıştır.
Tahran’ın Türk tırları için akaryakıt fiyatını arttırmasından bir
hafta sonra medyada, İran’la tır krizinin çözüldüğüne dair haberler
yer aldı. “İran ile yaşanan tır krizi çözüldü!”,38 “İran ile yaşanan lojistik krizine mühürlü çözüm”39 ve “İran ile yaşanan lojistik krizine
mühürlü çözüm”40 başlıkları altında verilen haberlerde, iki ülke arasında Türkiye’nin önerdiği çerçevede bir uzlaşma sağlandığı anlaşılmaktaydı. 17 Kasım tarihinde Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen İran’ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli,
Türk tırlarının İran’a girişlerinde yakıt depolarının mühürlenmesi
konusunda tarafların ilke olarak anlaştıklarını ve 10 gün içerisinde
buna ilişkin düzenlemenin yapılacağını duyurdu.
Ancak Büyükelçi Bigdeli’nin bahsettiği süre içerisinde konuya
ilişkin kesin düzenlemenin yapılması mümkün olmadığından İran
tarafının yıl sonuna kadar Türk tırlarının geçişi konusunda farklı
uygulamaları olmuştur. İran önce Aralık ayı başında Türk tırlarının yakıt depolarının mühürlenmesi uygulamasına başlayacağını
duyurdu,41 ancak Türk şoförlerin araçlarını bu uygulama için hazır
hale getirememeleri nedeniyle birkaç gün sonra, 4 Aralık tarihinde
mühürleme uygulamasını askıya aldığını duyurdu. Bu duyuruyu
yapan İran Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ekonomik İlişkiler Müsteşarı Ahmed Nurani, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Türk
heyetinin ülkeyi ziyaretinden önce İran hükümeti, Türk tırlarının
yakıt depolarının mühürleme uygulamasını ‘depolarının dolu olması şartıyla’ askıya alma kararı verdi. Tırların gerekli hazırlıkları
ve altyapıyı oluşturmaları için uygulama bir hafta süreyle askıya
alındı” ifadelerini kullanmış ve bu sorunun “iki ülke ilişkilerinin
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gelişmesini istemeyenler” tarafından kullanılmasına izin vermemek
gerektiğinin altını çizmişti.42 Nurani bir gün sonra yaptığı yeni bir
açıklamada ise, uygulamada yaşanan zorluklar nedeniyle depoların
dolu olması şartını da kaldırdıklarını ifade etmiştir.43
İran’la yaşanan tırların geçişi sorununun çözümüne ilişkin asıl
düzenleme 2015 yılına kalmıştır. 15 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da
görüşen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve İran İletişim ve Enformasyon Bakanı Mahmud Vaizi bu konuya ilişkin düzenlemeleri içeren bir mutabakat zaptını imzalamışlardır. Buna göre, “transit taşımacılık faaliyetlerinde 1 Şubat 2015’ten itibaren mühürleme uygulamasına geçilmek suretiyle İran topraklarına giren Türk taşıtlarından
akaryakıt fiyat farkı adı altında herhangi bir ücret alınmaması, ikili
taşımacılık yapmak üzere İran topraklarına giren Türk araçlarından
ise 15 Ocak gecesinden itibaren akaryakıt fiyat farkının litre başına
1.60 avrodan 0.30 avroya düşürülmesi” karara bağlanmıştır.44 Bu
düzenlemeyle birlikte Türkiye’nin sorunun başından beri talep ettiği
şekilde, İran topraklarından transit geçen Türk tırlarından sorunun
gündeme gelmesinden önce alınan 0.80 avroluk ücret tamamen
kaldırılırken, İran’a taşımacılık yapan Türk tırlarından alınan aynı
miktardaki ücret 0.30 avroya düşürülmüş oluyordu.
İki bakan mutabakat sonrası yaptıkları açıklamalarda sorunun
çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmiş, Türkiye ile
İran arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefinin altını çizmiş ve bunun için işbirliğinin arttırılmasının gerekliliğinden bahsetmişlerdir. İranlı Bakan Vaizi’nin “Bu mutabakatın
en önemli mesajlarından biri de şudur: İki ülke arasındaki siyasi
işbirliği alanı öyle seviyeye gelmiştir ki, herhangi bir sorunu kolaylıkla çözebiliyoruz” şeklindeki sözleri ise aslında tersinden okunmayı gerektiriyordu: İki ülke arasındaki siyasi sorunlar ve güven
bunalımı öyle bir seviyeye gelmiştir ki, basit sorunları bile çözmeleri
çok uzun zaman alıyor ve bu sorunların ikili ilişkilere verdiği hasar
büyük oluyor.
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DOĞALGAZ FIYATI SORUNU

Doğalgaz fiyatı meselesi de Türkiye ile İran arasında aslında
kolay çözülmesi gerektiği halde yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle
çözümü zorlaşan meselelerden biri olmuştur. Bu konuda 2014 yılı
boyunca medyada sürekli bir tartışma yürütülmüştür ki, bu tartışmanın kökleri önceki yıllarda yatmaktadır. Medyanın bir kısmı
iki ülke arasında doğalgaz ticareti konusunda yürütülen ekonomik
çıkar odaklı rekabete ilişkin bilgileri aktarmakla yetinirken, hükümete karşı olan bir kısmı ise konuyu, Türkiye’nin İran’dan aldığı
doğalgaz nedeniyle uğradığı zararları ortadan kaldırma konusunda
yetersiz gördüğü hükümeti eleştirmenin bir aracı olarak görmüş ve
değerlendirmiştir.45 Sorunun taraflarından biri de İran olunca, doğası gereği bir ekonomik çıkar kavgası olan meselenin kolaylıkla
ideolojik alanlara çekilmeye çalışıldığı görülmüştür. Bu çerçevede
İran, Türkiye’ye zarar vermeye çalışan bir ülke ve Türkiye hükümeti
de buna karşı gerekli adımları atmayan bir hükümet olarak gösterilmeye çalışılarak, zaten siyasi sorunlarla bozulan iki ülke ilişkilerinde
açılan çatlakların genişletilmesi ve onarılamaz hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
2014 yılında Ankara ile Tahran arasında doğalgaz fiyatı ve miktarı üzerinden yaşanan tartışmaları anlayabilmek için önce kısaca
Türk-İran doğalgaz ticaretine ilişkin temel verilere bakmak faydalı
olacaktır. Türkiye ile İran arasında bugün halen geçerli olan doğalgaz anlaşması 1996 yılında imzalanmış ve bu anlaşma çerçevesinde
İran’dan Türkiye’ye ilk doğalgaz sevkiyatı inşa edilen boru hattı üzerinden 2001 yılında başlamıştır. “Take or pay” (al ya da öde) ilkesine göre yapılan bu anlaşmaya göre Türkiye yıllık almayı taahhüt ettiği gaz miktarını İran’dan almaması durumunda Tahran’a almadığı
miktarın ücretini ödemeyi kabul etmişti. Bu İran’a özgü bir durum
değildir, Ankara, Rusya ve Azerbaycan ile imzaladığı doğalgaz alım
anlaşmalarını da aynı esasa göre yapmıştır. Türkiye’nin bugüne kadar imzaladığı “al ya da öde” anlaşmaları çerçevesinde yıllık olarak
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İran’dan 9,6 milyar metreküp, Rusya’dan 20 ve Azerbaycan’dan 6
milyar metreküp doğalgaz alması gerekiyor. Bunların dışında Cezayir ve Nijerya’dan likit gaz alım anlaşmaları bulunan Türkiye’nin
bazı yıllarda ithal ettiği doğalgazın tamamını iç piyasada tüketemediği görülmektedir. Bundan dolayı da “al ya da öde” düzenlemesi
çerçevesinde satın almadığı gazın ücretini ödeme sorunuyla karşı
karşıya gelmektedir.
Yukarıda verilen rakamların da gösterdiği gibi, İran Türkiye’nin
ikinci büyük gaz tedarikçisi ülkedir. Buna karşılık Türkiye, İran’ın
en büyük müşterisidir, Uluslararası ambargolara maruz olan İran’ın
sattığı doğalgazın yüzde 90’a yakın kısmını Türkiye aldığı için bu
açıdan Tahran’ın Türkiye’ye ciddi bir bağımlılığı söz konusudur.46
İran’ın Irak’a ve Pakistan’a gaz satışı için yapmaya çalıştığı boru hatları sonrasında bu bağımlılığın azalması beklenmektedir. Son yapılan araştırmalara göre, ispatlanmış doğalgaz rezervleri açısından,
Rusya’yı da geçecek şekilde dünyanın en fazla doğalgaz rezervlerine sahip olduğu düşünülen İran ile Türkiye’nin doğalgaz alanında
işbirliği yapması kaçınılmazdır. Türkiye, büyüyen ekonomisinin
enerji ihtiyacını karşılamak için İran doğalgazına ve İran, başka
pazarlara ulaşma konusunda zorluk çektiği için Türkiye pazarına
muhtaçtır. Bu durumda, enerji alanında iki ülke arasında söz konusu olan bu kaçınılmaz ilişkiye rağmen Ankara ile Tahran arasındaki
doğalgaz meselesinin mahiyetinin ve tarafların tezlerinin ne olduğu
sorusu önem kazanmaktadır.
İran’dan alınan doğalgaz konusunda temel tartışma konusu,
2014 yılı itibariyle bu gazın fiyatının Rusya ve Azerbaycan’dan
alınan gaza göre oldukça pahalı olmasıdır. Yapılan doğalgaz alım
anlaşmaları çerçevesinde Türkiye, her 1000 metreküp gaz için Azerbaycan’a 335, Rusya’ya 425 dolar öderken İran’a ise yaklaşık 490
dolar ödemiştir.47 Uluslararası piyasalarda gaz fiyatlarının düşmesiyle birlikte Türkiye sadece İran değil Rusya gazına da fazla ücret
öder hale gelince, her iki ülkeden aldığı doğalgazın fiyatını azaltma
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çabası içerisine girmiştir. Bu çerçevede Rusya’nın gaz fiyatında indirim yapması biraz İran gazının fiyatının düşmesine bağlı olmuştur, çünkü daha pahalı olan İran gazının fiyatında indirim olmadan
Moskova’nın ikna edilmesi zordu. Bu nedenle Ankara 2014 yılında,
Tahran’ın Türkiye’ye sattığı gazın fiyatını azaltması konusundaki
çabalarını artırmıştır.
Ocak ayı sonunda Başbakan Erdoğan’ın İran ziyareti sırasında
konuşulan konulardan biri doğalgaz fiyatı konusundaki anlaşmazlık olmuştur. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız konuyla
ilgili yaptığı açıklamalarda, İran’la doğalgaz fiyatları konusunda henüz bir anlaşmanın sağlanamadığını, Türkiye’nin başvurusu üzerine
tahkim sürecinin devam ettiğini ve İran tarafından önerilecek bir
fiyat indiriminin “tahkimde elde edilecek kazancı karşılayacak düzeyde olması durumunda” Ankara’nın tahkimden vazgeçebileceğini
ifade etmiştir.48 Türkiye’nin tahkim başvurusu iki konuyu içermekteydi. Birincisi İran’dan alınan doğalgaz fiyatının düşürülmesi ve
Türkiye’nin bu yüksek fiyattan kaynaklanan zararının karşılanması,
ikincisi ise İran’ın yükümlülüklerini yerine getirmeyerek zaman zaman Türkiye’ye taahhüt ettiğinden daha az gaz sevk etmesi ile ilgiliydi. Türkiye İran’a karşı daha önce de tahkime gitmiş, 2004 yılında
yaptığı başvuru sonrasında BOTAŞ’ın fiyat revizyonu isteği haklı
bulunmuş ve İran Ulusal Doğalgaz Şirketi NIGC, hem Türkiye’ye
sattığı gazın fiyatını yüzde 16.5 indirmiş hem de BOTAŞ’a geçmiş
döneme ait yaklaşık 971 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.49
17 Şubat 2014 tarihinde Uluslararası Tahkim Divanı (UTD)
Türkiye ile İran arasındaki doğalgaz davasını görüşmeye başlamıştır. Davanın görüşülmesi sürecinde iki ülke arasındaki çeşitli temaslarda doğalgaz anlaşmazlığının tahkim dışı yollarla giderilmesi
konusu sürekli olarak gündeme gelmiştir. Medyada da, Tahran’ın
Türkiye’nin tahkimden vazgeçmesi ve İran’dan daha fazla gaz almayı kabul etmesi durumunda gaz fiyatında indirime hazır olduğu,
Türkiye’nin beklediği oranda indirimin yapılmaması durumunda
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tahkimden vazgeçmeyeceği ve İran’ın bu konuda kendisine baskı
yapılmasını kabul etmeyeceği içerikli haberler yayınlandı.50 Ancak
bütün görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı ve taraflar UTD’nin kararını beklemişlerdir. Kasım ayı sonunda UTD davanın ilk ayağıyla
ilgili kararını açıkladı ve İran’ın Türkiye’ye eksik gaz teslimatı yaptığı yönündeki Ankara’nın şikayetini haksız buldu.51 Davanın ikinci
ayağı olan, İran’ın Türkiye’ye sattığı gazın fiyatını düşürmesi talebi
konusunda UTD 2014 yılı içerisinde bir karar vermemiştir.
KRONOLOJI
28-29 Ocak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İran’ı ziyaret etti. Ziyarette
başta Tercihli Ticaret Anlaşması ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi konuları olmak üzere bir dizi önemli anlaşma
imzalandı.
30 Ocak
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Roma ziyareti esnasında gazetecilere “Suriye konusunda İran’la birlikte çalışmalıyız” açıklamasında bulundu.
17 Şubat
İran’la doğalgaz anlaşmazlığı konusunda tahkim süreci başladı.
27 Mayıs
İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Hacızade, Malatya’nın Kürecik beldesinde kurulan NATO füze sistemini gözetim altında tuttuklarını açıkladı.
9 Haziran
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kalabalık bir heyetle Türkiye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette ekonomi ağırlıklı birçok
anlaşma imzalandı.
24 Eylül
BM Genel Kurulu görüşmeleri için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani arasında ikili ve bölgesel konulara dair bir görüşme gerçekleşti.
1 Ekim
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, TBMM’den geçen tezkere ile
ilgili Türkiyeli mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak Türkiye’nin bölgede tansiyonun artmasına neden olacak hiçbir şey
yapmaması konusunda uyardı.
1 Ekim
Türkiye, tırların geçişinde transit ücreti konusunda mütekabiliyet uygulayacağını açıkladı.
10 Ekim
Türkiye, İran tırlarından geçiş ücreti almaya başladı.
11 Ekim
İran, Türk tırlarından aldığı transit geçiş ücretini iki katına çıkardı. Buna karşılık Türkiye de, İran tırlarından aldığı transit
geçiş ücretini iki katına çıkardı.
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12 Ekim

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdullahiyan, Türkiye’nin bölgede yeni bir Osmanlıcılık peşinde olduğunu iddia etti.
17 Ekim
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç
İranlı yetkililerin Suriye konusunda Türkiye’yi itham eden açıklamalarına oldukça sert yanıt verdi.
28 Ekim
İran, Türk tırlarına yakıt satışını durdurdu.
17 Kasım
İran ve Türkiye Tır krizinin çözümü konusunda ilke olarak
anlaştı. Türk tırlarının yakıt depolarının mühürlenmesi ve bu
şekilde İran’dan yakıt almalarının engellenmesi karşılığında
İran’ın bunlardan geçiş ücreti almaması kararlaştırıldı.
21 Kasım
Bir süredir iki ülke ilişkileri hakkında olumlu mesajlar veren
İran’ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli söylemini daha da
ileri götürerek “Dünyada hiç kimse Türkiye’yi İran kadar sevemez” açıklamasında bulundu.
Kasım Sonu Uluslararası Tahkim Divanı, İran’ın Türkiye’ye eksik gaz teslimatı yaptığı yönündeki Ankara’nın şikayetini haksız buldu.
1 Aralık
İran Ekonomi Bakanı Ali Tayyipniya iki ülke ticaretinde, dolar
yerine Türk Lirası ve İran Riyali kullanımını önerdi.
NOTLAR
1. “İran’dan Flaş Tezkere Telefonu”, Hürriyet, 2 Ekim 2014,
2. “İran’dan Tehdit Gibi ‘Türkiye’yi Uyardık’ Mesajı: Her türlü Hatalı Girişim Kötü Sonuçlar Doğurur”, Zaman, 10 Ekim 2014.
3. “İran’dan Kobani Açıklaması: Suriye İsterse Yardım Ederiz”, Milliyet, 8
Ekim 2014.
4. “İran’dan Kobani Çıkışı”, Milliyet, 12 Ekim 2014.
5. “İran: Türkiye Yeni Osmanlıcılık Peşinde”, Hürriyet, 12 Ekim 2014.
6. “Erdoğan’dan Hamaney’e Tepki: Böyle Bir Dini Lider Olabilir mi?”, Al
Jazeera Türk, 13 Ekim 2014.
7. “Türkiye’den İran’a Çok Sert Tepki”, Milliyet, 17 Ekim 2014.
7. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Paris’te Önemli Açıklamalar”, Hürriyet, 31
Ekim 2014.
8. “Irak’a İhracatta İran Ümidi”, Hürriyet, 10 Ağustos 2014.
9. “Davutoğlu: Irak’tan Ders Alınmalı”, Akşam, 10 Ağustos 2014.
10. “İran Maliki’nin Üstünü Çizdi”, Milliyet, 13 Ağustos 2014.
11. “Irak Başbakanı Maliki Görevinden Çekildi”, Hürriyet, 15 Ağustos 2014.
12. “Davutoğlu: Seçim Gecesi Darbeyi Önledik”, Milli Gazete, 14 Ağustos
2014.
13. “Başbakan Davutoğlu: Irak’la Türkiye’nin Tehditleri Ortak”, Hürriyet, 20
Kasım 2014.
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14. “İran Meclis Başkanı Laricani, Barzani ile Görüştü”, Dünya Bülteni, 27
Aralık 2014.
15. “PKK’dan İran ile Diyaloğa Yeni Örgüt”, 5 Mayıs 2014,
http://www.internethaber.com/kodar--668698h.htm?interstitial=true.
16. “İran Askerleri Kandilde PKK ile Çatıştı”, Cumhuriyet, 25 Haziran 2014.
17. “İran PKK’lı Vurdu Başkale Karıştı”, Yeni Şafak, 6 Temmuz 2014.
18. İki ülke arasındaki ticarette 100 milyon doların üzerindeki ürün grupları
tabloda gösterilmiştir.
19. “Türkiye-İran arasında çok kritik anlaşma”, Sabah, 29 Ocak 2014.
20. “Türkiye ile İran gümrük vergilerini düşürdü”, Milliyet, 1 Ocak 2015.
21. “İran-Türkiye Tercihli Ticaret Anlaşması”, İRNA, 8 Ağustos 2014.
22. “İran Koridoru Tamam”, Yeni Şafak, 9 Ağustos 2014.
23. “Ekonomi Bakanı Zeybekçi İran’da”, TRT Türk, 31 Aralık 2014.
24. “İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye›de: ‘Ziyaret dönüm noktası’”, BBC
Türkçe, 9 Haziran 2014.
25. “Ruhani: İran ve Türkiye ekonomi ilişkileri, bölgenin motor gücü”, IRIB,
10 Haziran 2014.
26. “Dış ticarette 30 milyar doları yakalama hedefi”, Milliyet, 9 Haziran 2014.
27. http://www.milliyet.com.tr/care-ruhani-/ekonomi/detay/1894952/default.htm. http://www.deik.org.tr/5995/%C4%B0ran_%C3%9Clke_B%C3%BClteni_Ocak_2015.html.
28. “Şimdi İran zamanı”, Sabah, 5 Temmuz 2014.
29. “İran’ın 20 yıllık TIR oyununa rest”, Yeni Şafak, 16 Ekim 2014.
30. “İran’dan Türkiye’ye 72 lira tehdidi”, Hürriyet, 13 Ekim 2014; “İranlı yetkiliden, TIR sorunu konusunda Türkiye’ye eleştiri”, IRIB, 28 Ekim 2014.
31. “İran›dan Türk şoförlere çirkin oyun!”, İnternet Haber, 5 Aralık 2014.
32. “İran›ın zammına Türkiye›den rest”, Türkiye, 13 Ekim 2014.
33. “İran: Misilleme hakkını saklı tutuyoruz”, Milliyet, 13 Ekim 2014.
34 “Türkler’e rest çeken İran 2015’te by-pass ediliyor”, Sabah, 30 Ekim 2014;
“Türk TIR’ları İran’ı Hazar’dan sollayacak”, Milliyet, 18 Ekim 2014.
35. “İran TIR krizini büyütüyor”, Sabah, 28 Ekim 2014.
36. “İran’dan Türk TIR’larına ‘yakıt vermeme’ resti...”, Milliyet, 29 Ekim 2014.
37. “Mazotun fiyatını 7’ye katladılar”, Sabah, 10 Kasım 2014.
38. http://ekonomi.haber7.com/turkiye-ekonomisi/haber/1224259-iran-ile-yasanan-tir-krizi-cozuldu.
39. Star, 18 Kasım 2014.
40. Milliyet, 18 Kasım 2014.
41. “İran, Türk TIR’larının depolarını mühürleyecek!”, Milliyet, 2 Aralık 2014.
42. “İran Türk tırlarına mühür uygulamasını askıya aldı”, Anadolu Ajansı, 4
Aralık 2014.
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43. “İran, Türk tırlarına mühür uygulamasını askıya aldı”, Türkiye, 5 Aralık
2014.
44. “Türkiye ve İran akaryakıt fiyat farkında anlaştı”, Anadolu Ajansı, 15
Ocak 2014.
45. Bu haberlere örnek olarak: “İran ve Rusya gazına ödenen fahiş fiyatın
belgesi ortaya çıktı”, CHA, 10 Aralık 2014; “İran ve Rusya gazına fahiş
fiyat ödeniyor”, Evrensel, 10 Aralık 2014;”Pahalı doğalgazın nedeni İran”,
Bugün, 1 Ekim 2014; “İran gazında Rıza Sarraf şantajı!”, Sözcü, 16 Eylül
2014.
46. Melis Kobal, “İran’la ‘pahalı gaz’ davası başlıyor”, Al Jazeera Türk, 17 Şubat
2014.
47 “Faturaları, pahalı İran gazı şişiriyor”, Milliyet, 23 Ocak 2014.
48. “İran›ın doğal gaz fiyatı tatmin edici değil”, Anadolu Ajansı, 30 Ocak
2014.
49. Melis Kobal, “İran’la ‘pahalı gaz’ davası başlıyor”, Al Jazeera Türk, 17 Şubat
2014.
50. “İran şartlı doğalgaz indirimine ‘evet’ dedi”, Milliyet, 24 Şubat 2014; “Türkiye’nin indirim ısrarı”, Habertürk, 10 Haziran 2014; “İran’dan gaz teklifi:
Davayı çekin, fiyat düşsün”, NTVMSNBC, 10 Haziran 2014; “İran: Türkiye gazı fiyatı değişmeyecek” Haber 7, 15 Kasım 2014.
51. “Türkiye ile gaz davasının ilk ayağını İran kazandı”, Enerji Günlüğü, 2
Aralık 2014.

TÜRKIYE’NIN IRAK
POLITIKASI 2014
ALI BALCI
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi

2012-2013 dönemi boyunca Türkiye-Irak ilişkileri
temelde “iki Irak” politikası bağlamında şekillenmiş ve Ankara’nın
Erbil ve Bağdat’a yönelik iki farklı politika izlediği gibi bir görüntü
ortaya çıkmıştı. Bu ikili görüntünün en önemli nedeni Erbil’in enerji
siyaseti konusunda Ankara’ya yakınlaşması ve Bağdat’ın bundan duyduğu hoşnutsuzluktu. Enerji konusunun yanı sıra 2011’de ABD’nin
Irak’tan çekilmesinin ardından Bağdat yönetiminin Şii eksenli siyasetin etkisini artırması, Türkiye’nin Suriye’de aldığı rejim karşıtı tavır,
İran’ın Bağdat ve Suriye rejimi ile birlikte hareket etmeye başlaması
gibi başka dinamikler de ikili görüntünün ortaya çıkmasında etkili
olmuştu. Fakat gerek Türkiye, gerekse ABD bu siyasetin bölgenin istikrarı noktasında sürdürülemez olduğu noktasına gelince 2013 yılı
ile birlikte Ankara ve Bağdat arasında bir yumuşama süreci başlamış-
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tır. Özellikle ABD’nin Şii eksenli bir siyaset izleyen Bağdat yönetimine yaptığı baskı sonuç vermiş ve iktidardaki Maliki yönetimi Türkiye
ile ilişkileri geliştirme odaklı bir siyaseti kabul etmiş ve bu doğrultuda
2013 yılının ikinci yarısında önemli adımlar atmıştır.
2014 yılına gelindiğinde ise “iki Irak” politikasını bütünüyle geçersiz kılan başka bir dinamik sürece dahil oldu. Irak Şam İslam
Devleti’nin (IŞİD) 2014’ün ortalarında Irak ve Suriye’de hızla yayılmaya başlaması ve Musul’u işgal ederek Bağdat’ın sınırlarına dayanması bölge devletleri arasındaki gerilim konularını ikincil kılmıştır. IŞİD dinamiğinin devreye girmesi bir taraftan Erbil ve Bağdat
arasında güvenlik merkezli bir yakınlaşmaya neden olurken, diğer
taraftan da Bağdat Suriye’deki iç savaşa değil kendi güvenlik kaygılarına odaklanmaya başlamıştır. Bu iki dinamik Ankara-Bağdat arasındaki gerilimin önceki yıllarda en önemli nedenleriydi ve IŞİD söz
konusu dinamikleri önemli ölçüde değiştirmiştir. Fakat öte yandan
IŞİD terörizmi ve daha öncesinde Maliki yönetiminin uyguladığı
siyasal şiddet, Irak’taki mezhep dağılımını homojenleştirdiği için bir
Irak devletinden bahsetmek güçleşmiştir. Tam da bu nedenle 2014
yılı boyunca Ankara için “iki Irak” politikası bütüncül bir Irak politikasına değil esnek bir “üç Irak” siyasetine dönüşmüştür. Diğer
bir ifadeyle, Ankara, Bağdat ve Erbil politikalarının yanı sıra IŞİD
özelinde bir Musul politikası da belirlemek zorunda kalmıştır.
MERKEZI IRAK YÖNETIMI ILE İLIŞKILER

2011’de Arap Baharı ile birlikte Suriye’de başlayan rejim karşıtı
gösteriler, bir kaç yıl içinde iç savaşa dönüştü ve bu iç savaş bütün
bölge ülkelerini derinden etkiledi. Yine 2011’de ABD’nin Irak’tan
askeri olarak çekilmesinin ardından ülkede etkin konumda bulunan
Şii guruplar, İngiliz sömürge döneminden itibaren yaşanan Sünni
egemenliğinin intikamını almaya başladılar. ABD işgali sırasında işgale karşı şiddet eylemlerine girişen Sünni radikal guruplar, Irak’taki
bu yeni siyaset karşısında hızla mobilize oldular ve Suriye’deki iç
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savaşın da etkisiyle 2014’ün ortalarında Irak’ın Sünni yoğun bölgelerini geniş ölçekli bir iç savaşın coğrafyasına dönüştürdüler. Dolayısıyla 2014 yılı, Suriye ve Irak’ta çatışmaların hızla etnik-mezhepsel
bir şekil aldığı bir dönem oldu ve bu durum bölge ülkelerinin Irak
politikasını önemli ölçüde yeniden şekillendirdi. Bu tarihe kadar
bütüncül bir Irak politikası temelinde hareket eden Türkiye, kendisini çok boyutlu bir denklemin içinde buldu. Artık Bağdat’a yönelik geliştirilecek politika, IŞİD tehdidinin nasıl ele alınacağından,
İran’ın Şii ekseninde Irak’taki artan nüfuzuna ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK’ya yakın Kürt hareketinin nasıl bir seyir izleyeceğine
kadar uzanan karmaşık bir denklemi hesaba katmak zorundaydı.
Bağdat ile ilişkiler bağlamında 2013 yılından devreden en önemli konuların başında Ankara ve Erbil arasındaki enerji görüşmeleri
geliyordu. Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki, Ocak aynının başında yaptığı bir açıklamada Irak Kürdistan Özerk Bölgesi’nin Bağdat’tan habersiz bir şekilde Türkiye üzerinden petrol satma planına
tepki göstererek “Bu anayasayı ihlaldir. Buna asla izin vermeyeceğiz;
ne Türkiye için, ne de Kürdistan için” ifadelerini kullanmıştı. Bu
tepki sadece açıklamalarla sınırlı kalmamış, Irak Petrol Bakanı Hüseyin Şehristani, Türkiye’nin Irak Maslahatgüzârına “Irak’ın Kürt
petrol ihracatından ettiği zarardan Türkiye’yi sorumlu tutuyoruz.
Iraklı temsilcilerin Ceyhan terminalindeki petrol akışını denetlemesine izin verilmiyor” içerikli bir nota vermiştir.1
Maliki yönetimi ile gerginliğin en fazla gündeme gelen boyutu
enerji olsa da, Ankara, Erbil yönetimi ile paralel bir şekilde Maliki’nin Irak için olumlu bir gelecek vadetmediğini düşünüyordu.
Ankara’nın temel gerekçesi izlenen mezhepçi politikaların Irak’ı
bölünmeye doğru götüreceği şeklindeydi. Dolayısıyla, Ankara ve
Erbil, Irak’ın içinde bulunduğu siyasi kriz ortamından kurtulması
gerektiğinde ve Nuri el- Maliki başbakanlığındaki bir Irak’ın sorunlara çözüm getirmesinin mümkün olamayacağı görüşünde birleşiyorlardı. Fakat Ankara, Erbil’den farklı olarak Maliki’nin yol açtığı
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krizin bağımsız bir Kürdistan için bahane olarak kullanılmaması
yönünde bir politika izlemekteydi. Örneğin, Mesud Barzani’nin
15 Temmuz’da yaptığı Ankara ziyareti sırasında, Erdoğan yönetimi
Barzani’nin özellikle IŞİD’in Irak içinde güçlenmesinden sonra dile
getirdiği “Bağımsız Kürdistan için şartlar oluştu” söylemine katılmadığı mesajını açık bir şekilde vermiştir. Bu bağlamda Türkiye tarafı, Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ve bunun için acilen
Irak’ta tüm etnik ve dini unsurları temsil eden yeni bir hükümetin
kurulması gerektiğini ifade etmiştir.2
Türkiye’nin beklediği gelişme kısa süre sonra hayata geçti ve
ABD ve İran’dan gelen baskılar sonucunda Maliki yeni hükümeti
kurmayacağını açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Irak’ta Maliki sonrası kurulan yeni hükümetin güvenoyu olarak göreve başlaması Ankara ve Bağdat ilişkilerini yeni bir zemine kaydırmıştır. Ankara hükümet değişimini olumlu karşıladığını beyan ederken, kısa
süre içinde Bağdat’tan Ankara’ya üst düzey ziyaretler gerçekleşmeye
başlamıştır. Bunlardan ilki, yeni Irak hükümetinin Dışişleri Bakanı
Caferi’nin 5 Kasım’da gerçekleşen Ankara ziyareti olmuştur. Ziyaret sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak ile yaşanan
sorunların sebebi olarak bir önceki Maliki yönetimini göstermiş ve
yeni yönetimin daha kapsayıcı olduğunu ve bu nedenle geçmişteki hataların tekrar edilmeyeceği kanaatinin güçlü olduğunu ifade
etmiştir. Bu bağlamda yani Irak’la ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığı
noktasında Çavuşoğlu şu ifadeleri kullanmıştır;
“Bazı konularda farklı düşünebiliriz ama Irak’ta bir önceki yönetimdi sorunların sebebi, yeni yönetim daha kapsayıcı... Geçmişteki
hataların tekrar edilmeyeceği yönündeki kanaatimiz güçlüdür, ekonomik ilişkileri de güçlendirmek istiyoruz. Petrol dâhil tüm ilişkilerimizin Irak anayasasına uygun olmasını arzu ediyoruz, gelirlerin
paylaşımı konusunda Irak’taki tüm halkları kapsayıcı şekilde çözümün olmasını, sorun yaratan durumu düzeltmesini arzu ediyoruz.
Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak’la olan ilişkimizi,
hangi kesimle olursa olsun Irak anayasasına uygun şekilde sürdürmek konusundaki kararlığımızı görüşmemizde de teyit ettik.”3
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İlişkilerdeki yumuşamanın işareti bu beyanla sınırlı kalmamış,
Ankara ve Erbil arasındaki enerji temelinde sürdürülen ilişkiye yönelik Bağdat’ın bakışında da önemli bir değişiklik olduğu açık bir
şekilde ifade edilmiştir. Ankara ziyaretinin üçüncü gününde Caferi,
Kürt petrolünü satın alan Türkiye’yle yaşanan sorunların geçmişte kaldığını açık bir şekilde dile getirmiştir. “Erbil ile olan sorunu
anayasal çerçevede çözeceğiz ve petrolü Türkiye üzerinden Avrupa
pazarına açacağız” ifadelerini kullanan Caferi, Türkiye’yi yeniden
Irak’ın Avrupa’ya açılan kapısı olarak tanımlamıştır.4 Bağdat tarafından Türkiye’nin bu şekilde tanımlanması, Maliki dönemindeki
politikanın önemli ölçüde değiştiğinin bir göstergesiydi ve böylelikle Ankara ve Bağdat arasında iyi ilişkiler kurmanın söylemsel zemini önemli ölçüde sağlanmıştı.

Taraflar arasındaki ilişkilerde yaşanan bu pozitif dönüş Irak’taki yönetim değişikliği kadar, IŞİD tehdidi ile de ilgiliydi. Nitekim
Caferi’nin aynı ziyaretinde taraflar IŞİD ile ortak mücadele noktasındaki pozisyonlarını beyan etmişlerdir. Caferi, Türkiye’nin terörle mücadeledeki güçlü altyapısına referans vererek, “eğit-donat
alanında Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmak” istediklerini
söylemiştir. Ziyaret sırasında Türkiye ile bir güvenlik, silah satış anlaşması yapılmamış olsa da, Caferi’ye göre böyle bir anlaşma yap-
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manın önünde engel yoktur.5 Caferi’nin ziyaretindeki bu olumlu
havanın üzerine, Caferi’nin Ankara’dan ayrılmasından kısa bir süre
sonra ise dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kısa süre içinde Bağdat’ı ziyaret edeceği açıklanmıştır.
20 Kasım tarihinde Bağdat’ı ziyaret eden Davutoğlu bu ziyaret sırasında yeni Başbakan Haydar İbadi ve Irak Meclis Başkanı
Selim el-Cuburi ile görüşmüştür. Bu ziyaretin de temel gündem
maddelerinden biri IŞİD’in nasıl ele alınacağı sorunu olmuş ve
Davutoğlu yaptığı açıklamada “IŞİD’le mücadelede Irak’a istihbarat konusunda yardımcı olmaya hazırız” ifadelerini kullanmıştır.
Irak Başbakanı İbadi ise Türkiye’den askeri eğitim desteği beklediklerini söyleyerek “Irak Ulusal Ordusunun Türkiye tarafından
eğitilmesi konusunda görüşmeler olabilir. Bu konularda yardımcı
olabilirler” açıklamasında bulunmuştur.6 Dolayısıyla gerek Caferi’nin Ankara ziyareti, gerekse Davutoğlu’nun Bağdat ziyareti ve
bu ziyarette temel gündem maddesini oluşturan konular taraflar
arasında güvenlik temelinde bir yakınlaşma olduğunun açık bir
göstergesi olmuştur.
Bu karşılıklı ziyaretlerin ardından Irak Başbakanı Haydar İbadi beraberinde Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Enerji Bakanı
Abdül Mehdi ile Elektrik Bakanı, Savunma Bakanı, Su Bakanı
ve Devlet Bakanı ile birlikte 25 Aralık’ta Ankara’ya gelmiştir. Bu
ziyaretin önemli ve sembolik ayrıntılarından biri de iki ülke arasında 2009’da kurulan ve iyi ilişkilerin sembolü olan “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” toplantısının yapılmış olmasıdır.
Söz konusu toplantının iki gündem maddesi Ankara ve Bağdat
arasındaki ilişkilerin hangi konular etrafında şekillendiğini özetlemesi açısından önemliydi. Toplantıda iki ülke arasındaki enerji
işbirliği yani Türkiye üzerinden petrol ticareti ve IŞİD tehdidine
karşı atılacak adımlar konuşuldu. Bu bağlamda ortak istihbarat ve
bilgi paylaşımı, sınır güvenliği, peşmergenin eğitimi gibi konular
da ele alındı.7
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IŞİD VE MUSUL REHINE KRIZI

Bir süredir Irak’ta etkili olan Sünni silahlı guruplar Maliki yönetiminin Şii merkezli ve Sünnileri dışlayan politikaları ile birlikte
hızla güçlendi ve 2014’e gelindiğinde Irak’taki Sünni bölgeleri de
facto kontrol etmeye başladılar. 28 Aralık 2013’te Anbar’a bağlı Ramadi şehrinde Sünni milletvekili Ahmet el-Alvani’nin tutuklanması
gerginliği hızla tırmandırmış ve bu gerginlik sırasında IŞİD’e bağlı
militanlar Felluce ve Ramadi şehirlerini kontrol altına almışlardı.
Irak ordusunun kontrolü geri alma operasyonları başarısız oldukça
IŞİD popülaritesini artırmış ve 30 Nisan’da yapılan seçimlere Sünni
bölgelerden katılım ciddi oranda düşmüştür. Böylesi bir ortamda
IŞİD 6-10 Haziran’da Irak ordusuna karşı Musul kentinde kapsamlı
bir saldırı gerçekleştirerek burayı kontrol altına almış ve kısa süre
içinde de Selahaddin vilayetine bağlı Tikrit şehrini ele geçirmiştir.8
Dolayısıyla 2014’ün ikinci yarısından itibaren Irak’ta de facto bir
“Sünni devleti” varlığından söz edilmeye başlandı ve Irak’ın kuzeybatı bölgeleri Bağdat ve Erbil’den farklı olarak üçüncü bir gücün
kontrolü altına girdi. Bu durumda Türkiye’nin Erbil ve Bağdat’a
yönelik iki Irak politikası yerini Musul’u da içeren “üç Irak politikası”na bıraktı.
Üç Irak politikasını Türkiye açısından somutlaştıran, diğer bir
ifadeyle kaçınılmaz kılan gelişme IŞİD’in Musul’daki Türkiye konsolosluğunda görevli 49 personeli rehin alması olmuştur. Yine bu
tarihlerde IŞİD, Irak ile ticaret yapan 31 Türk kamyon şoförünü
daha kaçırmış ve elindeki Türkiye vatandaşı rehinelerin sayısı 80’e
ulaşmıştı. 3 Temmuz’da 31 kamyon şoförü serbest bırakılmış, fakat
konsolosluk görevlileri, basında çok sayıda “kurtulmaları an meselesi” temalı haber çıkmasına rağmen IŞİD’in elinde rehin kalmaya
devam etmiştir.9 11 Haziran tarihinde rehin alınan konsolosluk
görevlileri 101 gün sonra 20 Eylül tarihinde serbest kalmış ve Türkiye’ye dönmüştür. Bu 101 günlük kriz, barındırdığı insani dramların yanı sıra Türkiye dış politikasını özellikle de Türkiye’nin Erbil,
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Bağdat ve Musul’a yönelik politikasını önemli ölçüde şekillendirmiştir. Örneğin, söz konusu krizin uzun sürmesi Türkiye’nin Erbil
yönetimine IŞİD’le mücadelesinde destek olmasını engellemiş ve
bu durum Irak Kürtleri nezdinde Türkiye’nin imajına ciddi ölçüde
zarar vermiştir.
IŞİD Ankara’nın sadece Erbil ile ilişkilerini olumsuz etkilememiş aynı zamanda bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bülent Aras’a göre, “IŞİD’in Türkiye için yarattığı zorlukları şu şekilde
sıralamak mümkün: Yakın çevrede hasmane bir yarı devlet yapısı,
Türkiye’ye artan miktardaki mülteci akışı, IŞİD’in Türkiye’ye siyasi
olarak yakın olan ticaret ortağı Irak Bölgesel Yönetimi bölgesindeki
genişlemesi, Irak’ta artan istikrarsızlık, sınırlı olsa da Türkiye içindeki potansiyel sempatizanların radikalleşmesi ve IŞİD’in Suriye Kürt
toprağı içine doğru ilerleyişiyle oluşan Kürt öfkesi.”10 Aras’ın bu
tespitlerine iki olumsuz etkiyi daha eklemek mümkün; ilk olarak
gerek kuzey Irak’taki Kürtler, gerekse Türkiye’deki Kürtler arasında
Türkiye’nin IŞİD’le işbirliği yaptığı yönünde güçlü bir algı oluştu,
ikinci olarak da İran fiili olarak Irak’taki Şii cephelere gönderdiği
askeri güçle bölgedeki dengeleri önemli ölçüde değiştirdi.11
Ekim ayına kadar IŞİD’e yönelik politikası rehine krizinin gölgesinde olan Ankara bu tarihten sonra IŞİD’le mücadele noktasında bazı somut adımlar atmaya başladı. Örneğin, Ekim ayında
basına Türkiye’nin İncirlik’teki NATO Üssü’nün de aralarında bulunduğu bazı üslerini IŞİD’e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun kullanımına açtığına dair haberler yansıdı.12 Bu konuda resmi
bir açıklama yapılmasa da, daha sonraki tarihlerde ABD ve Türkiye’nin IŞİD’e karşı savaşan güçleri eğitme konusunda anlaştıkları
resmi ağızlardan ifade edildi.13 Yine aynı tarihlerde Irak Kürdistan
Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani bir açıklama yaparak
“Türkiye [silah] gönderdi ama iç konjonktürlerinden dolayı bizden
açıklamamamızı istediler. O zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerine
gidiyorlardı ve IŞİD’in elinde rehineleri vardı” ifadelerini kullan-
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dı.14 Fakat bu konudaki en somut adım, Kürt peşmergelerin Türkiye üzerinden IŞİD’in kuşatması altındaki Kobani’ye sevk edilmesi
noktasında Türkiye’nin toprakları üzerinden bir geçiş koridoru açmayı kabul etmesiydi.
IŞİD’in Irak’taki eylemleri bağlamında Türkiye’yi en fazla meşgul eden ikinci konu, IŞİD saldırılarından kaçan mülteciler meselesiydi. Kısa süre içinde Kürt bölgesine doğru yönelen IŞİD’in peşmerge güçleriyle iki gün süren çatışmanın ardından Kürtlerin yoğun
olarak yaşadığı Sincar ilçesini 3 Ağustos’ta ele geçirmesi bölgedeki
dengeleri önemli ölçüde değiştirdi. Daha önceden IŞİD saldırılarından kaçarak buraya yerleşen Türkmenlerin ve bölgede yaşayan Yezidilerin Sincar’dan dağlara doğru kaçması uluslararası kamuoyunun
dikkatini çekti ve kriz hızla uluslararası bir hal aldı. 200,000 civarında kişinin yerinden edildiği saldırı, bir taraftan Türkiye’ye büyük
bir insani göçün gelmesine neden olurken, diğer taraftan da Barzani’ye bağlı peşmerge güçlerinin prestij kaybına neden olmuştu.
Bir taraftan 30,000 civarında Yezidi Türkiye’deki çeşitli kamplara ve
aile yanına yerleşirken,15 diğer taraftan da Barzani’ye bağlı güçlerin
IŞİD karşısındaki yenilgisi Türkiye’yi uluslararası kamuoyu nezdinde Kürtlere yardım etmeyen ülke pozisyonuna sokmuştur.
BÖLGESEL KÜRT YÖNETIMI ILE İLIŞKILER

2014 yılı boyunca Erbil ile ilişkiler üç dinamiğin şekillendirdiği bir süreçten geçmiştir. İlki, Ankara, Erbil ve Bağdat üçgeninde
yaşanan, Kürt petrolünün uluslararası pazarlara nasıl ulaştırılacağı
meselesi, ikincisi, IŞİD’in Musul’u ele geçirmesinden sonra Kürdistan bölgesine yönelmesi, üçüncüsü de Suriye’nin kuzeyinde kurulan Kürt kantonu Kobani’ye yönelik IŞİD kuşatmasıdır. Ankara ve
Erbil ilişkilerini belirleyen bir başka dinamik ise Kürdistan Bölgesel
Yönetimi içindeki farklı partilerin arasındaki güç mücadelesi olmuştur. Bu durum en açık şekilde söz konusu partilerin Suriye’nin
kuzeyinde oluşturulan Kürt otonom yapılanmasına ilişkin politi-
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kalarında açığa çıkmıştı. Mesud Barzani’nin Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) PKK’ya yakın PYD’nin Suriye’de otonom bir
yapı kurmasına karşı çıkarken, Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve KYB’den ayrılan değişim hareketi
GORAN bu oluşumu destekliyordu.16 Dolayısıyla, Ankara ve Erbil
arasındaki enerji temelinde kurulan ilişkinin KDP’nin elini güçlendirmesi KYB ve GORAN’ı rahatsız etmekteydi.
Türkiye’nin Barzani yönetimi ile yakın ilişkisi Kürdistan bölgesindeki diğer güçlü parti olan KYB’yi bir taraftan PKK’yı daha
etkin bir şekilde desteklemeye yöneltirken, diğer taraftan da İran ile
olan ilişkilerini daha da güçlendirmeye itti. Buna ek olarak, IŞİD’in
Kerkük etrafında 2014’ün ikinci yarısından itibaren artan etkisi
KYB’yi İran’a daha da yakınlaştırdı ve KYB’ye bağlı peşmerge güçlerinin IŞİD ile mücadelesine destek veren İran, askeri olarak Kerkük
çevresine yerleşmeye başladı. Ankara’nın IŞİD’in Irak Kürt bölgesine ilerleyişi karşısında yavaş davranması ve yine IŞİD’in Kobani’yi
kuşatması sırasında buradaki Kürt oluşumu eleştirmesi KYB’deki
Türkiye karşıtı tutumu daha da güçlendirdi. Üstelik, Türkiye’nin
IŞİD’e karşı Erbil yönetimine yaptığı askeri ve ekonomik yardımlar
KYB cephesinde bir gerçeklik olarak kabul görmediği gibi, IŞİD’i
Türkiye’nin desteklediğine yönelik bir kanaat bu cephede güçlü bir
şekilde kendine yer buldu.17
GORAN, Türkiye ile ilişkilere KYB kadar “radikal” bakmasa da,
enerji işbirliği konusunda Bağdat’ın sürecin dışında bırakılmasına
ve Türkiye’ye fazla angaje olunmasına yönelik eleştirel bir pozisyon
takınmaktadır. Örneğin, GORAN Hareketi’nin politik araştırmalar bölümü başkanı, Dr. Muhammed Havrami, Temmuz ayında El
Cezire’ye verdiği söyleşide Barzani cephesini açık bir şekilde Türkiye’ye çok yakın durmakla eleştirmişti: “KDP, Türkiye ile bu kadar
yakın ilişki geliştirerek, bütün yumurtaları aynı sepete koyuyor. Bir
denge sağlamalıyız. Bütün komşularımıza tehdit olmadığımızı göstermemiz, komşularımız arasında denge sağlayabildiğimizi ispatla-
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mamız, Sünni-Şii çatışmasının tarafı olmayacağımızı vurgulamamız
gerek.”18 Kısacası Irak Kürdistanı söz konusu olduğunda Türkiye ile
ilişkilere yönelik üç farklı tutumun olduğu söylenebilir. Ankara ile
yakın ilişkiyi savunan KDP cephesi, Türkiye ile mesafeli bir ilişki
geliştiren ve daha çok İran’a yakın olan KYB ve bölgede dengeli bir
politika izlenmesi gerektiğini savunan GORAN hareketi.
Kürt bölgesi ile ilişkilere genel olarak bakıldığında 2013 yılından kalan en önemli konuların başında Kürt petrolünün uluslararası pazarlara ulaştırılması geliyordu. 2013 yılı boyunca Ankara
ve Erbil arasında enerji bağlamında sürdürülen temel ilişki, Kürt
petrollerinin dünya pazarlarına ulaştırılması noktasında boru hatlarının inşa edilmesi ekseninde şekillenmişti. 2014 yılına girildiğinde
ise petrol boru hattı inşası konusundaki tartışmalar yerini Ankara,
Bağdat ve Erbil arasında bu boru hattından petrol satışına izin verilip verilmeyeceği tartışmalarına bıraktı. Ocak 2014’te Irak Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani’nin, “Kürt hükümeti, (Bağdat
ile) anlaşmadan (Türkiye’ye) petrol satışı yapmama sözü verdi”
açıklaması Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından doğrulanmasa da, Türkiye’de depolanan Kürt petrolünün
satışı sorunu çözülemedi. Bağdat’taki Maliki yönetiminden gelen
güçlü itiraz, Kürt petrolünün uluslararası piyasalara satışının önündeki en önemli engeldi. Nitekim Bağdat’tan gelen sert itirazların
ardından, Mart ayının başında Kürt bölgesindeki Süleymaniye ve
Erbil kentlerine ziyaretlerde bulunan dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu şu ifadeleri kullanmıştır;
“Basra, Bağdat, Erbil, Diyarbakır ve Ankara eğer enerji boru hatlarıyla birbirine bağlanırsa o zaman bu ülkeler arasında barış tesis
edilmiş olur. Türkiye’nin, Irak politikasındaki en önemli ilkesi,
ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göstermektir. Tüm siyasi partilerin desteği ile bir enerji paylaşımı söz konusu olursa Irak çok
önemli bir konuma gelir… Türkiye olarak bizim Irak’tan beklediğimiz, Erbil ve Bağdat’ın bir prensip üzerinde anlaşmasıdır. Bu,
bizi çok mutlu eder. Irak’ta merkezi yönetimle bölgesel yönetim
arasında kurulabilecek herhangi bir diyaloğu ve mutabakatı, her-
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kesin kazanacağı, herkesin olumlu neticeler elde edeceği bir süreç
olarak değerlendiriyoruz.”19

2014 Mart ayı içinde Erbil ve Bağdat arasındaki görüşmeler kısmen sonuç verdi ve Kürt Bölgesel Yönetimi çıkardığı petrolün dörtte birini belirli bir süre boyunca “iyi niyet jesti” olarak Irak milli
petrol şirketi üzerinden satma teklifinde bulundu. Erbil ve Bağdat
arasındaki görüşmeler bu şekilde devam ederken, Ankara’nın temel
politikası Bağdat’ın da ikna edildiği bir petrol satışı şeklindeydi ve
bu durum bir kez daha dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız tarafından dile getirilmiştir. Taner Yıldız Kürt petrolünün Türkiye’deki depolarda stoklandığı ve henüz uluslararası piyasaya satılmadığı Mayıs ayı içinde şu ifadeleri kullanmıştı: “Şu anda
Tüpraş, Kuzey Irak petrolüyle alakalı herhangi bir talebinin olmadığını söyledi. Türkiye, en yüksek ham petrol tedarikini yaklaşık 6
milyon tonla Irak’tan yapıyor. Irak bizim için önemli, biz de Irak
için önemliyiz.”20
Türkiye’nin bu tutumu Erbil ve Bağdat arasındaki gerilimin
daha da derinleşmesi ile paralel gidiyordu ve Irak Petrol Bakanlığı
Mayıs ayı sonunda Kürtlerin petrol satışını durdurmak için Paris’teki Uluslararası Ticaret Odası’na başvuruda bulunmuştur. Buna tepki gösteren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanlığı
resmi sitesinde şu açıklamayı yayımladı: “Bütün petrol şirketlerinin
ve ilgili tarafların emin olmasını istiyoruz; Irak Petrol Bakanlığı’nın
tehditleri ve engelleme çabaları, Kürdistan petrolünün yurtdışına
sevkiyatını kesinlikle durduramayacak. Türkiye üzerinden petrol
akışı ve satışı devam edecektir.”21
Fakat, bütün bu tartışmaları bitiren bir dinamik Haziran ayı
içinde devreye girdi ve IŞİD’in Musul’u ele geçirmesi ve kısa süre
içinde Kürt bölgesine doğru ilerlemesi Ankara, Erbil ve Bağdat
üçgeninde yaşanan temel tartışma zeminini enerji konularından
güvenliğe kaydırdı. Benzer bir şekilde sert ve tavizsiz bir politika
izleyen Maliki’nin ABD ve bölge ülkelerinden gelen baskılar so-
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nucu başbakanlıktan çekilmesi Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiyi
yeni bir zemine kaydıran bir başka unsur oldu. IŞİD’den kaynaklanan güvenlik kaygıları karşısında daha işbirliği odaklı bir zemine kayan Bağdat ve Erbil ilişkileri, Kürt petrolünün uluslararası
piyasalara ulaştırılması noktasında bir uzlaşmanın sağlanacağına
yönelik umutları arttırdı. Kürt bölgesinin, Bağdat’ın bütçedeki
payı ödememesinden ve IŞİD tehdidinden dolayı yaşadığı ekonomik zorluk, uzlaşmacı siyasetin bir başka dinamiğini oluşturdu ve
Aralık ayında Bağdat ve Erbil yönetimi bir anlaşmaya vardıklarını
açıkladılar. Buna göre Bağdat, Erbil’in bütçedeki payını bırakmak
karşılığında, Kürt bölgesi günde 550.000 varil petrolü Irak Petrol
Bakanlığı’na gönderecekti.22 Yine bu kapsamda günlük 250.000
varil petrolün Türkiye üzerinden ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Ankara ve Erbil arasındaki ilişkilerin ikinci önemli konusu,
2014’ün ikinci yarısından itibaren gündemi işgal eden Kürt bölgesine yönelen IŞİD tehdidi ile nasıl başa çıkılacağıydı. IŞİD’in Musul’daki Türkiye konsolosluğundaki görevlileri rehin alması nedeniyle uzun bir süre Ankara, Erbil’e IŞİD’le mücadelesinde açıktan
destek sağlama imkânından yoksundu. Rehinelerin serbest bırakılmasından sonra kamuoyu Ankara’nın Erbil’e süreç içinde nasıl destek olduğuna dair bilgi sahibi olmaya başlamıştır. İlk olarak, Mesud
Barzani 13 Ekim’de Türkiye’nin kendilerine IŞİD konusunda yardımcı olduğunu belirten şu açıklamaları yapmıştır:
“Gerçekleri söylememiz lazım. IŞİD tarafından saldırıya uğradığımız ilk gece İranlılar bize silah dolu iki uçak gönderdi. Bu o an
için büyük bir yardımdı. Başkalarından da geldi. Ama gelen ilk silah yardımı İran’dandı. Türkiye’den de beklenirdi, Türkiye de daha
sonra gönderdi ama iç konjonktürlerinden dolayı bizden açıklamamamızı istediler. O zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyorlardı ve IŞİD’in elinde rehineleri vardı… Ben Türkiye’yi dost
olarak görüyorum. Ve Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’nin gelişimine karşı duracağını sanmıyorum. Bağımsızlık konusu ise başka bir
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konu. Açıkçası bağımsızlık konusunda Türkiye ve başka ülkelerin
nihai tutumlarının ne olacağını bilmiyorum. Ancak Türkiye ile bu
büyük ilişkiler devam ediyor ve kuvvetini koruyor. Elimizde Türkiye’nin IŞİD’İ desteklediğine dair veriler yok.”23

Davutoğlu da daha sonra yaptığı bir açıklamada konuyla ilgili
olarak şunları söylemiştir: “IŞİD saldırdığı gece Neçirvan Barzani
aradı, destek istedi. Biz o gece yardım gönderdik. Fakat biz o zaman
bunu söylemedik. Malum konsolosluk görevlilerimiz için çaba sarf
ediyorduk. ‘Yardımı göndereceğiz ama bunu ilan etmeyeceksiniz’
dedik.”24 Daha sonra konuyla ilgili olarak Vatan gazetesinden Hüseyin Yayman bir hayli tartışılan bir yazı kaleme aldı ve yazısında Erbil’deki MİT görevlilerinin peşmergelere yardım etmesi gerektiğine
yönelik raporuna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu konuda
isteksiz davrandığını yazdı.25
Fakat bu açıklamalara rağmen, Kürt kamuoyunda Türkiye’nin
IŞİD konusunda Erbil’e yardımcı olmadığına yönelik güçlü bir kanaat vardı ve bu algıyı değiştirmeyi amaçlayan dönemin Başbakanı
Davutoğlu 21 Kasım’da Erbil’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Davutoğlu’na ziyaretinde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı
Efgan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve MİT Müsteşarı
Hakan Fidan eşlik etti ve ziyaret sırasında Türkiye heyeti IŞİD’le
savaşan peşmergelerin eğitim kamplarını ziyaret etti. Erbil’in kuzeyindeki Soran ilçesi yakınlarında bulunan peşmerge eğitim kampına yapılan ziyaret Türk askerlerinin peşmergeye eğitim verdiğini
göstermesi açısından önemliydi. Böylelikle Ankara’nın Erbil’e sadece silah yardımında değil, aynı zamanda askeri eğitim yardımında
da bulunduğu kamuoyuna açıklanmıştır.26
Askeri yardımların yanı sıra, Türkiye, ayrıca Duhok’un Zaho
ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yaptırılan Bersiva çadır kampı gibi IŞİD’den kaçan sığınmacıların Kürt bölgesinde yaşamalarını kolaylaştırmak için çeşitli
yardımlarda bulundu.
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SONUÇ

2014 yılı, Türkiye’nin Irak politikası bağlamında önceki yıllara
göre çok daha karmaşık bir hal almış, Erbil ve Bağdat’a yönelik iki
farklı politika yerini Erbil, Bağdat ve Musul’a yönelik çok sayıda
dinamiğin devrede olduğu bir sürece bırakmıştır. Buna bir de IŞİD
saldırılarıyla yeniden gündeme gelen Irak Türkmenlerine yönelik
politika eklendiğinde, Türkiye-Irak ilişkilerinin çok boyutluluğu
daha da karmaşık hale gelmektedir.. 20 Kasım’da Bağdat’ı ziyareti
sırasında Türkmen vekillerle görüşen Davutoğlu, Türkmenlere yönelik her türlü insani yardımın yapılacağını açıklasa da, stratejik
olarak Türkmenlerle ilişkinin nasıl olacağı konusunda bir açıklama
yapmamıştır. Davutoğlu Şii Türkmenlerin IŞİD saldırılarından dolayı Telafer’i terk etmek zorunda bırakılmalarının önemli sonuçları
olduğunu belirtmiş, fakat IŞİD saldırıları nedeniyle Türkmenler
arasında derinleşen Şii-Sünni ayrımının nasıl ele alınacağı konusu
boşlukta kalmıştır.27
Bu karmaşık ilişkinin yanı sıra IŞİD’in yeni bir aktör olarak
Irak’ta ortaya çıkması Türkiye’nin bu ülke ile ekonomik ve siyasi
ilişkilerini önemli ölçüde negatif olarak etkilemiştir. Örneğin, Türkiye, 2013 yılında Bölgesel Kürt Yönetimi’ne en çok yatırım yapan
ikinci ülke olmuştu. Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Yatırımcılar Birliği’nin açıkladığı rapora göre, Türkiye 2013 yılında bölgeye 1.1
milyar dolarlık yatırımıyla, 2 milyar 527 milyon dolarlık yatırım
yapan Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından ikinci sırada geliyordu.28 Fakat 2014 yılında IŞİD tehdidinin Irak için bir güvenlik riskine yol açması özelde Ankara ve Erbil, genelde ise Türkiye ve Irak
arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkiledi. IŞİD faktörünün
bu negatif etkisine rağmen, IŞİD’in Ankara ve Bağdat arasındaki ilişkilerin düzelmesinde yapıcı bir rol oynadığı da söylenebilir.
Nitekim Irak’ta Maliki sonrası kurulan hükümetin Türkiye ile güvenlik temelinde yakınlaşma çabasının en önemli nedeni IŞİD’in
Bağdat için ciddi bir güvenlik problemi olmasıydı.
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KRONOLOJI
4 Mart
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Erbil ve Süleymaniye’ye ziyaret gerçekleştirdi.
15 Mart
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan
Barzani ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Van’da bir araya
geldi.
15 Mart
Neçirvan Barzani ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da
bir araya geldi.
16 Nisan
Irak’taki seçimler öncesinde Neçirvan Barzani ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da bir araya geldi.
11 Haziran IŞİD, Musul’daki Türk konsolosluğunu ele geçirdi ve 49 Türk
vatandaşını rehin aldı.
26 Haziran Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Neçirvan Barzani’yle Ankara’da
görüştü.
3 Temmuz
IŞİD rehin aldığı Türkiye uyruklu 31 kamyon şoförünü serbest
bıraktı
14 Temmuz Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani Ankara’da
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan R. Tayyip Erdoğan
ile görüştü.
20 Eylül
IŞİD yapılan diplomatik pazarlıklar sonucunda elindeki 49
konsolosluk rehinesini serbest bıraktı.
5 Kasım
İbrahim Caferi Türkiye’yi ziyaret etti.
20 Kasım
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bağdat’a ve Erbil’e giderek Irak
Başbakanı Haydar İbadi ve Mesut Barzani’yle görüştü.
19 Aralık
Başbakan Davutoğlu ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı
Neçirvan Barzani İstanbul’da bir araya geldi.
25 Aralık
Irak Başbakanı Haydar İbadi Türkiye’yi ziyaret etti.
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TÜRKIYE’NIN SURIYE
POLITIKASI 2014
CAN ACUN
Araştırmacı, SETA

Suriye’nin Fransız mandası altından kurtularak bağımsızlığını ilan ettiği 1946 yılından itibaren önce Hatay meselesi
ardından ise Fırat ve Dicle nehirlerinin kullanımı yüzünden gergin
bir tarihsel seyir izleyen Türkiye-Suriye ilişkilerinde, 1999 Adana
Mutabakatı önemli bir kırılma noktası olmuştur. Suriye’nin Kürt
kartını PKK lideri Abdullah Öcalan’a ev sahipliği yaparak sürdürmesini Türkiye’nin daha fazla tolere etmemesi ve askeri müdahale
tehdidinde bulunması iki ülke arasındaki olumlu sürecin başlaması
adına belirleyicidir. Türkiye’nin kararlılığı karşısında Suriye’nin geri
adım atarak Öcalan’ı sınır dışı etmesi ve 2000 yılında genç bir lider
olarak oğul Beşşar Esed’in babasının yerini ikame etmesi iki ülke arasında olumlu bir dönemi başlatmıştır. Türkiye’de çok boyutlu proaktif dış politika uygulamaları ile Ortadoğu’ya açılma politikası izleyen
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Ak Parti’nin iktidar olması, ardından 2003 yılında ABD’nin Irak
işgali ve Kürt meselesi bağlamında iki ülkenin ortak güvenlik tehdidi
algısı1 yakınlaşma sürecinde katalizör etkisinde bulunmuştur.
Irak işgali Suriye’yi ABD ve İsrail arasında bırakarak derin bir
güvenlik tehdidi algılamasına yol açarken, 2005 yılında Refik Hariri suikastinin arkasında Suriye olduğuna dair uluslararası kanaat Suriye’yi izole eden bir süreci beraberinde getirmişti. Böyle bir
konjonktürde Türkiye Neocon politikaların etkisinde olan ABD
yönetiminin hedefi haline gelen Suriye’yi uluslararası sistemin bir
parçası haline getirme gayretinde olmuş, İsrail-Suriye barış görüşmelerinde arabuluculuk rolü üstlenmiştir. 2004 yılında imzalanan
Serbest Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Suriye arasında ekonomik
açıdan karşılıklı bağımlılık temelinde dizayn edilen ilişkiler 2009
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulmasını öngören
anlaşma ve iki ülke arasında vize uygulamasını kaldırma kararıyla
sonuçlanmıştır.2 İki ülkenin liderlerinin karşılıklı ziyaretleriyle taçlandırılan ilişkiler, eko-politiğin yanısıra askeri bir hüviyet de kazanmaya başlamış, ortak tatbikatlar düzenlenmiştir.
Ancak ikili ilişkiler ivme kazanırken, Arap Baharı ile başlayan
süreç Türkiye-Suriye ilişkilerinde açılan on yıllık parantezin kapanmasına neden olmuş ve Türkiye ile Esed rejimini kısa sürede karşı
karşıya getirmiştir. Gösterilerin kısa sürede ülke sathına yayılması
sonrasında Tunus ve Mısır gibi ülkelerdeki otokratik liderlerin akibetinin getirmiş olduğu örneklem ile panikleyen Esed hükümeti,
geniş çaplı tutuklamalar, işkenceler ile polis şiddetine başvurmuştur.
Türkiye uzun bir süre daha Beşşar Esed ve Baas rejimini demokratikleşme adımları atması için cesaretlendirme yönünde diplomatik temaslarını sürdürmüştür. Bölge ülkeleri, Arap Birliği ve BM
zemininde çözüm aramış, ancak sonuçsuz kalan bu girişimler ve
rejim tarafından barışçıl göstericilerin katledilmesi ve siyasi alanın
tamamen yok edilmesi Türkiye’nin politikasında bir paradigma değişimine neden olmuştur. Türkiye gelinen bu aşamadan sonra Esed
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rejimi ile ilişkilerini tamamen keserek rejimin devrilmesi ve Suriye
halkının demokratik taleplerinin gerçekleşmesi için mücadele etmiştir. Türkiye bir yandan mülteciler ve insani yardımlar için açık
kapı politikası uygulayarak büyük bir maliyet yüklenmeyi göze alırken, bir yandan da Suriyeli muhalifleri bir araya getirme çabalarını
sürdürmüştür. Uluslararası ve bölgesel düzlemde Suriye meselesinin
çözülebilmesi için yoğun bir çaba sarf etmiştir. Türkiye kendi rolünü krizin çözümünde bölgesel sahiplenme olarak değerlendirmiştir.
Ancak krizin zaman içerisinde bölgesel ve küresel aktörlerin dahil
olduğu bir vekâletler savaşına dönüşmesi ve ılımlı muhalefetin verilen tüm sözlere rağmen adeta sahipsiz kalması ile radikal gruplar Suriye’de zemin kazanarak ön plana çıkmıştır. Özellikle 2014 yılında
Irak’taki sekteryan mücadeleden beslenerek etkinliğini artıran IŞİD
Suriye’ye de kanalize olarak oyunun önemli bir parçası olmuş, sahada Suriye muhalefetini baskı altına alırken, uluslararası zeminde
ise Batılı ülkelerin korkularını besleyerek Esed rejimine önemli bir
manevra alanı kazandırmıştır. Türkiye ise Kobani’deki IŞİD-PYD
çatışmaları üzerinden yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalmıştır.
Uluslararası koalisyonun Türkiye’den ayrışan bir politika izleyerek
IŞİD’e Irak-Suriye sathında askeri müdahaleye başlaması ile de yeni
bir denklem ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 2014 yılı boyunca Türkiye’nin Suriye politikasının temel parametrelerini; Esed rejiminin
tekrardan uluslararası meşruiyet zemini elde etmesini önlemeye yönelik siyasi çabalar, IŞİD’in oluşturduğu yeni tehditler ile mücadele,
Kobani’deki çatışmalar üzerinden oluşan yeni göç dalgası ile mücadele ve meselenin PYD/PKK bağlamında hem güvenlik hem de iç
siyasetteki izdüşümlerini yönetme çabası oluşturmuştur.
2014 YILI TÜRKIYE-SURIYE İLIŞKILERI

Suriye’ye ilişkin genel tablodaki tüm olumsuzluklara rağmen
2014 yılı çatışmaların durdurulmasına yönelik önemli bir siyasi
girişimle başlamıştır. Cenevre 2 süreci olarak adlandırılan siyasi ça-
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baların Suriye muhalefeti adına olumlu seyredebilmesi için Türkiye
önemli bir insiyatif almıştır. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Ahmed
Jarba başkanlığındaki Suriye Ulusal Koalisyonu (SUK) heyetiyle
2 Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da biraraya gelmiştir. SUK heyeti
görüşmede, sahadaki gelişmelerden derin endişe duyduklarını, rejimin bir yandan Cenevre 2’ye katılacağını söylerken, diğer yandan
varil bombaları dahil halka yönelik şiddeti en üst düzeye çıkardığını, bunun da rejimin samimiyetsizliğinin açık bir göstergesini teşkil
ettiğini belirtmiştir.3 Türkiye de SUK’un endişelerini paylaşarak
Esed rejiminin Cenevre 2 sürecini zaman kazanma taktiği olarak
kullanmasının önüne geçilebilmesi için uluslararası aktörler nezdinde girişimlerde bulunmuştur.
Cenevre 2 sürecine yönelik siyasi gelişmeler devam ederken Suriye bağlamında Türkiye açısından önemli bir gelişme daha meydana gelmiştir. Suriye’de IŞİD tarafından kaçırılan Milliyet gazetesi muhabiri Bünyamin Aygün için başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiştir. Suriye’de yaklaşık 40 gün rehin tutulan
Aygün’ün kurtarılması için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başta
olmak üzere ilgili devlet kurumları tarafından yoğun bir çalışma
içerisine girilmiş ve nihayetinde Aygün başarılı bir operasyonla
MİT’e bağlı Dış Operasyonlar Başkanlığının 8 kişilik bir ekibinin
eşliğinde Cilvegözü sınır kapısından Türkiye’ye getirilmiştir.4 Özellikle Batılı ülke basın mensuplarının infaz görüntülerine aşina olunan Suriye’de Aygün’ün kurtarılması Türk istihbaratı için önemli
bir başarı olarak kayda geçmiştir.
Cenevre 2 konferansının hemen öncesinde ise yeni bir gelişme
olmuş, Anadolu Ajansı, CNN ve The Guardian eş zamanlı olarak
Suriye’de rejim tarafından işlenen savaş suçlarının kanıtı olarak
sunulabilecek 11 bin kişiye ait olduğu ileri sürülen 55 bin kare
fotoğrafı yayınlamışlardır.5 Zamanlaması dikkate alındığında, bu
yayınların Cenevre 2 Konferansının hemen öncesine denk gelmesi
bağlamında Esed rejiminin toplantıda köşeye sıkıştırılması amacını
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taşımakta olduğu değerlendirilebilir. Ancak rejimden firar eden bir
polis fotoğrafçısının sızdırdığı iddia edilen bu görüntüler, uluslararası kamuoyunda beklenen ilgiyi yaratmamış ve uluslararası hukuki
merciler nezdinde bir süreç başlatılmasını sağlayamamıştır. Batılı
ülkelerin Suriye meselesindeki siyasetsizliği devam etmiştir. Dolayısıyla ortaya çıkan fotoğrafların Cenevre 2 Konferansı üzerindeki
etkisi de oldukça sınırlı kalmıştır. Türkiye, Birleşmiş Milletler başta
olmak üzere uluslararası platformlarda bu fotoğraflara dikkatleri
çektiyse de arzu edilen sonucu alamamıştır.
Suriye Ulusal Koalisyonu’nun Cenevre 2’ye dair endişelerinin
devam ettiği bir süreçte Türkiye’nin siyasi yönlendirmesinin de
katkısı ile SUK nihayetinde 18 Ocak’ta düzenlenen Genel Kurul
toplantısında Cenevre 2’ye katılım kararı almıştır. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklama ile ilgili kararı memnuniyetle
değerlendirmiştir.6 Ancak Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Cenevre Konferansı öncesi, “terör ihraç eden ülkeler” olarak nitelediği ve “Suriye’deki teröristlere yardım ve silah sağladığını” iddia
ettiği “Suudi Arabistan ve Türkiye üzerindeki baskının arttırılması
gerektiğini” ifade eden bir açıklamada bulunmuştur. Türkiye ise
bu açıklamaları sert bir şekilde kınamıştır. SUK’un sürece katılma
kararını netleştirmesinin ardından Cenevre 2 Konferansı olarak tanımlanan görüşmeler 22 Ocak’ta BM ve Arap Birliği Suriye Özel
Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi’nin arabuluculuğunda İsviçre’nin
Montrö kentinde gerçekleştirilmiştir. Konferans, Suriye Hükümeti
ve Suriye Ulusal Koalisyonu’nun ilk defa birlikte katılması hasebi ile önem arz etmiştir. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun
Cenevre 2 Konferansı’nda önemli bir konuşma yapmasının yanı
sıra ilgili liderlerle önemli temasları olmuştur.7 Ancak BM Genel
Sekreteri Ban Ki-moon tarafından yönetilen görüşmelerin gerek ilk
turundan gerekse 10 Şubat’ta başlayan dar çerçeveli ikincil toplantılardan herhangi bir sonuç çıkmamıştır. Bu toplantılarda özellikle
Rusya-İran bloğunun Körfez-ABD bloğuyla Suriye konusunda or-
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tak bir zemin oluşturulması amaçlanmış olsa da girişim başarısız
olmuştur. Türkiye ise Esed rejiminin iyi niyetten yoksun bir şekilde
hareket etmesinin çözümün önündeki en büyük engel olduğunu
ifade etmiştir.8
Cenevre 2 Konferansının başarısızlıkla sonuçlandığı bir ortamda, Türkiye ile Esed rejimi 22 Mart’ta sınır ihlali yapan Suriye’ye
ait iki adet MIG-23 uçağından birisinin Türk F-16’ları tarafından
düşürülmesi sonucu askeri açıdan karşı karşıya gelmişlerdir. Haziran
2012’de bir Türk keşif uçağının Lazkiye’nin güneyinde düşürülmesinden sonra Türkiye, Suriye’ye ilişkin “angajman kurallarını” değiştirmiş, bu doğrultuda Türkiye sınırına “güvenlik riski ve tehlikesi
oluşturacak şekilde” yaklaşan her Suriyeli askeri unsur, hedef haline
gelmişti. Yine değişen angajman kuralları çerçevesinde Türk F-16
uçakları, Eylül 2013’te Türkiye sınırını ihlal eden M-17 tipi bir Suriye helikopterini düşürmüştü. Sınır ihlali yapan rejime ait MIG-23
uçağının düşürülmesi sonrasında karşılıklı sert açıklamalar yapılmıştır. Uçağın vurulması hakkında açıklama yapan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan “Eğer sen benim hava sahamı ihlal edecek olursan
bundan sonra bizim tokadımız ağır olur”9 ifadelerini kullanırken,
Suriye Dışişleri Bakanı ise olayı “açık bir düşmanlık ve saldırganlık”
olarak tabir etmiştir. Türk yetkililer olayla ilgili olarak başta NATO
olmak üzere uluslararası toplum nezdinde girişimlerde bulunarak
bilgilendirme toplantıları düzenlemiş ve müttefiklerinden istediği
desteği temin edebilmiştir. Suriye Arap Haber Ajansı ise Türkiye’nin
verdiği bilgileri yalanlayarak vurulan uçağın Türkiye hava sahasında olmadığını, Lazkiye üzerinde muhalif kuvvetlere karşı bir hava
harekâtında olduğunu iddia etmiştir.10 Uluslararası kamuoyunda
uçağın düşürülmesi Türkiye’nin Esed rejimine verdiği açık bir cevap
olarak görülmüştür. Esed rejiminin askeri anlamda bir misilleme
yapmamayı tercih etmesi neticesinde askeri tansiyon düşmüştür.
Suriye rejimi çatışmaların tüm hızı ile devam ettiği bir süreçte ilginç bir hamle yaparak devlet başkanlığı seçimleri yapılacağını
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açıklamıştır. Türkiye, Şam’ın bu adımına sert tepki göstermiştir.
Davutoğlu Suriye’de mevcut şartlarda “seçim yapılabileceğini iddia
etmek bütün dünya ile alay etmektir” açıklamasında bulunmuştur.11
Yine Dışişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada “Meşruiyetini ve
ülkeyi yönetme ehliyetini uzun zaman önce kaybetmiş olan Suriye
rejimi tarafından sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 3 Haziran
2014 tarihinde düzenleneceğinin ilan edilmesi en hafif tabiriyle katledilen yüzbinlerce, sürgüne giden milyonlarca Suriyelinin hatırasına
ve uluslararası topluma karşı yapılmış bir saygısızlık ve küstahlıktır”
ifadelerini kullanmıştır. 3 Haziran’da rejimin kontrol ettiği alanlarda
ve yurt dışında yaşayan Suriyelilerin olduğu bazı noktalarda yapılan
seçimlerde beklendiği gibi Esed büyük bir oy oranı ile seçimleri kazanmıştır. Uluslararası anlamda ciddiye alınmayan seçimler rejimin
bir manipülasyon aracına dönüşürken, ancak rejimin açık destekçisi
olan İran ve Rusya gibi ülkeler tarafından kabul görebilmiştir. Türkiye ise seçimlerin hiçbir meşru zemin üzerine oturmadığını ifade
ederken, siyasi ve hukuki açıdan bağlayıcı olmadığını dile getirmiştir.
Yılın ikinci yarısından itibaren ise Suriye’ye ilişkin iki ana konu
Türkiye’nin politik önceliklerini belirlemeye başlamıştır. Bunlardan
ilki global ölçekte de daha fazla yankı bulan IŞİD ve buna bağlı
olarak ortaya çıkan özellikle Kobani merkezli gelişmeler olurken,
ikincisi Suriyeli mülteciler meselesiydi. Açık kapı politikası kapsamında 2014 sonu itibariyle yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacıyı
kamplarda ve şehirlerde misafir eden Türkiye için bu durum ekonomik ve siyasi açıdan büyük bir maliyet yaratmaktadır.
IŞİD-ESED DENKLEMI’NDE
TÜRKIYE’NIN GÜVENLIK POLITIKASI

IŞİD’in Irak’taki sekteryan çatışmalardan beslenerek etkinliğini
arttırması ve Musul ve Tikrit gibi önemli şehirlerin kontrolünü
kısa sürede ele geçirmesinin Suriye üzerinde ciddi etkileri olmuştur. IŞİD, Merkezi Irak Ordusu’ndan elde ettiği yüksek teknolojik
silahları Suriye’ye de taşıyarak burada Rakka ve Deyr-i Zor gibi

195

1 96

/

T ürkiye ’ nin S uriye P olitikası 2014

önemli kentlerde kendini tahkim etmiş, Tel Abyad ve Munbiç
bölgeleri dahil Türkiye sınırında geniş bir alanı kontrol etmeye
ve başta Özgür Suriye Ordusu olmak üzere muhalifler üzerindeki
baskısını arttırmaya başlamıştır. Böyle bir konjonktürde uzun bir
dönem IŞİD’e karşı harekete geçmeyen başta ABD olmak üzere
Batılı aktörler, kendi vatandaşlarının gittikçe artan bir oranda savaşçı olarak IŞİD’e katılmaya başlamasının yanı sıra Irak Kürdistan
Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) başkenti Erbil’in düşme noktasına
gelmesi ve Bağdat’ın artan bir şekilde tehdit altına girmiş olması
sonrasında IŞİD’i doğrudan hedef almaya başlamışlardır. ABD bir
yandan 8 Ağustos 2014 itibarıyla Merkez Kuvvetler Komutanlığı
(CENTCOM) tarafından koordine edilen havadan acil müdahaleye başlayarak12, IŞİD’in kuzeyde IKBY’ye yönelik ilerleyişini durdurmaya uğraşırken, diğer yandan ise IŞİD’e karşı bir uluslararası
koalisyon oluşturulması için aktif olarak çalışmaya başlamıştır.
ABD 4-5 Eylül tarihlerinde Galler’de yapılan NATO Zirvesi’ni de
uluslararası bir koalisyon kurmak amacı ile kullanmak istemiş; İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Batılı müttefiklerinin yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölge
ülkelerini de içeren bir koalisyon kurmak için harekete geçmiştir.
Bu çerçevede ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel Ankara’da, Dışişleri Bakanı John Kerry de Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün’de
destek aramıştır.
ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD hedeflerinin havadan
bombalanması, karada savaşan dost unsurların desteklenmesi, ekonomik izolasyon ve insani yardım başlıklarından oluşan dört aşamalı stratejisini açıklamasından sonra Türkiye, ABD, Mısır, Ürdün
ve Körfez İşbirliği Konseyi’ne üye ülkelerin katılımıyla Cidde’de
IŞİD’e yönelik ‘Terörle Mücadele Toplantısı’ yapılmıştır. Ancak
Suudi Arabistan’ın da yer aldığı 10 Arap ülkesi ‘üzerlerine düşeni
yapacaklarını’ söyleyerek, ABD’nin planını desteklediklerini açıklarlarken, Türkiye deklarasyona imza atmamıştır.13
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Türkiye’nin koalisyonun aktif parçası olmama isteğinin gerekçesi, Musul’da IŞİD tarafından rehin alınan konsolosluk çalışanlarının güvenliği olduğu şeklinde dile getirilse de esasında Irak ve
Suriye’ye yönelik başta ABD olmak üzere Batılı muhatapları ile
temel bir stratejik ayrım içerisine girmesinden kaynaklanmıştır.
Koalisyon temel olarak IŞİD’i hedeflerken, Türkiye ise IŞİD’i bir
sonuç olarak değerlendirip, bölgedeki kaos ve istikrarsızlığın temel
sebebinin Esed rejimi olduğunu ortaya koymuş, Esed’i doğrudan
hedeflemeyen hiçbir sürecin parçası olmayacağını deklare eden bir
politika ortaya koymuştur.
Uluslararası Koalisyonun IŞİD’i temel öncelik olarak görmesi
ve askeri müdahalesini yoğunlaştırması; Esed rejimine yeni dönemden yararlanma adına tekrardan uluslararası meşruiyet zemini
arayışı için bir kapı aralamıştır. Uluslararası terörizmle mücadelede
kendini kullanışlı bir aktör olarak sunma gayretine giren Suriye,
koalisyon uçaklarının Suriye hava sahasını kullanmasına göz yumarak yeni bir pozisyon oluşturmuştur. Suriye Dışişleri Bakanı Velid
Muallim yaptığı bir açıklamada terörle mücadele konusunda uluslararası toplumla işbirliğine hazır olduklarını söylemiştir. Muallim,
IŞİD’e yönelik Suriye’de düzenlenecek hava saldırılarını olumlu
bulduklarını ancak kendileri tarafından koordine edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.14 ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler Türkiye’ye koalisyonun aktif parçası olması için büyük bir baskı yapmaya
başlarlarken, böyle bir konjonktürde Batı basınında Türkiye’nin
IŞİD’e dolaylı yollardan destek olduğunu iddia eden sistemli bir
propaganda süreci başlatılmıştır. Ankara, kendisine politika dayatmaya çalışan bu manipülatif kampanyaya karşı manevra yapma ihtiyacında kalmıştır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye gelen NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ankara’da yaptıkları görüşme
sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye tek başına
kara operasyonu yapmayacak açıklamasında bulunmuştur. Ça-
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vuşoğlu sözlerinin devamında “Bugün Suriye’de Esed rejimi kaldıkça zulüm, gözyaşı, katliamlar devam edecektir. Esed rejimi 200
binden fazla insanını öldürmüştür. Esed rejimi bugün Suriye’deki
ve bölgedeki istikrarsızlığın sebebidir. Esed rejimi kaldıkça bugünkü durum devam edecektir.” ifadeleri ile Türkiye’nin pozisyonunu
bir kez daha net bir şekilde Batılı müttefiklerine iletmiştir.
TAMPON-GÜVENLI BÖLGE TARTIŞMALARI

Uluslararası Koalisyonun Esed rejimini devirmeye yönelik bir
adım atmayacağının görülmesi Ankara’yı alternatif politikalar geliştirme durumunda bırakmıştır. Türkiye bir yandan Esed rejiminin
yeni konjonktürden yararlanarak tekrardan uluslararası meşruiyet
zemini yakalamasını engellemeye çalışan siyasi hamleler yaparken,
diğer taraftan ise Suriye’de yaşanan insani maliyeti en aza indirebilmek ve kendi güvenlik önceliklerini sağlayabilmek için Suriye
sınır hattında tampon bölge tartışmalarını tekrardan gündeme
getirmiştir.15 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretten dönerken uçakta gazetecilere yaptığı
açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırda tampon bölgeye ihtiyaç olup olmadığı, olursa hangi hat boyunca olabileceği konusunda çalışma yürüttüğünü ve bu planlamalara bakarak gerekli olması
halinde tampon bölge oluşturulması yönünde karar verilebileceğini
söylemiştir.16 Ardından Erdoğan başkanlığında, tampon bölge meselesinin ele alındığı Başbakan ve Genelkurmay Başkanının ve ilgili
bakanların katıldığı bir güvenlik zirvesi yapılmıştır. Zirveye Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Efkan
Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve MİT Müsteşarı Hakan
Fidan da katılmıştır. Zirvede, uçuşa yasak bölge ve tampon bölge
konularının 21 Eylül’de New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kurulu’nda Türkiye’nin müttefikleriyle yeniden görüşülmesi kararı alınmıştır. Ancak 31 Ağustos 2012’de BM Güvenlik
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Konseyi’nde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir insani tampon
bölge oluşturulması teklifinin reddedilmesine benzer şekilde bu girişimden de bir sonuç alınamamıştır.
KOBANI ÇATIŞMALARI

2003 yılında PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak kurulan ve
Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde örgütsel faaliyet içinde
bulunan PYD, Arap Baharı sonrasında devlet otoritesinin zaafa
uğramasından yararlanarak çeşitli bölgelerin kontrolünü ele geçirmiştir. PYD’nin oluşturduğu silahlı grup Halk Savunma Birlikleri-Yekîneyên Parastina Gel (YPG) güçleri ülkenin kuzeyinde,
Kürtlerin yoğunluklu yaşadığı yerlerden rejim güçlerinin çekilmeye başlamasıyla Kobani (Ayn el-Arab), Amude ve Afrin’i bir çatışma yaşanmaksızın ele geçirmiştir. PYD, Kamışlı ve Haseke şehir
merkezlerini ve civar köylerini de Esed rejimiyle birlikte yönetmeye başlamıştır. PYD hakimiyetini tahkim ettiği Kürt bölgelerinde
Cezire, Afrin ve Kobani (Ayn el-Arab) kantonlarını ilan ederek,
bu bölgeleri oluşturduğu yerel idarelerle yönetmeye çalışmıştır.
Ancak Irak-Suriye hattında etkinliğini artıran IŞİD’in Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve diğer muhalif unsurların çekilmesi ile PYD
unsurları ile karşı karşıya gelmesi neticesinde bu iki örgüt arasında
yoğun çatışmalar yaşanmaya başlanmıştır. Diğer bir ifade ile askeri açıdan görece kolay hedef olan ve etrafı IŞİD tarafından kuzeyde Carablus’tan başlayıp güneyde Sarrin’e uzanan, doğuda ise Tel
Abyad olmak üzere kuşatma altında tutulan Kobani bölgesi IŞİD
güçlerinin hedefi olmuştur.17 Eylül 2014 itibariyle kırsal kesimi
ve kent merkezinin önemli bir kısmının IŞİD’in eline geçmesi
neticesinde Türkiye’ye çok yoğun bir mülteci akını başlamıştır.18
Kobani’den Urfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Mürşitpınar sınır
kapısından Türkiye’ye yönelen Kobanili sığınmacı akını “çok kısa
bir sürede çok yoğun olarak” gerçekleşerek Suriye’den şimdiye
kadar gelen sığınmacılardan farklı bir düzlemde tezahür etmiştir.
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Ciddi güvenlik zafiyetleri de yaratan sürecin yönetilmesi iç siyasi
dinamikler açısından da önem arz etmiştir.
Kobanili mültecilerin Türkiye’ye sığınmasına etnik milliyetçi
Kürt hareketi hızla yanıt vererek, süreci siyasi mobilizasyona dönüştürmeye çalışmıştır. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Kobani Kriz Koordinasyonu adı altında bir yönetim ve idare mekanizması oluşturarak AFAD’a ve diğer devlet kurumlarına paralel bir yapılanmaya
gidilmiştir. IŞİD’in Kobani kuşatmasının ağırlaştığı bir dönemde
etnik milliyetçi Kürt hareketi Türkiye’de başka bir dinamiği tetiklemiş, KCK ve siyasal uzantıların “süresiz eylem çağrısı” ile birlikte
örgüt sempatizanları ile Kobani duyarlılığı manipüle edilerek kitleler sokaklara dökülmüşlerdir. Süreç içerisinde Türkiye’nin IŞİD’e
destek verdiği propagandası yoğun bir şekilde işlenerek öfke patlamasına neden olunmuştur. 40’a yakın ilde onlarca kişinin ölümü ile
sonuçlanan olaylar neticesinde birçok ilde sokağa çıkma yasağı ilan
edilmek zorunda kalınmıştır. Yüzlerce insanın da yaralandığı çatışmalarda şehir merkezlerinde bulunan birçok iş yeri, kamu binası,
parti merkezleri ve belediye binaları ateşe verilmiştir. Eylemlerin
ulaştığı boyut Çözüm Süreci’ni tehdit eder bir hale gelmiştir.19
Kobani meselesi Türk iç siyasetinde önemli bir krize neden olurken, Uluslararası Koalisyon da IŞİD’e yönelik saldırılarının ağırlığını Kobani’ye kaydırmış, buradaki PKK/PYD unsurlarını karadaki dost muharip unsurlar olarak görerek askeri yardım yapmaya
başlamıştır. Türkiye kendisi için tehdit olarak gördüğü unsurların
askeri açıdan desteklenmesine sert tepki göstermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Obama’ya böyle bir adımı Türkiye’nin kabul
etmeyeceğini aktardığını ifade ederken, Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamuoyunu tatmin etmek için sadece Kobani’ye yardıma yönelik bir stratejiyi kabul etmeyeceklerini açıklamıştır. Davutoğlu,
BBC’ye verdiği mülakatta Suriye konusunda bütünlüklü bir stratejiden yana olduklarını belirtirken, “Sınırımızda Suriye rejimini,
IŞİD’i ve PKK’yı görmek istemiyoruz” diyerek net bir mesaj ver-
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miştir. Türkiye 3 Ekim’de TSK’ya Suriye ve Irak’ta sınır ötesi operasyon ve müdahale yetkisi veren tezkereyi Meclis’ten geçirerek önemli
bir adım atmıştır. Tezkere 98 milletvekilinin ret oyuna karşılık 298
vekilin kabul oyuyla kabul edilmiştir. Tezkere, Irak ve Suriye’den
kaynaklanan terör tehditlerine karşı Türk askerinin yabancı ülkelere
gönderilmesinin yanı sıra, yabancı silahlı kuvvetlerin de Türkiye’de
bulunması ve geçişi konusunda hükümete yetki verirken, hükümetin manevra kabiliyetini artırmıştır. Şam yönetimi ise tezkereye sert
tepki göstermiş; Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat,
Türkiye’nin Suriye’ye askerî harekât düzenlemesi durumunda, bunun “saldırı” olarak kabul edileceğini açıklamıştır. ABD Kobani’deki PKK/PYD unsurlarını havadan silahlandırmaya başlayınca, Türkiye taktiksel bir adım atarak IKBY’ye bağlı Peşmerge güçlerinin
ve Özgür Suriye Ordusuna bağlı bazı birliklerin Türkiye üzerinden
Kobani’ye geçişine izin vererek PKK/PYD’nin etkisini dengelemeye çalışmıştır. 3 Ekim’de çıkartılan tezkere bu anlamda hükümetin
elini kolaylaştırmıştır. Türkiye’nin bu manevrası uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı sistematik bir şekilde sürdürülen “IŞİD’e
karşı mücadelenin bir parçası olmadığına” yönelik eleştirileri perdelemeye yönelik de önemli bir adım olmuştur.
TÜRKIYE’NIN SURIYELI SIĞINMACILARA
YÖNELIK POLITIKASI

Suriye’de dördüncü yılına giren çatışmalar sonucunda insani
maliyet giderek artarken Türkiye kendi imkan ve kabiliyetleri ile
elinden gelen çabayı sürdürmeye devam etmektedir.
2011 yılından itibaren sürdürdüğü açık kapı politikasına 2014
yılı boyunca da devam etmiştir. AFAD Aralık 2014 verilerine göre
Türkiye’deki toplam Suriyeli mülteci sayısı 1.653.619’dur. Ancak
genel değerlendirmeler bu rakamın 2 milyon bandına ulaştığını göstermektedir. AFAD rakamlarına göre Suriyeli mültecilerin
229.696’sı kamplarda; 1.423.923’ü ise kamp dışında yaşamaktadır.
Hatay ili Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde 2’şer çadır kent, Rey-

201

2 02

/

T ürkiye ’ nin S uriye P olitikası 2014

hanlı’da 1 geçici kabul merkezi, Şanlıurfa ili Ceylanpınar, Akçakale
ve Viranşehir’de 1’er, Gaziantep ili İslahiye, Karkamış ve Nizip’te
1’er, Kahramanmaraş Merkez’de 1, Osmaniye Cevdetiye’de 1, Adıyaman’da 1, Mardin Midyat ve Nusaybin’de 1’er ve Adana Sarıçam’da 1 çadır kent ile Kilis’te 2, Hatay Apaydın, Şanlıurfa Harran,
Malatya Beydağı ve Gaziantep Nizip’te 1’er konteynır kent olmak
üzere toplam 16 çadır kent, 1 geçici kabul merkezi ve 6 konteynır
kent bulunmaktadır.
PYD-IŞİD çatışmalarının yoğunlaşmasından ötürü kısa bir
süre içerisinde evlerini terk ederek Mürşitpınar sınır kapısından
Türkiye’ye sığınan 200 bine yakın sayıda Kobanili de Türkiye’nin
mülteci yükünü artırmıştır. Genel mülteci sürecinin dışında birkaç gün içerisinde kabul edilmek durumunda kalınan 200 bin
Kobanilinin oluşturduğu krize acil bir yanıt verilmeye çalışılmış,
AFAD tarafından Suruç ilçesinde Yatılı Bölge Okullarında (YBO)
ve etrafında oluşturulan çadırlarda Kobanili mülteciler ağırlanmaya
çalışılmıştır. Gelenlerin çok büyük bir kısmı Suruç ve köylerine,
geriye kalanın önemli bir kısmı da Urfa merkez ve civar illere dağılmışlardır. AFAD, Kobanili mültecilerin sığınmasına yönelik olarak
35 bin kişilik Suruç Konaklama Tesisini hızlı bir şekilde inşa ederek
faaliyete geçirmiştir.
Suriye’deki çatışmalardan kaçan Suriyelilerin 100 bine yakını
sınıra kurulmuş kamplarda ve diğer 130 bine yakını ise sınırın sıfır
noktasında barınmaktadırlar. Suriye tarafında sınır boyunca kurulmuş 25 kamp bulunmaktadır. Bu kamplara ilişkin yardımlar da
yine AFAD koordinasyonunda, fakat sınır aşırı olduğu için Türk
Kızılayı aracılığıyla gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Ulusal
ve uluslararası STK’ların bağışları Türk Kızılayı aracılığıyla sınır
hattı boyunca kurulan bu kamplara ulaştırılmaktadır. Bu yardımlara ek olarak Türk Kızılayı ve STK’lar Suriye’nin içlerine doğru zor
şartlar altında yaşayan Suriyelilere de insani yardım malzemeleri
ulaştırmaya devam etmektedir. Türkiye Ekim 2014 tarihinde Geçi-
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ci Koruma Yönetmeliğini çıkarıp bir dizi politika ve mevzuat oluşturarak hukuki açıdan da mülteci meselesine yönelik bazı adımlar
atmıştır.20 Ancak yaklaşık 2 milyon mülteci için Türkiye’nin harcadığı para miktarı devlet ve STK’lar birlikte olmak üzere 4,5 milyar
doları aşmış bir durumdayken Lübnan, Ürdün, Irak’ta çok daha
zor şartlarda yaşayan mülteciler için bir cazibe yaratarak yeni bir
mülteci akınına sebep olmak istememektedir. Bu anlamda mültecilere yönelik entegrasyon süreci konusunda henüz netleşmiş bir
strateji geliştirilmiş değildir.
KRONOLOJI
2 Ocak
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Ahmed Cerba başkanlığındaki Suriye Ulusal Koalisyonu (SUK) heyetiyle 2 Ocak 2014 tarihinde
İstanbul’da bir araya gelmiştir
5 Ocak
Suriye’de kaçırılan Gazeteci Bünyamin Aygün, MİT’in Dış
Operasyonlar Başkanlığına bağlı 8 kişilik tim eşliğinde Cilvegözü sınır kapısından Türkiye’ye getirilmiştir.
21 Ocak
Anadolu Ajansı, CNN ve The Guardian tarafından eşzamanlı
olarak Suriye’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenmiş
suçlara delil niteliğinde 11 bin kişiye ait olduğu ileri sürülen 55
bin kare fotoğraf yayınlanmıştır.
22 Ocak
Suriye’de siyasi bir çözüm arayışı kapsamında Cenevre 2 Konferansı, İsviçre’nin Montrö kentinde BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi’nin arabuluculuğunda
başlamıştır.
10 Şubat
Suriye’deki çatışmaların sona erdirilmesini amaçlayan Cenevre
2 Konferansı’nın ikinci turu başlamıştır.
22 Mart
Suriye’ye ait sınır ihlali yapan savaş uçağı, Türk F-16’ları tarafından havadan havaya füzeyle düşürülmüştür.
3 Haziran
Suriye’de rejimin kontrolü altındaki bölgelerde devlet başkanlığı
seçimi yapılmıştır.
30 Haziran IŞİD, lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’yi halife ilan ederek ismini
“İslam Devleti” olarak değiştirmiştir.
14 Eylül
IŞİD, Suriye’nin Türkiye sınır kenti Kobani’yi (Ayn el-Arap)
büyük ölçüde ele geçirmiş, Türkiye’ye büyük bir göç dalgası
başlamıştır.
2 Ekim
Hükümete sınır dışına asker gönderme ve operasyon yapma
yetkisi veren Irak-Suriye tezkeresi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.
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4 Aralık

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından Kobani’ye gönderilen
ilk Peşmerge grubu Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmiştir.

