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ÖNSÖZ

Elinizdeki eser, Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin
yedinci kitabını oluşturuyor. 2009 yılından beri yayınlanmakta
olan bu seri ile özellikle Türk dış politikası alanında çalışan araştırmacılar için kalıcı bir eser oluşturulması amaçlanmıştır. Bu tür çok
yazarlı eserleri sürekli kılmanın zorluğuna rağmen, bazı yıllarda gecikmeler yaşansa da, yıllığın bugüne kadar aksamadan çıkması biz
editörleri mutlu ediyor ve gelecek yıllıklar için de enerji kaynağımızı oluşturuyor. Bu serinin daha önceki kitaplarının önsözlerinde
belirttiğimiz gibi, Türk Dış Politikası Yıllığı ile bilgi ağırlıklı bir eser
ortaya konulması amaçlanmış, yaşanan olayların nasıl yorumlanması gerektiği genel olarak okuyucuya bırakılmıştır. Ancak bu, yazarların uzun süredir aynı konuyu takip etmeleri sayesinde edindikleri derinlikli bilginin yeri geldiğinde onların bakış açısıyla analiz
edilerek okuyucuya yol gösterici olacak şekilde sunulmasına engel
oluşturmamaktadır. Günümüz akademiyasında temel sorunun
bilgi kirliliği olduğunu ve bu yüzden de “doğru” bilginin okuyucuya ulaştırılmasının çok önem arz ettiğini düşünüyoruz. Kesintisiz
bir şekilde “doğru” bilgiye ulaşan okuyucular olayları nasıl analiz
etmeleri gerektiğine kendileri karar verebileceklerdir.
Türk Dış Politikası Yıllığı bu sayıda yirmi makaleden oluşmaktadır. Bunlardan on altısı 2015 yılı gelişmelerini ele alırken dördü
bağımsız makalelerdir. Bağımsız makalelerden oluşan birinci bölümde bu yıl Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini ele alan yazılar yer almaktadır. Ömer Yılmaz’ın “Almanya’nın Kürt ve PKK Politikası:
Denge ve Strateji” başlıklı makalesiyle başlayan bu bölümde ayrıca İsmail Ediz’in “Tarihten Günümüze Türkiye Almanya İlişkilerine Eleştirel Bir Bakış”, Çağatay Özdemir’in “Türkiye’nin ABD
ve Avrupa Birliği ile İlişkilerinde DAEŞ Etkisi” ve Ahmet Selim
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Tekelioğlu’nun “Transatlantik Ortaklığın Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi” yazıları yer almaktadır.
Türk dış politikasının değişik alanlarına ilişkin 2015 yılında
yaşanan gelişmelerin ele alındığı ikinci bölümde Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine yönelik politikaları Kemal İnat, Ali Balcı, Recep
Tayyip Gürler, Zana Baykal, Ahmet Üçağaç, 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 ile Fahriye Keskin Karagöl ve Asya-Pasifikbölgesine yönelik Türkiye politikası Kadir Temiz tarafından yazılmıştır. Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci ile Nedim Emin,
Rusya ve Kafkasya politikası Özgür Tüfekçi ve Orta Asya politikası Fahriye Keskin Karagöl tarafından kaleme alınmıştır. Kıbrıs’ı
Enes Bayraklı, Latin Amerika’yı Mustafa Yetim, Afrika politikasını
Ramazan Erdağ ve Türk dış politikasının ekonomi politiğini de
Mustafa Cüneyt Özşahin yazmıştır.
Yıllığın bu sayısının zamanında yayınlanması konusunda yazılarıyla katkıda bulunan yazarlarımıza ve makalelerin bir kısmının
ilk okumalarında yardımcı olan SETA çalışanları Abdullah Yegin,
Kazım Keskin, Abdullah Erboğa, Mehmet Akif Memmi ve Deniz
Karakaş ile Sakarya ORMER’den Fahriye Keskin Karagöl, Mustafa
Caner, İsmail Akdoğan, Serra Can, Ömer Behram Özdemir, Ünal
Tüysüz, Cahit Çelik, Mustafa Küpeli ve Melih Yıldız’a teşekkür
ediyor ve eserin okuyucuya faydalı olmasını diliyoruz.
Ankara, Mayıs 2016
Burhanettin Duran
Kemal İnat