NOTLAR
1. Suriye’de 2004 yılında Kamışlı’da yaşanan Kürt ayaklanması tehdit algılamasını körüklemiştir. Bütün bunlar Suriye’yi ve Türkiye’yi bölgedeki Kürt
hareketlere karşı mücadele noktasında yakınlaştırmıştır.
2. Veysel Ayhan (Kasım 2009), “Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni Bir Dönem: Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi,” setav.org. Erişim tarihi:
29 Ağustos 2012.
3. Dışişleri Bakanlığı Açıklaması: 2 Ocak 2014
4. “Gazeteci Bünyamin Aygün özgür”, NTVMSNBC, 5 Ocak 2014.
5. “Suriye’de Savaş Suçu Belgeleri,” AA, 20 Ocak 2014.
6. “Suriye Ulusal Koalisyonu’nun bugün (18 Ocak) düzenlenen Genel Kurul
toplantısında, 22 Ocak 2014 tarihinde başlayacak Cenevre II Konferansına katılınması yönünde aldığı karardan memnuniyet duyuyoruz. Suriye
halkının meşru temsilcisi olan Ulusal Koalisyon, aldığı bu karar ile siyasi
çözümden yana tutumunu, rejimin üç yıla yakın bir zamandır süregiden
mezalimine karşın demokratik ve barışçıl bir Suriye hedef ve iiradesini
ortaya koymuş bulunmaktadır.” Dışişleri Bakanlığı Açıklaması: 19 Ocak
2014, Suriye Ulusal Koalisyonu’nun Cenevre II Konferansına Katılım Kararı Hk.
7. Dışişleri Bakanlığı açıklaması: 22 Ocak 2014
8. Ufuk Ulutaş, Halid Hoca, Suriye Devrim mi, Bölünme mi?, SETA Analiz,
Mayıs 2014.
9. “Türkiye Suriye savaş uçağını düşürdü”, BBC, 23 Mart 2014. Erişim tarihi: 23 Mart 2014.
10. “Türkiye, Suriye Uçağını Suriye Hava Sahasında Düşürdü”, Sana Haber
Ajansı, 23 Mart 2014.
11. “Suriye’nin Dostları Çekirdek Grubu Toplantısı sona erdi”, AA, 15 Mayıs
2014.
12. CENTCOM tarafından yönetilen hava saldırıları genellikle İnsansız
Hava Araçları ile gerçekleştirilirken, 11 Eylül itibarıyla toplam hava sorti
sayısı 150’ye ulaşmıştır. Ancak bu yoğunluk full ölçekli bir müdahaleden
ziyade, gerekli görüldüğü takdirde yapılan stratejik nokta saldırılar olduğunu göstermektedir.
13. “Türkiye Cidde’de imza atmadı”, Haber 7, 12 Eylül 2014.
14. “İşbirliğine hazırız”, Sabah, 26 Ağustos 2014.
15. Tampon bölge olarak adlandırılan alan, tehdidin gelebileceği ülkenin sınırları içerisinde güvenli bir bölge oluşturulmasına dayanan bir uygulamayı
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ifade etmektedir. Suriye’de çatışmaların yaşanmaya başlamasını müteakip,
Türkiye şimdiye kadar daha önceki 1991 Körfez harbi tecrübelerine dayanarak Suriye sınırlarında bir tampon bölge oluşturulması, bunun uçuşa
yasak bölge ile de desteklenmesi gerektiğini dile getirmiş olsa da, bu uluslararası aktörler nezdinde kabul görmemiştir. Türkiye ise kendi imkanlarıyla
Suriye içinde sıfır noktasında mülteci kampları inşa edip, Suriye’ye yönelik
askeri angajman kurallarını değiştirerek de-facto bir güvenlik alanı oluşturmaya çalışmıştır.
“TSK, sınıra tampon bölge konusunda çalışıyor”, Sputnik News, 16 Eylül
2014.
Can Acun, Hüseyin Öner, “IŞİD-PYD Çatışmasının Sıcak Cephesi: Ayn
El-Arab (Kobani)”, SETA Perspektif, Ekim 2014.
A.g.e., s. 6.
Yunus Akbaba, “6-7 Ekim Olayları ve Çözüm Süreci”, SETA Perspektif,
Ekim 2014.
2014 yılına kadar Lübnan en çok Suriyeli misafir kabul eden ülke idi, ancak 2014’ün sonuna doğru Türkiye birinci sıraya yükseldi. Suriyeli sığınmacılara ilişkin BM verileri için bkz. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/
regional.php.
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TÜRKIYE’NIN MISIR
POLITIKASI 2014
İSMAIL NUMAN TELCI
Araş. Gör., Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi

Türkiye’nin Mısır’a yönelik siyaseti bu ülkede 3 Temmuz 2013’te gerçekleşen askeri darbe sonrasında gerilen ilişkiler nedeniyle düşük bir profilde seyretti. O dönemde başbakan olan Recep
Tayyip Erdoğan’ın Mısır’daki askeri darbeye ve sonrasında Müslüman
Kardeşler hareketine yönelik baskı politikalarına sert tepki göstermesi
iki ülke arasındaki ilişkileri ciddi anlamda zedelemiş, Mısır hükümetinin Türkiye’nin Kahire Büyükelçisini istenmeyen adam ilan etmesiyle
en düşük seviyeye gelmiştir. Bu durumun gölgesinde geçen 2014 yılında Ankara ve Kahire arasındaki tansiyon düşürül(e)memiştir. Daha
önceki yıllara nazaran siyasi temaslar asgari düzeyde gerçekleşirken,
bu durum kültürel, toplumsal ve ekonomik ilişkileri görece az etkilemiştir. Hatta ekonomik ilişkilerde önceki yıllara nazaran iyileşme
gerçekleşmiş, Türkiye’nin Mısır’a olan ihracatında artış görülmüştür.
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Tüm bu gergin ortama ve ilişkilerdeki kötüleşmeye rağmen
Türkiye dış politikasında Mısır önem arz etmektedir. Siyasi ilişkilerin düşük seviyede cereyan etmesine rağmen bölgesel bazı meselelerde Ankara’nın Kahire’yle temas etmesi gerekebilecektir. Bu
yüzden Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin seyrine dair tespitler
ve analizler gelecekteki politikalar için hayati önem taşımaktadır.
Bu çalışma 2014’te Türkiye’nin Mısır’la düşük seviyedeki ilişkilerini
ele alırken siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik etkileşimlere ışık
tutmayı hedeflemektedir.
MISIR’DAKI TOPLU İDAM KARARLARI
VE TÜRKIYE’NIN TEPKISI

Her ne kadar 2014 yılında iki ülke arasında doğrudan karşılıklı
görüşmeler gerçekleşmediyse de siyaset yapıcıları zaman zaman verdikleri demeçler ve tepkilerle hem birbirlerine hem de kamuoylarına mesajlar vermeyi sürdürmüşlerdir. Bununla birlikte toplumsal
düzeyde de bir mesajlaşma cereyan etmiş, özellikle Mısır’daki darbe yönetiminin aldığı bazı kararlar Türkiye’deki sivil toplum hareketlerince tepkiyle karşılanmıştır. Bu açıdan bakıldığında iki ülke
arasındaki soyut etkileşim hem siyasi hem de toplumsal düzeyde
gerçekleşmiştir denilebilir.
Siyasi açıdan Ankara’nın Mısır’daki darbe karşısındaki tutumu
ilk günkü pozisyonuyla paralel biçimde devam etmiştir. Başta o
dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan ve dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok
siyasi aktör zaman zaman yaptıkları açıklamalarla yıl boyunca Mısır’daki Abdülfettah el-Sisi yönetimine tepki göstermişlerdir. Bu
tepkilerin dozu darbe yönetimine destek olan Mısır yargısının kimi
kararları ya da Mısır hükümetinin bazı uygulamalarına bağlı olarak
zaman zaman yüksek düzeylere ulaşmıştır.
Bunlardan en öne çıkanı Mısır’da darbe karşıtlarına verilen toplu idam cezasıydı. Mısır’ın Minya kentindeki Ceza Mahkemesi’nin
Mart ve Nisan aylarında verdiği iki kararda önce 529 kişiyi daha
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sonra da 683 kişiyi idam cezasına çarptırması Türkiye’de resmi düzeyde tepkiyle karşılanmıştır. Türkiye, sanıkların hiçbir avukat tarafından savunulmadığı ve ilkinde 20 ikincisinde 9 dakika süren duruşmaların ardından verilen 529 ve 683 idam kararını2 eleştirerek
farklı düzeylerde kınama mesajları yayınladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan dört partinin de imzasının yer aldığı bir deklarasyonla Mısır’da alınan idam
kararlarına tepki gösterildi. Deklarasyonda, “Siyasi gerekçelerle verilmiş olan idam cezalarının sadece Mısır halkını değil, bütün insanlığın vicdanını sızlatacağı açıktır. Bunun, Mısır’daki gerginlikleri
daha da artırabileceği ve intikam hislerine dönüşebileceği endişesini
taşıyoruz” denilerek cezaların uygulanmaması konusunda Mısır yönetimi uyarılmıştır.3
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Söz konusu kararlar,
başta adil yargılama ve yaşama hakkı olmak üzere, hukukun evrensel
ilkeleriyle bağdaşmamakta; Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde
kayıtlı temel hak ve özgürlükleri açıkça ihlal etmektedir. Uluslararası
topluma kabul edilemez nitelikteki bu kararlara gerekli tepkiyi vermesi için çağrıda bulunmaktayız” diyerek tepki gösterilmiştir.4
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yaptığı bir basın açıklamasında idam kararlarını eleştirmiştir. Mısır’da demokrasinin askıya
alındığı bu dönemde bu türden siyasi kararların yanlış olduğunu
ve kabul edilemeyeceğinin altını çizen Gül, Mısır yönetimini idam
cezalarını uygulamamaya çağırmıştır.5
Başbakan Erdoğan da TBMM’de partisinin grup toplantısında
yaptığı konuşmada Mısır’da alınan idam kararlarını ve uluslararası
toplumun tutumunu sert bir dille eleştirdi: “683 kişi hakkında da
9 dakikada idam kararı alındı. Dünyanın ilgisizliği, hatta Mısır’daki
darbeyi susarak onaylaması ne yazık ki bu pervasızca kararlarda teşvik edici rol oynadı.”6 Türkiye’deki siyasi partiler de Mısır’daki idam
kararlarına tepki gösterdiler. AK Parti’nin Türkiye genelindeki il
örgütleri ülke çapında gösteriler düzenleyerek Mısır’da alınan kararı
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eleştirirken7 Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi de açıklama
yaparak idam kararlarına tepki gösterdiler.8
Mısır’daki toplu idam cezası kararları Türkiye’de sadece siyasilerin değil akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, sivil toplum
kuruluşlarının ve toplumun geniş kesimlerinin tepkisini çekmiştir. Ülkenin hemen her şehrinde idam kararlarına tepki gösterileri
düzenlenmiş ve Mısır yönetimine bu kararları uygulamama çağrısı
yapılmıştır. Türkiye’deki 43 üniversitenin rektörü tarafından yayınlanan ortak bildiride Mısır müftüsüne idam kararlarını onaylamama çağrısı yapılmıştır.9 Bunun yanında MÜSİAD10, Mazlumder11
ve İHH12 başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu da yayınladıkları bildiriler ve düzenledikleri gösterilerle idam kararlarına
tepki gösterdiler.
SISI’NIN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMI
VE TÜRKIYE’DEN TEPKILER

Mısır’da Mayıs ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 93’ünü alan Abdülfettah el-Sisi Haziran ayında görevine başladı. 3 Temmuz 2013’teki askeri darbeyle demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi görevinden uzaklaştıran Sisi’nin cumhurbaşkanı seçilmesine Türkiye
farklı düzeylerde tepki gösterdi. Başbakan Erdoğan Haziran ayında
yaptığı bir konuşmada Batılı ülkelerin Sisi’nin cumhurbaşkanı seçilmesine yönelik kutlama mesajlarını eleştirerek “darbeyle işbaşına
gelen bir kişinin tebrik edilemeyeceğini” vurgulamıştır.13
Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler Erdoğan’ın Temmuz ayında
Abdülfettah el-Sisi’yi İsrail’e destek olmakla eleştirmesi nedeniyle gerildi. Erdoğan, TÜMSİAD’ın organize ettiği iftar yemeğinde
yaptığı konuşmada önce İsrail’i Gazze’de gerçekleştirdiği katliamdan dolayı kınadı, ardından da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah
el-Sisi’yi İsrail’e yeteri kadar tepki vermemekle suçladı. Erdoğan,
“Hani Sisi Müslümandı? Sen nasıl Müslümansın ya? Müslümansan, oradaki Müslüman kardeşlerine insanî yardım için Refah ka-
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pısını nasıl kaparsın? Şu anda ilaç alamıyorlar, ilaç! Hastanelerde
ameliyatlar için gerekli olan malzeme yok. Bu malzeme olmadığı
için o yavruların kolları kesiliyor. Elleri kesiliyor. Ey Sisi! Bunun
hesabını nasıl vereceksin?” diyerek Mısır cumhurbaşkanı hakkında
ağır ithamlarda bulundu.14
Türkiye’nin Mısır’a yönelik eleştirilerini uluslararası düzeyde
yükseltmesi nedeniyle Kahire’den de Erdoğan’a kınama mesajları
geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü “Erdoğan’ın, halkın iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Sisi’ye yönelik sözleri diplomatik
örfleri ve liderleri temsil etmiyor. Bunlar kesinlikle kabul edilemez”
diyerek ülkesinin rahatsızlığını iletmiştir.15 Bu çerçevede ayrıca Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Mısır Maslahatgüzarı Alper Bosuter’i bakanlığa çağırarak açıklama istemiştir.16
Türkiye’nin Mısır’a tepkisi yıl boyunca gerek ulusal, gerek uluslararası düzeyde yöneltilen eleştirilerle sürdü. Uluslararası düzeyde
ses getiren eleştiriler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan,
Genel Kurul’daki konuşmasında “Mısır’da, halkın oylarıyla seçilmiş
cumhurbaşkanı darbeyle indirilirken, verdikleri oyun hesabını sormak isteyen binlerce masum katledilirken, Birleşmiş Milletler de,
demokratik ülkeler de bunu sadece izliyor. Ve bu darbeyi yapan kişi
meşrulaştırılıyor. Eğer demokrasi diyorsak sandığa saygı duyalım.
Yok demokrasi değil de darbeyle gelenleri savunacaksak o zaman bu
BM niye var diye merak ediyorum” diyerek hem Mısır yönetimine
hem de uluslararası camiaya tepki gösterdi. Erdoğan’ın konuşmasına Mısır’ın cevabı gecikmemiş, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Erdoğan’ı “yalan söylemek ve iftira atmakla” suçlamıştır.17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu’nun İstanbul’da yapılan toplantısındaki konuşmasında da Mısır yönetimine yönelik ağır sözler sarf etti. Erdoğan, Mısır’da halkın oylarıyla
seçilmiş bir cumhurbaşkanının darbeyle görevinden uzaklaştırılması ve sonrasında toplu bir katliam yapılmasını kabul edemeyeceğini
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söylemiş ve bu işin sorumlusu olan bir kişinin BM’deki Genel Kurul toplantısında “el bebek, gül bebek” kürsüye çıkarılmasına anlam
veremediğini ifade etmiştir. Erdoğan “darbecilerin konuştuğu bir
ortamda yer almayacağı” için BM’de Sisi’nin konuşmasına katılmadığını söylemiş ve uluslararası topluma tepki göstermiştir.18 Erdoğan’ın konuşmasına ciddi tepki gösteren Mısır Dışişleri Bakanlığı
sert bir açıklama yapmıştır. Erdoğan’ın konuşmasının kınandığı
açıklamada Türkiye’nin terörist örgüt ve cemaatleri desteklediği
ileri sürülürken, Ankara’nın Mısır’ın içişlerine karışmasına izin verilmeyeceği vurgulanmıştır.19
İki ülke arasındaki sert diplomatik mesajların en dikkat çekeni
ise Aralık ayında yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için “gayri-meşru” tanımlaması yapması ve meşru
seçimlerle seçilmiş devlet başkanının hapiste olan Muhammed
Mursi olduğunu söylemesine Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan sert
bir açıklamayla cevap verildi. Açıklamada Erdoğan’ın Mısır hakkında yalan ifadeler kullandığı ve sürekli olarak ülkenin içişlerine
karışmaya çalıştığı iddia edildi.20 Mısır’ın açıklamasına Türkiye’nin
tepkisi daha sert bir tonda oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan uzun açıklamada Mısır yönetimine ağır cümlelerle yüklenildi.
Dışişleri Bakanlığı “Mısır’ın darbeci idarecilerinin, çağrı ve telkinlerimizin içeriğini idrak etme kabiliyetini haiz olmadıkları ve aksine,
gerçekleştirilen hukuk dışı eylemin getirdiği suçluluk psikolojisinin
yansıması ve içine düşülen aczin bir göstergesi olarak, ülkemiz aleyhinde kabul edilemez iddialarda bulundukları müşahede edilmeye
devam olunmaktadır” diyerek bir anlamda ilişkilerde normalleşmenin güç olacağını göstermiştir.21
Aralık ayı sonunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Mısır’la
ilgili yaptığı açıklamalarla “Türkiye’nin pozisyonunda değişiklik mi
oluyor?” sorusunu akıllara getirdi. Arınç’ın, “Her ne kadar Türkiye ilkesel olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanının darbeyle görevden
alınmasını kabul etmiyorsa ve Sisi’yi meşru görmüyorsa da, fiili ola-

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

/

rak Mısır Cumhurbaşkanı uluslararası düzeyde kabul görüyor” şeklindeki ifadeleri bu soruların sorulmasına yol açmıştı. Ancak Arınç,
böylesi bir durumda Mısır’la ilişkilerin düzelmesinin Türkiye için
daha olumlu sonuçları olacağını vurgulayarak bu yönde bir adımın
Mısır tarafından gelmesini beklediğini de ifade etmiştir.22
Bülent Arınç’ın açıklamaları sonrasında merak edilen politika
değişikliği meselesine Başbakan Ahmet Davutoğlu “Bizim Mısır
halkıyla ve Mısır ile bu anlamda bir problemimiz yok. Problemimiz
kimle var, problemimiz halkın oyuyla iş başına gelmiş yönetimi,
askeri darbeyle değiştirerek böyle bir darbe sonrasında halkın taleplerini gözardı eden, bir tek gösteride dahi 3 bin, 4 bin kişinin
öldürülmesine yol açacak şekilde şiddet uygulayan bir yönetim anlayışıyla problemimiz var” ifadeleriyle açıklık getirmiştir.23 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç’in
açıklamaları ile El Cezire’de yer alan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde verildiği üzere Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Ankara’nın iki şartı olduğu ortaya çıktı:
(1) Siyasi tutukluların salıverilmesine başlanması ve (2) Tüm siyasi
partilerin aktif siyasete dönmesinin önünün açılması.24
TÜRKIYE-MISIR İLIŞKILERINDE
MÜSLÜMAN KARDEŞLER FAKTÖRÜ

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gergin bir düzeyde seyretmesinde pay sahibi olan unsurlardan birisi de Müslüman Kardeşler
konusudur. Ankara’nın Mısır’da 3 Temmuz 2013’te gerçekleştirilen
askeri darbeye gösterdiği uluslararası düzeydeki sert tepkinin merkezinde Sisi yönetiminin Müslüman Kardeşler hareketine yönelik
insan hakları ihlalleri yer almıştır. Mısır’da demokratik bir seçimin
ardından halkın oylarıyla meşru bir biçimde iktidara gelen Müslüman Kardeşler yönetiminin demokratik olmayan bir askeri darbe
ile devrilmesine ciddi anlamda tepki gösteren Türkiye’nin bu tutumunu birçok uluslararası platformda göstermesi, Sisi yönetimiyle
arasının daha da fazla bozulmasına neden olmuştur. Ankara’nın
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bu tutumunun arkasında temel olarak iki neden yatmaktadır. İlk
olarak, Mısır’da uzun yıllardır baskı gören ve dışlanan bir hareket
olan Müslüman Kardeşler’in demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş
meşru bir iktidar oluşu ve bu yönüyle Mısır’daki devrimin taşıyıcı
aktörü olarak görülmesi gelmektedir. İkinci olarak da, Müslüman
Kardeşler hareketinin AK Parti yönetimindeki Türkiye’nin bölgesel politikalarında önemli bir partner olabilecek olmasıdır. Bu iki
nedenden ötürü Ankara, Mısır’da İhvan’a karşı yürütülen dışlama
politikasına karşı gelerek bölgesel ve uluslararası düzeyde bunu engelleme girişimlerinde bulunmuştur.
Bu çerçevede Eylül ayında Müslüman Kardeşler’le ilgili önemli
bir gelişme Türkiye’nin gündemine geldi. Mısır’daki askeri darbenin ardından ülkeden ayrılmak zorunda kalan üst düzey İhvan yöneticileri, o zamandan beri yaşadıkları Katar’dan ayrılmak zorunda
kaldıklarında Türkiye en üst düzeyde açıklama yaparak bu kişilere
kapılarını açmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a
yaptığı ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Türkiye’ye gelmek
isteyen İhvan yöneticilerine diğer yabancılara yapılan kolaylıklar
yapılacaktır” diyerek yeşil ışık yakmıştır.25 Katar’ın sınır dışı etme
kararı aldığı 7 İhvan yöneticisinden Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığı döneminde bakanlık yapan Cemal Abdüssettar, Amr
Derrac ve Vecdi Güneym, Erdoğan’ın açıklamasının ardından Türkiye’ye geldiler.26 Cemal Abdüssettar yaptığı bir açıklamada “Sadece
sığınacak değil, Mısır’daki zalim yönetime karşı mücadele edilmesinde kendilerine destek olacak” bir ülkeye sığınmak istediklerini
ifade etmiştir.27 Bu anlamda İhvan yöneticilerinin Türkiye’yi tercih
etmesi, Mısır’ın Erdoğan yönetimine daha fazla tepki duymasına
neden olmuştur.
Doğrudan Türkiye’nin girişimi olmasa da Müslüman Kardeşler
bağlamında Ankara ile Kahire arasında gerginliğe neden olan bir diğer olay da sürgündeki İhvan mensubu eski milletvekillerinin İstanbul’da Halk Meclisi kurmaları olmuştur. Mısır’daki siyasi partiler-
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den Müslüman Kardeşler’in Hürriyet ve Adalet Partisi’nin (HAP)
başını çektiği, aralarında Islah Partisi, Hizbu’l-Vasat, Hizbu’l-Asâle ve bağımsız yaklaşık 45 milletvekillinin yer aldığı darbe karşıtı
“Halkın Seçilmiş Temsilcileri” 20 Aralık’ta bir araya gelerek ilk oturumunu İstanbul’da gerçekleştirdi.28 Mısır’daki Sisi yönetiminin 3
Temmuz 2013’ten itibaren aldığı hiçbir kararı tanımayacağını açıklayan Halk Meclisi ilk toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda
Mısır’daki insan hakları ihlallerini engellemek için çaba gösterileceğini duyurdu. Meclis ayrıca dünya parlamentolarıyla iletişime geçerek Mısır’daki hukuk ihlallerini anlatmak, darbe rejiminin başarısız
olması için mücadele etmek, Sisi yönetiminin devrilmesinin ardından hukuk ilkelerine bağlı yeni bir rejimin kurulması hazırlıklarını
sürdürmek ve Mursi ile diğer tüm tutukluların haklarını savunmak
gibi ilkeleri benimsediğini açıkladı.29
Halk Meclisi’nde Başkan Yardımcısı seçilen eski Hürriyet ve
Adalet Partisi milletvekili Muhammed Cemal Haşmet yaptığı açıklamada “Bizim temel hedefimiz devrimi korumak ve darbe yönetimine son vermek. Biz siyasi bir yapı değiliz. Biz, halka iradesini ve
özgürlüğünü geri kazandırmak için harekete geçiyoruz” sözleriyle
hareketin amacını belirtmiştir. Haşmet ayrıca, “2012 yılında yürürlüğe giren anayasadaki ‘Mısır parlamentosunun oturumları farklı
nedenlerden dolayı Mısır’ın dışında yapılabilir’ maddesine dayanarak parlamentonun yurtdışında yaptığı oturumlarının meşru olduğunu” da savundu.30
ULUSLARARASI SIYASET VE TÜRKIYE-MISIR İLIŞKILERI

Türkiye’nin Mısır yönetimine karşı sert eleştirileri nedeniyle
Kahire hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde Ankara aleyhine siyasal hamleler yapma eğiliminde olmuştur. Bunun en bariz
örneği Mısır’ın Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’la Doğu Akdeniz’e dair yeni girişimlerde bulunması olmuştur. Ekim ayında
Kıbrıs Rum Kesimi’nin başkenti Lefkoşa’da bir araya gelen bu üç
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ülkenin dışişleri bakanları, Türkiye’ye Barbaros Hayreddin Paşa
araştırma gemisinin sismik araştırmalarına son vermesi ve Rumların münhasır ekonomik alanına saygı göstermesi çağrısında
bulundular.31 Kasım ayında ise Abdülfettah el-Sisi’nin davetiyle
Mısır’ın başkenti Kahire’de Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin
katılımıyla Türkiye’ye gözdağı vermeyi hedefleyen bir üçlü zirve
düzenlenmiştir. Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin bir araya geldiği zirvede üç ülke
arasındaki deniz sınırının belirlenmesi için müzakerelerin yeniden başlatılması kararı alınmıştır. Zirvenin ardından yayınlanan
Kahire Bildirisi’nde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın saygınlığına
ve onun ekonomik vasiliğine saygı duyması gerektiği ifade edilerek, Kıbrıs’a ait bölgelerde petrol arama çalışmalarını durdurması
çağrısı yapılmıştır.32 Mısır’ın bu girişiminin arkasında ülkede yaşanan enerji krizi kadar, Türkiye’ye karşı bölgesel bir koalisyon
oluşturma arzusu da yatmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında da,
Mısır’ın dönem dönem Kıbrıs Rumları ile ortaklıklara girdiği ve
bu anlamda Türkiye’yi dışlayıcı bir tavır aldığı görülmektedir. Abdülfettah el-Sisi’nin bu son girişiminin de 3 Temmuz 2013’teki
askeri darbeden bu yana yüksek sesle Mısır yönetimini eleştiren
Ankara’ya bir mesaj göndermek amacı taşıdığı belirtilebilir.
Türkiye’nin Mısır’ın bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos’un Kasım ayı sonundaki ziyaretinde Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rum yönetiminin
aktivitelerine ve tek taraflı sondaj çalışmalarına baktığınızda Türk
halkının haklarının yok sayıldığı anlaşılıyor” diyerek tepki göstermiştir.33 Başbakan Ahmet Davutoğlu da Yunanistan’a yaptığı ziyaret sırasında verdiği demeçte Mısır ile Yunanistan arasında Akdeniz
konusunda bir anlaşma yapılması durumunda Türkiye’nin bunu
tanımayacağını söyleyerek hem Kahire’ye hem de Atina’ya, Akdeniz’de Ankara’nın “kırmızı çizgileri” olduğunu göstermiş oldu.34
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Mısır’ın Türkiye’ye olan tepkisi bir başka uluslararası toplantı sırasında da gündeme geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Eylül ayında
New York’ta düzenlenen dışişleri bakanları düzeyindeki yıllık koordinasyon toplantısında Mısır temsilcisi hazırlanan sonuç metninde
“Kıbrıs Türk Devleti” ibaresinin yer almamasını talep etti. Birleşik
Arap Emirlikleri ve İran’ın da desteklediği bu teklife Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tepki gösterildi. Taraflar
arasında tartışmaların yaşandığı toplantıda Mısır’ın tutumunun
kabul edilemeyeceğini belirten Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi
Yaşar Halit Çevik, “Türkiye ile sorunu olan ülkeler bunu Türkiye
ile çözsün. Kıbrıslı Türklerin haklarına saldırı kabul edilemez” diyerek tepkisini gösterdi. Toplantıda yer alan KKTC Dışişleri Bakanı
Özdil Nami de kararı devlet başkanlarının aldığına dikkat çekti ve
bunu ancak devlet başkanlarının değiştirebileceğine işaret etti. Teklife diğer ülkelerden destek gelmemesi ve Türk ve Mısırlı taraflar
arasındaki anlaşmazlığın devam etmesi üzerine hazırlanan taslak
metin devlet başkanlarının onayına sunulamadı. Önceki yıl onaya
sunulan metin geçerliliğini sürdürdü.35
Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman yabancı devlet temsilcileriyle yaptığı görüşmeleri de Mısır’daki darbe yönetimini
eleştirme adına araçsallaştırdı. Erdoğan’ın bunu yapmadaki amacı
darbeye olan tepkinin uluslararası düzeyde duyulması ve Mısır’daki insan hakları ihlallerine dikkat çekmekti. Buna bir örnek Hıristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in
Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaşandı. Erdoğan’la
görüşmesinden dört gün önce Vatikan’da Mısır Cumhurbaşkanı
Abdülfettah el-Sisi’yi ağırlayan Papa’nın bu tavrı Erdoğan tarafından eleştirildi. Ortak basın açıklaması sırasında Erdoğan, “Bazı
ülkelerdeki askeri darbeler, katliamlar, hak ihlalleri, kıyımlar dünyadan gereken cevabı almayarak adeta teşvik ediliyor. İşte bu çifte
standartlı tutum, bu adaletsiz yaklaşım sadece İslam dünyasındaki
kitlelerin ruhunda değil, adalete gönül veren tüm insanların ru-
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hunda tamiri zor tahribatlar açıyor” diyerek Papa nezdinde tüm
Batılı liderleri eleştirdi.36
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI TEMASLAR

Bölgesel iki önemli aktör olmaları bakımından Türkiye ve Mısır
birbirleri arasındaki gergin ilişkilere rağmen uluslararası toplantılarda biraraya gelmek durumunda kaldılar. Bu bağlamda Ankara ve
Kahire IŞİD’le mücadele için oluşturulan blokta birlikte yer alırken, Libya’da yaşanan siyasi krize de müdahil olmaktadırlar. Suriye’deki iç savaş konusunda da Mısır ve Türkiye benzer pozisyonlara
sahip olmakla birlikte, farklı girişimlerle sorunun çözümüne yardımcı olmak istemektedirler.
İki ülkenin üst düzey temsilcilerle katıldığı temaslardan birisi Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde gerçekleştirilen IŞİD’e karşı koalisyonda yer alan on ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı
toplantı sırasında yaşanmıştır.37 Toplantıda IŞİD’e karşı birlikte
mücadele etme konusunda işbirliği yapılmasına karar verilirken,
sonuç bildirgesi Türkiye dışındaki dokuz ülke tarafından imzalanmıştır.38 Ankara’nın bildiriyi imzalamamasının nedeni IŞİD’in elinde rehin tutulan Türkiye’nin Musul Konsolosluğu çalışanlarına bir
zarar gelmesinden çekinmesiydi. Bu toplantıdan birkaç gün sonra
Fransa’nın başkenti Paris’te IŞİD’e karşı koalisyonda yer alan otuz
ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi. Türkiye ve Mısır Dışişleri
Bakanlarının katıldığı zirvede tüm ülkeler IŞİD’e karşı birlikte hareket etme noktasındaki kararlılıklarını teyit ettiler.39
Türkiye ile Mısır arasında gergin olan ilişkilerde zaman zaman
perde arkası girişimlerle görüşme ihtimalleri değerlendirildi. Bunlardan bir tanesi de iki ülke dışişleri bakanlarının Eylül ayında Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu için New York’a geldikleri sırada yaşandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce Paris ve Cidde’de IŞİD’e karşı yapılan toplantılarda bir araya geldiği Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile New York’ta ikili bir görüşme gerçekleş-
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tirilmesi konusunda uzlaşıldığını söylemişti. Ancak Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında
Sisi yönetimine ağır eleştiriler getirmesi, Mısır diplomatik çevrelerinde tepkiyle karşılandı. Daha sonra Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Mısır tarafının Türkiye Dışişleri
Bakanı ile yapılacak olan görüşmeyi iptal ettiği duyuruldu.40
KÜLTÜREL VE SOSYAL İLIŞKILER

Türkiye’nin Mısır’daki algısı, tüm Ortadoğu’da olduğu gibi,
2000’lerin başından itibaren olumlu bir biçimde gelişmişti. Ankara’nın Mısır’daki devrime destek olması, özellikle Muhammed
Mursi döneminde siyasi işbirliklerini ilerletmesi ve ekonomik
yardımlar vermesi, Türk dizilerinin popüler hale gelmesi ve buna
paralel olarak Türkçe ve Türkiye’ye olan ilginin artışı Mısır’la Türkiye’yi ciddi anlamda yakınlaştırmıştı. Buna mukabil Türkiye ile
Mısır arasında geliş gidişler artarken, açılan Yunus Emre Kültür
Merkezleri’yle toplumların yakınlığı pekiştirilmeye çalışılmıştı. Ancak Mısır’da gerçekleşen askeri darbeden bu yana özellikle Mısır medyasında Türkiye aleyhine karalama kampanyalarıyla
karşılaşılıyor. 2013’te darbeden hemen sonra yaşanan gerginlikler
nedeniyle Türk dizilerine boykot kararı alınırken, birçoğu darbe
destekçisi olan medya patronları Türk dizilerini kanallarında yayınlamama kararı almıştı.41
2014’te ise bu durum büyük oranda devam etti. Nil Drama
kanalının müdürü İnas Abdullah Şubat ayında yaptığı bir açıklamada Türk dizilerine uygulanan boykotun devam etmesi gerektiğini söyledi.42 Türk dizilerinin Türkiye’ye dair imajın olumlu olmasında ciddi bir katkısı olduğunun43 farkında olan darbe
yönetimi bunun önüne geçmek için boykot kararının sürmesini
arzuluyor. Buna karşın Türk dizilerinin siyasi bir doğasının olmaması ve yayınlandığı kanallara ciddi ekonomik getirilerinin olması, boykot kararında zamanla esnemenin olabileceği ihtimalini de
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ortaya koyuyor. Nitekim Mısır’da yayın yapan Muhteşem Yüzyıl
(

)44 ve Suudi menşeli MBC kanalları Türk dizilerini ya-

yınlamayı sürdürdü. MBC kanalı aralarında Kurt Seyit ve Şura,
20 Dakika ve Kaçak Gelinler dizilerinin bulunduğu yedi Türk dizisini yayınlamaya devam etti.45
Mısır’da darbeye destek olan toplumsal ve siyasi kesimlerin
Türkiye tepkisi zaman zaman farklı biçimlerde cereyan etti. Eylül
ayında bir grup sanatçı, yazar ve siyasetçi Türkiye mallarına yönelik boykot çağrısı yaptılar. Avukat Samir Sabri ise Türkiye hakkında dava açarak Mısır hükümetine Türk mallarının ülkeye girişine
yasak getirmesi çağrısında bulundu. Televizyon sunucusu ve yazar
Cemal Anayet ise bir açıklama yaparak Mısırlılara Türk malları almamaları ve turistik seyahatlerinde Türkiye’yi tercih etmemeleri
çağrısı yaptı. Mısır Turist Rehberleri Birliği Başkanı Basim Halaka
da Mısırlılara “ulusal görev” bilinci kapsamında Türkiye’ye turistik
amaçla gitmemeleri talebinde bulundu. Mısır eski Dışişleri Bakanı
Amr Musa tarafından kurulan Kongre Partisi’nin Başkan Yardımcısı Tamer el-Zeydi boykotun boyutunu büyüterek “tüm Mısırlı ve
Arapları Türkiye’ye gitmemeye çağırıyorum” demiştir.46
Türkiye’nin kültürel anlamda Mısırlılara en yakın olduğu kurumların başından Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezleri gelmektedir. Kahire’de 2010’da, İskenderiye’de de 2013 yılında kurulan iki merkez özellikle Türkçe diline ilgi duyan Mısırlı öğrencilerin
yoğun ilgisini çekiyor. Türkçe eğitiminin yanında Türkiye ile ilgili
kültürel ve sanatsal aktiviteler de düzenleyerek Türk kültürünün
Mısır’da tanıtılmasına katkıda bulunan bu merkezlerin faaliyetleri
2014 yılında da devam etmiştir. Yunus Emre Kahire Müdürü Süleyman Sezer tarafından yapılan açıklamada önceki yıllarda olduğu
gibi 2014’te de 1000’den fazla Mısırlının Türkçe öğrenmek için
başvuru yaptığı ancak yoğunluktan dolayı 550-600 öğrenciyi kabul
edebildikleri ifade edilmiştir.47 İskenderiye Türk Kültür Merkezi
de açıldığı 2013 yılından bu yana faaliyetlerine yoğun bir biçimde
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devam etmektedir. 2014’ün Mart ayında düzenlenen Türk Üniversiteleri Fuarı ile Mısırlı öğrencilerle Türkiye’den gelen üniversitelerin temsilcileri buluşturulmuştur.48 Merkez yine Mart ayında Türk
Filmleri Haftası düzenleyerek Türk sinemasından eserleri Mısırlı
izleyicilerle buluşturdu.49
EKONOMIK İLIŞKILER

Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkiler, siyasi krize ve Mısır
yönetiminin engelleme politikalarına rağmen bir önceki yıla oranla
ciddi bir değişim göstermemiştir. Türkiye’nin Mısır’a ihracatında
artış devam etmiş, Türkiye’nin 2014 yılında Mısır’a gerçekleştirdiği
ihracat bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4’lük bir artış göstererek
3.3 milyar dolara ulaşmıştır.50 Ancak bu artışa rağmen, ihracatın
3.6 milyar dolarla rekor kırdığı sene olan 2012 seviyesine ulaşılamamıştır. Muhammed Mursi’nin iktidarı döneminde Türkiye’nin
Mısır’a ihracatı en yüksek seviyesine ulaşmış ancak 3 Temmuz
2013’teki askeri darbenin ardından 2013 senesinde bir önceki yıla
göre yaklaşık yüzde 10 azalmıştı.
Türkiye’nin Mısır’dan yaptığı ithalat ise 2013’e kıyasla gerilemiştir. 2013’te 1.6 milyar dolar düzeyinde olan ithalat 2014 yılında
yüzde 10 civarında bir gerilemeyle 1.4 milyar dolara inmiştir. Bu
rakam 2012 ve 2011’de 1.3’er milyar dolar, 2010’da 900 milyon
dolar ve 2009’da 600 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Mısır’ın
Türkiye’ye yaptığı ihracatın gerilemesinde ülkedeki siyasi istikrarsızlıkla birlikte, Sisi rejimine destek veren işadamlarının Türkiye
yerine başka pazarlara yönelmesi etkili olmuştur. Bu ve benzeri
nedenlerle son yıllarda ekonomik ilişkilerde yakalanan ivmenin
tersine dönmesi hem krizdeki Mısır ekonomisini daha da olumsuz
etkileyecek, hem de Türkiye’nin bölgedeki uzun vadeli ekonomik
girişimlerini sekteye uğratacaktır. Bu bakımdan iki ülkenin de siyasi krize rağmen ekonomik ilişkileri devam ettirmede istekli olacağı
yorumu yapılabilir.
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Tablo: Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret (USD)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

İthalat

886

642

926

1.382

1.342

1.629

1.43751

İhracat

1.426

2.599

2.251

2.759

3.679

3.201

3.300

Denge

540

1.957

1.324

1.377

2.337

1.572

1.863

2.313

3.241

3.177

4.142

5.021

4.830

4.737

Ticaret Hacmi

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi Verileri

Nitekim yatırımlar bazında bakıldığında Mısır’la Türkiye arasındaki siyasi krizin ekonomideki yansımalarının sınırlı olduğu
daha açık bir biçimde görülmektedir. Mısır’da yatırımı bulunan
birçok Türk firması faaliyetlerine devam ederken, bazı Türk markaları da yurtdışına açılım bağlamında Mısır’da büyümeye devam
etmiştir. Bu firmalardan birisi olan mobilya üreticisi Alfemo, daha
önce Mısır’da açtığı iki mağazaya 2014’ün Mart ayında bir yenisini
eklemiştir. Alfemo’nun Kahire’deki üçüncü ve en büyük mağazası ülkedeki en büyük alışveriş merkezi olan City Stars’ta açılmıştır.
Geniş katılıma sahne olan açılış töreninde Mısır’ın ünlü müzik grubu Cairokee konser vermiştir.52
Mısır’da ilk mağazasını 2013’te açan ve yakın dönemde ciddi
bir büyüme hedefleyen BİM 2014 yılında ülkedeki mağaza sayısını artırmaya devam etmiştir. BİM, 2013’ün sonuna gelindiğinde
Mısır’daki mağaza sayısını 35’e çıkarmış ve bu alanda ülkede önde
gelen firmalardan biri olmaya başlamıştı. 2014’le birlikte Mısır’daki
büyümesine devam eden BİM, Mart ayında 5253 mağazaya ulaşırken, bu sayı Haziran ayı sonunda 59’a54 ve Ekim ayına gelindiğinde
de 67’ye yükselmiştir.55 Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın büyümesini
kısmen etkilemesine rağmen BİM’in Mısır’da her sene en az 50 yeni
mağaza açmayı hedeflediği belirtilmektedir.56
Şekerleme sektöründe faaliyet gösteren Elvan Grup da Mısır’da
yatırımlara devam eden firmalardan bir diğeri oldu. Özellikle Afrika pazarına açılma konusunda Mısır’ı önemli bir merkez olarak
gören Elvan Grup, bu çerçevede başkent Kahire’de 20 bin metreka-
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re alan üzerindeki fabrika inşaatını 2014 yılında tamamladı. Elvan
Şirketler Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu 2015 yılında üretime
başlayacak olan ve günlük 100 ton üretim kapasitesine sahip olması planlanan Mısır’daki fabrikayla sadece bu ülke pazarına değil,
bunun yanında bölgedeki 20 ülkeye gümrüksüz bir şekilde ihracat
yapmayı hedeflediklerini söyledi.57
Siyasi kriz ortamına ve Mısır yönetiminin hasmane tutumuna
rağmen Türk firmaları büyük oranda Mısır’daki faaliyetlerine devam
etmektedir. Bu firmalardan öne çıkan bazıları olarak Beko Egypt,
Nile KordSa, Ulker Egypt ve Hi Food, Şişecam, Evyap, Şahinler
Holding, Eroğlu Holding ve Çalık Holding sayılabilir.58 Bunun yanında LC Waikiki ve De Facto gibi tekstil markaları da Mısır’da
mağaza sayılarını korumuş ve hatta artırmayı hedeflemişlerdir.
Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat rakamına 2014 itibariyle
ulaşan Türkiye’nin ihracatında Mısır büyük bir yer tutmamaktadır.
Türkiye’nin 157 milyar dolarlık ihracatının yüzde 2’sinin gerçekleştiği Mısır, içinde bulunduğu ekonomik durum itibariyle dış yatırımlara çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan bakıldığında
Türk girişimcilerin Mısır’daki yatırımlarını devam ettirme kararının
Türkiye ekonomisinden çok Mısır’a faydası olacağı muhakkaktır.
Bu kapsamda Mısır hükümetinin Türklere yönelik vize politikalarını sertleştirmesi, gümrüklerde zorluk çıkarması ve keyfi ruhsat
iptalleri gibi uygulamaları iki ülke ticaretine olumsuz yansıyabilecektir.59 Benzer şekilde Mısır hükümetinin Ekim ayında yaptığı
Türkiye ile imzalanan ve “Türk tırları ve gemilerinin Mısır toprakları ve deniz sularını kullanmasına izin veren anlaşmanın Mısır’ın ulusal ekonomisine büyük zararlar verdiğine” yönelik açıklama da bu
bağlamda değerlendirilebilir. 2015 Nisan ayında sona erecek olan
anlaşmayı uzatmayacağını açıklayan Mısır makamları60 kötü giden
ülke ekonomisine daha büyük zararlar vermeyi göze almaktadır.
Türkiye tarafı ise Mısır’daki tüm olumsuz tavra rağmen en üst
düzeyde yapılan açıklamalarla Mısır’la ekonomik ilişkileri sürdürme
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kararlılığını deklare etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptığı
bir açıklamada “Mısır’a biz Ekonomi Bakanlığı olarak, ekonomi gözüyle bakıyoruz. Bu sebeple biz önümüzdeki dönemlerde Mısır ile
gerek ticari, ekonomik, yatırım gerekse ihracatla ilgili ilişkilerimizi
geliştirmek isteyeceğiz” diyerek Ankara’nın bu konudaki tutumunu
açıkça göstermiştir. Zeybekci ayrıca Mısır ve Türkiye halklarının
kadim tarihleri olduğu ve bu yüzden bu iki devletin birbirini yok
sayması veya böyle bir şey içerisinde olmasının düşünülemeyeceğini
ifade etmiş ve “Gerek ulaşımda, gerekse ekonomide temaslarımız
var ve bu temaslarımız da devam edecektir” demiştir.61
Son olarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve turizm istatistiklerine bakıldığında Mısır’da daha ziyade eski rejime yakın,
Arap milliyetçiliği ideolojisini benimseyen ve toplumun geneline
kıyasla daha liberal olan elit kesimler tarafından Türkiye aleyhine
yapılan boykot çağrılarının halk tarafından dikkate alınmadığı sonucu çıkarılabilir. Tüm boykot çağrılarına ve hükümetin zorlamalarına rağmen Türkiye’nin Mısır’a yaptığı ihracat 2014 yılında artış
göstermiştir. Bunun yanında 2014 yılında Mısır’dan Türkiye’ye
gelen ziyaretçi sayısı da 2013’e kıyasla artmıştır. Türkiye’yi ziyaret
eden Mısırlıların sayısı 2013 yılında 107.403 iken 2014 yılında bu
rakam 108.762’e yükselmiştir.62 Buradan hareketle iki ülke arasındaki etkileşimin halen yoğun olduğu ve Mısırlıların Türkiye’ye ilgisinin devam ettiği sonucu çıkarılabilecektir.
Mısır ekonomisinin en hayati sektörü olan turizme Türkiye’nin
2014’te katkısı turist ziyaretlerinin yanında yatırım şeklinde de
gerçekleşmiştir. Nitekim Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki El-Alameyn
şehrinde Rixos oteller zincirinin bir halkası açılmıştır. Mısır’daki ilk
otelini 2012 yılında Şarm el-Şeyh’te açan Rixos grubu bu ülkedeki
yatırımlarına devam edeceğini ikinci oteli açarak da göstermiştir.63
Lüks konseptiyle üst düzey turistleri ağırlayan Rixos El-Alameyn
bununla birlikte onlarca Mısırlıya istihdam sağlayarak lokal ekonomiye de katkıda bulunuyor.
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Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler 2014 yılında önceki yıllara
oranla çok daha düşük profilde gerçekleşmiştir. Uluslararası toplantılar dışında resmi düzeyde görüşme gerçekleşmezken, yıl boyunca her iki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan olumsuz
açıklamalar ilişkilere damga vurmuştur. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın hemen her fırsatta Mısır’daki darbe yönetimine
eleştiriler getirmesi, Kahire’yi daha da öfkelendirmiş ve zaman zaman diplomatik teamüllere aykırı itham ve suçlamalar da gündeme
gelmiştir. Mısır, Türkiye’nin bu tavrını “ülkenin içişlerine müdahale” olarak yorumlamış ve Ankara’yı düşmanca bir siyaset izlemekle
suçlamıştır. Türkiye ise demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanının askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasının kabul edilemeyeceğini ileri sürerek, Mısır yönetimi tarafından yapılan insan
hakları ihlallerinin derhal durdurulmasını talep etmiştir.
Siyasi olarak gerginliklerle dolu ilişkiler, ekonomik, kültürel
ve toplumsal düzeyde daha farklı bir seyir almıştır. Mısır’daki tüm
boykot çağrılarına rağmen Türkiye’nin Mısır’a ihracatı artmış, bu
ülkedeki Türk yatırımları artarak devam etmiş, 2014’te Türkiye’ye
gelen turist sayısı bir önceki yıla göre artış göstermiştir. Yunus
Emre Enstitüsü’nün Mısır’daki Türk Kültür Merkezleri’ne olan
ilgi ve talep önceki yıllarda olduğu gibi en üst seviyede gerçekleşmiştir. Bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda siyasi krizin
ilk etapta ekonomik ve toplumsal anlamda karşılığının olmadığı
sonucu çıkarılabilecektir.
Türkiye’nin köklü devlet geleneğine sahip Mısır’daki toplumsal
ve siyasal dinamikleri daha yakından takip ederek, ülkeyle ilişkilerini sürdürebilecek alternatif kanalları değerlendirmesinin, Ankara
için daha faydalı sonuçlar doğuracağını belirtmek gerekir. Bununla
birlikte Türkiye’nin Mısır yönetiminden taleplerini demokratik bir
düzlemde sürdürmesi hem Ankara’nın Ortadoğu toplumları nezdinde saygınlığını devam ettirecek, hem de uluslararası siyasette
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dillendirdiği “ilkesel tutum” söyleminin temellerini daha da güçlendirecektir. Mısır’daki darbeye karşı demokratik tutum alamayan
küresel aktörlerin uzun vadede güvenilirlikleri, demokrasi talepleri her geçen gün artan Arap halkları nezdinde daha da sorgulanır
olacaktır. Bu durum da uzun vadede Türkiye için olumlu çıktılar
anlamına gelecektir.
Öte yandan Mısır yönetiminin ve bu ülkedeki elit kesimlerin
Türkiye aleyhine söylem ve tutumlarının devam etmesi iki ülkenin
siyasi anlamda yakınlaşmasını engellemeye devam edecektir. Ekonomisi kötüye giden, sosyal problemleri artan ve her şeyden önemlisi
Mübarek rejimine kıyasla daha otoriter ve baskıcı bir hale bürünen
Sisi yönetimi ise halihazırdaki durumun sürdürülemez olduğunun
farkına vararak istikrara kavuşmanın yollarını aramalıdır. Türkiye’nin
başından beri yaptığı Müslüman Kardeşler hareketine karşı yürütülen baskı politikasının sonlandırılması telkinlerine kulak vermesi,
Mısır’ın içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulabilmesinin anahtarıdır.
KRONOLOJI
24 Mart
Mısır’ın Minya kentindeki mahkemenin 529 darbe karşıtını
idama mahkum etmesi Türkiye’deki siyasiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından kınandı.
10 Nisan
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan dört parti ortak
bir bildiri yayınlayarak Mısır’daki idam cezalarının uygulanmaması çağrısı yaptı.
30 Nisan
Türkiye’deki 43 üniversitenin rektörü ortak bir açıklama yayınlayarak Mısır yönetimine, verilen idam kararlarını durdurması
çağırısında bulunmuştur.
24 Haziran Mısır’da Abdülfettah el-Sisi’nin seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olmasına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
tepki gösterildi. Erdoğan, “darbeyle işbaşına gelmiş bir kişiyi
tebrik etmeyeceğini” açıkladı.
26 Haziran Rixos Oteller zinciri Mısır’da ikinci otelini Akdeniz kıyısındaki
El-Alameyn tatil beldesinde açtı.
11 Eylül
Mısır ve Türkiye Dışişleri Bakanları Suudi Arabistan’ın Cidde
şehrinde gerçekleştirilen IŞİD’e karşı koalisyonda yer alan on
ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda bir araya geldi.
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Mısır Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak Erdoğan’ın
BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Mısır’la ilgili yalan
söylediği ve iftira attığını belirterek bu tavrından ötürü Türkiye
Cumhurbaşkanını kınamıştır.
Suudi Arabistan’ın baskısı sonucunda Katar’ı terketmek zorunda kalan üst düzey Müslüman Kardeşler yöneticilerinden bazıları Türkiye’ye geldi.
Mısır eski Dışişleri Bakanı Amr Musa tarafından kurulan Kongre Partisi’nin Başkan Yardımcısı Tamer El-Zeydi “tüm Mısırlı
ve Arapları Türkiye’ye gitmemeye çağırıyorum” diyerek Türk
mallarının boykot edilmesini istedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Mısır’la ekonomik ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek
istediğini ifade etti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin davetiyle başkent
Kahire’de Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin katılımıyla bir
üçlü zirve düzenlenmiştir. Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Mısır
Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin bir araya geldiği zirvede
üç ülke arasındaki deniz sınırının belirlenmesi için müzakerelerin yeniden başlatılması kararı alınmıştır.
Sürgündeki Müslüman Kardeşler üyesi vekillerin de aralarında
bulunduğu Mısırlı eski parlamenterler İstanbul’da “Halk Meclisi” ismiyle toplandı. Mecliste, Mısır’daki siyasi partilerden
Müslüman Kardeşler’in Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP), Islah
Partisi, Hizbu’l-Vasat ve Hizbu’l-Asâle partileri ve bağımsız bazı
vekillerin desteklediği 45 temsilci yer aldı.
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TÜRKIYE’NIN KÖRFEZ ÜLKELERI
VE YEMEN POLITIKASI 2014
İSMAIL AKDOĞAN
Araş. Gör., Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi

Dış politika hedef ve öncelikleri açısından ve ekonomik-ticari amaçları bakımından değerlendirildiğinde Türkiye,
Körfez ülkelerine ayrı bir önem atfetmektedir. Son yıllarda Türkiye-Körfez ülkeleri ilişkileri siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel
yönden önemli bir mesafe kaydetmiştir. Siyasi ilişkilerine bakıldığında 2013’te Mısır’da yaşanan askeri darbenin Türkiye-Körfez
ülkeleri ilişkileri üzerindeki siyasi etkileri 2014 yılında da devam
etmiştir. Türkiye’nin Mısır’da askeri darbeyle gelen yeni yönetimin meşruiyetini sorgulaması ve Müslüman Kardeşler ile yakın
ilişki içerisinde bulunması, Mısır’daki yönetime stratejik önem atfeden ve ekonomik, siyasi ve diplomatik destek sağlayan Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerini
rahatsız etmiştir.

2 32

/

T ürkiye ’ nin Körfez Ü lkeleri ve Y emen P olitikası 2014

2014 yılında Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle yaptığı dış ticaretine bakıldığında en fazla payı Körfez ülkelerinin aldığı görülmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle olan ticareti ihracat fazlası vermektedir. 2014’te Türkiye-Körfez ülkeleri arasındaki ticaret
hacmi bir önceki yıla göre düşüş göstermiş olmasına rağmen 14,3
milyar dolar seviyesinde gerçeklemiştir. Bunun 8,3 milyar doları
ihracat, 6 milyar doları ise ithalat olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında en fazla payı alan ilk on ülke arasında iki
Körfez ülkesi bulunmaktadır.1 Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle askeri
ilişkilerine bakıldığında, her ne kadar Türkiye 2014 yılında BAE
ve Suudi Arabistan ile Ortadoğu’da meydana gelen bazı gelişmelere dair fikir ayrılığına düşmüş olsa da, Katar ve Kuveyt gibi diğer
Körfez ülkeleriyle askeri işbirliği alanlarını güçlendirmiştir. 2014’te
Katar ve Kuveyt ile Askeri İşbirliği Anlaşmaları imzalanarak savunma alanında işbirliği genişletilmiştir. Genelkurmay Başkanı Necdet
Özel, bu yıl içerisinde Katar ve Kuveyt’e resmi ziyaretler yaparak iki
ülke arasındaki askeri işbirliği sahalarını masaya yatırmıştır. Ayrıca
Türkiye ile Katar arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Türkiye’nin diğer iki Körfez ülkesi olan Umman ve Bahreyn ile
ilişkilerine bakıldığında ise önceki ilişki düzeyini 2014’te de koruduğu söylenebilir.
TÜRKIYE-SUUDI ARABISTAN İLIŞKILERI

Geleneksel olarak bakıldığında Ortadoğu’da İran ve Mısır’a ek
olarak Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgesel meselelerde kilit rol oynayan iki büyük güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye-Suudi
Arabistan ilişkileri 11 Eylül sonrası Ortadoğu denkleminde stratejik ortaklık düzeyine yükselmiş ve son on yılda önemli bir mesafe
kaydetmiştir. 11 Eylül’ün meydana getirdiği bölgesel siyasi iklim
içerisinde Ankara ve Riyad’ın bölgesel hedef ve önceliklerinin azami
ölçüde örtüşmesi ve birbirlerinin niyet ve hedeflerine ilişkin karşılıklı güven ortamının tesis edilmesi sayesinde iki ülke ilişkilerinin
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işbirliği sahaları çeşitlenerek ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda
ivme kazandığı söylenebilir.
İki ülke ilişkilerinin bu durumu, Arap Baharı’nın yol açtığı
bölgesel değişim ve dönüşüm atmosferinde, özellikle Suriye krizi
özelinde yoğunlaşarak devam etmişti. Ne var ki, Arap Baharı sürecinin Suriye engeline takılıp uzaması ve hatta 3 Temmuz 2013 Mısır darbesiyle tersine dönmüş olması ve son olarak Kuzey Afrika’da
Arap ayaklanmalarının kısmen başarıya ulaştığı Arap ülkelerinde
devrim karşıtı hareketlenmelerin ortaya çıkması Türkiye ve Suudi
Arabistan’ı rakip kamplara konumlandırmıştır. Bunun nedeni çok
açık; Suudi Arabistan, Arap Baharı’nın yol açtığı bölgesel değişimin
tersine döndürülmesini öncelikli dış politika hedefi haline getirirken buna karşılık Türkiye, bölgesel hedef ve önceliklerine ulaşma
noktasında değişimin devam etmesi ve başarıya ulaşmasını stratejik
hedef olarak belirlemektedir.
Dolayısıyla Arap Baharı sürecinde, özellikle 2013 yazından
itibaren, Ankara ve Riyad’ın bazı bölgesel gelişmeler ve hedefler
açısından ayrıştıkları görülmektedir. Bu dönemde iki ülke arasındaki fikir ayrılığı esas itibariyle iki temel değişken ile açıklanabilir.
Bunlardan birincisi, Türkiye’nin Ortadoğu’da bölgesel nüfuzunu
artırmak, hedef ve önceliklerine ulaşmak ve bölgesel güç dengesini kendi lehine çevirmek amacıyla Müslüman Kardeşler ile yakın
bağlantı kurmasıdır. Türkiye, Arap Baharı sürecinde bölgesel reel
politik dinamiklerini göz önüne alarak Arap ülkelerindeki ayaklanmaların başarıya ulaştığı takdirde Müslüman Kardeşler’in en iyi
ihtimalle iktidara geleceği (Mısır’da olduğu gibi), en kötü ihtimalle
yönetimin bir parçası olacağı (Suriye, Libya ve Tunus) hesabı üzerine politikalarını belirlemiştir.
Ancak bu durum bölgenin etkili oyuncusu Suudi Arabistan
tarafından ulusal güvenliğine ve Ortadoğu’daki nüfuzuna tehlike
oluşturacak bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle iki
ülke 2014 yılında Müslüman Kardeşler’in bölgesel etkinliği nokta-
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sında karşıt politikalar izlemeye başlamışlardır. Suudi Arabistan, 7
Mart 2014 tarihinde beklenmedik bir şekilde Müslüman Kardeşler’i
terör örgütü ilan ederek2 izlediği politikanın ve algıladığı güvenlik
tehdidinin ciddiyetini ortaya koymuştur. Bu süreçte Türkiye ise
Müslüman Kardeşler ile arasına mesafe koymamış, bilakis bu hareket ile bağlarını güçlendirmiş, bölgede bu hareketin hamisi haline
gelmiştir. Suudi Arabistan ve Mısır’ın diplomatik baskıları sonucu
Katar’ı terk etmek zorunda kalan Müslüman Kardeşler’in bazı üst
düzey yöneticileri hükümetin izniyle Türkiye’ye yerleşmişlerdir.3
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde fikir ayrılığına sebep olan
ikinci değişken ise, Suudi yönetiminin stratejik önem verdiği Mısır’da darbeyle yönetime gelen yeni rejimi Türkiye’nin meşru görmemesi ve ona yönelik yalnızlaştırma politikası izlemesidir. Yine
bununla ilintili olarak Suudi Arabistan ve Mısır’ın Katar’ı bölgede
yalnızlaştırma politikasında Türkiye’nin Katar’ı bu yalnızlıktan çıkarması ikili ilişkilerinde soğukluğa yol açmaktadır. Riyad yönetimi, Mısır’daki darbe yönetimine, kendi ulusal güvenlik ve bölgesel
politikaları açısından değerlendirerek stratejik önem atfetmektedir.
Arap ülkeleri arasında en kalabalık nüfusu ve tarihi derinliğiyle
Mısır’ı kendine müttefik yaparak Suudi Arabistan, bölgesel güç
dengesini kendi lehine çevirmiş görünmektedir. Bu aynı zamanda
Arap ayaklanmalarının başarıya ulaştığı Mısır’da darbe yapılmasıyla
Arap Baharı’nın tersine dönmesi anlamına gelmektedir. Suudi Arabistan’ın Mısır’da Darbe rejimini tahkim etmesi, stratejik hedeflerini Arap Baharı’nın başarıya ulaşması üzerine inşa eden Türkiye ile
görüş ayrılığına yol açmıştır. Suudi Arabistan yeni Mısır yönetimi
ile siyasi, ekonomik ve askeri bağlarını güçlendirirken Türkiye ise
aynı yönetimi uluslararası platformlarda gayri meşru ilan etmeye
devam etmektedir.4
Böyle bir siyasi atmosfer içerisinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin 2014 yılında siyasi, ekonomik ve askeri işbirliği alanlarında
ivme düşüklüğünden bahsedilebilir. 2014 yılında iki ülke arasında
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üst düzey resmi bir ziyaret gerçekleştirilmedi. Bu yıl içerisinde Türkiye’den Suudi Arabistan’a dışişleri bakanlığı düzeyinde 11 Eylül’de
Cidde’de yapılan Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı dolayısıyla bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Cidde toplantısına Körfez İşbirliği Konseyi’ne üye altı ülke ile Mısır, Ürdün, Türkiye ve ABD’nin
dışişleri bakanları katılmıştır.5 Böyle bir toplantının yapılmasının
temel gerekçesi IŞİD’in Irak ve Suriye’de ilerleyerek bölge ülkeleri
için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaya başlamasıdır. Türkiye’yi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil ettiği toplantının ardından yayınlanan bildirgede IŞİD dahil her türlü terör örgütüne
karşı kararlı olunduğu ve gerek görüldüğü takdirde imzacı ülkelerin
askeri harekâta katılması konusunda uzlaşı sağlandığı belirtilmiştir.
Ancak Türkiye, IŞİD’in elinde rehin tutulan konsolosluk görevlileri
nedeniyle nihai bildirgeye imza atmamıştır.6
Tablo I: Türkiye-Suudi Arabistan Dış Ticareti, 2012-2014
(Para Birimi: Dolar)
2012

2013

2014

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

2.171.061.332

3.677.731.745

2.014.870.227

3.191.504.721

2.171.198.671

2.736.418.333

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ve ticari ilişkilerinin 2014
yılı gelişmelerine Tablo I’den bakıldığında siyasi gerginliğin meydana getirdiği sıkıntıların iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini kısmen de olsa olumsuz etkilediği görülmektedir. İki ülkenin
2013 yılında 5,2 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmi 2014
yılında 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Özellikle Türkiye’den Suudi Arabistan’a yapılan ihracat miktarında yaklaşık 500
milyon dolar düşüş yaşanmıştır. İki ülke arasındaki siyasi gerginliğin ekonomik ve ticari ilişkilere yansıması olarak düşünülen bir
gelişme, Suudi yönetiminin 2014 Hac sezonunda Türk hacıların
kargolarını Türkiye’ye taşıyan tırlara gümrükte kısıtlamalar getir-
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mek suretiyle sıkıntılar çıkarmasıdır. Suudi yönetimi kara yoluyla
Türkiye’ye Türk hacıların Zemzem suyunu taşıyan tırların geçişini
iptal etmiştir.7
TÜRKIYE-KATAR İLIŞKILERI

Türkiye-Katar ilişkileri açısından 2014 yılı siyasi, ekonomik ve
askeri alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirildiği önemli bir dönemi ihtiva etmektedir. Bu yıl içerisinde iki ülke arasında gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler ve bu esnada imzalanan anlaşmalar ikili ilişkilerin geldiği düzeyi göstermesi açısından önemlidir.
Katar Emiri Tamim el-Sani sadece 2014 yılı içerisinde Türkiye’ye
dört ayrı ziyaret gerçekleştirmiş, ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri
değerlendirmiştir. Türkiye’den Katar’a ise Cumhurbaşkanlığı düzeyinde üst düzey bir ziyaret yapılmıştır. Söz konusu ziyaretlerde gerçekleştirilen ortak basın toplantılarında yapılan açıklamalar Ankara
ve Doha’nın genel olarak Ortadoğu meselelerine yaklaşımlarının
örtüştüğünü ve bölgede eşgüdüm halinde siyaset ürettiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti esnasında yaptığı bir açıklama son zamanlarda
Türkiye-Katar yakınlaşmasını özetlemektedir:
“Katar’la bölgesel meselelere bakışımız büyük ölçüde örtüşüyor.
Bölgedeki kaygı verici meselelere gelince bunların aşılması noktasında, barış ve istikrarın korunması hususunda yine Katar’la konulara yaklaşımımız aynı. Katar ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi stratejik açıdan da değerlendiriyoruz… Körfez’in güvenlik ve
istikrarı ülkemizin güvenlik ve istikrarı kadar önem arz ediyor.”8

Türkiye-Katar ilişkilerinin son yıllarda kazandığı ivmeyi gösteren diğer bir somut gösterge, Başbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı
seçildikten sonra 26 Ağustos’ta El Cezire’ye verdiği bir mülakatta
Katar’la ilgili kullandığı ifadedir. Mülakatı gerçekleştiren Hatice
Bengana’nın Türkiye-Katar arasındaki ittifakı nasıl nitelendiriyorsunuz şeklindeki sorusuna verdiği cevap iki ülke ilişkilerinin geldiği
aşamayı açıklaması bakımından önemlidir.
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“Demek ki biz ortak payda yakaladık. Bu ortak payda da insan hakları evrensel beyannamesinde belirlenen şartların bir defa yerine getirilmesidir. İlkeli olmak, bu çok önemli. Devletler adaletle ayakta
dururlar. Eğer adalet denilen o anlamlı kavram kaybolduğu anda siz
de kaybolursunuz. Demek ki bizi bir araya getiren adalettir. Katar’la
Türkiye bunu yakaladı. Barıştır, demek ki Katar’la Türkiye bunu yakaladı. Özgürlüktür, demek ki Katar’la Türkiye bunu yakaladı. Yani
bu barış için, özgürlük için, adalet için verilen mücadelede bizim el
ele olmamızdan daha tabi, daha doğal ne olabilir?”9

Bugün itibariyle Türkiye ve Katar’ın Ortadoğu’da işbirliği alanlarını derinleştirmelerinde önemli bir dönüm noktası 2013 yılında
Mısır’da meydana gelen askeri darbeyle birlikte değişen güç dengeleriyle yakından alakalıdır. Mısır’da meydana gelen darbeye karşı
tavır alan Ortadoğu’daki iki ülkenin Türkiye ve Katar olması söz
konusu iki ülkeyi doğal olarak aynı blok içerisine yerleştirmiştir.
Özellikle Katar, Mısır’daki darbe yönetimini tanımaması ve Müslüman Kardeşler ile yakın ilişkisini devam ettirmesi nedeniyle 2014
yılında Suudi Arabistan, BAE ve Mısır tarafından bölgede tecrit
edilmeye çalışılmıştır. Katar’ın bölgede takip ettiği dış politika çizgisi Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) içerisinde de diplomatik krize
yol açmıştır.
Mart 2014’te Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn; içişlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Katar’daki büyükelçilerini geri çektiler.10
Bundan birkaç gün sonra ise Suudi Arabistan ve BAE, Müslüman
Kardeşler’i terör örgütü olarak tanıdıklarını ilan ettiler.11 Aynı dönemde Mısır da bu Körfez ülkelerine destek mahiyetinde Ocak
2014’te istişare gerekçesiyle çağırdığı büyükelçisini Katar’a geri
göndermeyeceğini açıkladı.12 Böylece, Müslüman Kardeşler ile
yakın ilişki içerisinde bulunan ve dört Arap ülkesinin diplomatik
temsilcilerini geri çektiği Katar, bölgede yalnızlığa itilmiştir. Bu gelişmeler, yalnızlıktan kurtulmak amacıyla Doha yönetiminin Türkiye ile bağlarını daha da güçlendirdiği yeni bir dönemi beraberinde
getirmiştir. Türkiye ise bu dönemde Katar ve Müslüman Kardeşler
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ile yakınlaşarak bir taraftan Mısır’daki darbe yönetimini yalnızlaştırırken diğer taraftan bölgesel nüfuzunu arttırma politikası izlemiştir. Sonuç olarak, Ortadoğu’da Mısır ve Suudi Arabistan’ın başı
çektiği siyasi ittifak karşısında Türkiye ve Katar’ın başı çektiği yeni
siyasi ittifak ortaya çıkmıştır. Türkiye ve Katar’ın aynı safta olması
Mısır-Suudi Arabistan ittifakını rahatsız etmektedir. Bunun en somut göstergesi olarak Mart ayında Mısır’da gerçekleştirilen İslam
Konferansı’na davet edilen 34 Müslüman ülke arasında Türkiye ve
Katar yer almamıştır.13
İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığı karşılıklı ziyaretlere bakıldığında 2014 yılında Ankara ile Doha arasında
yoğun temaslardan bahsedilebilir. İki ülke arasındaki üst düzey
ziyaretlerden birincisi Katar Emiri Temim el-Sani’nin 14 Şubat’ta
Türkiye’ye yaptığı çalışma ziyaretidir. Emir Temim el-Sani, ilk önce
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ankara’da, daha sonra Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya gelerek, ikili ilişkiler,
bölgesel gelişmeler ve enerji işbirliği gibi başlıkları istişare etmiştir.
Görüşmelerde öne çıkan en önemli konu zengin doğalgaz kaynaklarına sahip olan Katar’ın Türkiye’ye boru hattıyla doğalgaz temin
imkânlarının masaya yatırılmasıdır.14
Katar’dan Türkiye’ye ikinci üst düzey ziyaret 2014 yazında İsrail’in Filistin’e hava ve kara operasyonları başlattığı bölgesel istikrarsızlık döneminde gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz akşamı Türkiye’ye
bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Emir Temim el-Sani, hem Cumhurbaşkanı Gül hem de Başbakan Erdoğan ile ayrı ayrı bir araya
gelerek temaslarda bulunmuştur. Özellikle İsrail’in Gazze’ye yönelik
saldırılarını daha fazla ileri gitmeden durdurmaya ilişkin görüşmelerin yapıldığı başbakanlıktaki toplantıya Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da iştirak etmiş, kalabalık
bir heyetle bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılmıştır.15 Aynı yıl
içerisinde Katar’dan Türkiye’ye devlet başkanlığı seviyesinde yapılan
üçüncü ziyaret, Katar Emiri’nin halk tarafından seçilen Cumhur-
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başkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den görevi devraldığı törene katılmak üzere 28 Ağustos’ta Türkiye’yi ziyareti şeklinde gerçekleşmiştir.16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve geldiği
ilk gün Emir el-Sani’nin Türkiye’de temaslarda bulunması Katar’ın
Türkiye ile ilişkilerinin geldiği düzeyi göstermesi açısından önem
taşımaktadır. 14 devlet liderinin katıldığı törene Ortadoğu’dan devlet başkanlığı düzeyinde katılım gösteren tek ülke Katar olmuştur.17
Türkiye-Katar diplomatik ziyaretleri bağlamında bir diğer üst
düzey ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14-15 Eylül tarihlerinde
Katar’a yaptığı resmi ziyarettir. Sembolik önemi açısından bakıldığında bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve geldikten sonra
Ortadoğu’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşımaktadır.
Bu ayrıca Erdoğan’ın KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından
üçüncü yurt dışı ziyaretiydi. Öte yandan söz konusu ziyaretle iki
ülke ilişkilerinin siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel alanlarında
yeni işbirliği sahaları kurulmuştur. Ziyaret siyasi açıdan değerlendirildiğinde dikkat çeken en önemli gelişme ikili ve heyetler arası
görüşmeler sonucunda Ankara-Doha arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık mekanizmasının kurulması hususunda iki ülkenin
anlaştığının açıklanmasıdır.18 Böylece iki ülke arasında ikili ilişkiler
ve bölgesel gelişmeler konularına dair stratejik ortaklık kurulmuş
olacaktır. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına
yaptığı açıklamada; “Hepsinden öte bugün attığımız en önemli adım; Türkiye-Katar arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey
oluşturulmasına yönelik adımdır” ifadesini kullanmıştır.19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar temaslarında ekonomik ve
ticari alanlarda da önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Türkiye,
özellikle doğalgaz başta olmak üzere enerjide dışa bağımlılığını
çeşitlendirmek amacıyla Katar ile yeni anlaşmalara imza atmıştır.
Bunlardan en önemlisi Emir Temim el-Sani’nin daha önceki ziyaretlerinde gündeme gelen iki ülke arasında 1.2 milyar metreküp
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşmasının imzalanmasıdır.20 Bu
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yeni anlaşmayla birlikte Katar’dan Türkiye’ye ithal edilen LNG
miktarı arttırılmıştır. Diğer taraftan yine enerjide çeşitlilik sağlamak amacıyla Katar doğalgazının Kuveyt ve Irak üzerinden geçecek
boru hatlarıyla Türkiye’ye taşınması da düşünülmektedir. Ayrıca iki
ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri bağlamında basın mensuplarına bir demeç veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın Türkiye’deki
yatırımları konusunda hassasiyetlerinin daha da artacağını ve bu
adımların Türkiye-Katar ekonomik ilişkilerinde zirve adım mahiyetinde olacağını ifade etmiştir.21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyaretinin kültürel ayağına
bakıldığında, 2014 yılı sonu ile 2015 yılı başı Türkiye-Katar Kültür
Yılı olarak ilan edilmiş ve her iki ülkede de bir dizi kültürel etkinliğin yapılacağı ilan edilmiştir.22 Ayrıca ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir Temim, 400 bin metrekare büyüklüğündeki alana kurulan ve içerisinde çarşı, pazar, kahvehane, hastane,
okul ve evlerin bulunduğu ve Osmanlı-Selçuklu mimarisiyle yapılacak Türk Şehri’nin temelini birlikte atmışlardır.23 Söz konusu ziyarete iki ülke ilişkilerinin askeri işbirliği ve bölgesel politikaları açısından bakıldığında da önemli gelişmeler yaşandığı görülmektedir.
Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a ziyareti esnasında
“Katar ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi stratejik açıdan değerlendiriyoruz, Körfezin güvenlik ve istikrarı ülkemizin güvenlik
ve istikrarı kadar önemlidir”24 şeklinde konuşmuştur.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar’a yaptığı ziyaret
sonrasında ulusal ve uluslararası basında Katar’daki Müslüman Kardeşler üst düzey görevlilerinden bazılarının Türkiye’ye yerleşmeye
başladığına yönelik haberler yer almaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret dönüşünde Katar’daki Müslüman Kardeşler üyelerinin Türkiye’ye yerleşmelerine ilişkin sorulan soruya “Türkiye’ye
gelmek gibi bir talepleri olması durumunda incelenir bakılır”25
şeklinde cevap vererek kapıyı aralamıştır. Mısır’da darbe öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Vekilliği görevinde bulunan ve Katar’a
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yerleşmiş olan Cemal Abdüssettar, El Cezire’ye verdiği mülakatta,
Katar’da bulunan 7 üst düzey Müslüman Kardeşler yöneticisinden
ikisinin ülkeyi terk ettiğini ve bunlardan Müslüman Kardeşler dış
ilişkiler sorumlusu Amr Derrac’ın Türkiye’ye yerleştiğini ifade etmiştir.26 Daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Amr Derrac’ın Türkiye’ye yerleştiği teyit edilmiştir.27
İki ülke arasındaki diğer bir üst düzey diplomatik ziyaret 19-20
Aralık tarihlerinde Emir Temim’in aynı yıl içerisindeki dördüncü
kez Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarettir. Beraberindeki kalabalık heyetle Türkiye’ye gelen Emir Tamim, başta enerji ve güvenlik konuları olmak üzere birçok alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan
Davutoğlu ile ayrı ayrı temaslarda bulunmuştur. Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nda yapılan ikili ve heyetler arası görüşmeler sonucunda iki
ülke ilişkilerine yeni bir boyut kazandıran iki önemli anlaşma imzalanmıştır. Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül
ayında gerçekleştirdiği Katar ziyaretinde üzerinde mutabık kalınan
Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in kurulmasına ilişkin Mutabakat
Zaptı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir Temim tarafından imzalanmasıdır.28 Bu anlaşmayla birlikte iki ülke ilişkilerinin mevcut
düzeyi resmi olarak stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmıştır. Buna
göre hemen hemen her alanda işbirliği ve istişare yapmak üzere iki
ülkeden oluşturulacak heyetler sıklıkla bir araya gelerek ikili ilişkiler
ve bölgesel gelişmelere ilişkin eylem planı hazırlayacaklardır.
Bu ziyaret esnasında imzalanan bir diğer önemli anlaşma ise iki
ülke savunma bakanları tarafından imzalanan Askeri İşbirliği Anlaşması’dır. Bu anlaşma uyarınca iki ülke savunma sanayiinde işbirliği yapacak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar ordusunun gelişimine
ve modernizasyonuna katkı sağlayacak, Türkiye askeri alandaki tecrübelerini ve teknoloji kazanımını Katar’a aktaracak ve ortak askeri
üretim yapılacaktır.29 İmza töreninin ardından ortak basın toplantısı yapan iki lider, imzalanan anlaşmalar ve ikili ilişkilerle alakalı olarak önemli açıklamalar yapmışlardır. Emir Temim, iki ülke
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ilişkilerinin son yıllarda geldiği aşamaya değinerek Türkiye-Katar
ilişkilerinin kardeşlikten öte olduğunu ifade etmiştir. İki ülke arasında yapılacak askeri işbirliğinin önemine değinen Emir Temim,
Türkiye’ye yatırıma devam edeceklerini ve Türk yatırımcıları da Katar’a beklediğini söylemiştir.30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye
ve Katar’ın bölgesel meselelerde hiç ayrı düşmediğini, birlikte ve
dayanışma içinde olduğunu ve bundan sonraki süreçte de bu ilişki
düzeyini sürdüreceklerini ifade etmiştir.31
2014 yılında Türkiye’den Katar’a dışişleri bakanı düzeyinde de bir resmi ziyaret gerçekleşmiştir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortadoğu ülkelerini ziyareti kapsamında 10-11
Eylül tarihlerinde Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Katar Emiri Temim el-Sani tarafından kabul edilmiş ve ayrıca mevkidaşı Halid bin Muhammed
el-Atiyye ile de Dışişleri Bakanlığı’nda heyetler arası görüşmede bir
araya gelmiştir. Görüşmelerde Katar’la ikili ilişkilerimiz tüm yönleriyle ele alınmış, bunun yanı sıra IŞİD’in bölgede güvenlik ve istikrarı iyice bozduğu bir dönemde iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.32
Öte yandan 2014 yılı, Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliği açısından üst düzey askeri ziyaretlerin gerçekleştiği bir yıl
olmuştur. Yukarıda bahsedilen Askeri İşbirliği Anlaşması’na giden
süreçte her iki ülkeden karşılıklı askeri ziyaretlerle işbirliği yapılacak sahalar üzerinde istişareler yapılmıştır. Örneğin, Genelkurmay
Başkanı Necdet Özel 14-15 Ocak tarihlerinde Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.33 Beraberindeki heyetle Katar’da temaslarda
bulunan Genelkurmay Başkanı Özel, hem mevkidaşı Savunma Bakanı Tümgeneral Hamad bin Ali el-Atiyye hem de Katar Emiri Temim el-Sani ile bir araya gelmiş, iki ülke arasındaki askeri işbirliği
olanakları görüşülmüştür.34 Bu çerçevede gerçekleşen ikinci önemli
ziyaret ise Katar Savunma Bakanı Ali el-Atiyye’nin beraberindeki
heyetle birlikte 20 Ekim’de Türkiye’de Genelkurmay Başkanı Nec-
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det Özel’i ziyaret etmesi ve yapılacak askeri işbirliği anlaşmasının
detaylarını görüşmesi olmuştur.35
Tablo II: Türkiye-Katar Dış Ticareti, 2012-2014 (Para Birimi: Dolar)
2012

2013

2014

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

466.408.532

257.488.628

373.923.305

244.077.151

350.119.075

315.893.984

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye-Katar ilişkilerinin ekonomik ve ticari ayağına bakıldığında, ilerleyen siyasi ve diplomatik işbirliğine rağmen iki ülke
arasındaki ticaret hacminin beklentilerin altında gerçekleştiği görülmektedir. Tablo II’ye bakıldığında iki ülke arasındaki 2014 yılı
ticaret hacminin yaklaşık 660 milyon dolar seviyesinde kaldığı görülecektir. Bir önceki yılın yaklaşık 600 milyon dolar olan ticaret
hacmi ile mukayese edildiğinde göreceli bir artıştan söz edilebilir
ancak ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme yönünde tarafların
hemen hemen bütün diplomatik temaslarında ifade etmelerine
rağmen belirlenen hedeflere ulaşılamadığı görülmektedir. Taraflar
iki ülke ticaret hacmini öncelikli olarak 1 milyar doların üzerine
çıkarmaya çalışmaktadırlar.
TÜRKIYE-BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI İLIŞKILERI

Nüfusu, ekonomik gücü ve askeri kapasitesi sayesinde Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan’dan sonra Körfez ülkeleri
arasında en etkili güç merkezi olarak ortaya çıkmaktadır. BAE, dar
ölçekte Basra Körfezi ve geniş ölçekte Ortadoğu siyasetinde son zamanlarda nüfuzunu açık bir şekilde devreye sokan bölgesel bir aktör olmaya gayret göstermektedir. BAE’nin bu statüsü, Türkiye’nin
bu devletle ilişkileri ve karşılıklı birbirlerine yaklaşımları üzerinde
de etkili olmaktadır. Türkiye’nin Körfez bölgesiyle olan ticaretinde
en büyük ticaret ortağı BAE’dir. Tablo III’te de görüldüğü gibi, iki
ülke arasında ticaret hacmi 2014 yılında 7.2 milyar dolar civarında
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gerçekleşmiştir. Bu, Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle yaptığı ticaret
hacminin yarıdan fazlasını BAE’yle yaptığı anlamına gelmektedir.
Aynı zamanda Türkiye, Körfez ülkelerine yaptığı ihracatın yaklaşık
yüzde 50’sini BAE’ye yapmaktadır. Türkiye’nin 2014 yılında bölgeye yaptığı 8.3 milyar dolarlık ihracatın 4.3 milyar dolarını BAE’ye
yapılan ihracat hacmi oluşturmaktadır.
Tablo III: Türkiye-BAE Dış Ticareti, 2012-2014 (Para Birimi: Dolar)
2012

2013

2014

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

3.596.545.521

8.175.540.738

5.384.468.281

4.965.648.578

2.965.503.973

4.299.992.362

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Ne var ki, Ankara ve Abu Dabi arasında bölgesel meselelere dair
son zamanlarda ortaya çıkan fikir ayrılığı ikili ilişkilerde gerilime
yol açmakta, bunun da karşılıklı ticari ilişkiler üzerinde olumsuz
yansımaları olmaktadır. Arap Baharı sürecinde önemli bir dönüm
noktasını temsil eden Mısır’da Temmuz 2013’te gerçekleşen darbeden sonra iki ülke arasındaki ticaret hacminde aşağı doğru seyreden bir grafikten bahsedilebilir. Tablo III’e göre 2012 yılında 11.7
milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmi, 2013 yılında 10.3
milyar dolara ve 2014 yılında radikal bir düşüşle 7.2 milyar dolara
gerilemiştir. Türkiye’den BAE’ye yapılan ihracat miktarı 2012’de
8.2 milyar dolar civarında iken, 2013’te keskin bir düşüşle 5 milyar
dolar seviyesine inmiş ve 2014’te ise yine aşağı doğru seyrederek 4.3
milyar dolar seviyesinde kalmıştır.
Ekonomik ilişkilerdeki yavaşlama ve düşüşün arkasında yatan
faktör, son zamanlarda Ortadoğu’da meydana gelen gelişmelere iki
ülkenin farklı yaklaşmasından doğan görüş ayrılığıdır. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde olduğu gibi, Türkiye-BAE ilişkilerinde
de soğukluğa neden olan en önemli etken tarafların Mısır’daki darbe yönetimine yaklaşımlarının tamamen farklı olmasıdır. Mısır’da
meydana gelen askeri darbe Ankara-Abu Dabi ilişkilerinde 2013
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yılında gerilim doğurmakla kalmamış bu gerilimi daha da tırmandırarak 2014 yılına da taşımıştır. Türkiye-BAE arasındaki diplomatik münasebetlere bakıldığında 2014 yılında iki ülke arasında üst
düzey ziyaretler gerçekleşmediği görülmektedir. Daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında diplomatik trafik yoğunluğunun azalması bile
başlı başına iki ülke arasında bölgesel meselelere dair anlaşmazlıkların olduğunu göstermektedir.
Türkiye’nin Mısır’daki askeri yönetimin meşruiyetini sorgulamasına Körfez ülkeleri ve hatta Arap devletleri arasında en sert
tepkiyi BAE vermektedir. BAE, Mısır’daki Müslüman Kardeşler yönetimini kendi güvenlik ve istikrarına tehdit olarak görmekte, bölgesel politikalarının önünde bir engel olarak değerlendirmektedir.
BAE, Müslüman Kardeşler’in ülkesindeki faaliyetlerinden ve Ortadoğu’da Arap Baharı ile hemen hemen tüm Arap ülkelerinde etkinlik kazanmalarından büyük rahatsızlık duymakta ve bu çerçevede
politika izlemektedir. Bu nedenle BAE’nin Mısır’da demokratik
seçimle gelen sivil Müslüman Kardeşler yerine darbeyle gelen askeri
yönetimi tercih etmesini bu minvalde değerlendirmek gerekiyor.
Mısır’daki askeri rejime karşı pozisyon alan ve Müslüman Kardeşler ile yakınlaşan bir Türkiye, Abu Dabi yönetimi tarafından
güvenlik tehdidi ve iç işlerine karışan bir devlet olarak görülüyor.
Her ne kadar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni Mısır yönetimine
karşı daha ihtiyatlı diplomatik bir üslup kullanmış olsa da Başbakan Erdoğan’ın Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı olmasıyla en üst
düzeyden ulusal ve uluslararası toplantı ve organizasyonlarda askeri
darbenin ağır bir üslupla eleştirilmesi Kahire yönetimi kadar onun
bölgedeki müttefiki Abu Dabi’yi de rahatsız etmektedir. Başbakan
Erdoğan 11 Şubat’ta El Cezire’ye verdiği mülakatta BAE’nin Türkiye’nin politikalarından rahatsızlığını açık bir şekilde ifade etmiştir.
Sunucunun “Arap medyasında Birleşik Arap Emirlikleri hakkında Türkiye’nin iç işlerine karışmaya çalıştığı ya da kötü yönde
etkilemeye çalıştığı yönünde şeyler söylediğiniz yer alıyor. Buna
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inanıyor musunuz? Sizce durum böyle mi?” şeklindeki sorusuna
Erdoğan’ın cevabı şöyle oldu:
“Bu onların çok açık, net ortaya koyduğu tavır. Türkiye ile ilişkileri
gayet iyi olan Birleşik Arap Emirlikleri, ne yazık ki Mısır olaylarında kendileriyle aynı şekilde düşünmedik diye bir tavır içerisine
girdi. Bu bir defa devlet yönetmeye uygun düşmez. Biz sizinle her
yerde aynı şekilde düşünmeye mecbur değiliz. Farklı düşünebiliriz
ama aramızdaki ilişkileri muhafaza ederiz… BAE burada maalesef
böyle bir tutumun içerisine girdi. Bu yanlıştır. Böyle bir tutum
içerisine girmesi Türkiye’ye bir şey kaybettirmez… Olay buradan
kaynaklandı… BAE’nin attığı bu adımı iyi düşünmesi, gözden geçirmesi lazım…”36

Türkiye-BAE ilişkileri bağlamında 2014’te meydana gelen diğer
bir önemli gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül’de Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşma sonrasında
yaşanmış ve söz konusu konuşma Mısır yönetimi kadar BAE’nin de
tepkisine neden olmuştur. Erdoğan yaptığı konuşmada “Mısır’da
halkın oylarıyla seçilen cumhurbaşkanı darbeyle indirilirken BM
sadece izliyor, bu darbeyi yapan kişi meşrulaştırılıyor…”37 şeklinde
bir ifade kullanarak hem Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’yi hem de BM’yi eleştirmiştir. Erdoğan’ın bu konuşmasına tepki
gösteren BAE Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak Türkiye’yi kınamıştır. Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el-Nahyan
tarafından yayınlanan açıklamada Erdoğan BM kürsüsünü suistimal etmekle suçlanmış, Mısır’ın meşruiyetine Türkiye’nin saldırmasının şaşkınlıkla karşılandığı ifade edilmiştir. Açıklama “BAE
Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın içişlerine karışma niteliği taşıyan bu
sorumsuz eleştirileri kınar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
Mısır’ın Başkanına ve hükümetine yaptığı hakaretleri durdurmasını
talep eder”38 denilerek bitirilmiştir.
Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak BAE’yi uyarmıştır. BAE’nin yaptığı kınamadan bir gün sonra
verilen tepkide dışişleri bakanlığı tarafından açıkça BAE Mısır’daki
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darbeye destek vermekle suçlanmış, saygılı olmaya davet edilmiş ve
kendisiyle alakalı olmayan hususlarda açıklama yapmaktan kaçınması noktasında uyarılmıştır. BAE’nin yaptığı diplomatik teamüllere aykırı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada,
Türkiye’nin siyasi duruşundan rahatsız olan ülkeler olabileceğini
ancak bunun o ülkelere Türkiye’yi sorgulama hakkı vermediğinin
altı çizilmiştir.39 Diğer yandan BAE basınında yer verilen bir haberde Türkiye’nin uluslararası platformlarda Mısır yönetimini yalnızlaştırma politikasına karşı hamle olarak BAE ile Suudi Arabistan’ın
dünya genelinde Ermeni soykırım iddialarına mali ve diplomatik
destek verecekleri ileri sürülmüştür.40
TÜRKIYE-KUVEYT İLIŞKILERI

2014 yılında Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin, genel olarak Türkiye’nin Körfez ülkeleri ile ilişkilerinde meydana gelen ivme düşüklüğünden etkilenmediği söylenebilir. Türkiye ile Suudi Arabistan ve
BAE arasında olduğu gibi Ankara ve Kuveyt yönetimleri de Mısır’da
meydana gelen gelişmelere yönelik farklı bir duruş sergilemişlerdir.
Kuveyt, Mısır’daki askeri darbeye ekonomik ve diplomatik destek
veren Körfez ülkeleri arasında yerini almıştır. Mesela, Mısır’da yaşanan darbenin hemen ardından Kuveyt, yeni yönetimi tanıdığını
ve darbenin ayakta kalabilmesi amacıyla ekonomik yardım paketi
açıklamıştır.41 Her ne kadar Türkiye ve Kuveyt bazı bölgesel meselelere farklı yaklaşsalar da ikili ilişkiler bağlamında 2013 ve 2014
yılında meydana gelen olumlu gelişmeler bu durumun iki ülke ilişkileri üzerinde olumsuz bir yansıması olmadığını göstermektedir.
2014 yılında Türkiye-Kuveyt ilişkileri, askeri, ekonomik ve
ulaştırma alanlarında imzalanan yeni anlaşmalarla daha da ileri bir
düzeye taşınmıştır. Bu çerçevede 2014 yılında meydana gelen en
önemli gelişme Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 1-3 Nisan tarihlerinde Kuveyt’e gerçekleştirdiği resmi ziyarettir. Kuveyt Emiri
Şeyh el-Sabah’ın davetlisi olarak yapılan ziyarette Cumhurbaşkanı
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Gül’e milli savunma bakanı, ekonomi bakanı ve maliye bakanı gibi
hükümet yetkililerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet
refakat etmiştir.42 Bu ziyaretin her şeyden önce iki ülke ilişkilerinin
geldiği noktayı göstermesi açısından bazı sembolik özellikleri bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Gül’ün bu ziyareti, Türkiye-Kuveyt
arasında son altı yılda devlet başkanlığı seviyesinde yapılan altıncı
ziyaret olmuştur. Devlet başkanlığı düzeyinde üç kez Kuveyt’ten
Türkiye’ye, üç kez de Türkiye’den Kuveyt’e resmi ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu şu anlama geliyor; iki ülke arasında son altı yılda her
yıl en üst düzeyde diplomatik ziyaret gerçekleşmiş ve ikili ilişkiler
noktasında temaslarda bulunulmuştur. Ziyaretin ikinci sembolik
yanı 2014 yılının iki ülke diplomatik ilişkilerinin başlamasının 50.
yılı olmasıdır. Üçüncü sembolik özellik Cumhurbaşkanı Gül’ün
Osmanlı arşivlerinden çıkardığı Kuveyt’te inşası tamamlanan Hamidiye Camii’nin açılışına ilişkin 114 yıllık tarihi mektubu Emir
Şeyh el-Sabah’a hediye etmesidir.43
Cumhurbaşkanı Gül, üç günlük ziyareti süresince Emir Şeyh
el-Sabah, Kuveyt Başbakanı Cabir Mübarek ve Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş
ve görüş alışverişinde bulunmuştur.44 Bu ziyarette iki ülke arasında
bir dizi önemli anlaşma ve protokole imza atılmıştır. Askeri İşbirliği
Anlaşması, Ticari Deniz Taşımacılığı Protokolü, Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü ve Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü olmak üzere dört ayrı anlaşma ve protokol imzalanmıştır.45
Ayrıca Kuveyt ziyaretinde Türkiye-Kuveyt İş Forumu’nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke siyasi ilişkilerinin mevcut düzeyinin “mükemmel” olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin
büyük potansiyeli bulunduğunu ve riskleri az getirisi yüksek” bir ülke
olduğunu ifade etmek suretiyle Kuveytli yatırımcıları Türkiye’ye davet etmiştir.46 Konuşmasında iki ülke siyasi ilişkilerine de değinen
Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin Körfez’e olan ilgisinin yalnızca
ekonomik olmadığını belirtip, Türkiye’nin Körfez’e bakışının “strate-
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jik bir bakış” olduğunu ifade etmiştir.47 Cumhurbaşkanı Gül’ün Türkiye’nin Körfez bölgesine yaklaşımını açıklayan konuşması şöyledir:
“Önce istikrar ve güven. Buraların istikrar ve güveni bütün bir bölgenin, çok geniş bir bölgenin istikrarı ve güvenidir. İslam dünyası
için, buraların istikrarı çok önemlidir. İstikrar ve güven olduktan
sonra ekonomik işbirliği zaten gelecektir ve gelmektedir de. Onun
için son yıllarda bütün Körfez ülkeleriyle ilişkilerimiz olağanüstü
bir şekilde gelişmiştir.”48

Ayrıca bu ziyarette Türkiye-Kuveyt İş Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet
Büyükekşi, son on yılda iki ülke dış ticaret hacminin üç kat arttığını fakat iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin oldukça altında
kaldığını ifade etmiştir. Büyükekşi, Türkiye’nin hedefinin 2016’ya
kadar iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine
çıkarmak olduğunu söylemiştir.49 Tablo IV’e de bakıldığında 2014
yılında iki ülke ticaret hacminin yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde kaldığı görülmektedir. Buna göre ticaret hacmi bir önceki yıla
göre 100 milyon civarında düşük gerçekleşmiştir. Bunun da nedeni
Türkiye’nin Kuveyt’ten yaptığı ithalatta meydana gelen azalmadır.
Her ne şekilde olursa olsun Türkiye ile Kuveyt arasındaki karşılıklı
ticaret, potansiyelinin ve beklentilerin altında seyretmektedir.
Tablo IV: Türkiye-Kuveyt Dış Ticareti, 2012-2014 (Para Birimi: Dolar)
2012

2013

2014

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

278.464.349

290.632.898

290.613.346

334.955.700

175.154.239

336.229.170

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

2014 yılında iki ülke ilişkilerinde meydana gelen diğer gelişmelere bakıldığında, bunlardan öne çıkanı Meclis Başkanı Cemil
Çiçek’in 5-6 Ocak tarihlerinde Kuveyt’e yaptığı iki günlük resmi
ziyarettir.50 Ziyaretin birinci günü Meclis Başkanı Çiçek beraberindeki heyetle birlikte Bilim Merkezi’ni ziyaret etmiştir.51 Ziyaretin
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ikinci gününde Kuveyt’te temaslarını sürdüren Meclis Başkanı Çiçek, Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ve Başbakan Cabir Mübarek el-Sabah ile iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerinin
değerlendirildiği görüşmeler gerçekleştirmiştir.52 Siyasi ilişkiler bakımından diğer bir gelişme ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
23-24 Aralık tarihlerinde Kuveyt’te temaslarda bulunduğu ziyarettir.53 İki ülke ilişkilerinin daha ileri bir noktaya taşınması amacıyla
taraflar arası görüşmelerin yapıldığı ziyaret esnasında Başbakan Yardımcısı Arınç, Kuveyt’te yayın yapan Vasat gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “yılın adamı” seçtiğini ifade ederek memnuniyetini
dile getirmiştir.54
2014 yılında Türkiye-Kuveyt ilişkilerinde meydana gelen diğer
gelişme ise iki ülke ilişkilerinin askeri ayağında yapılan işbirliğidir.
Genelkurmay Başkanı Necdet Özel 14 Ocak’ta Kuveyt’e resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Kuveyt Emiri, başbakanı ve genelkurmay başkanı ile ayrı ayrı görüşerek temaslarda bulunmuştur.55 Cumhurbaşkanı Gül’ün Nisan ayında yaptığı ziyarette imzalanan Askeri İşbirliği
Anlaşması’nın detayları görüşülmüştür. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuveyt’in milli bayramı 26 Şubat’ta Kuveyt Hava Kuvvetleriyle birlikte gösteri düzenlemiştir.56
TÜRKIYE-BAHREYN İLIŞKILERI

Türkiye’nin Körfez’in ada ülkesi Bahreyn ile ilişkilerinin son
yıllarda meydana gelen olumsuz gelişmelerden fazla etkilenmeden
2014 yılında da olumlu seyrini koruduğu görülmektedir. Türkiye,
nüfusunun ezici çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Bahreyn’de genellikle yönetimi destekler nitelikte bir politika izlemektedir. Arap
Baharı sürecinde gösterilerin Bahreyn’e de sıçradığı dönemde Türkiye’nin aldığı tutum ve davranış bunun en somut göstergesidir.
Aynı duruşun 2014 yılında da Türkiye tarafından sürdürüldüğü
söylenebilir. Nitekim Kasım ayında Bahreyn’de Temsilciler Meclisi
ve Belediye seçimlerinin yapılmasının ardından 3 Aralık’ta Dışişleri
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Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yapılan seçimlerin önemli
bir adım teşkil ettiğinin altı çizilerek, Bahreyn’in güvenlik ve istikrarına Türkiye’nin verdiği önem ifade edilmiş ve seçimlerin ülke halkına hayırlı olması temennisi iletilmiştir.57 Bahreyn’deki Şii muhalefet
grubu el-Vifak, 2011 ayaklanmasından sonra yapılan ilk seçimleri
boykot ettiğini açıklamış, seçimlere katılmama kararı almıştı.58 Bu
süreçte seçimi protesto eden Şii gruplara güvenlik güçleri müdahalede bulunmuş, Şii gruplar ise, yapılan seçimlerin şekilden ibaret olduğunu ve katılımın kendilerine göre yüzde 30 civarında olduğunu
ileri sürerek seçimlerin meşru olmadığını ifade etmişlerdir.59
2014 yılında Ankara-Manama arasında gerçekleşen en üst düzeyli diplomatik ziyaret, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
10 Eylül’de Ortadoğu turu kapsamında Bahreyn’e yaptığı çalışma
ziyareti olmuştur. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IŞİD’in Irak ve Suriye’de ilerleyerek bölgesel güvenlik ve istikrarı tehlikeye soktuğu
bir dönemde bölge devletleriyle istişarelerde bulunmak üzere 9-11
Eylül tarihlerinde Ortadoğu’ya bir gezi düzenlemiştir.60 Çavuşoğlu
bu çerçevede, Bahreyn, Katar, Ürdün ve Suudi Arabistan’da resmi
temaslarda bulunmuştur.61 Ortadoğu turunun Bahreyn ayağı 10
Eylül’de gerçekleşmiştir. Ziyaret kapsamında Çavuşoğlu, Bahreyn
Kralı Halid bin Ahmet el-Halife, Başbakan Halife bin Selman
el-Halife ve Dışişleri Bakanı Ahmed bin Muhammed’le görüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve son bölgesel gelişmeler masaya yatırılmıştır. Bakan Çavuşoğlu görüşme
sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin her
alanda daha da ileri götürülmesi için atılması gereken adımların ele
alındığını, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş
alışverişinde bulunduklarını ifade etmiştir.62
Türkiye-Bahreyn Meclis Başkanları da 2014 yılında karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmişlerdir. Bu kapsamda ilk ziyaret
TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 7 Ocak tarihinde Bahreyn’e yaptığı resmi gezi olmuştur. Ziyaret kapsamında Meclis Başkanı Çi-
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çek, Kral Hamad bin İsa el-Halife ve mevkidaşı Halife bin Ahmed
el-Dahrani ile görüşmeler yapmıştır.63 Türkiye ile Bahreyn arasında
2014 yılında gerçekleşen bir diğer önemli diplomatik ziyaret Bahreyn Meclis Başkanı Halife bin Ahmed el-Dahrani’nin 5 Haziran’da
Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarettir. Konuk meclis başkanı Türkiye
ziyareti kapsamında Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Çiçek ile
bir araya gelmiştir.
Görüşmeler sırasında ortak basın toplantısında konuşan Meclis Başkanı Çiçek, Türkiye ile Bahreyn arasında birçok alanda
işbirliği imkânı olduğunu belirterek iki ülke ilişkilerinin iyi bir
düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, Türkiye ile Bahreyn arasında siyasi sorun bulunmamasının ekonomik ilişkiler üzerinde
olumlu yansımaları olduğuna değinen Çiçek, iki ülkenin de işadamlarını teşvik etmenin ve yapılan ticari mutabakatları meclisten geçirmenin görevleri olduğunu ifade etmiştir. Bahreyn Meclis
Başkanı el-Dahrani ise Türkiye’nin Arap Baharı sürecinde Bahreyn’deki gösterilere ilişkin aldığı pozisyon için teşekkür etmiş ve
ayrıca Türkiye ile savunma sanayii alanında anlaşmalar yapmaya
hazır olduklarını açıklamıştır.64
Tablo V: Türkiye-Bahreyn Dış Ticareti, 2012-2014 (Para Birimi: Dolar)
2012

2013

2014

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

158.922.208

208.808.526

172.478.045

199.064.954

284.848.966

177.144.060

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye ile Bahreyn arasındaki ticari ilişkilere Tablo V’ten bakıldığında, iki ülke arsındaki dış ticaret hacminin 2014 yılında 460
milyon dolar civarında olduğu görülmektedir. 2012 ve 2013 yılıyla
mukayese edildiğinde iki ülke arasındaki ticaret hacminde bir artıştan bahsedilebilir. Ancak daha önceki yıllardan ve diğer Körfez
ülkelerinden farklı olarak 2014 yılında Türkiye’nin Bahreyn’e ihracatı, ithalatının altında kalmıştır.
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TÜRKIYE-UMMAN İLIŞKILERI

Umman, Körfez ülkeleri arasında ayrı bir konuma sahiptir. Bazı
konularda başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Körfez ülkelerinden farklı düşünmekte ve bu çerçevede dış politikada çok boyutluluğu ön plana çıkarmaktadır. Körfez ülkeleri arasında İran ile en
yakın ilişkilere sahip olan devlet Umman olmuştur. Bu çerçevede
bir taraftan ABD’nin gizli yahut açık bir şekilde İran ile yürüttüğü
nükleer müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenmektedir. Diğer taraftan, Suudi Arabistan’ın KİK’i Körfez Birliği’ne dönüştürme yönündeki önerisine en açık ve somut bir şekilde karşı çıkan Körfez
ülkesi Umman olmuştur. Türkiye-Umman ilişkilerini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir.
Ankara’nın, Ortadoğu’da son yıllarda meydana gelen bölgesel
gelişmelere farklı yaklaşmasının bir sonucu olarak bazı Körfez ülkeleri ile yaşadığı gerilim Umman ile ilişkilerinde görülmemiştir. İki
ülke ilişkilerinin 2014 yılında da önceki ilişki düzeyini koruduğu
söylenebilir. 2014 yılı içerisinde Ankara-Muskat arasında gerçekleşen karşılıklı diplomatik ziyaretler iki ülke ilişkilerinin mevcut durumunu ortaya koymaktadır. Ancak 2014 yılında iki ülke arasında
başbakanlık ve devlet başkanlığı seviyesinde herhangi bir ziyaret
yapılmamıştır.
Bu yıl içerisinde iki ülke ilişkilerine karşılıklı diplomatik ziyaretler açısından bakıldığında, 2014 yılında Umman’dan Türkiye’ye
dışişleri bakanlığı seviyesinde iki ziyaret yapıldığı görülmektedir.
Bunlardan birincisi, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi’nin,
1-3 Mayıs tarihlerinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmasıdır. Bu ziyarette ikili ilişkileri istişare etme imkânı olmuştur. İki bakan arasında
gerçekleşen görüşmelerde, Türkiye-Umman siyasi ve ekonomik ilişkileri masaya yatırılmış ve son zamanlarda Ortadoğu’da meydana
gelen gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulmuştur. Düzenlenen ortak basın toplantısında son yıllarda ikili ilişkilerde hızla artan
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bir gelişme grafiği olduğunu, iki ülke arasında 500 milyon doları
aşan dış ticareti 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, savunma sanayi ve kültürel alanlarda
ilişkileri geliştirmeye, siyasal ve ekonomik ilişkileri daha ileri taşımaya yönelik siyasi iradeye sahip olduklarını ifade etmiştir.65 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine katılma vesilesiyle Dışişleri Bakanı Yusuf el-Alavi’nin 28 Ağustos’ta
Türkiye’ye gelmesi yılın ikinci ziyareti olmuştur.66
2014 yılında gerçekleşen diğer bir ziyaret ise Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in 6-7 Aralık tarihlerinde Umman’a yaptığı resmi ziyarettir.67 Muskat’ta mevkidaşı Meclis Başkanı Halid bin el-Mevâli ile
görüşmeler gerçekleştiren Meclis Başkanı Çiçek, iki ülke arasındaki
siyasi, ekonomik ve askeri işbirliği alanlarını değerlendirme imkânı
bulmuştur. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada Meclis Başkanı Çiçek, karşılıklı ziyaretler ne kadar
sık olursa, iki ülke ilişkilerine o kadar yarar sağlayacağına işaret ederek, iki ülke parlamentoları arasındaki temasların da bu ilişkilerde
ayrı bir öneminin bulunduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Türkiye’de
savunma sanayinin önemli bir mesafe kaydettiğini belirten Çiçek,
Türkiye’nin ürettiği ürünlerin satılması konusunda Umman’dan
destek beklediklerini ifade etmiştir.68 Türkiye’nin Umman’a bu
coğrafyada önem verdiği ve ikili ilişkilerini güçlendirmek istediğini vurgulayan Meclis Başkanı Çiçek, başta ekonomik ve savunma
sanayi alanında olmak üzere pek çok alanda iki ülke arasında işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla parlamentolar arası
irtibatın da geliştirilmesinin gerekli olduğunu söylemiştir.69
Tablo VI. Türkiye-Umman Dış Ticareti, 2012-2014 (Para Birimi: Dolar)
2012

2013

2014

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

52.849.681

268.561.905

150.394.496

373.987.603

92.557.508

448.509.817

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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Türkiye-Umman arasındaki ticaret hacmi son yıllarda siyasi alanda gelişen ilişkiler sayesinde artarak devam etmiştir. Ancak
buna rağmen Türkiye’nin ticaret hacmini ilk etapta 1 milyar doların üzerine çıkarma hedefine ulaşılamamıştır. Tablo VI’ya bakıldığında 2014 yılında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret hacminin
540 milyon dolar seviyesinde kaldığı görülmektedir. 2012 ve 2013
yıllarıyla karşılaştırıldığında göreceli bir artış söz konusudur. Daha
önceki yıllarda olduğu gibi 2014’te de Türkiye’nin Umman’la ticareti fazla vermiştir.
TÜRKIYE-YEMEN İLIŞKILERI

Coğrafi konumu, nüfusu ve tarihi geçmişiyle Yemen, Ortadoğu
ve Arap Yarımadası’nda önemli bir ülkedir. Yemen, Bâbu’l-Mendeb
Boğazı sayesinde Arap Denizi’ni Kızıl Deniz’e ve Afrika kıtasını
Asya kıtasına bağlamakta, bu sayede Hint Okyanusu ile Akdeniz
arasındaki bağlantıyı sağlayan stratejik güzergâh üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca, yaklaşık 24 milyon nüfusuyla Yemen, Arap Yarımadası’nın Suudi Arabistan’dan sonra en kalabalık ülkesidir. Bunların yanında Yemen, Arap Yarımadası’nda bulunup Körfez İşbirliği
Konseyi’ne üye olmayan tek ülkedir.
Türkiye-Yemen ilişkilerine gelince, Türkiye’nin uzun yıllar boyunca dış politikada Yemen’i ihmal ettiği söylenebilir. Son on yılda
Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılımı çerçevesinde karşılıklı diplomatik
ziyaretler gerçekleşmiş, ekonomik ve ticari işbirliği alanları güçlendirilmiştir. Ancak Arap Baharı sonrası dönemde iki ülke arasındaki
karşılıklı ziyaretler neredeyse sona ermiş, diplomatik ziyaret trafiği
kesilmiştir. Örneğin, Türkiye’den Yemen’e cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan son ziyaret Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2011
yılında Yemen’e gerçekleştirdiği resmi ziyarettir.70 Bu ziyaret aynı
zamanda Türkiye’den Yemen’e bu düzeyde yapılan ilk resmi ziyaret
olma özelliğini taşımaktadır.71 Bu anlamda 2011 yılı Türkiye-Yemen siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri bakımından önemli bir
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dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyaretinde iki
ülke arasında ikili anlaşmalar imzalanmış ve karşılıklı vizeler 90 gün
süreyle kaldırılmıştır,72 daha sonra 2012 yılında imzalanan yeni bir
anlaşmayla vizeler tamamen kaldırılmıştır.73
Yemen’den Türkiye’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk
ve son ziyaret ise Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in 2008 yılında Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarettir.74 Bundan önceki üst düzey ziyaret ise ikili ilişkileri görüşmek üzere Başbakan Erdoğan’ın
2005 yılında Yemen’e yaptığı resmi ziyarettir.75 Sonuç olarak Arap
Baharı’nın başladığı 2011 yılından bu yana iki ülke arasında
başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı seviyesinde üst düzey bir diplomatik ziyaret gerçekleşmemiştir. Türkiye-Yemen arasında son
diplomatik ziyaret Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 2012 yılında
Yemen’e yaptığı resmi gezi olmuştur. Dışişleri Bakanı Davutoğlu
beraberindeki 150 kişilik iş adamıyla adeta Yemen’e çıkarma yapmış, Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi ve Başbakan Muhammed Salim Basendva ve Dışişleri Bakanı Ebubekir Abdullah
el-Kirbi ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.76
2014 yılına bakıldığında Türkiye-Yemen arasında önemli bir
diplomatik ziyaret veya gelişme meydana gelmemiştir. Türkiye 2014
yılında daha çok Yemen’de meydana gelen siyasi krizle ve bombalı
saldırılarla alakalı açıklama ve kınama yapmıştır. Şii ve Sünni grupların çatışması sonucu Eylül ayında Başbakan Muhammed Salim
Basendva hükümeti istifa etmek zorunda kalmış ve Kasım ayında
Halid Mahfuz Behhah liderliğinde yeni hükümet kurulmuştur.77
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Halid Behhah başkanlığında yeni hükümetin kurulmasının
memnuniyetle karşılandığı ifade edilmiş ve şöyle devam edilmiştir:
“Bu bağlamda, KİK girişimi çerçevesinde Milli Diyalog Konferansı
sonuçlarının uygulanarak siyasi geçiş sürecinin tamamlanması için,
21 Eylül 2014’de imzalanan Barış ve Milli Ortaklık Anlaşması’na
her kesimin riayet etmesi önem taşımaktadır.”78 Öte yandan Türki-
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ye, 2014 yılında Yemen’de yapılan bombalı terör saldırılarına yönelik sık sık kınama açıklamaları yapmıştır.
Tablo VII: Türkiye-Yemen Dış Ticareti, 2012-2014 (Para Birimi: Dolar)
2012

2013

2014

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

368.468

485.937.150

205.679

605.213.880

5.241.827

564.192.369.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye-Yemen ekonomik ilişkilerine gelince, genel olarak bakıldığında diğer Ortadoğu ülkeleriyle son yıllardaki ekonomik ve ticari
ilişkilerinde olduğu gibi Türkiye-Yemen ekonomik ve ticari ilişkilerinde de benzerlikler olduğu söylenebilir. Tablo VII’ye bakıldığında
Türkiye-Yemen arasındaki yıllık ticaret hacmi son üç yılın verileri
dikkate alındığında yaklaşık 750 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Fakat bu rakam, Türkiye ve Yemen’in nüfus miktarları
ve ticari potansiyelleri göz önüne alındığında çok düşük bir rakam
olarak durmaktadır. 2014 yılında Türkiye-Yemen ticari ortaklığı önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye lehine dış ticaret fazlası vermiş ve
toplam ticaret hacmi 570 milyon dolar seviyesinde kalmıştır.
SONUÇ

Türkiye-Körfez ülkeleri ilişkilerinin 2014 yılı siyasi, ekonomik
ve askeri alandaki gelişmelerine genel olarak bakıldığında bazı Körfez ülkeleriyle ilişkilerde durgunluk ve gerilimden bahsedilebilirken, bazılarıyla ise ikili ilişkilerin oldukça güçlendirildiği söylenebilir. Daha önceki yıllarda Türkiye, Körfez ülkelerini bir bütün olarak
ele almakta ve ona göre karşılıklı ilişkileri geliştirmekteydi. Ancak
2014 yılına gelindiğinde artık Türkiye’nin Körfez ülkelerini bir
bütün olarak değerlendirmediği, bölgesel meselelere yaklaşımının
örtüştüğü ülkeler ile ilişkilerini daha ileri bir düzeye taşıma gayreti içerisinde olduğu görülmektedir. Bu noktada en somut gösterge
Türkiye’nin Katar ve BAE ile ilişkilerindeki son gelişmelerdir. Or-

257

2 58

/

T ürkiye ’ nin Körfez Ü lkeleri ve Y emen P olitikası 2014

tadoğu meselelerine dair görüş birliğinin bulunduğu Katar ile ikili
ilişkiler siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda daha ileri bir düzeye
taşınırken, görüş ayrılığının meydana geldiği BAE ile ilişkilerde ise
bir durgunluk ve gerileme söz konusudur.
2014 yılında başta Mısır’daki gelişmeler olmak üzere Ortadoğu
meselelerine ilişkin Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında ortaya çıkan
farklı yaklaşımların ikili ilişkilere olumsuz etkisi Suudi Arabistan ve
Kuveyt tarafından fazla yansıtılmazken, BAE’nin ise doğrudan Türkiye ile tartışmaya girdiği görülmektedir. Bu, aslında Türkiye’nin
genel olarak Ortadoğu ve özel olarak Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde
her zaman hassas davranması gereken bir hususa işaret etmektedir.
Türkiye, bölge ülkeleri nezdinde “iç işlerine karışan” bir ülke algısının oluşması konusunda olabildiğince dikkatli olmalıdır. Özellikle
rejim güvenliği ve siyasal istikrar tedirginliği had safhada olan Körfez monarşileri/hanedanları “içişlerine karışma” meselesini oldukça
ciddi bir tehlike olarak görmekte ve ona göre tedbirler almaktadırlar. Körfez ülkelerinin İran’dan duydukları tehdidin temelinde böyle bir algı yatmakta iken, Türkiye gibi güçlü bir bölgesel aktörün
Ortadoğu’da İran’ın düştüğü hataya düşmemesi stratejik hedef ve
öncelikleri arasında olmaya devam etmelidir.
KRONOLOJI
5-6 Ocak
Meclis Başkanı Cemil Çiçek Kuveyt’e iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ve Başbakan Cabir Mübarek el-Sabah ile iki ülkenin siyasi
ve ekonomik ilişkilerini değerlendirdi.
7 Ocak
Meclis Başkanı Cemil Çiçek Bahreyn’e resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.
14 Ocak
Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Kuveyt’e resmi bir ziyaret
gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Gül’ün Nisan ayında yapacağı
ziyarette imzalanacak Askeri İşbirliği Anlaşması’nın detaylarını
görüştü.
14-15 Ocak Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in Katar ziyaretinde iki ülke
arasındaki askeri işbirliği olanakları görüşüldü.
14 Şubat
Katar Emiri Temim el-Sani iki ülke ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri istişare etmek üzere Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçek-
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1-3 Nisan

1-3 Mayıs

5 Haziran

15 Temmuz

28 Ağustos

10 Eylül

10-11 Eylül

11 Eylül

14-15 Eylül

20 Ekim
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leştirdi. Görüşmelerde öne çıkan en önemli konu zengin doğalgaz kaynaklarına sahip olan Katar’ın Türkiye’ye boru hattıyla
doğalgaz temin imkânlarının masaya yatırılması oldu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kuveyt’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette iki ülke arasında bir dizi önemli anlaşma ve protokole imza atıldı.
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alavi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak ikili ilişkileri görüşmek üzere Türkiye’ye resmi ziyaret yaptı.
Bahreyn Meclis Başkanı Halife bin Ahmed el-Dahrani, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. El-Dahrani ziyareti sırasında
Türkiye’nin Arap Baharı sürecinde Bahreyn’deki gösterilere ilişkin
aldığı pozisyon için teşekkür etti ve ayrıca Türkiye ile savunma
sanayii alanında anlaşmalar yapmaya hazır olduklarını açıkladı.
Türkiye’ye bir çalışma ziyaretinde bulunan Katar Emiri Temim
el-Sani Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ile görüştü.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını daha fazla ileri gitmeden
durdurmaya ilişkin görüşmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den
görevi devraldığı törene katılmak üzere Katar Emiri Temim
el-Sani Türkiye’ye geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ortadoğu turu kapsamında
Bahreyn’e bir çalışma ziyareti yaptı. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve son bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ortadoğu ülkelerini ziyareti
kapsamında Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde Katar’la ikili ilişkilerin yanı sıra, IŞİD’in bölgede güvenlik
ve istikrarı iyice bozduğu bir dönemde iki ülkeyi ilgilendiren
bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cidde’de yapılan Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı’na katıldı. Toplantı sonrası
yayınlanan ve bölgede IŞİD’e karşı askeri operasyon öngören
ortak bildiriye IŞİD’in elindeki Türk rehineler nedeniyle Türkiye imza atmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a iki günlük resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi. Sembolik önemi açısından bakıldığında bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve geldikten sonra Ortadoğu’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşımaktadır.
Katar Savunma Bakanı Ali el-Atiyye beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’de Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i ziyaret etti.
El-Atiyye ve Özel yaptıkları görüşmede iki ülke arasında imzalanacak Askeri İşbirliği Anlaşması’nın detaylarını masaya yatırdılar.

259

2 60

/

T ürkiye ’ nin Körfez Ü lkeleri ve Y emen P olitikası 2014

6-7 Aralık

Meclis Başkanı Cemil Çiçek Umman’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti değerlendirdiği demecinde Çiçek, başta ekonomi ve savunma sanayi alanında olmak üzere pek çok alanda
iki ülke arasında işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla
parlamentolar arası irtibatın da geliştirilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.
19-20 Aralık Katar Emiri Temim el-Sani Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, aynı yıl içerisinde Türkiye’yi dördüncü kez ziyaret
eden lider olmuştur. Bu ziyaretin önemi iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in kurulmasına ilişkin Mutabakat
Zaptı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir Temim tarafından
imzalanmasıdır.
NOTLAR
1. “Türk Savunma Sanayi İhracatta Hız Kesmedi”, Anadolu Ajansı, 9 Ocak
2014.
2. “Suudi Arabistan İhvan’ı Terör Örgütü İlan Etti”, Yeni Şafak, 7 Mart 2014.
3. “Ihvan Liderleri Gelmek İsterse Bakarız”, Yeni Şafak, 16 Eylül 2014, “İhvan Yöneticisi Katar’dan Türkiye’ye Geldi”, Al Jazeera Turk, 15 Eylül 2014.
4. “Erdoğan BM’de de İlan Etti: Darbeci Sisi”, Yeni Şafak, 5 Eylül 2014.
5. “Saudi Arabia to Host Regional Counter-Terror Meet”, Anadolu Agency,
9 Eylül 2014
6. “Türkiye Cidde’de İmza Atmadı”, Yeni Şafak, 12 Eylül 2014.
7. “Suudi Arabistan ve Mısır’dan Türklere Çifte Standart”, Haber 7, 20 Kasım 2014.
8. Türkiye Cumhuriyeti resmi internet sitesi, http://www.tccb.gov.tr.
9. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İlk Röportajı, Al Jazeera Türk, 30 Ağustos 2014.
10. “Saudi, UAE and Bahrain Withdraw Qatar Envoy” Al Jazeera, 5 Mart
2014.
11. “Saudi Arabia Designates Brotherhood a Terror Group”, Gulf News, 7
Mart 2014.
12. “Mısır da Katar’dan Elçisini Çekti”, Dünya Bülteni, 7 Mart 2014.
13. “Qatar and Turkey Excludes from Cairo Islamic Meeting”, Gulf News, 27
Mart 2014.
14. “Katar Emiri Türkiye’de”, Al Jazeera Turk, 14 Şubat 2014.
15. “Ankara’ya Sıra Dışı Gece Ziyareti”, Milliyet, 16 Temmuz 2014.
16. “Erdoğan’ın Törenine Katılan Ülkeler”, Sabah, 28 Ağustos 2014.
17. “Erdoğan’ın Yemin Törenine Büyük Katılım” Yeni Şafak, 23 Ağustos 2014.
18. “Katar ile Stratejik Konsey”, Al Jazeera Turk, 15 Eylül 2014.
19. “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar’la İlişkilerde Zirve Yapacağız”, Hürriyet,
15 Eylül 2014.
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesi. http://www.
mfa.gov.tr.
“Genelkurmay Başkanı Katar’da”, TRT Haber, 16 Ocak 2014.
“Genelkurmay Başkanı Özel Katar’da”, Dünya Bülteni, 15 Ocak 2014.
“Türkiye-Katar Arasındaki Askeri Trafik”, Al Jazeera Turk, 20 Ekim 2014.
“Erdoğan’ın Cenevreden Umudu Yok”, Al Jazeera Turk, 11 Şubat 2014.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM ve Sisi’ye Tepki”, Mısır Bülteni, 25 Eylül 2014.
“BAE de Erdoğan’ı Kınadı”, Al Jazeera Turk, 26 Eylül 2014.
“Diplomatik Teamüllere Aykırı” Anadolu Ajansı, 27 Eylül 2014.
“En Yakın Müttefikinden Erdoğan’ın Sırtına Hançer”, Gazeteciler Online,
7 Nisan 2014.
“Arab aid to Egypt reaches $12 billion, after Kuwait pledges $4 billion”
Egypt Independent, 10 Temmuz 2013.
“Cumhurbaşkanı Gül Kuveyt’e Gitti”, Yeni Şafak, 1 Nisan 2014.
“Cumhurbaşkanı Gül’den Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’a Tarihi Mektup”,
Anadolu Ajansı, 2 Nisan 2014.
“Gül Kuveyt Başbakanı ile Görüştü”, Yeni Şafak, 1 Nisan 2014.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi, http://www.
tccb.gov.tr.
“Gül: Türkiye, Riski Az, Getirisi Fazla Ülke”, Sabah, 2 Nisan 2014.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi, http://www.
tccb.gov.tr.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi, http://www.
tccb.gov.tr.
Türkiye İhracatçılar Meclisi resmi internet sitesi, http://www.tim.org.tr/tr.

261

2 62

/

T ürkiye ’ nin Körfez Ü lkeleri ve Y emen P olitikası 2014

50.
51.
52.
53.

“Cemil Çiçek Kuveyt’e Gitti”, Akşam, 5 Ocak 2014.
“Bilim Merkezi’ni Ziyaret Etti”, Anadolu Ajansı, 5 Ocak 2014.
“Çiçek’in Kuveyt Temasları Sürüyor”, Yeni Akit, 6 Ocak 2014
“Cumhurbaşkanı Erdoğan O Ülkede Yılın Adamı Seçildi”, Yeni Akit, 27
Aralık 2014.
“Yılın Adamı Erdoğan”, Yeni Şafak, 27 Aralık 2014.
“Genelkurmay Başkanı Kuveyt’te”, Sabah, 14 Ocak 2014.
“SOLOTÜRK Kuveyt’te Gösteri Yaptı”, Sabah, 26 Şubat 2014.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesi, http://www.
mfa.org.tr/tr.
“Bahreyn’de İkinci Tur Seçimleri”, Al Jazeera Turk, 29 Kasım 2014.
“Bahreyn’de Seçim Sonuçlandı”, Yeni Şafak, 30 Kasım 2014.
“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ortadoğu Turuna Çıkıyor”, Sabah, 8 Eylül
2014.
“Çavuşoğlu’ndan Ürdün, Bahreyn ve Katar’a Ziyaret”, Yeni Şafak, 8 Eylül
2014.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesi, http://www.
mfa.org.tr/tr.
“Bahreyn Kralı Al-Halife Çiçek’i Kabul Etti”, Anadolu Ajansı, 7 Ocak
214.
“TBMM Başkanı Çiçek, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı al Dahrani
ile Görüştü”, Meclis Haber, 5 Haziran 2014.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesi, http://www.
mfa.org.tr/tr.
“Yemin Törenine Uluslararası Katılım”, Anadolu Ajansı, 23 Temmuz
2014.
“TBMM Başkanı Çiçek Umman’da”, Meclis Haber, 7 Aralık 2014.
“Cemil Çiçek Umman’da Türk Savunma Sanayii’ni Anlattı”, Milli Gazete,
7 Aralık 2014.
“Çiçek’e Umman’da Osmanoğlu Süprizi”, Yeni Şafak, 8 Aralık 2014.
“Gül Yemen’de İz Bıraktı”, Sabah, 12 Ocak 2011.
“Türkiye’den Yemen’e Cumhurbaşkanı Düzeyinde İlk Ziyaret”, Milliyet, 7
Ocak 2011.
“Yemen Türküsü Ağlattı”, Yeni Şafak, 12 Ocak 2011.
“Yemen’e Vize Kalktı” Milliyet, 19 Mart 2013.
“ Yemen Cumhurbaşkanı Türkiye’ye Geliyor”, Zaman, 22 Şubat 2008.
“Başbakan Erdoğan Yemen’de”, Haber 7, 26 Ekim 2005.
“Davutoğlu Yemen’de”, Yeni Şafak, 20 Ekim 2012.
“Yemen’de Teknokrat Hükümeti Kuruldu”, Al Jazeera Turk, 8 Kasım 2014.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesi. http://www.
mfa.org.tr/tr, 8 Kasım 2014.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

TÜRKIYE’NIN İSRAIL, FILISTIN
VE ÜRDÜN POLITIKASI 2014
RAHMAN DAĞ
Yrd. Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

Türkiye’nin Soğuk Savaş döneminde uydu bir devlet
görünümünde Batının çevre ülkesi olarak uluslararası siyasette yer
almasından sonra, 1990-2000 yıllarının başlarına kadar ekonomik ve
siyasi dışa açılım çabaları AK Parti hükümetleri vesilesiyle somutlaşmaya başladı. Bu konudaki ilk açılımı aslında Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) 1 Mart 2003 tezkeresini reddederek yapmıştı.1
Gelinen süreçte Türkiye dış politikası, hegemon dünya devletlerinin çizdiği yoldan yürümek yerine daha Türkiye merkezli ve bölgesel dinamikler göz önüne alınarak aktif dış politika ve ekonomik
kalkınma paralelinde hareket eden bir konuma gelmiştir. Bölgesel
ve uluslararası konularda alınan kararlar bu yeni yolun göstergesidir. Genel itibariyle, Türkiye’nin 2014 yılı dış politikası maruz kaldığı tüm eleştirilere rağmen, yukarıda ortaya konulan çizgiden taviz
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vermemiş ve ilkelere dayanan uzun vadeli bir dış politika görüntüsü
ortaya koymuştur.
Türkiye’nin İsrail, Filistin ve Lübnan politikasına gelecek olursak, yine aynı şekilde Türkiye’nin ve bölgenin çıkarlarını önceleyen
ve tek taraflı değil katılımcı bir dış politika izlenmiştir. Türkiye,
Hamas’ı Filistin halkı tarafından seçilmiş olması hasebiyle (ABD
ve AB’nin2 aksine) meşru gören, Gazze’ye uygulanan siyasi ve ekonomik ambargonun gayrimeşru olduğunu savunan ve Hamas ve
El-Fetih arasında birlik hükümetini savunan bir dış politika izlemektedir. Diğer yandan İsrail-Türkiye ilişkilerinde, Türkiye, temel
olarak, İsrail’in bölgede uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarını kabul etmeyen bir dış politika çerçevesi çizmektedir. Dolayısıyla
İsrail’in bu şekilde keyfi politikalarının karşısında durmuş ve yeri
geldiğinde tek başına da olsa en sert tepkileri ortaya koymuştur.
Türkiye-Ürdün ilişkileri, dış politika açısından iyi ikili ilişkiler olarak adlandırılabilir; fakat Ürdün’ün İsrail ile yaptığı anlaşma gereği
ve de sınırlarında bulunan Filistinlilerin iç siyasal dinamikleri değiştirmeye çalışmasından dolayı, genel anlamda olmasa da bazen,
dış politika farklılıkları meydana gelebilmektedir.
Her ne kadar Filistin devleti varlığını uluslararası bir aktör
olarak meşrulaştırma çabalarına hız verse de, Türkiye’nin İsrail ve
Filistin dış politikasını birbirinden ayırmak neredeyse mümkün değildir. Bu yüzden her iki devlet için geliştirilen dış politika azami
ölçüde girift ilişkilere sahiptir ve dolayısıyla beraber ele alınmasında bir sakınca görülmemektedir. Türkiye’nin Ürdün politikası ise,
yine Filistin sorunu açısından aslında beraber ele alınabilecek birçok konu içermesine rağmen, ayrı bir başlık altında ele alınacaktır.
Bu haliyle Türkiye’nin 2014 yılı İsrail, Filistin ve Ürdün politikası
incelenerek Türkiye dış politikasının temel dinamikleri de ortaya
konmaya çalışılacaktır.
Türkiye’nin 2014 yılında İsrail ile ilişkileri genel anlamda İsrail-Filistin sorunu, işgal edilen Filistin topraklarında İsrail vatan-
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daşları için yeni yerleşim yeri ihaleleri açılması, ABD öncülüğünde
iki devletli çözüm için barış görüşmeleri, Mavi Marmara davası,
Filistin’de Birlik Hükümetinin kurulması, İsrail’in Gazze saldırısı, Kıbrıs açıklarında doğalgaz ve petrol arama girişimleri ve İsrail
askerlerinin Mescid-i Aksa’ya girmesi çerçevesinde şekillenmiştir.
2014 yılı Türkiye’nin Ürdün ile ilişkilerinin temelinde ise Filistin
sorunu ve Suriye krizinden dolayı IŞİD ve mülteciler sorunu olarak
iki başlık altında ele alınacaktır.
TÜRKIYE’NIN İSRAIL-FILISTIN POLITIKASI

2014 yılı için Türkiye’nin İsrail ve Filistin’e yönelik siyasetini incelerken, kaleme alınması gereken ilk konulardan birisi, 26 Kasım
2013 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2014 yılını
Filistin ile Dayanışma Yılı olarak ilan etmesidir. Söz konusu karar
BM Genel Kurulu’nda 56 çekimser, 7 hayır oyuna karşılık 110 evet
oyuyla kabul edilmiş, 2014 yılı içerisinde BM kuruluşları ve sivil
toplum kuruluşları ile birlikte yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kararla beraber Genel Kurul, “Moskova’da Filistin sorunu konusunda bir konferans düzenlenmesi, İsrail’in Doğu Kudüs ile ilgili kararlarının kabul edilemez ve geçersiz
olduğu” ve “İsrail’den Golan Tepelerini terk ederek 1967 sınırlarına
çekilmesi” konularında tavsiyelerde bulunmuştur.3 Türkiye’nin bu
karara dış politika açısından yaklaşımını, “BM 2014 Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Yılı” başlıklı 18 Ocak 2014 tarihli
açıklamasında görmek mümkündür: “Birleşmiş Milletler 2014 Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Yılının Filistin halkına adil
ve kalıcı bir barış, huzur ve refah getirmesini diliyoruz. Bu vesileyle,
Filistin halkının haklı davasına verdiğimiz güçlü desteği bir kez daha
vurguluyoruz. Türkiye, vazgeçilmez hakları ile bağımsız ve egemen
devletini elde etme doğrultusundaki çabalarında Filistin halkıyla
dayanışmasını sürdürecektir”.4 Bu minvalde yapılan açıklamalar,
Türkiye’nin sadece Filistin dış politikasını göstermekle kalmayıp,

265

2 66

/

T ürkiye ’ nin İ srail , F ilistin ve Ü rdün P olitikası 2014

İsrail’in tek taraflı olarak devam ettirdiği işgali ve uygulamaları da
tanımadığı anlamına gelmektedir. 2014 yılı da doğal olarak Türkiye’nin İsrail politikasında, yazının devamında değinilecek herhangi
bir konuda iyileşmenin söz konusu olmadığını ortaya koymaktadır.
Resmi anlamda Türkiye’nin İsrail ve Filistin’e yönelik politikası diplomatik ilişkiler üzerinden değerlendirilebilir. Mavi Marmara’dan itibaren Türkiye’nin İsrail ile siyasi ilişkileri neredeyse hiçbir
zaman ivme kazanmamış ve diplomatik temsiliyet hâlâ ikinci kâtip
düzeyindedir.5 Buna karşın, Filistin ile diplomatik ilişkiler büyükelçilik düzeyinde devam etmektedir.6
İŞGAL EDILEN TOPRAKLARDA YENI YERLEŞIM YERLERI

2014 yılının ilk ayında İsrail’in işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde yeni yerleşim birimleri inşası için ihaleler açması kronik bir
gündem maddesi oldu. Bu konuda Ankara’nın tepkisi siyasal anlamda kınama ve Türkiye’nin tezini tekrar tekrar hatırlatmak olmuştur.
Türkiye’nin İsrail-Filistin politikasının temelinde 1967 savaşı öncesi
sınırlarına göre iki devletli bir çözüm politikası yatmaktadır. Ankara’nın uluslararası alanda savunduğu bu dış politika, meşruluğunu
BM’nin 242 numaralı kararından almaktadır. Şimdiye kadar hiçbir
BM kararını tanımayan ve uygulamaya koymayan İsrail’in devam
eden barış görüşmeleri sonunda bu karara göre 1967 öncesi sınırlara
dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini korumaktadır. İsrail’in
11 Ocak 2014 tarihinde işgal ettiği topraklarda yerleşim yeri ihalesini
duyurması ne ilk ne de sondur.7 Her yeni açılan ihale Filistinlilerin
yerlerinden edilmesi ve bununla beraber bu yerleşim yerlerine İsrail
vatandaşlarının yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla söz
konusu barış görüşmelerinde yerlerinden edilen Filistinli mültecilerin geri dönmesi sorunu bu bölgelere yerleştirilen Yahudilerin yerlerinden çıkartılması sorununu da beraberinde getirmektedir. Öte yandan bu yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya girme girişimleri ise büyük
toplumsal infiallere sebep olmaktadır.
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Hem Filistinli Müslümanları kışkırtmak hem de rahatsız edip
bölgeden çıkarmaya zorlamak amacıyla yapılan bu eylemlerin 2014
yılındaki ilk örneği, 8 Ocak 2014 tarihinde kendilerine “Süleyman
Heykeli Grupları” diyen kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
durumu, El-Aksa Vakıf ve Kültür Mirası Kurumu yaptığı yazılı açıklamada, “Fanatik Yahudi Haham Yehuda Glick’in öncülük
ettiği bir grup yerleşimci ve istihbarat elemanı İsrail askerlerinin
koruması altında Mağaribe kapısından Mescid-i Aksa’yı bastı ve avluda tur attı” ifadeleriyle ortaya koymuştur.8 Bu gibi girişimler barış görüşmelerine gölge düşürmekte ve İsrail’in barış görüşmelerini
olumlu sonuçlandırma niyetini sorgulatmaktadır.
2014 yılının ilk günlerinde yukarıdaki durumu çok açık bir şekilde çarpıcı bir örnekle, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas şu
şekilde dile getirmiştir: “İsrail’in yerleşim politikası bir kanser gibi
yayılıyor ve bizim buna sabredecek gücümüz kalmadı.”9 Hızla yayılan
bir kanser benzetmesi aslında çok manidardır. İsrail’in yerleşim politikası ile kanserin vücudun her tarafını sarması ve sorunun daha da
derinleşerek bir noktadan sonra tedavi edilemez hale gelmesi arasında bir benzerlik kurulabilir. Dolayısıyla her defasında hem Filistinli
karar alıcıların, hem Türkiye’nin ve hatta bazı durumlarda ABD’nin
bile kınadığı veya kaygı ile izlediğini ifade ettiği yeni yerleşim yerleri
ihaleleri tamamen kanserojen bir görünüm çizmektedir.
Ocak ayı boyunca bu gibi eylemlerden dolayı ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry İsrail’i eleştirmiş ve bu yüzden İsrail Savunma
Bakanı Moşe Yaalon, Kerry’yi “mesihi ihtiraslara sahip olmakla”
suçlamış ve “Kerry’ye Nobel Barış Ödülü’nü verin, İsrail’i rahat
bıraksın” şeklinde konuşmuştur.10 Bunun üzerine İsrail Başbakanı
Netanyahu ise “Önemli olan kişisel görüşler değil, iki ülke arsasındaki ilişkilerdir” diyerek durumu hafifletmeye çalışmıştır. Her ne
kadar ABD bunlara rağmen İsrail-Filistin barış görüşmelerindeki
öncülüğüne devam edip İsrail’in çıkarlarını korumaya devam etse
de,11 2014 yılı İsrail’in bu gibi davranışlarından dolayı Filistin ka-
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rışışında siyasi alan kaybettiği bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Hatta
İsrail ana akım medyasından olan Haaretz gazetesinde çıkan bir haberde, ABD’nin İsrail’e yerleşim yerleri konusundaki tutumundan
dolayı yaptırım uygulayacağı iddia edilmiştir. Bu iddiaya karşılık
ABD Dışişleri Sözcüsü Marie Harf kendisine konuyla alakalı olarak
sorulan soruya “İç tartışmalarla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağım. Biz yerleşim meselesi konusundaki tavrımızı önceden net
bir biçimde açıkladık ve bunda herhangi bir değişiklik olmadı”12
ifadeleriyle cevap vermiştir.
İşgal edilen Filistin toprakları üzerinde yeni yerleşim yeri ihalelerine karşı gösterilen tepkiler özellikle 2014 yılında dozajını ve
sıklığını arttırmıştır. Türkiye her defasında Dışişleri Bakanlığı üzerinden kınama yayınlamakla kalmayıp Filistin halkının yanında olduklarını uluslararası arenada Filistin devletinin yanında yer alarak
göstermiştir.13 Yukarıda da belirtildiği gibi, ABD ve AB de İsrail’in
bu hukuk tanımaz politikaları karşısında seslerini yükseltmiştir.
Örneğin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Doğu
Kudüs’te 1060 yeni yerleşim birimi ihalesine onay verdiğine dair
haberlerden sonra, 28 Ekim 2014 tarihinde, ABD Dışişleri sözcüsü Jen Psaki konuya ilişkin olarak, “Eğer İsrail, barışçıl bir toplumda yaşamak istiyorsa gerilimleri düşürecek adımlar atmalı ve
barışla bağdaşmayacak adımlardan kaçınmalı diyerek İsrail’in bu
politikasını eleştirmiştir. Devamında, “Yerleşim yeri faaliyetlerini gayrimeşru gördüğümüz ve Kudüs’ün geleceğini peşin hükme
bağlayan tek taraflı adımlara kesin biçimde karşı olduğumuz noktasındaki pozisyonumuzu net biçimde dile getirmeye devam ediyoruz”14 diyerek aslında ABD’nin arabuluculuğunda devam eden
İsrail-Filistin barış görüşmeleri açısından da konunun ne derece
hayati olduğunu ifade etmiştir.
Filistin’in bağımsızlığının uluslararası toplum tarafından giderek daha fazla tanınması ve bu tanımanın 1967 öncesi sınırlara göre
yapılması İsrail’in işgalci statüsünün onaylanması anlamına geldi-
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ğinden bu durum İsrail için büyük bir diplomatik sorun olarak
ortada durmaktadır. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iki devletli
çözüm seçeneğini yine bu sınırlar içerisinde ele alması çok manidardır. Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisinin İsrail özel kuvvetleri tarafından basılması ve 9 Türkiye
vatandaşının öldürülmesi sonrası, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yeniden düzelmesi için ortaya konulan şartlardan birisinin İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargonun sona erdirilmesi olması Türkiye’nin
bu yöndeki dış politikasının temel göstergesidir.
Başta Filistin devleti olmak üzere, Türkiye’den ve özellikle ABD,
AB ve BM gibi uluslararası toplumun önemli aktörleri tarafından
gelen tepkilere rağmen İsrail’in hala bu politikasından vazgeçmemesi, sadece Türkiye-İsrail ilişkilerinde değil İsrail ile uluslararası
toplum arasındaki ilişkilerde de gerilemenin olduğu ve olacağı anlamına gelmektedir.
MAVI MARMARA DAVASI

İsrail’in hukuksuz bir şekilde işgal edip Gazze’ye uyguladığı ambargoyu deniz üzerinden yarmaya çalışan Mavi Marmara feribotuna İsrail güvenlik güçlerinin 31 Mayıs 2010’da yaptığı müdahale
sonrası 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Türkiye uluslararası mekanizmaları devreye sokarak İsrail’in hukuk tanımazlığını
göstermek istemiş ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin eski haline dönmesi
için Tel-Aviv’in resmi özür dilemesi, tazminat ödemesi ve Gazze’ye
uyguladığı ambargoyu sonlandırması gibi belli şartlar ileri sürmüştü. Mavi Marmara davasının hem Türkiye’deki hem de Uluslararası
Ceza Mahkemesi’ndeki (UCM) hukuki süreci devam etmektedir.
Türkiye’nin Mavi Marmara baskınından sonra İsrail ile ilişkilerin düzelmesi için ileri sürdüğü şartlardan birisi, İsrail askerleri tarafından öldürülen kişilerin ailelerine tazminat ödenmesiydi. 9 Şubat
2014 tarihinde dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir televizyon kanalında verdiği röportajda, tazminat görüşmelerinde yeni
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gelişmelerin ve yaklaşımların olduğunu ve bu görüşmelerde farklılıkların büyük çoğunluğunun giderildiğini ifade etti.15 İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu da “Türk halkına mesajım; Türkiye ile eskisi
gibi ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz”16 açıklamasını yaparak ilişkilerin normalleşmesi konusundaki arzusunu ifade etmiştir.
Yukarıda değinilen röportajdan önce, İsrail’in Türkiye’nin istediği miktarı ödemeyi kabul ettiği17 ve sağlanan mutabakatın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında onaylanmayı beklediği konusunda haberler basına yansıdı. Bu gelişmeler yaşanırken, 27 Mart
2014 tarihinde İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Mavi Marmara davasının beşinci duruşması gerçekleştirildi ve yapılan tebligatların akıbetinin bilinmemesi gerekçesiyle dava 26 Mayıs 2014 tarihine ertelendi.18 Bu duruşmada ise, İsrail Genelkurmay Başkanı Rau
Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred
Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında yakalama kararı alındı. Aynı zamanda, mahkeme heyeti, “sanıklar hakkında, kırmızı bülten çıkarılması
için ilgili kurumlara yazı yazılmasına hükmetti.”19
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verilen haberler,
İsrail’in, ABD-İran yakınlaşmasına karşın ABD ile aralarındaki tüm
pürüzleri kaldırmak ve Türkiye üzerinden bölgede yeni bir hamle
gerçekleştirmek için Ankara ile ilişkileri düzeltmeye çalıştığını ifade
ederken,20 Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilerin ise Gazze
ambargosunun kaldırılmasının son şart olarak yerine getirilmesini
gerektiği konusuna odaklandığı iddia edilmektedir.21 Bu durum,
dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye-İsrail ilişkilerinin normale dönmesi için sadece tazminat ödenmesinin yeterli
olmadığını; bunun Gazze’ye uygulanan ambargonun da kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini defaatle dile getirmesinde daha net bir
şekilde görülebilir.22
Ayrı bir başlık altında incelenecek olan Temmuz 2014’te başlayan İsrail’in Gazze saldırısı, Mavi Marmara gündemini yıl sonuna
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kadar gündemden düşürmüş, fakat Kasım 2014’te Uluslararası Ceza
Mahkemesi’nin (UCM) Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırı sonucu öldürülen Türkiye vatandaşlarının açtıkları davaya takipsizlik
kararı vermesiyle konu yeniden Türkiye gündemine oturmuştur.
Mahkeme, ölen kişi sayısının az olması sebebiyle davanın kendi
yetki alanına girmediği argümanıyla takipsizlik kararı verdi. Ancak
mahkeme aldığı kararla, İsrail askerlerinin Mavi Marmara ve diğer
gemilerdeki eylemleri ile ‘kasten öldürme ve yaralama’, ‘insan onuruna aykırı davranış’ suçlarını işlediğini ve İsrail’in Gazze üzerinde
uyguladığı ambargonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu dolaylı
olarak ifade etmiş oldu.23 UCM savcılığının sıraladığı tespitler arasında, “Gazze Özgürlük Filosunda yer alan tüm katılımcıların, uluslararası hukukta korunan siviller statüsünde olup İsrail askerlerinin,
yolcuların sivil olduğunu bildiği halde, saldırıyı gerçekleştirdiği ve
hayatını kaybedenlerin, otopsi raporları değerlendirildiğinde; baştan, ayaklardan, boyundan defalarca vuruldukları ve en az 5 kişinin
bitişik atış mesafesinden vurularak öldürüldüğü de yer almıştır.”24
Konuyla ilgili olarak, Mavi Marmara gemisi organizatörlerinden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel
Başkanı Bülent Yıldırım yaptığı basın toplantısında, “Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, İsrail’in Mavi Marmara
ve diğer gemilerdeki eylemleri ile ‘kasten öldürme ve yaralama’,
‘insan onuruna aykırı davranış’ suçlarıyla savaş suçu işlediğini, Gazze’de işgalci statüsünde bulunduğunu ve gemidekilerin sivil olmasına rağmen saldırının yapıldığını tespit etmiştir”25 dedi.
9 Aralık 2014 tarihinde İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen yılın son Mavi Marmara duruşmasıyla gözler Türkiye’deki
dava sürecine çevrildi. Türkiye’deki bir önceki duruşmada, sorumlu
İsrailliler hakkında alınan yakalama kararının Adalet Bakanlığı’na
bildirildiği fakat söz konusu 4 İsrailli general için alınan yakalama
kararının Adalet Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı’nın oluruna sunulduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı’nın yakalama kararla-
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rını doğrudan Interpol’e bildirme yetkisi varken Dışişleri Bakanlığı’nın oluruna sunmuş olması ve hâlâ onayın beklenmesi yıl içerisinde anlaşma ihtimalinin hâlâ devam ettiğini akla getirmektedir.
FILISTIN MILLI BIRLIK HÜKÜMETININ KURULMASI

Bir diğer gündem maddesi ise, Filistin’de Hamas ve El-Fetih arasında birlik hükümetinin kurulmasıdır. İsrail Hamas’ı, İsrail’in var
olma hakkını tanımayan terörist bir örgüt olarak görürken Türkiye
ise Hamas’ı Filistin halkının seçilmiş meşru yöneticisi olarak kabul
etmektedir. Birlik hükümeti, İsrail tarafından barış görüşmelerinin
sekteye uğramasına sebep olacak bir gelişme olarak değerlendirilirken, Türkiye bu girişimi barışın teminatı olarak görmektedir. ABD
Dışişleri Bakanı John Kerry öncülüğünde devam eden barış görüşmelerinde, İsrail’in terörist örgüt olarak tanımladığı Hamas’ın da
parçası olacağı birlik hükümeti ile aynı masada oturmak istememesi
sorunun temelini oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı, İsrail El-Fetih ile Hamas arasındaki olası birlik hükümetine başından beri karşı
çıkmaktadır. Türkiye, bu konuda Filistin’in ulusal ve uluslararası
konumunu yükselteceğini, Filistin davası için daha yararlı olacağını ve bu konuda her türlü desteği sunacağını ifade etmektedir.
İlk uzlaşı sinyali Gazze Başbakanı İsmail Haniye tarafından, 2014
yılının ilk ayında, “Yeni bir seneye giriyoruz. Biz Hamas hareketi ve
hükümet olarak Filistin davası adına önemli kararlar alıyoruz. Batı
Şeria’daki kardeşlerimizin de aynı duygularla konuya yaklaşacaklarını arzuluyoruz”26 ifadeleriyle dile getirilmiştir.
Türkiye, Hamas ve El-Fetih hareketleri arasında ulusal birlik
hükümetinin kurulmasının Filistin davasını güçlendireceğine olan
inancından dolayı, her iki Filistinli siyasal aktörü bir araya getirmek için çaba göstermiştir.27 Bu minvalde, Mart 2014’te uzlaşmaya
varılan Filistin Birlik Hükümeti 2 Haziran 2014’te, Rami Hamdallah’ın başbakanlığı altında kurulmuştur.28 Bu gelişmeyle ilgili olarak İsrail kabinesi acil toplanma kararı aldı ve hemen akabinde İsra-
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il Başbakanı Binyamin Netanyahu şu ifadelerle birlik hükümetine
olan tepkisini Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı kastederek
“Bizle barış yaparken düne kadar ayrılmak istediğiniz Hamas ile
birleşmeye çalışıyorsunuz”29 dile getirdi. Sonuç olarak, İsrail en sert
tepkisini ABD öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerini askıya
aldığını açıklayarak göstermiş oldu.30
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, 2 Haziran 2014 tarihli ve “Filistin’de İç Uzlaşı Hükümetinin Kurulması Hk.” başlıklı bir tebrik yayınladı. Açıklamada, “Uluslararası toplumu, Filistin halkının
milli, demokratik iradesinin birleştirilmesini hedefleyen bu gelişmeyi desteklemeye davet ediyoruz” ifadeleriyle Türkiye’nin sürece
olan desteği yinelenmiştir. Aynı zamanda “Türkiye, iki devletli çözüm vizyonu temelinde bölgede adil ve kalıcı barışı desteklemeye,
bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde kardeş
Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir”31 ifadesiyle 1967 öncesi sınırlarına göre iki devletli çözümün desteklendiği beyan edilmiştir. Bununla beraber, dönemin Başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan 5 Haziran 2014 tarihinde Filistin Devlet Başkanı
Mahmut Abbas’ı telefonla arayarak uzlaşı hükümetinden dolayı
kendisini tebrik etmiş ve desteklerini yenilemiştir.32
İsrail’in 7 Temmuz-26 Ağustos 2014 tarihleri arasında Gazze’ye
saldırması ve Mescid-i Aksa saldırılarından dolayı birlik hükümeti
hak ettiği dikkati çekememiş ve uluslararası alanda olası etkinliğini gösterememiştir. Saldırı sonrası çatırdamaya başlayan birlik hükümetine Türkiye en üst düzeyde destek vermeye devam etmiş ve
taraflara hükümetin korunması yönünde telkinlerde bulunmuştur.
Örneğin, 8 Ekim 2014 tarihinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas
ve Meşal ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Türkiye’nin “Ulusal birlik hükümetini önümüzdeki süreçte de destekleyeceğini taraflara iletmiştir.”33 Bunun üzerine, Filistin Birlik Hükümeti Başbakanı Rami el-Hamdallah, 11 Kasım 2014 tarihinde, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Türkiye’nin
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Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Mustafa Sarnıç ile Ramallah’ta bir
araya geldikleri görüşmede, Türkiye’nin Filistin halkı ve ulusal uzlaşı hükümetine sağladığı desteği övmüştür.34
Filistin Ulusal Birlik Hükümetiyle ilgili olarak, milli irade temelinde düşünen AK Parti hükümeti dış politikada da bu ilke temelinde hareket etmiştir. Bu yüzden uygulanan pratiklere bakıldığında
ilkeli dış politika kavramsallaştırması dikkat çekmektedir. Söz konusu ilkeli politikayı Mısır’da Genel Kurmay Başkanı Abdul Fettah
el-Sisi’nin seçilmiş çumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’ye karşı yaptığı darbeyi tanımayarak sürdürmüş, BM Genel Kurul toplantısı için gitmiş olduğu New York’ta Obama’nın davetlisi olarak
katılması gereken yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Sisi’nin de davet edilmiş olması hasebiyle katılmamıştır. Suriye ve
Irak dış politikalarında da söz konusu ilkeli dış politika halkın taleplerine cevap veren meşru hükümetler ile ilişki kurma konusunda
kendisini göstermiştir. Dolayısıyla, Türkiye 2014 yılı boyunca Filistin devletinin meşru haklarını ihlal eden İsrail’e diplomatik ve siyasal anlamda karşı çıkarken, İsrail’in işgali altında bulunan Filistin
devletine, özellikle İsrail’in yoğun askeri saldırıları altında bulunan
Hamas kontrolündeki Gazze’ye olabildiğince destek olmuştur. Bu
konudaki en yakın örnek, AK Parti Konya İl Kongresine Hamas
Siyasi Büro Şefi, Halid Meşal’in davet edilmesidir.35
Bu durum karşısında İsrail’in sözcülüğünü ve avukatlığını yine
ABD üstlenmiştir. Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal’in AK Parti
5’inci Olağan Konya İl Kongresi’ne katılması ile ilgili bir soruya cevaben, ABD Dışişleri Bakanlığı Basınla İlişkiler Direktörü Jeff Rathke, “Hamas bizim yabancı terörist örgütleri listemizde. Hamas’a
karşı duruş ve tavrımızda bir değişiklik söz konusu değil. Hamas,
önceki zamanlarda olduğu gibi terörist faaliyetlerini sürdüren, geçtiğimiz yaz mevsiminde de İsrail ile olan çatışmada da taşıdıkları
niyetleri göstermiş bir örgüttür. Üst düzey Türk yetkilileri ile Hamas ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkındaki endişelerimizi dile
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getirmeyi sürdürüyoruz, bunlar içinde Halid Meşal’in son ziyareti
de var”36 ifadelerini kullanmıştır. Türkiye ve İsrail-ABD arasındaki
söz konusu farklı Hamas tanımlamaları yine seçim yoluyla iktidara
gelmiş bir siyasi partinin meşru veya gayri-meşru (terörist) olarak
algılanmasının bir sonucudur.
İSRAIL’IN GAZZE SALDIRISI

İsrail’in Batı Şeria’da üç Yahudi yerleşimci gencin kaçırılmasından
Hamas’ı sorumlu tutması ve daha sonra bu gençlerin Batı Şeria’da ölü
olarak bulunmaları, 2014 yılının en dehşet verici savaş sahnelerine
zemin hazırlayan İsrail-Hamas çatışmalarının tetikleyicisi oldu.37 Söz
konusu Gazze saldırısından önce İsrail, Gazze’den atılan roketleri her
defasında saldırı için meşru bir sebep olarak bütün dünya kamuoyuna lanse ediyordu. Hamas’ı meşru seçimlerle iş başına gelmiş bir siyasi aktör olarak gören ve Filistin politikasını bu anlayış üzerine oturtan
Türkiye ile İsrail ilişkileri 2014 yılı boyunca gerginliğini korudu. İsrail’in söz konusu tavrına en çarpıcı örnek, Dışişleri Bakanı Avigdor
Lieberman’ın 13 Mart 2014’te İsrail Kanal-2 televizyonuna yaptığı
açıklamada, yine atılan roketler sebebiyle “Gazze’nin işgal edilmesinin kaçınılmaz olduğunu”38 söylemesi verilebilir. İsrail’in bu iddialarına karşı Türkiye ise asıl sorunun İsrail’in sadece Gazze’ye uygulanan
insanlık dışı ambargonun değil genel anlamda Filistin politikasının
yanlışlığından dolayı olduğunu dile getiriyordu. Bu temel ayrışma,
dış politikada Türkiye’nin her zaman genel anlamda Filistin’in, özel
anlamda ise Hamas’ın yanında durmasına ve dolayısıyla İsrail ile ilişkilerin daha da gerilemesine sebep olmaktadır.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun cesetlerin bulunmasının ardından başlayan olağanüstü bakanlar kurulu toplantısında,
“Cesetleri bulunan üç genç, insan görünümlü hayvanlar tarafından
kaçırıldı ve öldürüldü. Bunun sorumlusu Hamas’tır ve Hamas bedelini ödeyecektir”39 ifadelerini kullandı ve hemen akabinde 1 Temmuz 2014 tarihinde Gazze’ye hava saldırıları başladı.
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Uluslararası toplumun tüm itidal çağrılarına rağmen hırsını alamayan İsrail 5 hafta boyunca süresiz ateşkes sağlanana kadar arkasında 2100’den fazla ölü, binlerce yaralı ve kan donduran bir yıkım
bırakarak Gazze’de büyük bir katliam gerçekleştirdi. Bu durum karşısında, Türkiye yine Filistin devletinin yanında yer alarak İsrail’i en
sert dille kınamaya ve eleştirmeye devam etti. Aynı zamanda, ateşkes
sağlanması için Katar ile ortak hareket ederek diplomatik girişimlerden40 de geri durmadı. Bu konuda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
CNN’e verdiği röportajda İsrail’i terör devleti olmakla suçladı.41
1 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye ve Katar dışişleri bakanları,
Hamas ile İsrail arasında Gazze’de üç günlük insani ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasına ilişkin bir ortak açıklama yaptılar.
Açıklamada, “BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından, 1 Ağustos’ta yerel saatle 08:00’de
başlayacağı duyurulan ve uzatılmadığı takdirde 72 saat sürecek insani ateşkesin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.”42 Müteakiben, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Davutoğlu Katar Dışişleri Bakanı el-Atiyye’yi Ankara’da ağırladı ve Gazze’deki gelişmeler ve
bölgedeki son durumun ele alındığı 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.43 Sahnelenen insanlık dışı savaştan sonra, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, “Aslında dünyanın bir İsrail sorunu olduğu ortaya
çıkmıştır. İsrail sorunu çözülmeden ne bölgede ne de dünyada barış
gelmeyecek. Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekmektedir”44
diyerek tepkisini dile getirmiştir. Aynı açıklamasında, İsrail’in durdurulamaması üzerinden BM sisteminin de iflas ettiğine değinmiş
ve Türkiye’nin küresel sistemle ilgili olarak dış politika özetini sunmuştur: “Biz Türkiye olarak mevcut sistemin iflas ettiğini ve acilen
değiştirilmesi gerektiğini yüksek sesle söylüyoruz.”45
10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimleri için mitinglerini gerçekleştiren cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan her
mitinginde İsrail’i eleştirmiştir. 2 Ağustos 2014 tarihinde Maltepe/
İstanbul mitingindeki “Öldürerek, zulmederek Filistinlilerin yaşam
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haklarını ellerinden aldılar. Hitler, Almanya’da nasıl ari bir ırk oluşturmaya çalıştıysa İsrail de aynı hedefin peşinden koşuyor. Kadınları öldürüyorlar ki Filistinli doğurmasınlar, bebekleri öldürüyorlar
ki büyümesinler, erkekleri öldürüyorlar ki vatanlarını savunmasınlar.
Kundaktaki bebekten dahi korkuyorlar. Öldürdükçe daha da korkacaklar. Kan akıttıkça akıttıkları kanda boğulacaklar. Hiçbir zulüm
ebedi değildir”46 ifadeleri uluslararası kamuoyunda dikkat çekmiştir.
Sert eleştiriler karşısında, İsrail Dışişleri Bakanı Liberman’ın,
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’yi telefonla arayarak “İsrail, Türkiye ile gerginliği tırmandırmak istemiyor”47 dediği haberlere yansıdı. Aynı habere göre, Lieberman’ın görüşme sırasında ayrıca Türkiye
konusuna da değinerek, “İsrail şu ana kadar Başbakan Erdoğan’ın
İsrail’e karşı suçlamalarına ve sert beyanatlarına cevap vermekten
kaçındı. Umarım gelecek hafta sonu yapılacak seçimlerden sonra
bu saldırılar sona erer. Eğer ermezse İsrail cevap verecek” dediği de
ifade edildi. İsrail’in tepkilerinden bir diğeri de, eski Cumhurbaşkanı Simon Peres’in Türkiye ve Katar’a, Hamas’a verdikleri destek
dolayısıyla teröre destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını talep etmesi olmuştur.48
Bu restleşmelerden sonra Türkiye-İsrail ilişkilerinin geldiği noktayı gösteren bir olay yaşandı. Başbakan Erdoğan’ın sert eleştirilerinden rahatsız olan Amerikan Yahudi Kongresi bir mektup göndererek rahatsızlığını iletmiş ve Erdoğan’a 2004 yılında vermiş olduğu
cesaret ödülünün iadesini istemiştir. Başbakan Erdoğan da cevaben
yazdığı bir mektupta “Erdoğan ödül olmadan da terörizme karşı
mücadele etmeye devam edecek” ifadesiyle tepkisini göstermiştir.49
İsrail’den gelen tepkilere rağmen, Türkiye’nin, Filistin politikasında bir değişiklik olmamış ve kendisine yapılan anti-semitist olma
eleştirilerine rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her
fırsatta İsrail’in hukuk tanımazlığını, “İsrail’in uluslararası hukuka
sığmayan, insan hayatını hiçe sayan katliamlarını eleştirmek, antisemitizm değildir”50 ifadeleriyle dile getirmiştir.
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Tüm siyasi krizlere rağmen, Türkiye, çok yönlü ve ilkeli dış politikasının bir sonucu olarak, İsrail’in hukuksuz politikalarına direk
veya dolaylı olarak etki etmeye devam etmektedir. Bu çerçevede
ateşkes görüşmelerine dolaylı 51 yoldan ve İsrail’in engellemelerine
rağmen52 Gazze’nin savaş sonrası yeniden inşası53 konusunda ise
direk olarak gelişmelere yön vererek, Filistin’e olan desteğini perçinlemiş, İsrail’in hukuksuzluğuna ve katliamlarına54 tepki verebilmiş ve bu hukuksuzluğa karşı sessiz kalan uluslararası sistemin55 de
sorgulanmasını talep etmiştir.
KIBRIS AÇIKLARINDA PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI

Kıbrıs Rum Kesimi’nin, yaşadığı ekonomik krizden kurtulma
yöntemlerinden biri olarak gördüğü Kıbrıs açıklarında doğalgaz
arama çalışmaları, yarım asırdır devam eden Kıbrıs sorununun yeniden alevlenmesine sebep oldu. Türkiye’nin bu konudaki temel
tezi, Kıbrıs sorunu çözülmeden tek taraflı olarak Rum kesiminin
tüm ada açıklarında arama yetkisini kendinde görmesinin sorunlu
olduğudur. Rum kesiminin İsrailli bir firma ile anlaşarak tek taraflı
olarak petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlamasına karşılık
olarak, Türkiye’nin de, doğalgaz arama gemisi göndererek Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında çalışmalara başladığını duyurmasıyla Kıbrıs sorunu daha da derinleşti. Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi tarafından kiralanan sondaj gemisini takip eden Barbaros
Hayrettin Paşa araştırma gemisine olası bir engellemeye ve saldırıya
karşı Türk Deniz Kuvvetlerine verilen angajman kurallarıyla müdahale etme yetkisi, olası bir Türkiye-İsrail/Yunanistan/Rum Kesimi
çatışması senaryolarını gündeme getirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Güney Lefkoşa’da yaptıkları görüşmeden
sonra düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs açıklarında doğalgaz
arama çalışmalarıyla ilgili yaptıkları açıklamaları 5 Kasım 2014
tarihinde haberlere yansıdı. Lieberman, “Türkiye dahil herkesin
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bölgedeki ülke egemenliklerine saygı duyması gerektiğini”, “Güney
Kıbrıs’ın kendi kıyılarında gaz sondajı yapma hakkının olduğunu
ve Türkiye de dahil bütün ülkelerin buna saygı duyması gerektiğini” ifade ederek Türkiye’yi eleştirdi.
Kasım 2014’te, Yunanistan’ın Kıbrıs Rum Kesimi’nde yaptığı
hava tatbikatına İsrail savaş uçaklarının da katılması56 ve buna mukabil 10 Kasım 2014’te, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Mavi Balina-2014 Tatbikatını gerçekleştirmesi57, konunun ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir. Yapılan tatbikatın akabinde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu’na sorulan “Doğu Akdeniz’de
Yunan veya İsrail savaş gemileriyle karşı karşıya gelinmesi durumunda hangi angajman kurallarının uygulanacağı” sorusu dikkat
çekerken, Bostanoğlu, cevaben şunları kaydetmiştir: “Biz bu konuda herhangi bir durumla karşılaştığımız takdirde verilen angajman
kuralları çerçevesinde hareket edeceğiz. Deniz Kuvvetleri unsurlarımız, bu bölgede durumsal farkındalık faaliyetlerini sürdürmeye
devam edecek.”58
İSRAIL ASKERLERININ MESCID-I AKSA’YA GIRMESI

2014 yılının son iki ayında, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya
baskın düzenleyerek postallarıyla içeri girip kutsal mabedi tahrip etmeleri ve Kur’an sahifelerini dağıtmaları tüm Müslüman ülkelerde
tepkiyle karşılandı. Bu ülkeler arasında en sert tepkiyi Türkiye gösterdi. Yıl boyunca, Mavi Marmara konusunda tazminat anlaşmasının sağlanma ihtimali dışında hiçbir olumlu gelişme söz konusu
değilken, yıl sonunda bu denli saygısız bir siyaset geliştiren İsrail’e
karşı Türkiye’nin politikasında bir ilerleme ve düzelme beklemek
mümkün değildir.
Dışişleri Bakanlığı ilgili konuda aynı gün bir kınama yayınlayarak59 Türkiye’nin diplomatik duruşunu ortaya koymuş ve akabinde
sadece hükümet kanadından değil, tüm siyasi partiler60 ve ilgili kurumlar İsrail’i bu davranışından dolayı sert bir dille eleştirmişlerdir.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, hem Türkiye’nin tepkiselliğini hem
de Türkiye-İsrail ilişkilerindeki dış politika ilkelerini içermesi bakımında anlamlı olan şu ifadeleri kullanmıştır:
“Bu ayrıca bir değerlendirmeye ihtiyaç bile hissetmeden tam bir
barbarlıktır. Dünyanın her yerinde kutsal mekânlar, hele hele
Mescid-i Aksa gibi bütün Müslümanların ilk kıblesi olma niteliği yanında bütün dinler açısından da kutsal olan ve insanlığın en
kutsi mekanlarından birine yapılan bu saldırı, küstahlık en şiddetli
şekilde mukabele görmesi gereken bir tutumdur... Bütün dünya
Müslümanlarına, bütün insanlığa Mescid-i Aksa ve Kudüs’e sahip
çıkma çağrısında bulunuyorum. Kudüs tek bir dinin hakimiyet
alanı haline dönüşüp, diğer kutsal mekanlar böylesine barbarca bir
tutumla ayaklar altına alınırsa Ortadoğu’da barışı temin etmek, tesis etmek mümkün olmaz.”61

Olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da,
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Şefi
Halid Meşal ile telefonla görüşüp Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde konuyla ilgili girişimde bulunacağının teminatını vermiştir.62 Erdoğan ayrıca, 20 Kasım 2014’te Cezayir’de katıldığı Türk-Cezayir İş Forumu’nda “Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırının
Türkiye’ye yapılmış sayıldığını”63 dile getirerek Kudüs ve Mescid-i
Aksa’nın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu dile getirmiş oldu.
TÜRKIYE’NIN ÜRDÜN POLITIKASI

2014 yılının Türkiye-Ürdün ilişkileri açısından en önemli başlangıç noktası, Ürdün’ün BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak
BMGK dönem başkanlığını devralmasıdır.64 Ürdün, Filistin sorunu
ve Suriye krizi konularında Türkiye ile birçok noktada kesişirken,
2014 yılı içerisinde söz konusu sorunlarla alakalı Amman’ın BM
nezdindeki girişimlerine Türkiye genel anlamda destek vermiştir.
Bu durumun örneklerinden birini, bundan önceki bolümde de ifade edildiği gibi, Ürdün’ün BMGK’ye İsrail’in Filistin’de işgal ettiği
topraklardan 2014 sonuna kadar çekilmesine dair bir tasarı sunması oluşturmaktadır. Söz konusu tasarı ABD’nin vetosuyla reddedil-
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mesine rağmen65 bu konuda bir girişimde bulunulması uluslararası siyaset açısından önemlidir. Ürdün, Avustralya ve Lüksemburg
tarafından kaleme alınan, Türkiye, Ürdün ve Irak üzerinden Esed
rejiminin rızası aranmaksızın Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Suriye halkına insani yardım sağlanmasıyla ilgili bir tasarının
BMGK’de kabul edilmesi de Ankara ve Amman’ın birlikte hareket
ettiği bir diğer gelişme olmuştur. Esed rejiminin söz konusu karara karşı kendilerinden izin alınmaksızın yapılacak yardım operasyonlarını yürütenlere ateş açabileceklerini ifade etmesine rağmen
kararın desteklenmesi, Türkiye ve Ürdün’ün Suriye krizinin ortaya
çıkardığı insani yardım sorunu konusunda ortak noktada birleştikleri anlamına geliyordu.66
Gazze saldırısı sırasında İsrail’in BM’ye ait bir okulu vurması
sebebiyle67 Ürdün’ün girişimleriyle BMGK’nın acil toplantıya çağırılması68 da bu duruma bir örnek olarak verilebilir. Ürdün’ün İsrail
politikasının Türkiye’ninki ile kısmen örtüştüğünü gösteren bir diğer unsur da İsrail’in Gazze saldırısına karşı yapılan açıklamalarıdır.
Ürdün Başbakanı Abdullah en-Nusur, bir basın toplantısında, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları acımasız ve daha önce görülmemiş şekilde barbarca”69 diyerek Tel-Aviv’i sert bir dille eleştirmiştir.
Yukarıda ifade edildiği gibi, Ürdün ile Türkiye’nin İsrail’e yönelik politikaları büyük ölçüde benzerlik gösterse de, bazı farklılıklar da söz konusudur. Bu durumun göstergelerinden birisi,
İsrail ile Ürdün’ün 15 yıllık doğalgaz anlaşması yapacağına dair
basına yansıyan haberlerdir.70 Buna göre, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptığı anlaşma vesilesiyle Kıbrıs açıklarında yaptığı arama
tarama çalışmaları sonucunda bulunacak doğalgaz rezervlerine
güvenerek Ürdün ile 15 yıllık doğalgaz anlaşması imzalayacaktır. Konunun Kıbrıs’taki doğalgaz arama çalışmalarını içermesinden dolayı Türkiye’nin böyle bir anlaşmayı sıcak karşılamayacağı
aşikârdır. Bu konu doğal olarak dış politika farklılıklarından biri
olarak önümüzde durmaktadır.
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Dış politikadaki bir diğer farklılık noktası IŞİD’dir. Ürdün,
ABD öncülüğünde IŞİD’e (Irak-Şam İslam Devleti) karşı oluşturulan koalisyona, ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesi sebebiyle katılmayacağını ifade etmişti.71 Fakat, Pentagon’un yaptığı açıklamaya
göre, 23 Eylül 2014 tarihinde yapılan IŞİD hava saldırısına katılan
ülkeler arasında Ürdün’ün ismi de yer almıştı.72 Diğer taraftan, Türkiye, IŞİD’in elinde rehin tuttuğu Musul Başkonsolosu ve diğer
diplomatları 20 Eylül 2014 tarihinde kurtarana kadar koalisyona
katılmadı ve daha sonrasında da Suriye krizine kapsamlı bir çözüm
politikası yürütülmediğinden dolayı koalisyona katılmakta çekingen davranmaktadır. Haberlere yansıdığı kadarıyla, Irak-Ürdün sınırına yakın bir şehir olan Retbe’nin73 ve Irak-Ürdün sınır kapısı
olan Terbil kapısının IŞİD’in eline geçmesi74 Ürdün’ün, koalisyona katılmasına sebep oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın IŞİD’in bir sonraki hedefleri olduğuna dair açıklamaları75 bu durumu destekleyici
niteliktedir. Bu gelişmeler üzerine 10 Eylül 2014 tarihinde Suudi
Arabistan’da yapılan IŞİD toplantısına hem Türkiye hem de Ürdün
beraber katılarak76 ortak dış politika izleme konusunda bir adım
daha atmış oldular.
Türkiye ve Ürdün arasında uluslararası düzeyde yürütülen ortak
politikaların dışında, bölgesel anlamda da, istisnai durumlar hariç,
yıl boyunca “dış politika örtüşmesi” devam etmiştir. 2013 yılında
başlayan ‘Suriye’ye Komşu Ülkeler Bakanları Toplantısı’nın ikincisi
17 Ocak 2014 tarihinde, BM Temsilcisi, Türkiye, Irak, Lübnan,
Ürdün ve Mısır’ın katılımıyla Şanlıurfa’da yapılmıştır. Söz konusu toplantının amaçları arasında “Suriye’deki olaylar nedeniyle
ülkelerinden kaçan Suriyelilere ev sahipliği yapan komşu ülkelere
uluslararası kamuoyu tarafından sağlanan yardımların gözden geçirilmesi, komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin durumuna uluslararası kamuoyunun dikkatinin bir kez daha çekilmesi, komşu ülkelerle daha çok sorumluluk ve yük paylaşımı konularında izlenecek