1. BÖLÜM

TÜRK DIŞ
POLİTİKASI
ÜZERİNE
BAĞIMSIZ
MAKALELER

ALMANYA’NIN KÜRT
VE PKK POLITIKASI:
DENGE VE STRATEJI
ÖMER YILMAZ
Dr., Siegen Üniversitesi, Siyasal Bilimler Doktorası

GIRIŞ

PKK terör örgütü (Partiya Karkeren Kurdistan,
Kürdistan İşçi Partisi) ve örgüt yandaşlarının eylemleri 1993’ten
beri Almanya’da yasaklıdır. Buna mukabil PKK oluşturduğu kendine bağlı dernekler ağını kullanarak ülkede yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir ki, bu durum Türkiye’de Almanya’nın PKK
terör örgütüne üstü örtülü destek verdiği şeklinde yorumlanmaktadır. Farklı Türk devlet ve hükümet yetkilileri ise PKK terör örgütü
ile mücadele konusunda Berlin’den daha samimi adımlar ve terörle
toleranssız bir mücadele beklediklerini sıklıkla ifade etmektedirler.1 Almanya bu konuda Türk yetkililerin taleplerini karşılamasa
ve PKK’nın birçok faaliyetine göz yumsa da zaman zaman değişen
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düzeylerde terör örgütünün üzerine gitmekte, bazen ise kontrol ve
denetimi gevşetmektedir. Bu esnada gözü kulağı ise PKK sorununun
gerçek mücadele alanı olan Türkiye üzerindedir ve Ankara’nın terörle mücadelesini yakından izlemektedir. Bu kapsamda 22 Temmuz
2015’ten itibaren artan PKK terörü ve Türk güvenlik kuvvetlerinin kamu düzenini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar
Almanya tarafından dikkatle ve ilgiyle takip edilmektedir.
Irak-Şam İslam devleti terör örgütünün (Ed Devle el-İslâmiyye
fi’l-Irak ve’ş-Şâm ya da DAEŞ) Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği terörist faaliyetler karşısında Almanlar, birçok Batılı ülke gibi Kuzey
Irak’taki Kürt gruplara silah yardımında bulunmuştur. Ancak bu silahların Türkiye tarafından PKK uzantısı bir grup olarak kabul edilen PYD’nin eline geçtiğine yönelik ciddi iddialar Türk ve Alman
basınında yer bulmuştur.2 Suriye’deki çatışma bölgesinde Kürtlerin safında hayatını kaybeden Alman uyruklu kişilerin varlığı,3
Türkiye’nin güneydoğusunda faaliyetlerini sürdüren Alman gazeteciler,4 bazı Alman siyasetçilerin bölgeye yönelik yoğun ilgi ve faaliyetleri5 de Türkiye kamuoyunda yeniden Almanya’nın PKK’ya
destek sağladığı iddialarını, bir diğer ifadeyle Berlin’in Kürt ve PKK
politikasını gündeme getirmiştir. Bu durum karşısında, tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi için Almanya’nın
Kürt ve PKK politikasının bilimsel bir bakış açısıyla incelenmesinin
gerekli ve önemli olduğu fikri hasıl olmuştur. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada ele alınacak olan Almanya’nın, genelde Kürt
sorununa bakışı, özelde ise PKK sorununa yaklaşımının analiz edilmesinin hem Türk-Alman ilişkileri ile ilgili daha sağlıklı bir bakış
açısı edinilmesine hem de bu alandaki literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu makalenin ilgi alanı genel olarak Almanya’nın
Kürt politikası olmakla birlikte asıl odak noktasını Berlin’in PKK
terör örgütü ve bu örgütün faaliyetleri karşısında izlemiş olduğu
politikalar oluşturmaktadır.
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Çalışmanın ana argümanı Alman devletinin Kürt ve PKK
politikasının iç ve dış politik bir denge üzerinde yürütüldüğü ve
stratejik hedeflerin de bu politika üzerinde etkili olduğudur. Buna
göre Almanya’nın Kürt ve PKK politikası ile ilgili olarak iki nokta dikkat çekmektedir. Birinci olarak PKK ile ilgili politikalarında
Türkiye ile olan yakın ticari ve müttefiklik ilişkilerini bozmamak yani
Türkiye’yi mümkün olduğunca kızdırmamaktır. Eşzamanlı olarak
hem iç siyasetten Kürt hareketi lehine insan hakları temelli olarak
gelen baskı ve talepleri karşılamaya çalışmak hem de Almanya içinde PKK kaynaklı suç ve şiddet eylemleri ile Türk ve Kürt gruplar
arasındaki çatışma ihtimallerinin önüne geçerek ülkenin iç huzurunu ve asayişini sağlamaya çalışmaktır.
Dikkat çeken ikinci nokta ise stratejik olarak Berlin’in Kürtlere
sağladığı üstü örtülü ya da son zamanlarda açıktan destek sayesinde
enerji kaynakları açısından zengin Ortadoğu’da yeni bir müttefik
kazanmak ve böylece stratejik derinlik kazanmak istemesidir. Almanya’nın bu denge yaklaşımı konjonktürel gelişmelere bağlı olarak
zaman zaman Türkiye’yi zaman zaman ise PKK’yı ve yandaşlarını
hayal kırıklığına uğratsa ya da kızdırsa da Berlin’in Türkiye ve PKK
yandaşlarına yönelik dengeli yaklaşımı uzun yıllardır sürmektedir.
ALMANYA’NIN KÜRT VE PKK POLITIKASINI
BELIRLEYEN FAKTÖRLER