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

/

stratejilerin belirlenmesi” yer almıştır.77 Bu toplantıların üçüncüsü
ise, 4 Mayıs 2014 tarihinde, Ürdün’deki Zateri mülteci kampında
yapılmıştır. Toplantıya Suriyeli sığınmacıların bulunduğu ülkeleri
temsilen dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Dışişleri
Bakanı Hoşyar Zebari, Lübnan Sosyal İşler Bakanı Reşid Derbas ile
Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi de katıldı.78
Ürdün’ün Ankara Büyükelçiliği tarafından, “Bağımsızlık ve
Ordu Günü” nedeniyle Marriott otelde düzenlenen resepsiyonda
konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ürdün ve Türkiye
arasındaki işbirliğine değindi. Arınç, “Bölgemiz barışı konusunda
aldığımız kararlarda fikir birliği ve uyum içindeyiz. Unutmayalım
ki bölgemizde Türkiye ve Ürdün iki huzur adası, iki huzurlu ülke
olarak göze çarpmaktadır. Bölgemizde özellikle son yıllarda yaşanan
krizlerde Türkiye ve Ürdün, bölge halklarının masum ve mazlum
insanlarına kucak açmıştır. Bugün sadece Suriye’den 600 bine yakın
sığınmacının Ürdün’de bulunduğunu biliyoruz. Ürdün halkı büyük
bir konukseverlikle bu mazlum ve masum insanları kucaklamıştır”79 diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunu ortaya koyup
mülteciler konusunda Ürdün ve Türkiye’nin neredeyse bütün yükü
sırtlandığını ifade etmiştir.
Ürdün ay sonuna doğru, diplomatik kurallara uygun davranmadığı gerekçesiyle Suriye’nin Amman büyükelçisini Ürdün’ü sert bir
şekilde eleştirmesi sebebiyle istenmeyen adam ilan ederek 24 saat
içinde ülkeyi terk etmesini istedi.80 Bu durum, mülteciler konusunda ortak bir çaba ortaya koyan iki ülkenin, Esed rejimi için de aynı
dış politika çizgisine yaklaştığını göstermesi açısından önemlidir.
İki ülke tarafından yapılan ortak askeri tatbikatlar da, ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 2014
yılının ilk ikili askeri tatbikatı, Nisan ayında, Türkiye’nin ev sahipliğinde Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, “Türkiye-Ürdün Tabur
Görev Kuvveti Komuta Yeri Tatbikatı” adıyla 5 gün süreyle gerçekleştirildi.81 Daha sonra ise, ABD, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan,
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Kuveyt ve Türkiye’nin içinde bulunduğu toplam 22 ülkenin katıldığı “Sabırsız Aslan Tatbikatı” Ürdün’de gerçekleştirildi.82
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TÜRKIYE’NIN AFRIKA
POLITIKASI 2014
RAMAZAN ERDAĞ
Yrd. Doç.Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

1998 yılındaki açılım stratejisi temelinde Türkiye,
yeni bir dış politika alanı olarak Afrika’yı gündemine almıştı ve bu
tarihten itibaren bölge ülkeleri ile ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bölümün amacı 2014
yılında Türkiye’nin Afrika ülkeleri (Mısır hariç) ile olan ilişkilerini
analiz etmektir. Türkiye, bir yandan Kuzey Afrika’da devrim sonrası
istikrarsızlık yaşayan Libya gibi ülkelerde devlet inşası çabalarına
katkı sağlamaktadır. Öte yandan da siyasi, ekonomik ve kültürel
ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında bölge ülkeleri ile olan bağları
pekiştirmeyi hedeflemektedir. 2014 yılının sonlarına doğru ikincisi gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, bu politikaların uygulanması ve işbirliğinin güçlendirmesi açısından önemli bir
platform oluşturmuştur. Bu bağlamda, bölgesel güvenlik mesele-
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leri, ekonomik ve siyasal ilişkilerin geliştirilmesi açısından, 2014
yılında Türkiye’nin Afrika politikası incelenmektedir.
TÜRKIYE-AFRIKA İLIŞKILERINDE YENI DÖNEM

Türkiye-Afrika ilişkileri 1998 yılından itibaren yeni bir döneme
girmiş ve Afrika’ya Açılım Politikası ile birlikte Türkiye-Afrika ilişkileri, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmeye başlamıştır. Türkiye, yeni eylem planının alt yapısını hazırlama bağlamında 2005 yılını Afrika yılı ilan ederek, Afrika politikasını hayata geçirmiştir. Bu
doğrultuda 2005 yılından itibaren Türkiye, Afrika’ya yönelik diplomatik, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. 2005
yılında Türkiye, Afrika Birliği’nde gözlemci ülke statüsü kazanırken,
2008 yılında Afrika Birliği tarafından “stratejik ortak” olarak kabul
edilmiştir. Türkiye’nin bölgeye yönelik politikalarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi yeni dış politika
enstrümanları devreye sokularak Afrika Açılım Politikası konsolide
edilmeye başlanmıştır. Türkiye’nin Afrika’ya yönelik yeni açılım politikasının en önemli aşamalarından biri ise 2008 yılında İstanbul’da
birincisi gerçekleştirilen Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi olmuştur.
Zirve sonrasında yayımlanan bildirgede, Türkiye ile Afrika ülkeleri
arasında her alanda ilişkilerin geliştirilmesi teyit edilmiştir.
Türkiye, bu dönemden itibaren ekonomik ve kültürel konular
başta olmak üzere Afrika ülkeleri ile ortaklıklarını önemli oranda
artırmaya başlamıştır. TİKA’nın yanında Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) ve Gülen grubuna yakınlığıyla bilinen Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) gibi kuruluşlar
da düzenledikleri iş forumlarıyla özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlamıştır. 2000’li yılların başında yıllık 3
milyar dolar olan ticaret hacmi, 2014 yılı itibariyle yıllık 25 milyar
dolara yükselmiştir. Diplomatik açıdan bakıldığında, Türkiye’nin
2002 yılında Afrika kıtasında 12 büyükelçiliği ve 2 başkonsolosluğu
bulunurken, 2014 yılı itibari ile temsilcilik sayısı 35 büyükelçilik ve
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4 başkonsolosluğa çıkmıştır. Afrika kıtası, 2002-2013 yılları arasında Türkiye’nin açtığı yeni yurt dışı temsilcilikleri arasında ilk sırada
yer almıştır.1 Buna karşılık, 2008 yılında, Ankara’da Afrika ülkelerinin toplam 10 büyükelçiliği mevcut iken, bu sayı 2014 yılında 32’ye
yükselmiştir.2 Türk Hava Yolları (THY) da yeni açılan diplomatik
temsilciliklere yönelik yeni uçuş güzergâhları oluşturarak Afrika
açılımının ulaşım ayağını oluşturmuştur. 2010 yılında yayımlanan
Başbakanlık Afrika Stratejisi Genelgesi ile Türkiye-Afrika İşbirliği
Zirvesi’nde kabul edilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla; Dışişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda, kurumlar arası koordinasyonun sorumlusu olarak, “Afrika Stratejisi Eşgüdüm Komitesi” oluşturulmuştur. Türkiye’nin Afrika açılım stratejisi, 2014 yılı Kasım
ayında Ekvador Ginesi’nin ev sahipliğinde, Malabo’da gerçekleşen,
2. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ile gelişim sürecini sürdürmüştür.
KUZEY AFRIKA: DÖNÜŞÜM SÜRECININ SANCILARI

Arap Baharı sonrasında, Türkiye’nin Afrika açılım stratejisinin
ilk basamağında, hiç şüphesiz Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan
dönüşüm süreci gelmektedir. Arap Baharı’nın fitilini ateşleyen Tunus, dönüşüm sürecini başarı ile tamamlamaya çalışırken, Libya’da
devrim sonrası yaşanan siyasal istikrarsızlık ve güvenlik sorunları, Kuzey Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel açıdan
önemli bir güvenlik boşluğu oluşturmuştur. Siyasal istikrarsızlık ve
güvenlik alanındaki zafiyet ekonomik ilişkilerin gelişmesini ve demokratik dönüşüm sürecini sekteye uğratmaktadır. Özellikle Libya
açısından 2014 yılı, devrim sonrası dönemde en ciddi sorunların
yaşandığı bir yıl olmuştur. 2014’ün hemen başında gerçekleşen
Libya Başbakanı’nın Türkiye ziyareti ile Türkiye-Libya ilişkilerinin
olumlu başladığı söylenebilir. Libya Başbakanı Ali Zeydan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Libya arasındaki kardeşlik ilişkilerinin
daha da güçlendiğini belirterek, görüşmede birçok konuyu ele al-
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dıklarını” açıklamıştır. Erdoğan ise, Türkiye’nin, Libya ile siyasi,
ekonomik ve askeri işbirliğinin devam edeceğine vurgu yaparak,
Libya’da yaşanan sorunlara ilişkin, Libya’nın birlik ve beraberliğinin sağlanması için Türkiye’nin desteğini sürdüreceğini açıklamıştır. Görüşme sonrasında ayrıca, Türkiye ile Libya arasında Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi‘nin kurulmasına ilişkin bildirge
imzalanmıştır. 2014 ortasında Libya’da tansiyon giderek yükselmeye başlamıştır. Libya’da devrim sonrası ilki 2012 yılında gerçekleştirilen seçimlerin ardından, 2014 Haziran’ında seçimler yenilenmiştir. Haziran seçimlerinin sonucuna göre, (Hafter yanlısı) Temsilciler
Meclisi (TM) adı altında bir parlamento oluşturulmuş, Trablus’taki
güvenlik sorunları nedeniyle Tobruk’ta toplanmaya başlanmıştır.
Libya Anayasa Mahkemesi, Kasım ayında Haziran 2014 seçimlerinin iptal edilmesine karar vermiştir. Mahkeme ayrıca, Temsilciler
Meclisi’nin Tobruk’ta toplanmasının anayasaya aykırı olduğu sonucuna hükmetmiştir.3 Libya’da 2014 başından itibaren tırmanan
gerilim, sene sonunda devrim güçleri Genel Ulusal Kongre (GUK)
ile Mısır ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen devrim karşıtı
güçler (TM) arasında, iki ordulu ve iki hükümetli fiili bir bölünme
sürecine evrilmiştir.4
Türkiye, Libya’da yaşanan iç savaş ve istikrarsızlık karşısında arabulucu ve uzlaştırıcı rolünü devam ettirmiştir. Bu bağlamda, Başbakan eski Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler
cumhurbaşkanı ve hükümetin Libya Özel Temsilcisi olarak atanmıştır. İşler, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirdiği ziyaretlerle,
Libya’daki her iki kesimle (GUK ve TM) görüşerek, Türkiye’nin
tarafları biraraya getirme ve soruna barışçıl çözüm bulma konusundaki arabuluculuk misyonunu ortaya koymuştur. İşler’in ziyaretleri
neticesinde ayrıca, Libya’da kaçırılan 9 Türk serbest bırakılmıştır.
İşler, Libya’da dış müdahalelerin iç savaşı körüklediğine vurgu yaparak, çözümün “bir an önce uzlaşı sağlanarak milli mutabakat
hükümeti kurulup gelecekle ilgili yol haritasının en kısa zamanda
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açıklanması” olduğunu açıklamıştır.5 İşler’in Trablus’un yanında
Tobruk merkezli hükümetle de görüşmesi Türkiye’nin Libya’da tek
taraflı bir politika izlemediğinin ve uluslararası reel politiği de dikkate aldığının bir sonucu olarak görülebilir.6
Arap Baharı sürecinde Libya, Mısır ve Tunus’ta otokratik rejimler sona ererken, Fas anayasal değişim sürecini yaşamış, Cezayir’de
ise sınırlı bir değişim tecrübesi olmuştu.7 Devrim sonrası dönemde
Libya’da yaşanan istikrarsızlık ve güvensizlik ortamının aksine, Fas,
Tunus ve Cezayir’de devrim sürecinin nispeten başarılı sonuçlar
vermiş olması, bölgenin barış ve istikrarı açısından kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, Türkiye, Kuzey Afrika’nın demokratikleşmesi
sürecinde tecrübe paylaşımına önem vermekte, bu yönde gerçekleştirilen adımları desteklemektedir.8 Türkiye’den Tunus’a ilk resmi
ziyaret, Şubat ayında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından
gerçekleştirilmiştir. Davutoğlu, ziyareti esnasında Tunus Dışişleri
Bakanı Münci Hamdi, Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Mustafa bin
Cafer, Hükümet Başkanı Mehdi Cumaa ve Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki ile görüşmüştür. Davutoğlu görüşmelerinde, Türkiye’nin Tunus’taki demokratikleşme sürecinde elde edilen başarının
bölge açısından önemine vurgu yapmıştır. Ekim ayında ise, Tunus
Dışişleri Bakanı Münci Hamdi Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Hamdi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile gerçekleştirdiği görüşmelerde; Tunus’taki demokratikleşme sürecinin yanında, bölgesel konular ele alınmış ve Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının ikincisinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
2014 yılında Tunus’ta iki seçim süreci yaşanmıştır. Ekim ayında
gerçekleştirilen genel seçimlerde; Nida Tunus Partisi (laik) yüzde
35 oranında oy alarak birinci parti olmuştur. 2011 devriminin ardından Tunus’ta ilk defa gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi,
2014 yılında gerçekleştirilen ikinci seçim olmuştur. Ekim ayındaki

291

2 92

/

T ürkiye ’ nin A frika P olitikası 2014

ilk tur seçimlerde yarışan 25 adaydan hiçbiri yeterli oyu alamamış,
en çok oyu alan iki aday, mevcut cumhurbaşkanı Munsif Merzuki
ve Beyci Cahid es-Sebsi ikinci turda yarışmıştır. Senenin son gününde gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerde es-Sebsi yüzde 55,68
oyla cumhurbaşkanı seçilmiştir.9 Tunus’taki her iki seçimde de laik
adayların kazanmasının ardından Türkiye, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla; her iki seçimin “demokratik bir olgunluk içinde” gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu
açıklamıştır. Açıklamada ayrıca, seçim sonuçlarının “Tunus için kalıcı güvenlik, istikrar ve refah dolu bir geleceğin yolunu hazırlayan,
tüm bölge için de örnek oluşturan bir gelişme” olduğu vurgulanmıştır.10 Türkiye’nin, “Tunus seçim sonuçlarının demokratik, şeffaf
ve bölge açısından örnek düzeyde olduğu” yönündeki açıklamaları,
Arap Baharı ve sonrası süreçte İslamcı eksenli tek boyutlu bir politika izlediği yönündeki eleştirilere de bir cevap olarak okunabilir.
Türkiye’nin bölge ülkeleri ile olan ekonomik ilişkilerinde, Cezayir ile yapmış olduğu doğalgaz anlaşması önemli bir yere sahiptir.
Bu bağlamda Türkiye-Cezayir ilişkilerinde, bölgesel sorunların çözümünde kolektif bir işbirliğinin oluşturulması yanında ikili ekonomik ilişkiler de önemli bir dış politika başlığıdır. Mayıs ayında
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra’nın davetlisi olarak, Cezayir‘de yapılan Bağlantısızlar Hareketi 17. Bakanlar Toplantısı’na katılmıştır. Davutoğlu,
toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin “doğu ve batıyı, kuzey
ve güneyi bir araya getiren aktif ve çok yönlü bir dış politika ortaya
koyduğunu” ifade ederek, Türkiye’nin Afrika açılımının önemine
vurgu yapmıştır.11 Davutoğlu ziyaretinde, Cezayir Milli Halk Meclisi Başkanı el-Arabi Veled Halife ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile de görüşme gerçekleştirmiştir. Davutoğlu yaptığı görüşmelerde, 2016 yılında Türkiye-Cezayir ilişkilerinin 500.
yılının kutlanacağını vurgulayarak, iki ülke arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilerin yanında artan ticari ilişkilere de dikkat çekmiştir.12
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2013 yılında Başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ve Cezayir’i de kapsayan Kuzey Afrika turu, Gezi olaylarının gölgesinde kalmıştı. Erdoğan, 2014 Kasım ayında, bu sefer
Cumhurbaşkanı sıfatıyla Cezayir’e resmi bir ziyaret geçekleştirmiştir. 2. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde gerçekleşen Cezayir ziyaretinde Erdoğan’a, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Binali Yıldırım ile milletvekilleri, işadamları ve basın mensuplarından oluşan bir heyet eşlik
etmiştir. Erdoğan, ziyaretinde, bölgesel sorunların çözümünde ve
özellikle Filistin meselesinde Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapmış; ayrıca, Cezayir’i “Kuzey Afrika’nın
parlayan yıldızı” olarak tanımlamıştır.13 Erdoğan, Türk-Cezayir İş
Forumu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Cezayir’den
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımına ilişkin mevcut anlaşmanın,
(2014 Aralık ayında süresinin dolmasından dolayı) 10 yıl süreyle
uzatıldığını açıklamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ile Cezayir Enerji Bakanı Yusuf Yusufi tarafından imzalanan
“Enerji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Deklarasyon” ile birlikte,
doğalgaz anlaşmasındaki süre uzatımının yanında, Türkiye ile Cezayir arasında doğalgaz aranması ve üretimine ilişkin ortak projeler
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.14 Doğalgaz tedarikinde Rusya’nın baskın rolünü muhafaza etmesine rağmen, Türkiye, Cezayir
ile mevcut anlaşmanın uzatılması ile birlikte enerji tedarikinin çeşitlendirilmesi konusunda önemli bir adım atmıştır.
Kuzey Afrika’nın bir diğer önemli ülkesi olan Fas ile Türkiye
arasındaki ilişkiler, 2014 yılında bakan düzeyinde gerçekleşen ziyaretlerle gelişmeye devam etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce’nin Eylül ayında gerçekleştirdiği ziyarette, Fas Çevre Bakanı Hakima el-Hâiti ile çevre alanında mutabakat zaptı imzalanmış-

293

2 94

/

T ürkiye ’ nin A frika P olitikası 2014

tır. Her iki bakanın imza töreninde yaptığı konuşmalarda Türkiye
ile Fas ilişkilerinin önemli bir gelişme kaydettiği ve bölge açısından
örnek teşkil ettiği vurgulanmıştır.15 Kasım ayında Siyaset, Ekonomi
ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Fas’ın başkenti
Rabat’ta “Kuzey Afrika‘da yeni toplumsal sözleşme arayışı” başlıklı
bir konferans gerçekleştirilmiştir. Konferansta, Türkiye, Tunus ve
Fas’taki demokratikleşme tecrübeleri karşılaştırılmıştır. Konferanstaki katılımcılar, Fas ve Tunus’taki Arap Baharı sonrası süreçte, Türkiye’nin demokratikleşme, kalkınma ve ekonomik alanlardaki başarısının yakından takip edildiğine vurgu yapmışlardır.16 Arap Baharı
sürecini anayasal değişimle geçiren Fas’ta, Kral 6. Muhammed ve
ailesinin tatil amacıyla sene sonunda İstanbul’a gelmesi ayrıca merak uyandırmıştır. Uzun dönem tatilini genelde Fransa’daki Betz
Şatosu’nda geçiren Kral ve ailesinin, 2014 yılındaki tercih değişikliğinde, Fas ile Fransa arasındaki casusluk krizinin etkili olduğu iddia
edilmiştir.17 Kral 6. Muhammed İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da bir görüşme gerçekleştirmiştir.
TÜRKIYE-AFRIKA STRATEJIK ORTAKLIĞI

Türkiye, 1998 yılında başlatılan ve AK Parti döneminde etkin bir şekilde uygulamaya konulan Afrika Açılım Stratejisi ile en
önemli bölgesel dış politika kazanımlarından birini elde etmiştir.
Bu süreçte Türkiye, sömürge politikalarına dayalı bağımlılık politikalarına karşı “Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümler” perspektifinde stratejik ortaklık oluşturma çabasındadır.18 Afrika Açılım
Stratejisi, 2013 yılında Afrika Ortaklık Politikası’na dönüşmüştür.19
Türkiye, bu perspektifte, 2014 yılında Afrika ile ilişkilerinde kaydettiği ilerleme sayesinde stratejik ortaklığa daha da yakınlaşmıştır.
ÜST DÜZEY ZIYARETLER

2014 yılında, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında üst düzeyde çok sayıda karşılıklı ziyaret gerçekleştirilmiştir. Afrika kıtasından cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret, Şubat ayında Gambiya

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

/

Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh tarafından yapılmıştır. Jammeh,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilmiş, ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında iki ülke arasında gelişen
ilişkilere dikkat çekilmiştir. Gül, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin,
1965 yılında Gambiya’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından
diplomatik ilişkilerini tesis ettiğini, 2010 ve 2011 yıllarında karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açıldığını vurgulamıştır. Gül, ayrıca,
Genelkurmay Başkanlığı’nın Gambiya Silahlı Kuvvetlerinin eğitimine sağladığı katkı ile TİKA’nın Gambiya’daki faaliyetlerinin
önemine dikkat çekmiştir. Jammeh ise, “büyük bir ülke olan Türkiye’nin, Gambiya’nın ekonomik kalkınma süreçlerine hayati katkıları olduğunu” ifade etmiştir.20 Gambiya Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini, Mart ayında Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou
(Yusûfû Muhammedû)’nun ziyareti takip etmiştir. Nijer’den Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk defa gerçekleştirilen ziyaretin
ardından iki ülke arasında; Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolü,
Memorandum, Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin
Protokol, Polis Eğitimi İşbirliği Protokolü, Güvenlik İşbirliği Anlaşması ve madenler, enerji ve hidrokarbon alanlarında işbirliğine
dair bir ortak deklerasyon imzalanmıştır.21
2014’te Afrika’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde bir diğer ziyaret, Nisan ayında Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret de Kenya’dan Türkiye’ye
cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olmuştur. Kenyatta’nın ziyaretinde ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alınmıştır. Cumhurbaşkanı Gül, konuk Cumhurbaşkanı Kenyatta onuruna verdiği akşam
yemeğinde yaptığı konuşmada, Kenya’nın aktif dış politikasını överek; “‘Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümler’ olarak özetlenebilecek ortak anlayışımızı güçlendirirken, diğer yandan ikili ilişkilerimize yeni ufuklar kazandırmaktadır” diyerek iki ülke arasındaki
güçlenen ilişkilerin önemine dikkat çekmiştir. Gül, ayrıca, Kenya’nın bölgesel güvenlik konularında BM misyonlarına aktif katı-
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lımını ve deniz korsanlığıyla mücadeledeki rolünü desteklediklerini
açıklamıştır.22 Türkiye, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine büyük
önem verdiği Afrika politikasında, çatışmaların ve anlaşmazlıkların
barışçıl çözümüne de katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Afrika kıtasında 2013 yılından itibaren yoğun çatışmaların yaşandığı Orta
Afrika Cumhuriyeti’ne TİKA ve Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) temsilcilerinden oluşan Dışişleri Bakanlığı heyeti Şubat
ayında bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Heyet ülkede üst düzey
temaslarda bulunmuş; Cumhurbaşkanı Catherine Samba Panza, ile
yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Panza, krizin
ortaya çıkmasının ardından uluslararası yardım kuruluşları dışında
ilk resmi ziyaretin Türkiye tarafından yapıldığını belirtmiştir. Panza,
Türkiye’nin Orta Afrika Cumhuriyeti’nin barış ve istikrarına sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etmiştir.23 Orta Afrika Cumhuriyeti
geçiş dönemi Başbakanı Andre N’Zapayeke Haziran ayında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, ziyarette Türkiye’nin ülkesinde barışın tesisine sağladığı destekten dolayı teşekkür etmiştir.24
Kasım ayında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin, Avrupa Birliği (AB)’nin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’deki harekat ve
misyonları kapsamında yurt dışına gönderilmesine bir yıl süreyle
izin veren tezkerenin TBMM’de kabul edilmesiyle, Türkiye söz
konusu operasyonlara askeri birlik desteğinde bulunmaya başlamıştır. Tezkerenin TBMM’deki oylamasında hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Türkiye‘nin, güvenlik
politikasının temellerini işbirliği ve ortaklık üzerine inşa ettiğini”
ve “Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan bu gibi
insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda” bulunulmasının Türkiye’nin Afrika Ortaklık Politikası’nın bir gereği
olduğunu söylemiştir. Arınç ayrıca, “Afrika ülkelerinden bugüne
kadar Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi, Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi, Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ve Misafir Askeri Personel kapsamında, toplam 2 bin
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198 personelin Türkiye’de icra edilen kurs ve eğitim faaliyetlerine
katıldığını” açıklamıştır.25
Türkiye’nin bölgesel sorunların çözümünde arabuluculuk rolüne ilişkin olarak, Somali ile Somaliland arasındaki sorunun barışçıl
yollarla çözümü için, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Hasan Şeyh Mahmud ve Somaliland Cumhurbaşkanı Ahmed Silanyo Türkiye’nin arabuluculuğunda Çankaya Köşkü’nde 13 Nisan
2013 tarihinde görüşmüş ve sorunun diyalog yoluyla çözümünü
öngören “Ankara Bildirisi” imzalanmıştır. Söz konusu görüşmelerin
üçüncü turu 16-19 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşmiştir.26 2014 Aralık ayında ise, Cibuti Devlet Başkanı İsmail
Ömer Guelleh ve Çad Başbakanı Kalzeube Payimi Deubet resmi
ziyaret için Türkiye’ye gelmiştir.
Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında karşılıklı ziyaretler kapsamında; Nisan ayında, Senegal Dışişleri Bakanı Mankeur Ndiaye
Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyon toplantısı nedeniyle gerçekleşen ziyarette, bölgesel konular
ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları
ele alınmış, görüşme sonrasında, iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesini öngören mutabakat imzalanmıştır. Nisan ayındaki bir
diğer ziyaret Sudan Dışişleri Bakanı Ali Karti tarafından gerçekleştirilmiştir. Karti’nin ziyaretinde bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır. Mayıs ayında, Tanzanya Dışişleri ve Uluslararası
İşbirliği Bakanı Bernard Membe ve Liberya Dışişleri Bakanı Augustine Kpehe Ngafuan Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Mayıs ayında
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Gambiya’ya resmi ziyaret
gerçekleştirmiştir. Müezzinoğlu’nun ziyaretinde Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Mayıs ayındaki bir diğer ziyaret Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Tanzanya ziyareti olmuştur. Temmuz ayında ise, Başbakan
Yardımcısı Beşir Atalay’ın Burundi, Ruanda ve Uganda ziyaretleri
gerçekleşmiştir. Atalay’ın ziyaretlerinde karşılıklı ilişkilerin gelişti-
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rilmesine yönelik ikili anlaşmalar imzalanmıştır. Temmuz ayında
ise, Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kalaba Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Kalaba’nın ziyareti, Zambiya’dan Türkiye’ye dışişleri bakanı
seviyesinde ilk olma özelliğini taşımaktadır.
Eylül ayında Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Prof. Dr. Viola
Onwuliri Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Aralık ayında Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Cibuti ve Etiyopya’yı ziyaret etmiştir. Zeybekci’nin
ziyaretlerinde ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alınmıştır. Ağustos ayında gerçekleştirilen seçimde cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ağustos’ta
gerçekleştirilen devir-teslim törenine; Etiyopya, Somali, Benin ve
Togo Cumhurbaşkanları; Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila
Salih İssa; Gambiya, Gana ve Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcıları;
Fildişi Sahili Meclis Başkanı; Cezayir Ulusal Konsey Başkanı; Çad,
Ekvador Ginesi, Fas, Gabon ve Ruanda Başbakanları; Svaziland
Başbakan Yardımcısı; Güney Sudan, Tanzanya, Burundi, Burkina
Faso ve Komorlar Dışişleri Bakanları katılmış, Tunus, Cibuti, Kenya, Kongo, Mali, Mozambik ve Nijer ise Bakan düzeyinde katılımda bulunmuştur.27 Bu bağlamda, 2014 yılında Türkiye ile Afrika
ülkeleri arasında, birçoğu ilk defa olmak üzere, karşılıklı yoğun üst
düzey ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu ziyaretler,
bölgesel ve küresel sorunların çözümünde artan diyalog ve işbirliğini; imzalanan anlaşma ve sözleşmelerle de artan ticari ve ekonomik
kapasiteyi göstermektedir.
İKINCI TÜRKIYE-AFRIKA ORTAKLIK ZIRVESI

2014 yılında, Türkiye’nin Afrika Ortaklık Politikası açısından kritik bir zirve gerçekleştirilmiştir. 19-21 Kasım 2014 tarihleri arasında Ekvador Ginesi’nin başkenti Malabo’da düzenlenen
İkinci Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Türkiye-Afrika ilişkilerinde
1998 yılından itibaren ortaya konan stratejik işbirliği hedefinin en
önemli köşe taşlarından biri olmuştur. İlki 2008 yılında İstanbul’da
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gerçekleştirilen zirve ile Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında siyasal,
ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğinin sağlanması öngörülmektedir. 2014 yılında gerçekleştirilen ve 30’a yakın Afrika ülkesinin katıldığı ikinci zirvede, Türkiye-Afrika stratejik ortaklığı daha
da derinleştirilmiştir. Türkiye, bir yandan kıta ülkeleri ile ticari ve
ekonomik ilişkilerini geliştirmeye çalışırken, diğer yandan kıtanın
temel sorunlarının çözümünde önemli katkı sağlamaya başlamıştır. Örneğin, Somali ile Somaliland arasındaki sorunun barışçıl
yollardan çözümünde arabuluculuk yapan Türkiye, Mali ve Orta
Afrika Cumhuriyeti’nde yaşanan çatışmalar neticesinde AB’nin önderliğindeki misyona askeri güç katkısında bulunarak bölge sorunlarının çözümünde aktif bir rol oynamıştır. Türkiye, 2014 yılında
ikincisi gerçekleştirilen zirvede, Afrika’nın Ebola ile mücadelesinde
5 milyon dolar yardımda bulunmuştur. Söz konusu zirveyi ve Türkiye’nin Afrika ile stratejik ortaklığını Türkiye’nin çok boyutlu dış
politikasının bir sonucu olarak okumak mümkündür.28
Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Milli Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz eşlik etmiştir. Zirve boyunca bölgesel sorunlar, Türkiye ile
Afrika ülkeleri arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi ve işbirliğinin
artırılması konuları ele alınmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, “artık eşit ortaklığa dayalı yeni ve daha ileri bir
aşamaya geçmemizin gerekli olduğunu görüyoruz”29 diyerek Türkiye-Afrika Stratejik Ortaklığı’nın önemine dikkat çekmiştir. Bu bağlamda, “İkinci Türkiye-Afrika Zirvesi, Türk dış politikasında Afrika
boyutunun yeni bir aşamaya girdiğinin en temel göstergesidir.”30
Toplantı sonunda yayımlanan Malabo Bildirgesi’nde; Türkiye’nin
Afrika’daki rolünden memnuniyet duyulduğu ve Türkiye ile Afrika
ülkeleri arasında her alanda işbirliğinin geliştirilmesinin kararlaştırıldığı açıklanmıştır. Zirvede ayrıca, üçüncü Türkiye-Afrika Zirvesi’nin 2019 yılında İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır.31
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SONUÇ

Türkiye 2000’li yıllardan itibaren dış politikada aktif ve çok
boyutlu bir tutum benimsemeye başlamıştır. Yeni dış politikanın
en önemli çıktıları; bölgesel sorunlara müdahil olma, yeni dış politika alanları oluşturma ve yumuşak gücü ön plana çıkarmadır.
Bu yeni dış politikanın pratikteki en başarılı yansımalarından biri
Türkiye’nin Afrika politikasıdır. Türkiye 1998 yılında benimsediği
ve 2000’li yıllardan itibaren yürürlüğe koyduğu Afrika Açılım Stratejisi ile tarihsel bağlarının bulunduğu Kuzey Afrika’nın yanında
kıtanın derinliğinde yeni bir dış politika alanı oluşturmuştur. 2005
yılını Afrika yılı olarak ilan eden Türkiye 2008 yılında İstanbul’da
gerçekleştirilen Birinci Türkiye-Afrika Zirvesi ile Afrika politikasında önemli bir aşamayı tamamlamıştır. 2014 yılında çoğunluğu ilk
defa olarak gerçekleştirilen üst düzey karşılıklı ziyaretlerin yanında; sene sonunda ikincisi gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ortaklık
Zirvesi, Türkiye’nin Afrika Açılım Stratejisi’nin taraflar nezdinde
içselleştirildiğini göstermektedir.
2014 yılında Türkiye’nin özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ile olan
ilişkileri dikkat çekmiştir. Libya’da devrim sonrası yaşanan başarısızlık, ülkeyi fiilen ikiye bölünme noktasına getirmiştir. Haziran ayında gerçekleştirilen seçimlerin Kasım ayında Libya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile de facto ayrılık daha da derinleşmiştir. Türkiye, bölge sorunlarının barışçıl yollarla çözümünde
üstlendiği arabulucu rol ile Libya meselesine müdahil olmuş ve sene
sonuna doğru AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler’i Libya Özel Temsilcisi olarak atamıştır. İşler’in Özel Temsilci sıfatıyla
gerçekleştirdiği Libya ziyaretlerinde ülkedeki her iki parlamento ve
hükümet temsilcileri ile görüşmesi ve tarafları kalıcı çözüm konusunda bir araya getirme çabası, Türkiye’nin kapsayıcı ve uzlaştırıcı
rolünü ortaya koymuştur. Ancak Libya’daki güvenlik açığı ve siyasal
istikrarsızlığın tek taraflı bir çabayla çözülmesi de mümkün görünmemektedir. Türkiye’nin, bölge ülkelerinden Tunus’ta 2014’te ger-
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çekleştirilen genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan liberal
adayları tebrik eden ve işbirliği için bir fırsat olarak gören açıklamaları, Türkiye’ye karşı oluşturulmaya çalışılan tek taraflı ve “İslamcı”
politika izlediği algısına bir cevap niteliğinde olmuştur.
Türkiye’nin 2014 yılında Afrika ile ilişkilerinde kat ettiği mesafenin 2015 yılında da devam edeceğini öngörmek mümkündür.
Zira, karar alıcı aktörlerin resmi programlarında Afrika ülkeleri
önemli bir bölümü oluşturacaktır. Türkiye 2000’li yıllardan itibaren siyasi, diplomatik ve ticari ilişkilerini önemli oranda geliştirdiği
Afrika ile TİKA, THY, AFAD, DEİK, YTB, Yunus Emre Enstitüleri vb. yumuşak güç araçlarının sahada yürüttüğü projelerle kalıcı bir
ortaklık hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye’nin Afrika politikasının konsolide edilmesi için Türkiye’deki Afrika farkındalığının
artırılmasının gerektiğini ayrıca not etmek gerekmektedir.
KRONOLOJI
3 Ocak

16-19 Ocak

11 Şubat

11 Şubat

24-25 Şubat

11 Mart

Libya Başbakanı Ali Zeydan, Türkiye’ye resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi. Ziyarette, Türkiye-Libya arasında Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına ilişkin
bildirge imzalandı.
Somali ve Somaliland arasında siyasi diyaloğu ve ilişkilerin
geliştirilmesini amaçlayan görüşmelerin üçüncü turu İstanbul’da gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Tunus’u ziyaret etti. Davutoğlu, ziyaretinde Tunus’un demokratikleşme sürecinde
elde ettiği başarının desteklendiğini vurguladı.
Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh Türkiye’ye resmi
bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, ikili ilişkiler ve bölgesel
konular ele alındı.
TİKA ve AFAD temsilcilerinden oluşan Dışişleri Bakanlığı
heyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, insani yardım faaliyetleri konusunda
incelemelerde bulunuldu.
Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou(yusuf Türkiye’yi ziyaret etti. Nijer’den Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk defa gerçekleştirilen ziyarette, iki ülke arasında çok
sayıda işbirliği protokolü imzalandı.
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7-10 Nisan

10 Nisan

25 Nisan
8 Mayıs

12-16 Mayıs

22-24 Mayıs

29-30 Mayıs
30 Mayıs
25 Haziran

2-5 Temmuz
8 Temmuz

19 Eylül

22 Eylül
20 Ekim

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta Türkiye’yi ziyaret
etti. Kenya’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk
defa gerçekleştirilen ziyarette, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Senegal Dışişleri Bakanı Mankeur Ndiaye Türkiye’yi ziyaret
etti. Ndiaye’nin ziyaretinde Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
Sudan Dışişleri Bakanı Ali Karti Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyarette bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
Tanzanya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Bernard
Membe Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette,
ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Liberya Dışişleri Bakanı Augustine Kpehe Ngafuan Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, ikili ilişkiler
ve bölgesel konular ele alındı.
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Gambiya’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Müezzinoğlu, Türkiye-Gambiya Karma
Ekonomik Komisyonu toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cezayir’de düzenlenen
Bağlantısızlar Hareketi 17. Bakanlar Konferansı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu Tanzanya’ya resmi ziyaret
gerçekleştirdi.
Orta Afrika Cumhuriyeti geçiş dönemi Başbakanı Andre
N’Zapayeke Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki mahkemeler
ve cezaevlerinde güvenliğin arttırılması konularında işbirliği
meseleleri görüşüldü.
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Burundi, Ruanda ve
Uganda’yı ziyaret etti.
Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kalaba, Türkiye’yi ziyaret
etti. Zambiya’dan Türkiye’ye Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk
defa gerçekleştirilen ziyarette iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ele alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Fas’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Türkiye ile Fas arasında çevre alanında ilişkilerin geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı.
Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Prof. Dr. Viola Onwuliri
Türkiye’yi ziyaret etti.
Tunus Dışişleri Bakanı Münci Hamdi Türkiye’yi ziyaret etti.
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22 Ekim-3 Kasım Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler, Libya’yı
ziyaret etti. İşler, Türkiye’nin Libya sorununun çözümünde
arabuluculuk rolüne ilişkin olarak, Trablus ve Tobruk hükümetleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.
19 Kasım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geniş bir heyetle Cezayir’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Türkiye ile
Cezayir arasındaki mevcut doğalgaz sözleşmesi 10 yıl süre ile
uzatıldı.
19-21 Kasım
2. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Ekvador Ginesi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve boyunca birçok
ülke lideri ile bölgesel ve ikili konularda görüşme gerçekleştirdi. Zirve’de Türkiye ile 30’a yakın Afrika ülkesi arasında
siyasal, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde
önemli kararlar alındı. Üçüncü zirvenin 2019 yılında İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.
8 Aralık
Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Yusuf Yusufi Türkiye’ye
resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Yusufi’nin ziyaretinde, Türkiye’nin Cezayir’den doğalgaz alımı yanında, petrol ürünlerinin de alımı görüşüldü.
11-12 Aralık
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cibuti ve Etiyopya’yı ziyaret etti.
16 Aralık
Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh Türkiye’yi ziyaret etti.
16-18 Aralık
Çad Başbakanı Kalzeube Payimi Deubet resmi ziyaret için
Türkiye’ye geldi. Deubet ziyaretinde, Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu’nun (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen iş forumuna katıldı.
Açıklama
Türkiye’de 2014 Ağustos ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, cumhurbaşkanı, başbakan ve
dışişleri bakanı değişmiştir. Bu yazıda söz konusu makamlar
için, zikredildiği tarihlerde görev yapan isimler kullanılmıştır.
NOTLAR
1. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, “10 yılda 58 yeni temsilcilik: Türkiye’nin yurtdışındaki temsilcilik sayısı 221’e çıktı”, http://
kdk.gov.tr/sayilarla/10-yilda-58-yeni-temsilcilik-turkiyenin-yurtdisindaki-temsilcilik-sayisi-221e-cikti/41 (1 Ocak 2015).
2. Mevlüt Çavuşoğlu, “2015 Yılına Girerken Dış Politikamız”, Dışişleri Bakanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu’na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık, s. 107.
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3. “Libya’da ABD yanlısı meclis feshedildi”, http://www.pressmedya.com/
haber/19052/libyada-abd-yanlisi-meclis-feshedildi.html (2 Ocak 2015).
4. Levent Baştürk, “Libya’da İki Yönetimli Döneme Doğru”, Ortadoğu Analiz, Cilt 6, Sayı: 64, s. 48-51.
5. Anadolu Ajansı, “BM ve Batı, Libya’da Türkiye’nin çizgisine yaklaştı”, 19
Kasım 2014, http://www.aa.com.tr/ tr/dunya/422882--bm-ve-bati-libyada-turkiyenin-cizgisine-yaklasti (2 Ocak 2015).
6. Levent Baştürk, “Libya’da siyasi kriz ve Türkiye”, http://www.aljazeera.
com.tr/gorus/libyada-siyasi-kriz-ve-turkiye (2 Ocak 2015).
7. Ricardo René Larémont, “Revolution, Revolt, and Reform in North Africa”, (ed.) Ricardo René Larémont, Revolution, Revolt, and Reform in North
Africa: The Arab Spring and Beyond, London and New York, Routledge,
2014, pp.8-14.
8. Burhanettin Duran, “Türkiye, Tunus ve Fas’ta yeni sözleşme arayışları”,
Sabah, 7 Kasım 2014.
9. “Tunus’ta laiklerin zaferi”, Milliyet, 23 Aralık 2014.
10. Dışişleri Bakanlığı, “Tunus Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hk.”, 22 Aralık
2014.
11. “Türkiye aktif bir dış politika ortaya koydu”, TRT Haber, 29 Mayıs 2014.
12. “Türk-Cezayir ilişkilerinin 500’üncü yılı kutlanacak”, http://www.aa.com.
tr/tr/rss/337221--turk-cezayir-iliskilerinin-500uncu-yili-kutlanacak
(3
Ocak 2015).
13. Ahmet Uysal, “Erdoğan’ın Cezayir Ziyareti ve Türkiye-Cezayir İlişkileri”,
http://www.sde.org.tr/tr/ authordetail/erdoganin-cezayir-ziyareti-ve-turkiye-cezayir-iliskileri/3924# (03 Ocak 2015).
14. “Türkiye ile Cezayir birlikte doğalgaz arayacak”, http://www.dunyabulteni.net/gunun-haberleri/314888/ turkiye-ile-cezayir-birlikte-dogalgaz-arayacak, (03 Ocak 2015).
15. “Güllüce ile Faslı bakan arasında anlaşma”, http://www.haber7.com/
dis-politika/haber/1202688-gulluce-ile-fasli-bakan-arasinda-anlasma (3
Ocak 2015).
16. Duran, “Türkiye, Tunus ve Fas’ta yeni sözleşme arayışları”.
17. “Fas Kralı Fransa’ya kızdı Türkiye’ye geldi”, Milliyet, 28 Aralık 2014.
18. İbrahim Kalın, “Türkiye-Afrika ilişkilerinde yeni dönem”, Sabah, 23 Kasım 2014.
19. Çavuşoğlu, “2015 Yılına Girerken Dış Politikamız”, s. 107.
20. “Türkiye ile Gambiya Arasındaki İlişkiler Çok Eski Tarihlere Dayanıyor”,
http://www.tccb.gov.tr/ haberler/170/88522/turkiye-ile-gambiya-arasindaki-iliskiler-cok-eski-tarihlere-dayaniyor.html (4 Ocak 2015).
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21. “Nijer’den Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret”, http://www.
mfa.gov.tr/nijer_den-turkiye_ye-cumhurbaskani-duzeyinde-ilk-ziyaret.
tr.mfa (4 Ocak 2015).
22. “Cumhurbaşkanı Gül’den Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta Onuruna Akşam Yemeği”, http://www.tccb.gov.tr/ haberler/170/89054/cumhurbaskani-gulden-kenya-cumhurbaskani-kenyatta-onuruna-aksam-yemegi.html
(4 Ocak 2015).
23. “Orta Afrika Cumhuriyeti’ne İlk Ziyaret Türkiye’den”, Milliyet, 28 Şubat
2014.
24. “N’Zapayeke Türkiye’den destek istedi”, http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/349765--nzapayeke-turkiyeden-destek-istedi (4 Ocak 2015).
25. “Orta Afrika ve Mali tezkeresi kabul edildi”, http://www.aa.com.tr/tr/politika/423810--mali-tezkeresi-tbmmde-kabul-edildi (4 Ocak 2015).
26. Mehmet Özkan, Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye’nin Somali Politikası,
SETA Yayınları, Sayı 40, s. 87-88.
27. “İşte Erdoğan’ın törenine katılan ülkeler”, Sabah, 28 Ağustos 2014.
28. Kalın, “Türkiye-Afrika ilişkilerinde yeni dönem”.
29. “2. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi”, http://www.tccb.gov.tr/ozeldosyalar/turkiye-afrika/zirve/ (5 Ocak 2015).
30. Mehmet Özkan, “Türkiye-Afrika ilişkilerinde yeni dönem”, http://www.
aljazeera.com.tr/gorus/turkiye-afrika-iliskilerinde-yeni-donem (5 Ocak
2015).
31. “Africa-Turkey Summit Declaration”, http://summits.au.int/en/africaturkey2014/events/africa-turkey-summit-declaration (5 Ocak 2015).

305

TÜRKİYE’NİN AVRUPA
BİRLİĞİ POLİTİKASI 2014
FILIZ CICIOĞLU
Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

1963 yılında imzalanan Ankara (Ortaklık) Anlaşması
ile başlayıp yaklaşık elli yıldır devam eden Türkiye-AB ilişkilerinde 3
Ekim 2005’te başlayan müzakere süreci devam etmektedir. Müzakere sürecinin hukuken devam etmesine rağmen fiilen çok yavaşlamış
olması Türkiye-AB ilişkilerinin durma noktasına geldiği tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Özellikle 2010 yılında Ortadoğu
ve Kuzey Afrika’da başlayan Arap Devrimleri süreciyle beraber Türkiye’nin dış politikadaki enerjisini daha çok Ortadoğu’ya yöneltmesi
ve müzakerelerin başlamasının hemen akabinde yaşanan olumsuzluklar, ilişkilerin son yıllarda istenilen düzeyde olmamasının nedenleri arasındadır. Müzakerelerin 2005 sonunda başlamasının hemen
ardından 2006 yılının başında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
(GKRY) çıkardığı Limanlar ve Havaalanları Sorunu (Ek Proto-
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kol’ün uygulanmaması sorunu), 2006 yılının Aralık ayında yapılan
Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde 8 faslın bloke edilmesi
sonucunun çıkmasına neden olmuştur. Böylelikle Kıbrıs sorunu fiili olarak müzakerelerin önünü tıkamıştır. Buna bir de Almanya ve
Fransa’da Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkan Merkel ve Sarkozy’nin
iktidara gelmesi ve Avrupa Birliği (AB)’nin 2000’li yıllarda yaşadığı
büyük genişlemelerden sonra bir “genişleme yorgunluğu” içine girmesi eklenince Türkiye’deki AB aleyhtarlarının eli güçlenmiştir.
İlk açılan ve geçici olarak kapatılan “Bilim ve Araştırma” faslıyla
birlikte bugüne kadar toplamda 14 fasıl1 açılmış, Bilim ve Araştırma faslı dışındakiler ise 2006 yılının sonunda alınan bloke kararı
nedeni ile kapatılamamıştır. Fransa’nın 2007 yılında tam üyeliği
çağrıştırdığı gerekçesiyle beş faslın2 açılmasına izin vermeyeceğini
açıklaması ve GKRY’nin Aralık 2009’da yapılan AB Konseyi’nin
ardından altı fasılda3 müzakerelere devam etmeyi kabul etmemesi
üzerine Türkiye için ilerlenebilecek bir alan kalmamıştır.
2012 yılında AB’nin motor gücü Fransa’da gerçekleştirilen
Cumhurbaşkanlığı seçimini François Hollande’ın kazanması ilişkilerin canlanması bakımından bir umut olmuştur. Zira Hollande iktidarı ile birlikte Fransa’nın bloke ettiği fasıllardan 22. faslın
açılmasına karar verilmesi ve 2014 yılının başında 22 yıl aradan
sonra gerçekleşen Fransa Cumhurbaşkanı’nın Ankara ziyareti hem
Türkiye-Fransa hem de Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır.
2014 YILINDA TÜRKIYE-AB İLIŞKILERI

2013 yılının sonunda, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı görevinde ilk Türk parlamenter olarak görev yapmış
olan Mevlüt Çavuşoğlu AB Bakanı ve Başmüzakereci4 olarak göreve başlamıştır. Hemen akabinde Çavuşoğlu 2014 yılını “AB Yılı”
olarak ilan ederek, Türkiye’nin yeni yılda AB’ye yönelik hedeflerini
belirtmiştir. AB üyeliğinin Türkiye için 60 yıllık bir süreç olduğunu
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belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin 2014 yılı boyunca fasılların açılması için çaba sarf edeceğini ifade etmiştir. Bu hedeflerin dönemin
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenmesi ilişkilerin canlanma umutlarını yeşertmiştir.5
2013 yılının sonunda Fransa’daki iktidar değişikliğinin ardından Sarkozy tarafından bloke edilmiş beş fasıldan biri olan “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” başlıklı 22 nolu
faslın açılmasıyla ilişkilerin yeniden canlanacağına dair umutlar da
artmıştır. Bu faslın açılmasıyla birlikte açılan fasılların sayısı 14’e
ulaşmıştır. 22 nolu faslın açılması kadar önemli bir diğer gelişme
de Türkiye-AB arasında vize serbestiyeti ve Türkiye-AB Geri Kabul
Anlaşması (GKA) olmuştur. 2013 yılının sonunda gerçekleşen bu
iki önemli gelişmenin oluşturduğu pozitif ortamda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılının Ocak ayında Brüksel’e
ve Şubat ayında Berlin’e yaptığı ziyaretlerle ilişkileri tekrar rayına
sokma konusunda Türkiye’nin kararlılığını göstermiştir. Beş yıl
aradan sonra gerçekleşen Brüksel ziyareti Türk iç siyasetinde çok
hassas bir dönemin yaşandığı Aralık 2013 sonrasına denk gelmesi
bakımından da önem taşımaktadır. Ayrıca bu ziyaretle Türk iç siyasetinde yaşanan gelişmelerin AB tarafında oluşturduğu olumsuz
algının en üst düzeyden bir temasla giderilmesi amaçlanmıştır.
22. faslın açılmasından sonra Fransa Cumhurbaşkanı Hollande
ve bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, GKRY tarafından bloke edilen 6 fasıl içinde yer alan 23. ve 24. fasılların müzakerelere açılması çağrısına destek vermişti. Türkiye ile imtiyazlı
ortaklık fikrini her fırsatta savunan Almanya Başbakanı Merkel de
Başbakan Erdoğan’ın Şubat ayında gerçekleştirmiş olduğu Berlin
ziyaretinde bu fasılların açılabileceğini ifade etmişti. “Ek protokolün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak” bu fasıllar 2006
yılı Aralık ayında AB Dış İlişkiler Konseyi’nin kararıyla müzakerelere açılamamaktadır. Engellerin kaldırılması Kıbrıs sorununda atılacak adımlara endekslendiğinden dolayı, bu fasılların kısa vadede
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açılması oldukça zor görünmektedir. Üstelik Kıbrıs’ta süren müzakerelerin istenen ilerlemeyi kaydedememiş olması ve Rum tarafının
Akdeniz’de hidrokarbon rezervleri üzerinden tek taraflı attığı adımlar durumu daha da çıkmaza sokmuştur.6
2014 yılının son aylarında Türkiye’ye yapılan üst düzey ziyaretler, AB ile ilişkileri de derinden etkilemiştir. Türkiye, Aralık ayının ilk günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i
ağırlamıştır. Putin’in Türkiye ziyareti sırasında enerji konusunda
yaptığı önemli açıklamalar yılın son günlerinde Türkiye-AB ilişkilerini de hareketlendirmiştir. Putin’in ziyaretinin hemen arkasından AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 8 Aralık’ta iki günlük ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelmiştir. Mogherini’ye genişlemeden sorumlu AB Komiseri Johannes
Hahn ile insani yardım ve kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Hristos Stilianidis eşlik emiştir. AB kanadınca son yıllarda
Türkiye’ye gerçekleştirilen en üst düzey ziyaret olması ve kurumsal görev değişikliklerinin hemen ardından AB’nin yeni yüzleri
tarafından gerçekleştiriliyor olması ziyaretin önemini ortaya çıkartmaktadır. Mogherini ve beraberindeki diğer AB yetkililerinin
Türkiye ziyareti ve görüşülen konu başlıkları, bölgede istikrarın
sağlanmasında Türkiye’nin rolü, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler
ve Türkiye’nin AB üyelik süreci olarak belirlenmiştir. Bu başlıklar
genelde ekonomik krizden yorgun düşen AB’nin bir uluslararası
aktör olarak yeni yüzlerle birlikte dış politika açısından sahaya
inme çabaları, özelde de Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli
mesajlar ve ipuçları barındırmaktadır.7 AB Heyetinin dosyasında
yer alan konulardan biri de, AB‘nin Ukrayna çerçevesindeki gelişmeler nedeniyle Rusya‘ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılması
konusunda Türkiye‘yi ikna etmek olmuştur AB Heyetinin ziyaretinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in ziyaretinin yansımalarının gündemde olduğu bir süreçte olması da dikkatlerin
bu yöne çevrilmesine neden olmuştur. Türkiye ise AB Heyetine;
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„Ukrayna ve Kırım‘ın ilhakı konusunda tavrımız ortada ve bu ilhakı kabul etmediğimizi Putin‘e de ilettik. Ancak AB‘nin Rusya‘ya
karşı koyduğu yaptırımlara bizim katılmamız zor. Biz bu yaptırımlara katılmayacağız“ mesajını açıkça vermiştir.8
Başbakan Davutoğlu 24 Aralık’ta, Türkiye-AB ilişkilerinde yıllardır Türkiye’ye sorun çıkaran ülkelerden biri olan Yunanistan’a
beraberinde pek çok bakanla birlikte bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
Davutoğlu‘nun Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na katılmak için yaptığı bu ziyarette Türkiye ile Yunanistan
ilişkilerindeki olumsuz algıların yıkılmasına her iki tarafın da katkı
sağlaması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Davutoğlu Kıbrıs’ta barış görüşmelerine bir an önce geri dönülmesi çağrısında da bulunmuştur.9
10 Aralık 2014’te Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı David Cameron ile de Kıbrıs konusu müzakere edilmiş ve
barış görüşmelerinin tekrar başlaması ve tarafların tek taraflı adımlardan kaçınmaları konusunda mutabık kalınmıştır.10
Aralık ayında gerçekleşen ziyaretlerin bir diğeri de AB Dönem
Başkanı İtalya’nın Başbakanı Matteo Renzi’nin ziyareti olmuştur.
16-17 Aralık 2014’te toplanacak olan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde gerçekleşen bu buluşmada 17 nolu fasıl
olan Ekonomik ve Parasal Politika faslının müzakereye açılabilmesi
için İtalya’nın desteği yinelenmiştir. Ziyaretin gündeminde ayrıca
Türkiye’deki İtalyan şirketleri, Güney Akım’ın iptali sonrası enerji
meselesi ve Avrupa’yla ilişkiler yer almıştır.11
AB ile ilişkilerde oluşan bu olumlu atmosfer Türk iç siyasetinde yaşanan 14 Aralık operasyonundan sonra dağılmıştır. Zira
AB’nin bu operasyonu basın özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert
tepkisine neden olmuştur. Erdoğan’ın, AB’yi Türkiye’nin iç meselelerine karışmakla suçlaması bundan bir hafta önce Türkiye’yi
ziyaret eden Mogherini tarafından “beklenmedik bir davranış”
olarak algılanmıştır. Mogherini Türkiye’yi ziyaretinde ilişkilerin
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geliştirilmesi için yapıcı adımlar atıldığını belirterek bu değişimi
anlamlandıramadıklarını ifade etmiştir.12
Olumsuz atmosfer uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye gündemi
ile toplanan AP’ye de yansımıştır. AB Genel İşler Konseyi tarafından
Türkiye’de medya ve basın özgürlüğü ile ilgili hazırlanan rapor, AP tarafından görüşülmüş oylama ise Ocak ayına bırakılmıştır. Yapılan görüşmelerde basın özgürlüğünün önündeki engellerden dolayı Türkiye
kınanmış ve hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygı konusunun
müzakere sürecinin olmazsa olmazı olduğu belirtilmiştir.13 AB’nin
bu tepkisi Türkiye’de bazı çevreler tarafından AB ile iplerin koptuğu
şeklinde yorumlanmıştır. Hatta bu durum hükümetin otoriterleşmesinin sonucu olarak demokratikleşmekten de vazgeçtiği şeklinde
değerlendirilmiştir. Ancak burada Burhanettin Duran’ın tespitiyle
bir “eleştirel entegrasyon”dan bahsedilebilir. Eleştirel entegrasyonla
kastedilen Türkiye’nin Batı ile entegrasyonunda koşulsuz şartsız bir
teslimiyet içinde olmama halidir. Duran’a göre “AB ile entegrasyon
öncelikle, Türkiye‘nin milli menfaatlerini ve önceliklerini kendisinin
belirleyebildiği bir otonomiye açık olmalı, ikincisi, dünya düzeninin
adaletsizliğini ve Ortadoğu‘da yapılmayanları ortaya koymaya engel
olmamalı ve son olarak eşdeğer aktörler arasındaki saygı ve etkileşime dayanmalıdır”.14 İşte bu şartlar halinde AB’nin Türkiye üzerinde
oluşturmaya çalıştığı olumsuz imaj zaten ortadan kalkacaktır.
Yıl sonunda gerek Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerekse AB Bakanı Volkan Bozkır tarafından yapılan açıklamalarla ortam yumuşamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Başkanlığına 1 Aralık itibariyle başlayan
Donald Tusk’la yaptığı olumlu telefon görüşmesiyle taraflar karşılıklı olarak 2015 yılına dair umutlu olduklarını ifade etmişlerdir.
Bu görüşmede Tusk, Türkiye’nin son dönemde kabul ettiği Yeni
AB Stratejisinden duydukları memnuniyeti de dile getirmiş, ayrıca
Türkiye’yi çözüm süreci ve Suriyeli mültecilere yönelik uyguladığı
politikalar nedeniyle övmüştür.15
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AB’DEKI KURUMSAL DEĞIŞIMLERIN
AB-TÜRKIYE İLIŞKILERINE ETKISI

2014 yılı başı itibari ile Avrupa siyaseti ve Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir döneme girildiği söylenebilir. AB gündeminin en
önemli konularından biri 22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen AP seçimleridir. 2014 AP seçimlerinde, 751 parlamenter için
toplam 388 milyon seçmenin yüzde 43’ü oy kullanmıştır ve bu
seçim sonucuna göre Irkçı ve AB karşıtı partilerin oyları ortalama
yüzde 35 artmıştır. Buna karşılık, Avrupa Halk Partisi’nin (EPP)
oyları yüzde 28.5 azalarak 274 olan milletvekili sayısı 211’e, 196
milletvekili olan sosyalistlerin sayısı da 189’a inmiştir.16
Bu seçim sonuçları zaten sıkıntılı olan Türkiye-AB ilişkileri bakımından süreci daha da zor hale getirecek gibi görünmektedir. Parlamentoda aşırı sağ grupların yükselmesi milliyetçilik rüzgârlarının
daha da sert esmesine neden olmakla birlikte aynı zamanda birliğin
geleceği açısından da tehlike doğurmaktadır. Kuşkusuz oluşan bu
tablo, bu grupların birliğin genişlemesine de karşı olmaları nedeniyle Türkiye’nin üyeliği bakımından da olumsuz sonuçlara gebedir. Parlamento seçimleri sonrasında Avrupa Konseyi başkanı, komisyon başkanı ve dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi
değişmiştir. Bu değişikliklerin Türkiye ile ilişkilere etkisine gelince,
öncelikle Jose Manuel Barroso başkanlığındaki komisyon görevini 1 Kasım 2014 itibariyle Jean Claude Juncker başkanlığındaki
yeni komisyona devretmiştir. Juncker Komisyonundaki iki komiser özellikle Türkiye’yi daha fazla ilgilendirmektedir. Bu komiserler
Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve aynı zamanda
komisyonun Başkan Yardımcısı olan İtalya’nın Dışişleri eski Bakanı
Federica Mogherini ve Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Johannes Hahn’dır. Genişlemeye pek olumlu bakmadığını
defalarca ortaya koyan Juncker’in, “Genişleme Müzakereleri Dosyası”nı, Komşuluk Politikasının yanına vererek Avusturyalı komisyon üyesi Johannes Hahn’a teslim etmesi, Brüksel’de “Önümüzdeki
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beş yılda AB’de genişleme olmayacağının kabulü” olarak yorumlanmıştır. Johannes Hahn, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) kökenli
bir siyasetçidir. Türkiye’nin üyeliğine olumsuz bakışı, müzakere
takvimi verilen 17 Aralık 2004 Zirvesi’nden hatırlanan Avusturya’dan bir temsilcinin bu göreve gelmesi Türkiye-AB ilişkileri bakımından olumsuz sinyaller vermektedir. Ayrıca Juncker genişleme
karşıtı Avusturya’dan gelen Johannes Hahn’a gönderdiği mektupta,
komşuluk politikası ve genişleme komiseri olarak kendisinden ne
beklediğini şöyle aktarmıştır:
“Çalışmalarınızın odağını AB’nin güney ve doğu komşularıyla
siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek oluşturmalı… Birliğin geçtiğimiz on yıldaki kapsamlı genişlemesinin ardından gelecek beş yıl, görev sürecimiz boyunca ek genişlemenin olmayacağı
bir konsolidasyon süreci olacak. Batı Balkanlarla devam etmekte
olan müzakerelerin sürdürülmesinden sorumlu olacaksınız.” Mektubun geri kalanında da tek bir satırda Türkiye’nin adının geçmediği görülmektedir.17
Diğer önemli bir görev, 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması ile ihdas edilen Avrupa Konseyi Başkanlığı makamıdır. İlk
başkan Hermann Van Rompuy’dan görevi 1 Aralık 2014 itibariyle
devralan Polonya’nın eski Başbakanı Donald Tusk, selefinin aksine
Türkiye dostu olarak tanınmaktadır. Türkiye’nin üyeliğine sıcak bakan Tusk görevi süresince diyalog kanallarını açık tutmayı hedeflemektedir. Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini de Juncker ve Hahn’ın aksine genişlemeye ve Türkiye’nin
üyeliğine olumlu yaklaşmaktadır. Bu nedenle Ankara bu süreçte daha
çok AB’nin bu iki yöneticisiyle ilişkileri geliştirmeyi hedeflemektedir.
YENI AB STRATEJISI

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini takiben kurulan yeni hükümette, AB Bakanı ve Başmüzakereci
olan Volkan Bozkır sahip olduğu Avrupa deneyimi nedeniyle hızlı
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bir tempoyla göreve başlamıştır. Bozkır, göreve gelmesinden kısa
bir süre sonra yaptığı Lüksemburg, Fransa ve Almanya gezilerinden sonra 15 Eylül 2014’te Brüksel’de Türkiye’nin Yeni AB Stratejisini açıklamıştır. Stratejinin Brüksel’de açıklanmasının önemine
değinen Bozkır, Türkiye’nin üyeliğinin her iki taraf için de gerekli
olduğunu vurgulayarak Türkiye’nin AB politikasındaki kazan-kazan yaklaşımına vurgu yapmıştır. Yeni AB stratejisi, ‘Siyasi reform
süreci’, ‘Türkiye’nin AB müktesebatına uyumu’ ve ‘AB iletişim stratejisi’ olmak üzere üç ana başlıktan oluşmaktadır:
Siyasi reform süreci: Bu başlıkta öncelikle siyasi reformların
özümsenmesi, Türk halkının, iş dünyasının, siyasi karar mekanizmalarının reformların arkasında olmasının sağlanmasının en önemli husus olduğu belirtilmektedir. Stratejide, önümüzdeki dönemdeki reform çalışmaları arasında, Türkiye tarafından imzalanan ancak
henüz onaylanmayan uluslararası sözleşmelerin onay sürecinin
hızlandırılması, yargı reformu stratejisinin güncellenmesi, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem
Planı’nın hayata geçirilmesi yer almaktadır.
Türkiye’de “hukuk devleti, demokratikleşme, insan hakları, sivilleşme, özgürlük ve güvenlik alanlarında gerçekleştirilen reformları daha ileri seviyeye taşıyarak, elde edilen kazanımları kalıcı hale
getirmek” siyasi reform sürecinin temelini teşkil etmektedir. Bu
belgede bahsedilen başlıklardan ilki 12 Eylül darbesinin izlerinin
silinmesi konusundadır. 12 Eylül darbesi döneminin izlerini taşıyan tüm mevzuatın yeni Anayasa çalışmaları çerçevesinde yeniden
gözden geçirilmesi ve anayasadan kaynaklanan yapısal sorunların
giderilmesi hedeflenmektedir. Belgeye göre reformların, özgürlüklerin güvenlik uğruna feda edilemeyeceği yaklaşımı çerçevesinde,
vatandaşların güven içinde yaşaması ilkesinden de taviz vermeden
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Demokrasi tabanını genişletecek reformlar kapsamında da demokratikleşme paketi çerçevesinde atılan adımların daha da geniş
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boyutlara taşınması ve insan hakları alanında kurulan kurumların
geliştirilmesi ve daha da etkin çalışması için gereken çalışmaların
yapılacağı belirtilmiştir. Kadın, çocuk, engelli haklarının genişletilmesi yönünde çalışmalara devam edileceği, örgütlenme özgürlüğü
ve barışçıl toplanma hakkının geliştirilmesine yönelik çalışmaların
da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları dikkate
alınarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Siyasi reform sürecinde
içişleri bakanı, adalet bakanı, dışişleri bakanı ve AB bakanını içeren Reform İzleme Grubunun olacağı belirtilmiştir. Reform İzleme Grubunun, bundan sonra aktif rol üstlenerek kanun hazırlama,
kanunların parlamentodan geçirilmesi ve uygulanması süreçlerini
hayata geçirmesi planlanmaktadır.18
Katılım sürecinde sosyo-ekonomik dönüşüm: Stratejinin bu
ayağı Türkiye’de sosyo-ekonomik dönüşümün sürdürülmesi yönünde AB müktesebatının uygulanmasını hedeflemektedir. Toplumsal yaşamın her alanında standartların iyileştirilmesi ve sosyal
imkânların toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmasına yönelik çalışmaları içermektedir.19 Stratejiyle beraber 2015 ortalarına kadar AB
müktesebatına uyum için Türkiye ulusal programının hazırlanacağı
ve 2015-2019 döneminde de uygulamaya geçileceği belirtilmiştir.
AB iletişim stratejisi: Türkiye ile AB arasındaki en temel sorunlardan biri de iletişimdir. Bu sorunu çözebilmek adına strateji bir yandan Türkiye’de AB farkındalığını yeniden yaratmayı,
öte yandan, bugüne kadar Türkiye’nin en zayıf halkası olan, yurt
dışı iletişimin artırılmasını hedeflemektedir. Bu vesileyle aynı zamanda sürecin sadece devlet çabalarıyla olmayacağının, toplumsal
katılım olmadığı sürece yol alınamayacağının hatırlatılması amaçlanmaktadır. Bu yolla sivil toplumdan da üzerine düşen sorumlulukları almasının beklendiği mesajı verilmektedir. İletişimin
ikinci ayağı için ise AB ülkelerinde Türkiye lehine bir kamuoyu
oluşturulması, lobi faaliyetleri yapılması ve bağların geliştirilmesi
öngörülmektedir.20
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Stratejinin yayınlanmasının ardından Volkan Bozkır 10-12 Kasım 2014’te yaptığı Brüksel ziyaretinde yine ilişkileri canlandırmak
ve diyalog mekanizmasını geliştirmek için Avrupa Konseyi’nin yeni
isimleriyle görüşmeler yapmıştır. Bu çerçevede yapılan görüşmeler
sonucunda alınan önemli kararlardan biri de Türkiye-AB arasında
yıllar önce var olan, ancak uzun bir süredir yapılmayan dörtlü bir
mekanizmanın yeniden kurulması olmuştur. Bu mekanizmada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı Bozkır, Yüksek Temsilci Mogherini ve Genişleme Komiseri Hahn’ın yer alması planlanmıştır. Bozkır, “Quartet dediğimiz bu buluşmayı daha sık fasıllarla
gerçekleştireceğiz. Burada hem bölgemizdeki olaylar hem reform
süreci görüşülecek. Ayrıca bizim Reform Eylem Grubunun ilk
toplantısı yapıldı. Bu çok önemli etki yapmış. Bir ifade özgürlüğü
paketinin hazırlanması heyecan yaratmış. Ocak ayındaki Reform
Eylem Grubuna Sayın Başbakanımız (Ahmet Davutoğlu) başkanlık
edecek. Orada bu paketi büyük ihtimalle açıklayacağız”21 diyerek
süreci özetlemiştir.
2014 İLERLEME RAPORU

Avrupa Komisyonu tarafından ilki 1998 yılında yayınlanan İlerleme Raporlarının onyedincisi 8 Ekim 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Son birkaç yıldır raporlarda kullanılan sert dilin aksine bu yılki
raporun eleştirilerinin daha objektif ve yapıcı olduğu gözlenmiştir.
Nitekim rapora önceki yıllarda gösterilen tepkilerin aksine, AB Bakanı Volkan Bozkır bu yılki raporda eleştirilerin yapıcı olduğunu ve
bunların not edileceğini ifade etmiştir.
Raporun geneline bakıldığında ilk defa dile getirilen yeni bir
eleştiri olmadığı, uzun yıllardır tenkit edilen bazı başlıkların yeni
örneklerle desteklendiği görülmektedir. İlk eleştiri konusu, açılması uzun süredir beklenen 23. ve 24. müzakere fasıllarının da
başlık konusu olan temel haklar, yargı sistemi ve bağımsızlığı ve
ifade özgürlüğü ile ilgilidir. Bu konuda özellikle yargının tarafsız-
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lığı, etkinliği ve bağımsızlığı vurgulanırken örnek olarak 17 Aralık
süreci sonrası yaşananlar gösterilmiştir. Başka bir eleştiri konusu
ise seçim kanunlarına ve seçimlere ilişkin yapılmış, bu konuda da
yüzde on barajının kaldırılmaması ve 2015 seçimlerinde de uygulanacak olması ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde haksız rekabet
olduğu konusunda eleştiriler dile getirilmiştir. Raporda diğer bir
eleştiri ise basın ve ifade özgürlüğüne yönelik olarak yapılmış ve
Twitter ve Youtube gibi sosyal ortamlara ve paylaşım sitelerine getirilen yasaklamalar bu eleştirilerin kaynağı olarak örneklendirilmiştir. İlerleme Raporunda diğer eleştiriler ise Sayıştay Raporları,
STK’ların durumu, yeni Anayasa çalışmalarının askıya alınması,
bazı yasal düzenlemelerin alelacele çıkarılması gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır.22Raporda yapılan eleştiriler AB’nin şu anda
Türkiye’nin üyelik müzakerelerini canlandırmaya çok hevesli
olmadığını göstermektedir. AB, katılım müzakerelerinin canlanması için Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler
gibi evrensel AB değerleri alanında ilerleme kaydetmesini talep
etmekte, Türkiye ise bu alanlarda ilerleme kaydetmek için ilgili
fasılların üzerindeki blokajın kaldırılmasını istemektedir. Bu açıdan bakıldığında taraflar arasındaki ilişki bir sağırlar diyaloguna
dönüşmüş gözükmektedir. Ancak her iki taraf da bu “az ilerleme”ye rağmen ilişkileri sonlandırmak niyetinde değildir. Sürecin
devam etmesinin ya da devam ediyor gözükmesinin en azından
uluslararası konjonktürün karmaşıklığı ve istikrarsızlığı ve bunun
yarattığı güvenlik endişeleri nedeni ile iki tarafın da yararına olduğu düşünülmektedir.23
İlerleme Raporunda olumlu olarak nitelendirilen konuların
başında “Çözüm Süreci” gelmektedir. Sürecin Türkiye için tarihi
bir fırsat olduğu belirtilerek, ana dilde eğitime getirilen kolaylıklar,
farklı harflerin kullanımı konusunda getirilen serbestiyet, genel ve
yerel seçimlerde farklı dillerde siyasi propaganda yapabilme özgürlüğü gibi yasal alanda atılan adımlar ve uygulamaya konulan dü-
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zenlemelerden övgüyle bahsedilmektedir. Olumlu görülen bir diğer
konu ise Suriyeli sığınmacılara yönelik Türkiye’nin gerçekleştirdikleri üzerinedir. Suriye’de yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle
bir buçuk milyona yakın sığınmacının Türkiye’ye geldiği, bunlara ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetlerinin verildiği ve bu durumun
takdire şayan olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra AİHM’ye
yapılan başvuru sayısındaki düşüş ve “Dördüncü Yargı Reformu
Paketi”nden de olumlu olarak bahsedilmiştir.24
İlerleme Raporu ile ilgili değinilmesi gereken bir husus da son
birkaç yıldır İlerleme Raporlarının Türkiye kamuoyunda eski etkiyi
yaratmadığıdır. Eskiden gazetelerin manşetlerinden verilen raporlar son birkaç yıldır yeterli ilgiyi görmemektedir. Zira AB, gerek
konjonktürel gelişmelerin AB gündemini arka plana itmesi, gerek
Türkiye’de AB üyeliğine duyulan inancın azalması, gerekse de AB
kanadından gelen eleştirilerin ‘aşırı’ bulunması nedeniyle ikincil
hatta tali konular arasında yer almaktadır. Halbuki ‘Arap Baharı’nın
patlak vermesinden bu yana Ortadoğu ve Kuzey Afrika kaynarken,
hele ki son dönemde Ortadoğu’da yaşananlar Türkiye’yi bizatihi etkilerken hem iç, hem de dış politikadaki istikrar bakımından AB
süreci ve reformların sürekliliği, kat be kat önem kazanmaktadır.
Şangay ve AB üyelikleri birbirlerinin alternatifi dahi olamayacağı
gibi, konjonktürel gelişmeler dikkatleri Ortadoğu üzerine çekerken, Ortadoğu ve AB gündemlerinin de aslında birbirlerinin alternatifi olarak ele alınmaması gerekmektedir.25
EKONOMIK VE TICARI İLIŞKILER

Başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri Türkiye’nin dış ticaretinde çok büyük paya sahiptir. 2014 yılının ilk yarısında AB
ülkelerindeki ekonomik toparlanmalar Türkiye’nin ihracat performansının artmasını sağlamıştır. Nitekim yüzde 5,6 olarak
gerçekleşen toplam ihracat artışında en olumlu katkıları, sırasıyla
yüzde 14 ve yüzde 15,9 oranlarında artış kaydeden Almanya ve
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İngiltere pazarları sağlamıştır. Bu dönemde, İtalya da sergilenen
kayda değer ihracat artışlarına bağlı olarak sıralamada yükselirken, Romanya, Belçika ve Polonya pazarları da çift haneli artışlarla dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, 2014 yılında Türkiye’nin
ihracat portföyünde AB’nin payı artarak, ilk 10 aylık dönemde
yüzde 41.4’ten yüzde 43.8’e yükselmiştir.26 2014 yılının ilk yarısında gerçekleşen uluslararası sermaye girişlerinin yüzde 68’i ise
AB’den gerçekleşmiştir.
2014 yılı ekonomik ilişkilerinde önemli bir konu da AB ile
ABD arasında imzalanması muhtemel Serbest Ticaret Anlaşmasının Türkiye’ye olası etkileriyle ilgili açıklamalardır. Bu çerçevede AB Bakanı Volkan Bozkır’ın AB ve ABD arasında bir Serbest
Ticaret Anlaşması imzalanması durumunda Gümrük Birliği Anlaşmasının askıya alınabileceğine yönelik yaptığı açıklama dikkati
çekmektedir. AB ve ABD arasında imzalanacak olası bir Serbest Ticaret Anlaşmasıyla Türkiye de anlaşmanın bir tarafı haline gelmekte
ve ABD’ye gümrük kapılarını açması gerekmektedir. Ancak buna
karşılık Türk mallarının ABD’ye gümrüksüz girişinin mümkün olmayacağı ve bu durumun bir ‘haksız rekabet’ yaratacağı endişesi
baş göstermektedir.27 Gümrük Birliğinin askıya alınması durumu
ise hem Türkiye, hem de AB ülkelerinin karşılıklı olarak 18 yıl önce
indirdikleri ticaret duvarlarını tekrar yükseltmesi anlamına gelecektir. İhracatının yüzde 50’sini AB ülkelerine yapan Türkiye için bu
durum rekabet gücünün zayıflaması anlamına da gelmektedir.28 Bu
durum aynı zamanda Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik sürecinde de bir gerilemeye sebep olabilecektir
Avrupa Komisyonu’ndan bu konu ile ilgili yapılan açıklamada, Serbest Ticaret Anlaşmasının AB ile ABD arasında müzakere
edildiği, Komisyonun da çeşitli aşamalarda ABD’ye, Türkiye ile
olan Gümrük Birliği meselesini hatırlattığı belirtilmiştir. “ABD’ye
bu konuda Serbest Ticaret Anlaşması sonrası bir çözüm bulunması
gerektiğini çeşitli defalar ilettik” diyen Avrupa Komisyonu ticaret-
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ten sorumlu Sözcüsü Joseph Waldstein, önerilen çözüm önerileri
arasında ABD ile Türkiye arasında ek bir Serbest Ticaret Anlaşması
imzalanması olduğunu da söylemiştir.29
2014 yılında Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri etkileyen önemli konulardan biri de enerji meselesidir. AB ülkelerinin
enerjisinin büyük bir kısmını karşıladığı Ukrayna-Rusya hattının
tehlikeye girmesi ve alınan enerjinin maliyetinin de yükselmesi,
AB’yi yeni, güvenilebilir ve ekonomik enerji koridorları arayışına
itmiştir. Rusya ile AB arasında karşılıklı olarak uygulanan ekonomik yaptırımlar enerji konusunda Türkiye’nin bölgedeki değerini
arttıran bir gelişme olmuştur. Türkiye artan değerini uygulamaya
dönüştürerek yıllardır bekletilen Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya
taşıyacak olan Trans-Anadolu Doğalgaz Projesi’nin (TANAP) temelini 20 Eylül’de atmıştır. Kafkasya’yı Avrupa’ya bağlayacak olan
1800 kilometrelik TANAP boru hattı Güney Gaz Koridoru projesinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Tabii ki bu enerji hattı AB’nin
tüketim ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayabilecek nitelikte
değildir. Ama oluşabilecek yeni enerji koridorlarına başlangıç teşkil
etmesi hususunda önem arz etmektedir.30
2014 yılının son aylarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’in Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklama, Türkiye-AB
ilişkileri bakımından büyük önem taşımaktadır. Putin’in enerji konusunda AB’ye rest çekmesi ve AB’nin tutumundan dolayı Güney
Akım Projesi’nden vazgeçeceklerini açıklaması alternatif çözümler
üretmedikleri takdirde AB ülkelerinin enerji konusunda büyük sıkıntılar yaşayabileceğini ortaya çıkarmıştır. Bu yeni durum sayesinde Türkiye’de gaz ticaretinin yapıldığı ve fiyatların belirlendiği bir
Enerji Terminali kurulması ve bu sayede ülkenin stratejik öneminin
artması beklenmektedir. Bu gelişmenin aynı zamanda Türkiye-AB
ilişkilerinde bir kırılma noktası oluşturarak Türkiye’nin AB üyelik
müzakere sürecinin bu sefer AB tarafından hızlandırılmasına yol
açması muhtemeldir.
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TÜRKIYE-AB ORTAKLIK KONSEYI VE
ORTAKLIK KOMITESI TOPLANTILARI

Türkiye ile AB arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması uyarınca oluşturulan ortaklık organları arasında en yüksek
karar organı olan Ortaklık Konseyinin 52. toplantısı 23 Haziran
2014 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda
Türkiye’yi dönemin AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ederken, AB’yi Ocak-Haziran arası dönem başkanı ülke olan Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ve dönemin Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Komiseri Stefan Füle
temsil etmiştir. Geniş bir yelpazede birçok konunun ele alınmasına ve görüş alışverişinde bulunulmasına imkân tanıyan toplantıda, AB’nin, birliğe katılım müzakerelerini sürdüren ve dış politika
ile ticaret sahalarında kilit bir ülke olan Türkiye ile olan ilişkilere
atfettiği önem bir kez daha vurgulanmıştır.31
Toplantıdan sonra yaptığı açıklamada reform sürecini devam
ettirme konusundaki siyasi iradeyi tekrarladıklarını belirten Çavuşoğlu, toplantıda göç, vize serbestisi diyaloğu ve ticari ilişkileri
de ele aldıklarını belirtmiştir. Aralık 2013’te vize serbestisi sürecinin başladığını ve GKA’nın imzalandığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu
iki adımın Türkiye-AB ilişkileri açısından dönüm noktası olduğunu kaydederek, AB’den de vize liberalizasyonu diyalogunu adil ve
sonuç odaklı bir şekilde ele almasını beklediklerini ifade etmiştir.
AB kanadını temsil eden Füle ise katılım müzakerelerinde momentumu sürdürmenin her iki tarafın çıkarına, gerçek ve somut
sonuçlar elde etme açısından önemli olduğunu vurgulamış, “yargının bağımsızlığı, güçler ayrılığı ve ifade özgürlüğü üzerinde ters etki
yaratabilecek olan” son yasal düzenleme ve son aylarda çok sayıda
polis, yargı mensubu ve memurun görev yerinin değiştirilmesi ve
görevden alınması konularında endişeli olduklarını ifade etmiştir.32
Bakan Çavuşoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, muhataplarıyla görüşmesinde siyasi kriterler konusunda kaydedilen
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ilerlemenin altını çizdiklerini ve reform sürecine devam etme iradelerini bir kez daha ortaya koyduklarını belirtmiştir. Yedi faslın siyasi gerekçelerle engellendiğini dile getiren Çavuşoğlu, geriye kalan
tüm fasılların daha fazla gecikmeden açılması gerektiğini belirterek,
ahde vefa ilkesi çerçevesinde, katılım müzakerelerinin siyasi engeller
olmadan tamamlanması gerektiğinin altını çizmiştir.33
Ankara Anlaşması çerçevesinde oluşturulan organlardan, ortaklık ilişkisinin teknik düzeyde takibini yürüten ve Türkiye-AB
Ortaklık Konseyinin 3/64 sayılı kararı ile kurulmuş olan Ortaklık
Komitesinin 122. toplantısı 3 Haziran 2014 tarihinde Brüksel’de
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda müzakere süreci kapsamında kaydedilen ilerlemelerin yanı sıra gümrük birliği, serbest ticaret anlaşmaları, adalet ve içişleri, sınır güvenliği ve fikri mülkiyet haklarının
korunması gibi konular da görüşülmüştür. Türkiye, toplantıda üyelik müzakerelerinin hızının yavaşlığından duyduğu hoşnutsuzluğu
ve sürecin politik nedenlerle bloke edilmesine ilişkin tepkisini AB
kanadına bir kez daha iletmiştir. AB Komisyonunun o dönemki
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle’nin inisiyatifiyle oluşturulan Pozitif Gündem sayesinde belirgin ilerleme kaydedildiği ancak “müzakerelerin hızının umut verici olmadığı ve sürecin yine bir
çıkmazdan geçtiği” mesajının AB’ye verildiği belirtilmiştir.
TÜRKIYE-AVRUPA PARLAMENTOSU İLIŞKILERI VE
KARMA PARLAMENTO KONSEYI TOPLANTILARI

Türkiye, AB tarafından yılda iki kez değerlendirilmektedir.
Bunlardan biri yıl sonuna doğru yayınlanan İlerleme Raporları
iken, diğeri de AP tarafından yılın ilk yarısında yayınlanan rapordur. 12 Mart 2014 tarihinde Fransa’nın Strasbourg kentinde toplanan AP, 2013 Türkiye İlerleme Raporunu 153’e karşı 475 oyla kabul etmiştir. 2009-2014 Parlamento döneminin son raporu olan bu
rapor, Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Ria Oomen-Ruijten tarafından hazırlanmıştır. Raporda bahsi geçen başlıca olumlu gelişmeler olarak son bir yıl içinde gerçekleştirilen reformlar, 22
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nolu faslın açılması, GKA ve Vize Muafiyetinin gerçekleştirilmesine yönelik adımların atılması gibi konular sıralanmıştır.34 Buna
karşılık raporda Türkiye pek çok konuda eleştirilmiştir. Yapılan
bu eleştirilerin başında Gezi olayları sonrası yaşananlar, 17 Aralık
operasyonu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yeniden düzenlenmesi ile ilgili atılan adımlar ve internete erişim özgürlüğüne getirilen yasaklar gelmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Kürt
vatandaşların kültürel ve sosyal haklarını korumaya yönelik yaptığı
reformlar takdir edilmekte ve yüzde onluk seçim barajının düşürülmesini kapsayan bir seçim reformu ile kadınlara yönelik şiddetin
önlenmesine yönelik düzenlemeler ve sivil toplumun geliştirilmesi
teşvik edilmektedir.35
2014 yılında Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu
(KPK) 10 Nisan’da 74. ve 11 Kasım’da da 75. toplantısını gerçekleştirmiştir. 10 Nisan’daki toplantıda konuşan dönemin AB Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de o dönemde yaşanan düşünce ve ifade
özgürlüğünün engellenmesi (sosyal medya yasakları) ve HSYK’nın
yapısı ile ilgili AB tarafından yöneltilen eleştirilere cevap vermiştir.
Çavuşoğlu, konuşmasında ayrıca AB’nin Türkiye’ye uyguladığı çifte standarda son vermesi gerektiğini ifade etmiştir.36 Toplantıda bir
konuşma yapan Stefan Füle ise üç yıl aradan sonra ilk kez müzakerelerde yeni bir faslın açıldığına, vizelerin serbestleştirilmesi için görüşmelerin başladığına ve Gümrük Birliğinin potansiyelinden tam
olarak faydalanmak için ticari ilişkilere daha yakından bakıldığına
işaret ederek Kıbrıs’ta birleşme müzakerelerinin yeniden başlamasında Türkiye’nin de önemli bir rol oynadığını ifade etmiştir.37
AP seçimlerinin ardından yeni seçilen milletvekilleriyle yapılan
ilk KPK toplantısı 11 Kasım 2014’te Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantıya ilk kez bakan sıfatıyla katılan AB Bakanı Volkan Bozkır’ın, AB ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması
durumunda Gümrük Birliğini askıya alacakları yönündeki sözleri
damgasını vurmuştur. Toplantının diğer bir önemli gündemini ise
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Kıbrıs meselesi oluşturmuştur. Kıbrıs sorunu çözülmeden başta 23
ve 24’üncü fasıllar olmak üzere herhangi bir faslın açılmasının mümkün olmadığını belirten Yunanistan ve Kıbrıslı temsilciler, ada etrafında Rumların münhasır ekonomik bölgesine saygı duyma çağrısında bulunarak, Türkiye’nin üyeliğini Kıbrıs sorununda kilitlemek konusundaki ısrarlı tutumlarını sürdürmüşlerdir. Toplantıda ilk kez AB
Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi olarak bulunan Johannes
Hahn, AB’nin Türkiye perspektifinin değişmediğini ve Türkiye’nin
kendileri için hala büyük önemde bir stratejik ortak olduğunu belirtmiştir. Özellikle 23 ve 24’üncü fasılların açılması için komisyona ve
AB liderlerine çağrı yaptıklarını belirten Hahn, son dönemde ortaya
konan yeni AB strateji ve eylem planlarını memnuniyetle karşıladıklarının altını çizmiştir. Kıbrıs konusunda ise Türkiye’nin AB üyesi
bir ülkenin tüm hükümranlık haklarına saygı duymasını beklediklerini belirterek, Kıbrıs meselesi çözülmeden Türkiye’nin AB üyesi
olamayacağının aşikâr olduğunu vurgulamıştır.38
AB-TÜRKIYE KARMA İSTIŞARE
KOMITESI (KİK) TOPLANTILARI

1963 tarihli Ankara Anlaşması’nın, taraflar arasındaki işbirliği ve
temasların kolaylaştırılmasını, AB ile geliştirilecek diyaloğun Türkiye’deki muhataplarının kurumsallaştırılmasını ve bu çerçevede bir
yapılanmaya gidilmesini öngören 27’nci maddesine istinaden, 16
Kasım 1995 tarihinde oluşturulmuş olan AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi’nin (KİK) 33. toplantısı39, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı ve AB-Türkiye KİK Eş Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AB
Türkiye Delegasyonu Başkanı H.E. Stefano Manservisi, AB Ekonomik ve Sosyal Komite Dışilişkiler Başkanı José María Zufiaur’un
katılımıyla 19 Haziran 2014’te İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin canlandırılmasında iş dünyasının önemine vurgu yapılmış ve sosyal tarafların karşılıklı olarak
sürece katkı sağlamaları gerektiği konusunda istişare yapılmıştır.40
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SONUÇ

2014 yılı başında Türkiye’de pek çok üst düzey açıklamada belirtildiği gibi bu yılın bir AB yılı olacağı söyleminin gerçekleştiğini
söylemek zordur. Avrupa’da değişen şartlar, genişleme karşıtı söylemlerin artmış olması, Türkiye aleyhtarı iktidarların devam ediyor
oluşu bunun nedenleri arasındadır. Türkiye tarafında da bu olumsuz ortamın etkisiyle AB üyeliğine duyulan inanç ve güvenin giderek azalması ve Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sıkıntılar ülkemizin AB perspektifindeki gerilemeye katkı sağlamıştır.
Tüm bunlara rağmen 2014 yılında IŞİD ile mücadele noktasında Türkiye’nin bölgede artan önemi Avrupa ülkeleri tarafından
fark edilmektedir. Bu noktada güvenlik konusunda AB ile Türkiye
arasında siyasi diyaloğun genişlemeye devam edeceği ve Türkiye
ile işbirliği kanallarını açık tutmaya çalışacakları beklenmektedir. Güçlü ekonomisi, genç nüfusu, sahip olduğu askeri gücü
ve Avrupa’daki Müslüman topluluklarla ilişkilerin düzenlenmesi
noktasında Türkiye, Avrupa için önem taşımaktadır. AB ile güçlü
bağlara sahip olmak Türkiye’ye Ortadoğu ülkeleri ile olan ilişkilerinde de artı bir değer katacaktır. Tam tersinden bakıldığında da
Ortadoğu’da güçlü olan bir Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek de
AB açısından cazip olacaktır.
Türkiye’nin artan önemi bir diğer alan olan enerji alanında da
kendini göstermektedir. AB ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden
2014 yılında yaşanan kriz, Avrupa’nın kendisine alternatif enerji
kaynakları bulmasını zorunlu kılmıştır. Bu konuda da bölgede önemi her geçen gün artan Türkiye, bölgesindeki enerji kaynaklarını
kullanma ve dağıtma noktasında stratejik açıdan daha da kıymetli
hale gelmiştir. Türkiye’nin aday ülke ilan edildiği 1999 yılı öncesi
dönem hatırlanacak olursa, AB’nin Türkiye’ye olan ihtiyacının artması ilişkileri de daha pozitif bir hale sokacaktır. Bu noktada Türkiye’nin sahip olduğu güçlü yanlarını iyi tespit edip stratejilerini buna
göre belirlemesi gerekmektedir.
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Türkiye’nin 2014 yılında ilan ettiği “Yeni AB Stratejisi” büyük önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda her iki taraf arasında
iletişimden kaynaklanan bir takım problemler yaşanmaktadır. Bu
noktada stratejinin özellikle son başlığı olan “AB İletişim Stratejisi” kamuoylarının Türkiye’nin üyeliğine hazırlanması bakımından
hayati derecede önemlidir. Türkiye’de de bu süreç iyi yönetilmeli
ve halka AB üyeliğinden sağlanacak kazanımlar iyi anlatılmalıdır.
Bu konuda da sivil toplum kuruluşlarına büyük rol düşmektedir.
Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa’daki muadil kuruluşlarıyla yapacakları güçlü işbirliği ülkemizin de tanıtımına katkı
sağlayacak ve böylece diyalog kanalları daha açık hale gelecektir.
Eğer doğru hamleler yapılırsa 2015 yılının bir AB yılı olmasının
önünde bir engel görünmemektedir.
KRONOLOJI
20-21 Ocak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirerek Avrupa Konseyi, Komisyonu ve Parlamentosu Başkanları ile görüştü.
5 Şubat
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Berlin’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
10 Şubat
Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yüksek Temsilci Catherine Ashton ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Stefan Füle ile Brüksel’de Türkiye-AB Bakanlar Düzeyindeki
Siyasi Diyalog Toplantısı’na katılarak süreci değerlendirdi.
1 Mart
24 Şubat’ta kabul edilen “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı” Resmi Gazete’de
yayınlandı.
12 Mart
Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu yayınlandı.
10 Nisan
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 74. toplantısını
yaptı.
3 Haziran
Türkiye-AB Ortaklık Komitesi 122. toplantısını gerçekleştirdi.
19 Haziran Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 33. toplantısını yaptı.
23 Haziran Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 52. toplantısını gerçekleştirdi.
26 Haziran Türkiye’nin AB ile imzaladığı Geri Kabul Anlaşması TBMM’de
onaylandı.
15 Eylül
Yeni AB Stratejisi yayınlandı.
20 Eylül
Trans-Anadolu Doğalgaz Projesi’nin (TANAP) temeli atıldı.
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8 Ekim
11 Kasım
8 Aralık
8 Aralık
10 Aralık
11 Aralık
24 Aralık

Avrupa Komisyonu tarafından 2014 Türkiye İlerleme Raporu
yayınlandı.
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 75. toplantısını
yaptı.
Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığındaki AB Heyeti Türkiye’yi ziyaret etti.
Türkiye ile Polonya arasında karşılıklı olarak vizeler kaldırıldı.
İngiltere Başbakanı David Cameron Türkiye’yi ziyaret etti.
İtalya Başbakanı Matteo Renzi Türkiye’yi ziyaret etti.
Başbakan Ahmet Davutoğlu Türkiye-Yunanistan Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katılmak için Yunanistan’a gitti.

NOTLAR
1. 4) Sermayenin Serbest Dolaşımı, 6) Şirketler Hukuku, 7) Fikri Mülkiyet
Hukuku, 10) Bilgi Toplumu ve Medya, 12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik
ve Bitki Sağlığı ,16) Vergilendirme, 18) İstatistik, 20) İşletme ve Sanayi Politikası 21) Trans-Avrupa Ağları, 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu, 27) Çevre, 28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, 32)
Mali Kontrol.
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2014 YILINDA
TÜRK-AMERIKAN İLIŞKILERI:
TAKTIKSEL FARKLILIKLARDAN
STRATEJIK MUAMMAYA
KILIÇ BUĞRA KANAT
Araştırmacı, SETA Washington D.C.

Birkaç yıl önce yine aralarında Suriye meselesinin
de olduğu bir dizi meselede, Türkiye ile ABD arasında yaşanan bir
anlaşmazlık sırasında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria
Nuland iki ülkenin ilişkileri ile ilgili yaptığı bir açıklamada Türkiye
ile ABD’nin geniş çaplı stratejik konularda her zaman görüş birliği
içinde olduğunu ancak taktiksel meselelere gelindiğinde iki ülkenin
yaklaşımları arasında bazı farklar olabildiğini ifade etmişti.1 Nuland
iki ülkenin işbirliğinin sadece Türkiye ve ABD açısından değil aynı
zamanda istikrarsız ve uluslararası güvenlik risklerinin de mevcut
olduğu bir bölgede barış ve güvenliğin sağlanması açısından son derece gerekli olduğuna işaret ederken, mevcut taktiksel anlaşmazlığı
ortadan kaldırmanın temel yolunun iki ülke arasında her türlü iletişim ve diplomatik temas kapılarının açık bırakılması olduğunun
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altını çizmişti.2 Daha sonra bu ifade birkaç farklı platformda iki
ülke dış politika yapıcıları tarafından Türkiye ile ABD arasındaki
ilişkilerin sağlam bir zemin üstünde yer aldığı mesajı verilmek istendiği anlarda tekrarlandı. Bu yolla bir nevi taktiksel anlaşmazlıkları daha az önemseyici ve stratejik anlamda işbirliği sürdüğü sürece
meselenin başedilebilir olduğu vurgusu yapılmaya çalışıldı. Ancak
özellikle ABD’li yetkililer tarafından sıklıkla ifade edilen bu durum
her kadar bazıları tarafından kuşatılabilir ve kontrol edilebilir olarak görülse de, uzun vadede bu taktiksel sorunların iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini etkileyen bir unsura dönüşmeye başladığına
2014 yılında şahit olundu.
Victoria Nuland, yukarıda bahsi geçen ifadesinde her ne kadar
Ortadoğu’da son bir-iki yıldan bu yana meydana gelen gelişmeler
karşısında iki ülke arasında oluşan görüş ayrılıklarına işaret ediyor
olsa da, iki ülke arasında 2000 yılından bu yana ortaya çıkan birçok
sorunun temelinde bu taktiksel anlaşmazlık yatıyordu. Genelde taktiksel alanda yaşanan sorunlar ve görüş ayrılıkları müttefik ülkeler
arasında ilk etapta stratejik bir yol ayrımını beraberinde getirmese
de, bu yaşanan anlaşmazlıkların sürekliliği iki ülke arasındaki siyasi
ve askeri ilişkilerin istikrarsızlaşmasında büyük rol oynayabiliyor.
Dahası taktiksel sorunlar ve operasyonel problemler uzun vadede
ortaya stratejik belirsizlik ve muğlaklığın hakim olduğu bir durum
da çıkarabiliyor. Bu durum uzadıkça aynı zamanda iki ülke ilişkileri diplomatik bakımdan zorlu bir sürece girerken, kamuoyunda
iki ülkenin ilişkilerini olumsuz etkileyici bir havanın oluşması da
kaçınılmaz oluyor.
Medya üzerinden karşılıklı ‘kaçak demeçlerle’ devam eden taktiksel anlaşmazlık tartışmaları basına sızdırılan görüşme notlarıyla
daha ciddi bir safhaya ulaşabiliyor. Bu da en azından kamuoyu seviyesinde ikili ilişkilerde bir kriz havasının oluşmasına sebep oluyor.
Bu durum da yeterince etkili ve uyuşmazlık çözümünü sağlayıcı
müdahalelerin yapılmaması durumunda iki ülke arasında daha son-
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rasında onarılması oldukça zor olan güven bunalımına dönüşmeye
başlıyor. Böyle bir durumun yol açtığı en büyük problem, tarafların
taktiksel ve operasyonel anlamda fikir birliği sağlamasının otomatik
olarak ortaya çıkan kriz atmosferini ortadan kaldırmaya yetmeyebilmesidir. Dolayısıyla bazı durumlarda uzayan ve kontrol edilemeyen bir taktiksel anlaşmazlık iki ülkeyi geri döndürülmesi zor bir
gerginlik spiraline sürükleyebiliyor.
Türkiye ile ABD arasındaki mevcut taktiksel anlaşmazlık 2014
yılı içerisinde stratejik anlamda muğlaklığa sebep olacak şekilde
ilerledi. Nuland’ın ifadesinde olduğu gibi üst düzey görüşme trafiği ve dış politika yapıcılar arasındaki atmosfer her ne kadar bu
kritik durumun kuşatılmasında oldukça ciddi bir etki yapmış olsa
da bu durumun 2015 yılında aynı şekilde devamı ilişkilerin stratejik boyutunu daha ciddi bir şekilde etkileyebilir. Suriye ve IŞİD’le
mücadele özelinde oluşan bu anlaşmazlık aynı zamanda iki ülke
arasında bu tip taktiksel görüş ayrılıkları ve sorunların çözümü için
bazı mekanizmaların geliştirilmesinin de gerekli olduğunu gözler
önüne seriyor.
TAKTIKSEL FARKLILIKLAR VE STRATEJIK MUAMMA

ABD ile Türkiye arasında özellikle taktiksel ve operasyonel
anlaşmazlıklar Barack Obama’nın başkan olmasından bu yana
ikili ilişkilerde sık sık ortaya çıkan bir problem oldu. İkili ilişkilerde bu dönemde yaşanan en büyük krizlerden biri olan Tahran
Deklarasyonu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki İran
yaptırımları oylaması sırasındaki görüş ayrılıklarında bu taktiksel
anlaşmazlık ön plandaydı. Her ne kadar bazı gözlemciler meseleyi Türkiye’nin sırtını Batı’ya dönmesi şeklinde yorumlamış olsalar
da, hem ABD, hem de Türkiye stratejik olarak nükleer silahlanma
konusunda farklı pozisyonlarda bulunmuyordu. İki ülke de İran’ın
nükleer silah sahibi olmasına kesin olarak karşı bir pozisyon almışlardı ve böyle bir durumun bir yandan bölgede nükleer silahlanma
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yarışına yol açacağını, öte yandan da bölgeyi çok ciddi bir şekilde
istikrarsızlaştıracağı konusunda hemfikirlerdi. Ancak bu sorunun
çözümü için iki ülkenin yaklaşımlarında ciddi bir görüş ayrılığı bulunmaktaydı. Türkiye meselenin halli için diplomatik yolların denenmesini ve problemin müzakereler yoluyla çözülmesinin ihtimal
dahilinde olduğunu savunarak, bu konuda tarafların diplomatik bir
çözüm bulma konusunda daha fazla ısrarcı olmasını savunuyordu.
Diplomatik yollarla bu uyuşmazlığın barışçıl yollarla çözülebilmesi
için arabuluculuk girişimine de bu sebeple başlamıştı.
Buna karşı ABD yönetimi, bölgedeki tansiyonun yüksek olduğu
bir durumda ve özellikle ABD kamuoyunda bazı çevreler tarafından İran’a olası askeri saldırı senaryolarının tartışıldığı bir dönemde, daha sert ekonomik yaptırımları içeren bir paketle meseleye
yaklaşmakta kararlıydı. Sonuçta nükleer silahsızlanma ve bölgesel
güvenlik konusunda stratejik hedefleri paralel olan iki NATO üyesi
buna ulaşmada kullanılacak taktikler konusunda yaşadıkları görüş
ayrılığı sebebiyle ciddi bir kriz yaşadılar. Tahran Deklarasyonu sonrasında yaşanan yaklaşım farklılığı sorunu yeterince kuşatılamayınca sanki stratejik bir bölünmenin yaşandığı algısını ortaya çıkardı.
Başkan Obama’nın Brezilya ve Türkiye liderlerine konuyla ilgili
yazdığı mektup ve süreçten Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un
sonuna kadar haberdar olmuş olduğu gerçeği algı bakımından durumu değiştirmedi. Taktiksel farklılık daha sonrasında Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’nde beraberinde bir diplomatik krizi
getirdi. Bu durum bu tip taktiksel ve yaklaşımla ilgili farklılıkların
hafife alınmaması gerektiğini, bu anlaşmazlığın ilk etapta ilişkilerin
geleceği konusunda ciddi bir kırılmayı beraberinde getirmese de
yaşanan düşük yoğunluklu gerilimin ve bu gerilimin kamuoyu ve
medyada yaptığı daha yüksek tonlu yansımanın ilişkilerin yeniden
yola sokulmasını oldukça zorlaştırdığı görüldü.
Türk-Amerikan ilişkileri Tahran Deklarasyonu sonrasında ortaya çıkan bu kriz atmosferinden iki ülke liderleri arasındaki sürekli
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iletişim sayesinde çıktı. Özellikle içeriği konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadığımız Toronto görüşmesi sonrasında ortaya çıkan
etkin iletişim kanalı problemin kuşatılıp kontrol altına alınmasının önünü açtı. İran krizi sonrasında iki ülke arasındaki en önemli
gelişmeler Arap Baharı’nın ortaya çıkmasıyla yaşanmaya başladı.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da farklı ülkelerde meydana gelen halk
hareketleri her iki ülke tarafından da beklenmeyen bir gelişmeydi
ve iki ülke de olayların başladığı ilk günlerde bazı ikilemler yaşadılar. Ancak kısa bir zaman sonra iki ülke de ‘tarihin doğru tarafında
durmak’ olarak adlandırdıkları bir pozisyon sergileyerek halkın taleplerinin yerine getirilmesi ve siyasi reformu destekleyen bir duruş
aldılar. Özellikle Tahrir Meydanı’nda meydana gelen gösteriler ve
Hüsnü Mübarek rejiminin göstericilere karşı güç kullanması sonrasında iki ülke de oldukça sert bir tepki vererek durumu kınadılar ve
daha sonraki günlerde de ülkedeki gelişmelere aynı dalga boyunda
tepkiler verdiler.
Bu sırada Libya konusunda, Türkiye ile aralarında ABD’nin
de bulunduğu Batılı ülkeler arasında yaşanan görüş ayrılığı yine
taktiksel bir özellik taşıyordu. Stratejik anlamda Türkiye ve ABD,
bölgede meydana gelecek siyasi dönüşümü desteklemekteydi. Fikir ayrılığının temel sebebi Türkiye’nin tersi bir seçeneğe mecbur
kalınmadığı sürece demokratik dönüşümlerin ‘yerli’ bir şekilde gerçekleşmesini savunmasıyla ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonrasında
Muammer Kaddafi’nin muhaliflere karşı açık tehditleri ve güç kullanımını artırması sebebiyle Türkiye de bu konudaki pozisyonunu
değiştirdi. Libya’da yapılan askeri operasyonu iki ülke de farklı şekillerde destekledi.
İkili ilişkilerde Arap Baharı özelinde yaşanan bu eşgüdüm Suriye’de meydana gelen protesto gösterilerinin başladığı günlerde de
aynı şekilde devam etti. Suriye, hem Türkiye, hem de ABD için,
bölge politikalarında oldukça önem verdikleri bir ülkeydi. Türkiye
için Suriye, on seneyi aşkın bir süredir sürdürdüğü yeni Ortadoğu
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politikasının temel ayaklarından birini temsil ediyordu ve iki ülke
arasında oldukça sık bir şekilde üst düzey görüşmeler devam etmekteydi. Ortak kabine toplantılarından, vizelerin kaldırılmasına
kadar birçok konuda iki ülke ortak işbirliği zemini oluşturmuştu.
Obama yönetimi için de Suriye, ABD’nin yeni Ortadoğu politikasındaki en önemli başlıklardan birisi idi. Türkiye bölgede kurulmasını hedeflediği siyasi istikrar ve ekonomik entegrasyon süreci için
Suriye’yi oldukça önemli bir yerde görürken, ABD için de Irak’tan
Amerikan askerinin çekilmesi için hazırlanacak güvenlik altyapısı
ve İran’ın bölgedeki etkinliğini sınırlamak için Suriye ile ilişkilerin
normalleştirilmesi özel bir önem taşıyordu. Bu sebeple hem ABD,
hem de Türkiye, Suriye’nin uluslararası sisteme intibak ve İsrail ile
arasındaki Golan probleminin çözüme kavuşması için ciddi bir sermaye harcamıştı. Suriye’deki halk hareketinin başlaması sonrasında
iki ülke de Esed rejiminin siyasi bir reform ve demokratikleşme ile
bu toplumsal hareketi tatmin edici adımlar atabilmesi için bazı girişimlerde bulundular. Daha sonrasında Esed’in artık açıktan güç
kullanması ve sivil göstericilere ateş açarak katliamlara yol açması
sonrasında iki ülkenin pozisyonları da hemen hemen aynı vakit aralığında değişti ve Esed’e karşı bir duruş sergilemeye başladılar.
Ölü sayısının hızla arttığı ve Suriye rejiminin artık şehirleri
SCUD füzeleriyle vurmaya başladığı bir dönemde Türkiye ve ABD
arasında Suriye konusunda taktiksel anlamda bazı görüş ayrılıkları kendini göstermeye başladı. Türkiye’nin Esed’e karşı daha sert
tedbirler alınması yolundaki çağrıları karşısında ABD yönetiminin
meseleye diplomatik bir çözüm bulunacağı yolundaki inancı değişmezken, daha sonraki dönemde ortaya çıkacağı gibi bu durum,
aynı zamanda ABD yönetiminin içinde de ciddi çatlaklara sebep
oldu. Başkan Obama ve yakın çevresinin bu konudaki tutumlarını
değiştirmemesi ve ortaya konan ‘kırmızı çizgi’nin sadece kimyasal
silah kullanımıyla sınırlandırılması Esed rejiminin konvansiyonel
silahlarla yüzbinlerce kişiyi öldürmesi için de yeşil ışık yakmış oldu.
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Suriye’de yaşanan katliamın boyutu ve bu krizin ortaya çıkardığı
güvenlik sorunları taktiksel farklılığın bir anda daha ciddi bir boyutta ilişkilerde kendini göstermesine sebep oldu. Stratejik anlamda
iki ülke de Esed’in gitmesi konusunda hemfikir olduğunu her fırsatta vurgularken taktiksel anlamda görüş birliği sağlanamıyor ve
bu durumun devamı, sahadaki trajedi büyüdükçe, bir anda taktiksel anlaşmazlığın ikili ilişkilere olan etkisini derinleştiriyordu. Bu
sırada meseleyi ‘uzak tehdit’ olarak gören ABD yönetimi, NATO
müttefiki olan Türkiye’nin, hem Suriyeli göçmenler, hem de uzun
ve coğrafi engelin bulunmadığı Suriye sınırı dolayısıyla yaşadığı
güvenlik riskleri karşısında çok duyarlı davranmazken, ABD yönetiminden bazı isimler de Türkiye’nin sınırlarını daha iyi kontrol
ederek radikal unsurların sınırlardan geçmesinin önünü alması talebinde bulunuyordu.
İki ülke ilişkilerinde bu taktiksel anlaşmazlık en yüksek seviyelerinden birine Suriye’de kimyasal silah kullanılması sonucunda ulaştı. Türkiye daha önceki dönemde Suriye’nin bölgede kimyasal silah
kullandığına dair bazı istihbarat bilgilerini ABD ile paylaşmış ancak
bu konuda çok ciddi bir gelişme yaşanmamıştı. Dahası Türkiye dışındaki bazı aktörler tarafından da bu konuda bazı bilgi ve belgeler
ortaya konmuştu.3 Özellikle Mayıs 2013 yılında Washington’da
meydana gelen Erdoğan-Obama görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri Suriye’de ortaya çıkan bu yeni durumdu.4 2013 yılı
Ağustos ayında rejimin kimyasal silah kullanması ve bunun hem
istihbarat raporları, hem de Youtube videoları çok açık bir biçimde ispatlanması üzerine ABD’nin kırmızı çizgisinin aşılmış olduğu
ve bu konuda harekete geçilmesi gerektiği konusunda uluslararası
bir mutabakat oluştu. ABD yönetiminin bu yolda verdiği mesajlar da Türkiye’nin de içinde olduğu müttefik ülkeler tarafından
tam olarak destek gördü. Türkiye bu süreçte birçok diğer ülke gibi
ABD’nin yapılacak operasyon sırasında beklediği desteği vermeye
hazır olduğunu da Washington’a bildirdi.5
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Ancak herkes ABD’den kimyasal silah konusunda kararlı ve caydırıcı bir tepki beklerken, Başkan Obama’nın yapılması muhtemel
saldırı konusunda ABD televizyonlarında verdiği mülakatlarda, rejimin hedef alınmayacağı mesajı vermesi, meseleye yaklaşımda ilk
etapta stratejik bir sorunu ortaya çıkardı.6 ABD yönetimi bu noktada rejimin bir daha kimyasal silah kullanma kapasitesini ortadan
kaldırmayı hedefleyen bir dizi hava saldırısı planladığını açıklarken,
Türkiye bu kapasitenin ortadan kaldırılmasına olumlu bir şekilde
yaklaşsa da, bu kimyasal saldırının yapılmış olmasının da bir bedeli
olduğunu savunuyordu. Dolayısıyla operasyonun, Suriye’nin kimyasal silah başlıkları yerleştirilebilecek füze sistemlerinin bombalanması ile sınırlandırılması, sistemi kullanan kişi ve rejimin ortaya çıkardığı trajediden herhangi bir ceza almadan kurtulmasını sağlayacaktı.7
Bu görüş ayrılığına rağmen Türkiye sınırlı da olsa yapılacak böyle bir
askeri müdahaleye destek sağlayacağını ifade etti.8 Ancak sonrasında
Beyaz Saray’ın kendisine destek sözü veren müttefiklere bildirmeden
ani bir karar değişikliğine giderek, önce Kongre’den onay isteneceğini açıklaması ortaya ciddi bir güven bunalımını çıkardı. Herkes gibi
Türkiye ve müttefik ülkeler de Amerika’daki siyasi polarizasyonun
ve bu kararın ne demek olduğunun farkındaydı. Daha önce Libya konusunda böyle bir ön şarta ihtiyaç duymayan Başkan Obama,
Suriye konusunda kitle imha silahının kullanılmış olmasına rağmen
bu sefer Kongre’ye gitmeyi seçiyordu. Bu karar sonrasında da ABD
yönetiminin Esed’e adeta bir çıkış yolu sunarak, kimyasal silahların
ortadan kaldırılması için bir anlaşma zemini sağlaması ve Rusya’nın
yaptığı girişimler, sadece Türkiye değil tüm müttefikler devletlerde
derin bir güven bunalımının oluşmasına sebebiyet verdi. ABD yönetimi verdiği bu kararla, bir yandan uluslararası kredibilitesinde çok
ciddi bir hasara yol açarken, öte yandan da Esed rejimine konvansiyonel silahlarla mevcut saldırılarını devam ettirebilecek bir fırsat
sunmuş oldu. Ortada Esed için konvansiyonel silahlarla yapılan katliamı durdurabilecek caydırıcı bir mekanizma kalmamıştı.
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Obama yönetimi bu süreçte hala ‘Esed gitmeli’ söylemini kullanıyor, ancak taktiksel ve operasyonel anlamda bölgedeki müttefiklerinden gitgide farklılaşan bir pozisyona doğru ilerliyordu. Türkiye
ile ABD, Suriye meselesinde Esed’in gitmesini ortak bir payda alarak işbirliği arayışlarını sürdürürken, özellikle kırmızı çizginin ihlali
sonrası ABD’nin aldığı tutum, Türkiye tarafında, ABD’nin bir Suriye stratejisi olup olmadığı konusunda soru işaretlerine kapı açıyordu. Stratejisinin tam olarak belli olmadığı bir konuda ikinci bir
ülkeyle taktiksel alanda işbirliği sağlayabilmek oldukça sıkıntılı bir
duruma sebep oluyordu. Taktiksel görüş ayrılığından sonra stratejik
anlamda ortaya çıkmaya başlayan soru işaretleri bu dönemde retorik
eşgüdüm ile kuşatılmaya çalışıldı. Ancak bölgede bu sırada yaşanan
bir başka gelişme iki ülkenin Ortadoğu’nun geleceğine yönelik vizyonlarında bazı farklılıklar yaşanmaya başladığını ortaya koyuyordu.
2013 yılının yaz aylarında Mısır’da demokratik yollarla iktidara
gelen Mursi yönetimi General Sisi’nin düzenlediği bir darbe ile düşürülmüştü. Dahası, darbe sonrasında Mursi taraftarlarının yaptığı
gösteriler de kanlı bir şekilde bastırılmış ve binlerce kişi sokaklarda
askerler ve keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü. Bu durum,
ABD’nin Mısır politikası açısından önemli bir imtihan niteliğindeydi. ABD yönetimi 2007 yılında Condolezza Rice’ın Mısır gezisi sırasında yaptığı Kahire konuşmasında dile getirdiği şekliyle,
Mısır’da 50 sene boyunca demokrasi yerine güvenliği tercih ederek
otoriter bir yönetimin uyguladığı baskıcı politikaları savunmuş ve
bu 50 sene sonrasında ne güvenlik, ne de demokrasi ve özgürlükler alanında olumlu bir gelişme ortaya çıkmasına katkıda bulunamamıştı.9 Mısır’da meydana gelen darbeden sonra Türkiye darbeyi
kınarken ABD yönetimi askeri müdahaleye darbe demekten ısrarla
kaçındı. Daha sonraki dönemde meydana gelen katliamları müteakiben Türkiye bu tavrını sertleştirirken ABD yönetimindeki bazı
isimlerin meseleyi, askerin demokrasiyi muhkemleştirmesi,10 şeklinde görmesi bölgenin geleceği konusunda iki ülke arasında cid-
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di bir farklılığın ortaya çıkmasına sebep oldu. Türkiye bu süreçte
başlatılan demokratikleşme süreçlerinin ters dalgalara ve karşı devrimlere karşı savunulmasını desteklerken, ABD yönetimi açık bir
biçimde Mısır politikasında son elli senedir sürdürdüğü pozisyona
geri dönüş yaparak, bölgedeki siyasi istikrar ve güvenliğin sadece
otoriter yönetimlerle işbirliği sayesinde kurulabileceği fikrini yeniden aktif politikaya çevirmiş oldu.
2014 yılına girildiğinde 2013 yılının ilk aylarına nispeten
ABD-Türkiye ilişkilerinde taktiksel boyutu aşan bazı anlaşmazlıkların ve vizyon farklılıklarının ortaya çıktığı görülüyordu. Dolayısıyla
bulunulan nokta Türkiye açısından ciddi kafa karışıklıklarını beraberinde getirmekteydi. 2014 yılı yer yer stratejik anlamda belirsizliğin
arttığı ancak bu anlaşmazlıkların son derece sık bir şekilde meydana
gelen üst düzey temaslar sayesinde kontrol altına alınmaya çalışıldığı
bir sene oldu. ABD yönetimindeki Suriye politikası konusunda yaşanan görüş farklılıkları Türkiye ile ikili ilişkilere de ciddi bir şekilde
yansıdı. Türk tarafı ABD’li muhatapları ile Suriye konusundaki görüşmeleri sürdürürken, ABD yönetimindeki farklı seslerin medyaya
yansıyan açıklamalarında Türkiye’yi eleştirmesi ciddi sorun yarattı.
Kobani krizi sırasında yaşanan fikir ayrılıkları ilişkilerdeki en önemli
kriz noktalarından birini gözler önüne serdi. Özellikle IŞİD’in bölgede yükselmesi ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Esed rejiminin geleceği konusunda herhangi bir stratejisinin bulunmaması,
Türkiye ile ABD arasındaki taktiksel görüş farklılığının stratejik anlamda da bir belirsizliğe doğru evrilmesine sebep oldu.
ABD yönetimi tarafından Suriye’deki durum gitgide bir terörle
mücadele meselesinin çevresel yansıması olarak ele alınırken, Türkiye meselenin terörden daha büyük bir sorun olduğu argümanını
savunmaya devam etti. Bu da önceleri iki ülke arasında Suriye’de
rejimle mücadele konusunda yaşanan belirsizliğin ABD’nin IŞİD
stratejisini açıklaması ile stratejik bir farklılığa dönüşmesine sebep
oldu. Her ne kadar bu durum taktiksel problemi çözmeyi amaç-
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layan üst düzey görüşmeler ve retorik ile kontrol altına alınmaya
çalışılsa da Suriye konusunda stratejik bir anlaşma sağlanmadan bu
sorunun çözülemeyeceği de gözler önüne serilmiş oldu. Bütün bunların yanında, özellikle 2015 yılının ilk günlerinde basına yansıyan
ABD’nin Esed’li bir çözüme doğru yaklaşmakta olduğu yolundaki
haberler doğrulanırsa, bu konudaki anlaşmazlık da önümüzdeki
dönemde daha derin bir hale dönüşebilir. 11
İlişkilerdeki 2014 yılında Suriye ve Ortadoğu konusunda meydana gelen bu gelgitlerin yanında, iki ülkenin bölgede işbirliğini
gerekli kılan birçok gelişme de yaşandı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, IŞİD’in bölgede büyük bir tehdit unsuru olarak ortaya çıkması,
Irak’ta yaşanan siyasi istikrarsızlıklar iki ülke için ortak müdahale
ve operasyon alanlarının varlığını ortaya koyuyordu. Her ne kadar
zaman zaman Suriye krizindeki anlaşmazlığın gölgesinde kalsa da
bu gelişmeler ve iki ülke arasında bölgenin istikrarı için varolması
gereken işbirliği önümüzdeki zaman zarfında Suriye’deki anlaşmazlığın boyutunu kısıtlayabilir. Tüm bunlarla birlikte, 2014 yılında
iki ülke arasında başta Kıbrıs meselesi olmak üzere, yaşanan olumlu
gelişmeler 2015 yılında ikili ilişkilerde önemli gündem maddelerinden birine dönüşebilir. Aynı zamanda 2015 yılında üst düzey
ziyaretlerin ve iletişimin gerçekleşmesi de ortaya çıkabilecek krizleri
kontrol altına almak için önemli avantajlar sunacaktır.
Aşağıda 2014 yılı içerisinde Türk-Amerikan ilişkilerinde öne çıkan bazı gelişmelere kısa bir biçimde değinilecektir.
SURIYE

Yukarıda da ifade edildiği üzere 2014 yılı boyunca iki ülke arasında Suriye konusunda bir yandan görüş ayrılığı devam ederken,
bir yandan da üst düzey görüşme trafiği uzun zamandan bu yana
olmadığı kadar yoğun bir hal aldı. Ocak ayından itibaren özellikle dışişleri bakanları düzeyinde Cenevre’de toplanacak uluslararası
forum ve Suriye meselesinin çözümü konusunda taraflar fikir alış-
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verişinde bulunmaya başladılar. İkili görüşmeler devam ederken bir
yandan da iki ülkenin dışişleri bakanları Suriye’nin Dostları gibi
farklı çokuluslu platformlarda Suriye odaklı görüşmelerde bulundular. Özellikle kimyasal silah kullanımı sonrasında ABD’nin sergilediği tavırdan dolayı oluşan güven bunalımı bu üst düzey görüşme
trafiğiyle ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Birçokları tarafından beklendiği gibi Cenevre II sürecinin başarısızlığa uğraması sonrasında
ABD dikkatini büyük ölçüde kimyasal silah anlaşmasının uygulanmasına yönlendirdi. Bu süreçte diplomatik açıdan meselenin
çözüme kavuşmasının zor olduğu gerçeğinin ortaya çıkmış olması
ABD tarafında bu tip girişimleri bir süreliğine gündeme getirmeme
sonucunu oluşturdu.
2014 yılının yaz aylarına yaklaşıldığında Suriye’deki yabancı savaşçılar, özellikle de 2013 yılında daha açık bir biçimde kendini
göstermeye başlayan IŞİD’in dünyanın farklı bölgelerinden kendine çekmeye başladığı gruplar gündeme gelmeye başladı. ABD tarafı
Türkiye’den sınır güvenliğini artırarak bu durumun önünü almasını beklerken, Türkiye tarafı bir yandan Türkiye-Suriye sınırının
doğası, öte yandan da hem ABD, hem de diğer Batılı ülkelerden
istihbarat desteği alamamasının bölgeye yabancı savaşçı akınını engellemekte sıkıntıya girilmesine yol açtığını vurguladı. Türk tarafının bu dönemde sıklıkla belirttiği gibi, yabancı savaşçı meselesi bir
tek Türkiye’nin alacağı önlemler ile mücadele edilemeyecek kadar
çok yönlü bir problemdi. ABD yönetimi, daha önceki dönemde,
Irak’taki Sünni gruplara katılan yabancı savaşçılar konusundaki çalışmalar sırasında, bu durumun sadece Suriye sınırının güvenliğinin
sağlanması ile gerçekleştirilemeyeceğini görmüş, bunun için bu savaşçıları Suriye veya Ürdün gibi ülkelere gelmeden, kaynak ülkede
durdurmak veya alıkoymaya dayanan bir strateji gerçekleştirmişti.
Bu durum da kapsamlı bir istihbarat işbirliğini gerekli kılıyordu.
Bunun sağlanamadığı bir ortamda 2014’ün ortasına gelindiğinde
IŞİD bölgede sadece bölgesel güvenlik değil, Esed’e karşı mücade-
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le eden gruplar için de ciddi bir tehdit halini almaya başlamıştı.
2014 yılının ilk aylarında Başkan Obama’nın bir röportaj sırasında,
‘amatör küme terör örgütü’ olarak adlandırdığı yapı kısa zamanda
büyük bir ilerleme kaydederek bölgedeki en önemli güç merkezi
haline gelmişti.
IŞİD tehdidi 2014 yılında ABD ile Türkiye’nin Suriye’deki duruma bakışındaki farklılığa önemli bir katkı sağladı. ABD bölge ile
ilgili özellikle Avrupa’dan bölgeye giden yabancı savaşçı haberleri ve
kendi istihbarat raporları doğrultusunda Suriye’ye bakış açısında teröre karşı daha fazla mücadele yaklaşımını öne çıkarmaya başladı.
Bunun sonucu olarak Suriye’de Esed ile mücadele ve geçiş yönetimi
konusundaki tartışmalar daha geri planda yer almaya başladı. Bu
durum, Türkiye ile ABD arasında yabancı savaşçı ve terörizm konusunun bir sebep mi, yoksa sonuç mu olduğu konusunda da bir görüş
ayrılığını beraberinde getirdi. Türkiye’ye göre, yabancı savaşçılar ve
bölgedeki radikalleşme eğilimi, öncelikle Esed rejiminin sürdürdüğü
politikaların bir sonucuydu. Ilımlı muhaliflere yardım etme konusunda hala bir karara varamamış Batılı ülkeler de bu radikalleşmeye
katkıda bulunuyorlardı. Dolayısıyla bölgede oluşan güvenlik zaafını ortadan kaldırmak için öncelikle Esed rejimiyle mücadele edilip
bütün Suriye halkını temsil edebilecek bir milli birlik hükümetinin
kurulması gerekiyordu. Oysa ABD yönetimi için bölgedeki güvenlik
probleminin temel sebebi yabancı savaşçılar ve radikalleşme idi ve
bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak ancak bu unsurlarla mücadele ile başarılabilirdi. Bu sebeple mevcut stratejinin ivedilikle bir
anti-terör stratejisine dönüştürülmesi gerekiyordu.
Bu konuda ABD ile Türkiye arasında yaşanan fikir ayrılığını bir
anda derinleştiren unsur, IŞİD’in beklenmedik bir şekilde Irak’ın
ikinci büyük şehri olan Musul’u işgali oldu. İşgal bir yandan tüm
dikkatleri Suriye’den Irak’a çevirirken, ABD yönetimi özellikle
IŞİD’in Erbil’e doğru yönelmesi sonrasında kısmi hava saldırıları
ile IŞİD’in ilerleyişini yavaşlatmayı hedefleyen bir müdahale süre-
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cini başlattı. ABD bu süreçte bir uluslararası koalisyon oluşturmaya çalışırken Türkiye de Musul Başkonsolosluğu’nda rehin olarak
alınan Türk vatandaşlarını IŞİD’in elinden kurtaracak bir strateji
arayışındaydı. Bu süreçte yapılan zirve ve üst düzey görüşmelerde
Türk tarafı IŞİD ile mücadele konusunda daha önce radikalleşmeyle ilgili aldığı tutuma paralel bir tavır aldı. Ankara’ya göre IŞİD,
yine Esed rejiminin yarattığı durumun bir sonucuydu. Dolayısıyla,
IŞİD’e karşı mücadele, beraberinde Esed rejimiyle nasıl baş edileceğini barındırmadığı sürece sadece geçici bir çözüm olacak, IŞİD
sonrası oluşacak boşluk da yeniden başka bir radikal örgüt tarafından doldurulacaktı. ABD yönetimi Ağustos ayında iki ABD vatandaşının IŞİD tarafından kafaları kesilerek öldürülmesini takiben bu
durumu göz önünde bulundurmaktan vazgeçerek meseleye teröre
karşı mücadele paradigmasını kullanarak yaklaşmaya devam etti.
Bu sırada kendisine yöneltilen ‘stratejisizlik’12 eleştirilerine
karşı Başkan Obama, IŞİD ile mücadele için belirlediği stratejiyi kamuoyu ile paylaştı.13 Strateji, uluslararası koalisyonun hava
saldırılarını, Bağdat’ta Sünnileri de içine alacak bir hükümet kurulmasını ve karadan da ABD tarafından eğitilecek muhaliflerin
IŞİD’e karşı mücadele etmesini içeriyordu. Strateji, temel olarak
Türkiye’nin daha önce ifade ettiği kaygılara yer vermediği gibi,
Esed ile mücadele konusunda da herhangi bir ipucu vermiyordu.
Kara ordusu vazifesi görmesi gereken muhaliflerin hangi gruplardan seçileceği, nasıl eğitileceği ve bu grupların Esed’e karşı mücadele konusunda da kullanılıp kullanılamayacağı soruları hala
havada kalmıştı. Stratejinin Türkiye açısından umut verici tek
yönü ise, özellikle yabancı savaşçılar konusunda yapılması gereken uluslararası istihbarat işbirliğine vurgu yapılmasıydı. Türkiye
bu dönemde kendisine bu konuda yöneltilen eleştirilere cevaben,
Batılı ülkelerin istihbarat paylaşımı konusunda yeterli bir performans göstermediğini ve dolayısıyla Türkiye’ye giriş yapmadan sınır kapılarında veya vatandaşı oldukları ülkeden ayrılmak üzere
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iken alıkonulabilecek bazı kişilerle ilgili bilgilerin ancak bu şahıslar Türkiye’ye giriş yaptıktan ve hatta birçokları Suriye’ye ulaştıktan sonra geldiğini ifade ediyordu. Böyle bir istihbarat paylaşımı
yeterince etkin bir şekilde yapılabildiği takdirde yabancı savaşçılar
konusunda önemli bir avantaj sağlayabilirdi.
KOBANI MESELESI

Türkiye ile ABD arasındaki IŞİD ile mücadele konusunda devam eden bu anlaşmazlık IŞİD’in Kobani’ye saldırması sonrasında
yeni bir boyut kazandı. Kobani, ABD’nin ve Türkiye’nin IŞİD ile
mücadele açısından fazla önemi olmadığı konusunda fikir birliği
bulunan bir bölgeydi. Dahası bölgeye IŞİD’in saldırması ile birlikte
Kobani ve çevresindeki kasaba ve kantonlardan toplam 180 bin kişi
çok kısa bir süre içinde Suruç’tan Türkiye’ye giriş yapmıştı. Bu sayı
da Kobani ve çevresindeki bölgelerde yaşayanların tamamı demekti. Bölgede IŞİD ile PYD arasında bir silahlı mücadele sürüyordu.
Bu çatışmaların sürdüğü sırada bir anda Batılı kaynaklardan Türkiye’den Kobani’ye müdahale konusunda beklentileri arttıran bir dizi
açıklama ve haber gelmeye başladı.
Bu beklentiler Türkiye tarafından olumlu karşılık bulmadı.
Özellikle askeri müdahale ve PYD’ye silah yardımı konusunda Türkiye oldukça kararlı bir şekilde bu tip bir desteğin mümkün olamayacağını vurgulamaktaydı. Bu durum özellikle ABD medyasında
Türkiye’ye yönelik oldukça sert eleştirilerin ortaya çıkmasına sebep
oldu. Bu haberlerin bir kısmında Türkiye’nin PKK’yı zayıf düşürmek için IŞİD’in ilerlemesine göz yumduğu iddia ediliyordu.14 Bu
sırada Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Harvard Üniversitesi’nde
yaptığı konuşma sırasında, Başbakan Erdoğan’ın kendisine yabancı
savaşçıların kolaylıkla Türkiye’den geçmesi konusunda hata yaptıklarını itiraf etmiş olduğunu iddia etmesi, bir anda ikili ilişkilerin gerilmesine sebep oldu.15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği sert
tepki üzerine Biden, Erdoğan’dan özür dilese de Türkiye tarafında
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ABD’den artık sıklıkla yapılmaya başlayan bu tip açıklamalar kafaların karışmasına sebebiyet verdi. Bunu takip eden günlerde, ABD
tarafından Türkiye ile İncirlik Üssü’nün IŞİD’e karşı operasyonda
kullanımı ile ilgili süren müzakereler konusunda henüz anlaşmaya
varılmamasına rağmen Amerikan medyasına yeni bir haber servis
edilmesi bir sıkıntılı dönemi daha beraberinde getirdi.
Türkiye Kobani konusunda artan baskılar karşısında mevcut
stratejinin ve sadece Kobani’ye yönelen koalisyon hava operasyonunun bir yandan Esed’i baskıdan kurtardığını, öte yandan da
Esed rejiminin özellikle Halep’e karşı başlattığı saldırıda, kendisine
dolaylı bir destek kazandırdığını ifade ediyordu. Bununla birlikte Türkiye’nin Kobani’de savaşan taraflardan PYD güçlerine silah
ve mühimmat sağlaması konusunda da ciddi bazı rezervasyonları
bulunuyordu. Türkiye tarafı, Suriye’deki olayların başlamasından
sonra PYD yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuş ve başta Salih
Müslim olmak üzere yetkililere Türkiye için kırmızı çizgi olan bazı
mesajları iletmişti. Türkiye, PYD’nin kontrolünde olan bölgenin
özerk bir hale gelmesine karşı olduğunu, her fırsatta hem bölgedeki
yetkililere, hem de uluslararası kamuoyuna ilan ediyordu. Dolayısıyla Türkiye PKK’nın bir uzantısı olarak kabul ettiği PYD ile ciddi
fikir ayrılıkları taşıyordu. PYD ile PKK arasındaki ilişki sebebiyle
PYD’ye herhangi bir silah yardımı yapılması fikri de Türkiye tarafından sert bir şekilde reddedilmişti. Zira bu silahların daha sonra
PKK tarafından, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Türk askeri ve
vatandaşlarına karşı kullanılmayacağının garantisi bulunmuyordu.
Neticede Türkiye için hem IŞİD, hem de PYD birer terör örgütüydü. Ancak her ne kadar herhangi bir stratejik değer taşımadığı
konusunda Türkiye ile hem fikir olmuş olsa da ABD yönetiminin
mesajı stratejinin önünü alan tutumu bir anda Kobani’yi IŞİD ile
mücadelenin sembolik kalesi haline getirmişti. Bu konuda Türkiye’nin PYD’ye ilişkin kaygıları da bu yüzden IŞİD ile mücadeleye
olan isteksizliği olarak algılanmıştı.
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Bu gelişmeler olurken 2014 yılının başından bu yana süregelen ikili üst düzey görüşmeler aynı hızda devam etti. Neredeyse her
hafta bir üst düzey heyet Ankara veya Washington’da görüşmelerde
bulundu. Bu üst düzey görüşmeler sırasında taktiksel anlamda iki
ülke arasında yaşanan görüş ayrılığının stratejik bir belirsizliğe evrilmesi de açık bir biçimde görüldü. Bu durumu ortadan kaldırmak
için retorik bazda kamuoyuna iki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça
olumlu bir şekilde ilerlediği mesajı verildi. Ancak bu mesajlar verildiği sırada, ABD yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen üst
düzey yetkililer arka arkaya, ABD’deki önemli gazetelere Kobani ve
IŞİD ile mücadele konusunda Türkiye’yi ‘eylemsizlik’, ‘ayak direme’
ve ‘NATO üyesi bir ülkeye yakışmayacak şekilde davranmayla’ suçlayan açıklamalar yapmaya başladı.16 Bu durum ve bu suçlamaların
medya üzerinden yapılması ve dahası bu açıklamalar sırasında adı
açıklanmayan isimlerin Türkiye’den Kobani konusunda beklentinin
ne olduğunu tam olarak da söylemeyen tavırları ve özellikle de kullandıkları dil önemli bir güven bunalımına sebep oldu. Bunların üzerine bir de ABD yönetimi Türkiye’nin tüm itirazına rağmen PYD’ye
havayoluyla mühimmat yardımında bulununca mesele ciddi bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda bu durumdan Türkiye’nin rahatsız olduğunu açık bir biçimde ifade etti.17
2014 yılının son aylarına kadar bu konudaki üst düzey görüşmeler seviye atlayarak devam etti. Bu görüşmeler arasında belki
de en fazla öne çıkanı ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın sebep
olduğu özür krizinden bir ay sonra İstanbul’da Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu ile yaptığı görüşmelerdi.18 Bu
görüşmeler sırasında herhangi bir anlaşmaya varılmazken taraflar
yine Suriye konusunda söylemsel olarak işbirliği arayışına devam
edeceklerinin mesajını verdi. Bu sırada ABD’de de Savunma Bakanı
Chuck Hagel’in Beyaz Saray ile Suriye’deki operasyon konusunda
yaşadığı görüş ayrılığının sebep olduğu bir kriz yaşanıyordu.19 Bu
kriz sonrası Hagel görevinden istifa etti. Ancak istifasından hemen
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önce Hagel medyaya da sızan, Beyaz Saray’a gönderdiği bilgi notunda mevcut stratejiyle IŞİD ile mücadelenin mümkün olmadığı
ve bir revizyonun şart olduğunu bildiriyordu. Dahası bunu takip
eden günlerde verdiği televizyon röportajlarında uluslararası koalisyonun sürdürdüğü mevcut operasyonun dolaylı yoldan Esed’e
yardım ettiğini ileri sürmüş ve bu da ABD yönetiminde de IŞİD ve
Suriye konusunda üzerinde uzlaşıya varılmış bir stratejinin olmadığını gözler önüne sermişti.20
Suriye meselesi bu noktada önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerindeki gündemin öncelikli maddesi olmaya devam edecek.
2014 yılındaki gelişmeler özellikle de IŞİD’in ortaya çıkışı, yükselişi ve halen işgal altında tuttuğu bölgeler ve bu örgütle mücadele
için oluşturulan uluslararası koalisyon, meselenin çok boyutlu hale
gelerek ve dönüşerek varlığını sürdüreceğini gözler önüne seriyor.
IRAK

Suriye ve IŞİD meselesinin ortaya çıkışının bir başka önemli
boyutu da meselenin Irak’a yayılması ve Suriye ve Irak sorunlarının
birbiri içine geçmesiydi. Bu durum Türkiye-ABD ilişkilerindeki
Irak başlığını da etkiledi. Irak’ta özellikle Maliki’nin iktidarı döneminde, Maliki yönetiminin mezhepçi politikaları sebebiyle gerilen
Ankara-Bağdat ilişkileri, Kuzey Irak ile Bağdat arasında meydana
gelen petrol gelirlerinin paylaşımı konusundaki krizle daha karmaşık bir hal almıştı. Özellikle Kuzey Irak meselesi, ABD-Türkiye ilişkilerinde de önemli bir gündem maddesi haline gelmiş ve yapılan
üst düzey görüşmelerde bölgedeki petrolün transferi ve satılması konusunda iki ülkede farklı yaklaşımların ortaya çıktığı görülmüştü.
Bölgede IŞİD tehlikesinin ortaya çıkışı ve özellikle Musul’un IŞİD
tarafından ele geçirilmesi sonrasında Irak’ın IŞİD ile ilgili boyutu da Türk-Amerikan ilişkilerinde öne çıkmaya başladı. Bu durum
Erbil’in IŞİD tarafından kuşatılması sonrasında daha fazla önem
kazandı. Bu süreçte Maliki’nin iktidarını kaybetmesi ve Bağdat’ta
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yeni kurulan hükümetin Türkiye ile üst düzeyde kurmaya başladığı
ilişki ve Bağdat ve Erbil arasında petrol gelirleri konusunda varılan
uzlaşma sonucunda ABD-Türkiye ilişkilerindeki Irak başlığını da
daha istikrarlı bir hale getirdi. Bu noktada önümüzdeki dönemde
bölgedeki IŞİD varlığı, ABD-Türkiye arasında Irak konusunda en
sık gündeme gelecek meselelerin başında yer alacak.
UKRAYNA

2014 yılında Türk-Amerikan ilişkilerindeki bir başka unsur da
Ukrayna’da meydana gelen gelişmelerdi. 2013 yılının son günlerinde başlayan krizin 2014 yılında form değiştirerek askeri bir boyut
kazanması, bölgede NATO, AB ve Amerika ile Türkiye ilişkilerinde
önemli bir gündem maddesi haline gelmesine sebep oldu. Öncelikle Kırım’da meydana gelen gelişmeler, hem ABD, hem de Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda aynı dalga boyunda tepki geliştirmesine sebep oldu. Türkiye bununla birlikte Kırım Tatarları konusunda hassasiyetlerini her aşamada yeniden dile
getirdi. Bu süreçte dışişleri bakanları seviyesinde ABD ile Türkiye
arasında oldukça sık bir görüşme trafiği gerçekleştirildi. Türkiye
meselenin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği konusundaki ısrarını
her aşamada dile getirirken, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü yanında, Rusya’nın da bölge ile ilgili kaygılarının aynı anda göz önünde
bulundurularak bir çözüme varılması yolundaki temennisini sürdürdü. Bu süreçte Amerika’ya ait bazı gemilerin Boğazlardan geçerek Karadeniz’de demir atması Rusya tarafından sert bir tepkiyle
karşılanırken,21 Türkiye meselenin gemilerde meydana gelen teknik
bir arızadan kaynaklandığını vurguladı. 2015 yılının ilk günlerinde
bölgede yeniden başlayan iç çatışmalar ve Rusya’nın Ukrayna’nın
doğusundaki gruplara silah yardımı yaptığı konusundaki haberler
önümüzdeki dönemde bu konunun daha sık bir biçimde gündeme
geleceğini gösteriyor. Bu süreçte bu mesele ABD ile Türkiye arasında da yeni bir başlık olarak görüşmelerin gündeminde yer alacaktır.
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KIBRIS MESELESI

2014 yılında ikili ilişkilerde oldukça sık gündeme gelen başka
bir unsur da Kıbrıs meselesi oldu. Annan planına dair yapılan referandum sonrasında rafa kalkan müzakerelerin başlaması için yapılan
girişimlere, ABD de aktif olarak destek vermek için diplomatik bazı
girişimlerde bulundu. Bu girişimler bir yandan adada uzlaşmanın
sağlanması için taraflarla yapılan görüşmeleri içerirken, öte yandan
da Türkiye ve Yunanistan’ın ABD ilişkilerinde yeni bir boyut olarak
öne çıktı. Senenin başında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria
Nuland’ın adayı ziyaret etmesi ile başlayan Kıbrıs ile ilgili diplomatik trafik Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Kasım ayında Türkiye’ye
yaptığı ziyarete kadar aralıklarlarla sürdü. Bu süreç üzerinde yapılan
ikili diplomatik temaslarda bu mesele sıklıkla gündeme geldi. Şubat
ayının hemen başında adayı ziyaret eden Nuland taraflarla yaptığı
görüşmeler sırasında müzakerelerin yeniden başlaması için ABD’nin
elinden gelen tüm desteği sağlayacağını ifade etti.22 Bu ziyaret aynı
zamanda adaya bu seviyede yapılan nadir görüşmelerden biriydi. Takip eden günlerde Kıbrıs konusunda ABD yönetiminin müzakerelerin başlaması için vereceği destek daha üst düzeyde isimler tarafından
ifade edildi. Önce Beyaz Saray sözcüsü, bunu takip eden günlerde de
Başbakan Erdoğan ile Başkan Obama arasında gerçekleşen telefon
görüşmesi sırasında, Başkan Obama Kıbrıs’taki müzakereler meselesini tekrar gündeme getirdi. Hem Doğu Akdeniz güvenliğini, hem de
bölgedeki enerji politikalarını yakından ilgilendiren bu konuda taraflarca atılan olumlu adımlar ABD ve Türkiye ilişkilerindeki en pozitif
gelişmeler arasında yer aldı. Sorunun çözümüne yönelik önümüzdeki dönemde meydana gelecek yeni gelişmeler bu alanda iki ülkenin
potansiyel işbirliği alanlarını ilerletmede önemli katkılar sağlayacak.
SONUÇ

2015 yılı, 2014’den kalan Suriye sorununun ve IŞİD ile mücadele konusunda işbirliği görüşmelerinin temel gündem maddeleri
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olacağı bir sene olacağa benziyor. Ancak Obama yönetiminin Suriye konusunda mevcut politikalarını sürdürmesi ve IŞİD ile ilgili
operasyon konusunda, içinde Esed yönetiminin de olacağı bir ‘çıkış
stratejisi’ hazırlamaması durumunda Türkiye ile mevcut stratejik
belirsizlik daha da fazla öne çıkacak. Bu noktada Türkiye’nin Esed
rejimiyle mücadele beklentileri, ABD’de Türkiye’nin daha aktif olarak IŞİD ile mücadele koalisyonunda rol oynaması beklentilerini
ortaya koyacak. Müzakereler de bu iki önceliğin uzlaştırılmaya çalışmasına odaklanacak.
Bunun yanında Ermeni meselesi, 1915 yılı meydana gelen olayların 100. yıldönümü olacağı için özel bir önem de kazanacak. Bu
noktada Beyaz Saray’ın yapacağı açıklama ve Kongre’nin bu konuda ne kadar ısrarcı olacağı iki ülke ilişkilerini etkileyebilecek.
Bu noktada Kıbrıs’ta meydana gelebilecek olumlu gelişmeler ikili
ilişkiler açısından önemli bir yere sahip olacak. İki ülke liderleri
yapacağı görüşmeler sırasında aynı zamanda Irak ve Ukrayna’da
meydana gelecek olayları da gündemlerinin önemli maddeleri arasına sokacaklar. Bu süreçte temel olarak izlenmesi gereken trend
mevcut stratejik belirsizliğin yerini yeni bir mutabakata bırakıp bırakmayacağı olacak. Suriye’deki kriz derinleştikçe retorik çıkışlar ve
sembolik adımlar iki ülke arasındaki stratejik muammayı çözmeye
yeterli olmayabilir. Dahası bu muammanın kontrol edilemeden
veya çözülemeden uzun bir süre devam etmesi ilişkilerin yeniden
eski seviyeye getirilmesini oldukça zorlaştıracak bir durumun ortaya çıkmasına sebep olabilir.
KRONOLOJI
4 Ocak
6 Ocak
12 Ocak
22 Ocak
18 Şubat
24 Şubat

Kerry-Davutoğlu telefon görüşmesi
Serdar Kılıç’ın Washington Büyükelçiliği’ne atanmas
Kerry-Davutoğlu’nun Suriye’nin Dostları Toplantısı’nda
görüşmesi
Cenevre’de Kerry-Davutoğlu görüşmesi
Erdoğan-Obama telefon görüşmesi
Dışişleri Müsteşarı William Burns’un Ankara ziyareti
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6-7 Mart
Mart 24-25
13-15 Mayıs
16 Mayıs
21-23 Mayıs
13 Haziran
23 Haziran
25 Haziran
3 Temmuz
24 Temmuz
12 Ağustos
4-5 Eylül
8 Eylül
12 Eylül
25 Eylül
29 Eylül-3 Ekim
3 Ekim
9-10 Ekim
18 Ekim
15 Kasım
19 Kasım
21 Kasım

Başkan Obama’nın terörle mücadeleden sorumlu danışmanlarından Lisa Monaco’nın Ankara’yı ziyareti
Gül-Obama görüşmesi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Ali Babacan’ın Amerika’yı ziyareti.
Gül-Obama telefon görüşmesi
Joe Biden’ın Kıbrıs Ziyareti
Biden-Erdoğan telefon görüşmesi
Biden-Erdoğan telefon görüşmesi
Kerry-Davutoğlu görüşmesi
Biden-Erdoğan telefon görüşmesi
Kerry-Davutoğlu görüşmesi
Obama-Erdoğan telefon görüşmesi
Erdoğan-Obama’nın NATO zirvesinde görüşmesi
Hagel’ın Ankara ziyareti
Kerry’nin Ankara ziyareti
Erdoğan-Biden görüşmesi
Penny Pritzker’in Ankara’yi ziyareti.
Erdoğan-Biden telefon görüşmesi
Gen. John Allen’nin Ankara ziyareti
Erdoğan-Obama telefon görüşmesi
Obama- Davutoğlu görüşmesi
John Allen’in Ankara ziyareti
Biden’ın Türkiye ziyareti
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TÜRKIYE’NIN RUSYA VE GÜNEY
KAFKASYA POLITIKASI 2014*
EMRE ERŞEN
Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türkiye’nin Rusya Federasyonu ve üç Güney Kafkasya ülkesi ile ilişkilerinin gelişmesi Türk dış politikasının Avrasya
boyutunun güç kazanması bakımından oldukça önemlidir. Bu
kapsamda özellikle 2000’li yıllarda Ankara ve Moskova arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerde dikkat çekici bir gelişme
görülmektedir. Son dönemde Türk hükümet yetkililerinin tıkanan
Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine karşı Şanghay İşbirliği Örgütü
(ŞİÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gibi örgütlere yönelik
ilgilerini de bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Güney
Kafkasya ise jeopolitik olarak Balkanlar ve Ortadoğu ile birlikte
Türkiye’nin “yakın kara havzası” içinde değerlendirildiği için Türk
dış politikası açısından önemini korumaktadır.1 Tarihsel ve kültürel
olarak bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki güçlü bağlara ilave ola-
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rak özellikle son yıllarda Hazar havzasının zengin petrol ve doğalgaz
kaynaklarının Avrupa’ya taşınması anlamında da bölgenin Türkiye
için önem kazandığı görülmektedir.
TÜRKIYE-RUSYA İLIŞKILERININ GENEL ÇERÇEVESI

Türkiye ve Rusya arasında özellikle ticaret ve enerji alanında
2000’ler boyunca hızla gelişen ilişkilere karşın özellikle son dönemde Suriye iç savaşı, NATO füze kalkanı ve Mısır’daki askeri darbe
süreci gibi bölgesel meselelere ilişkin olarak belirgin görüş farklılıkları ortaya çıkmıştır. En son olarak Ukrayna ve Kırım’da meydana gelen gelişmeler de benzer biçimde Türkiye-Rusya ilişkileri
açısından yeni bir sorun alanına dönüşmüştür. Buna rağmen her
iki ülkenin yetkililerinin de söz konusu sorunların ilişkilerin genel
seyrini etkilememesi için azami gayret gösterdiklerine dikkat çekmek gerekir. Nitekim bu diplomatik yaklaşıma bağlı olarak resmi
düzeyde “çok-boyutlu ortaklık” olarak adlandırılan Türkiye-Rusya
ilişkileri 2014 yılında da gelişimini sürdürmüştür.
İlk kez 2004 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara’ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye-Rusya ilişkilerini tanımlamak
için kullanılan “çok-boyutlu ortaklık” vizyonu hâlihazırda üç temel
ayak üzerinde şekillenmektedir. Bunlardan ilki ve en önemlisi Türkiye ve Rusya arasındaki yoğun ticari ilişkilerdir. 2000’lerin başında
4 milyar dolar civarında seyreden ikili ticaretin hacmi 2013 yılı sonu
itibariyle 32 milyar doları aşmış ve Rusya günümüzde Türkiye’nin en
büyük ikinci ticaret ortağı haline gelmiştir. Ticaret hacminin en geç
2023 yılında 100 milyar dolara çıkarılması için her iki ülkenin yetkilileri de çalışmaya devam etmektedirler. Bu iddialı rakama ulaşılması
durumunda ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin en azından ekonomik açıdan gerçek bir stratejik ortaklığa dönüşeceği öngörülebilir.
İki ülke arasındaki temel ticaret kalemlerine bakıldığında, Türkiye’nin Rusya’ya daha çok tekstil ürünleri ve sebze-meyve ihraç
ettiği, Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracatın önemli bir bölümü-
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nü ise petrol ve doğalgaz ürünlerinin oluşturduğu görülmektedir.
2013 sonu itibariyle Türkiye’nin satın aldığı doğalgazın yüzde 58’i,
ham petrolün ise yüzde 8’i Rusya’dan gelmiş ve Rusya bu anlamda
Türkiye’nin enerji alanındaki en önemli tedarikçisi olmaya devam
etmiştir.2 Özellikle 2005 yılında Mavi Akım boru hattının açılmasıyla birlikte ise Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğalgazın miktarında
büyük artış gerçekleşmiş ve sadece 2013 yılı içinde bu hat üzerinden yaklaşık 14 milyar metreküp doğalgaz temin edilmiştir.3 2014
yılında ise Mavi Akım üzerinden yapılan sevkiyatın yıllık hacminin
19 milyar metreküpe çıkarılması için iki ülke yetkilileri arasında
ilkesel mutabakat sağlanmıştır.4
Enerji alanında Türkiye ve Rusya arasında yakın zamanda başka
projelerde de işbirliği öne çıkmıştır. Örneğin, Türkiye 2009 yılında
Rus doğalgazını Karadeniz’in altından Avrupa’ya taşıması planlanan
Güney Akım boru hattı projesi için gerekli fizibilite çalışmalarının
Karadeniz’de kendi münhasır ekonomik bölgesinde yapılmasına
onay vermiştir. Ayrıca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki tanker
trafiğini büyük ölçüde rahatlatması öngörülen Samsun-Ceyhan petrol boru hattı projesiyle ilgili olarak da iki ülke yetkilileri arasında
ön mutabakata varılmıştır. Nükleer enerji alanında ise Türkiye’nin
ilk nükleer santralinin Mersin-Akkuyu’da Rus devlet şirketi Rosatom
tarafından inşa edilmesi için bir anlaşma yapılmıştır. 2020 yılında
tamamlanması planlanan bu santralin Türkiye’nin hızla artan enerji
ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılaması beklenmektedir.
Her ne kadar enerji alanında yaşanan gelişmeler Türkiye ve
Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin seyrini büyük ölçüde tayin
etmeye devam etmekteyse de inşaat, bankacılık ve turizm gibi diğer
bazı alanlarda da önemli işbirliği fırsatlarının ortaya çıktığının göz
ardı edilmemesi gerekir. Örneğin, son otuz yıl içinde Türk inşaat
firmaları Rusya pazarında 50 milyar dolara yaklaşan müteahhitlik
anlaşmaları gerçekleştirmişlerdir. Bankacılık alanında ise Rusya’nın
en büyük bankası olan Sberbank Türk özel bankalarından Deniz-

357

3 58

/

T Ü R K I Y E ’ N I N R U SYA V E G Ü N E Y K A F K A SYA P O L I T I K A S I 2014

bank’ı satın almıştır. Öte yandan son dönemde iki ülke arasındaki
turizm potansiyeli de hızla güçlenmektedir. Bu bağlamda sadece
2014 yılı içinde Türkiye’yi dört buçuk milyona yakın Rus turist
ziyaret etmiştir.5
1992 yılından beri düzenli toplantılarına devam eden ve en son
Kasım ayında Moskova’da düzenlenen Türkiye-Rusya Hükümetler
Arası Karma Ekonomik Komisyonu, iki ülke arasındaki ekonomik
ilişkilerin üst düzeyde ele alındığı en önemli platformlardan birisi
olma özelliğini korumaktadır. 2010 yılında kurulan ve devlet/hükümet başkanları düzeyinde bugüne kadar beş kez toplanan Üst
Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) ise Ankara ve Moskova’nın ekonomik işbirliğinin ötesine geçerek siyasal anlamda da belli bir diyalog
kurmayı başardıklarını göstermektedir. Çok-boyutlu ortaklık vizyonunun ikinci ayağını oluşturan bu diyalog, 2001 yılında imzalanan Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı’ndan bu yana hızlı bir gelişim
göstermiş ve özellikle Kafkaslar, Karadeniz, Orta Asya ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde öne çıkmıştır. Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Örgütü (KEİ) ve Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu
(BLACKSEAFOR) benzeri uluslararası girişimlerle de perçinlenen
bu bölgesel diyalog arayışı, Ağustos 2008’deki Rusya-Gürcistan savaşını takiben Türk hükümet yetkilileri tarafından gündeme getirilen “Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu” önerisiyle bir kez daha
dikkat çekmiştir. Moskova tarafından da destek gören bu öneri,
Türkiye ve Rusya’nın bölgesel meseleleri AB ve ABD gibi bölge dışı
aktörler yerine birbirlerine danışarak çözme yönündeki iradelerini göstermesi açısından önemlidir. 2012 yılında Türkiye’nin Rusya’nın desteğiyle ŞİÖ’de “diyalog ortağı” statüsü elde etmesi de iki
ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ulaştığı düzeyi simgeleyen bir başka
önemli örnek olmuştur.
Türkiye-Rusya işbirliğinin nispeten yeni sayılabilecek olan
üçüncü ayağı ise toplumsal ve kültürel ilişkiler alanıdır. 2011’den
beri Türk vatandaşlarının Rusya’ya, Rus vatandaşlarının da Türki-
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ye’ye vize almadan seyahat etme imkânına kavuşmalarıyla birlikte
bu alanın son dönemde hızla önem kazandığı görülmektedir. Örneğin, son birkaç sene içinde Türk havayolu şirketlerinin başlattığı yeni seferler sayesinde Rusya’nın pek çok şehrine Türkiye’den
doğrudan ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Yine örneğin, iki ülke
vatandaşları arasındaki karma evlilikler ve Rusya’da giderek daha
fazla izleyiciye ulaşmaya başlayan Türk televizyon dizileri sayesinde
Türk ve Rus toplumları arasındaki tarihsel önyargıların yavaş yavaş
kırılmaya başladığı görülmektedir. Kurumsal düzeyde ise ÜDİK
çatısı altında bir Türk-Rus Toplumsal Forumu kurulmuştur. Geçtiğimiz Kasım ayında Antalya’da ikinci toplantısını gerçekleştiren bu
forumun Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişimine
katkısı oldukça önemlidir.6 Ayrıca 2014’ün Şubat ayında Ankara’da
açılışı yapılan Rus Kültür Merkezi ve çok yakın zamanda Moskova’da açılması planlanan Yunus Emre Kültür Merkezi gibi kurumsal
girişimlerin de iki ülke arasındaki toplumsal ve kültürel ilişkileri
güçlendireceği öngörülebilir.
2014 YILINDA TÜRKIYE-RUSYA İLIŞKILERI

Türkiye-Rusya ilişkilerinin genel seyri açısından büyük önem
taşıyan ekonomik ilişkiler alanında 2014 yılında oldukça önemli
gelişmeler meydana gelmiştir. Öncelikle Şubat-Mart döneminde
doruğa ulaşan Ukrayna ve Kırım krizi sonrasında ABD ve AB hükümetlerinin Rusya’ya karşı kademeli olarak uyguladıkları ekonomik yaptırımlar Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerine de yansımış
ve Ocak-Kasım döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 28
milyar dolar civarında kalmıştır.7 Bu noktada Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlara katılmayı tercih etmemesine rağmen,
Türkiye’nin Rusya’ya olan ihracatında sene sonu itibariyle bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 15 oranında ciddi bir düşüş meydana geldiğine özellikle dikkat çekmek gerekir.8 Bu durum ise toplam
ithalat ve ihracat rakamları arasında Türkiye aleyhine büyüyen den-
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gesizliği daha da öne çıkarmış ve yine 2014’ün Ocak-Kasım dönemi itibariyle Türkiye’nin Rusya ile ticaretinden kaynaklanan açık
18 milyar dolara ulaşmıştır. Dolayısıyla Rusya’nın Ağustos ayında
kendisine yaptırım uygulayan Batı ülkelerinden gerçekleştirdiği tarım ve gıda ithalatına yasak getirmesinden sonra bu durumun nihai
olarak Türk ihracatçılarının işine yarayacağına yönelik beklentilerin
en azından bu aşamada pek de gerçekleşmediğinin altını çizmekte
fayda vardır.9
2014 yılı sonunda küresel çapta hızla düşmeye başlayan petrol
fiyatları da bütçe gelirlerinin önemli bir bölümünü petrol ürünleri
ihracatından karşılamakta olan Moskova’yı zor durumda bırakmıştır. Gerileyen petrol fiyatlarına bağlı olarak Rus rublesi diğer para
birimleri karşısında büyük oranda değer kaybetmiş ve Rus ekonomisi uzun bir aradan sonra ilk kez küçülmeye başlamıştır. Bu koşullarda Rusya’nın önümüzdeki birkaç yıl içinde ekonomik olarak
ciddi bir durgunluğa girmesi beklenmekte ve bu durumun da Türkiye ve Rusya’nın 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma hedeflerini önemli ölçüde engelleyeceği tahmin edilmektedir. Nitekim
Rusya’nın içinde bulunduğu ekonomik duruma bağlı olarak sadece Ekim ve Kasım aylarında Antalya’ya gelen Rus turist sayısında
yüzde 35’e varan sert bir düşüş meydana gelmiştir.10 Ayrıca Rusya
pazarında faaliyet gösteren Türk şirketler de rubledeki sert düşüşten
olumsuz etkilenmişlerdir.
Hâlihazırda Türkiye ve Rusya arasındaki en önemli ticaret kalemi olan enerji alanında da 2014 yılı içinde dikkat çekici gelişmeler
meydana gelmiştir. Örneğin, Akkuyu nükleer santrali için çevresel
etki değerlendirme raporu ilgili bakanlık tarafından onaylanmış ve
bu projede önemli bir aşama daha tamamlanmıştır. Ukrayna krizi
sonrasında maruz kaldığı uluslararası yaptırımlar ve hızla gerileyen
petrol fiyatları nedeniyle önümüzdeki senelerde ekonomik olarak
eski gücünü koruyup koruyamayacağına ilişkin artan soru işaretlerine rağmen Rusya’nın bu dev projenin gerçekleşmesine büyük
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önem atfetmesi bu bakımdan oldukça önemlidir.11 Enerji alanında
Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinde yansıması olan bir diğer önemli gelişme ise Güney Akım doğalgaz boru hattı projesiyle ilgilidir.
Ukrayna güzergâhını saf dışı bırakmak amacıyla Moskova tarafından 2007’de gündeme getirilen bu projenin geleceği Ukrayna krizi
sonrasında AB ve Rusya arasında yaşanan gerginliğe bağlı olarak
tehlikeye girmiştir. Nitekim Haziran ayında Bulgaristan hükümeti
AB Komisyonu’nun telkinleri üzerine Güney Akım projesini durdurma kararı almış, Moskova’nın bu gelişmeye karşı tepkisi ise 1
Aralık’ta beşinci kez toplanan Türkiye-Rusya ÜDİK toplantısının
da ana gündemini oluşturmuştur.
ÜDİK toplantısına katılmak üzere Ankara’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin’le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen
görüşme sonrasında sekiz anlaşma imzalanmıştır. Ukrayna krizi
nedeniyle Batı tarafından köşeye sıkıştırıldığı bir dönemde Putin’in on bakanıyla birlikte Türkiye’ye gelmesi Moskova’nın ABD
ve AB’ye karşı gövde gösterisi olarak yorumlanmıştır.12 Nitekim
ziyaret esnasında Rusya’nın 2015 yılbaşından itibaren Türkiye’ye
sattığı doğalgazın fiyatında yüzde 6 oranında indirim yapacağı açıklanmıştır. Putin ayrıca Güney Akım projesinin Rusya tarafından
tamamen iptal edildiğini doğrulamış ve bunun yerine Mavi Akım
boru hattına paralel olarak Türkiye üzerinden Yunanistan’a doğru
uzanacak yeni bir boru hattı projesini gündeme getirmiştir.13 Yıllık
kapasitesinin 63 milyar metreküp olması planlanan ve “Türk Akımı” olarak da adlandırılan bu boru hattının hayata geçirilmesi durumunda Türkiye’nin bölgede enerji köprüsü olma iddiasının güç
kazanacağı beklenmektedir.14
Türkiye’nin halen Ukrayna topraklarından geçen Batı Hattı’ndan aldığı 14 milyar metreküp doğalgazı da artık tamamen bu
yeni hat üzerinden alması planlanmaktadır. Bu durumda Rusya’dan
Türkiye’ye sağlanan doğalgaz akışının Moskova ve Kiev arasında
süregelen gerginliklerden etkilenmesinin de önüne geçilmesi müm-
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kün olacaktır. Buna karşın Rusya’dan Türkiye’ye inşa edilecek yeni
bir boru hattının, halen doğalgazının yüzde 58’ini Rusya’dan temin
etmekte olan Türkiye’yi, Rus doğalgazına daha da bağımlı kılacağını öne süren görüşlerin de bulunduğuna dikkat çekmek gerekir.15
Ayrıca Türkiye’nin hâlihazırda bin metreküp doğalgaz için Rusya’ya
yaklaşık 420 dolar ödediği, AB ülkelerinin ise aynı miktarı yaklaşık 350 dolara satın aldıkları düşünüldüğünde, Putin’in ziyaretinde
açıklanan fiyat indiriminin Türkiye’yi tamamen memnun ettiğini
de söylemek zordur.16
Beşinci ÜDİK toplantısı vesilesiyle, Türk ve Rus yetkililer ayrıca
çeşitli bölgesel meselelerle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Ne var ki bu noktada iki ülke arasındaki görüş farklılıklarını uzlaştırmak yine mümkün olamamıştır. Nitekim, Suriye iç
savaşına ilişkin olarak Rusya halen Beşşar Esed rejiminin en önemli
destekçilerinden birisi olmaya devam ederken, Türk yetkililer farklı
platformlarda Suriye meselesinin Esed yönetimde kalmaya devam
ettiği müddetçe çözümlenmesinin mümkün olmadığını belirtmektedirler. Ankara ve Moskova arasındaki görüş farklılıkları 2014 başında Cenevre’de Suriye’ye ilişkin olarak düzenlenen ikinci uluslararası toplantı sürecinde de belirginlik kazanmıştır.17 Bu konu ayrıca
ÜDİK toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında da gündeme gelmiş, Putin’in Suriye’deki seçimleri Esed’in yüksek bir oyla
kazandığını ifade etmesine karşılık olarak Erdoğan “dünyada darbeciler hep yüksek oyla göreve gelirler” diyerek tepki göstermiştir.18
Türkiye ve Rusya’nın IŞİD’le mücadele konusunda da önemli
görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Her ne kadar Putin-Erdoğan görüşmesinden sonra IŞİD’in Ortadoğu’da her iki ülke tarafından da
tehdit olarak algılandığı vurgulanmışsa da Ankara’nın IŞİD’e karşı Batılı ülkeler öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona daha
etkin destek vermek için şart koştuğu Suriye’de uçuşa yasak bölge kurulması önerisine Moskova’nın karşı çıktığına ve bunun için
öncelikle BM Güvenlik Konseyi’nin onayının alınması gerektiğini
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hatırlattığına özellikle dikkat çekmek gerekir.19 Son dönemde iki
ülke arasında öne çıkan bir başka anlaşmazlık konusu da Mısır’dır.
Türkiye halen Temmuz 2013’te Muhammed Mursi hükümetinin
devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sürecine karşı sert eleştiriler
yöneltmeye devam ederken, yeni devlet başkanı Abdulfettah el-Sisi
yönetimindeki Kahire’nin son dönemde Moskova ile askeri ve ekonomik ilişkileri hızla güçlenmektedir.20
2014’ün ilk aylarında Ukrayna’da tırmanan krizle birlikte ise
Türkiye-Rusya ilişkilerinin “yumuşak karnı” olarak nitelendirilebilecek dış politika sorunlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Ukrayna’da Viktor Yanukoviç hükümetinin AB ile ortaklık anlaşması imzalamaktan vazgeçmesi üzerine AB yanlısı muhalefetin öncülüğünde geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlenmiş ve Şubat ayında
kanlı çatışmalara dönüşen bu süreç sonunda Yanukoviç ülkeden
ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu olayların ertesinde ise Rus ve Rus
dilli nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Kırım, Donetsk ve Lugansk
bölgelerinde ayrılıkçı gruplar Rusya’nın da askeri desteği sayesinde
hızla güç kazanmışlardır. Nitekim Mart ayında düzenlenen referandum ile Kırım bölgesi Rusya’ya bağlanma kararı almış ve bu karar
Moskova tarafından da kabul edilmiştir. Mayıs ayında ise bu sefer
Donetsk ve Lugansk bölgeleri referandum yoluyla bağımsızlıklarını
ilan etmişler ve Rusya’yla birleşme arzularını dile getirmişlerdir.
Tüm bu gelişmeler gerek yakın siyasi ve ekonomik ilişkilere sahip olduğu Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması, gerekse
de Kırım Tatarlarının haklarının gözetilmesi anlamında Türkiye’yi
oldukça rahatsız etmiştir. Nitekim krizin henüz ilk günlerinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu Kiev’e acil bir çalışma ziyareti yaparak
hem Ukraynalı muhalifler, hem de Kırım Tatarlarının liderleriyle
görüşmüştür.21 Erdoğan da süreç içerisinde sık sık Putin’le telefon
görüşmesi yaparak Türkiye’nin özellikle Kırım Tatarlarının durumu
ile ilgili hassasiyetini paylaşmıştır. Ankara ayrıca Kırım’ın Rusya’ya
katılma kararını tanımayarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne vur-
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gu yapmaya devam etmiş ve bu kapsamda Donetsk ve Lugansk’ta
düzenlenen referandumların sonuçlarını da reddetmiştir. Aynı zamanda başta Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov olmak üzere Kırım Tatarlarının siyasi liderlerinin Kırım’a girişlerinin
engellenmesine de tepki göstererek bu isimlerle düzenli temaslarını
sürdürmüştür. Öte yandan, Türkiye’nin Ekim ayında Ukrayna’da
düzenlenen seçimlerle işbaşına gelen yeni hükümete de desteğini
sunduğu görülmektedir. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
Kasım ayında Kiev’i ziyaret ederek Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmıştır.
Tüm bu gelişmelere karşın Ankara’nın Ukrayna meselesine ilişkin olarak Rusya’yı da dışlamamaya özen gösterdiğine dikkat çekmek gerekir. Örneğin, Türk yetkililer bu konuya ilişkin yaptıkları
açıklamalarda doğrudan Rusya’yı suçlayıcı ifadeler kullanmaktan
kaçınmışlardır.22 Mayıs ayında Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun dördüncü toplantısı için Moskova’da bir araya gelen Davutoğlu ve mevkidaşı Lavrov da ikili ilişkilerin Ukrayna’da
yaşanan gelişmelerden bağımsız olarak gelişmeye devam edeceğinin
işaretini vermişlerdir. Bu kapsamda Davutoğlu bölgede Soğuk Savaş mantığının tekrar geri gelmesinden kimsenin medet ummaması
gerektiğini söyleyerek bir anlamda Batı ülkelerine mesaj vermiştir.23
Eylül ayında Galler’de yapılan NATO zirvesinde konuşan Erdoğan
da benzer biçimde Ukrayna krizine rağmen Rusya ile diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekmiştir.24 Bu gelişmelerin de işaret ettiği gibi Türkiye NATO üyesi olmasına karşın
Ukrayna krizi nedeniyle Batı ve Rusya arasında tırmanan gerginlikte bir taraf olmayı kendi çıkarları açısından uygun bulmamaktadır.
Ankara’nın Ukrayna krizinde tüm taraflara yaptığı diyalog çağrısı bir anlamda 2008 yılında Rusya ve Gürcistan arasında yaşanan
savaş sürecinde izlediği politikayı anımsatmaktadır. Türkiye açısından Gürcistan ve Ukrayna krizleri arasında kurulabilecek bir başka
önemli benzerlik ise Moskova’nın her iki krizde de Karadeniz’deki
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stratejik denge açısından büyük önem taşıyan Montrö Sözleşmesi’ni gündeme getirmiş olmasıdır.25 1936’da imzalanan bu sözleşmeye göre Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz’de
bulundurabilecekleri savaş gemilerinin toplam ağırlığının 45 bin
tonu geçmemesi ve en fazla 21 gün içinde Karadeniz’den çıkmaları gerekmektedir. Türkiye bu bakımdan Ağustos 2008’de patlak
veren Rusya-Gürcistan savaşı sonrasında Gürcistan’a insani yardım
taşıyan ABD savaş gemilerini Boğazlarda bir süre bekletmiş ve sonradan gemilerin geçişine izin vermekle beraber Montrö kurallarına
sıkı sıkıya bağlı kalmaya dikkat etmiştir.
Ankara’nın bu konudaki titizliğine rağmen Montrö tartışması Ukrayna krizinin tırmanmasıyla eş zamanlı olarak bir kez daha
gündeme gelmiştir. Moskova esasen 2013 sonunda Soçi’de yapılan
Kış Olimpiyatları sırasında Karadeniz’e gelerek karaya oturan ve
Samsun’da tamire alınan USS Taylor isimli ABD savaş gemisinin
21 günden fazla Karadeniz’de kalmasına tepki göstermiştir.26 Ayrıca
bir tatbikata katılmak üzere Karadeniz’e giriş yapan USS Truxtun
gemisiyle ilgili olarak da Rus basınında çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Buna karşılık olarak Türkiye bir resmi açıklama yaparak iddiaları reddetmiş ve 78 yıldır Montrö sözleşmesini titizlikle uyguladığını vurgulamıştır.27 Bizzat Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafından
yapılan bir diğer açıklamada ise Türkiye’nin Montrö kurallarının
ihlal edilmesine asla izin vermeyeceği ve Montrö rejiminin sadece
Karadeniz’in istikrarı için değil, İstanbul’un ve Türk Boğazlarının
güvenliği için de çok önemli olduğu ifade edilmiştir.28 Rusya’nın bu
açıklamaları tatmin edici bulduğunu belirtmesini takiben bu konu
iki ülke arasında daha fazla gerginlik yaratmadan kapanmıştır.29
Montrö’ye ilişkin yaşanan bu gelişmeler aslında hem Türkiye’nin, hem de Rusya’nın Karadeniz’de bu sözleşme tarafından
oluşturulan hassas dengeyi muhafaza etmeyi çıkarlarına daha uygun gördüklerini göstermektedir. Zira Montrö rejiminin tartışmaya açılması durumunda bu sefer ABD ve AB gibi yeni aktörler de
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bu tartışmanın tarafı haline gelebileceklerdir. Öte yandan Kırım’ın
Rusya’ya katılması sonrasında Sivastopol’de bulunan Karadeniz Filosu’nun da doğrudan Moskova’nın idaresine geçtiği unutulmamalıdır. Bu yeni durum kaçınılmaz olarak Karadeniz’deki hassas stratejik dengeyi Rusya lehine değiştirmiş ve bu açıdan Soğuk Savaş’ın
sona ermesinden sonra çok taraflı kurum ve girişimlerle bölgede
barış ve istikrarın korunması için büyük çaba harcayan Türkiye’yi
endişeye sevk etmiştir.30
Buna rağmen özellikle ekonomik ilişkiler ve enerji konusunda
devam eden yakın işbirliği nedeniyle Ankara ve Moskova’nın yakın
dönemde Karadeniz’deki yeni stratejik duruma ilişkin olarak bir
gerginlik yaşamaları çok olası görünmemektedir. Nitekim, Putin’in
18 Aralık’ta yaptığı yıllık basın toplantısında, Türkiye ve Erdoğan
ile ilgili sarf ettiği olumlu sözlerin de gösterdiği gibi Batı tarafından
yaptırımlar yoluyla köşeye sıkıştırıldığı ve petrol fiyatlarının hızla
gerilediği bir ortamda Moskova için Ankara önemli bir bölgesel ortak olma özelliğini korumaktadır.31
TÜRKIYE’NIN GÜNEY KAFKASYA
POLITIKASININ GENEL ÇERÇEVESI

Türkiye’nin Güney Kafkasya politikasının en önemli hedefleri
arasında bölge ülkelerinin bağımsızlıklarının güçlendirilmesi, toprak bütünlüklerinin korunması ve ekonomik ve siyasi istikrarlarının
sağlanması bulunmaktadır. Bu kapsamda Azerbaycan, Gürcistan ve
Ermenistan’ın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine büyük önem veren Türkiye, ayrıca Güney Kafkasya’daki çözümlenmemiş Dağlık Karabağ, Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının
barışçı yollardan çözümü için de uluslararası platformlarda büyük
çaba göstermiştir.32 Örneğin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki
Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992’de kurulan AGİT
Minsk grubu bünyesinde etkin olarak görev almış, 2008 yılında
patlak veren beş günlük Rusya-Gürcistan savaşından sonra ise bölgesel meselelerin yine bölge ülkeleri arasında çözülebilmesi amacıy-
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la bir “Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu” kurulması önerisinde bulunmuştur.33
Türkiye’nin Güney Kafkasya politikasının bir başka önemli
ayağı da Asya ve Avrupa arasında stratejik enerji ve ulaştırma koridorlarının kurulmasında bölge ülkeleri ile yakın işbirliği sağlamaktır. 2006 yılında faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol
Boru Hattı ve 2007’de faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE)
Doğalgaz Boru Hattı’nın yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan ile
birlikte 2007’de Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi başlatılmıştır.
2012 yılında ise Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma
ile Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi hayata
geçirilmiştir. 2018’de tamamlanması beklenen bu boru hattı daha
sonra Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya üzerinden inşa edilecek olan
Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) ile birleşecek ve “Güney Gaz Koridoru” adı altında Avrupa’ya doğalgaz taşıyan ana damarlardan birisi haline gelecektir.34
Siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri olarak Türkiye’nin Güney
Kafkasya’da en yakın ilişkilere sahip olduğu ülke Azerbaycan’dır.
1991’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasını takiben iki ülke
arasında hızla gelişen stratejik ilişkiler çoğu zaman “bir millet iki
devlet” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye ve Azerbaycan arasında pek çok önemli ikili anlaşma ve protokol imzalanmıştır. 2010 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği
Konseyi de 2011’den bu yana düzenli toplantılarına devam etmektedir. Ayrıca 2012’de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dışişleri bakanları arasında da düzenli üçlü toplantılar yapılmaya başlamıştır.
İkili ticarette ise 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye ve Azerbaycan
arasındaki ticaret hacmi 3.3 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu açıdan
da Azerbaycan, Türkiye’nin bölgedeki en önemli ticaret ortağı olma
özelliğini korumaktadır.
Türkiye’nin Güney Kafkasya politikası açısından Gürcistan
da kilit önem taşıyan bir ülkedir. Başta enerji ve ulaştırma olmak
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üzere bölgesel ekonomik işbirliği projelerinin neredeyse hepsinde
Türkiye ve Azerbaycan’la ortak hareket eden Gürcistan’ın özellikle
2004’teki “Gül Devrimi” sonrasında Türkiye ile siyasi ve kültürel
ilişkileri de hızla güçlenmiştir. Hâlihazırda iki ülke vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde karşılıklı olarak doksan güne kadar vize
muafiyetinden faydalanırken Batum’daki havalimanı da iki ülke tarafından ortak olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 2011 yılında imzalanan bir anlaşma uyarınca Türkiye ve Gürcistan vatandaşları diğer
ülkeye sadece kimlikleri ile giriş yapabilmektedirler. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler de hızla gelişmektedir. Türkiye Gürcistan’ın
ihracatında ikinci, ithalatında birinci ortağı konumundadır. Ayrıca
Gürcistan’da bir milyon doların üzerinde yatırımı bulunan yirmiden fazla Türk firması bulunmaktadır. Özellikle 2008’deki savaştan
sonra Rusya ile ilişkileri kopma noktasına gelen ve NATO ve AB ile
ilişkilerini geliştirmeye önem veren Gürcistan yönetimi için Türkiye bu açıdan da önemli bir bölgesel müttefik olarak görülmektedir.
Türkiye’nin Güney Kafkasya’nın üçüncü ülkesi Ermenistan’la
ilişkilerinde ise çok ciddi sorunlar varlığını korumaktadır. Halen
aralarında diplomatik ilişki bulunmayan iki ülkeyi birbirine bağlayan sınır kapıları Dağlık Karabağ sorununa bağlı olarak 1992 yılından beri kapalıdır. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ dahil Azerbaycan
topraklarının yaklaşık olarak beşte birini işgal etmeye devam etmesi
ise Azerbaycan’ı bölgedeki en önemli müttefiki olarak gören Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik politikasını da yakından etkilemektedir.
Ankara-Erivan ilişkilerinin normalleşmesi için 2007 yılında
İsviçre’nin arabuluculuğu ile başlatılan diplomatik süreç de başarısızlığa uğramıştır. Zira 10 Ekim 2009 tarihinde Zürih’te imzalanan “Diplomatik İlişkilerin Tesisi” ve “İkili İlişkilerin Geliştirilmesi” protokollerinin geçerlilik kazanabilmesi için iki ülkenin
parlamentolarında onaylanması gerekmektedir. Ancak 12 Ocak
2010’da Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin protokollerin Ermenistan Anayasası’nın ve Bağımsızlık Bildirgesi’nin ruhuna aykırı
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olamayacağını belirten gerekçeli kararının ardından Ermenistan
hükümetinin protokollerin onay sürecinin dondurulduğunu açıklamasından sonra Türkiye de protokollerin onaylanması sürecini
askıya almıştır. Türkiye ve Ermenistan arasında diğer bir önemli
sorun da Ermenistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915’te Ermenilere karşı “soykırım yaptığı” iddiasına resmi düzeyde destek
vermesidir. Ayrıca Erivan’ın Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan
Kars Anlaşması’nı tanımaması ve Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi
ve Ermenistan Anayasası’nda soykırım ve Doğu Anadolu’da toprak
talepleri ile ilgili tartışmalı bazı ifadelerin yer alması da ilişkilerin
normalleşmesini engellemektedir.
İki sınır komşusuyla yaşadığı bu ciddi sorunlar ister istemez Ermenistan’ı siyasi, askeri ve ekonomik açılardan tamamen Rusya’ya
bağımlı hale getirmiştir. Nitekim Erivan 2013 yılı sonunda AB ile
ortaklık anlaşması imzalamaktan vazgeçerek Rusya’nın liderliğindeki AEB’ye katılma kararı almıştır. Fakat buna rağmen ülkenin yıllar
içinde hızla göç vermekten ve fakirleşmekten kurtulamadığı görülmektedir. Halkın önemli bir bölümünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı Ermenistan’la ilişkilerde normalleşme sağlanması bu açıdan da Güney Kafkasya’da kalıcı barış, refah ve istikrarın sağlanması
anlamında Türk dış politikası için büyük önem taşımaktadır.
2014 YILINDA TÜRKIYE’NIN GÜNEY KAFKASYA
ÜLKELERIYLE İLIŞKILERI