Berlin’in PKK ve Kürtlere yönelik politikasının şekillenmesinde rol oynayan faktörlerin başında hiç şüphesiz ülkesinde yaşayan
ve sayıları 500 binden6 fazla olan Kürt nüfusu gelmektedir.7 Ülkede yaşayan Kürtlerin bir bölümü İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerden siyasi nedenlerle Almanya’ya iltica eden kişilerden oluşmakla
birlikte, nüfusun büyük çoğunluğu Türkiye kökenlidir.8 Türkiye
kökenli Kürtlerin büyük çoğunluğu 1961’den itibaren Almanya’ya
gerçekleşen işçi göçü kapsamında bu ülkeye gelmiş olmakla birlikte 1980 darbesi sonrasında ve 1990’lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu
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Anadolu’da şiddetlenen çatışma ve baskılardan kaçarak bu ülkeye
iltica eden önemli miktarda bir nüfustan da söz edilebilir.9 Siyasal nedenlerle Almanya’ya göç eden nüfusun fazlalığı ise Kürtlerin
bu ülkede yaşayan diğer göçmen gruplara göre neden daha fazla
politize olduğunu ortaya koymaktadır. Büyük oranda milliyetçi
saiklerle organize olan bu Kürt gruplar Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki devletlere karşı mücadelelerini Avrupa’ya taşımışlardır.10 Bu
gruplar 1980’lerin ortalarından itibaren Alman politikacıları Türk
siyasi otoritelere baskı yapmaya ikna etme konusunda da oldukça
aktif olmuşlardır.11
Bilhassa 1990’lı yıllardan itibaren, iç güvenlik kaygıları da
Almanya’nın Kürt ve PKK politikasını belirleyen önemli etkenlerden biri olagelmiştir. PKK, Türkiye dışında en güçlü örgüt yapısına
sahip olduğu ülkelerden biri olan Almanya’da politize olmuş Kürtlerden üye kazanmakta zorlanmadığı gibi Almanlar ve diğer etnik
gruplardan da destekçiler bulabilmiştir.12 Almanya PKK’nın en
önemli finans ve insan kaynaklarından biri haline gelmiş ve değişik
yöntemlerle PKK sempatizanları tarafından toplanan milyonlarca
avro örgütün Türkiye ve Kandil’deki yöneticilerine aktarılmıştır. Alman iç istihbarat örgütü Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (FAKT,
Bundesamt für Verfassungsschutz) raporlarına göre Almanya’daki
PKK üyelerinin sayısı 1993’te 7 bin civarındayken bu sayı 2014
yılında yaklaşık 14 bin olmuştur.13 PKK bu güçlü örgüt yapısını
Türkiye’de eylemler gerçekleştiren yandaşları lehine dikkat çekmek
ve kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanmaya kalkıp şiddeti araçsallaştırmaya başlayınca bu durum Almanya açısından önemli bir
iç güvenlik sorunu doğurmuştur. 1990’lı yılların başından itibaren
Türkiye’de artan terör ve terörle mücadelenin Almanya’ya da yansımaları olmuş, örgüt yandaşları Türklere ait dükkanlara ve Türk
konsolosluklarına saldırmıştır. Örgüt yandaşlarının bu saldırılarına
Türk gruplardan cevap gelince, Alman makamlarının iç huzur ve
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asayişi sağlama noktasındaki sıkıntısı daha da artmıştır. Dolayısıyla
da Alman makamlarının iç güvenlik kaygıları PKK’ya yönelik politikalarını yönlendiren en önemli etkenlerden biri haline gelmiştir.14