2014 yılında Azerbaycan’la ilişkiler Türkiye’nin Güney Kafkasya politikasının merkezinde yer almaya devam etmiştir. Bu kapsamda Başbakan Erdoğan, Nisan ayında Bakü’ye bir çalışma ziyaretinde
bulunarak Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüşmüştür. Düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Mart ayında yapılan yerel seçimlerden sonra ilk ziyaret ettiği ülkenin Azerbaycan olduğuna dikkat
çekerek bunun Türk siyasetçiler için adeta bir geleneğe dönüştüğünü vurgulamıştır.35 Nitekim 10 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra Erdoğan, Eylül ayında da Kuzey
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Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hemen ardından Azerbaycan’ı ziyaret ederek Türkiye’nin bu ülkeyle ilişkilerine verdiği önemi
bir kez daha göstermiştir. Ağustos ayında başbakan seçilen Davutoğlu da benzer biçimde Eylül ayı içinde önce KKTC’yi, ardından
Azerbaycan’ı ziyaret ederek Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın
ilişkilere vurgu yapmıştır. Aynı şekilde 2013’te Azerbaycan’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Aliyev’in de seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yaptığına dikkat
çekmek gerekir. Aliyev ayrıca Nisan ayında Prag’da düzenlenen AB
Doğu Ortaklığı zirve toplantısında Ermenistan Cumhurbaşkanı
Sarkisyan’ın soykırım iddiaları ve Türkiye-Ermenistan sınırının kapalı kalmasına ilişkin olarak Ankara’ya karşı yaptığı sert eleştirilere
de tepki göstererek Türk yetkililerin yer almadığı bir platformda
adeta Ankara’nın resmi temsilcisi gibi davranmıştır.36
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri özellikle enerji alanında atılan
önemli adımlarla güçlenmeye devam etmiştir. Bu kapsamda Mayıs
ayında Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Fransız şirketi Total’in Azerbaycan’ın Şahdeniz sahasındaki yüzde 10’luk payını satın
alarak hissesini yüzde 19’a çıkarmış ve bu sahada BP’den sonraki
ikinci büyük ortak konumunu elde etmiştir. İstanbul’da Başbakan
Erdoğan ve Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın da katıldığı imza töreninde ayrıca BOTAŞ’ın TANAP projesindeki hissesini yüzde 20’den
yüzde 30’a çıkaran bir anlaşma daha imzalanmıştır.37 20 Eylül’de
ise Bakü’de düzenlenen bir törenle Güney Gaz Koridoru projesinin
temeli atılmıştır. 45 milyar dolarlık dev bir yatırımla hayata geçecek
olan bu proje ilk aşamada TANAP ve TAP hatlarıyla Azerbaycan’ın
Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğalgazı Avrupa’ya taşıyacaktır.
Güney Gaz Koridoru’nun resmi açılış törenine katılmak üzere
19 Eylül’de Bakü’ye giden Başbakan Davutoğlu, Irak Şam İslam
Devleti (IŞİD) militanlarının Musul’daki Türk Başkonsolosluğu
çalışanlarını rehin alması üzerine törene katılma imkânı bulamadan İstanbul’a geri dönmek zorunda kalmıştır. Ancak hem Da-
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vutoğlu’nun, hem de öncesinde Erdoğan’ın Bakü ziyaretlerinde
Dağlık Karabağ sorununa ilişkin önemli mesajlar verilmiştir. Örneğin, Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunlar
çözülmeden Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde bir gelişme olmasının mümkün olmadığını açıkça ifade ederken, Davutoğlu “Azerbaycan topraklarının her bir santimetre karesi kurtulana kadar”
Ankara’nın bu meselede Bakü’ye koşulsuz desteğinin süreceğini
teyit etmiştir.38
Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan’a verdiği
desteğin zamanlamasına da özellikle dikkat çekmek gerekir. Zira
2014’ün Ocak ayından itibaren Azeri-Ermeni temas hattında küçük çaplı çatışmalar meydana gelmeye başlamış, Temmuz sonunda
ise iki ülke arasındaki gerginlik iyice tırmanmıştır. 31 Temmuz-5
Ağustos arasında şiddetlenen silahlı çatışmalarda 14 Azeri askeri ile 50 Ermeni askeri hayatını kaybetmiştir.39 Azerbaycan ayrıca
12 Kasım’da Ermenistan’a ait bir askeri helikopteri düşürdüğünü
açıklamıştır. Tüm bu gelişmeler Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin uluslararası çabaları da zora sokmuştur. Rusya, Fransa
ve ABD’nin arabuluculuğu ile yıl içinde birkaç kez bir araya gelmelerine rağmen Aliyev ve Sarkisyan arasındaki görüşmelerden kesin
bir sonuç alınamamıştır.40 Bu süreçte Türkiye’nin de oldukça net
biçimde Azerbaycan’dan yana tavır aldığı görülmektedir. Örneğin
hem Erdoğan, hem de Davutoğlu çatışmaları takiben Azerbaycan
halkına taziye mesajı göndermişler, 8 Kasım’da Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın davetlisi olarak Bakü’ye gelen Genelkurmay Özel
Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı ise cephe hattındaki askeri mevzileri ziyaret etmiştir.41
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın ilişkiler, iki ülkenin
özellikle son dönemde birlikte yer aldıkları çok taraflı işbirliği girişimlerinden de anlaşılabilmektedir. Bu kapsamda 2011 yılından
itibaren Türkiye, Azerbaycan ve İran dışişleri bakanları arasında yapılan toplantıların üçüncüsü 14 Mart’ta Van’da gerçekleşmiştir.42 26
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Mayıs’ta ise Bakü’de Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan dışişleri
bakanları arasındaki ilk üçlü toplantı yapılmıştır.43 Türk ve Azeri
yetkililer ayrıca 4-5 Haziran tarihlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün ev sahipliğinde Bodrum’da düzenlenen Türk Dili Konuşan
Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin dördüncü zirve toplantısında da bir
araya gelme fırsatı bulmuşlardır.
Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan
arasında da 2012 yılından bu yana düzenli toplantılar yapılmaktadır. Bu kapsamda üç ülkenin dışişleri bakanları Şubat ayında Gence’de, Aralık ayında ise Kars’ta bir araya gelmişlerdir. Ağustos ayında
ise bu sefer milli savunma bakanları Nahçıvan’da toplanmışlardır.44
Ayrıca Cumhurbaşkanı Gül’ün Mayıs ayında gerçekleşen Gürcistan
ziyaretinden sonra üç ülkenin devlet başkanları arasında da ilk zirve
toplantısı yapılmıştır. Bu üçlü zirvelerin bundan sonra her sene düzenli olarak yapılması planlanmaktadır.
Tüm bu gelişmelerin de işaret ettiği gibi Ankara, Bakü ve Tiflis hükümetleri arasında özellikle son dönemde oldukça etkin bir
bölgesel işbirliği mekanizması kurulmuş durumdadır. Üç ülkeyi
birbirine bağlayan enerji ve ulaştırma projeleriyle perçinlenen bu
mekanizmanın önemli bir hedefi de bölgedeki ihtilafların barışçıl
bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Nitekim Mayıs ayında yapılan üçlü zirve toplantısında Dağlık Karabağ, Abhazya ve Güney
Osetya ihtilaflarının çözümünde egemenlik, toprak bütünlüğü ve
uluslararası tanınmış sınırların ihlal edilmezliği gibi ilkelere saygı
gösterilmesi gerektiği vurgulanmış ve bu ilkelerin ayrıca Ukrayna’da
yaşanan krizin çözüme ulaştırılmasında da önemli olduğuna dikkat
çekilmiştir.45 Türkiye ayrıca hem Azerbaycan’ın, hem Gürcistan’ın
AB ve NATO ile ilişkilerini geliştirmesine destek vermeye devam
etmiştir. Bu kapsamda Haziran ayında Gürcistan’ın Ukrayna ve
Moldova ile birlikte AB ile ortaklık anlaşması imzalaması Ankara
tarafından olumlu karşılanmıştır.46 Kasım ayında Rusya’nın Abhazya ile bir ittifak ve stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı düşünül-
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düğünde ise Türkiye’nin Gürcistan’a bu konuda verdiği diplomatik
desteğin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır.
Türkiye ve Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkiler ise Azerbaycan’ın da dahil olduğu üçlü bölgesel platformlar dışında da güçlenmeye devam etmiştir. Örneğin, Ocak ayında Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili Cumhurbaşkanı Gül’ün daveti üzerine Ankara’ya
resmi bir ziyarette bulunmuş, Eylül ayında İstanbul’da düzenlenen
Dünya Ekonomik Forumu zirvesi esnasında ise bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapmıştır. Ayrıca Kasım ayında
TBMM Başkanı Cemil Çiçek Tiflis’i ziyaret etmiş, Aralık ayında
da Gürcistan’ın yeni dışişleri bakanı Tamar Beruçaşvili Türkiye’ye
gelerek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmüştür. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Çavuşoğlu özellikle
Türkiye’nin Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanımadığını vurgulayarak Gürcistan’ın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesinin önemine dikkat çekmiştir.47 Ayrıca iki ülke arasında
bir Üst Düzey İşbirliği Konseyi kurulmasına karar verilmiştir.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında kurulan bu yakın
diyaloga Ermenistan’ın dahil olması ise en azından bu aşamada pek
mümkün görünmemektedir. Bu konuda Çavuşoğlu’nun en son
Kars’ta yapılan üçlü dışişleri bakanları toplantısında söyledikleri
oldukça önemlidir: “Biz Ermenistan’ın da Güney Kafkasya halkasına katılmasını istiyoruz. Ama önce komşularıyla olan sorunlarını
samimi şekilde çözmek için adım atması gerekiyor. Biz Karabağ
probleminin Azerbaycan’ın işgal edilmiş [topraklarıyla ilgili] problemlerinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Çözüm
için Ermenistan’ın komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygı
duymasını bilmesi lazım.”48 Bu sözlerin de işaret ettiği gibi Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu devam
ettiği müddetçe Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesi veya
Ermenistan’ın bölgesel enerji ve ulaştırma projelerinde yer alması şimdilik pek mümkün görünmemektedir. Buna bağlı olarak
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bölgede iyice yalnızlaşan Erivan yönetiminin 2013 yılı sonunda
AB ile ortaklık anlaşması yapmak yerine Rusya’nın öncülüğündeki AEB’ye girme kararı alması şaşırtıcı olmamıştır. Nitekim 11
Ekim’de Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen zirvede Ermenistan’ın AEB üyeliğiyle ilgili nihai anlaşma da imzalanmıştır.49 Bu
gelişmenin Ermenistan’ı siyasi ve ekonomik olarak tamamen Rusya’ya bağımlı hale getirdiği söylenebilir.
Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın korunması için Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi büyük önem taşımasına
rağmen bu konuda geçtiğimiz yıl içinde herhangi bir adım atmak
mümkün olmamıştır. Her ne kadar 2013 sonunda Davutoğlu’nun
KEİ zirvesine katılmak üzere Erivan’a giderek Ermeni yetkililerle
görüşmeler yapması normalleşme sürecine ilişkin umutları yeniden
güçlendirmişse de 2014’ün başında Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’a ilişkin gerginliğin tırmanmasına bağlı olarak bu umutlar yerini yeniden karamsarlığa bırakmıştır. Nitekim
4 Temmuz’da Ankara tarafından yapılan açıklamada da Türkiye ve
Ermenistan arasındaki Alican sınır kapısının yeniden açılabilmesi
için Ermenistan’ın tüm komşularıyla sorunlarını çözme iradesi göstermesi gerektiğine bir kez daha dikkat çekilmiştir.50
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin önündeki diğer bir önemli
sorun olan soykırım iddialarına ilişkin olarak da çözümsüzlük devam etmektedir. Özellikle 1915 olaylarının yüzüncü yılı olan 2015
içinde Ermeni diasporasının bu konuda çok daha aktif olacağı ve
Erivan’ın da bu faaliyetlere destek vereceği tahmin edilmektedir.
Başbakan Erdoğan’ın 23 Nisan 2014’te 1915 olaylarına ilişkin olarak yayınladığı taziye mesajı bu bakımdan oldukça anlamlı olmuştur: “Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine,
kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına
dair umut ve inançla, 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını
kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına
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taziyelerimizi iletiyoruz. Aynı dönemde benzer koşullarda yaşamını
yitiren, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun tüm Osmanlı vatandaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyoruz.”51
Üst düzey bir Türk hükümet yetkilisi tarafından 1915 olaylarına istinaden böyle bir mesaj ilk kez verilmiş olmasına rağmen Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde konuya ilişkin
yapılan açıklama Erivan’ın soykırım iddialarına yönelik tavrında
herhangi bir yumuşama olmadığını göstermiştir: “Biz bir suçun
inkârının da bu suçun doğrudan devamı anlamına geldiğinden
eminiz. Gelecekte benzer suçları sadece bu suçun kabul edilmesi ve
kınanması önleyebilir.”52 Öte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanı
Sarkisyan’ın kınamayı yeterli bulmadığını söyleyerek Türk mevkidaşını 24 Nisan 2015’te Erivan’da gerçekleşecek olan “soykırımın
yüzüncü yılı anma törenlerine” davet etmesi de Erdoğan’ın mesajının Erivan üzerinde belirgin bir etki yaratmadığını göstermiştir.53
DEĞERLENDIRME

Türkiye’nin 2014 yılında gerek Rusya, gerekse de Güney Kafkasya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla önemli adımlar
attığı görülmektedir. Özellikle Aralık ayında Putin’in Türkiye’ye
yaptığı ziyaret ve Ankara ile Moskova’nın başta ticaret, enerji ve
turizm olmak üzere pek çok alanda işbirliğini derinleştirme iradesi
göstermeleri Türkiye-Rusya ilişkilerinin yakın gelecekte de gelişmeye devam edeceğinin ipuçlarını vermiştir. Güney Kafkasya’ya ilişkin
olarak ise Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında son dönemde
hız kazanan bölgesel işbirliğinin özellikle enerji ve ulaştırma alanında öne çıkan yeni projelerle daha da güçleneceği öngörülebilir.
Ermenistan’ın hâlihazırda Türkiye ve Azerbaycan’la ilişkilerinde önemli sorunlar yaşaması ise Güney Kafkasya’da daha kapsamlı
bölgesel işbirliği girişimlerinin önüne geçmektedir. Yine de Dağlık
Karabağ sorununun çözümü için başta AGİT Minsk grubu olmak
üzere uluslararası çabaların 2014 yılında hız kesmemiş olduğuna
dikkat çekmek gerekir. Buna karşın Azeri-Ermeni temas hattında
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zaman zaman şiddetlenen askeri çatışmalar bu sürecin oldukça
hassas olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2015’in Ermeni soykırımı
iddiaları bakımından oldukça hareketli geçmesi beklendiğinden
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde kısa dönemde bir normalleşme
beklemek bu aşamada çok gerçekçi görünmemektedir.
Kısa dönemde Türkiye’nin hem Rusya, hem de Güney Kafkasya
politikasını yakından etkileyecek bir diğer önemli faktör ise Ukrayna ve Kırım’a bağlı olarak yaşanacak gelişmelerdir. Türkiye özellikle Rusya ile yakın ekonomik ilişkilerini tehlikeye atmamak adına
Batı ve Moskova arasında son dönemde hızla tırmanan gerginlikte
bir taraf olmamaya özen göstermektedir. Ancak gerek Ukrayna’nın
toprak bütünlüğünün savunulması, gerekse de Kırım Tatarlarının
haklarının gözetilmesi Türkiye açısından önemini korumaktadır.
Ayrıca Karadeniz’de ortaya çıkan yeni stratejik durumla ilgili olarak
da Ankara’nın endişeleri sürmektedir. Tüm bunlara ilaveten özellikle Suriye, Mısır ve IŞİD gibi konularda Rus ve Türk hükümetleri
arasında önemli görüş farklılıkları devam etmektedir.
Öte yandan Ukrayna krizi sonrasında Gürcistan’ın AB’ye, Ermenistan’ın da AEB’ye yönelmesiyle birlikte Rusya ve Batı arasındaki gerginliğin Güney Kafkasya’da da önemli jeopolitik sonuçlara
yol açması muhtemeldir. Bu kapsamda Rusya’nın son dönemde
Abhazya ve Güney Osetya ile siyasi ve askeri ilişkilerini sıkılaştırmaya başlaması ve Kırım’daki askeri varlığını güçlendirmeye çalışması oldukça dikkat çekicidir. Bölgede ortaya çıkan bu yeni stratejik
durum aynı anda hem Rusya, hem de Azerbaycan ve Gürcistan ile
ekonomik ve siyasi ilişkilerini geliştirmeye çalışan Ankara için bir
çelişki yaratabilmektedir. Nitekim Türk Akımı projesinin hayata
geçmesi durumunda bunun AB tarafından desteklenen Güney Gaz
Koridoru projesi üzerinde ne tür yansımalar yaratacağı henüz tam
olarak belli değildir. Bu tür yansımaların kısa dönemde Türkiye’nin
sadece Rusya ve Güney Kafkasya ülkeleriyle değil, ABD ve AB ile
ilişkilerini de yakından etkileyeceği söylenebilir.

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

/

KRONOLOJI
20 Ocak
Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili Türkiye’yi ziyaret
etmiştir.
15 Şubat
Türkiye’nin yeni uydusu TÜRKSAT 4A Rusya’ya ait Baykonur
Uzay Üssü’nden fırlatılmıştır.
18 Şubat
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dışişleri bakanları arasındaki
üçüncü üçlü toplantı Gence’de yapılmıştır.
27 Şubat
Rusya Devlet Duması Başkanı Sergey Narışkin’in Türkiye’ye
yaptığı resmi ziyaret esnasında Ankara’da Rus Kültür Merkezi
açılmıştır.
28 Şubat
Dışişleri Bakanı Davutoğlu Ukrayna’ya bir çalışma ziyaretinde
bulunmuştur.
14 Mart
Türkiye, Azerbaycan ve İran dışişleri bakanları arasındaki üçüncü üçlü toplantı Van’da yapılmıştır.
16 Mart
Düzenlenen referandum sonucunda Kırım Rusya Federasyonu’na katılma kararı almıştır.
17 Mart
Kırım Tatar Milli Meclisi eski Başkanı Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu Türkiye’yi ziyaret ederek Erdoğan ve Davutoğlu ile
görüşmüştür.
12 Nisan
Rus yetkililerin Montrö Anlaşması’nın ihlal edildiğine yönelik suçlamaları Türkiye tarafından resmi bir açıklamayla reddedilmiştir.
4 Nisan
Başbakan Erdoğan Bakü’ye bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur.
15 Nisan
Ankara’da bir törenle Cumhurbaşkanı Gül tarafından Kırımoğlu’na cumhuriyet nişanı takdim edilmiştir.
23 Nisan
Başbakan Erdoğan 1915 olayları vesilesiyle bir taziye mesajı
yayınlamıştır.
29 Haziran Gürcistan, Moldova ve Ukrayna AB ile ortaklık anlaşması
imzalamışlardır.
6 Mayıs
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan devlet başkanları arasındaki
ilk üçlü toplantı Tiflis’te yapılmıştır.
11 Mayıs
Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde gerçekleştirilen
referandum ile bağımsızlık kararı alınmıştır.
26 Mayıs
Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan dışişleri bakanları arasındaki ilk üçlü toplantı Bakü’de yapılmıştır.
27 Mayıs
Davutoğlu ve Lavrov dördüncü Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için Moskova’da bir araya gelmiştir.
31 Mayıs
TPAO’nun Şahdeniz sahasındaki payını arttıran anlaşma ile
BOTAŞ’ın TANAP projesindeki payını arttıran anlaşma İstanbul’da imzalanmıştır.
7 Ağustos
Rusya kendisine yaptırım uygulayan bazı Batı ülkelerinden gıda
ve tarım ürünleri ithalatını yasaklamıştır.
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10 Ağustos

Aliyev ve Sarkisyan, Soçi’de Putin’in arabulucuğunda Dağlık
Karabağ sorununu görüşmüşlerdir.
3 Eylül
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı ziyaret etmiştir.
19 Eylül
Başbakan Davutoğlu, Azerbaycan’ı ziyaret etmiştir.
20 Eylül
Güney Gaz Koridoru projesinin temelleri Bakü’de düzenlenen
bir törenle atılmıştır.
27 Eylül
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta yapılan BM Genel Kurul toplantısında Lavrov’la bir görüşme yapmıştır.
29 Eylül
İstanbul’daki Dünya Ekonomik Forumu toplantısında Erdoğan
ile Margvelaşvili arasında bir görüşme gerçekleşmiştir.
11 Ekim
Ermenistan AEB’ye katılım anlaşması imzalamıştır.
28 Ekim
Paris’te düzenlenen toplantıda Aliyev ve Sarkisyan Dağlık Karabağ sorununu görüşmüşlerdir.
13-14 Kasım Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun ikinci toplantısı Antalya’da
yapılmıştır.
24 Kasım
Rusya ve Abhazya arasında ittifak ve stratejik ortaklık anlaşması
imzalanmıştır.
1 Aralık
Rusya Devlet Başkanı Putin beşinci ÜDİK toplantısı için Türkiye’ye gelmiştir.
10 Aralık
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dışişleri bakanları arasındaki
dördüncü üçlü toplantı Kars’ta yapılmıştır.
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TÜRKIYE’NIN ASYAPASIFIK POLITIKASI 2014
KADIR TEMIZ
Doktora Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi

Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik ve siyasi gelişmeler 2014 yılında da küresel siyasetin hararetle tartışılan konuları
arasında yer aldı. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dışında bölge güvenliğini
ve alternatif ticaret ağlarını yeniden yapılandırmayı hedefleyen Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) ve Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) gibi
oluşumlar bölgedeki değişim unsurlarını gösteren somut politika
önerileri olarak gündemdeki yerlerini korudu. 2011 yılında ABD
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından Asya’nın yeniden küresel siyasetin belirleyici bölgelerinden biri haline geldiği açıklaması
başta Çin olmak üzere bölgede yenilenme isteyen ülkeleri rahatsız
etmişti. Geçen üç yıl içinde ABD’nin bölgeyle geleneksel ilişkilerini
değiştirecek önemli bir gelişme olmadıysa da Çin-ABD arasındaki
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dengenin nasıl bir düzen oluşturacağı tartışılmaktadır. Çin, bölgede
ABD karşıtı ve revizyonist bir devlet olmadığını vurgulasa da ekonomik büyümesi ile beraber, Güney Çin Denizi, Senkaku/Diaoyu
adaları sorunu, Çin diasporası gibi bölgesel sorunlardaki eleştirilerini daha yüksek sesle dile getirmesi diğer bölge ülkelerinin Pekin’e
karşı farklı tonlarda ses çıkarmasına sebep olmaktadır. Japonya ve
Hindistan gibi ülkeler Çin’in yükselişini dengelemeye çalışırken,
Avustralya, Filipinler ve Vietnam Çin’in dengelenmesi konusunda
gittikçe daha fazla ses çıkarmaktadır. Güneydoğu Asya’nın lider ülkesi olan Endonezya ise ABD-Çin arasındaki denge mücadelesinde
doğrudan taraf olmamaya çalışmaktadır.
Diğer yandan Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki güvenlik sorunları sıcaklığını korumaktadır. 2014 yılında her ne kadar
somut bir gelişme gözlemlenmese de özellikle Kuzey Kore iç siyasetindeki bazı gelişmelerin hem nükleer enerji sorununu hem
de sınır sorunlarını etkileyebileceği söylenebilir. 2014 yılının en
önemli gelişmelerinden biri de Çin’in “Özel İdari Bölgesi” olarak
ifade edilen Hong Kong’daki sokak eylemleri ve barışçıl gösteriler
olmuştur. Çin ve Tayvan arasındaki sorunu etkileme kapasitesine sahip olan Hong Kong’daki temel tartışma 1997’de İngiltere
tarafından Çin’e devri gerçekleştirilen bölgenin yirmi yıl sonra
2017’de Çin ana karası ile daha entegre bir politik ve idari sisteme geçip geçemeyeceği ile ilgilidir. Hong Kong’daki göstericilerin
Çin’in çözüm önerilerine karşı daha fazla demokrasi ve özerklik
taleplerinin benzer bir tartışmanın farklı içeriklerle ve tarihsel tecrübelerle yürütüldüğü Tayvan’ı da etkilemesi kaçınılmazdır. Bu
çerçevede Tayvan’da 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Çin ile birleşme taraftarı olan (pro-unification) Kuomintang
Partisi’nin bağımsızlık taraftarı (pro-independence) olan Demokratik İlerlemeci Parti’ye karşı önemli kayıplar yaşaması sorunun
gelecek yıllarda daha karmaşık bir şekilde gündemde olacağını
göstermektedir.
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Türkiye’nin uzak coğrafyalara yönelik dış politikasının temel
dinamiğini ekonomik ilişkiler oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra
özellikle son on yıllık Türkiye dış politikasının serencamı incelendiğinde gerek küresel gerekse de bölgesel dinamiklerin değişimini de
göz önüne alan yeni bir dış politika perspektifinin ortaya konduğu
kolaylıkla görülebilir. Türkiye Asya-Pasifik bölgesinin Çin, Japonya
ve Avustralya gibi gerek ekonomik, gerekse de siyasal ve kültürel olarak etkili ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye çalışırken diğer ülkelerle
olan ilişkilerini de belirli bir seviyede tutmaya gayret etmektedir.
Uzun yıllar boyunca Asya-Pasifik’in kuzeyinde Japonya merkezli
ekonomik-politik değişim unsurlarını takip etmeye çalışan Türkiye,
Çin’in son yıllarda ulaştığı ekonomik ve siyasi etki alanına bağlı olarak bu bölgedeki dış politika angajmanlarını çeşitlendirmektedir. İkili ilişkiler açısından değerlendirildiğinde Türkiye’nin bölgede en aktif
ilişki geliştirdiği ülkenin Çin olması dikkat çekmektedir. Son yıllardaki ekonomik kalkınması ve yeni açılım politikaları ile Çin’in bölgedeki etkin rolü Türkiye’nin bu ülke ile ilişkilerini daha ileri bir seviyeye çıkarmasına sebep olmuştur. 2014 yılı dış politikası incelendiğinde
Türkiye’nin Çin ile sadece ekonomik değil, siyasi, sosyal ve kültürel
alanlarda da oldukça çeşitli ilişkiler geliştirdiği görülmektedir. Güney
Kore ve Japonya gibi Türkiye dış politikasının bölgedeki geleneksel
unsurları ile de ilişkiler belirli bir düzeyde sürdürülmektedir. Türkiye
bölgedeki hassas güç dengeleri ve ekonomik-sosyal değişim unsurlarını göz ardı etmemeye çalışan bir dış politika uygulamaktadır.
Bölgenin güneyinde ise daha çok Endonezya ve Malezya gibi
Müslüman nüfusun yoğun bir şekilde yaşadığı ülkelerle olan ilişkileri geliştirmeye çalışan Türkiye, üst düzey ziyaretlerle ve karşılıklı
yatırımlarla bu ülkelerle olan sosyal ve kültürel bağlarını siyasi ve
ekonomik alana tevarüs ettirmeye çalışmaktadır. 2014 yılının sonunda Türkiye G-20 dönem başkanlığını devraldığı Avustralya ile
ilişkilerinde yeni bir dinamizm yakalamıştır. Yıllardır Çanakkale
Savaşı Anma Törenleri vasıtası ile Avustralya ve Yeni Zelanda ile ku-

385

3 86

/

T ürkiye ’ nin A sya - Pasifik P olitikası 2014

rulan karşılıklı anlayış mekanizmasının Çanakkale Savaşı’nın 100.
Yıldönümü’nde daha ileri bir aşamaya taşınması planlanmaktadır.
Türkiye’nin 2015 yılı boyunca sürdüreceği G-20 dönem başkanlığı ve Asya-Pasifik bölgesinin son dönemde yakaladığı ekonomik ve siyasi istikrar ortamı sebebi ile Asya-Pasifik bölgesi Türkiye’de çeşitli siyasi ve ekonomik organizasyonlar aracılığı ile gündeme gelmiştir. Şubat ayında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
Asya-Pasifik bölge ülkeleri büyükelçileriyle çalışma kahvaltısında
bir araya gelmiştir. Türkiye’nin bölgeye olan ilgisinin önümüzdeki
dönem de devam edeceğini belirten Davutoğlu birçok uluslararası
konuda bölge ülkeleri ile Türkiye’nin işbirliği içinde bulunduğunu
kaydetmiştir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu TBMM’de kurulan Asya-Pasifik ülkeleriyle dostluk gruplarına atıfla, parlamentolar arası
işbirliği mekanizmalarının ikili ilişkiler bakımından önemli olduğunu, bu tür ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.1
Mayıs ayında Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA/AİGK) 4. devlet ve hükümet başkanları zirvesi Şangay’da düzenlenmiş ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konferansa katılmıştır.2 Bu toplantı ile iki yıldan beri AİGK dönem başkanlığını sürdüren Türkiye dönem başkanlığını iki yıllığına Çin’e
devretmiştir.3 Eylül ayında ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları
Konfederasyonu’nun başkan yardımcılığına seçilmiştir. 1966 yılında Birleşmiş Milletler’in alt birimi olarak kurulan konfederasyon
Japonya, Hindistan, Rusya Federasyonu, Avustralya, Yeni Zelanda,
Malezya, Güney Kore, Tayvan-Çin, Singapur, Gürcistan ve Türkiye’nin de yer aldığı 26 Asya ve Batı Pasifik ülkesinin odalar birliklerinden oluşmaktadır.4
ÇIN HALK CUMHURIYETI

Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler 2014 yılında Çin
tarafının kritik büyükelçi ataması ile başlamıştır. Mayıs ayı itibari
ile Çin Dışişleri Bakanlığı, 2008 yılından bu yana Ankara Büyü-

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

/

kelçisi olan Gong Xiaosheng’in yerine eski Tahran Büyükelçisi Yu
Hongyang’ı Ankara’ya yollama kararı almıştır.5 Ayrıca Çin, Türkiye’deki ikinci başkonsolosluğunu İzmir’de açmıştır.6
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 2014 yılında da çeşitli
toplantı ve organizasyonlar vesilesi ile devam etmiştir. Ekim ayında
Pekin’de gerçekleştirilen Afganistan sorununa ilişkin İstanbul Süreci’nin 4. Dışişleri Bakanları Toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu katılmıştır.7 Birleşmiş Milletler 69. Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya
gelmiştir. İkili ve bölgesel ilişkilerin gündeme geldiği görüşmede,
Çin tarafı Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk dışişleri heyetine, bir
serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının faydalı olacağı düşüncesini dile getirmiştir.8 15-21 Mayıs arasında Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül Çin’e bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlamış ancak
Soma’da yaşanan elim faciadan dolayı bu gezisini iptal etmek durumunda kalmıştır.9 Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi de Çin’in önemli düşünce kuruluşları ile ikili anlaşmalar çerçevesinde çeşitli programlar düzenlemiştir.10
25 Haziran 2009 tarihinde Pekin’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Çalışma Grubu Toplantısı (OÇG) Kurulmasına
İlişkin Mutabakat Muhtırası” uyarınca kurulan OÇG’nin üçüncü
toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun H. Sinirlioğlu ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Kıdemli Bakan Yardımcısı
Zhang Yesui eşbaşkanlığındaki heyetler arasında 16-17 Nisan 2014
tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Söz konusu istişarelerde, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık düzeyinde
sürdürülmekte olan ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.11
Çin devlet başkanı Xi Jinping’in 2013 yılında göreve başlar başlamaz açıkladığı Çin’in yeni İpek Yolu stratejisi kapsamında Çin’in
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Batı’ya doğru açılım projeleri 2014 yılında ivme kazanmıştır. Bu
projeler kapsamında Türkiye’yi önemli bir ortak olarak gören Çin’in
en büyük lokomotif ve vagon üreticisi olan CSR (China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited) başkanı Zhao Xiaoyang, Şincan’dan başlayacak 6 bin kilometre uzunluğundaki hızlı
tren hattının Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan,
İran ve Türkiye’ye uzanacağını kaydetmiştir.12
Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemli konulardan birini
de Uygur sorunu oluşturmaktadır. 2009 yılından beri artarak devam eden sorunların 2014 yılı itibari ile Türkiye ve Çin arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 2014 yılında
gündeme gelen ve Tayland’a kaçan yaklaşık 300 Uygur’un Çin’e
iade edilip edilmeyeceği tartışmaları yıl sonunda henüz bir netliğe
kavuşamamıştır. Çin’in bir iç sorun olarak nitelediği Uygur sorununun çözümü için Türkiye bir yandan ara bulucu bir ülke olarak
görülürken diğer yandan da asılsız iddialarla suçlanmaktadır. Çin
tarafının iddialarına göre Türkiye Çin’den kaçan ve “terör” şüphelisi
olan Uygurlara pasaport sağlamak başta olmak üzere çeşitli yardımlar yapmakla suçlanmaktadır. Diğer yandan Çin’in Uygurlara yönelik baskı politikaları süreci daha da zorlaştırmaktadır.13 Türkiye
ise soruna insani açıdan yaklaşarak var olan sorunları müzakere ile
anlaşarak çözüme kavuşturmak istemektedir.14
Türkiye ve Çin arasında hem askeri hem de politik bir konu
olarak 2013 yılında başlayan Çin’den füze alımı konusu 2014
yılında da gündemdeki yerini korumuştur. Türkiye’nin ihale konusunda oldukça hassas davrandığı bu süreçte Savunma Sanayi
Müsteşarlığı, uzun menzilli füze ihalesinde Çin ile başlatılan görüşmelerin sürdüğünü, sürecin dışında kalmak istemeyen firmalardan da tekliflerini 31 Aralık’a kadar sunmalarının istendiğini
açıklamıştır.15 Enerji sektöründe de işbirlikleri artarak devam etmektedir. Mayıs ayında Enerji Bakanı Taner Yıldız, Afşin-Elbistan sahasında 10-12 milyar dolarlık yatırım anlaşması için Çin

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

/

ile görüştüklerini söylemiştir.16 Ayrıca, Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı’nın 2 yıllık girişim ve desteğiyle Antalya’da güneş enerjisi
sistemleri üzerine üretim yapan Ser-Gün Enerji ile Çin’in Hebei
eyaletinden Xingtai Wanhai Investment Group, 20 milyon dolarlık ortak yatırım anlaşması imzalamıştır.17
Çin ve Türkiye ilişkilerinin en önemli unsurlarından birini ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturmaktadır. Karşılıklı dış yatırımlar
ve ikili ticaret anlaşmaları ekonomik ilişkileri her geçen yıl daha
da ileriye taşımaktadır. Bu çerçevede Çin, Türkiye pazarına artık
daha farklı teknolojik ürünlerle yönelmektedir. 2013 yılında Huawei markası ile Türkiye’ye giriş yapan Çin 2014 yılında Lenovo
ve Xiaomi gibi büyük şirketlerle pazardaki ürün yelpazesini genişletmiştir.18 Diğer yandan Türkiye’de Çinli yatırımcılar farklı sektörlerde yatırım yapmaya başlamıştır. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
Başkanı Mustafa Satıcı bugüne kadar Antalya, Isparta ve Burdur’da
86 mermer ocağının Çinliler tarafından alındığını ifade etmiştir.19
Altyapı ve ulaştırma yatırımlarına da önem veren Çin bu kapsamda araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. 200
milyon dolarlık bütçe ile Türkiye’deki hızlı tren yatırımlarına talip
olan China North Railways firmasının proje müdürü Liu Gang,
ilk etapta İstanbul’da yapılacak metrolar için istekli olduklarını belirtmiştir.20 Bunun yanı sıra Türkiye’den Karsan ile Wuhan Zhong
Yuan Bang Tai Investment Holding arasında 15 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan J10 markalı minibüs üretimine ilişkin anlaşma
sonrası ek bir protokol imzalanarak minibüslerin Çin’de üretilmesi
süreci hız kazanmıştır.21 Ayrıca, Çin’in en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Tekstilbank’ın
yüzde 75,5 hissesini satın alacağını açıklamıştır. 316 milyon dolara
alınan hisseler için ICBC, yeni ve yükselen bir pazarda güvenilir bir
yer elde ettiği açıklamasını yapmıştır.22
Kültürel alanda da çeşitli ilişkiler geliştiren iki ülke arasında kardeş şehir anlaşmaları bu sene de devam etmiştir. Bu çerçevede, An-
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talya Büyükşehir Belediyesi ile Çin’in önemli liman şehirlerinden
biri olan Qingdao Belediyesi arasında karşılıklı işbirliği ve değişim
protokolü imzalanmıştır.23 Yine Kırıkkale şehri ile Çin’in Lanzhou
şehri kardeş şehir anlaşması imzalamıştır.24
Bunun yanısıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve
Çin’in ulusal ve uluslararası ölçekte en önemli sanat müzelerinden
biri kabul edilen Çin Ulusal Sanat Müzesi (NAMOC) işbirliği ile
“Mürekkebin Ruhu: Çağdaş Çin Resim Sergisi” düzenlenen törenle
Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde açılmıştır.25 2013 yılında Türkiye’de düzenlenen 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarına
onur konuğu olarak katılan Çin’in ardından bu sene de Türkiye,
Çin’in başkenti Pekin’de 21. Pekin Uluslararası Kitap Fuarına onur
konuğu olarak katılmıştır.26
JAPONYA

2014 yılının Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 90. yılı olması dolayısı ile Tokyo ve İstanbul’da çeşitli törenler düzenlenmiştir.27 Bu vesile ile iki ülke arasında karşılıklı
diplomatik ziyaretler de gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 5-7 Ocak 2014 tarihleri arasında Japonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Başbakan Erdoğan’ın
Japon mevkidaşı Abe ile Tokyo’da gerçekleştirdiği görüşmede, ikili
ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınmış, her iki ülkeyi ilgilendiren
güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.28 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Nisan
ayı içerisinde gerçekleştirdiği Japonya ziyaretinde çeşitli görüşmelerde bulunmuş ve Osmanlı fırkateyni Ertuğrul’un 1890 yılında
battığı Kuşimoto kentinde temaslarda bulunmuştur.29 Diğer yandan Nükleer Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi
Bakanlar Toplantısını takiben Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile 13 Nisan 2014 tarihinde ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir.30
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Ekim ayı içerisinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, beraberinde iş adamlarıyla birlikte Japonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
Ziyareti çerçevesinde, Bakan Zeybekci Türkiye ile Japonya arasında
Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başlatılması başta
olmak üzere Türkiye’den Japonya’ya yaş meyve sebze ve kanatlı hayvan eti ihracatına imkan sağlayacak düzenlemeler ile ikili ticarette
önem taşıyan konular hakkında görüşmeler gerçekleştirmiştir.31 Diğer yandan Türkiye’yi ziyaret eden Japonya İçişleri ve Haberleşme
Bakanı Yoshitaka Shindo, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nü ziyaret etmiştir.32 Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 90.
yıldönümü kapsamında düzenlenen iş forumunda özellikle Japonya’nın Türkiye’deki yatırımlarına atıfla yeni anlaşmalar üzerinde de
çalıştıklarını belirtmiştir.33
İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de artarak devam
etmektedir. 2014 yılı içerisinde Ekonomi Bakanlığı nezdinde kurulan Uzakdoğu’ya Yaş Meyve Sebze İhracatını Geliştirme Komitesi’nin çalışmaları sonucunda, 2011 yılı Ocak ayında Japonya’ya
greyfurt ihracatının başlamasının ardından limon için de izin çıkmıştır.34 Hali hazırda Türkiye’de nükleer enerji alanında yatırımları
olan Japonya ile Türkiye arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda
kabul edilmiştir.35
Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler kültürel alanda da hızla gelişmektedir. Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Japonya Ankara Büyükelçisi Yukata Yokoi’yi makamında kabul etmiştir. Japon büyükelçi ziyarette yaptığı konuşmada, Japonya açıklarında batan Ertuğrul fırkateyni ile ilgili Türkiye ile Japonya’nın ortak bir film projesi olduğunu
açıklamıştır.36 Yunus Emre Enstitüsü de Japonya ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere Türkiye’nin
Japonya’da tanıtılması ile ilgili faaliyetlerine devam etmektedir.37
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GÜNEY KORE

Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik ve
kültürel alanlardaki çeşitli işbirlikleri ile hızla gelişmektedir. Bu çerçevede AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ve Güney Kore’nin Ankara
Büyükelçisi Lee Sang Kyu arasında Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 500 bin dolarlık bağış yapılmasına dair bir protokol imzalamıştır.38 Ekonomik ilişkiler kapsamında ise Güney Koreli
firmalar Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinde yatırım yapmaya
devam etmektedir. Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosu Taedon Jeon’u makamında ağırlayarak ilgili yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.39 Türkiye’nin ticari
ilişkilerde “yetkilendirilmiş yükümlü” uygulamasının ilk uluslararası uygulaması olan “Türkiye-Güney Kore Yetkilendirilmiş Yükümlü
Karşılıklı Tanıma Anlaşması”, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı ve Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanı Beak Un-Chan’ın da
hazır bulunduğu bir törenle imzalanmıştır.40 Ayrıca, Güney Kore
İşçi Sendikaları Federasyonu’ndan 22 kişilik bir heyet, sendikaların
Türkiye’deki işleyişi hakkında bilgi alışverişi yapmak amacıyla Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etmiştir.41
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Kore Kültür Günleri bu
sene “İstanbul Kore’de 2014” başlığı ile Güney Kore’de devam etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen
programlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye tarafından imzalanan
“Güney Kore Devlet Nişanı” verilmiştir.42
Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkiler Kore Savaşı Gazileri ile ilgili düzenlenen çeşitli faaliyetlerle de gelişmektedir. Güney
Kore Cumhuriyeti Savunma Ateşesi Jooseong Han, ilk kez düzenlenecek olan Kore gazileri, gazi eşleri ve torunları onuruna verilecek
olan yemeğe katılmak üzere Sakarya’ya gitmiştir. Aynı ziyaret kapsamında Nazilli Muharip Gaziler Derneği tarafından Kore Gazileri
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onuruna verilen yemeğe Jooseong Han ve eşi ile Türkiye Muharip
Gaziler Derneği Genel Merkezi Dış İlişkiler Başkanı Sabahattin
Ünlüsoy katılmıştır.43 Ayrıca Türkiye- Güney Kore ilişkilerinin sağlıklı temellerde ilerlemesi ve sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi amacıyla 17 Temmuz 2014 tarihinde “Türkiye-Kore Ticari
Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Geliştirme Derneği“ kurulmuştur.44
FILIPINLER

Türkiye ve Filipinler ilişkilerinin 65. yıldönümünde Başbakan
Ahmet Davutoğlu Filipinler’e bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Başbakan Davutoğlu’na Filipinler ziyaretinde eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ak
Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da eşlik etmiştir.45 Başbakan
sıfatı ile ilk kez Filipinleri ziyaret eden Ahmet Davutoğlu Filipinler devlet başkanı Benigno Aquino ile görüşmüştür. 111 kişilik iş
adamı ve siyasetçi ile gerçekleştirilen bu ziyaret iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişirilmesi için de önemli bir
adım olmuştur.46 Kasım ayındaki ziyaret esnasında iki ülkenin maliye bakanları havacılık ve ulaştırma alanında işbirliği anlaşmaları
imzalamıştır. Bu anlaşmalarla iki ülkenin ticaret hacminin de ileriki
yıllarda artması beklenmektedir.47 Haziran ayında ise Filipinler Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Mersin’e gitmiştir. Büyükelçi Mersin Valisi
Hasan Basri Güzeloğlu ile makamında görüşmüştür.48
Filipinler Hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında
devam eden müzakerelerde Uluslararası Temas Grubu üyesi olarak
bulunan Türkiye müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasından ve
Bangsamoro Çerçeve Anlaşması’nda ilkeleri belirlenen çözüm sürecinin ayrıntılarını ortaya koyan Kapsamlı Barış Anlaşması’nın imzalanacak olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirmiştir. Bu
çerçevede 27 Mart 2014 tarihinde Filipinler’in başkenti Manila’da
gerçekleştirilen “Kapsamlı Barış Anlaşması” imza törenine Dışişleri
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Bakan Yardımcısı Naci Koru katılmıştır.49 25 Nisan’da ise Türkiye’yi ziyaret eden Filipinler Dışişleri Bakan Yardımcısı Jesus I. Yabes
Bakan Yardımcısı Naci Koru ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.50
MALEZYA

2014 yılında Türkiye ve Malezya ilişkileri Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Ocak ayındaki ziyareti ile başlamıştır. Ziyaret kapsamında Başbakan Erdoğan Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak’la
bir araya gelmiştir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve
uluslararası gelişmeler de ele alınarak Türkiye ve Malezya’nın gelecekteki işbirliğinin çerçevesini teşkil edecek Stratejik İşbirliği Eylem
Planı imzalanmıştır.51 Aynı ziyaret kapsamında Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi tarafından
fahri doktora verilmiştir. Nisan ayında ise Malezya Başbakanı Necip
Tun Abdürrezzak Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu ziyaret kapsamında Abdürrezzak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ziyaret vesilesi
ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, TBMM’den geçmesi beklenen serbest ticaret anlaşması ile
beraber Malezya ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin beş yılda
beş milyar dolara çıkması gerektiğini belirtmiştir.52
Malezya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler de karşılıklı
yatırımlar ve satın almalarla devam etmiştir. Bu çerçevede Malezya Havalimanları (MAH) yüzde 60 hissesine sahip olduğu Sabiha
Gökçen’de Limak’a ait yüzde 40’lık hisse için ön alım hakkını kullanmaya karar vermiştir. Böylece MAH, Limak Holding’e 285 milyon euro ödeyerek Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yüzde 100’üne
sahip olacağı bir süreci de başlatmıştır.53
Türkiye ve Malezya arasında kültürel işbirlikleri de 2014 yılında
artarak devam etmiştir. Haziran ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Başkanı Tan Srı Dato
ve beraberindeki heyeti kabul etmiştir.54 Bu çerçevede Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Malezya International Islamic Uni-
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versity College Selangor arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.55
Ayrıca, Mart ayında Malezya’nın önde gelen Devlet Teknik Üniversitesi UTeM ve İstanbul Aydın Üniversitesi, mühendislik alanlarında
gerçekleştirilen önemli bir işbirliğine imza atmıştır. Anlaşma ile iki
üniversite arasında çeşitli mühendislik alanlarında öğrenci değişimi
ve işbirliği imkânlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.56
ENDONEZYA

Türkiye ve Endonezya ilişkileri 2014 yılında çeşitli diplomatik
ziyaretlerle devam etmiştir. Endonezya’nın eski Cumhurbaşkanı Baharuddin Yusuf Habibi Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmüştür.57 Ayrıca Endonezya Ankara
Büyükelçisi Nahari Agustini de Trabzon’a bir ziyaret gerçekleştirmiş
ve Trabzon Valisi Abdil Celil Öz ile görüşmüştür. Çeşitli sektörlerden
oluşan 30 kişilik MÜSİAD heyeti, Endonezya’nın başkenti Cakarta
ve Batı Java bölgesinde bir dizi temasta bulunmuştur.58
Kültürel alandaki ilişkiler kapsamında Selçuk Üniversitesi
Endonezya’nın en önemli üniversiteleri arasında yer alan Gadjah
Mada Üniversitesi ile Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği protokolü imzalamıştır.59 Ayrıca Mart ayında Endonezya
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Abdullah Hariadi Kusumaningprang ve Ekonomiden sorumlu Konsolos Suri Tauchid İshak
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi’ne
bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret kapsamında bir açıklama yapan Konsolos İshak, Ekim ayında Cakarta’da gerçekleştirilecek olan
fuara Bursalı iş adamlarını davet etmiştir.60
SINGAPUR

2014 yılında Türkiye ve Singapur ikili ilişkileri karşılıklı diplomatik ziyaretler ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan ekonomik yatırımlarla gündeme gelmiştir. Ocak ayında Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan Singapur’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 18
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yıl aradan sonra ilk defa Türkiye’den başbakan seviyesinde gerçekleştirilen ziyarette Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam
tarafından kabul edilen Başbakan Erdoğan daha sonra Singapurlu
mevkidaşı Lee Hsien Loong ile bir araya gelmiştir. Görüşmede,
ikili ilişkiler ve uluslararası konular hakkında görüş teatisinde bulunulmuştur.61 Ekim ayında ise Singapur Başbakanı Türkiye’ye
resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye’yi 24 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Singapur Başbakanı olan Lee Hsien Loong,
Başbakanlık Merkez Binası’nda Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından resmi törenle karşılanmıştır. İki başbakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiştir.62 Aynı ziyaret
kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur
Başbakanı Lee Hsien Loong ve beraberindeki heyeti Çankaya
Köşkü’nde kabul etmiştir.63
Türk Hava Yolları (THY), Singapur’a yaptığı seferleri ve ülkeyi tanıtmak amacıyla bir tanıtım toplantısı gerçekleştirmiştir. 28
yıldır Singapur’a uçuş seferleri düzenlediklerini belirten THY Singapur Müdürü Cengiz İnceosman, sefer hatlarını arttıracaklarını
dile getirmiştir.64
AVUSTRALYA

2014 yılında Türkiye ile Avustralya arasındaki diplomatik ilişkiler Şubat ayında yeni Avustralya Büyükelçisi ataması ve kabulü ile
başlamıştır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avustralya Büyükelçisi
James Martin Larsen’i Çankaya Köşkü’nde kabul etmiş ve Büyükelçi Larsen, Cumhurbaşkanı Gül’e güven mektubunu sunmuştur.65
Aralık ayında Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu G-20
Dönem Başkanı Avustralya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen
G-20 Zirvesi’ne katılmak için Avustralya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile 15 Kasım 2014’te kahvaltıda biraraya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
Türkiye’nin üstleneceği G-20 dönem başkanlığı sırasındaki öncelikleri hakkında Avustralyalı mevkidaşına bilgi vermiştir.66
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Kasım ayında ise, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci
Koru, Milletvekili Philip Ruddock başkanlığındaki Avustralya parlamento heyetini 13 Kasım 2014 Perşembe günü makamında kabul etmiştir. Görüşmelerde 2015’te Çanakkale Savaşı’nın 100. Yılı
anma programı ile aynı yıl her iki ülkede karşılıklı olarak ilan edilen
“Türkiye’de Avustralya Yılı” ile “Avustralya’da Türkiye Yılı” konuları
ele alınmıştır.67
G-20 Zirvesi’ne katılmak üzere Avustralya’ya gelen Başbakan
Ahmet Davutoğlu, Brisbane Belediye Sarayı’nda düzenlenen bir etkinlikte konuşma gerçekleştirmiştir. Griffith Üniversitesi Brisbane
Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Davutoğlu,
dünyanın son yıllarda yaşadığı ekonomik kriz ve alınması gereken
önlemlerden bahsetmiştir.68
Sidney’de düzenlenen Türk-Avustralya İş Konseyi Çalışma Yemeği’nde konuşan TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Avustralyalı işadamlarına Türkiye’nin çok önemli yatırım fırsatları
sunduğunu anlatmıştır. Aynı toplantıda Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci de Avustralya ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine
başlama kararı aldıklarını açıklamıştır.69
YENI ZELANDA VE OKYANUSYA

Nisan ayında Yeni Zelanda Genel Valisi Jerry Mateparae, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetine icabetle Türkiye’ye bir resmi
ziyaret gerçekleştirmiştir. Aynı ziyaret kapsamında Vali Jerry Mateparae Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirmiştir.70 Haziran ayında ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murray McCully ile İstanbul’da bir
çalışma yemeğinde bir araya gelmiştir. Dışişleri bakanları, iki ülke
arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri tüm veçheleriyle ele almışlar,
bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.71
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 12-14 Kasım 2014 tarihlerinde Yeni Zelanda’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 20 yıl aradan sonra Türkiye’den Yeni Zelanda’ya dışişleri bakanı düzeyinde
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yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyan ziyaret vesilesiyle, iki
ülke arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınmış ve 2015 yılında
100. yıldönümü anılacak olan Çanakkale kara savaşları törenlerinin hazırlıkları görüşülmüştür. Görüşmelerde, ayrıca, Asya-Pasifik
ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler hususunda da görüş alışverişinde bulunulmuştur. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ziyaretin başlangıcında Yeni Zelanda Gazi İşleri Bakanı Craig Foss ile bir görüşme
yaparak Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü anma törenlerine
ilişkin yapılmakta olan hazırlıklarla ilgili bilgi vermiştir. Dışişleri
Bakanı Çavuşoğlu daha sonra Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murray McCully ile bir araya gelmiş, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile
Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü anma etkinliklerine ilişkin
hususları ele almışlardır.72
2014 yılında Türkiye ile Pasifik ülkeleri arasındaki ilişkiler “Pasifik’teki Gelişmekte Olan 14 Küçük Ada Devleti Dışişleri Bakanları”
toplantısı ile farklı bir aşamaya geçmiştir. 2008 yılında İstanbul’da
yapılan toplantıdan sonra Türkiye’nin düzenli olarak katıldığı toplantılarla Türkiye ve Pasifik ülkeleri arasındaki ilişkiler büyük bir
ivme kazanmıştır. Toplantıda bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu yakın zamanda Türkiye’nin bu ülkelerde bir temsilcilik açacağını belirtmiştir. Türkiye’nin 2012 yılında TİKA kanalı
ile 5.24 milyon dolar yardımda bulunduğunu belirten Davutoğlu,
gelecek dönemde 5 milyon dolarlık bir yardım paketinin de gündemlerinde olduğunu ifade etmiştir. Türkiye ile Pasifik Ada ülkeleri
arasındaki ilişkilerde kaydedilen mesafenin değerlendirildiği açılış
oturumunun ardından düzenlenen imza töreninde, Türkiye ile Niue
arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören ortak bildiri
imzalanmıştır. Yine Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Marşal Adaları
ve Vanuatu Dışişleri Bakanları arasında işbirliği öngören mutabakat
muhtıraları ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Marşal Adaları Dışişleri Bakanlığı arasında diplomasi eğitimine ilişkin bilgi ve belgelerin
paylaşımına yönelik mutabakat muhtırası imzalanmıştır.73
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Türkiye’nin Asya-Pasifik Ülkeleri ile Dış Ticareti 2013-2014
(Milyon dolar, yaklaşık)74
2013

2014 Kasım

Ülkeler

İthalat

İhracat

Çin

İthalat

İhracat

22.540

3.290

22.601

2.632

Japonya

3.095

369

2.831

327

Güney Kore

5.437

397

6.839

411

Kuzey Kore
Filipinler
Tayvan
Hong Kong*
Makao*

3

5

1

6

170

124

104

127

1.783

108

1.816

121

87

382

84

407

3

7

3

8

Hindistan

5.797

519

6.287

543

Vietnam

1.554

93

1.842

153

Tayland

1.183

213

1.157

199

71

10

105

10

Laos

Kamboçya

2

6

2

5

Myanmar

7

17

9

34

Malezya

1.123

206

1.032

283

Endonezya

1.831

212

1,870

202

300

333

258

320

1.032

419

398

458

71

64

77

79

2

93

0

194

Singapur
Avustralya
Yeni Zelanda
Marshall Adaları

*Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi

KRONOLOJI
Ocak
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Malezya’ya resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Singapur’a resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Japonya hükümeti arasında
Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
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Şubat

Mart
Nisan

Mayıs

Haziran

Eylül

Ekim

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Asya-Pasifik bölge ülkeleri büyükelçileriyle çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Endonezya’nın eski
Cumhurbaşkanı Baharuddin Yusuf Habibi Türkiye’yi ziyaret etti.
Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştirilen “Kapsamlı Barış Anlaşması” imza törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Çalışma Grubu Toplantısı’nın üçüncüsü, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun
H. Sinirlioğlu ve ÇHC Dışişleri Kıdemli Bakan Yardımcısı Zhang
Yesui eşbaşkanlığındaki heyetler arasında düzenledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Japonya’yı ziyaret etti. Filipinler Dışişleri
Bakan Yardımcısı Jesus I. Yabes Türkiye’yi ziyaret etmiş ve Dışişleri
Bakan Yardımcısı Naci Koru ile bir görüşme gerçekleştirdi.
“Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı” (CICA/
AİGK) 4. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Şangay’da düzenlendi ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konferansa katıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, 2008 yılından bu yana Ankara Büyükelçisi olan Gong Xiaosheng’in yerine eski Tahran Büyükelçisi Yu
Hongyang’ı Ankara’ya yollama kararı aldı.
“Türkiye-Güney Kore Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma
Anlaşması”, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve Güney
Kore Gümrük İdaresi Başkanı Beak Un-Chan’ın da hazır bulunduğu bir törenle imzalandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murray McCully ile İstanbul’da bir
çalışma yemeğinde bir araya geldi. Türkiye ile Pasifik’teki Gelişmekte olan 14 Küçük Ada Devleti (Cook Adaları, Fiji, Kiribati, Mikronezya, Marşal Adaları, Nauru, Niue, Palau, Papua Yeni
Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu) Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’nun (CACCI) başkan yardımcılığına seçildi. Birleşmiş Milletler (BM) 69. Genel Kurul görüşmeler çerçevesinde New York’ta
bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.
İstanbul Süreci’nin 4. Dışişleri Bakanları Toplantısına Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, beraberinde işadamlarıyla birlikte Japonya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Türkiye ve Filipinler ilişkilerinin 65. yıldönümünde Başbakan
Davutoğlu Filipinler’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakan
Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, Milletvekili Philip Ruddock
başkanlığındaki Avustralya parlamento heyetini kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda’ya resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu G-20 Dönem Başkanı Avustralya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi’ne katılmak
için Avustralya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan Ahmet
Davutoğlu G-20 Zirvesi’ne katılmak üzere Avustralya’ya gitti.
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Soğuk Savaş’ın bitiminden itibaren Türkiye, Balkanlarda varlığını güçlendirmeye çalışan bir bölgesel aktör olmuştur.
Demir perdenin yıkılmasıyla uluslararası ve bölgesel sistemlerde yaşanan hızlı ve köklü değişimler, Türkiye için hem yeni fırsatlar, hem
de zorluklar doğurmaktaydı. Bu değişen koşullarda Ankara’daki siyaset yapıcılar statik bir dış politika uygulamak yerine civar bölgelerde daha aktif olmanın gerekliliğini fark ettiler.1
Balkanlarda yeni rejimlerin kurulması ve Yugoslavya’daki iç savaş ortamının meydana getirdiği belirsizlik atmosferinde Türkiye,
kendine yönelecek güvenlik tehditlerinin önünü alabilmek ve ortaya çıkan yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirebilmek için bölgeyle
1
Sabri Sayarı, “Turkish Foreign Policy in the Post-Cold War Era: The Challenges of
Multi-Regionalism”, Journal of International Affairs 54, no. 1 (2000): 169-82.
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siyasi, ekonomik ve sosyal bağlarını güçlendirmenin ve böylece bölgenin ekonomik gelişimini ve siyasi istikrarını hızlandırmanın yollarını aradı. Yine de 2000’li yılların başlarına kadar Balkanlarla ilişkiler büyük ölçüde belli başlı konulardaki ikili anlaşmalar ve çok taraflı
uluslararası misyonlara katılım yoluyla sürdürüldü. Dış politikada AB
üyelik sürecine öncelik verilmesi, terör sorunu, siyasi istikrarsızlıklar
ve ekonomik krizlerin, Türkiye’nin Balkanlara yönelik yeni stratejiler geliştirmesini ve uygulamasını engelledi. Böylece Türkiye’nin
Balkanlarla ilişkilerinde yoğunluk, aktörler ve enstrümanlar anlamında önemli bir değişiklik olmadı.
Türkiye’nin Balkanlara yaklaşımındaki genel prensipler Soğuk
Savaş’tan bu yana önemli bir değişiklik göstermemekle birlikte1
önceki hükümetlerin Balkan politikaları ile karşılaştırıldığında AK
Parti döneminde daha yüksek bir özgüven ve dinamizm ile hareket
edildiği göze çarpmaktadır. Önceki dönemlerde Ankara, Balkanlarda siyasi ve ekonomik bakımdan daha etkin bir şekilde var olmayı
hedeflemesine rağmen gerek sahip olduğu sosyal ve ekonomik sermayedeki kısıtlılıklar, gerekse ulusal ve uluslararası alandaki olumsuz şartlar bunu zorlaştırmaktaydı. AK Parti iktidarı döneminde
kaydedilen siyasi istikrar, ekonomik büyüme ve gerçekleştirilen
yapısal ve demokratik reformlar Türkiye’ye dış politikada daha fazla özgüven kazandırırken, elindeki kaynakları da genişletti. Kamu
kurumlarının yeni diplomasi uygulamalarını da kapsayacak şekilde
çeşitlendirilmesi Türkiye’nin bölgedeki varlığına ve görünürlüğüne
önemli katkı sağladı.
Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası Balkan politikasının genel görünümünden farklı olarak AK Parti döneminde ayrıca bölge Müslümanlarıyla olan dini bağların daha etkin ve kurumsal bir şekilde değerlendirilmesine yönelik bir çabanın varlığından söz edilebilir. AK
Parti hükümetlerinin başından beri dış politikasını yönlendiren isimlerden olan Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik adlı kitabında yıllar
boyunca laiklik konusundaki hassasiyet ve endişelerin Türkiye’nin
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Balkanlardaki Müslümanlarla daha güçlü bağlar kurmasını ve bu
sayede önemli bir sosyo-kültürel kaynağı kuvveden fiile geçirmesini engellediğinden yakınmaktaydı.2 AK Parti dönemi boyunca başta
Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere kamu kurumları ve belediyeler,
zaman zaman sivil toplumla da işbirliği yaparak Balkanlarda cami inşası ve din eğitimi gibi konularda önemli faaliyetler gerçekleştirdiler.
Bu faaliyetler, bir yandan 1990’larda bölgede yükselişe geçen Arap
destekli Selefi akımların gerilemesine,3 bir yandan da bölge Müslümanları ile Türkiye arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin artmasına
katkıda bulundu.
Türkiye’nin 2000’lerden itibaren Balkanlarla ilişkilerinin biçimlenmesinde sivil toplumun ve iş çevrelerinin rolünden de söz edilmesi
gerekir. Kişi başına düşen gelirin yükselmesi, özel teşebbüsün güçlenmesi, iletişim ve ulaşım imkânlarının ilerlemesi gibi sebeplerle Türk
sivil toplumu ve iş dünyasının ülke dışındaki etkinliği gözle görülür düzeyde artmış, hükümet de kendi adına bu yeni dinamiklerden
mümkün olduğunca istifade etmenin yollarını aramıştır. İhracatçı
ve yatırımcılara teşvik ve tavsiyelerde bulunarak yeni kanallar açan
hükümet, yurt dışında faaliyet gösteren Türk sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve destekleyici kurum ve kuruluşlar
vücuda getirmiştir. Balkanlarda, Türk şirketlerinin ve sivil toplumun
artan dinamizmi, Türkiye’nin bölgedeki konum ve kapasitesini güçlendiren önemli bir unsur olmuştur.
Sözü edilen fâil esaslı unsurlardan ayrı olarak, uluslararası yapısal ve konjonktürel unsurlar da son yıllarda Türkiye’nin Balkanlarla
olan siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine uygun zemini hazırlayarak katkıda bulunmuştur. Bunlardan ilki ve en önemlisi,
Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlara üyelik vizyonu sunarak bölgesel
siyaset üzerindeki etkisini artırmasıdır. Batı Balkanlardaki ülkelerin
tamamı AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak görmektedir. Bu ortak Avrupalılaşma perspektifi, bölge ülkelerinde komşularla olan sorunların çatışma yerine diyalog yoluyla çözüme kavuşmasına yöne-
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lik iradenin güçlenmesini beraberinde getirmiştir. Bölgede güçlenen
normalleşme ve istikrar iklimi, Batı Balkan hükümetlerinin yapısal
reform, kurumsallaşma ve ekonomik liberalleşme gibi konulara geçmişe nazaran daha fazla yoğunlaşmalarına imkân tanımıştır. Türkiye
için bütün bu yeni fırsatlar, bölgeye daha fazla girerek Balkan ülkeleri ile ekonomik ve ticarî ilişkilerini derinleştirmesi için uygun bir
ortam meydana getirmiştir.
İkincisi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 1990’ların
sonlarından itibaren yumuşaması, Türkiye’nin Balkanların tamamıyla olan ilişkilerini de olumlu yönde etkiledi. Daha önce iki ülke arasındaki sorunlar ve karşılıklı şüphe nedeniyle, Türkiye ve Yunanistan,
Balkanları birbirlerine karşı adeta bir stratejik rekabet alanı olarak
görmekteydi. Sıfır toplamlı bu oyunda Türkiye, Bosna-Hersek, Makedonya ve Arnavutluk’ta yaşayan Türk ve Müslümanlara ulaşmaya
çalışırken Yunanistan Müslüman güçlerle çevrelenmeye karşı bir önlem olarak Sırbistan ile saf tutmaktaydı.4 İki ülke arasında 1990’ların
son yıllarından itibaren yaşanan olumlu hava, Balkanlarda daha fazla
işbirliğine imkân tanıyan ve her iki ülkenin de daha serbestçe hareket etmesine izin veren bir atmosfer ortaya çıkardı. Ayrıca, 1998’de
başlayan Kosova Krizi ile Balkanlarda istikrarın devam etmesini ortak
çıkarı olarak gören iki ülke, bölgede barışın sağlanması ve bölgenin
uluslararası toplumla birleşmesi için AB ve NATO’nun attığı adımları destekledi.5 Türkiye ve Yunanistan arasındaki normalleşme, iki
ülkenin Balkanlarda güvenlik merkezli politikaları arka plana atarak
bölgeye ekonomik bağımlılık, yumuşak güç ve çok taraflılık çerçevesinde yaklaşmasını kolaylaştırdı.
Üçüncü olarak, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin dış politikasına olan yansımalarından söz edilebilir. Türkiye’nin Balkanlardaki
ekonomik, sosyal ve kültürel etkinliği AK Parti iktidarının ilk yıllarında yükselme eğilimi göstermekle beraber, bu yükseliş 2000’lerin
ilk on yılının ortasından itibaren çok daha hızlı ve gözle görülür
biçimde gerçekleşmiştir. AB katılım müzakerelerinin 2006 yılından
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sonra gösterdiği yavaşlamanın sonucu olarak, Türkiye’nin dış politikasını çeşitlendirme arayışlarına girişmesi ile AB üyesi olmayan
Batı Balkanlarla olan ilişkilerin hız kazanması arasında bir koşutluk
kurulabilir. Öte yandan Batı Balkanların AB’ye entegrasyonunun
da bu dönemde yavaşlaması, Türkiye’nin geliştirdiği bölgesel politikaların bölge ülkelerinden karşılık bulmasını sağlamıştır.
Dördüncüsü, 2000’lerin ilk on yılının ikinci yarısında ortaya çıkan uluslararası ekonomik konjonktür de Türkiye’nin lehine oldu.
2000’lerin ilk on yılında mali disiplin ve ekonomik büyüme gibi
hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştiren Türkiye, 2008’de başlayan
küresel finans krizinden birçok Avrupa ülkesine kıyasla daha az zarar gördü. Kriz, bölgedeki diğer önemli ekonomik aktörler olan Yunanistan ve İtalya gibi ülkeleri olumsuz etkilerken Türk yatırımcılar
için yeni fırsatlar sundu.6 Önemli altyapı eksiklikleri bulunan Batı
Balkanlarda krizle beraber kritik düzeylere gelen üretim azlığı ve
işsizlik yüzünden bölge ülkeleri son yıllarda gerek Türkiye hükümetinden, gerekse Türkiye’deki iş çevrelerinden daha çok yatırım
talebinde bulunmaktadırlar.
TÜRKIYE’NIN BALKANLARA YAKLAŞIMI

Soğuk Savaş’ın bitiminden beri Balkanların Türkiye için önemi
kabaca üç başlık altında toplanabilir. Birincisi, Balkanlar coğrafî konumu itibarıyla Türkiye için jeostratejik öneme sahiptir. Bölgenin
güvenlik ve istikrarı, Türkiye’nin güvenliği için önem taşıdığı gibi
Türkiye’nin buradaki ihracat ve yatırımlarının artması için de adeta
bir ön koşuldur. Balkanların Türkiye ile Batı Avrupa arasında tek
kara bağlantısı olması nedeniyle bölge güvenliğindeki sorunlar Türkiye’nin dış ticareti üzerinde de olumsuz etki yapacaktır.
İkincisi, Balkanların Türkiye için ekonomik önemi bulunmaktadır. Türkiye’nin sanayi bölgelerine yakın olmasından dolayı bu
bölge, gerek ihracat, gerekse yatırımlar için elverişli bir konuma
sahiptir. 1980’lerin başından beri Türkiye’de hükümetler ihraca-
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ta dayalı büyüme stratejisi benimsemişlerdir. Türkiye’deki sanayi
bölgelerine olan yakınlığı, Avrupa, Rusya ve Akdeniz pazarlarına
kolay ulaşılabilirliği ile altyapı, tarım, sanayi ve hizmet sektörü
bakımından görece az gelişmiş durumda bulunması, Balkanları
Türk girişimcileri için uygun bir pazar haline getirmektedir. Türkiye, bölge pazarındaki güçlü rekabete rağmen, özellikle coğrafî ve
sosyo-kültürel avantajlarını kullanarak Balkan ekonomileri içinde yerini sağlamlaştırmayı arzu etmektedir. Bölgenin ekonomik
kalkınması ve bölge ülkeleri arasında karşılıklı bağımlılığın arttırılması, Balkanlarda barış ve güvenliği pekiştirecek, bu durumun
da Türkiye’nin ihracat ve dış yatırımlarına uzun vadeli yararları
olacaktır. Bunun yanında, Balkanlar ile ekonomik ve ticari işbirliğinin artması, doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye’nin AB ile
ekonomik ilişkilerine de olumlu yansıyacaktır. Bunun için en tipik örnek olarak, Batı Avrupa’ya Türkiye ve Balkanlar üzerinden
doğalgaz taşıyacak boru hattı projelerinden söz edilebilir.
Üçüncüsü, Balkanların Türkiye için sosyal ve kültürel bakımdan önemi bulunmaktadır. Türkiye’deki siyasi ve sivil aktörlerin
bölgeye yönelik ilgilerinin ana kaynaklarından birini, yüzyıllar
öncesine dayanan kültürel ve tarihi bağlar oluşturmaktadır. Balkanlarda halen çok sayıda Müslüman ve etnik Türk’ün yaşamasının yanı sıra 19. ve 20. yüzyıllarda Anadolu’ya göç etmek zorunda
kalanların torunları da Türkiye’de ikamet etmekte ve akrabalarının yaşadığı Balkan topraklarıyla irtibatlarını devam ettirmektedirler. Buna ilaveten, Balkanlar coğrafyasının büyük bir kısmının
yüzyıllarca Osmanlı’nın merkezi bölgeleri arasında yer alması ve
başkent İstanbul’a yakınlığı sayesinde, Türk ve Balkan halkları
arasında yoğun bir etkileşim yaşanmıştır. Bu etkileşimin sonucu
olarak bu halklar halen dil, kültür ve yaşam tarzları bakımından
birçok ortak unsuru paylaşmaktadırlar.
Dolayısıyla Türkiye, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel mülahazalarla Balkanlarda uzun soluklu barış ve istikrarın teminini,
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siyasal diyaloğun devamını, ekonomik bütünleşmeyi ve bölgenin
etnik, dini ve kültürel çeşitliliğine saygı gösterilmesini gerekli görmektedir.7 Türkiye’nin Balkanlarda uzun vadeli hedefi ise, daha
güçlü sosyal ve kültürel bağlara sahip bir siyasi ve ekonomik güç
hâline gelmektir. Bölgede barışın egemen olması ve ekonomik
refahın artmasının Türkiye’nin Balkanlardaki siyasi ve ekonomik
varlığını da güçlendireceği düşünülmektedir. Bölgede daha fazla
güvenlik, istikrar ve refah için Türkiye, Balkanların uluslararası
camia ile daha sağlam bir şekilde bütünleşmesini büyük bir gayretle teşvik etmekte ve desteklemektedir. Bununla beraber Balkanlarda “bölgesel sahiplenme” ilkesini savunan Türkiye, işbirliği
ve istikrar için bölgenin kendi aktörlerinin yer alacağı girişimlere
ayrıca önem vermektedir. Buna göre Türkiye, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci’nin (GDAÜ) daha fazla kurumsallaşarak güçlenmesini ve bölgede görev yapan uluslararası kurum ve misyonların
işlevlerini yavaş yavaş bölgesel ve yerel aktörlerin üstlenmelerini
teşvik etmektedir.
2000’li yıllarda Türkiye ile Balkanlar arasında siyasi diyalog,
ekonomik ilişkiler ve sosyal-kültürel bağlar gözle görülür bir gelişme kaydetmiştir. Karşılıklı siyasi ziyaretler her düzeyde sıklaşmış,
bölge ülkeleriyle vize muafiyeti ve serbest ticaret anlaşmaları da dahil olmak üzere hemen her alanda ikili anlaşmalar yapılmıştır. Bu
anlaşmaların meydana getirdiği neticeler, özellikle ticaret ve turizm
alanında kendini göstermiştir.
Bölgede mevcut altyapı sorunlarını çözmek, gelişimini hızlandırmak ve iyi komşuluk ilişkileri tesis etmek için Türkiye 1990’ların
başından bu yana sürekli olarak Balkan ülkelerine kalkınma yardımları göndermektedir. Bu yardımlar, 2000’lerin ortalarında önceki dönemlere nazaran büyük bir artış göstermiştir. Örneğin, bugün AB dışında kalan altı Batı Balkan ülkesine Türkiye 2003 yılında toplam 2.53 milyon dolar resmi kalkınma yardımı yapmışken,
2013’te bu yardımlar 79.35 milyon dolar civarında ölçülmüştür.8
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Daha önce de bahsedildiği gibi, Türkiye ve Balkan ülkelerinin
son yıllarda en çok önem verdiği konuların başında karşılıklı ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gelmektedir. Her ne kadar Balkan ülkelerinden Türkiye’nin ekonomik ve sanayi potansiyelinin
bölgeye henüz yeterince yansımadığına ve Türkiye’den daha fazla
yatırım ve ticaret beklediklerine dair ifadeler sıkça duyulsa da9
Türkiye’nin bölgedeki ekonomik etkinliği son on yıl içinde kayda değer biçimde artmış durumdadır. TÜİK verilerine göre 2013
yılında Balkanların 11 ülkesiyle olan ticaret hacmi, 2002 yılına
nazaran dört kat artarak 3.66 milyar Euro’dan 14.43 milyar Euro
düzeyine yükselmiştir. Balkanlardaki Türk yatırımcıları telekomünikasyon, enerji, ulaşım ve finans gibi stratejik sektörler de dâhil
olmak üzere çeşitli alanlarda varlık göstermektedirler. Bunların
yanında, getireceği maddi yararlara ilâveten büyük bir bölgenin
enerji güvenliğine ve karşılıklı bağımlılığına katkıda bulunacak
olan enerji boru hattı projeleri de Türkiye’nin Balkanlara yönelik
siyasal ve ekonomik vizyonunun önemli bir unsurudur. Hâlen inşaat aşamasında olan Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi
(TANAP) ve gerçekleştirilmesi durumunda Rusya’nın 2014 yılı
sonlarında ortaya attığı doğalgaz boru hattı, Türkiye ile Balkanlar
arasında enerji alanındaki karşılıklı bağımlılık ve işbirliğini daha
da artıracaktır.
Uluslararası ilişkilerde iletişimin ve sosyal ilişkilerin önemine
binaen hükümet son yıllarda kamu diplomasisi ve yumuşak güç
enstrümanlarına da yoğun bir şekilde başvurmaktadır.10 Bu politikanın farklı boyutlarını üstlenen TİKA, Yunus Emre Enstitüsü,
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarla birlikte belediyeler birçok
kez sivil toplumla da işbirliğine giderek, bölgede çok sayıda sosyal,
kültürel ve eğitsel proje gerçekleştirmektedir. Son yıllarda popülerleşen Türk yapımı dizilerin de katkısıyla bu projeler, bölgede Türkiye’ye ve Türk kültürüne yönelik ilgiyi artırmış, bunun da özellikle
turizm alanında gözlenebilen sonuçları olmuştur.
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Sivil toplum ve iş dünyasının aktörleri de son yıllarda Türkiye’nin Balkanlardaki konumunu güçlendirmekte önemli bir rol
oynamaktadır. Bu aktörlerin bölgeye girişi çoğunlukla devletten
bağımsız bir şekilde gerçekleşirken hükümet, ikili anlaşmalar, teşvikler, tanıtım faaliyetleri gibi yollarla bu aktörlerin faaliyetlerine
destek olmaktadır. Ayrıca kamu kuruluşları, belediyeler, STK’lar ve
iş dünyası arasında artan işbirliği, Balkanlarda daha büyük ve daha
çeşitli projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasına imkân sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’nin Balkanlarda etkinlik gösteren kurum ve kuruluşları Türk girişimcilerin Balkanlara seri ama dikkati
çekecek derecede nüfuz etmesine öncülük etmektedir. Bütün bunlar Türkiye ile Balkanlar arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik
bağların güçlenmesini sağlamaktadır.
2014 YILINDA TÜRKIYE-BALKANLAR İLIŞKILERI

Türkiye’nin son yıllarda izlediği Balkanlar politikasında 2014
yılı özelinde kayda değer bir değişiklik gözlenmedi. 2000’li yılların
başlarından beri bölgede devam eden barış ve istikrar ortamında
Türkiye bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını bu yıl da devam ettirdi. Bazı ülkelerle zaman zaman küçük çaplı tartışma ve anlaşmazlıklar yaşansa
da gerek Türkiye, gerekse Balkan hükümetleri yapıcı ve sorumlu
hareket ederek sorunların büyümesini önlemeye gayret ettiler.
BULGARISTAN:

2014 yılında Bulgaristan ile ilişkiler tamamen sorunsuz olmayan, fakat genel anlamda sakin bir görünüm çizdi. Yılın hemen başlarında iki ülke arasında karayolu taşımacılığına ilişkin kısa süreli
bir anlaşmazlık yaşandı. Türkiye’nin Bulgar tırlarına yeterli sayıda
transit geçiş izni vermediği gerekçesiyle, Bulgaristan hükümetinin
de Türk tırlarına verdiği transit belgesi adedini düşürmesi üzerine yaşanan anlaşmazlık, Ocak ayı sonunda iki ülkenin karşılıklı
tır geçişlerini durdurmasına sebep oldu. Böylelikle Kapıkule sınır
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kapısında uzun kuyruklar oluşurken nakliye şirketleri Yunanistan
ve Romanya üzerinden kara, deniz ve demiryolu taşımacılığına yöneldiler. İki hafta kadar süren kriz, Bulgaristan hükümetinin izin
belgelerini Türkiye’ye teslim etmesiyle çözümlendi.11
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Şubat ayı sonunda Bulgaristan’a resmi bir ziyarette bulundu. Ziyarette, enerji, ulaştırma ve
ticaret alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizlerin enerji güvenliği bakımından risk oluşturduğu Bulgaristan, Türkiye ile doğalgaz bağlantısı kurulması yönünde arayışlarını hızlandırdı. İki ülke yetkililerinin yaptıkları ön görüşmeler neticesinde bu projenin 2015 yılında
başlatılması öngörülmektedir. Böylelikle Bulgaristan, Rusya’dan
gelen Mavi Akım Boru Hattı’na bağlanmış olacaktır.
Yılın ilk aylarında bu gelişmeler yaşanırken yıl sonuna doğru
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Güney Akım projesinden
vazgeçildiğini ve Türkiye’ye Karadeniz üzerinden yeni bir boru hattı
inşa edileceğini duyurdu.12 Bu, önceden Avrupa’ya doğrudan Bulgaristan üzerinden gitmesi planlanan Rus gazının Türkiye yoluyla
pazarlanacağı anlamına gelmektedir. Güney Akım’dan vazgeçilmesi
Bulgaristan’da ciddi tartışmalara neden olurken bunun ülkeye maliyetinin 3 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir.13 Rusya’dan Türkiye’ye yeni bir boru hattı çekilmesi, Türkiye’den Bulgaristan’a sevk edilecek olan doğalgaz miktarında önemli bir artış
meydana getirecektir.
Türkiye-Bulgaristan ilişkilerindeki olumlu havaya karşılık, Bulgaristan’da yükselen Bulgar milliyetçiliği ülkede yaşayan Türkler ve
Türkiye tarafından kaygıyla izlenmektedir. Mevcut hükümet koalisyonunda yer alan partilerden olan aşırı milliyetçi Vatansever
Cephesi, devlet televizyonunda Türkçe haber yayınlarının kaldırılması için hükümet ortaklarına baskı yapmaktadır. Hükümetin bu
yönde bir adım atmasının ülkedeki Türk toplumunu rahatsız etmenin dışında Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine de olumsuz yansıması
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beklenebilir. Aynı şekilde vakıf mallarının Müftülüğe iadesi bahane
edilerek camilere yapılan provokatif eylemlerin sürmesi, toplumlar
ve iki ülke arasında bir gerilim kaynağı olacaktır.
BOSNA-HERSEK:

2014’te Bosna-Hersek, Türkiye’nin Balkanlarda en çok ilgilendiği ülkelerden biri olmayı sürdürdü. Şubat ayında ülkenin çeşitli
yerlerinde gerçekleşen protestoların hemen ardından Dışişleri Bakanı Davutoğlu Saraybosna’ya giderek bir dizi temas gerçekleştirdi. Üçlü Başkanlık Konseyi’nin her bir üyesiyle ayrı ayrı görüşen
Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Zlatko Lagumdžija, AB Bosna-Hersek
Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ve Bosna-Hersek İslam Birliği Reisü’l-Ulemâsı Hüseyin Kavazović ile de görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmeler sonrasında Davutoğlu, ülkenin istikrar ve bütünlüğünün korunması ve ekonomik kalkınmasının sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaparak uluslararası toplumu bu konularda daha fazla
sorumluluk almaya çağırdı.14
Bosna-Hersek’i birçok alanda destekleyen Türkiye, bu desteğini
2014 yılında da yoğun bir biçimde devam ettirdi. Mayıs 2014’te gerçekleşen büyük sel felaketi sonrasında Türkiye’nin EUFOR’daki birliği arama ve kurtarma faaliyetlerine katılırken, başta AFAD ve TİKA
olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları ve camilerde toplanan yardım paralarıyla yıl boyunca Bosna-Hersek’teki afetzedelerin
mağduriyetinin giderilmesi için çalışıldı.15 TİKA’nın Bosna-Hersek’teki yardım, kalkınma ve restorasyon faaliyetleri 2014 yılında da
devam etti. Protesto gösterileri sırasında zarar gören Saraybosna’daki
devlet arşivleri binası TİKA’nın desteğiyle onarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Saraybosna’ya 30 belediye otobüsü
hibe edildi. Saraybosna’nın sembol mekanlarından Başçarşı ve Fatih
(Careve) Camii’nin restorasyonunu da TİKA üstlendi. TİKA’nın tamamladığı projeler Başbakan Yardımcıları Emrullah İşler ve Numan
Kurtulmuş gibi üst düzey yetkililerin ziyaretleriyle açıldı.
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Türkiye, Bosna-Hersek’in askeri kurumlarına yönelik desteğini
2014 yılında da sürdürdü. Bosna-Hersek ordusuna bu yıl 1 milyon
lira hibede bulunulurken bunun 820 bin lirasının Türk şirketlerinden mal ve hizmet satın almak yoluyla değerlendirmesi öngörüldü.
İki ülke arasında ayrıca Askeri ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı.16 İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için de
Türkiye hükümetince birtakım adımlar atıldı. Nisan ayında ülkeyi
ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha fazla Türk firmasının ülkeye yatırım yapmasının Bosna-Hersek’te işsizliği azaltarak üretim kapasitesinin ve ihracatın artmasını sağlayacağını ifade
etti. Zeybekci aynı zamanda, Türkiye’nin Bosna-Hersek’e yaptığı
ihracatın da artması için hükümetin gereken desteği vermeye hazır
olduğunu söyledi.17 Dışişleri Bakanı Davutoğlu da Mayıs ayında
yeniden Saraybosna’ya giderek “Balkanların Davos’u” olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu’na Türkiye’yi temsilen katıldı.
Son yıllarda Bosna-Hersek’e özellikle siyasi ve ekonomik alanda
verdiği destekten dolayı Türkiye hükümetine teşekkürlerini sürekli
olarak vurgulayan Bosna-Hersek Üçlü Başkanlık Konseyi Üyesi ve
SDA Genel Başkan Vekili Bakir Izetbegović, Türkiye’de 2014 yılında düzenlenen belediye ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde
AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a açık destek verdi.18 Hatta
Izetbegović, cumhurbaşkanlığı seçiminden bir gün önce Erdoğan’ın
Konya’da yaptığı mitinge video konferans sistemiyle bağlanarak
“Bosna savaşında Aliya Izetbegović’in taşıdığı bayrağı lideriniz taşıyor…” şeklinde konuştu.19 Bu desteğe karşılık kendisinin en büyük
muhaliflerinden olan SBB BiH Genel Başkanı Fahrudin Radončić,
SDA yönetiminin son yıllarda Türkiye ile yakın ilişkiler kurmasının
Boşnaklar arasında İslamcılığı ve Osmanlı nostaljisini beslediğini
iddia ederek bunun yerine vatanseverlik ve Avrupa ile bütünleşme
gibi fikirlere öncelik verilmesini savundu.20 Ekim ayında bu ülkede
yapılan genel seçimlerde, SDA en yüksek oyu alan Boşnak partisi
olurken Izetbegović yeniden Üçlü Başkanlık Konseyi’ne seçildi.
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ARNAVUTLUK:

NATO’ya üyeliği dolayısıyla Batı Balkanlarda Türkiye’nin müttefiklerinden olan Arnavutluk’ta 2013 yılında iktidara gelen Sosyalist Parti (PS)-Sosyalist Entegrasyon Hareketi (LSI) koalisyonu, önceki Demokrat Parti (PD) hükümeti gibi Türkiye ile ilişkilere özel
önem atfetmektedir. Seçimlerden önce ve sonra birer kez Türkiye’yi
ziyaret eden Başbakan Edi Rama, Türkiye’yi Yunanistan ve İtalya ile
birlikte “stratejik partner” ilan ederek iki ülke ilişkilerinin daha da
gelişmesini arzuladığını ifade etmişti.21 Türkiye gibi NATO’ya üye
ve AB üyeliğine aday olmalarından ötürü Türkiye’yi dış politikada
stratejik ortak olarak gördüklerini ifade eden Başbakan Rama, Türkiye’nin Arnavutluk’a daha çok yatırım yapmasını beklediklerini
vurgulamaya devam etti.
2014 yılı, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkilerde
yoğun bir trafiğe sahne oldu. Şubat ayında Arnavutluk Savunma
Bakanı Mimi Kodheli, Türkiye Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın
konuğu olarak Ankara’yı ziyaret etti. Bu ziyarette Genel Kurmay
Başkanı Necdet Özel de Arnavutluk Savunma Bakanı ile görüşerek
iki ülke arasındaki askeri işbirliği konularını ele aldı. 18-19 Nisan
tarihlerinde Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati Türkiye’yi
ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüştü. Görüşmeler
neticesinde Türkiye ile Arnavutluk arasında yüksek düzeyli işbirliği
mekanizması kurulması kararlaştırılırken bilişim teknolojileri alanında bir işbirliği mutabakatı imzalandı.22 19 Nisan tarihinde ise
Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Arnavutluk’u ziyaret ederek bir
dizi temasta bulundu. Başbakan Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta Arnavutluk’a yapacağı ziyaret ise Soma maden faciası yüzünden ileri bir tarihe ertelendi. Bu ziyaret sırasında imzalanması beklenen23 stratejik
ortaklık anlaşması da imzalanamadı. Yılın son aylarında ise Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek24 ve Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci de Arnavutluk’a birer resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Bütün bu ziyaretler, ikili ilişkilerin ivme kazandırdığını göstermesi
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bakımından önemlidir. Nitekim Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
da bu durumu “Türkiye-Arnavutluk ilişkileri hiçbir zaman bu kadar pozitif bir hava yakalamadı” şeklinde ifade etmiştir.25
İki ülke arasında uzun süredir gündemde olan Tiran’a cami
yapılması konusu da Kasım ayı sonlarında Arnavutluk hükümetinin inşa izni vermesiyle resmiyet kazandı. Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından üç yılda inşa edilmesi planlanan caminin 4500 kişilik
kapasiteyle Balkanların en büyük camisi olacağı öngörülmektedir.26
Türkiye’nin gerçekleştireceği bu proje, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yaşayan Müslümanlara geniş bir mekânda toplu ibadet etme
imkânını sağlayacaktır.
KOSOVA:

Bağımsızlığına giden yolda Türkiye’nin ciddi katkı verdiği ve
2008’deki bağımsızlık ilanının ardından birçok uluslararası platformda desteklediği Kosova, Türkiye’nin Balkanlarda en fazla önemsediği ülkelerden biridir. Bununla beraber 2014’te Türkiye-Kosova
ilişkileri, Kosova’daki genel seçimler ve ardından uzun süre devam
eden siyasi belirsizlikler yüzünden geçmiş yıllara nazaran daha düşük bir yoğunlukta seyretti. Nisan ayında Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru’nun Priştine ve
Prizren ziyaretleri dışında Türkiye’den Kosova’ya neredeyse hiçbir
üst düzey ziyaret gerçekleşmedi. Koru’nun ziyareti esnasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Kamu
Yönetimi Bakanlığı arasında “Bilişim Teknolojileri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Metni” imzalandı.27 Başbakan Yardımcısı
İşler ise Kosovalı Türklerin milli bayram olarak kutladığı 23 Nisan
vesilesiyle Kosova’yı ziyaret etti.
Eylül ayında Kosova hükümetinin IŞİD’e katılımları engellemek gerekçesiyle bazı İslami derneklere yönelik yaptığı operasyonlar28 Türkiye’de yankı buldu. Operasyonlar kapsamında Türkiye’nin
resmi kurumlarıyla ortak projeler yürütmüş derneklerin de bulun-
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ması, bazı basın organlarında Türkiye’nin Kosova’da radikal İslam’ı
desteklediği yönünde yorumlar yapılmasına yol açtı. Bu iddialar
karşısında Türkiye’den yetkililer, Türkiye’nin dış yardım ve kalkınma faaliyetlerinin uluslararası ve ikili anlaşmalara tamamen uygun
olduğunu ve şiddet yanlısı hiçbir kurum veya örgütle bir bağının
bulunmadığını vurguladılar.29
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde en çarpıcı gelişme Temmuz ayında yaşandı. ENKA Holding’in yer aldığı Türk-Amerikan
konsorsiyumu ile Kosova hükümeti arasında, Kosova’yı Makedonya’ya bağlayacak 60 kilometrelik otoyolun inşa edilmesi için 820
milyon dolarlık anlaşma imzalandı. Aynı ortaklık, 2010 yılında 1
milyar dolarlık bir ihale alarak Kosova’yı Arnavutluk’a bağlayan
otoyolun inşaatını üstlenmişti.
MAKEDONYA:

2014’te Makedonya ile ilişkiler siyasi, ekonomik ve kültürel bakımdan olumlu ve istikrarlı bir şekilde seyretti. Yıl içerisinde başta
iki ülke başbakanı olmak üzere bakan seviyesinde de karşılıklı ziyaretler yapılarak özellikle ekonomik alanda son yıllarda gelişen ilişkilerin daha da ilerletilmesi konusunda görüş birliği ortaya kondu.
Ocak ayında Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in Üsküp ziyareti30 ile başlayan karşılıklı üst düzey ziyaretler, Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski’nin Eylül ayında Ankara’yı ziyaret etmesi
ile devam etti. Ziyareti esnasında Türk işadamlarıyla da görüşen
Gruevski, Makedonya’daki Türk yatırımlarının artırılması için
çağrıda bulundu.31 Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kabul ettiği Makedonya Başbakanı ile
iki ülke arasındaki siyasi yakınlığın ekonomiye daha çok yansıtılabilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.32 Kasım ayında
TBMM Başkanı Cemil Çiçek de Üsküp’ü ziyaret ederek iki ülke
arasındaki ilişkilerin daha fazla kurumsallaşması gerektiğinin altını çizerken mevcut imkânlar göz önüne alındığında Türkiye ve
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Makedonya’nın karşılıklı ticaret hacminin daha da artmasını beklediğini ifade etti.33
2014’te Makedonya’ya yönelik son üst düzey ziyaret Başbakan
Davutoğlu tarafından 23 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Ziyarette
Davutoğlu’na Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu eşlik etti. Makedonya Başbakanı Gruevski ile bir araya gelen Davutoğlu, 450 milyon dolarlık
ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması için iki hükümetin de
üzerine düşeni yapacağını kaydetti. Bu ziyaret sırasında iki ülkenin ekonomi bakanları arasında mevcut serbest ticaret antlaşmasının sınırlarını genişleten bir antlaşma imzalandı. Buna göre serbest
ticaret antlaşmasına tarım ve gıda kalemleri de eklendi.34 Ziyaret
esnasında ayrıca iki ülke arasında ticaretin artırılması için bir serbest bölge oluşturulmasına yönelik müzakereler gerçekleştirildi.35
Makedonya’daki Türk yatırımcıların talep ettiği serbest bölgenin
ülkenin güneydoğusunda bulunan Gevgeli (Gevgelija) şehrinde
kurulması düşünülmektedir.
Başbakan Davutoğlu Makedonya’ya yaptığı ziyarette Makedonya Türklerinin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle düzenlenen kutlamalara da katılarak burada bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkçeye gösterdiği saygı için Makedonya hükümetine
teşekkür eden Davutoğlu, Türkiye-Makedonya ilişkilerinde köprü
vazifesi gören Makedonya’daki Türk soydaşlara Türkiye hükümetince Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe meali ve Türkçe sözlük hediye edileceğini söyledi.36 Bu hediye sözü ile Davutoğlu, Makedonya’daki çok kültürlülüğe vurgu yaparak ülkedeki her unsuru
dil, din ve kimliğine sahip çıkmaya çağırdı.
YUNANISTAN:

2014’ün ilk yarısında Türkiye’nin batı komşusu Yunanistan,
AB dönem başkanlığını üstlendi. Yunanistan’ın dönem başkanlığı

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2014

/

sırasında, başta dönemin AB Bakanı ve Başmüzakerecisi Mevlüt
Çavuşoğlu olmak üzere birçok resmi ve sivil heyet Atina’ya giderek Yunanistan ile ikili ilişkiler ve AB süreci konularında temasları artırdı. Yunanistan, Türkiye’nin üyeliği ve karşılıklı vizelerin
kaldırılması konusunda desteğini açıkladı. Ayrıca enerji alanında
iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi iki ülke yetkililerince
sürekli vurgulandı. Bu bağlamda Yunanistan’ın resmi enerji şirketi DEI, Türkiye’ye elektrik enerjisi ihraç etmek için önemli bir
adım atarak İstanbul’da bir şirket kurdu.37 Ayrıca iki ülke arasında
turizmin canlandırılması ve AB-Türkiye arasındaki hareketliliğin
ölçülmesi amacıyla Nisan-Kasım ayları arasında üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’den Yunanistan’a turistik amaçlı geçişlerinde vize kolaylığı uygulandı.
2014 yılında Türkiye ve Yunanistan arasındaki en büyük anlaşmazlık konusu olarak Kıbrıs sorunu ön plana çıktı. 11 Şubat’ta
adadaki taraflar arasında mutabakat metni imzalanarak federal
çözüm için nihai aşamalara geçilmesinin ardından 27 Şubat’ta
Türkiye ve Yunanistan’ın dahil olduğu çapraz görüşmeler başlatılarak garantör ülkeler arasında yapıcı işbirliği ve güven artırımı
hedeflendi. KKTC ve GKRY liderlerinin Birleşmiş Milletler özel
temsilcisi gözetiminde yürüttüğü müzakerelere destek vermek
için ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden 22-23 Mayıs’ta Kıbrıs’ı
ziyaret etti. Birkaç ay boyunca oldukça iyimser bir havada ilerleyen çözüm süreci, daha sonra Kıbrıslı Türk ve Rum tarafları arasındaki anlaşmazlıklar ve Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları
yüzünden tıkandı.
1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf olmayan
Türkiye, henüz Doğu Akdeniz’de herhangi bir ülkeyle yetki paylaşımı antlaşması da yapmamıştır. Buna karşılık GKRY’nin Mısır,
Lübnan ve İsrail ile karşılıklı münhasır ekonomik bölgeleri belirleyen ikili anlaşmaları vardır. Bu anlaşmalarda GKRY’nin münhasır
ekonomik bölgesi olarak görünen bazı sularda Türkiye de hak iddia
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etmektedir. Dolayısıyla GKRY’nin doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerine karşılık Türkiye de Kıbrıs açıklarında benzer faaliyetler
yürütmektedir. Türkiye’nin bu suretle Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesini ihlal ettiği ve böylece Kıbrıs devletinin egemenlik
haklarını çiğnediği iddiasına karşılık Türkiye, bu sularda yalnızca
adadaki Rumların değil Türklerin de hakkının bulunduğu ve arama
faaliyetlerini KKTC hükümetinden aldığı izne göre yürüttüğü görüşünü ortaya koymaktadır.
Türkiye, Kıbrıs açıklarında yürüttüğü doğalgaz aramalarına
olası bir müdahaleyi önlemek ve GKRY adına yürütülen aramaları
gözlemek amacıyla, yıl içerisinde Kıbrıs açıklarına Barbaros savaş
gemisini göndererek angajman kurallarını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yetkisine bıraktı.38 Türkiye’nin arama faaliyetlerini devam ettirmesini ve Kıbrıs açıklarında savaş gemisi bulundurmasını
gerekçe gösteren GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Ekim ayı
başlarında Yunanistan hükümetinin ve ülkedeki diğer siyasi partilerin de görüşlerini aldıktan sonra müzakerelerden çekilme kararı
aldığını açıkladı.39 Öte yandan, Doğu Akdeniz’de yetki paylaşımı
konusunda Türkiye’ye karşı elini güçlendirmek isteyen GKRY ve
Yunanistan, beraber hareket ederek diğer ülkelerle anlaşma çabalarını hızlandırdı. 2014 yılı boyunca bir yandan İsrail ile görüşmeler
yürüten Yunanistan ve GKRY hükümetleri, Ekim ayı sonlarında
Mısır hükümetiyle Doğu Akdeniz’de stratejik enerji ortaklığı üzerinde anlaştılar. Anlaşmanın ardından üç ülkenin dışişleri bakanları, yaptıkları yazılı açıklamada Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında
yürüttüğü faaliyetleri Türkiye’nin ismini zikretmeksizin kınadılar.
Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, GKRY Cumhurbaşkanı
Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Kasım ayı başlarında
Kahire’de düzenledikleri zirvede de Türkiye’den Kıbrıs açıklarındaki
faaliyetlerini durdurması istendi.40 Buna cevaben Türkiye, aramaları ancak GKRY’nin sondaj faaliyetlerini sona erdirdiği takdirde
durdurabileceğini bildirdi.41
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Kıbrıs’ta çözüm arayışlarının ivme kaybetmesi ve Doğu Akdeniz’deki görüş ayrılıkları, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bazı pürüzlerin söylemsel de olsa gün yüzüne çıkmasına zemin hazırladı.
Türkiye’deki siyasetçilerin federal çözümün gerçekleşmemesi durumunda iki devletli çözüm ihtimalinin de varlığından söz etmeleri
Yunanistan hükümeti tarafından olumsuz karşılandı. Aynı zamanda Yunanistan parlamentosunda 20. yüzyılın başlarında yaşandığı
iddia edilen Ermeni, Pontus ve Anadolu “soykırım”larının inkarına yönelik cezanın kanunlaşması Türkiye’nin tepkisini çekti.42
Türkiye, Batı Trakya müftüsünün Türkler tarafından seçilmesine,
Yunanistan ise Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasına yönelik
ısrarlarını sürdürdü. Yıllardan beri çözülmemiş olan ikili sorunlar
hakkında iki ülke hükümeti de kendi duruşundan vazgeçmedi.43
Bunun gibi pürüz ve görüş ayrılıklarına rağmen iki ülkenin
siyasi liderleri ikili ilişkilerin bozulmaması için önemli çaba sarf
ettiler.44 Davutoğlu, başbakan olduktan sonra yaptığı KKTC ziyaretinde Yunanistan Başbakanı Samaras’ı Kıbrıs’a ortak bir ziyarette
bulunarak adadaki tarafları çözüme ikna etmede beraber hareket
etmeye çağırdı. 5-6 Aralık’ta Atina’da toplanan Türkiye-Yunanistan
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ne Türkiye’den Başbakan Davutoğlu ile beraber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı
Taner Yıldız, AB Bakanı Volkan Bozkır, Gümrük Bakanı Nurettin
Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Efkan
Ala ve Kültür Bakanı Ömer Çelik katıldı. Yapılan görüşmelerde iki
ülkenin başta enerji, güvenlik ve turizm olmak üzere birçok alanda
işbirliğini artırması kararlaştırıldı. Toplantı sonunda Başbakan Davutoğlu, komşular arasında görüş ayrılıklarının doğal olduğunu ve
mevcut sorunların aşılması için Yunanistan hükümetiyle müzakerelerin sürdürüldüğünü ifade etti.45 10 Aralık’ta Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Toplantısı için Selanik’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu da mevkidaşı Evangelos Venizelos ile biraraya gelerek

423

4 24

/

T ürkiye ’ nin B alkanlar P olitikası 2014

iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması ve sorunların çözülmesi
üzerine görüştü. Çavuşoğlu’nun Venizelos ile beraber Kıbrıs’taki iki
tarafı ziyaret ederek müzakereleri teşvik etmelerine yönelik teklifi
ise GKRY’den kabul görmedi.46
ROMANYA:

2011 yılından beri Türkiye ile stratejik ortaklık anlaşması bulunan ve Türkiye’nin Balkanlarda ekonomik ilişkiler bakımından
bir numaralı partneri olan Romanya ile 2014 yılında önemli bir
sorun yaşanmadı. Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret eden Devlet Başkanı Traian Băsescu, başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak
üzere Türk yetkililerle güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde
bulundu. Romanya-Türkiye ilişkilerinin her alanda mükemmel olduğunu ve Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediklerini belirten Băsescu, özellikle gıda, inşaat ve enerji alanlarında Türk şirketlerinden
yeni yatırımlar beklediklerini söyledi.47
Türkiye-Romanya ilişkilerinin adeta ana aktörleri olan Türk
işadamlarının Romanya’daki yatırım faaliyetleri 2014’te de devam etti. Şişecam şirketi, Romanya’da satın aldığı GlassCorp S.A.
şirketine 85 milyon dolarlık yeni bir yatırımda bulunarak tesiste
otomotiv camları üretimini başlattı. Bu yatırımın açılış törenine
Romanya Başbakanı Victor Ponta da katılarak bir konuşma yaptı.48 Bir diğer Türk şirketi Beko’nun sahibi bulunduğu Arctic adlı
beyaz eşya markası da 2014 yılını Romanya’da pazar lideri olarak
kapattı.49 Romanya’da hâlen birçok sektörde 7 bin kadar Türk şirketinin 5.5 milyar dolar civarında sermayeyle faaliyet gösterdiği
bilinmektedir.50
SIRBISTAN:

Türkiye-Sırbistan ilişkileri ise 2014’te ufak sorunlara sahne
oldu. Ekim 2013’te Başbakan Erdoğan’ın Kosova ziyaretinde kullandığı “Kosova Türkiye’dir, Türkiye Kosova’dır” sözleri Sırbistan’da
hoşnutsuzluk meydana getirmiş, Cumhurbaşkanı Nikolić bu sözle-
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ri “silahsız saldırganlık” olarak nitelendirirken, dönemin başbakanı
Dačić de “doğrudan provokasyon” ifadesini kullanmıştı.51 Sırbistan
hükümeti, Türkiye ve Bosna-Hersek’le beraber yürütülen üçlü mekanizma toplantılarına katılmama kararı almıştı.
Türkiye ile Sırbistan arasında yaşanan bu soğukluk 2014 yılındaki temaslarla bir ölçüde giderildi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Ocak ayında Sırbistan’ın en çok okunan gazetelerinden Blic’e
verdiği mülakatta, bu sözlerin siyasi ve yayılmacı bir maksadının
olmadığını, yalnızca Türkiye ile Kosova arasındaki yakınlığı belirtmek için kullanıldığını belirtti.52 Davutoğlu, 10 Haziran tarihinde Sırbistan’a resmi bir ziyarette bulunarak cumhurbaşkanı ve
başbakan da dahil olmak üzere birçok siyasetçi ile görüştü. Davutoğlu’nun diyalog ve işbirliğinin artırılmasına yönelik çağrılarına
Sırbistan hükümet yetkilileri de destek vererek Türkiye’den daha
fazla yatırım beklediklerini dile getirdiler. Türkiye ayrıca bir iyi
niyet göstergesi olarak Sırbistan’da Mayıs ayında gerçekleşen sel
felaketinde zarar görenlere acil ihtiyaç malzemesi, gıda, yiyecek ve
eşya yardımında bulundu.53
Öte yandan, yıl içerisinde gerçekleşen birkaç olay Sırbistan’da
Türkiye’ye karşı tepkileri canlı tuttu. Temmuz ayında Sırbistan
ve Bosnalı Sırp basınında Başbakan Erdoğan’ın Bosna-Hersek’te
yeniden bir çatışma olması durumunda 100 milyon Türk’ün
Boşnakları destekleyeceğini söylediğine dair haberler yayınlandı.
Haberler üzerine Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vučić, RS Cumhurbaşkanı Milorad Dodik’i Belgrad’a çağırarak konuyu istişare
etti. Vučić, Sırbistan’ın Türkiye ile iyi ilişkileri korumak istediğini
belirterek Türkiye’yi Balkanlardaki hassasiyetleri dikkate almaya
çağırdı. Türkiye dışişleri yetkilileri ise böyle bir ifadenin kullanılmadığını ifade etti.
Kasım ayında İstanbul’da oynanan Galatasaray-Kızılyıldız basketbol maçından önce çıkan kavgada bir Sırp taraftarın öldürülmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeniden kısa süreli bir gerginliğe
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sebep oldu. Her ne kadar cinayetin siyasi bir boyutu olmasa da özellikle Galatasaray antrenörünün olaylar devam ettiği sırada yaptığı
basın toplantısında kullandığı ifadeler, Sırp siyasetçiler ve kamuoyu
tarafından sert bir biçimde eleştirildi. Olaydan sonra Türkiye’nin
Belgrad Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenlenirken
Sırbistan hükümeti Türkiye’den faillerin yakalanması konusunda
talepte bulundu. Türkiye’den de başta Başbakan Davutoğlu olmak
üzere yetkililer Sırbistan’a bu konuda güvence vererek gerginliğin
daha fazla büyümesini önlediler. Olayla ilgili soruşturma başlatılarak şüpheliler gözaltına alındı.
Son yıllarda gerek Türkiye, gerekse Sırbistan hükümetinin ikili
ilişkileri geliştirme yönünde gayret gösterdiği görülmektedir. Bununla beraber, özellikle Sırp toplumunda Türkiye’ye yönelik olumsuz
bakışın halen bir ölçüde varlığını sürdürmesi54 zaman zaman ufak
kıvılcımların ülke siyaseti üzerinde baskı oluşturmasına ve Türkiye’ye
karşı tavır alınmasına sebep olabilmektedir. Yine de yukarıda sayılan
gelişmelerin ancak anlık etkileri olmuş, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde kayda değer ve uzun süreli bir çatlak meydana gelmemiştir.
KARADAĞ:

Balkanların en küçük ülkesi Karadağ ile 2014 yılında askeri
alandaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. 4
Haziran’da Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen 8.
Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı’na katılan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile Karadağlı mevkidaşı tarafından
iki ülke arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzaladı. Anlaşmada Türkiye ve Karadağ’ın
askeri kurumlarının eğitim, tatbikat, savunma sanayii, donanım,
askeri istihbarat, lojistik, sağlık, arşiv, yayıncılık, bilgi alışverişi ve
haritacılık gibi çok sayıda alanda işbirliği yapması kararlaştırıldı.
Böylelikle Türkiye ile Karadağ arasında askeri alanda ilk ikili anlaşma imzalanmış oldu.55
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HIRVATISTAN:

2014 yılı içerisinde Hırvatistan ile ilişkilerde kayda değer bir
olay meydana gelmedi. 29 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Joško Klisović’in de
katıldığı Türk-Hırvat İş Forumu’nda iki ülke arasındaki ekonomik
ilişkiler ele alındı. 19 Aralık’ta ise Hırvatistan Başbakan Yardımcısı
ve Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Vesna Pusić Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili
ve bölgesel konuları değerlendirdi. Pusić, ülkesinin Türkiye’nin AB
üyeliğine tam destek verdiğini açıkladı.56
EKONOMIK İLIŞKILER

Türkiye’nin Balkanlarla olan ticari ilişkileri ana hatlarıyla değerlendirilecek olursa 2008’deki ekonomik kriz sonrasında gösterdiği
yükseliş trendini 2014 yılında da koruduğu söylenebilir. TÜİK’in
kesin olmayan verilerine göre, Balkan ülkeleriyle olan ticaret 2014
yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık
yüzde 3.2’lik artış gösterdi. Bu ülkeler arasında AB’ye üye olanlar
ile olmayanlar arasında kayda değer bir farklılık göze çarpmaktadır. Türkiye’nin Balkanlarla olan ticaretinin yüzde 88 gibi büyük
bir bölümünün gerçekleştirildiği AB üyesi ülkelerle (Bulgaristan,
Hırvatistan, Romanya, Slovenya ve Yunanistan) olan ticaret hacmi
yüzde 1.85 artarken, AB üyesi olmayan Batı Balkan ülkeleriyle (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan) olan ticaret hacmi yüzde 14.9 gibi büyük bir artış göstermiştir.
Bu durum Türkiye’nin bu ülkelerle yeterince kuvveden fiile geçmemiş olan ticari bağlarını kuvvetlendirmek için harcadığı çabaların
meyve verdiğinin bir işareti olarak değerlendirilebilir. Türkiye’nin
bölgeyle olan ticaret dengesi bakımından da 2014 yılının ilk 10 ayı
için olumlu bir görüntüden söz edilebilir. Bir önceki yılın ilk 10
ayında 2 milyar Euro’nun üzerinde ölçülen dış ticaret açığı, 2014
yılında 1.15 milyon Euro’ya gerilemiştir.
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1.650.920.915

271.568.771

413.085.792

853.967.246

975.318.448

4.269.105.740

Romanya

Sırbistan

Slovenya

Yunanistan

BB6 TOPLAM

AB5 TOPLAM

İthalat

7.318.360.100

6.980.103.778

338.256.322

2.654.498.733

189.172.764

154.644.046

2.261.655.021

51.295.150

6.082.696

7.845.064

117.229.947

1.757.547.313

77.878.703

40.510.663

İhracat

5.906.221.404

4.796.588.721

1.109.632.683

972.185.515

465.499.326

313.751.535

1.877.474.251

210.181.562

172.025.408

21.080.882

184.792.969

1.296.636.660

199.331.398

193.261.898

İthalat

7.060.425.830

6.661.170.497

399.255.333

2.551.051.605

187.026.885

173.602.806

2.072.441.421

48.361.518

7.943.569

5.264.329

86.865.844

1.763.784.742

103.609.873

60.473.238

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı. BB6=Batı Balkanlar, AB5=AB üyesi ülkeler. 2014 verileri tahminidir.
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12.62

12.36
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17.97
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-3.52

-4.57
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-8.37
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49.28
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Daha önce de değinildiği gibi, altyapı eksiklikleri ve artan işsizlik dolayısıyla Balkan ülkelerinden Türkiye’ye daha fazla yatırım
yapılmasına yönelik talepler son yıllarda sıklaşmıştır. Bölgede çok
sayıda yatırım fırsatı olduğunu vurgulayan yetkili ve siyasetçiler,
Türk şirketlerinin bunlardan yararlanmasını ve böylelikle Türkiye
ile ekonomik ilişkilerinin gelişmesini arzuladıklarını dile getirmektedirler. Bu çağrılara karşılık son yıllarda Türkiye’den bölgeye giden
yatırımlar 2000’lerin ilk yarısına nazaran önemli artış göstermiştir.
2014’ün ilk üç çeyreğine bakıldığında, Türkiye’den 11 Balkan
ülkesine giden net doğrudan yatırım miktarı yaklaşık 63 milyon
dolar olarak ölçülmüştür. Yatırımlar kümülatif olarak artmakla beraber artış hızının geçmiş yıllara nazaran düşük kaldığı görülmektedir. Bu yavaşlamanın ana sebebi olarak Kosova’da önceki yıllarda
Türk şirketlerince üstlenilen büyük projeler sayesinde artan yatırımların 2014’te görece düşük bir seyir izlemesi gösterilebilir. Nitekim Kosova dışındaki ülkelere giden yatırımlar bir önceki yılın aynı
dönemine göre artmıştır.
Türkiye’den Giden Yurtdışı Yatırımlar (Net, Milyon Dolar)
2009
Arnavutluk
Bosna-Hersek

2010

2011

2012

2013

2013
(ilk 3 çeyrek)

2014
(ilk 3 çeyrek)

0

3

5

5

10

7

12

21

61

22

7

3

0

0

Bulgaristan

13

1

18

7

13

1

1

Hırvatistan

15

3

47

103

0

23

23

Karadağ

0

4

0

0

11

0

0

Kosova

19

6

46

81

113

101

10

0

8

71

12

5

0

0

Makedonya
Romanya

20

20

27

32

20

14

6

Sırbistan

3

3

0

7

4

0

0

Slovenya

0

0

4

0

0

0

0

Yunanistan
TOPLAM

0

2

0

21

3

11

11

91

111

240

275

182

157

63

Kaynak: TCMB, Kosova Merkez Bankası. Kosova verileri Avrupa Merkez Bankası’nın yıllık
ortalama kurları esas alınarak Euro’dan ABD Doları’na çevrilmiştir. Değerler yaklaşıktır.
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DIĞER İLIŞKILER

Yıl boyunca Türkiye’nin Balkanlar ile sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını güçlendirecek faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin Balkanlardaki en etkin kurumlarından olan TİKA, faaliyet
gösterdiği altı Balkan ülkesinde eğitim, sağlık, altyapı ve kalkınma
projelerini devam ettirmiştir. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Balkanlar Burs Programı adı altında
bölgeden çok sayıda öğrenciye Türkiye’de öğrenim görme imkânı
sağlamıştır. Sağlık Bakanlığı, bu yıl dokuz Orta ve Doğu Avrupa
ülkesini kapsayan Balkan Acil Sağlık Hizmetleri Projesi’ni (BASEP) resmen başlatmış ve bu kapsamda ilk olarak Arnavutluk ve
Kosova’dan gelen bir grup sağlık personeline acil sağlık eğitimi verilmiştir. Halen Balkanların en önde gelen haber ajanslarından olan
Anadolu Ajansı, birkaç yıldır faaliyette bulunan Boşnakça servisinin yanı sıra Arnavutça servisini kurarak bölge Arnavutlarına da
doğrudan ulaşmaya başlamıştır. Balkanların altı ülkesinde kültür
merkezleri bulunan Yunus Emre Enstitüsü dil öğretimi ve kültür
faaliyetlerini sürdürürken Diyanet İşleri Başkanlığı, din ve eğitim
işlerinde Müslüman topluluklara desteğini devam ettirmiştir. 2014
yılında ayrıca yüksek öğretim alanında bölgesel işbirliği için önemli
bir adım atılmış, Balkanlarda faaliyet gösteren 36 üniversite Balkan
Üniversiteleri Birliği (BAUNAS) adı altında Edirne merkezli bir
birlik kurmuşlardır.57
SONUÇ

IŞİD’in güçlü bir aktör olarak ortaya çıkışı ve Ukrayna krizi gibi
küresel meselelerin yaşandığı 2014 yılında, Balkanlar çoğu uluslararası aktörle birlikte Türkiye’nin de dış politika öncelikleri arasında
yer almadı. Böylelikle Türkiye, önceki yıllarda üstlendiği türden
bölgesel ölçekte siyasi girişimlerde bulunmayarak, ülke ve toplumlarla ikili ilişkilerini geliştirme yoluna gitmekle yetindi. Yıl boyunca
Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler büyük ölçüde olaysız
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seyrederken önceki yıllardaki genel eğilimini devam ettirdi. Gerek
Türkiye, gerekse Balkan hükümetleri, karşılıklı diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik irade ortaya koyarken Balkan ülkeleri birçok kez Türkiye’den daha fazla yatırım beklediklerinin altını
ısrarla çizmiştir. Bununla birlikte Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı
seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ağustos’ta gerçekleşen yemin
töreninde Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bosna-Hersek’in devlet başkanı, Sırbistan’ın meclis başkanı, Romanya’nın başbakan, Yunanistan ve Karadağ’ın da başbakan yardımcısı
düzeyinde temsil edilmesi, Balkan ülkelerinin Türkiye’yle ilişkilere
verdiği önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
Türkiye hükümeti de Balkanlar ile ilişkilere verdikleri özel önemi bölgeye sık sık yapılan ziyaretlerle ortaya koymuştur. AK Parti
hükümetinin, özellikle Batı Balkanlarda Müslümanların yaşadığı
bölgelerle olan güçlü bağlara yaptığı vurgu bilhassa dikkat çekicidir.
30 Mart yerel seçimlerinin ardından Başbakan Erdoğan yaptığı konuşmada “Balkanlarda Bosna-Hersek’te, Makedonya’da, Kosova’da,
Avrupa’nın tüm kentlerinde yürekleri bizimle atan… kardeşlerime
teşekkür ediyorum” diyerek AK Parti’nin sahip olduğu toplumsal
desteğin içerisinde bu üç ülkede yaşayan Müslümanların önemli bir
yerinin bulunduğunu ima etmiştir.58
Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki pürüz noktaları olarak, Yunanistan ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularındaki anlaşmazlık, Sırbistan ve Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti’nde
Türkiye’ye yönelik olumsuz bakışlar ve Bulgaristan’da yükselen aşırı
milliyetçilikten söz edilebilir. Özellikle Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervlerinin sınırlandırılması ve kullanımı konusunda ortak
hareket eden Yunanistan ile GKRY’nin Türkiye ve KKTC ile yaşadıkları görüş ayrılıkları bir sonuca bağlanmadığı takdirde gelecekte
daha büyük tartışmalara, hatta krizlere yol açabilir. Ayrıca Kıbrıs sorununun çözümünde bir anlaşma zemininin oluşmasının da büyük
ölçüde enerji politikalarına endeksli olduğu görülmektedir.59
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Avrupa Birliği’nin bundan sonraki genişlemesinin öngörüldüğü, fakat üyelik sürecinin oldukça yavaş ilerlediği Batı Balkanlarda
Almanya’nın giderek daha fazla inisiyatif almaya başlaması Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. 28 Ağustos’ta Berlin’de düzenlenen Batı Balkanlar konferansında bu ülkelerin liderleri bir araya
getirilerek aralarındaki sorunların giderilmesine ve AB sürecinin
hızlandırılmasına yönelik girişimlerde bulunuldu. Yine Berlin’de 5
Kasım tarihinde bu sefer dışişleri bakanları düzeyinde yapılan Batı
Balkanlar konferansına Birleşik Krallık da katıldı. Her ne kadar AB
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker önümüzdeki beş yıl boyunca AB’ye yeni bir üyenin alınmayacağını belirtmişse de60 Batı
Balkanların entegrasyonu konusunda önümüzdeki yıllarda yeni
adımların atılması bekleniyor.61 Son yıllarda Türkiye ile Batı Balkanlar arasında siyasi, ekonomik ve toplumsal bağların güçlenmesi,
bölgede Türkiye’nin ayrı bir kutup olarak ortaya çıktığı şeklinde
yorumlara sebep olmaktaydı. Halen AB’ye üyelik müzakereleri
devam eden Türkiye’nin Batı Balkanlara yönelik yeni girişimlerde
kapsam dışı bırakılması, AB’nin (ve özellikle Almanya’nın) bölgeyi
kendi tarafına çekerken aynı zamanda Türkiye’den uzaklaştırmak
istediğine dair yorumlara sebep olmaktadır.62 Türkiye ise bir taraftan bu ülkelerin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini
desteklemekte, diğer yandan AB ve Rusya gibi aktörlerin Balkanlar
üzerindeki nüfuzunun dengelenmesi amacıyla Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci (GDAÜ) çerçevesinde bölgesel işbirliğinin güçlenmesine yönelik çaba sarf etmektedir.
2014 yılında Türkiye’nin Balkanlarla olan ekonomik ilişkileri genel anlamda olumlu ve istikrarlı bir seyir izlemiştir. Bir yıl öncesine
göre bölgeye yapılan ihracat miktarı artarken bölgeden yapılan ithalat azalmıştır. Bölge ekonomilerinde yaşanan ekonomik daralmanın
bir sonucu olarak okunabilecek olan ithalattaki düşüş, Türkiye’nin
Balkanlar karşısındaki dış ticaret açığının önemli oranda küçülmesini sağlamıştır. Bu durum Türkiye açısından kısa vadede olumlu bir
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gelişme gibi görünmekle beraber, Balkanların ekonomik büyüme ve
kalkınması bakımından aslında istenmeyen bir durumdur.
Türkiye’nin bölgedeki yatırımları da 2014 yılında artmaya devam
etmiştir. Buna karşılık, yatırımlardaki artış hızının son birkaç yıldır
ivme kaybetmekte olduğu dikkat çekicidir. Altını çizmek gerekir ki,
Türkiye’nin Balkanlardaki ekonomik varlığının 2000’lerin ikinci
yarısından itibaren gösterdiği büyük artış Türkiye’nin dinamizmi
ve ekonomik gelişiminden olduğu kadar bazı yatırımcı ve ihracatçı ülkelerin global krizden zarar görmelerinden de kaynaklanmıştır.
Dolayısıyla bu dönemde Türk yatırımlarının gösterdiği etkileyici artışın bundan böyle şartlar ne olursa olsun aynen devam edeceğini
kesin olarak iddia etmek yanlış olacaktır. Avrupa ekonomileri içinde
bulundukları krizi atlattıkça Türk şirketleri Avrupalı yatırımcılarla birçok alanda rekabete girişmek zorunda kalabilir. Rusya, Çin,
Körfez ülkeleri ve Azerbaycan gibi diğer ülkelerden yatırımcıların da
giderek daha fazla ilgi gösterdiği bölgede gelecekte yatırım ve ihracat
konusundaki rekabetin daha da çetinleşeceği kuşkusuzdur.
KRONOLOJI
5 Şubat
Romanya Devlet Başkanı Traian Băsescu Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu.
12 Şubat
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bosna-Hersek’e bir günlük
çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
27 Şubat
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Vigenin’in davetlisi olarak Bulgaristan’a gitti.
10 Nisan
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Saraybosna’da
Türkiye-Bosna Hersek İş Forumu düzenlendi.
18 Nisan
Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati Türkiye’yi ziyaret etti.
Görüşmelerde Türkiye ile Arnavutluk arasında yüksek düzeyli işbirliği mekanizması kurulması üzerinde mutabakata varıldı.
22 Nisan
Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Kosova’yı ziyaret ederek
resmi temaslarda bulundu ve bazı açılış ve etkinliklere katıldı.
9-11 Mayıs TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve bir grup milletvekili Romanya’yı ziyaret etti ve Bükreş’te düzenlenen Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Parlamenterler Asamblesi (GDAÜ PA) toplantısına katıldı.
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11 Mayıs

14 Mayıs
10 Haziran
15 Eylül
14-16 Ekim

29 Kasım

5-6 Aralık
23 Aralık

Bosna-Hersek Üçlü Başkanlık Konseyi’nin Boşnak üyesi ve
konseyin dönemsel başkanı Bakir Izetbegović, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Saraybosna’da düzenlenen Saraybosna İş Forumu’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu Sırbistan’a resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.
Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski başkanlığında bir heyet
Türkiye’ye gelerek çeşitli şehirlerde temaslarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Karadağ’ın Budva kentinde Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci toplantısına
katıldı.
Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos
Venizelos Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.
Başbakan Davutoğlu, Atina’da düzenlenen Türkiye-Yunanistan
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 3. toplantısına katıldı.
Başbakan Davutoğlu Makedonya’yı ziyaret ederek bir dizi temasta bulundu.
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2015 yılı itibariyle Orta Asya cumhuriyetleri bağımsız devlet statülerinde neredeyse çeyrek asırlık bir geçmişe sahip oldular. Bu süreç zarfında dünya siyasetinde ve küresel ekonomide
büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandı. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nde de gerek iç ve dış politika dinamiklerinde
ve gerekse ekonomik şartlarda önemli değişimler meydana geldi.
Tüm bu siyasi ve ekonomik değişim ve dönüşümlerin ışığında Türkiye’nin dış politikasında hem Orta Asya, hem de diğer bölgelere
yönelik yaklaşım ve davranışlarda yenilikler görülmekle birlikte ana
eksende dış politika bürokrasisinin geleneksel çizgisi ile uyumlu biçimde bazı sürekliliklerin de korunduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye’nin dış politika yapımını belirleyen en güçlü iç ve dış
faktörleri Orta Asya çerçevesinde ele almak aydınlatıcı olabilir. Tür-
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kiye’nin uluslararası sistem ve güç dağılımı dinamikleri içinde kendine biçtiği yeni rol ve kimlik önemlidir. Bu bakımdan konuyu ele
alırsak, Türkiye içte yaşanan dönüşüm ve değişimlerin ivmesi ile dış
politikasında daha aktif bir döneme girmiştir. İç siyasette güçlenen
muhafazakâr siyasi kimlik ve bunun arkasındaki Anadolu sermayesi
iç siyasetin her alanında olduğu gibi Türkiye’nin Orta Asya politikasında da etkendir. Aynı şekilde küresel ekonomideki değişim dalgaları da Türkiye’yi derinden etkilemektedir. Küresel siyasette çok
kutupluluğa doğru yönelim, büyük şirketlerin dünya üretiminde
giderek artan payları, sanayisizleşme eğilimi, gelir dağılımında hem
küresel ölçekte ve ülkeler arasında, hem de ülkelerin kendi içindeki
bölgeler arasında artan uçurum altı çizilecek önemli sistemik faktörlerdir. Dünya siyasetinde demokratikleşme alanında son on yıldır deneyimlenen ters ivme yine önemli bir not olarak belirtilebilir.
Türkiye’nin AK Parti iktidarında ve özellikle de Ahmet Davutoğlu’nun dış politika anlayışında stratejik özerklik arayışı vardır.
Davutoğlu doktrinini şu şekilde özetleyebiliriz: Türkiye’yi çevreleyen yakın kara ve deniz havzaları, coğrafi olarak yerkürenin merkezini, tarihî olarak da insanlık tarihinin ana damarının şekillendiği
alanları kapsamaktadır. Uluslararası ve bölgesel denklemler Türkiye’yi en yakın havzasından başlayarak dışa açılmaya itmektedir.
Bunun içindir ki Türkiye’nin stratejik derinliğinin yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta bağlantıları ile yeniden tanımlanması ve bu
derinliğin jeopolitik, jeoekonomik ve jeokültürel boyutlarının dış
politika parametreleri olarak kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Davutoğlu doktrini doğrultusunda Türkiye kendi kültür coğrafyasında ikili ilişkilerinde ticari ve kültürel etkileşimleri arttırmaya yönelik politikalar izlemektedir. Bu çerçevede
Türkiye’nin devlet bürokrasisinde pek çok yeni kurum ve kuruluş
ihdas edilmiştir. Türkiye’nin Orta Asya ülkeleri ile ilişkileri özelinde
ve genel dış politikasında TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri,
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Eximbank gibi resmi veya yarı resmi kurumların yanında özel girişimciler tarafından işletilen eğitim ve kültür faaliyetleri ve ayrıca
dünyanın pek çok ülkesinde popüler hale gelen Türk dizileri işlevsel
roller üstlenmektedir.
Türkiye’nin Orta Asya cumhuriyetleri ile beraber Pakistan ve
Afganistan arasındaki dış ticaret ilişkilerinin genel durumuna Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan rakamlarla göz
atmakta fayda var. 2014 yılı genelinde Türkiye yaklaşık 157 milyar
dolarlık ihracat yapmıştır. Sadece Irak’a satılan mal ve hizmet toplamı (10 milyar dolar civarı) Orta Asya ülkeleri dâhil tüm Türk
cumhuriyetleri toplamından fazladır. Dolayısı ile ekonomik ve ticari anlamda Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerin potansiyelin oldukça
altında ve sınırlı olduğu söylenebilir. Türkiye’nin kültürel coğrafyasında işbirliği potansiyelini arttırma ihtiyacının farkında olan AK
Parti hükümeti bu alanda yeni girişimler yapılacağının sinyalini
vermektedir. Örneğin, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefi için kültür coğrafyasına
odaklandıklarını belirtmiştir. Orta Asya ve Kafkaslar ‘da Türk dizi
ve filmlerinin veya sanatçılarının çok üst düzeyde kabul gördüğünü
kaydeden Bakan Zeybekci, “Bu tip bölgelerde tüketim alışkanlıklarını etkilemede avantajlıyız. Kültür coğrafyası Orta Asya, Kafkaslar
için yeni planlar hazırladık” beyanında bulunmuştur.1
Tablo 2’de görüleceği üzere Türkiye’nin dış ticaret hacmi içinde
Orta Asya ülkelerinin payı çok düşüktür. Ne Orta Asya ülkeleri, ne
de Pakistan veya Afganistan Türkiye’nin en yoğun dış ticaret yaptığı
ilk 20 ülke arasında yer almamaktadır. 2014 yılı geçici verilerine
göre, Türkiye’nin yaklaşık olarak 400 milyar dolarlık dış ticaretinde
Türkmenistan yaklaşık 2.8 milyar dolar, Kazakistan 2.05 milyar dolar, Özbekistan 1.3 milyar dolar, Pakistan 640 milyon dolar, Kırgızistan 480 milyon dolar, Tacikistan 420 milyon dolar ve Afganistan
200 milyon dolarlık paya sahiptir. Dış ticarette olduğu gibi doğrudan yatırımlar konusunda da Türkiye’nin Orta Asya ile ilişkilerinin
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istenen düzeyde olduğu söylenemez. Türkiye’den genelde küçük ve
orta ölçekli işletme sahipleri Orta Asya cumhuriyetlerinde tekstil,
inşaat, enerji ve gıda sektörlerinde yatırım yapmaktadır. Türk Müteahhitler Birliği’nin verilerine göre, inşaat yatırımları yapılan Orta
Asya ülkelerinin başında Türkmenistan ve Kazakistan gelmekte,
Özbekistan üçüncü sırada yer almaktadır.
Tablo 2: Türkiye’nin Orta Asya Ülkeleri İle Dış Ticaret Rakamları
(1.000 ABD doları)
Afganistan’dan ithalat
Afganistan’a ihracat
Kazakistan’dan ithalat
Kazakistan’a ihracat
Kırgızistan’dan ithalat
Kırgızistan’a ihracat

2014

2013

2012

2011

14.258

10.721

6.461

4.795

182.795

228.231

289.915

275.969

1.152.993

1.760.115

2.056.086

1.995.115

964.220

1.039.420

1.068.625

947.822

55.437

36.964

45.226

52.123

423.852

388.336

257.470

180.241

Özbekistan’dan ithalat

722.816

815.417

813.287

939.882

Özbekistan’a ihracat

596.018

562.526

449.884

354.490

Pakistan’dan ithalat

399.240

436.651

555.012

873.131

Pakistan’a ihracat

240.926

285.901

276.127

213.672

Tacikistan’dan ithalat

148.093

371.358

345.178

324.283

Tacikistan’a ihracat

274.678

283.620

234.947

172.575

Türkmenistan’dan ithalat

572.348

653.815

303.507

392.712

Türkmenistan’a ihracat

2.230.970

1.957.484

1.480.052

1.493.336

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2014

Türkiye’nin Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerinde işlevsel role sahip kurumların başında TİKA yer almaktadır. Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş, kalkınma işbirliği süreçlerindeki değişimlere
paralel şekilde TİKA’nın koordinasyon yapısının gözden geçirildiğini belirtmiş ve ilaveten, 2013 yılında TİKA yardımlarının yüzde 33.7’sinin Afrika’ya yapıldığını, Güney ve Orta Asya’nın yüzde
21.83 ile ikinci sırada yer aldığını ifade etmiştir.2
Orta Asya ülkeleri ile Türkiye arasında işbirliği süreçlerinin kurumsal adreslerinden biri de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
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Konseyi (Türk Konseyi - TDİK) olup 2009 yılında kurulmuştur.
Türk Konseyi`nin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye liderlerinin katılımı ile gerçekleşen dördüncü zirve
toplantısı 5 Haziran 2014 tarihinde Bodrum’da yapılmıştır.3 Bu yılki zirveye misafir ülke olarak Türkmenistan Devlet Başkanı ile bakanlar da katılmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev
sahipliğinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen zirvenin
bu sefer ki ana teması turizm olarak belirlenmiştir.
Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerde önemli açılımlardan biri de Türkiye eğitim burslarıdır. Başbakanlık YTB tarafından son yıllarda hayata geçirilen önemli atılımlardan biri Türkiye Bursları programıdır.
Yalnızca 2014 eğitim döneminde Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu,
Güneydoğu Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden yaklaşık 4 bin kişi
Türkiye Burslusu olmaya hak kazanmıştır. Resmi istatistiklere göre,
Türkiye’ye gelen yabancı öğrenciler arasında Türk cumhuriyetleri
başı çekmektedir.4
Orta Asya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi bağlamında etkili
kuruluşlardan biri de Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’dur. Amaçları, görevleri ve çalışma alanları itibarıyla UNESCO ile örtüşen TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO milli komisyonlarının beşinci toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 18
Aralık 2014’te yapılmıştır. Toplantıda, Türk dili konuşulan ülkelerin UNESCO’da ortak hareket etmesi yönünde çağrılar yapılmıştır.
Türkiye’yi temsilen toplantıda bulunan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, TÜRKSOY ülkeleri
olarak UNESCO işlerini birlikte yürütme kararı aldıklarını daha
sonraki toplantılarda da bu konuda görüşmeler yaptıklarını söylemiştir. Oğuz, şöyle devam etmiştir: “UNESCO’da Türkçe konuşan ülkeler grubu oluşturarak orada sesimizin daha fazla çıkmasını
sağlayabiliriz. Bugün, dünya miras listesine hangi dosyaları ortak
sunabileceğimizi ve eğitim konusundaki ortak alanlarımızı nasıl
güçlendireceğimizi müzakere edeceğiz.”5
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Türk dış politikasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) belli
ölçüde işlevselliği söz konusudur. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde cami, mescit ve kültür merkezlerinin inşa edilmesi, eski yapıların
ve türbelerin onarılması, ilahiyat fakülteleri gibi dini eğitim veren
kurumların kurulması gibi politikalar geliştirilmiştir. Başbakan Ahmet Davutoğlu bir toplantıda şu noktaların altını çizmiştir: Yurtdışındaki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için DİB yurt
dışına açılmış, daha sonra Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya‘da faaliyetlerde bulunmuştur. Avrasya İslam Şurası, Afrika İslam Şurası ve
Balkan İslam Şurası gibi oluşumlar Türkiye‘nin aktif dış politikasına
paralel şekilde gelişmektedir. Başbakan Davutoğlu bu bağlamda söz
konusu bölgelerdeki dini miras, sosyal kültür ve dokuyu muhafaza
etme anlamında DİB’nın büyük hizmetler verdiğini belirtmiştir.6
Türkiye-Orta Asya ilişkilerinde önemli kurum ve kuruluşlardan
bahsettikten sonra 2014 yılındaki önemli bölgesel gelişmelere değinmek yararlı olacaktır. Rusya’nın Kırım’ın işgali nedeniyle küresel
siyaset sisteminde yaşadığı gerilimin yansımaları Türkiye’yi ve Orta
Asya ülkelerini doğrudan etkilemektedir. Dünya petrol piyasasındaki gelişmeler enerji ihracatına bağımlı durumdaki Kazakistan ve
Türkmenistan’ı ilgilendirmektedir; ayrıca, Kırgızistan ve Tacikistan
da Rusya’da çalışan gurbetçileri yoluyla dolaylı biçimde ve fakat derinden etkilenmektedir. Krizin diğer bir cephesinde ise Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımları karşısında söz konusu
ülkelerden gıda ithalatını kesen Rusya yönünü Türkiye’ye çevirmiştir.7 ABD, Avrupa Birliği, Avustralya, Norveç ve Kanada’dan gıda
ve tarım ürünü alımı, bir yıl süreyle durdurulmuştur.8 Başta ABD
olmak üzere Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik ambargosu ile Rusya
pazarı Türk firmaları için cazip bir hedef haline gelmiştir.9
Ukrayna krizinin derinleşmesi ve Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiğini duyurması Orta Asya ülkelerinde doğrudan ve sert biçimde
ifade edilmese de büyük bir sarsıntı ve korku ile karşılanmıştır.
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov çeşitli vesilelerle verdi-
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ği beyanatlarda Rusya’nın Ukrayna ve Kırım manevrasını ve ayrıca
Moskova’nın Kırgızistan ve Tacikistan’daki askeri faaliyetlerini açık
biçimde eleştirmiştir. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de Rusya ile beraber başlatılan Avrasya Ekonomik Birliği
sürecine Türkiye’nin dahil olmasını ve böylece muhtemel Rusya hegemonyasının kırılmasını amaçlamaktadır.10
Bu noktada Avrasya Ekonomik Birliği gelişmelerine göz atmakta fayda var. Eski SSCB coğrafyasında ekonomik bütünleşme süreçlerinde belli bir ivmelenme gözlenmektedir. Rusya, Beyaz Rusya ve
Kazakistan 29 Mayıs 2014’de Astana’da Avrasya Ekonomik Birliği
Anlaşması’nı imzaladılar. 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren
anlaşmayı Rusya Devlet Duma’sı 26 Eylül 2014’te onayladı. Avrasya Ekonomik Birliği, resmi olarak faaliyete geçmesinden kısa bir
süre önce ilk genişleme adımını da attı. Ermenistan ve Kırgızistan’ın birliğe üye olmasını öngören anlaşmalara imza atıldı.
Türkiye, Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği veya üyelik ihtimalini dile getirmiştir. Türkiye’den gelen bu istek, başta, Türkiye’nin AB üyelik sürecini hızlandırmak amacıyla AB’ye baskı yapma
çabası olarak algılanmış; ancak Ankara’nın pragmatik yaklaşımları
yorumları değiştirmiştir. Türkiye, Ukrayna’daki kriz yüzünden uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayı reddetmiş ve Rusya ile
ticari-ekonomik işbirliğini genişleterek karşılıklı ödemelerde ulusal
para birimlerini kullanmaya hazır olduğunu açıklamıştır.11
Küresel gelişmelerden ve Türkiye’nin dış politika yaklaşım ve
araçlarından bahsettikten sonra şimdi de Türkiye ile Orta Asya ülkelerinin ikili ilişkilerine değinelim.
TÜRKIYE-ÖZBEKISTAN EKONOMIK VE SIYASI İLIŞKILERI

Orta Asya nüfusunun yarısına ev sahipliği yapan Özbekistan,
Türkiye açısından da bölgenin kilit ülkesi konumundadır. Ancak,
iki ülke ilişkileri, Kerimov’un 1999’daki Türkiye ziyareti sonrası
gerginlik dönemine girmişti. 2005 Mayıs’ında Özbekistan’ın Andi-
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can şehrinde çıkan çatışmalar sonrasında Türkiye’nin tepkisi bardağı taşıran son damla olmuştu.
Özbekistan dünya pamuk ve altın üretiminde önemli bir yere
sahiptir. Altın rezervleri itibarıyla dünya beşincisi olan Özbekistan’ın
başkentindeki kuyumcularda Türkiye ve İtalya’dan ithal edilen altın ürünleri ağırlık taşımaktadır. Bir gazete haberine göre, 2014 yılı
Ağustos ayında Özbekistan’dan İsviçre’ye yüklü miktarda altın satışı
gerçekleştirilmiştir.12 Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerinde altın ve pamuk ürünlerinin işlenip dünya pazarlarına sunulması açısından büyük bir işbirliği ve kazan-kazan potansiyeli vardır.
Özbekistan’ın iç siyasetinde ve dış ilişkilerinde önem taşıyan konulardan biri de yurtdışına çalışmaya giden Özbek işçilerdir. Büyük
çoğunluğu Rusya, Kazakistan, Kore ve Türkiye’de bulunan Özbek
gurbetçilerin ailelerine gönderdikleri havaleler büyük tutarlardadır.
Sadece Rusya’dan resmi kanallardan gönderilen işçi havaleleri toplamı 6.7 milyar doları bulmuştur. Kendi ülkesinde aylık 300 dolar civarı bir gelir imkânı varken komşu ülkelerde 800 ila 1.000 dolar arası iş imkânlarının varlığı pek çok Özbek gencini cezbetmektedir.13
Özbekistan-Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 2013 yılında
1.379 milyar dolar iken 2014 yılında bir miktar azalma ile 1.318
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam ticaret hacmiyle Özbekistan, Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı 50. ülke iken, Özbekistan tarafından bakıldığında Türkiye en çok ticaret yapılan ilk
on ülke arasındadır. Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığınca sağlanan
verilere göre, hâlihazırda Özbekistan’da, başta tekstil, taahhüt,
gıda, otelcilik, inşaat malzemeleri ve plastik, ilaç ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, 100’ü temsilcilik olmak üzere toplam 700
kadar Türk sermayeli firma bulunmaktadır. Türkiye’de ise Özbek
sermayeli 114 firma bulunmaktadır.14 Toplamda 1 milyar doların
üzerinde olduğu tahmin edilen Türk yatırımlarının Özbekistan
ekonomisine yıllık yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat, 50 bin
kişilik istihdam sağladığı belirtilmektedir. Türk şirketleri tarafında
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Özbekistan’da gerçekleştirilen müteahhitlik işlerinin 2 milyar doları aştığı ifade edilmektedir.15
10-12 Temmuz 2014 tarihlerinde Türkiye’nin Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
Davutoğlu 10 Temmuz’da önce Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile görüşmüş ve aynı gün Cumhurbaşkanı İslam Kerimov tarafından kabul edilmiştir. Davutoğlu’nun ziyareti önemlidir; çünkü
Türkiye’den Özbekistan’a dışişleri bakanı düzeyinde 13 yıl aradan
sonra gerçekleştirilen ilk ziyarettir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu,
konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, iki ülke arasında 2006’dan bu
yana yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan bir durağanlık yaşandığını
ancak ilişkilerin tekrar istenilen düzeye çıkması için yoğun diplomasi yürüttüklerini ifade etmiştir.16
Türkiye - Özbekistan ilişkilerinin tekrar normalleşmesi yolunda
ilk adım 2012’de dışişleri bakanlarının New York’ta BM Genel Kurulu’nda bir araya gelmeleri ile olmuştu. Diğer bir yakınlaşma ise
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Soçi-2014 Kış Olimpiyat Oyunları
açılış töreni sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov
ile 10 Şubat 2014’te görüşmesi ile meydana gelmişti. Rus basını
bu zirve temasının 10 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşmiş olduğuna dikkat çekmiştir.17 İki ülke dışişleri bakanları son olarak 22
Mayıs 2014’te Şangay’da yapılan Asya İşbirliği ve Güven Arttırıcı
Önlemler Konferansı’nda (AİGK) bir araya gelmişlerdi. Davutoğlu, bu görüşmede, ilişkilere yeni bir ivme katma konusunda güçlü
bir siyasi irade oluştuğunu dile getirmiştir.18 Özbekistan-Türkiye
yakınlaşmasının diğer bir adımı 26 Eylül 2014’de görülmüştür. Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ve Türk mevkidaşı Çavuşoğlu,
BM toplantıları çerçevesinde New York’ta görüşmüş ve Özbekistan
Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığına destek
vereceğini açıklamıştır.
2014 yılı içinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından tadilat, donanım ve ekipman desteğinde bulunulan
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Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi Türk Dili Merkezi
düzenlenen törenle hizmete açılmıştır. TİKA Başkanı Serdar Çam
açılışı gerçekleştirmiştir. Cihan Dilleri Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Şuhrat Kayumov, 2008’de faaliyete geçen ve her yıl 200 dolayında öğrencinin Türkçe öğrenmekte olduğu söz konusu Merkez’in
yenilenmesi ile daha şimdiden Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilerin sayısında artış olduğunu belirtmiştir.19
Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Namık Erpul, ikili ilişkilerde yol haritası belirlemek açısından Karma Ekonomik Komisyon
(KEK), Karayolu Ulaştırması Komisyonu (KUK) toplantıları, sivil
havacılık görüşmeleri, ekonomi ve dış ticaret bakanlıkları arasında üst düzey ziyaretler yapıldığı takdirde ekonomik ilişkilerde yeni
bir tablo ortaya çıkacağının altını çizmiştir.20 Özbekistan’ın Ankara
Büyükelçisi Ulfat Kadirov, ticari ilişkilerin bundan çok daha öteye götürülebileceğini, tarımla birlikte sanayi konusunda da Türkiye’deki örnekleri yakından incelediklerini ifade etmiştir. Kadirov’un
aktarımına göre, turizm konusunda Türkiye, Özbek turistlerin ziyaret ettiği ülkelerin başında gelmektedir. Kadirov iki ülkenin turizm ilişkilerinin de potansiyelin çok gerisinde kaldığını, Özbekistan’da Türk tarihiyle ilgili 4 binden fazla tarihi yer bulunduğunu
belirtmiştir.21 Özbek vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin
de etkisiyle Türkiye’ye olan ilginin giderek arttığı belirtilirken, son
dönemde Türkiye’yi ziyaret eden Özbek turist sayısında ciddi bir
artış yaşandığı ve sayının 130 bine ulaştığı kaydedilmiştir. Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’den Özbekistan’a giden
turist sayısı 15 bin civarındadır.
TÜRKIYE-KAZAKISTAN EKONOMIK VE SIYASI İLIŞKILERI

Türk dış politikasında Kazakistan’ın yeri ve ağırlığı, Kazakistan’ın aktif, aynı zamanda yapıcı ve bütünleştirici dış politikası
sayesinde giderek artmaktadır. Türkiye-Kazakistan ilişkileri, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in 2009 yılında
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gerçekleştirdiği Türkiye resmi ziyareti ile yeni bir döneme girmiş
olup söz konusu ziyaret sırasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ikili ilişkilerin ivmelenmesine sebep olmuştur. Türkiye ve
Kazakistan’ın öncülüğünde Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi kurumsallaştırılmıştır. Kazakistan, Türk Konseyi’nin ve TÜRKPA’nın
kuruluşunda Türkiye ile birlikte önemli rol oynamıştır.
Türkiye ve Kazakistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Mayıs 2012’de kurulmuştur. Cumhurbaşkanı
Nazarbayev’in 11-12 Ekim 2012 tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında YDSK’nın ilk toplantısı düzenlenmiştir. YDSK mekanizmasıyla iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerini 3 yıl süreyle yönlendirecek Türkiye-Kazakistan Yeni Sinerji-Ortak Ekonomi Programı, 2012-2015 dönemini kapsamaktadır.
“Yeni Sinerji” Programı, Kazakistan-Türkiye endüstri bölgelerinin
kurulması gibi projeleri içermekte olup iki taraflı ticaret hacminin
10 milyar dolara, yatırım hacminin yıllık 500 milyon dolara ulaştırılması beklenmektedir. Eylem Planı’nın ticaret ve yatırım, sanayi, ulaştırma, bilim, inovasyon ve yeni teknolojiler, tarım, enerji ve
madencilik, bankacılık ve mali sektör, bölgesel işbirliği, sanayi bölgeleri ve teknoloji parklarının geliştirilmesi ile turizm ana başlıkları
altındaki işbirliklerini daha da geliştirmek ve konuların sistematik
bir bakış açısıyla ele alınarak, somut projelerle desteklenmesi amacına hizmet edeceği bildirilmiştir.22
Tablo 2’de görüleceği üzere Türkiye ile Kazakistan arasındaki
ikili ticaret hacmi 2012 yılında 3.1 milyar dolar, 2013 yılında 2.8
milyar dolar iken 2014 geçici rakamlarına göre 2.1 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, sermaye miktarı açısından ABD,
Güney Kore ve İngiltere’den sonra Kazakistan’da en büyük dördüncü yatırımcı ülke konumundadır. Ülkedeki yabancı sermayeli
şirket sayısı bakımından ise ilk sıradadır. Kazakistan’da Türk girişimciler özellikle gıda, ilaç-kimya, inşaat, otelcilik ve imalat sektörlerinde etkilidir.
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Türk inşaat firmalarının Kazakistan’da üstlendiği 400 civarında projenin toplam değeri 17.5 milyar dolar civarındadır.23
Türk şirketlerinin Kazakistan’da yaptıkları yatırımların toplam
değeri 2 milyar doları bulmuştur; Kazakistan’da 500’ün üzerinde
Türk-Kazak ortak sermayeli işletme faaliyetlerine devam etmekte
olup, tamamı Türk sermayeli şirketlerin sayısı 160 civarındadır;
aynı şekilde Türkiye’de bulunan Kazak sermayeli şirket sayısı da
150 civarındadır. Sonradan başkent ilan edilen ve yoğun bir inşaat
faaliyetine sahne olan Astana’da Türk müteahhitler önemli roller
oynamıştır. Kazak firmalarının ise özellikle petrol ve turizm sektöründe Türkiye’de gerçekleştirdikleri yatırımların toplam değeri
ise 500 milyon dolara yaklaşmıştır.
Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev 28 Ekim 2014 tarihinde Dubai’de yapılan İslam Ülkeleri Ekonomi Forumu toplantısında yaptığı konuşmada İslam ülkelerinin dünya enerji kaynaklarının yüzde 70’ini kontrol etmekteyken küresel gelirin sadece
yüzde 7.5’ine ve ticaretin 11.2’sine sahip olduğunu ifade etmiştir.24 Nazarbayev konuşmasında ülkesinin yeni kalkınma programı çerçevesinde BAE, Türkiye ve Malezya ile daha aktif ilişkiler
geliştirildiğini, değeri 2.5 milyar doları bulan 15 yeni projenin
başlatıldığını ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etmiştir.25 Nazarbayev ülkesinin 90 milyon hektarlık tarımsal arazisi ile
gıda güvenliğinin merkezi konumunda olabileceğini, İslami Kalkınma Bankası’nın fon desteği ile Kazakistan’da İslami bankacılığı
geliştirmek istediklerini ve bunun için Almatı’yı eski Sovyetler ve
Doğu Avrupa coğrafyasının İslami finans merkezi olarak geliştirmek istediklerini belirtmiştir.26
Türkiye turizm alanında Kazakistan pazarından aldığı yüzde
50’nin üzerinde payla yurtdışına giden Kazak turistler için birinci
tercih konumundadır. Türkiye’ye gelen Kazak vatandaşlarının sayısı 2011’de 316 bin, 2012’de 381 bin, 2013’te 425 bin olmuştur.27
Kazakistan Başbakan Yardımcısı İssekeshev Hazar Denizi kıyısında
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yer alan Kenderli’nin büyük bir turizm merkezi olarak inşa edileceğini, 600 bin civarında turist kapasitesinin tasarlandığını, 3 milyar
dolarlık proje içinde yat limanı, oteller, AVM’ler, stadyum ve golf
sahaları yer alacağını duyurmuş ve Türkiye’den bir yatırımcı ile bu
proje için görüşüldüğünü ifade etmiştir.28 Kazakistan Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev şöyle bir beyanda bulunmuştur: “Bizler görüyoruz ki kardeş Türkiye, bu alanda büyük
başarılara imza atmıştır. Kazakistan’da da özellikle doğa turizmi
gelişim göstermektedir. Mesela, günümüzde Türk firmaları, Hazar Denizi kıyısında turizm tesisleri olan Kenderli gibi bölgelerde
çalışmalarını sürdürmektedirler.29
Bu bağlamda Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattı
Kazakistan için dünya ulaşım hatlarına ve dolayısıyla pazarlara açılmayı sağlayacak stratejik öneme sahip kapılardan biridir. Kazakistan Büyükelçisi Tüymebayev’in aktarımına göre: “3 Aralık’ta Kazakistan, Türkmenistan ve İran devlet başkanları, Türkmenistan-İran
bağlantı hattının açılışına katıldı. Ülkelerimizi birbirine bağlayacak
bir diğer önemli demiryolu hattı, Kars-Tiflis-Bakü ve Aktau demiryolu hattıdır. Bu hattın da bir an önce devreye girmesini bekliyoruz.
Hazar Denizi’nin üzerinden ve güneyinden geçecek bu demiryolu hatları hayata geçirildiğinde, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve
yatırım hacminin ciddi bir artışa geçeceğine inanıyoruz.”30 Diğer
bir deyişle, Kazakistan-Hazar Ulaştırma Sistemi (KHUS), üretimi
artmakta olan, öncelikle Kaşağan deniz yataklarındaki petrolün
Hazar denizi üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattıyla
veya diğer petrol taşıma hatlarıyla uluslararası pazara ihracını sağlamaya yöneliktir.
Ulaştırma ve haberleşmenin önemine binaen TÜRKPA Genel
Sekreteri Candos Asanov, “Kazakistan için dış haberlerle ilgili tek
kaynak Rus medya kanalları. Farklı kanallarda bilgi akışı daha faydalı olur. Bunun için işbirliğini önemsiyoruz” şeklinde beyanat vermiştir. Anadolu Ajansı’nı ziyareti sırasında görüşlerini aktaran Asa-
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nov, “Kazakistan’da halkta Türkiye’ye ilgi var ama bilgi yok” diye
not düşmüş ve bilginin üçüncü kanallardan geldiğine, bu nedenle
eksik olduğuna işaret etmiştir. Birinci elden bilgi akışı sağlanmasının önemini vurgulayan Asanov, bunun için işbirliği yapılması
gerektiğini kaydetmiştir.31
Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrissov 29 Aralık 2014’te
Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında 2015 yılında Kazakistan’da yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin
hazırlıkları ele alınmış ve Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun ikinci toplantısı düzenlenmiştir. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği düzeyine yükseltildiğini hatırlatarak, 2015 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Devlet Başkanı
Nazarbayev’in eşbaşkanlığında Kazakistan’da ortak toplantı gerçekleştirileceğini kaydetmiştir.
Enerji alanındaki yatırım ve işbirliğine örnek olarak gazete
haberlerine göre, Türkiye’nin Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
ile Kazakistan’ın milli madencilik şirketi Tau-Ken Samruk arasında Kostanay şehrinde termal elektrik üretimi inşası için Aralık
2014’te anlaşma imzalanmıştır.32 Yine ekonomik işbirliğinin bir
göstergesi bağlamında Kazakistan’da resmi olarak çalışma izni
bulunan 32 bin kişi içinde Çin (yüzde 23) ve Türkiye’nin (yüzde 14) başı çektiği ifade edilmektedir.33 Ayrıca, her iki ülkenin
sermaye piyasalarında işbirliğini geliştirmek üzere 15 Eylül 2014
tarihinde Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır.34 Yapılan
çerçeve anlaşmasına göre, her iki borsanın piyasalar, kotasyon,
ürünler, teknoloji ve bilgi paylaşımı konularında işbirliği yapmaları öngörülmüştür.
Eğitim alanlarındaki karşılıklı yakınlaşmanın örnekleri olarak,
Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası
Türk-Kazak Üniversitesi’nin (AYÜ), Almatı’daki Süleyman Demirel Üniversitesi, Kazak-Türk Eğitim Vakfı (KATEV) bünyesinde fa-
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aliyet gösteren okulları saymak mümkündür.35 12 Aralık 2014 tarihinde Niğde Üniversitesi’nde, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi ve
AYÜ eski Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev’e
Türkiye-Kazakistan ilişkilerine katkılarından dolayı fahri doktora
unvanı verilmiştir.36 Törende yaptığı konuşmada büyükelçi, “Bu
alanda özellikle sizlerle çalışmamız lazım. İstanbul‘da bulunan Türk
Konseyi, Bakü’de Türk Parlamentosu, Astana’da Türk Akademisi,
Ankara’da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), bunların hepsi Türk dünyası için çok önemli faaliyet gösteren kuruluşlardır. Hep beraber çalışırsak etkili olacağımızı düşünüyorum”
şeklinde düşüncelerini aktarmıştır.37
TÜRKIYE-KIRGIZISTAN EKONOMIK VE SIYASI İLIŞKILERI

Orta Asya’nın en fakir iki ülkesinden biri olan Kırgızistan ile
ilişkiler oldukça ileri boyuttadır. Kırgız ekonomisi çok temel düzeyde ham madde üretimine dayalıdır. Ülkede üretilen ham pamuğun en önemli iki alıcısından biri Türkiye’dir ve diğeri de Rusya’dır.
Türkiye, Kırgızistan’a yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda Çin,
BAE, ABD, AB ülkeleri ile beraber başı çekmektedir.
Kırgızistan ile ikili ilişkiler 2011 yılında kurulan Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği Konseyi’yle (YDSK) “stratejik ortaklık” seviyesine
çıkarılmıştır.38 Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasında eğitim, kültür, ticaret ve ekonomik işbirliği, ulaştırma, iletişim, askeri ve diğer
alanlarda 200’e yakın anlaşma ve işbirliği belgesi imzalanmıştır. İki
ülke arasında bugüne kadar, özellikle cumhurbaşkanları düzeyinde,
çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirilmiştir.39
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 3 Haziran
2014’te Türk Dünyası Liderler Zirvesi için geldiği Ankara’da Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüşmüştür. Görüşmenin ardından liderler Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi
(YDSK) İkinci Toplantısı’na başkanlık etmiş ve mutabık kalınan
konulardaki anlaşmalara imza atmışlardır. Ayrıca liderler düzeyin-
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de iyi ilişkilerin diğer bir göstergesi olarak 9 Eylül 2014 tarihinde
Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, “Kırgız-Türk işbirliğinin derinleşmesine ve iki halk arasında dostluğun güçlendirilmesine yaptığı katkılarından dolayı” Kırgızistan Danaker Devlet
Nişanı verilmiştir.40
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 5 Haziran
2014’t.e Bodrum’daki Türk Konseyi toplantılarında, turizm sektöründe işbirliği olanaklarının araştırılması gerektiğine işaret etmiştir.
Kırgızistan’da doğal güzelliklerin yanında tarihi İpek Yolu üzerinde pek çok tarihi eserin bir cazibe merkezi yaratabileceğini, turizm
konusunda Türkiye’den tecrübe aktarımı ile tüm bölge ülkelerinin
kazançlı çıkacağını, Türkiye ile Kırgızistan arasında vizelerin kaldırılmasının önemli bir adım olduğunu, Kırgızistan’ın Issık-kul
bölgesinin turizmin geleceğinde önemli bir yer tutacağını, dağcılık,
sağlık ve doğa turizminde iddialı olduklarını ifade etmiştir.41
YDSK İkinci Toplantısı için Türkiye’ye gelen Kırgızistan Sağlık
Bakanı Dinara Saginbaeva ile Türk mevkidaşı Müezzinoğlu 5 Haziran 2014’te bir araya gelmiş ve sağlık alanında işbirliği anlaşması
imzalamışlardır. Müezzinoğlu, bu anlaşmalar çerçevesinde, Türkiye’nin sağlık yönetiminde, hastane otomasyonunda, ilaç takip sisteminde, bulaşıcı hastalıklarda, anne-bebek ölümlerindeki bilgi birikimi ve tecrübelerinin Kırgızistan’la paylaşılacağını dile getirmiştir.
Anlaşmada yer almamasına rağmen Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
talimatı ile TİKA’nın 10 milyon dolarlık yatırımla 40 yataklı bir
hastane inşasının gündeme alındığı ifade edilmiştir.42 Türkiye’nin
TİKA aracılığı ile Kırgızistan’a yaptığı kalkınma yardımları toplamda 790 milyon TL’yi bulmuştur.43
Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret ilişkileri 2002-2014
yılları arasında yaklaşık on kat artarak 2014 yılında yaklaşık 480
milyon dolarlık hacme ulaşmıştır. 26 Aralık 2014’te resmi bir ziyaret için Kırgızistan’a giden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
ile Kırgız mevkidaşı Tahirbek Sarpaşev bir araya gelmiştir. İki yet-
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kilinin katılımı ile 8. dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK)
toplantısının mutabakat zaptı imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, imzalanan
protokolün, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar düzeyine çıkarılması hedefine ulaşmak için yapılabilecek işbirliklerini içeren bir yol haritası işlevi göreceğini belirtmiştir. Ayrıca, Türk
müteahhitlik firmalarının, Kırgızistan’da bugüne kadar 689 milyon
dolar değerinde 65 proje üstlendiğine yer verilen bildirgede, firmaların, 2013 yılında 38 milyon 800 bin dolar tutarında 12 proje,
2014 Aralık ayı itibarıyla 27 milyon 500 bin dolarlık 2 proje üstlendikleri açıklanmıştır.44
Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerini etkileme potansiyeline sahip
bir gelişme de dijital yayıncılık alanıdır. Kırgızistan’ın uluslararası
taahhütleri çerçevesinde Temmuz 2014’de başlatılan projede Kasım ayında nihayete erişilmiş ve günümüzde sadece sekiz televizyon kanalının bulunduğu ülkede uydu ve dijital teknikle aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkenin kanallarının izlenmesi mümkün olabilecektir.45 Ulaştırma alanındaki yeni bir gelişme
ise şu şekildedir: Kırgız hükümeti aldığı kararla başkent Bişkek’i
uluslararası hava taşımacılığında bölgesel merkezlerden biri haline
getirmek istemektedir. Manas Havaalanı etrafında kurulacak uluslararası ulaşım ve lojistik merkezi için yarışan dokuz şirket içinde
Rusya, Güney Kore ve Türkiye şirketleri bulunmaktadır.46
2014 yılı içinde Kırgızistan’ın en önemli ihraç malı olan, Kumtor sahasındaki altın üretiminde yaklaşık yüzde 30’luk artış kaydedilmiştir.47 Buna rağmen, Kırgızistan ekonomisi 2014 yılında
Rusya ve Kazakistan’da başlayan ekonomik durgunluk nedeniyle
derinden etkilenmiştir. İşçi dövizlerinde ve Rusya ile Kazakistan’a
yapılan ihracatta ciddi miktarda azalma söz konusu olmuştur. 2014
yılının ilk 9 ayı itibarıyla doğrudan yabancı yatırımlar bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında azalarak 443 milyon
dolara gerilemiştir.48
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TÜRKIYE-TÜRKMENISTAN EKONOMIK
VE SIYASI İLIŞKILERI

Türkmenistan dış politikasını tanımlayan en önemli parametrelerden biri aktif tarafsızlık politikasıdır ki bu politika BM Genel
Kurulu tarafından 12 Aralık 1995’te tescillenmiştir. Türkmenistan,
İran’a yönelik ekonomik yaptırımlardan aktif tarafsızlık statüsü nedeniyle etkilenmemekte ve doğalgaz satışını sürdürmektedir.49
Türkmenistan, coğrafi konumu, güvenlik ihtiyaçları ve politik
ekonomi realiteleri gereği İran ve Afganistan ile ilişkilerine çok özel
bir önem atfetmektedir. Bu bağlamda en önemli dışsatım ürünü
olarak doğalgazın ve diğer enerji ürünlerinin üretimi ve sevkiyatı
konuları hayati önemi haizdir. Dünyada petrol fiyatları piyasa mekanizmaları ile belirlenirken doğalgaz için durum farklıdır. Ürünün
fiyatı tamamı ile boru hattına bağlıdır. ABD’nin Enerji İşleri İdaresi’nin verdiği bilgiye göre, Türkmenistan, doğalgaz rezervleri bakımından dünyanın altıncı büyük kaynağıdır.50 En son güncellenen
bilgilere göre Türkmenistan’ın ispatlanmış rezervi 46 trilyon varil
(İngiliz ölçüm birimine göre: 265 trillion cubic feet) kadardır.
Hâlihazırda Türkmen gaz üretim ve dağıtımını Rusya’nın
Gazprom şirketi üstlenmektedir. Türkmenistan liderleri ülkelerinin sabit boru hatları ve Rusya’ya aşırı bağımlı olma durumundan
kurtulmak, bu etkiyi en aza indirgemek ve çeşitlilik yaratmak için
gayret sarf etmektedirler. Bunun içindir ki Aşkabat yönetimi, özellikle yakın çevresinde İran’a yönelik girişimlerini yoğunlaştırmıştır.
Coğrafi anlamda sıkışıklığını Hazar Denizi ve İran kanallarıyla aşmak isteyen Türkmenistan’ın Türkiye ile olan ilişkilerinde belirleyici olan konu ekonomik ilişkiler ve güvenliktir.
Tablo 2’de görülebileceği gibi Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi hızla artmaktadır. 2012 yılında yaklaşık 1.8 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 2013 yılında 2.6 milyar dolar ve
2014 yılı geçici istatistiklerine göre 2.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile Türkmenistan ticaret hacmi bakımın-
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dan Türkiye’nin Orta Asya’daki en büyük ticaret ortağıdır. Türkiye
Türkmenistan’dan enerji ve yakıt ürünleri, tekstil ve hafif sanayi
ürünleri, tarım ürünleri ve canlı hayvan ithal etmektedir. Türkmenistan ise Türkiye’den çeşitli hafif sanayi ürünleri, iletişim ve ulaştırma sanayii ürünleri, kimyevi ve sanayi işleme ürünleri almaktadır.51
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine katılması ikili ilişkilerin düzeyi hakkında ipucu vermektedir. 7
Kasım 2014’te Türkmenistan’a (ve Orta Asya’ya) cumhurbaşkanı
olarak ilk ziyaretini gerçekleştiren Tayyip Erdoğan, başbakan olarak yaptığı ziyaretlerle birlikte Türkmenistan’a beşinci kez geldiğini
ifade etmiştir. Erdoğan, Berdimuhamedov’un 28 Ağustos’taki cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda en üst düzeyde ve yoğun
bir şekilde devam ettiğini” belirtmiştir.
2014 yılında iki ülke arasında cumhurbaşkanı düzeyinde karşılıklı dört ziyaret gerçekleşmiş olup 7 Kasım 2014’te Aşkabat’ta
yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ulaştırma
ve enerji alanındaki işbirliğimiz Türkmenistan ile ilişkilerimize stratejik bir boyut kazandırıyor” şeklinde beyanda bulunmuştur. 7 Kasım görüşmesinin en can alıcı noktası Türkmenistan’dan doğalgazın
taşınması ile ilgili konu olmuştur.52 Tayyip Erdoğan “Görüşmelerimizde Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına
taşınmasına yönelik ortak vizyonumuzu bir kez daha teyit ettik”
şeklinde ifadede bulunmuştur.
Dünyanın en büyük dördüncü doğalgaz rezervlerine sahip Türkmenistan’ın doğalgaz üretimi büyük oranda Çin’e, Rusya’ya, İran’a
ve diğer eski Sovyet ülkelerine ihraç edilmektedir. Türkmenistan
enerji politikasında şimdilik Asya pazarına daha cazip bakmaktadır. Türkmenistan, Avrupa enerji güvenliğinde yer almak istese bile
Rusya ve İran’ın bunu engelleme potansiyeli bulunmaktadır.53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmen gazının Avrupa enerji güvenliğini sağlayacağını kaydederek, “Türkmen gazının Avrupa pazarına Türkiye üzerinden ulaşmasını sağlamak ve Avrupa enerji güvenliğinin giderilmesine büyük önem veriyoruz” şeklinde beyanda
bulunmuştur. Türkmen mevkidaşı Berdimuhamedov ile görüşmesinde Erdoğan, Türkmen gazının Avrupa’ya ulaşması için TANAP
(Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) projesinin başladığını ve bu
projede çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtmiştir.
İlk tahminlere göre 20 milyar dolar maliyeti bulunan TANAP projesinin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Azerbaycan’dan
başlayarak, Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk üzerinden
İtalya’nın güneyine kadar uzanacak boru hattıyla Türkiye’ye 6 milyar, Avrupa’ya ise 10 milyar metreküp doğalgaz taşınması hedefleniyor. Azerbaycan’ın Şah Deniz 2 sahasındaki BP konsorsiyumunun
üretimini de taşıması planlanan ve Güney Gaz Koridoru olarak da
bilinen TANAP sisteminde, 2023 yılında 23 milyar metreküp ve
2026 yılında da 31 milyar metreküp hacme ulaşılması hedeflenmektedir.54 Doğalgaz Azerbaycan’dan temin edilip, Yunanistan sınırında Arnavutluk ve İtalya’ya ulaşması için Trans-Adriyatik Boru
Hattı’na (TAP) bağlanacaktır. Bu hat, Rusya ve Güney Avrupa
arasındaki gaz akışının yerini almak için henüz yeterli olmasa da,
gelecekte AB’nin “Güney Gaz Koridoru” olarak adlandırdığı daha
geniş çaplı bir altyapı projesinin belkemiği olacaktır. Aslında bu
koridor eskiden Nabucco olarak bilinen Doğalgaz Boru Hattı projesinin yerini alan yeni projedir.55 Rusya, Hazar Denizi’ne kıyıdaş
iki ülkenin bu tarz bir anlaşma yapmasından ve denizi aşacak bir
boru hattı döşeme niyetinden endişe duyduğunu ifade etmiştir;
hatta projeler iptal edilmediği takdirde, Türkmenistan’ı askeri bir
saldırı ile tehdit etmiştir.56 Diğer bir gelişme ise basına şu şekilde
yansımıştır: 27 Ekim 2014’te Özbekistan ve Türkmenistan liderleri
Gurbangulu Berdimuhamedov ile İslam Kerimov Aşkabat’ta resmi
bir programda bir araya gelmiş olup iki lider Güney Gaz Korido-
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ru olarak bilinen Özbekistan-Türkmenistan-Hazar Denizi-Güney
Kafkasya hattı ile ilgili görüş birliğini teyit etmişlerdir.57
7 Kasım 2014 ziyaretinde Türkmenistan’daki yatırımlarda Türk
müteahhitlerin üst düzey projeler yüklendiğini belirten Tayyip Erdoğan, bundan sonra da ticaret, kültür ve turizm alanında önemli
adımlar atılacağına inandığını söylemiştir. Türk inşaat firmalarının
yüklenmiş oldukları proje toplamının 42 milyar dolara ulaşmış olduğuna dikkat çekilmiştir. İki ülke lideri ortak bildiri imzalamış,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine Dair Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Türkmenistan Hükümeti Arasında Ulaştırma Alanında İşbirliğinin
Öncelikli Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası imza altına alınmıştır. Bu anlaşmalarla beraber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Türkmen mevkidaşı Raşid Meredov, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Arasında 20152016 Yılı İşbirliği Planı’na imza atmıştır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Aşkabat ziyareti
sırasında Türkmen devlet doğalgaz şirketi Türkmengaz ile Türkiye’nin Atagaz şirketi arasında anlaşma imzalanmıştır. Diğer bir üretim işbirliği Japon-Türk-Türkmen firmaları arasındadır. Türkmenistan’ın Balkan vilayetine bağlı Karaboğaz kasabasında 21 Ağustos 2014’te Türkmen Cumhurbaşkanı tarafından temelleri atılan
kimyevi gübre tesisi yaklaşık 1 milyon tonluk üretim yapacak olup
projeyi Japonya’dan Mitsubishi ve Türkiye’den Gap İnşaat firmaları
kurdukları konsorsiyum ile üstlenmiştir.58
Ekonomisi gelişen Türkmenistan’ın sosyal yaşam ve tüketim
alışkanlıkları da küreselleşme rüzgarlarından etkilenmeye başlamıştır. 26 Aralık 2014 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta
ülkenin ilk alışveriş merkezi hizmete açılmıştır. “Berkarar AVM”
adlı alışveriş merkezinin açılış törenine Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bakanlar kurulu üyeleri,
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ülkedeki diplomatik misyon şefleri, Türk ve Türkmen iş adamları
katılmıştır. 380 mağazayı bünyesinde bulunduran AVM’de tanınmış çok sayıda Türk markası yer almaktadır.59
Eğitim, tarih ve kültür alanındaki ikili ilişkilere bakalım: 18
Ağustos 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Türkmenistan’a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyarette iki ülkenin eğitim
alanında işbirliğini daha da genişletmek istediği, araştırma ve eğitim kurumları arasındaki değişim ve paylaşım yolunda Aşkabat’taki
Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi’nin canlı bir örnek olduğu
beyan edilmiştir.60 7 Kasım 2014 zirve temasında Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Türkmenistan Eğitim Bakanı Gülşat Mamedova
tarafından, Türk-Türkmen Konseyi’ne İlişkin Protokol imzalanmıştır. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Beden Eğitim ve Spor Alanında
İşbirliği Programı’nı imzalamıştır. Yine 7 Kasım 2014 zirvesinde
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Selçuklu Sultanı Büyük Sencer’in Merv kentindeki türbesinin restore edildiğini,
Sultan Alparslan’ın mezarını arama çalışmalarının da devam ettiğini
ifade etmiştir.61
TÜRKIYE - TACIKISTAN EKONOMIK VE SIYASI İLIŞKILERI

Tacikistan’ın dış ticaret hacminde Türkiye’nin yeri önemlidir.62
Tablo 2’de görüleceği üzere Tacikistan’ın toplam ihracatı 2014 yılı
itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolar ve toplam ithalatı da aynı dönemde yaklaşık 4 milyar dolardır. Türkiye’nin Tacikistan’dan yaptığı
yaklaşık 150 milyon dolar dışalım ve toplam 425 milyon dolarlık
hacim Duşanbe için önemli boyutlardadır.
Orta Asya’nın en fakir ülkesi olan Tacikistan, Rusya’nın etkisinden kurtulmakta zorlanmaktadır. Ülke nüfusunun çok önemli
bir bölümü işçi olarak Rusya’da çalışmaktadır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kış Olimpiyatları için Soçi’ye gelen Tacikistan
Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmüştür. Tacikistan’da bulunan 201 no’lu Rus üssünde 7 bin Rus askeri görev yapmakta olup
2014’de dolan kira sözleşmesi 30 yıllık süre ile yenilenmiştir. Söz
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konusu anlaşma Ekim 2014’te parlamentolar tarafından da onaylamıştır. Rusya’nın sınırları dışında bulunan en büyük askeri üs olan
Tacikistan 201. Üssü ile ilgili olarak Tacik hükümetinin yıllık 250
milyon dolar kira bedeli istediği ile ilgili iddialar basında yer almış
ancak, Kremlin üssün ücretsiz olarak kullanılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştır. Moskova, Tacikistan vatandaşlarına
Rusya ziyaretlerinde vize kolaylığı getirilmesini kabul etmiştir. 8 milyon nüfusu bulunan Tacikistan’dan yaklaşık 1 milyon kişi Rusya’da
çalışmaktadır. Tacikistan’ın resmi verilerine göre 2012’de Tacik vatandaşlarının Rusya’dan havalesini yaptıkları para miktarı 3,6 milyar
dolar civarındadır ki bu rakam ülke milli gelirinin yarısı kadardır.63
TÜRKIYE - AFGANISTAN EKONOMIK VE SIYASI İLIŞKILERI

Türkiye’nin Afganistan politikasında dört unsur ön plandadır.
Bunlar, Afganistan’ın birlik ve bütünlüğünün korunması, güvenlik ve istikrarının sağlanması, ülkede halk desteğini ve katılımı ön
planda tutan geniş tabanlı bir siyasi yapının kurulması ve Afganistan’ın terörden ve aşırı akımlardan arındırılarak halkın huzur ve refaha kavuşturulmasıdır.64
7 Kasım 2014 Türkmenistan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Afganistan’daki muhtemel gelişmelerin Orta Asya’daki
güvenlik ve istikrarı olumsuz etkilememesi gerektiğini ifade etmiş
ve “Bu amaçla Türkmenistan ile İstanbul süreci başta olmak üzere
yakın diyalog ve işbirliği içinde olduğumuzu da belirtmek istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Malum, önümüzdeki yıl itibarıyla Kararlı Destek Misyonu orada çalışmaya başlayacak ve bu misyonda da Amerika başta olmak
üzere Türkiye, Almanya, İtalya bir dörtlü ülkeler zinciri olarak
yaklaşık 12 bin kişilik bir misyonla 2016’ya kadar orada güvenlik sürecini devam ettirmek durumunda olacaklar. Bütün mesele
özellikle terör tehdidinden Afganistan’ı bir an önce kurtarabilmek
ve iç huzurunu, iç güvenliğini sağlayabilmek. Bu da tabii sadece
Afganistan için değil, komşu ülkeler için de huzurlu bir ortamı
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sağlamış olacak ki, bu ülkelerin geleceği de teminat altına alınmış
olacak” ifadelerini kullanmıştır.65
Afganistan’ın yeni devlet başkanı Eşref Gani Ahmedzai’nin
daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Ekim 2014 tarihinde
Afganistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanı
olarak Erdoğan’ın altıncı yurtdışı ziyareti olan söz konusu ziyaret
46 yıl aradan sonra Türkiye’den Afganistan’a cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyarettir; ayrıca, Tayyip Erdoğan, Afganistan’da yeni yönetimin işbaşına gelmesinden sonra Afganistan’ı
ziyaret eden ilk yabancı devlet başkanı olmuştur.
El Cezire haber kanalının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Hamid Karzai’den
sonra ülkede ilk defa demokratik bir geçiş olduğunu, bunu normalleşme için çok önemli bulduğunu ifade etmiştir. İbrahim Kalın,
Eşref Gani’nin cumhurbaşkanı seçilmesine atfen “Bu seçimlerin
olmasını baştan beri destekledik ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani de,
Abdullah Abdullah da, bizimle iyi ilişkileri olan, geçmişte beraber
birçok proje yaptığımız iki isim. İlginçtir, Eşref Gani’nin 2011’de
Foreign Policy’de yayımlanmış bir makalesi var. Çok önemli bir yazıdır. İyi bir öngörü ile yazılmış bir yazı. O zamandan Türkiye’ye
yakın ilgisi olduğunu gösteriyor” şeklinde önemli bir bilgi paylaşmıştır. İbrahim Kalın, Raşit Dostum’un cumhurbaşkanı birinci
yardımcısı olmasını ise, “Türk topluluğunun Afganistan tarihinde
ulaştığı en üst makam” diye nitelemiştir. İbrahim Kalın tarafından
aktarılan diğer önemli bilgiler ise şöyledir: Türkiye’nin Afganistan’da 1,5 milyar dolara yakın projesi vardır; Türkiye’nin Afgan
güvenlik güçlerini eğitim programları vardır; Toplamda 17 bine yakın asker ve polis Afganistan ve Türkiye’de eğitilmiştir; Afganistan
Dışişleri Bakanlığı’nın bütün iletişim alt yapısını Türk Dışişleri Bakanlığı kurmuştur; Afgan diplomatları eğitilmektedir; önümüzdeki
üç yıl içinde Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve diğer masrafların
karşılanması için 60 milyon dolar bağışta bulunulacaktır.66
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Türkiye’nin Orta Asya ülkeleri de dahil olmak üzere kültürel
coğrafyasındaki ülkelerle işbirliği alanlarından en önemlilerinden
biri eğitimdir. Türkiye’nin askeri ve polis okullarında başta Afganlılar olmak üzere pek çok Orta Asyalı öğrenci bulunmaktadır. Örneğin, 2014 yılında bu okulların mezuniyet törenleri ile ilgili haberlere göz atıldığında bu işbirliğine dair ipuçları görülebilir. Türkiye ile
Afganistan arasında 2011 yılında imzalanan protokol çerçevesinde,
Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu’nda dördüncü dönem eğitimini
tamamlayan 499 Afgan polis adayı düzenlenen törenle mezun olmuştur. Bunun yanında Nisan 2014 itibarıyla 1,458 Afgan polis
adayı komiser yardımcısı unvanı ile mezun olmuştur.67 31 Ağustos
2014 tarihinde düzenlenen törende Hava Harp Okulu’ndan 6’sı kadın olmak üzere 4’ü Azeri, 2’si Gürcü, 2’si Türkmen, 2’si Ürdünlü
olmak üzere toplam 194 pilot adayı teğmen mezun olmuştur.68 Deniz Harp Okulu’nun 2014 yılı mezuniyetinde ise 104’ü Türk, 4’ü
Azerbaycan, 2’si Arnavutluk, 2’si Kazakistan, 1’i Türkmenistan ve
1’i KKTC olmak üzere toplam 114 deniz teğmeni mezun olmuştur. Türkiye’nin Kara Harp Okulu’na personel yetiştiren en önemli
okullardan biri olan Kuleli Askeri Lisesi’nin 2014 mezuniyet töreninde 177 Türk, 10 Azeri, 4 Kazak, 2 Afgan, 1 Arnavut ve bir
Kıbrıslı öğrenci diploma almıştır.69
TÜRKIYE-PAKISTAN EKONOMIK VE SIYASI İLIŞKILERI

Türkiye’nin Pakistan’la ilişkileri, Pakistan’ın bağımsız bir devlet olarak kurulduğu 14 Ağustos 1947 tarihinden itibaren yakın
dostluk ve kardeşlik anlayışı temelinde şekillenmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler 2009 yılında ihdas edilen ve 17 Eylül 2013 tarihinde üçüncüsü düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK)
mekanizmasıyla, yapısal bir işleyişe kavuşturulmuştur.70
Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ’in, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Süreci Sekizinci Toplantısı vesilesiyle 12-15 Şubat
2014 tarihlerindeki Ankara ziyareti, iki ülke arasındaki işbirliğine
ivme kazandırmıştır.
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KRONOLOJI
10 Şubat
Başbakan Tayyip Erdoğan, Soçi-2014 Kış Olimpiyat Oyunları
açılış töreninde Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ile
görüştü.
12 Şubat
Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Türkiye-Afganistan-Pakistan
Üçlü Zirve Süreci Sekizinci Toplantısı için Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu.
22 Mayıs
Türkiye ve Özbekistan dışişleri bakanları Şangay’da Asya İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nda (AİGK) bir
araya geldi.
22 Mayıs
Türkiye ve Özbekistan dışişleri bakanları Şangay’da Asya İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nda (AİGK) bir
araya geldi.
05 Haziran Türk Konseyi Dördüncü Zirve Toplantısı Muğla’nın Bodrum
ilçesinde yapıldı.
10 Temmuz Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Özbekistan’a resmi
bir ziyaret gerçekleştirdi.
18 Ağustos Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Türkmenistan’a resmi bir ziyarette bulundu.
09 Eylül
Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, “Kırgız-Türk
işbirliğinin derinleşmesine ve iki halk arasında dostluğun güçlendirilmesine yaptığı katkılarından dolayı” Kırgızistan Danaker Devlet Nişanı verildi.
15 Eylül
Kazakistan ve Türkiye sermaye piyasalarında işbirliğini geliştirmek üzere stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.
26 Eylül
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ve Türk mevkidaşı Çavuşoğlu BM toplantıları çerçevesinde New York’ta görüştü.
18 Ekim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan’a resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.
07 Kasım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan’a resmi ziyarette
bulundu.
18 Aralık
TÜRKSOY üyesi ülkeler UNESCO milli komisyonları beşinci
toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı.
26 Aralık
Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş Kırgızistan’a resmi ziyarette bulundu.
29 Aralık
Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrissov Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu.
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TÜRKIYE’NIN
KIBRIS POLITIKASI
ENES BAYRAKLI
Yrd. Doç. Dr., Türk-Alman Üniversitesi

Yarım yüzyıldan uzun bir süredir Türk dış politikasının temel meselelerinden birisi olan Kıbrıs sorunu 2014 yılında da
bir çözüme kavuşturulamadı. Aslında 2014 yılı sorunun çözümü
için uygun atmosferi yaratabilecek gelişmelerle başladı.
Ukrayna’da yaşanan kriz nedeniyle, Avrupa’nın Rusya’ya olan
enerji bağımlılığını, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarını
Avrupa’ya taşıyarak azaltmak isteyen AB (Avrupa Birliği) ve ABD
(Amerika Birleşik Devletleri) Kıbrıs’ta bir çözüm bulunması için
daha aktif bir politika izlemeye başladı. Bu bağlamda 11 Şubat’ta
KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ve GKRY (Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi) liderlerinin bir “Ortak Açıklama” metni üzerinde
anlaşmaları ve doğrudan müzakerelerin iki yıllık bir aradan sonra
yeniden başlaması 2014 yılında sorunun çözümü ile ilgili önem-
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li bir mesafe alınabileceği ile ilgili büyük umutlar doğurdu. Buna
rağmen GKRY’nin, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının
araştırılmasıyla ilgili olarak attığı tek taraflı adımlar ve Türkiye’nin
buna karşı Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini savaş
gemileri eşliğinde bölgeye göndermesi, Rum tarafının 2014 yılının
ortalarında tek taraflı olarak görüşmelerden çekilmesiyle sonuçlandı.
Sene ilerledikçe, Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynaklarının karşılıklı ekonomik menfaatler ve bağımlılık teorileri
bağlamında adada nihai çözüme ulaşılmasında tarafları motive edeceğiyle ilgili beklentilerin aşırı iyimser olduğu ortaya çıktı. Doğu
Akdeniz’deki enerji denklemi GKRY, Mısır, İsrail ve Yunanistan’ın
Türkiye’ye karşı işbirliği çabalarını arttırmalarıyla daha da karmaşık
bir hale geldi ve bu durum Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarını Türkiye-İsrail ve Türkiye-Mısır arasındaki mevcut siyasi gerilimle ilişkili hale getirdi. Sene sonuna doğru Barbaros Hayrettin
Paşa gemisinin görevinin 30 Aralık’ta sona ereceğinin açıklanması,
müzakerelerin yeniden başlamasını Türkiye’nin sismik araştırmaları
durdurmasına ve savaş gemilerini bölgeden çekmesi şartına bağlayan GKRY’nin müzakere masasına yeniden döneceğine dair umutları arttırsa da, bu beklenti gerçekleşmedi.
MÜZAKERE SÜRECI

2014 yılı Kıbrıs sorununun çözümü için umut verici gelişmelerle başladı. Hem uluslararası konjonktür, hem de adadaki siyasi
gelişmeler adada sorunun çözümü ile ilgili umutları arttırdı. Özellikle üç gelişme müzakerelerin iki yıllık bir aradan sonra yeniden
başlamasında etkili oldu.
Öncelikli olarak, GKRY 2011 yılında Akdeniz’de tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinin Afrodit olarak adlandırılan 12. parselinde 147 milyar metreküp doğalgaz buldu. Yapılması planlanan sondajlarla, yeni doğalgaz kuyularının keşfedilmesiyle bu rakamın daha da artması beklenmektedir. Bunun yanısıra,
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İsrail de 2011 yılında kendi münhasır ekonomik bölgesinde 950
milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Bütün bu hidrokarbon yataklarının Avrupa’ya ihraç edilebilmesi için en ekonomik ve rasyonel
yolun Türkiye üzerinden inşa edilecek olan bir boru hattı olduğu
ortaya çıktı. Bu bağlamda, GKRY Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis’in 17 Şubat tarihinde Kıbrıs doğalgazının uluslararası pazara
aktarılması için Türkiye’nin en ucuz alternatif olduğunu açıklaması
Rumların da bu durumun farkında olduğunu ortaya koydu.1 Bu
nedenlerden dolayı İsrail, Türkiye ile bozulmuş olan ilişkilerini geliştirmek üzere yeni girişimler yaparken, GKRY yönetimi ise ABD
ve AB’nin de telkinleriyle Kıbrıs sorunun çözümü için müzakerelerin başlamasına daha pozitif yaklaşmaya başladı.
İkinci olarak, 2011 yılında yaşadığı ekonomik krizden çıkmak
için Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarını bir an önce işletmeye almak isteyen GKRY, adada kalıcı bir barış yapılması konusunda daha da istekli hale geldi. Üçüncü olarak ise, AB ile bozulmuş olan ilişkilerini geliştirmek ve Kıbrıs sorunu yüzünden durma
noktasına gelmiş olan üyelik müzakerelerini hızlandırmak isteyen
Türkiye, adada sorunun çözümüyle ilgili yeni inisiyatifler almaya
hazır hale geldi.2
Bu bağlamda 2013 yılının Aralık ayında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Yunanistan ve KKTC ziyaretleri, GKRY’nin
“Ortak Açıklama” ısrarından dolayı durmuş olan müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili Türkiye’nin iradesini ortaya koymuştu.
Bu tarihe kadar GKRY, müzakerelere başlamak için oluşturulacak
olan federasyonun vatandaşlık, egemenlik ve uluslararası kimlik
açısından ortak bir yapıya sahip olacağını taahhüt eden bir “Ortak
Açıklama” yapılması konusunda ısrar etmekteydi. Türk tarafı ise
müzakerelerin önkoşulsuz olarak başlatılmasında ısrar etmekteydi.
3 Şubat’ta Güney Kıbrıs için ada açıklarında sismik araştırma
yapan bir Norveç gemisinin, Türk kıta sahanlığına girdiği gerekçesiyle Türk savaş gemileri tarafından bölgeden uzaklaştırılması,3
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Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının paylaşımı ile ilgili
ortaya çıkan anlaşmazlığın 2014 yılında daha da büyüme potansiyelini bünyesinde barındırdığıyla ilgili ilk işaretleri vermiş oldu.
Buna rağmen 2014, daha önce de belirtildiği gibi Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının işletilmesinde etkin olan Amerikan şirketlerinin çıkarlarını korumak, Ukrayna kriziyle daha da
akut hale gelen AB’nin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak ve
Ortadoğu’daki stratejik müttefiki İsrail’in çıkarlarını korumak isteyen Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs sorununun çözümünde
daha aktif rol oynamaya başladığı bir yıl oldu. Bu bağlamda ABD
Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland 5 Şubat’ta Güney ve
Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret ederek taraflarla “Ortak Açıklama” hususunda görüşmeler yaptı. Söz konusu ziyaret sırasında Nuland “Her iki
lider, ‘Ortak Açıklama’ konusunda anlaşmak için kararlılıkları konusunda beni temin etmişlerdir” açıklamasını yaptı.4 Bu görüşmeden iki gün sonra 7 Şubat’ta taraflar “Ortak Açıklama” metninde
anlaşmaya vardıklarını açıkladır. İki tarafın liderleri BM himayesinde ilk görüşmelerini 11 Şubat’ta yaptılar ve Mart 2012 tarihinden beri durmuş olan müzakereleri yeniden başlatacak olan “Ortak
Açıklama” metni BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi
Lisa Buttenheim tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Mevcut durumun sürdürülemez olduğu hususunda mutabık kalan taraflar bu
açıklamayla yedi madde üzerinde anlaştıklarını ilan ettiler.
Metinde mevcut durumun kabul edilemez olduğu ve sürdürülmesinin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için olumsuz sonuçları
olacağı belirtilerek demokratik ilkelere, insan haklarına, temel özgürlüklere ve aynı zamanda iki toplumun kimlik ve bütünlüğüne
saygı gösteren ve AB içinde yer alacak birleşik bir Kıbrıs’ın hedeflendiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda yapılandırılmış müzakereler
sonuç odaklı biçimde yeniden başlatılarak, çözüme bağlanmamış
tüm ana konuların birbirleriyle bağlantılı olarak görüşüleceği taahhüt edildi. Mümkün olan en kısa zamanda ulaşılacak olan bir çö-
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züm sonrasında ayrı, ancak eş zamanlı referandumlar düzenleneceği
de metinde yer aldı.
Metnin en önemli kısmında, adadaki sorunun çözümünün ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve Doruk Anlaşmalarında belirlendiği üzere, iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı bir
federasyon zemininde olacağı belirtilmektedir. Buna göre “Birleşik
Kıbrıs, Birleşmiş Milletler’in ve Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak tek uluslararası hukuk kişiliğine ve BM Şartı çerçevesinde tüm
Birleşmiş Milletler üyelerince yararlanılan egemenlik şeklinde tanımlanmış tek egemenliğe sahip olacak ve (bu egemenlik) Kıbrıslı
Rumlar ve Kıbrıslı Türkler’den eşit olarak neşet edecektir. Federal
yasalar tarafından düzenlenen tek bir birleşik Kıbrıs vatandaşlığı
olacaktır. Tüm birleşik Kıbrıs vatandaşları aynı zamanda ya Kıbrıs
Rum kurucu devletinin ya da Kıbrıs Türk kurucu devletinin vatandaşları olacaktır. Bu statü dahili olacak ve birleşik Kıbrıs vatandaşlığını tamamlayacak ve hiçbir şekilde ikame etmeyecektir.”5
“Ortak Açıklama”ya göre Federal Hükümetin yetkileri anayasa
tarafından tayin edilecektir. İki kurucu devlet tüm yetkilerini tam
ve geri döndürülemez bir biçimde Federal Hükümetin müdahalesi
olmadan kullanacaktır. Federal yasalar ve kurucu devletlerin yasaları birbirlerinin alanına müdahale etmeden belirlenecektir. Bu bağlamda Federal Anayasa Mahkemesi nihai olarak her türlü ihtilafın
karara bağlanacağı mercii olacaktır. Metnin en önemli kısmında
hiçbir tarafın diğeri üzerinde otorite ve hukuki salahiyet iddiasında
bulunamayacağı belirtilmektedir. Yine “Ortak Açıklama”nın dördüncü maddesine göre bir başka ülkeyle birleşme veya her türlü
taksim ve ayrılma veya anayasal düzende herhangi başka tek yanlı
bir değişikliğin yapılması yasaklanmaktadır.6
“Ortak Açıklama”ya göre müzakereler “her şey üzerinde anlaşılmadan hiçbir şey üzerinde anlaşılmamış olacağı ilkesine” göre
yapılacak ve her türlü hakemlik dışlanacaktır. İki tarafın atayacağı
temsilciler her konuyu her zaman görüşmeye tam olarak yetkilen-
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dirilmişlerdir. Açıklamanın son kısmında ise çözüm sürecini hızlandırmak adına güven arttırıcı önlemlerin uygulanacağı belirtilmektedir.7 Bu bağlamda planlanan “çapraz görüşmeler” kapsamında
1963 yılından beri ilk defa 27 Şubat’ta GKRY müzakerecisi Andreas Mavroyannis Türkiye Dışişleri Bakanlığını, Kıbrıs Türk tarafının
müzakerecisi Kudret Özersay ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığını
ziyaret etti.8
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu “Ortak Açıklama”nın
kamuoyuna duyurulduğu 11 Şubat tarihinde, bu metnin “soyut
ve yoruma açık ifadeler içerdiğini, bu nedenle böyle bir açıklama
ile Kıbrıs sorununun çözüldüğünün düşünülemeyeceğini vurgulayarak, bizi kapsamlı çözüme götürecek olan; al-ver içeren yapılandırılmış bir süreçtir” ifadeleriyle müzakerelerin ne kadar çetin
geçeceğini ortaya koymuş oldu.9 “Ortak Açıklama” metni üzerinde anlaşıldıktan sonra iki tarafın müzakerecileri güç paylaşımı ve
yönetim, Kuzey Kıbrıs’ın AB müktesebatına uyumlu hale gelmesi,
ortak ekonomi politikalarının belirlenmesi, mülkiyet rejiminin AB
müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesi, toprak mülkiyeti sorunları
ve mevcut garantör ülkelerin haklarının düzenlenmesi gibi altı ana
başlık altında detaylı müzakerelere başladılar.
Taraflar bu altı ana başlık ile ilgili tarama sürecini tamamladıktan sonra 6 Mayıs’ta ‘özlü müzakereler’ aşamasına geçtiler. Bu
aşamada taraflar arasında “somut öneriler, karşı öneriler ve köprü
kurucu önerilerle, detaylara girmeden ana hatlarıyla kapsamlı bir
çözüm anlaşmasına”10 ulaşılması amaçlandı. Bu aşamanın geçilmesinden sonra müzakerelerin son bölümünde tarafların üzerinde
mutabık kaldıkları anlaşma metnini ayrıntılarıyla ortaya koymaları planlandı.
Müzakere sürecinde en çetin konuların toprak ve garantörlük
konuları olacağı bekleniyordu, zira 2012’de kesilen müzakerelerde
toprak ve garantörlük konularında hiç bir ilerleme kaydedilememişti. Bundan dolayı yeni müzakerelerde diğer dört başlık üzerinde
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uzlaşıldıktan sonra, toprak konusunun ve en son olarak da garantör
devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla garantörlük konusunun müzakere edilmesi planlanmıştı. Garantörlük
konusunda Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın beklentisi Türk askerlerinin tamamının adayı terk etmesi yönündeydi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise 19 Şubat’ta bu konuda “Rumların bu
konudaki yorumları yanlış. Türk askeri buradan çıkamaz. Çünkü
garanti ve ittifak anlaşmaları üç devletin birlikte imzalamış oldukları anlaşmadır. Dolayısıyla üç devletin oybirliğiyle karar vermesi
gerekir. Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğu dikkate alınırsa, bunlar
da olmayacak”11 açıklamasını yaparak iki tarafın pozisyonlarının
birbirinden ne kadar uzak olduğunu ortaya koydu.
Görüşmeler sürerken Rumlar ve uluslararası toplum, birçok
defa Kıbrıs Barış Harekâtından beri kapalı bir durumda olan ve
toprak konusundaki müzakerelerin en önemli kısmını oluşturan
Maraş Bölgesi’nin güven arttırıcı önlemler kapsamında Rum tarafına verilmesi çağrısını yaptı. Ancak 19 Şubat’ta KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Rum tarafı başından beri kapalı Maraş’ı
güven arttırıcı önlem olarak tartışıyor ve dünyayı da bu yönde
ayağa kaldırmaya çalışıyor. Ancak Maraş’ı vermek gündemimizde yok”12 diyerek bu konuda adım atılmayacağını ortaya koymuş
oldu. Türkiye de Maraş sorununun tali bir sorun olduğunu ve
ancak kapsamlı bir barış anlaşmasından sonra çözüme kavuşturulabileceğini savunmaktadır.
Bütün bu gelişmeler olurken 12 Mayıs tarihinde Rum Yönetiminin Türkiye aleyhine açtığı davada AİHM, Türkiye’yi 1974 Barış
Harekâtından sonra oluşan kayıplar ve manevi zarardan dolayı 90
milyon Euro tazminat ödemeye mahkûm etti. Türkiye tazminatı
ödemeyeceğini ve kararın zamanlamasının yanlış olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, adada müzakerelerin sürdüğü dönemde bu kararın alınmasının taraflar arasındaki olumlu psikolojik
atmosferi negatif etkileyeceği, açıklamasını yaptı.
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Müzakereler devam ederken 2 Haziran’da KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yönetim ve güç paylaşımı konusunda Türk ve
Rum tarafları arasında görüş ayrılığı bulunduğunu ve bu konuların müzakere edilmeye devam edileceğini belirterek Rum tarafının,
özellikle başkanın sürekli Rum tarafından, başkan yardımcısının ise
Türk tarafından olmasını savunduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı
Eroğlu, her iki tarafın da görüşlerini yazılı olarak ortaya koyma safhasında bulunulduğunu belirterek “Rum tarafının mülkiyet, yönetim ve güç paylaşımı, merkezi hükümetin yetkileri gibi konularda
öneriler masaya koyduklarını, Türk tarafının da buna mukabil karşı
öneriler sunduğunu kaydetti.” Eroğlu bu aşamadan sonra bu yazılı
metinlerin karşılıklı olarak tartışılacağını ve bunun sonucunda tarafların köprü kurucu önerilerle pozisyonlarını bir araya getirmeye
çalışacaklarını açıkladı.13
4 Haziran tarihinde KKTC Cumhurbaşkanı kalıcı derogasyon
ve antlaşmanın Avrupa Birliği’nin birincil hukuku olmasında ısrarcı olduklarını vurgulayarak, bir antlaşma yaptıktan sonra mahkemelerle karşı karşıya gelmek istemediklerini ve yapılacak anlaşma
kalıcı olmadığı takdirde Kıbrıs Türklerinin Avrupa Birliği üyesi
olan Güney Kıbrıs yönetimi altına girmiş sayılacağını açıkladı.14
Güven arttırıcı önlemler kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu ile GKRY Başkanı Nikos Anastasiadis 24 Haziran
tarihinde Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ait ara bölgedeki antropoloji
laboratuarını ziyaret ettikten sonra ikili görüşme yaptılar.15 Bu görüşme sırasında sinirli tavırlar sergileyen GKRY lideri Anastasiadis
müzakere masasını görüşme henüz bitmeden terk etti. Tartışmanın
nedeninin Anastasiadis’in, 2008 yılından sonra dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi eski lideri Dimitris
Hristofyas arasında sağlanan yakınlaşmaları kabul etmemesinden
ve her konuyu yeniden müzakere etmek istemesinden doğduğu
basına yansıdı.16 Bunun üzerine 25 Temmuz tarihinde KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami, müzakere sürecinin Rum tarafının tav-
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rı nedeniyle tıkandığını duyurdu. Yaşanan tartışmaların ardından
görüşmelerin çökmesinden endişe eden BM Kıbrıs Özel Temsilcisi
Lisa Buttenheim, Eroğlu ve Anastasiadis’i arayarak görüşmelerin
devam etmesini istedi. İki tarafın da anlaşması üzerine, BM görüşmelere 2 Eylül’de devam edileceğini açıkladı.
Eroğlu ve Anastasiadis, müzakerelerin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının araştırılması hususundaki tartışmalar nedeniyle Ekim ayında kesilmesinden önce, 17 Eylül tarihinde BM
kontrolündeki ara bölgede tekrar biraraya geldiler. İlk defa BM
Genel sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin başkanlığında yapılan bu görüşme sonrasında taraflar müzakerelerin
ikinci aşamasının tamamlandığını ve sonuç alıcı müzakerelere geçme kararı aldıklarını açıkladılar. Sonuç alıcı müzakereler sırasında,
önemli başlıkların müzakere masasında görüşüleceği ve karşılıklı “al-ver” ve “kazan-kazan” çerçevesinde referanduma sunulacak
nihai anlaşma metninin ortaya çıkarılacağı açıklaması yapıldı. Bu
bağlamda Eide’nin taraflarla mekik diplomasisi şeklinde görüşme
başlatması da bu görüşme sırasında karara bağlandı.17
GKRY 25 Eylül’de müzakereler devam ederken Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölgesi olarak ilan ettiği Afrodit sahasının kuzeyindeki 9. parselde sondaj faaliyetlerine başladı. Söz
konusu alan KKTC’nin 2012 yılındaki anlaşmayla TPAO’ya arama ruhsatı verdiği G ve F sahalarıyla çakışıyordu. GKRY’nin bu
adımı üzerine, KKTC Dışişleri Bakanlığı 3 Ekim’de bir açıklama
yaparak GKRY’nin başlattığı arama faaliyetlerinin kabul edilemez
olduğunu ve Kıbrıs Türk halkı adına araştırma yapmak maksadıyla Barbaros araştırma gemisinin bölgeye gönderileceğini açıkladı.
Açıklamada ısrarla Türk tarafından güven arttırıcı önlemlerle ilgili
adım bekleyen GKRY yönetiminin bu kararının müzakerelere zarar
vereceği vurgulanarak şöyle denilmektedir: “BM Genel Sekreteri
tarafından Kıbrıs müzakerelerinde aktif bir rol üstlenmesi beklenen
yeni bir özel danışman atandığı ve müzakerelerde yeni bir aşama-
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ya geçildiği bir dönemde, Kıbrıs Rum tarafının 9. parselde sondaj
çalışması başlatması ve Mısır ile deniz sınırlarında yer alan hidrokarbon kaynaklarından ortaklaşa yararlanılmasına yönelik çerçeve
anlaşması imzalanması gibi tahrik edici girişimler, Rum tarafının
çözüm yönündeki irade eksikliğini ve Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandırma politikalarını devam ettireceğini göstermektedir.”18
Bu açıklamanın hemen ertesi günü olan 4 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, KKTC’nin açıklamasına destek olacak şekilde Rum tarafının adanın kaynaklarının tek sahibi
olmadığı ve tek yanlı arama faaliyetlerinin durdurularak, ortaklık
ve hakça paylaşım ilkelerinin benimsenmesi gerektiğiyle ilgili bir
açıklama yaptı.19

Tablo 1: Tartışmalı Doğalgaz Arama Ruhsatları20

Ekonomik krizde bulunan GKRY’nin hidrokarbon kaynaklarını hızlı bir şekilde işletmeye almak yönünde attığı tek taraflı bu
adımların adadaki müzakere sürecini etkilememesi beklenemezdi.
Sonuçta GKRY Başkanı Anastasiadis 7 Ekim’de Türk donanmasının GKRY’nin münhasır ekonomik bölgesinde bulunan 2,3 ve 9
numaralı parsellere denk gelecek şekilde “Navtex” (seyrüsefer duyurusu) ilan etmesinin ardından müzakerelerden çekildiğini açıkladı. Aynı gün Yunanistan da, Türkiye’ye bir nota vererek Türk savaş
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gemilerinin bölgeye gitmesini protesto etti. Buna karşılık Türkiye 8
Ekim’de Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisini Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağırarak “Komşu Yunanistan’ın bir garantör ülke olarak,
gecikmeksizin GKRY’ni çözüme teşvik amacıyla çaba sarf etmesinin gerektiği” ile ilgili Türk tarafının beklentisini kendisine iletti.
Rum tarafının sondaj faaliyetlerini durdurmaması üzerine
Navtex duyurusunda ilan edildiği gibi Gelibolu ve Bafra adlı savaş gemilerinin eşlik ettiği Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, 21 Ekim’de 9. parseldeki çalışmalarına başladı. Bunun
üzerine 22 Ekim tarihinde Yunanistan, GKRY münhasır ekonomik
bölgesinde yasal olmayan yollarla sismik araştırma yaptığı gerekçesi
ile Türkiye’ye tedbir kararı aldığını ve AB sürecinde fasıl açılmasını
bloke edeceğini bildirdi.
22 Aralık’ta GKRY’nin “Onasagora” adlı yatakta yaptırdığı sondaj sonucu ticari anlamda işlemeye değer miktarda doğalgaz bulunmadığının açıklanması ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin faaliyetlerinin 30 Aralık’ta biteceği ve geminin bölgeden ayrılacağının
duyurulması barış müzakerelerinin yeniden başlayabileceği ile ilgili
umutlar doğurdu. Buna rağmen Rum tarafının sondaj faaliyetlerine devam edeceğini açıklaması ve buna karşılık Barbaros Hayrettin
Paşa gemisinin araştırmalarına yeniden başlayacağı ile ilgili açıklamaların basına yansıması, adada müzakerelerin yeniden başlamasının ya da tarafların enerji alanında işbirliği yapmasının ne kadar zor
olduğunu ortaya koydu.
TÜRKIYE KKTC İLIŞKILERI

Türkiye uzun yıllardır KKTC yönetimine vermiş olduğu siyasi
ve mali desteği 2014 yılında da devam ettirdi ve adada kalıcı ve adil
bir barışa ulaşılması adına müzakereleri destekleme politikasını sürdürdü. Bu doğrultuda Kıbrıs Sorununun çözümü için Türkiye’nin
desteğini dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 18 Mayıs’ta
KKTC’ye yaptığı ziyarette “yarım asrı aşan bu krizi bitirme vakti
gelmiştir” diyerek ortaya koydu.

479

4 80

/

T ürkiye ’ nin K ıbrıs P olitikası

Artık bir temayül haline gelmiş olan cumhurbaşkanlarının ve
başbakanların ilk resmi ziyaretlerini KKTC’ye yapmaları geleneği
kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Eylül tarihinde ilk resmi ziyaretini Kıbrıs’a yaptı. Bu ziyaret sırasında Erdoğan “Hiçbir zaman Kıbrıs’ı unutmamız söz konusu olamaz”21
açıklamasını yaparak Türkiye’nin KKTC’ye olan desteğinin devam
edeceğini ortaya koydu. Türkiye’nin KKTC’ye olan desteğini gösteren en önemli projelerden birisi de Türkiye’den KKTC’ye içme
suyu boru hattı ve elektrik hattı inşa edilmesidir. Erdoğan ziyareti
sırasında barış olması durumunda bu projelerden GKRY’nin de yararlanacağını ima ederek şu açıklamayı yaptı: “Artık barajlar zaten
tamam, o iş bitti. Şimdi inşallah su ulaşıyor. Yine denizin altından
elektrik de inşallah buraya ulaşmış olacak. Ve burada yine böyle ara
sıra kesinti filan diye bir şey inşallah olmayacak. Ve şunu da söyleyeyim, Güney Kıbrıs’ın da ihtiyacı olduğu zaman, bizim bu attığımız
adımlardan, onlar inanıyorum ki barışın mesajını alacaklardır.”22
Yukarıda değinilen gelenek kapsamında Başbakan Ahmet Davutoğlu da ilk resmi ziyaretini 16 Eylül tarihinde KKTC’ye yaptı.
Davutoğlu da ziyaret esnasında su boru hattı projesine dikkat çekerek buna paralel bir doğalgaz boru hattı inşa edilmesi suretiyle
Doğu Akdeniz’deki doğalgazın uluslararası pazarlara ulaştırılabileceğini açıkladı.23
Yukarıda da değinildiği gibi, Türkiye, KKTC’nin ekonomik
izolasyonunu kırmak ve müzakerelerde Türk tarafının elini güçlendirmek adına 2014 yılında KKTC’ye su boru hattı ve elektrik nakil
hattı inşası projelerine hız verdi. Bu bağlamda uzun yıllardır gündemde olan ve temeli 7 Mart 2011 tarihinde atılan “KKTC İçme
suyu Temini Projesi” 2014 yılında da devam etti. KKTC’nin içme
ve sulama suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar çözecek olan bu projenin 2015 yılı Mayıs ayında biteceği açıklandı.24 Proje sayesinde adanın en büyük ovalarından biri olan ancak kuraklıktan verimli kullanılamayan Meserya Ovası’nda 4.824 hektarlık alanda sulu tarıma
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geçilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında Anamur-Dragon
Çayı üzerinde inşa edilecek Alaköprü Barajı’ndan sabit debi esasına
göre alınacak yıllık 75 milyon metreküp su, 106 km uzunluğundaki
hat ile KKTC Kesikköprü Barajı’na taşınacaktır. Bu bağlamda taşınacak yıllık 75 milyon metreküp suyun 37.76 milyon metreküpü
(yüzde 50.3) içme-kullanma ve 37.24 milyon metreküpü (yüzde
49.7) ise sulama suyu olarak kullanılacaktır.25
Türkiye’nin KKTC’nin ekonomik izolasyonunu kırmak adına
uygulamaya koyduğu ikinci büyük proje Türkiye’den KKTC’ye
denizin altından elektrik nakil hattı döşenmesidir. Proje ilk olarak
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye’den KKTC ve GKRY’ye elektrik satışının
etüt edilmesi konusunda Türkiye ve Yunanistan anlaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra 2012 yılında KKTC’nin enerji ihtiyacını karşılamak adına Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC elektrik
nakil projesinin hızlandırılmasını kararlaştırmıştır. Proje kapsamında Mersin Anamur’dan Girne’ye denizaltından kablo döşenerek 200 MW elektrik iletilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda ilk
etapta KKTC’ye daha sonra ise buradan GKRY’ye elektrik nakli
yapılacaktır. 2014 Yılında projenin fizibilite çalışmalarına devam
edildiği anlaşılmaktadır.26
MGK Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan bir çalışmada
yukarıda zikredilen iki projenin önemli stratejik ve siyasal sonuçları
şu şekilde sıralanmaktadır:
• KKTC’nin ekonomik olarak kalkınması ve ekonomik özgürlüğünü elde etmesi desteklenecektir.
• Makarios’un “Adanın Türkiye’ye bağlanmasına asla izin vermem” ifadesinden yaklaşık 50 yıl sonra, Türkiye ile ada arasında sağlam bir fiziksel ve ekonomik bağ kurulmuş olacaktır.
• Kıbrıs Türk halkı nezdinde Türkiye’nin güçlü olduğu ve
her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduğuna ilişkin algı
güçlendirilecektir.
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• GKRY’nin “Kıbrıs Türklerinin uygulanan izolasyonlar sonucu pes ederek azınlık statüsünü kabul edeceği” yönündeki
beklentileri boşa çıkarılacak.
• Bu çerçevede KKTC psikolojik alanda GKRY karşısında üstün konuma geçmiş olacak.
• Proje kapsamında GKRY’ye çok ihtiyaç duyduğu elektrik
ve suyu temin etme imkânı sunulacağından, bu projelerin
GKRY’yi kalıcı bir barış anlaşması yapma konusunda teşvik
etme potansiyeli bulunmaktadır.27
Türkiye Kıbrıs Barış Harekâtından sonra adaya yerleştirdiği
askerlerini bugün de devam ettirmektedir ve bir barış anlaşması
yapılsa bile garantör ülke olarak adadaki askeri varlığını devam ettirmek istemektedir. Çeşitli kaynaklara göre Kuzey Kıbrıs’ta bugün
yaklaşık 30 bin Türk askeri bulunmaktadır. Türkiye aynı zamanda
KKTC’nin savunma harcamalarının tamamını karşılamaktadır.
Türkiye ekonomik yaptırımlar ve izolasyonlarla boğuşan KKTC’ye düzenli olarak mali yardımda da bulunmaktadır. Bütçesinin
yaklaşık üçte biri Türkiye’den gelen yardımlardan oluşan KKTC’ye
Türkiye 2012-2015 dönemi için 3 milyar TL’lik mali yardım yapmayı planlamıştır. Bu bağlamda KKTC’ye 500 milyon ABD doları tutarında kredi sağlanmasına ilişkin karar 27 Şubat’ta Resmi
Gazete’de yayımlandı.28 Türkiye ile KKTC arasında yoğun düzeyde
insani ilişkiler de bulunmaktadır. Bu bağlamda Türk vatandaşları
KKTC’ye gelen turistlerin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturmaktadır.
DOĞU AKDENIZ’DE HIDROKARBON
KAYNAKLARININ PAYLAŞIMI SORUNU

2014 yılı Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Bu kaynakların paylaşımı ve boru hatları ya da sıvılaştırma terminalleri
vasıtasıyla ihracı, söz konusu projelerin birbiriyle sorunlu birçok
ülkenin işbirliği ile gerçekleşmesi gerektiği için çok karmaşık bir hal
aldı. Kaynakların ihracı için ortaya atılan projelerden en ekonomik
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olanı Türkiye, İsrail, KKTC, GKRY, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerin, en masraflı olanı ise İsrail, GKRY, Yunanistan, Mısır, Türkiye
gibi ülkelerin işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu aktörler arasındaki
ilişkilerin mahiyeti değiştikçe yeni siyasi gelişmeler ve denklemlere
göre yeni projeler ortaya atılmakta ya da bazı projeler ön plana çıkmaktadır. Bütün bu problemlerin yanı sıra bu ülkelerin aralarında
Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölge sınırlarıyla ilgili ciddi hukuki sorunlar da bulunmaktadır. Nitekim GKRY’nin münhasır ekonomik bölgesi olarak ilan ettiği sahada KKTC ile beraber
Türkiye’nin araştırma yapmasını protesto ederek 7 Ekim’de Kıbrıs’taki müzakerelerden çekilme kararı alması bu hukuki sorunların nelere mal olabileceğini göstermiş durumdadır. Aslında birçok
analistin beklentisi Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon yataklarının karşılıklı bağımlılık teorileri bağlamında taraflar arasındaki siyasi sorunların çözümüne olumlu katkıda bulunacağı yönündeydi.
Buna rağmen 2014 yılında yaşanan gelişmeler, enerji kaynaklarının
paylaşımının siyasi sorunların çözümünü kolaylaştırma potansiyeli
taşımakla beraber yeterli siyasi iradenin olmadığı durumlarda, tek
başına yeterli olmadığını ortaya koydu.29
Bugün İsrail, Doğu Akdeniz’de Leviathan ve Tamar bölgelerinde
950 milyar metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervine sahiptir. Bu
gazın 540 milyar metreküplük kısmını iç tüketimi için ayıran İsrail
geri kalan 410 milyar metreküp gazı ihraç etmeyi planlamaktadır.30
GKRY ise tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesindeki
Afrodit sahasında Amerikan Noble şirketi ile İsrailli Delek şirketinin yaptığı çalışmalarda 147 milyar metreküp doğalgaz rezervi
keşfetti. Bölgede devam eden arama faaliyetleri sonucu daha fazla gaz rezervlerinin bulunması beklenmektedir. ABD 2014 yılında
hem Amerikan şirketlerinin çıkarlarını korumak, hem de AB’nin
Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak adına Kıbrıs’ta daha aktif
bir rol oynayarak bir çözüme ulaşılması için tarafları teşvik etmeye
başladı. AB ise Rusya’ya olan bağımlılığını azaltarak kaynaklarını
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çeşitlendirecek olan Doğu Akdeniz’deki gaz rezervlerini ithal etmek
için Kıbrıs’taki siyasi çözüme daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bu
bağlamda ABD Başkanı Obama’nın 26 Mart’ta yaptığı bir açıklamada Kıbrıs’ı işaret ederek “Avrupa’nın yeni enerji kaynaklarını
araştırması gerekir”31 açıklamasını yapması önemli bir gelişmeydi.
ABD’nin Kıbrıs Sorununun çözümü konusundaki ilgisini gösteren
en önemli gelişme ise 21-22 Mayıs tarihlerinde ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın adayı ziyaret ederek iki toplumun liderleriyle
görüşmesi oldu. Bu ziyaret ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson’un 1962 yılındaki ziyaretinden sonra en üst düzeyli ziyaret
olması açısından ABD’nin konuya olan ilgisinin arttığını açık bir
şekilde ortaya koydu.32 Bu ziyaret sırasında Güney Kıbrıslı bir milletvekilinin “Ukrayna’daki kriz ve Kıbrıs’ta bulunan gaz yatakları,
Kıbrıs’ta çözüm şansı yarattı” açıklaması, KKTC Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu’nun ise Ukrayna’daki krizin ABD’yi Kıbrıs’ta bir
çözüm arama yoluna yönelttiğine dair sözleri,33 adadaki tarafların
Biden’ın ziyaretinin adadaki barış müzakerelerini hızlandıracağı ile
ilgili beklentilerini ortaya koymaktadır.
GKRY Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis’in 17 Şubat’taki açıklamasında değindiği gibi Kıbrıs doğalgazının uluslararası
pazara aktarılması için en ucuz alternatif Türkiye üzerinden inşa
edilecek olan bir boru hattıdır. Buna rağmen, bu boru hattının
gerçekleştirilmesinin önünde bulunan siyasi engellerden dolayı
farklı çözümler de gündeme gelmektedir. Yapılan farklı fizibilite
çalışmaları sonucu, Doğu Akdeniz’deki gaz rezervlerinin dünya
pazarlarına ihraç edilebilmesi için uygulanması mümkün projeler
şu şekilde sıralanmaktadır:
• İsrail ile Kıbrıs’ın işbirliği ile Güney Kıbrıs’ın Vasilikos bölgesinde doğalgazı ihraç edebilmek için yıllık 7-14 milyar
metreküp kapasiteli bir doğalgaz sıvılaştırma terminali inşa
edilebilir. 10-15 milyar dolarlık bir yatırım gerektirdiğinden dolayı İsrail hükümeti ve doğalgaz araştırma şirketleri bu projeye sıcak bakmamaktadır. Buna rağmen GKRY,
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Türkiye’ye taviz vermemek adına ekonomik olmayan bu
çözümü desteklemektedir.
İsrail-Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya bir
boru hattı döşenmesi de gündeme gelen projelerden birisidir. 17 ile 20 milyar dolara34 mal olması beklenen bu proje
diğer opsiyonlara göre en masraflı ve teknik olarak gerçekleştirilmesi en zor olanıdır. Boru hattı ya Mısır, ya da Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinden geçeceğinden bu
ülkelerden birinin onayı gerekmektedir.35
Doğalgazdan üretilecek elektrik denizin altından döşenecek
kablolar ile İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya
ihraç edilebilir. 2 milyar dolarlık maliyeti ile diğer projelere
göre daha ekonomik olan bu projenin uygulanması deniz
yüzeyinin 2000 metre altında 1000 kilometrelik bir elektrik
nakil hattı döşenmesini gerektirdiği için teknik olarak çok
zor görülmektedir.
GKRY’nin çekincelerini aşmak adına Güney Kıbrıs’ta sıvılaştırma terminalinin inşa edildiği ve İsrail’in Leviathan
sahasından Türkiye’ye boru hattının döşendiği melez bir
çözüm. Leviathan ve Afrodit sahalarını işleten Amerikan
Noble enerji firması ve İsrailli Delek Grubu bu projeyi desteklediklerini açıklamışlardır. Buna rağmen İsrail’den inşa
edilecek olan boru hattı ya Lübnan ve Suriye’nin münhasır
ekonomik bölgesinden, ya da GKRY münhasır ekonomik
bölgesinden geçmek zorundadır.
Rum ve İsrail gazının Türkiye’ye doğru inşa edilecek bir
boru hattı üzerinden TANAP boru hattına bağlanarak Avrupa’ya ihraç edilmesi. Maliyetinin 5-10 milyar dolar olması
beklenen bu boru hattından yılda 11 milyar metreküp gazın
ihraç edilmesi mümkün olacaktır.36
GKRY’nin doğalgaz ihracı ile ilgili ortaya attığı son proje ise
doğalgazın boru hattı vasıtasıyla Mısır’ın doğalgaz sıvılaştırma tesislerine ulaştırılarak ihraç edilmesidir.
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Yukarıda zikredilen farklı projelerin ekonomik olarak uygulanabilir olanları bölge ülkeleri arasındaki birçok siyasi sorunun çözümüne
bağlı durumdadır. Bu bağlamda Mavi Marmara katliamı sonrasında
bozulan Türk-İsrail ilişkilerinin iyileşmesi ve Kıbrıs Sorununun kalıcı bir çözüme bağlanması ya da en azından GKRY ile Türkiye’nin
doğalgazın ihracı konusunda zımni bir anlaşmaya varması gerekmektedir. Buna rağmen 2014 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan
gelişmeler böyle bir çözümün çok zor olduğunu ortaya koydu. Öncelikli olarak İsrail’in Temmuz ayındaki Gazze saldırısında 2210 Filistinli sivilin hayatını kaybetmesiyle İsrail ve Türkiye arasında süren
tazminat görüşmeleri durduruldu. Ardından Türkiye, KKTC ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde hidrokarbon yataklarının araştırılması için Barbaros Hayrettin Paşa gemisini savaş gemileri eşliğinde
GKRY’nin tek taraflı ilan ettiği ve KKTC’nin münhasır ekonomik
bölgesiyle çatışan sahaya göndermiştir. Bu durumu protesto eden
GKRY barış müzakerelerinden çekilme kararı almıştır.
Yılın ikinci yarısından itibaren Mısır, İsrail, Yunanistan ve
GKRY’nin bölgede Türkiye karşıtı yeni bir ittifak arayışına yöneldikleri görüldü. Bu durum enerji sorununu Türkiye-GKRY, Türkiye-İsrail ve Türkiye-Mısır ilişkileri gibi birçok farklı konu ile ilişkili
çok taraflı bir denklem haline dönüştürdü. Bu bağlamda Yunanistan, GKRY ve Mısır liderleri, Akdeniz’de enerji işbirliğini görüşmek
üzere 8 Kasım’da Kahire’de bir araya geldi. Bu görüşme sırasında
her ne kadar Sisi, Samaras ve Anastasiadis “İşbirliğimiz Türkiye’nin
aleyhine değil”37 açıklamasını yapsa da birçok analiste göre bu durumun Türkiye’nin aleyhine olduğu açıktır. Bu görüşme sonrasında Mısır, Yunanistan ve GKRY Akdeniz’deki münhasır ekonomik
bölge sınırlarının belirlenmesi için müzakerelere başlama kararı
aldıklarını açıkladılar. Türkiye’nin tepkisini azaltmak ve gerginliği
düşürmek adına Yunan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos’un 12
Kasım’da, “Ankara, Yunanistan’ın Mısır ve İsrail ile olan girişimlerini yanlış okumuş olabilir”38 açıklamasını yapması, durumun git-
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gide gerginleştiğinin bir işareti olarak görülebilir. Türkiye’nin bu
duruma olan tepkisini Ahmet Davutoğlu 22 Kasım’da yaptığı açıklamada “Güney Kıbrıs kendi başına uluslararası şirketlerle anlaşma
yaparsa biz de Kıbrıs Türkleri ile aynı bölgede arama yaparız. Doğu
Akdeniz’in Türklere kapalı olduğunu söylemek asla kabul edilemez”39 diyerek ortaya koydu. Bütün bu gerginliğe rağmen GKRY,
Mısır ve Yunanistan enerji bakanları 26 Kasım’da bir toplantıda bir
araya gelerek GKRY’nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisindeki hidrokarbon yataklarından istifade edilmesine yönelik bir
yol haritası oluşturulduğunu açıkladılar.
Bütün bu gelişmeler olurken Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in 1 Aralık’taki Ankara ziyareti sırasında Güney Akım projesinden vazgeçtiğini ve bunun yerine Rus gazını Türkiye üzerinden
Avrupa’ya taşıyacak yeni bir boru hattı inşa edileceğini açıklaması
AB enerji denkleminde ve GKRY’ye karşı Türkiye’nin elini daha
da güçlendirdi. Uzun yıllardır GKRY ile iyi ilişkilere sahip olan
Rusya’nın Türkiye’ye yakınlaşması GKRY’nin elini zayıflatacak bir
gelişme olarak görülebilir.
Türkiye, GKRY’nin bulduğu gaz rezervleri ile ilgili kaynakların
Kıbrıslıların bütününe ait olduğu ve kapsamlı bir anlaşma olmadan tek taraflı adımlarla kullanılamayacağı yönündeki yaklaşımını 2014 yılında da devam ettirdi. Bu manada Başbakan Ahmet
Davutoğlu 5 Aralık’taki Yunanistan ziyaretinde Doğu Akdeniz’de
ortak olarak çıkartılacak doğalgazın Türkiye ile Yunanistan arasında bir barış köprüsü olabileceğini vurgulayarak, bu kaynakların
Kıbrıslıların bütününe ait olduğunu ve bunun Kıbrıs’taki çözüm
sürecine katkı sağlaması gerektiğini açıkladı. BM Genel Sekreteri
Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide 26 Kasım’da “Hidrokarbon konusu sadece deniz hukuku konusu değildir. Kıbrıs bölünmüş bir durumda ve Rum tarafı tek taraflı kararlar almaya çalışıyor, Türk tarafı ise bundan endişe duyuyor” 40açıklamasını yaparak
Türkiye’nin bu görüşünü destekledi.
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Sene sonuna doğru iki tarafın da pozisyonlarından geri adım
atmama konusunda kararlı oldukları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan 10 Aralık’ta yaptığı bir açıklamada “Kıbrıs’ın güneyindeki
gelişmelere hiçbir zaman kayıtsız kalamayız. Şu anda Barbaros orada dolaşıyor ve GKRY ile Yunanistan yaptığımız uyarıları kale almadıkları sürece biz oradaki çalışmamıza devam edeceğiz”41 diyerek
Türkiye’nin geri adım atmayacağının işaretini verdi.
SONUÇ

2014 yılı Kıbrıs sorunun çözümü için tarafları teşvik edecek
birçok gelişmeye sahne oldu. AB ve ABD gibi uluslararası aktörler
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarını Avrupa’nın kaynaklarını çeşitlendirmek için devreye almak, Türkiye AB ile Kıbrıs sorunu
yüzünden durma noktasına gelen üyelik müzakerelerini yeniden
başlatmak, GKRY yönetimi ise ülkede başlayan ekonomik krizi
Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon yataklarını hızlı bir şekilde
devreye alarak aşmak istiyordu. Bu bağlamda farklı aktörlerin de
teşvikiyle adada iki yıldır durmuş olan müzakereler Şubat ayında
tarafların “Ortak Açıklama” metni üzerinde anlaşmalarıyla yeniden
başladı. Ekim ayına kadar devam eden müzakere sürecinde taraflar
altı ana başlık ile ilgili tarama sürecini tamamladıktan sonra 6 Mayıs’ta ‘özlü müzakereler’ aşamasına, Eylül ayında ise önemli başlıkların görüşüleceği ve karşılıklı “al-ver” ve “kazan-kazan” çerçevesinde
nihai anlaşma metninin ortaya çıkarılacağı sonuç alıcı müzakereler
sürecine geçtiler. Müzakereler devam ederken GKRY’nin tek taraflı
olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede Türkiye’nin ve KKTC’nin uyarılarına rağmen sondaj faaliyetlerine devam etmesinden
dolayı Türkiye ve KKTC, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma
gemisini savaş gemileri eşliğinde Rumların ve KKTC’nin ortak hak
iddia ettiği sahaya gönderdi. Bunun üzerine Rum tarafı 7 Ekim’de
müzakerelerden tek taraflı olarak çekildi.
Müzakere sürecinin askıya alınmasından sonra Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı ile ilgili atılan karşı-
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lıklı adımlarla gerginliğin tırmandığı gözlemlenmektedir. 2014’ün
sonuna kadar taraflar attıkları farklı adımlarla hidrokarbon mevzusunda karşı tarafı pozisyonunu değiştirmeye zorladılar. Buna
rağmen 2014 yılının sonuna gelindiğinde müzakereler durmuş
durumda ve iki tarafın da pozisyonlarında bir değişiklik olacağına
dair bir işaret bulunmamaktadır. 17 Aralık’ta BM Genel Sekreteri
Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’nin müzakerelerin yeniden
başlaması için taraflarla görüşmeler yapması ve 24 Aralık’ta Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin sismik araştırma faaliyetlerinin 30
Aralık’ta biteceğinin ve geminin bölgeden ayrılacağının açıklanması
Rum tarafının müzakere masasına döneceği ile ilgili beklentileri arttırmıştır. Buna rağmen Rum tarafının yaptığı sondajların kapsamını ve süresini genişletmesi müzakerelerin yeniden başlamasının çok
zor olduğunu ortaya koymuştur. Bu konuyla ilgili olarak, KKTC
Dışişleri Bakanlığı 6 Ocak 2015 tarihinde yaptığı açıklamada, Rum
tarafı sondaj faaliyetlerini durdurmadığından dolayı KKTC’nin de
Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde arama faaliyetlerine devam
etme kararı aldığını duyurmuştur. Buradan hareketle, adada 2014
yılında yaşanan gelişmeler enerji kaynaklarının paylaşımının siyasi
sorunların çözümünü güçlendirme potansiyeli taşımakla beraber,
yeterli siyasi iradenin olmadığı durumlarda tek başına yeterli olmadığını ortaya koyduğu rahatlıkla iddia edilebilir.
Birçok analist ve BM Genel sekreteri Ban Ki Mun gibi uluslararası diplomatlar şu anda durmuş olan federal çözüm müzakerelerini birleşik bir Kıbrıs için son şans olarak değerlendirmektedir.
Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da 2014 Mart ayında
verdiği bir mülakatta bu müzakerelerden de bir sonuç çıkmaması
halinde taksim seçeneğinin gündeme geleceğini ifade etmiştir. Bu
bağlamda 2015 yılı Kıbrıs sorununun çözümünde kritik bir yıl olacak gibi görünmektedir.
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KRONOLOJI
3 Şubat
Türkiye, Türk kıta sahanlığına girdiği için Güney Kıbrıs açıklarında sismik araştırma yapan bir Norveç gemisini bölgeden
uzaklaştırdı.
5 Şubat
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland Güney ve Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etti.
11 Şubat
Kıbrıs Türk ve Rum yönetimleri, ortak metinde anlaşmaları
üzerine bir buçuk yıllık aranın ardından müzakereler yeniden
başladı. Yeni kurulacak Kıbrıs devletinin, “iki toplumlu federasyona dayanması” üzerine mutabık kalındı.
17 Şubat
GKRY Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, Kıbrıs doğalgazının
uluslararası pazara aktarılması için Türkiye’nin en ucuz alternatif olduğunu açıkladı.
26 Mart
ABD Ukrayna krizinin ardından Rusya doğalgazına olan bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa Birliği’ne destek verdi.
Obama, Kıbrıs’ı işaret ederek “Avrupa’nın yeni enerji kaynaklarını araştırması gerekir” dedi.
18 Mayıs
Dışişleri Bakanı Davutoğlu “Yarım asrı aşan bu krizi bitirme
vakti gelmiştir” diyerek soruna kalıcı çözüm için Türkiye’nin
kararlılığına vurgu yaptı.
21 Mayıs
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve üst düzey yetkililer Kıbrıs’ı ziyaret etti. Güney Kıbrıslı bir milletvekili “Ukrayna’daki
kriz ve Kıbrıs’ta bulunan gaz yatakları, Kıbrıs’ta çözüm şansı
yarattı” dedi.
22 Mayıs
Biden’in Kıbrıs ziyareti sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ukrayna’daki krizin ABD’yi Kıbrıs’ta bir çözüm arama yoluna yönelttiğini vurguladı.
27 Mayıs
Taraflar arasındaki güveni arttırmak adına yapılması planlanan
“çapraz görüşmeler” kapsamında Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi, Türkiye Dışişleri Bakanlığını, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığını ziyaret etti.
24 Temmuz GKRY lideri Anastasiadis sinirli tavırlar sergilemesinin ardından müzakere masasını görüşme bitmeden terk etti.
25 Temmuz KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami, “Rum tarafının tavrı nedeniyle müzakere sürecinin tıkandığını” duyurdu.
1 Eylül
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk resmi ziyaretini KKTC’ye
gerçekleştirdi.
17 Eylül
Müzakereler devam ederken Eroğlu ve Anastasiadis son kez BM
kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi.
25 Eylül
GKRY, KKTC’nin anlaşmayla TPAO’ya arama ruhsatı verdiği
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G ve F sahalarıyla çakışan Afrodit’in hemen kuzeyindeki 9. parselde sondaj faaliyetlerine başladı.
KKTC Dışişleri Bakanlığı GKRY’nin başlattığı sondaj faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu ve Barbaros araştırma gemisinin bölgeye gönderileceğini açıkladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma Rum tarafının
tek yanlı adımlarının engellenmesi için çağrıda bulundu.
Anastasiadis, Türkiye’nin doğalgaz aranan bölgeye savaş gemileri
gönderdiğini öne sürerek müzakere sürecinden çekildiğini açıkladı. Aynı gün Yunanistan, Türkiye’ye “protesto notası” gönderdi.
Gelibolu ve Bafra adlı savaş gemilerinin eşlik ettiği Barbaros
Hayrettin Paşa araştırma gemisi 20 Ekim’de girdiği 9. parseldeki
çalışmalarına bir gün sonra başladı.
Yunanistan, GKRY karasularında yasal olmayan yollarla araştırma yaptığı gerekçesiyle Türkiye’ye yönelik yeni tedbir kararları
alarak AB sürecinde fasıl açılmasını bloke edeceğini duyurdu.
Yunanistan, GKRY ve Mısır, deniz sınırı ve enerji için Lefkoşa’da bir araya geldi. Bakanlar, “Türkiye’nin ekonomik bölgemize savaş ve arama gemileri göndermeye devam etmesi halinde
uluslararası hukuka başvuracağız” dedi.
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide,
Kıbrıs’ta hidrokarbon meselesinin, adanın sadece bir bölümünü
değil, tümünü ilgilendirdiğini söyledi.
Yunanistan, GKRY ve Mısır liderleri, Akdeniz’de ortak enerji çalışması yapmak üzere Kahire’de bir araya geldi. Sisi, Samaras ve
Anastasiadis “İşbirliğimiz Türkiye’nin aleyhine değil” dedi. Mısır,
Yunanistan ve GKRY Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi için müzakerelere başlama kararı aldı.
Yunan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, “Ankara, Yunanistan’ın Mısır ve İsrail ile olan girişimlerini yanlış okumuş olabilir” dedi. Venizelos, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin uluslararası hukuk ihlali olduğunu iddia etti.
Davutoğlu, “Güney Kıbrıs kendi başına uluslararası şirketlerle
anlaşma yaparsa biz de Kıbrıs Türkleri ile aynı bölgede arama
yaparız. Doğu Akdeniz’in Türklere kapalı olduğunu söylemek
asla kabul edilemez” dedi.
BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide, “Hidrokarbon konusu sadece
deniz hukuku konusu değildir. Kıbrıs bölünmüş bir durumda
ve Rum tarafı tek taraflı kararlar almaya çalışıyor, Türk tarafı ise
bundan endişe duyuyor” dedi.
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26 Kasım

29 Kasım

1 Aralık

5 Aralık

10 Aralık

17 Aralık

22 Aralık

24 Aralık

GKRY, Mısır ve Yunanistan enerji bakanları bir toplantıda bir
araya geldi. Bu toplantı sonrası GKRY’nin ilan ettiği münhasır
ekonomik bölgesi içerisindeki hidrokarbon yataklarından istifade edilmesine yönelik yol haritasının belirlendiği açıklandı.
Ankara’da Venizelos, Çavuşoğlu ile görüştü. Basın toplantısında, Kıbrıs ve enerji konusunda bakanların verdiği yanıtlar uzlaşmadan uzak olunduğunu gösterdi.
Putin, Ankara’da Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak olan Güney Akım Projesi’nden vazgeçtiğini ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak yeni bir boru hattı inşa edileceğini söyledi.
Davutoğlu, Yunanistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. “Her iki tarafın da ortak görüşü, Kıbrıs etrafındaki doğalgaz kaynakları,
Kıbrıslıların bütününe aittir. Bu Kıbrıs’taki kapsamlı çözüm sürecine katkı sağlayacak bir imkândır” dedi.
Erdoğan, “Kıbrıs’ın güneyindeki gelişmelere hiçbir zaman kayıtsız kalamayız. Şu anda Barbaros orada dolaşıyor ve GKRY
ile Yunanistan yaptığımız uyarıları kale almadıkları sürece biz
oradaki çalışmamıza devam edeceğiz” dedi.
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide
müzakerelerin yeniden başlaması için BM müzakere heyeti ve
taraflarla görüşmeler yaptı.
GKRY’nin Doğu Akdeniz’de tek yanlı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesindeki “Onasagora” adlı yatakta yapılan
sondaj sonucu ticari anlamda işlemeye değer miktarda doğalgaz
bulunmadığı açıklandı.
Akdeniz’de doğalgaz sismik araştırması yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin faaliyetlerinin 30 Aralık’ta biteceği ve geminin bölgeden ayrılacağı açıklandı.
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TÜRKIYE’NIN LATIN
AMERIKA POLITIKASI 2014
MUSTAFA YETIM
Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2014 yılı süresince Türkiye’nin Latin Amerika’ya bakış
açısında büyük oranda bir değişim görülmemiştir. Bu çerçevede
2014 yılı boyunca önceki yılda olduğu gibi Türkiye, bölge ülkeleri
ve bölgeye ait uluslararası oluşumlar ile ikili diplomatik, siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerini yoğunlaştırmak ve kurumsallaştırmak amacı ile önemli girişimlerde bulunmuştur. “Çok boyutlu dış politika”
perspektifine bağlı kalarak daha önceki dönemlerde mesafeli kaldığı
bölgeler olan Latin Amerika, Afrika ve Asya ülkeleri ile ekonomik
ilişkilerini kurumsallaştırmayı hedefleyen Ankara, bu temel stratejisini 2014 yılı süresince de muhafaza etmiştir. Bu yaklaşıma rağmen
Türkiye’nin Latin Amerika bölgesi ile siyasi ve özellikle ekonomik
ilişkileri 2014 yılında da istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Yine de
Ankara 2014 yılı içerisinde Orta Amerika, Karayipler ve Güney
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Amerika ülkelerine yönelik yeni ekonomik, siyasi ve kültürel girişimlerde bulunmuştur. Sınırlı bir ilerleme göstermesine rağmen
büyük oranda sorunsuz ve sağlam zeminde gelişen Türkiye ve bölge
ülkeleri arasındaki ikili ekonomik ve siyasi ilişkilerin kurumsallaşması halinde çok ciddi fırsatları barındırdığı söylenebilir.
TÜRKIYE-LATIN AMERIKA İLIŞKILERI: GENEL BIR BAKIŞ

Türkiye, Latin Amerika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirirken temelde 1998’de benimsediği “Latin Amerika ve Karayipler” eylem
planına sadık kalmıştır.1 Bölgenin ekonomik ve siyasi potansiyelini değerlendirme şeklinde özetleyebileceğimiz bu temel stratejinin
dört ayaklı bir mekanizma üzerine inşa edildiğini ve 2014 yılı içerisinde bu dört ayaklı mekanizmaya yeni bir boyut eklendiğini söyleyebiliriz. Türkiye’nin birbiri ile yakından ilişkili olan söz konusu
dört ayaklı stratejisinin birinci boyutu bölge ülkeleri ile siyasi ilişkileri geliştirmektir. Bu bağlamda Türkiye ile bölge ülkeleri arasında
karşılıklı ikili ziyaretler yoğunlaşmıştır. Ayrıca buna ek olarak Ankara bölgedeki uluslararası örgütler ile siyasi ve ekonomik ilişkileri
geliştirmek amacı ile bu örgütlerde daimi gözlemci, misafir ya da
özel konuk sıfatı ile yer almayı hedeflemiştir. Karşılıklı olarak gerçekleştirilen ikili ziyaretler ve bölgesel örgütlerin çalışmalarında yer
alma girişimleri sonucunda Türkiye, ikinci temel amacı olan bölge
ülkeleri ile siyasi ilişkileri kurumsallaştırmayı hedeflemektedir. Bu
bağlamda Ankara, bölge ülkeleri ile karşılıklı olarak büyükelçilikler,
başkonsolosluklar, konsolosluklar ve fahri konsolosluklar açmayı
hedeflemektedir. 2013 itibarıyla Türkiye’nin 9 ülkede yani Arjantin, Brezilya, Şili, Küba, Meksika, Kolombiya, Venezüella, Peru ve
Ekvador’da büyükelçilikleri ve Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bir
başkonsolosluğu vardı.2 2014 yılı itibarıyla Dominik Cumhuriyeti, Panama ve Kosta Rika’da Türkiye’nin büyükelçilik faaliyetlerine
başlamasıyla bu sayı 12’ye ulaşmıştır.3
Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin 33 ülkeden meydana
geldiğini düşündüğümüzde4 henüz büyükelçilik sayısının yeterli
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derecede olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan bu sayının artırılması yönünde Türkiye’nin her geçen yıl önemli adımlar attığı hatırlanmalıdır. Siyasi ilişkilerin kurumsallaşmasının ardından üçüncü
temel adım ise Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) gibi kurumlar aracılığı ile Türkiye ve bölge arasındaki ticari ilişkileri canlandırmayı
amaçlamaktır. Böylelikle son aşama olan ekonomik kurumsallaşma
yani vize muafiyetleri, hava ulaşımlarının karşılıklı başlaması, ticari
engellerin kaldırılması gibi konuları içeren Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) bölge ülkeleri ile imzalanması hedeflenmektedir.
Bu bağlamda Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ikili ziyaretlerin
çoğu ticari anlaşmaları da içeren zirvelere dönüşmektedir. Türkiye
2014 yılında da bu yöndeki çalışmalarını belirli düzeyde devam ettirmiş ve bölge ülkeleri ile gerçekleştirilen iş konseyleri, iş ve çalışma yemekleri, fuarlar ve çeşitli etkinlikler ile bölgede yapabileceği
yatırım ve ticari fırsatları değerlendirmiştir. Bu çerçevede Ankara
ile Kosta Rika STA görüşmelerinde belirli bir mesafe kaydetmiştir.
Ayrıca 15 Temmuz tarihinde Türkiye 15 ülkeden oluşan (Antigua
ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, Saint Lucia, St. Kitts ve Nevis,
St. Vincent ve Grenadinler, Surinam ve Trinidad ve Tobago) Karayipler Topluluğu (The Caribbean Community-CARICOM) ülkelerine STA müzakerelerini başlatma konusunda istekli olduğunu
bildirmiştir.5 Bunun yanı sıra Türkiye bölgeye ekonomik kaynak
tesis etmeye başlamıştır. Böylece Ankara, sınırlı miktarda da olsa
Karayipler Kalkınma Fonu’na yaklaşık 8 milyon dolar kaynak sağlamış ve TİKA aracılığı ile bölge ülkelerindeki kalkınma projelerine
destek vermeye devam edeceğini açıklamıştır.6
Yukarıda sayılan dört ayaklı stratejiye ilişkin gelişmelere 2014
yılında yeni bir boyut eklendiği söylenebilir. Söz konusu dört boyut ile yakından ilişkili olan bu nokta bölge ülkeleri ile kültürel
ilişkilerin canlandırılması ve ortak noktaların oluşturulmasıdır.
Bu çerçevede ilk önemli girişim 12-16 Kasım tarihleri arasında
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İstanbul’da gerçekleştirilen Birinci Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi’dir.7 41 ülkeden 71 Müslüman dini liderin katılımı ile gerçekleştirilen zirvede sırası ile Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez
kapanış konuşmaları yapmıştır. Latin Amerika ve Türkiye’deki
dini alimlerin buluşması açısından bir ilk olma özelliği taşıyan söz
konusu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Görmez genel olarak bölge ve Türkiye arasındaki kültürel
ortaklıklardan bahsetmiş ve bu kültürel yakınlığın 150 yıl öncesine yani Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar dayandığını
belirtmişlerdir. Bu zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015
yılı içerisinde geniş bir heyet ile Küba’ya resmi bir ziyaret düzenleyeceğini duyurmuştur.8 Kültürel ilişkileri geliştirme anlamında
belirtebileceğimiz diğer bir gelişme ise Türkiye’nin 23 Temmuz
tarihinde Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu’na (CPLP) “ortak gözlemci” olarak kabul edilmesidir. Türkiye’nin Latin Amerika ülkelerinden Brezilya’nın da bulunduğu ve bu bölge ile yakın
ilişkisi bulunan söz konusu kültürel oluşuma katılmasını Latin
Amerika bölgesine açılım politikasının diğer önemli bir boyutu
olarak değerlendirebiliriz.9
SIYASI İLIŞKILER: KARAYIPLER VE
ORTA AMERIKA BÖLGESINE ARTAN İLGI

2014 yılında Latin Amerika ve Türkiye arasındaki ilk siyasi temas 10-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bu tarihte
St. Vincent ve Grenadinler’de düzenlenen CARICOM Devlet ve
Hükümet Başkanları Zirvesi’ne dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu özel konuk sıfatı ile katılmıştır.10 Zirve çerçevesinde
St. Vincent ve Grenadinler Dışişleri Bakanı Camillo Gonsalves ve
diğer CARICOM üyesi devletlerin yetkilileri ile görüşen Dışişleri
Bakanı Davutoğlu, CARICOM üyelerinden Türkiye’nin Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2015-2016 dönemi geçici
üyeliği için destek istemiştir.11 Bunun yanısıra St. Vincent ve Gre-
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nadinler Başbakanı Ralph Gonsalves ile de bir görüşme gerçekleştiren ve son iki yılda Türkiye ve Karayipler bölgesi ile ikili ilişkilerin
yoğunlaştığına dikkat çeken Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye ve
St. Vincent ve Grenadinler arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının imzalandığını açıklamıştır.12 13-14 Nisan tarihleri arasında ise
Dışişleri Bakanı Davutoğlu Meksika’da düzenlenen Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya (MIKTA) Oluşumu’nun
Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmıştır. Küresel
meselelere ilişkin ortak bir tutum sergileme ve ekonomik ilişkileri geliştirme amacı ile oluşturulan söz konusu oluşumun herhangi
bir topluluğun alternatifi olmadığına dikkat çeken Dışişleri Bakanı
Davutoğlu, bu toplantı süresince üye ülkelerin birbiri ile fikir alışverişinde bulunduğunu ifade etmiştir.13
Yine 14 Nisan tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru
Panama’nın Ankara’da büyükelçilik açması vesilesi ile Türkiye’ye
resmi ziyaret düzenleyen Panama Dışişleri Bakan Yardımcısı Mayra
Arosemena ile bir çalışma yemeği gerçekleştirmiştir. Mart ayında
Türkiye’nin Panama City’de açtığı büyükelçilik dolayısı ile memnuniyetini ifade eden Koru, karşılıklı olarak büyükelçiliklerin
açılması, ticari anlaşmaların imzalanması ve hava ulaşımlarının
kolaylaşması neticesinde yoğunlaşan Türkiye, Orta Amerika ve Karayipler bölgesi arasındaki ilişkilere dikkat çekmiştir.14 Nisan ayı
içerisindeki diğer önemli ziyaretler ise Dışişleri Bakanı Davutoğlu
tarafından Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’ne yapılmıştır. 15 Nisan tarihinde gerçekleşen ziyaretlerde Dışişleri Bakanı Davutoğlu
ilk olarak Dominik Cumhurbaşkanı Danilo Medina Sanchez tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Carlos Morales Troncoso
ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. İkili görüşmeler sonrasında
Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti arasında Ticaret ve Ekonomik
İşbirliği, Hava Hizmetleri, Resmi Pasaportlar için Vize Muafiyeti
anlaşmaları imzalanmıştır. Dominik Cumhuriyeti’nin Karayipler
bölgesinin en büyük ekonomisi olduğunu ve Türkiye’nin geçen yıl
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bu ülkenin başkenti Santo Domingo’da büyükelçilik açtığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye tarafından Dominik
Cumhuriyeti’ne dışişleri bakanı düzeyinde düzenlenen bu ilk resmi
ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkiler açısında önemli fırsatları ortaya
çıkardığını belirtmiştir.15
Aynı tarih içerisinde günübirlik ziyaret için Haiti’ye de giden
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, burada Başbakan Laurent Lamothe,
Dışişleri Bakanı Duly Brutus ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Wilson
Laleau ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında iki
ülkenin de büyük depremler yaşamış olduğunu ve Türkiye’nin Haiti ile duygusal bağları olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye’nin TİKA aracılığı ile Haiti’ye teknik ve ekonomik
alanlarda yardım yapacağını ifade etmiştir.16 Dışişleri Bakan Yardımcısı Koru 3-5 Haziran tarihleri arasında Paraguay’ın Başkenti
Asuncion’da düzenlenen Amerikan Devletleri Örgütü’nün (ADÖ)
44. Genel Kurul Toplantısına katılmıştır. 1998’den beri daimi gözlemci olduğumuz 35 üyeli ADÖ’nün bu zirvesi sırasında Dışişleri
Bakan Yardımcısı Koru, Paraguay Dışişleri Bakan Yardımcısı Federico Gonzalez Franco ve diğer üye ülkelerin yetkilileri ile bir araya
gelmiştir.17 Türkiye ve bölge arasındaki bir diğer önemli temas 8
Ağustos tarihinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda bölgenin önemli
ülkelerinden biri olan Arjantin ve Türkiye arasındaki siyasi istişareler Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun H. Sinirlioğlu ve Arjantin
Dışişleri Bakan Yardımcısı Eduardo Antonio Zuain başkanlığındaki heyetler arasında Ankara’da gerçekleşmiştir.18
10 Mart tarihinde düzenlenen CARICOM Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi’nde Davutoğlu, bu oluşumun dışişleri bakanları düzeyindeki ilk toplantısını Türkiye’de yapmasını talep etmiş
ve bu talep CARICOM üyelerince kabul görmüştür. Böylece 18
Temmuz tarihinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Türkiye-CARICOM İstişare ve İşbirliği Mekanizması Dışişleri
Bakanları Birinci Toplantısı düzenlenmiştir.19 Üye ülkeler ile yoğun
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bir diplomatik temas gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Davutoğlu,
bu çerçevede üye ülkeler ile STA müzakereleri, TİKA yardımları
ve küresel konularla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştur.20 Toplantıların ardından Dışişleri Bakanı Davutoğlu, CARICOM Genel
Sekreteri Irwin La Rocque ve CARICOM Dönem Başkanı Guyana
Dışişleri Bakanı Carolyn Rodrigues-Birkett’le birlikte ortak basın
toplantısı düzenlemiştir. Basın toplantısı sırasında Türkiye’nin CARICOM’un “gönüllü üyesi” olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı
Davutoğlu, ikili ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmek amacı
ile işbirliği ve kalkınma eylem planı geliştirilmesi konusunda üye
ülkeler ile mutabık kaldıklarını vurgulamıştır.21
2014 yılının son önemli ziyareti ise 8-11 Ekim tarihleri arasında Kosta Rika Büyükelçiliği’nin Ankara’daki açılışına katılmak
amacı ile Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz tarafından Türkiye’ye yapılmıştır.22 Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile ikili görüşmeler
gerçekleştiren Sanz, Kosta Rika’nın Ankara’da büyükelçilik açıyor
olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve Türkiye’nin
Orta Amerika entegrasyon sistemine gözlemci üye olarak kabul
edilmesini desteklediklerini vurgulamıştır.23 Yaklaşık bir ay önce
Türkiye’nin de Kosta Rika’da büyükelçilik açtığına dikkat çeken
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin Türkiye’ye ilgi duymasından memnun kaldıklarını ifade
etmiştir. Böylece Türkiye’de büyükelçilik açan ilk Orta Amerika
ülkesi olan Kosta Rika ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler önemli bir aşamaya ulaşmıştır. STA konusunda iki ülkenin mutabık
kaldığını ve bu konu ile ilgili çalışmaların ilerleyen dönemlerde
hızlanabileceğini belirten Kosta Rika Dışişleri Bakanı Sanz, Türkiye’nin “Dünya beş ülkeden ibaret değildir” şeklindeki BMGK
ile ilgili eleştirilerini ve Ortadoğu bölgesinde üstlendiği liderlik
rolünü desteklediklerini açıklamıştır.24
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EKONOMIK GELIŞMELER: SINIRLI TICARI İLIŞKILER

2014 yılındaki ekonomik ilişkilerin de geçmiş yıllardaki gibi
DEİK üzerinden yürüdüğünü görmekteyiz. Bu bağlamda başta bölgenin en önemli entegrasyon girişimi Güney Amerika Ortak Pazarı
(MERCOSUR) ülkeleri25 olmak üzere diğer Latin Amerika ülkeleri
ile de iş konseyleri, fuarlar ve çalışma yemekleri düzenlenmektedir.
2014 yılında bu çerçevede değinilecek önemli gelişmelerden bir tanesi 29 Nisan tarihinde Kayseri’de düzenlenen Türkiye-Latin Amerika
Ticaret Köprüsü programıdır. Gülen grubuna yakınlığıyla bilinen
Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve
Anadolu İşadamları Federasyonu (ANFED) tarafından düzenlenen
bu programa Arjantin, Küba ve Jamaika gibi ülkelerden yaklaşık 250
yabancı işadamı katılmıştır. Arjantin, Kolombiya, Küba, Meksika ve
Peru gibi Latin Amerika ülkelerinin Ankara Büyükelçilerinin de katıldığı programda taraflar Türkiye ve Latin Amerika arasındaki şu an
8.1 milyar dolar olan ticari hacmi 20 milyar dolara çıkarabileceklerini
ifade etmiştir. Bu bağlamda taraflar ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesini “kazan kazan” ilişkisi şeklinde özetlemiştir.26
Tablo 1. Türkiye’nin MERCOSUR ülkelerine ihracatı (milyon dolar)27
Ülke
MERCOSUR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

346

470

516.4

894.2

1.238

1.534

1.397

1.066

Brezilya

229.9

318

388.1

614

884

1.003

937.6

794.5

Arjantin

61.1

107

73.6

179.1

214.1

317

318.2

141.4

Venezuela

41.7

27.7

36.4

44.2

84.2

156.2

76

48.5

Uruguay

8.3

14.4

10.5

31.8

30

46

44.1

49.6

Paraguay

1.5

3.1

7.6

24.8

25.9

12.1

20.8

31.7

Diğer taraftan söylem bazında oluşan bu olumlu atmosferin ikili ekonomik ilişkilere yeterince yansımadığı söylenebilir. Bilindiği
gibi bölge ile ticaret hacmimizin yaklaşık yüzde 50’sini MERCOSUR ülkeleri oluşturmaktadır. Buna rağmen 2014 yılı içerisinde
söz konusu yüzde 50’lik dış ticaret hacmi hala yaklaşık 3.6 milyar
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dolar seviyesindedir. Bu nedenle Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri
arasındaki ekonomik ilişkilerin yeterince gelişmediği söylenebilir.
Genel olarak değerlendirdiğimizde 2014 yılı içerisinde MERCOSUR ile ticari ilişkilerimizin 2013 yılına oranla yaklaşık 136 milyon
dolar gerilediğini söyleyebiliriz. Bu düşüşün sebebi ise Türkiye’nin
MERCOSUR ülkeleri ile ihracat ilişkisinde görülen 332 milyon
dolarlık ticari gerilemedir. Diğer taraftan MERCOSUR ülkeleri ile
ithalat hacmimizin bir önceki yıla oranla 196 milyon dolar artışı
söz konusudur. Her ne kadar ithalattaki artış olumlu olarak görülebilse de ihracatın düşmesi dış ticaret dengesi açısından olumsuz bir
gelişmedir. Çünkü ithalatın gerilemesi doların ülke içerisinde kalmasını sağlarken ihracatın gerilemesi ülke içerisine dolar girişinin
sınırlanmasına yol açmaktadır. Türkiye için en olumlu senaryonun
Latin Amerika bölgesine yapılan ihracatın ithalata oranla daha fazla
artması olduğu söylenebilir.
Tablo 2. Türkiye’nin MERCOSUR ülkelerinden ithalatı (milyon dolar)28
Ülke

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

MERCOSUR

1.761

2.491

1.554

2.172

3.171

2.584

2.387

2.583

Brezilya

1.172

1.423

1.105

1.347

2.074

1.770

1.409

1.728

Arjantin

417.5

789.8

225.8

281.1

490.6

368

394

325.4

Venezüella

132.5

198.3

120.8

150

153.3

198

194

122.6

Uruguay

36.0

26.3

30

171.8

230.8

98

109

47.1

Paraguay

2.9

53.2

72.0

221.9

229.4

150

281

360.2

Yine tablodan anlaşıldığı gibi Brezilya ile 2013 yılında 2.347 milyon olan dış ticaret hacmimiz 2014 yılında 2.522 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Böylece Brezilya ile ithalat hacmimiz 320 milyon
dolar artarken ihracat hacmimiz 145 milyon dolar gerilemiştir. Sonuç
olarak Brezilya ile dış ticaret hacmimiz 175 milyon dolar artmasına
rağmen bu artışın sebebini ithalatta görülen yükselme oluşturmaktadır. Arjantin, Venezüella, Uruguay ve Paraguay ile Türkiye arasındaki
ticari ilişkilerdeki kayıp ise 2013 yılına kıyasla yaklaşık 311 milyon
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dolardır. Bu bağlamda 2013 yılı içerisinde Türkiye ve söz konusu
dört ülke arasındaki yaklaşık 1.438 milyon dolarlık dış ticaret hacmi
2014 yılında yaklaşık olarak 1.127 milyon dolar olmuştur.
Tablo 3. Türkiye ile Orta Amerika-Karayip Ülkeleri arasındaki
Dış Ticaret (milyon dolar)29
Yıl

İthalat

İhracat

2006

335

2007

448

549

2008

560

829

2009

475

597

2010

622

598

2011

903

629

2012

1.064

770

2013

1.362

1.004

2014

1.124

938.2

548

Ticaret hacminde benzer bir gerilemenin Türkiye ve Orta Amerika-Karayipler ülkeleri ile yaşandığı söylenebilir. Bu bağlamda
2014 yılında Türkiye ve Orta Amerika-Karayipler ülkeleri ithalat
hacmi 2013 yılına oranla yaklaşık 238 milyon dolar ve ihracat
hacmi ise yine yaklaşık 66 milyon dolar gerilemiştir. Böylece Türkiye’nin Orta Amerika-Karayipler bölgesi ile ticaret hacmi 2014
yılında 304 milyon dolar gerileyerek; 2013 yılında 2.366 milyon
dolar olan ticaret hacmi 2.062 milyon dolar seviyelerinde kalmıştır.
Tablo 4. Türkiye ile Küba arasındaki Dış Ticaret (milyon dolar)30
Yıl
2006

İthalat

İhracat

1.0

8.7

2007

1.4

32.2

2008

0.48

20.0

2009

1.6

10.5

2010

1.6

15.2

2011

2.8

9.5

2012

6.3

10.1

2013

16.3

14

2014

15.4

12.8
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2014 yılında dış ticaret hacminde gerileme yaşanan bir diğer ülke
ise Küba olmuştur. Bu bağlamda Türkiye ve Küba arasındaki ticari
ilişki çok sınırlı olmasına rağmen 2013 yılında yaklaşık 30 milyon
dolar olan dış ticaret hacmi 2014 yılında 2 milyon dolar gerilemiştir.
Tablo 5. Meksika-Türkiye Ticaret Verileri (milyon dolar)31
Yıl

İthalat

İhracat

2006

261.9

140.8

2007

352.1

196.8

2008

379.8

152.2

2009

335.2

93.3

2010

494.6

145.5

2011

699.4

145.2

2012

867.2

206.1

2013

1.000

239

2014

944.6

312

Bölgenin diğer önemli ülkesi Meksika ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 2014 yılı içerisinde yaklaşık 18 milyon dolar
artmıştır. Böylelikle 2013 yılı içerisinde 1.239 milyon dolar olan
dış ticaret hacmi 2014 yılında yaklaşık olarak 1.257 milyon dolar
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılı içerisinde Meksika ile ihracat ilişkilerimizin bir önceki yıla oranla 73 milyon dolar artması
önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan ithalat
hacminde yaşanan 55 milyon dolarlık gerileme de ikili ticari ilişkilerde olumsuz bir gelişme olarak görülebilir. Öte yandan dış ticaret
ve cari dengeler açısından ihracat payının dış ticaretteki oranının
artması önemlidir.
Latin Amerika’nın entegrasyon girişimlerinden bir diğeri 1969’da Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Venezüella’nın
kurduğu ve Şili’nin ortak üye olarak devam ettiği AND Milletler
Topluluğu’nun (Comunidad Andina)32 aşağıda incelenen iki önemli ülkesi ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde 2014
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yılında belli oranda düşüş görülmektedir. Bu bağlamda Şili ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2013 yılına oranla yaklaşık 63 milyon dolar gerilediği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Türkiye ve Şili
arasındaki ithalat hacmi 43 milyon dolar ve ihracat hacmi ise 20
milyon dolar gerilemiştir.
Tablo 6. Şili-Türkiye Dış Ticaret Hacmi (milyon dolar)33
Yıl

İthalat

İhracat

2006

441.2

34.8

2007

324.1

41.8

2008

200.4

50.3

2009

134.7

37.4

2010

311.7

81.2

2011

474.3

130.6

2012

466.2

174.3

2013

406

219

2014

363.3

198.6

Genel itibarıyla Latin Amerika bölgesindeki küçük ülkelerin
oluşturduğu AND gurubu ülkelerinden Ekvador ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi de 2013 yılına kıyasla 8 milyon dolar
gerilemiştir. Bu bağlamda 2014 yılı içerisinde Türkiye ve Ekvador
arasındaki ithalat hacminde 7 milyon dolar ve ihracat hacminde 1
milyon dolar gerileme yaşanmıştır.
Tablo 7. Ekvador -Türkiye Dış Ticaret Hacmi (milyon dolar)34
İthalat

İhracat

2006

Yıl

71.1

26.3

2007

97.2

24.8

2008

104.7

68.2

2009

77.4

16.4

2010

68.2

29.5

2011

102.9

50.1

2012

105.6

51.3

2013

98.1

79.2

2014

91

77.8
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SONUÇ

2014 yılı içerisindeki gelişmeler önceki yıllara benzer şekilde devam etmiştir. Diğer bir ifade ile Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri
arasındaki olumlu siyasi atmosfer ticari ilişkileri yeterince geliştirmemiştir. Diğer taraftan Türkiye’nin yaklaşık son 10 yıldır bölge
ile yoğun bir şekilde temas halinde olduğunu düşünürsek bu durumun beklenilen bir gelişme olduğu söylenebilir. Türkiye ve Latin
Amerika ülkelerinin ticari fuarlar, iş konseyleri ve çeşitli toplantılar
aracılığı ile birbirlerini son yıllarda tanımaya ve siyasi ve ticari ilişkileri geliştirme amacı ile adımlar atmaya başladığı söylenebilir. Bu
nedenle ikili ticari ilişkilerin planlanan seviyeye ulaşabilmesi için
tarafların belirli bir zamana ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. 2014
yılı içerisinde Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerde diğer yıllardan farklı olarak iki önemli gelişme yaşanmıştır.
Bunlardan ilki, Türkiye’nin Orta Amerika ve Karayipler ülkeleri
ile yoğunlaşan siyasi ve ticari ilişkileridir. Diğeri ise Latin Amerika
Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi ve Portekizce Konuşan
Ülkeler Topluluğu (CPLP) aracılığı ile Türkiye’nin bölge ülkeleri
ile kültürel ilişkilerini geliştirme çabasıdır.
Tablo 8. 2002-2011 Arası Türkiye’nin Latin Amerika Ülkelerine İhracatı
(milyon dolar)35
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Orta Amerika ve
Karayipler

334

411

548

549

829

597

598

629

770

1.004

938.2

Güney Amerika

193

274

341

514

901

678

1.237

1.840

2.192

2.130

1.853

Tablo 9. 2002-2011 Arası Türkiye’nin Latin AmerikaÜlkelerinden İthalatı
(milyon dolar)36
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Orta Amerika ve
Karayipler

209

287

335

448

560

476

623

903

1.064

1.362

1.124

Güney Amerika

1.271

1.747

2.131

2.671

3.260

2.286

2.942

4.500

4.080

3.667

3.935
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Diğer taraftan 2014 yılında incelenen ülkelerin önemli bir kısmı ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde ya gerileme ya da sınırlı
bir ilerleme yaşanmıştır. Böylelikle 2013 yılında 8.163 milyon dolar olan Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi
yaklaşık 313 milyon dolar gerileyerek 2014 yılında 7.850 milyon
dolar olmuştur. Latin Amerika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde ortaya çıkan 313 milyon dolarlık gerilemenin önemli
kısmını Orta Amerika ve Karayipler ile yaklaşık 304 milyon dolar
seviyesinde görülen ticaret kaybı oluşturmaktadır. MERCOSUR
ülkeleri ile görülen 136 milyon dolarlık ticari gerilemenin de Latin
Amerika ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmindeki azalmaya etki yaptığı söylenebilir. Sonuç olarak Türkiye ve Latin Amerika bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin siyasi ilişkileri destekleyecek
seviyeye gelmediği sonucuna varılabilir.
KRONOLOJI
10-11 Mart Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu özel konuk olarak CARICOM (Karayipler Topluluğu) Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesi’ne katılmıştır.
13-14 Nisan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu MIKTA (Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya) Oluşumu’nun Gayri
Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmıştır.
14 Nisan
Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru Panama Dışişleri Bakanı
Yardımcısı Mayra Arosemena ile Ankara’da bir çalışma yemeği
gerçekleştirmiştir.
15 Nisan
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret düzenlemiştir.
3-5 Haziran Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ADÖ’nün (Amerikan
Devletleri Örgütü) 44. Genel Kurul Toplantısına katılmıştır
23 Temmuz Türkiye Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu’na (CPLP) “ortak gözlemci” olarak kabul edilmiştir.
18 Temmuz Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Türkiye-CARICOM İstişare ve İşbirliği Mekanizması Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı İstanbul’da düzenlenmiştir.
8 Ağustos
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun H. Sinirlioğlu ve Arjantin
Dışişleri Bakan Yardımcısı Eduardo Antonio Zuain başkanlığındaki heyetler Ankara’da buluşmuştur.
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8-11 Ekim

Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz Türkiye’ye
resmi ziyaret düzenlemiştir.
12-16 Kasım Birinci Latin Amerika Müslüman Dini Liderler Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
NOTLAR
1. Mustafa Yetim, “Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2012”, Türk Dış
Politikası Yıllığı 2012, Editörler: Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ufuk
Ulutaş, SETA Yayınları, Aralık 2013, ss. 463-467.
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25. 1 trilyon doları aşan pazar derinliği ve 200 milyonluk nüfusuyla entegrasyon girişimleri içinde tüm dünyada üçüncü sırada yer alan MERCOSUR
26 Mart 1991’de Asuncion Anlaşması imzalanarak resmen kurulmuştur.
Beş tam/asıl üyesi (Brezilya, Arjantin, Venezüella, Praguay, Uruguay), 5 ortak üyesi (Şili, Bolivya, Ekvador, Peru ve Kolombiya) ve son olarak 2 tane
(Yeni Zelanda ve Meksika) gözlemci üyesi mevcuttur. Detaylı bilgi için bakınız; Sedat Laçiner, “Latin Amerika’da Bölgesel Entegrasyon Girişimleri”,
Avrasya Dosyası, Enerji Özel, Cilt. 9, Sayı. 1, Bahar 2003, ss. 308-313.
26. “Latin Amerika’da birçok alanda potansiyel var”, 29.04.2014. http://www.
dunya.com/latin-amerikada-bircok-alanda-potansiyel-var-226645h.htm.
2724.TÜİK, www.tuik.gov.tr.
2825.TÜİK, www.tuik.gov.tr.
2926.Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, http://www.ekonomi.gov.tr.
3027.Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, http://www.ekonomi.gov.tr.
3128.TÜİK, www.tuik.gov.tr.
32. 26 Mayıs 1969’da Kolombiya’da imzalanan ve 24 Kasım 1969’da yürürlüğe giren Cartagena Anlaşması ile kurulmuştur. Bkz. Laçiner, a.g.e., s. 313.
33. TÜİK, www.tuik.gov.tr.
3430.TÜİK, www.tuik.gov.tr.
3531.TÜİK verilerinden derlenmiştir, www.tuik.gov.tr.
3632.TÜİK verilerinden derlenmiştir, www.tuik.gov.tr.
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2014
ıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış
politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı
bir arşiv ortaya koymaktı. Bu doğrultuda yayınlanan “Türk Dış
Politikası Yıllığı” bu sayı ile birlikte altıncı kitabına ulaştı. Daha
önceki yıllıkların gördüğü ilgi bize çalışmanın temel amacı olan
Türk dış politikasına ilişkin arşiv oluşturma çabasının değerli
ve karşılığı olan bir hedefe sahip olduğunu gösterdi.
Bu sayıda Türk Dış Politikası Yıllığı toplam 20 makaleden
oluşmaktadır. Bağımsız makalelerden oluşan birinci bölüm
Ferhat Pirinççi’nin “Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi:
Suriye Krizi Örneği” başlıklı makalesiyle başlamaktadır. Bu
bölümde ayrıca, Zana Baykal’ın “Türkiye’nin Yeni Enerji
Tedarikçisi: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi”, Duygu
Öztürk’ün “Krizlerden Çok Aktörlü İşbirliğine Türk-Yunan
İlişkileri”, Mehmet Ali Doğan’ın “Kavramdan Pratiğe
Medeniyetler İttifakı Girişimi” ve Kürşad Aslan ile Murat
Aslan’ın “Politik Ekonomi Perspektifinden Yakın Dönem Türk
Dış Politikası” isimli yazıları yer almaktadır.
Türk dış politikasının değişik alanlarına ilişkin 2014 yılında
yaşanan gelişmelerin ele alındığı ikinci bölümde Türkiye’nin
Ortadoğu ülkelerine yönelik politikaları Kemal İnat, Abdullah
Yegin, Ali Balcı, İsmail Akdoğan, Can Acun, İsmail Numan
Telci ve Rahman Dağ tarafından kaleme alınan altı ayrı
makalede analiz edilmiştir. ABD ile ilişkiler Kılıç Buğra Kanat,
AB ile ilişkiler Filiz Cicioğlu ve Asya-Pasifik bölgesine yönelik
Türkiye politikası Kadir Temiz tarafından yazılmıştır. Balkanlar
politikası Mehmet Uğur Ekinci ve Nedim Emin, Rusya ve
Kafkasya politikası Emre Erşen ve Orta Asya politikası Kürşad
Aslan tarafından kaleme alınmıştır. Kıbrıs’ı Enes Bayraklı,
Latin Amerika’yı Mustafa Yetim ve Afrika politikasını da
Ramazan Erdağ yazmıştır.
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