Almanya’nın Kürt ve PKK politikasını belirleyen unsurlardan
bir diğeri ise Yeşiller (Grünen) ve Sol Parti (Die Linke) ile kısmen
de Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) bazı kesimlerinden gelen
insan hakları eksenli dış politika izlenmesine yönelik baskı ve taleplerdir.15 Bilhassa Yeşiller ve Sol Parti16 Kürt sorununu Alman
Parlamentosu’nun gündemine sıklıkla getiren ve Türkiye’yi en ağır
şekilde eleştiren partiler olmuştur. Yeşiller 1984’ten, yani Türkiye’deki PKK terörünün ilk günlerinden itibaren Türkiye’nin Kürtlere karşı bir savaş yürüttüğünü iddia ederek Almanya’nın Türkiye’ye
yapmış olduğu tüm askeri ve savunma yardımlarının durdurulmasını talep etmiştir.17 Bu talepler hükümet nezdinde bir karşılık bulmasa ve hükümetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU ve CSU) ile
Liberal Parti (FDP) Türkiye’nin teröristlere karşı kendini savunma
hakkının altını çizseler de, Alman hükümeti Türkiye’yi ülkesindeki azınlıklarla daha iyi geçinmeye davet eden açıklamalar yaparak
stratejik müttefiki ile iç siyasetten gelen baskı ve talepleri dengelemeye çalışmıştır. Bununla birlikte, ilerleyen yıllarda, Saddam
Hüseyin rejiminin Halepçe’de kimyasal silahlar kullanarak Kürtlere
karşı gerçekleştirmiş olduğu katliam Alman kamuoyunda Kürtlere
yönelik sempatiyi artırmıştır. Bu durum ise Alman hükümetinin
Kürtler konusunda izlemiş olduğu denge politikasını Kürtler lehine bir miktar değiştirmiştir. Dolayısıyla Ankara, çatışmaların daha
da şiddetlendiği 90’lı yıllarda, Alman hükümetlerinin Türkiye’nin
terörle mücadelesinde insan hakları ihlalleri yaşanmaması noktasındaki çağrılarına daha fazla muhatap olmuştur.18
Almanya’nın Türkiye ile olan ilişkileri de Berlin’in Kürt politikasını etkileyen unsurlardan olmuştur.19 Bu etki Soğuk Savaş
döneminde kendisini daha yüksek düzeyde göstermiştir. Zira bu
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dönemde Türkiye önemli bir NATO müttefiki olarak stratejik öneme sahiptir ve Almanya’nın önemli ticari partnerlerinden biridir.
Bu dönemde muhalefet partilerinden gelen baskılara rağmen Alman hükümetleri Türkiye’nin PKK ile mücadelesini Türkiye’nin iç
sorunu olarak görmüş ve ona daha çok iç kamuoyundaki bazı hassasiyetleri tatmin etmeye dönük eleştiriler yöneltmiş, onu incitmemeye özen göstermiştir. Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından ise
Türkiye’de şiddetlenen çatışmalar karşısında insan hakları ihlalleri konusunda Türkiye’ye daha sert eleştiriler yöneltmiş20 ve
Avrupa Birliği’ne üye olmaya dönük gayretlerinde Kürt sorununu
bir engel olarak Türkiye’nin önüne koymuştur.21 Öte yandan Ankara ile ilişkileri belli bir düzeyde tutmak ve ilişkilerde bir kopuş
yaşanmasını önlemeye dönük yaklaşımını da devam ettirmiştir.22
Son olarak, artan Kürt milliyetçiliği ve Kürtlerin devlet kurma çabalarının uzun vadede olumlu neticeler verme ihtimalini de
değerlendiren Berlin, Kürtlere özel bir önem vermektedir.23 Zira
Almanya enerji ve doğalgaz konularında Rusya’ya önemli ölçüde
bağımlıdır ve enerji kaynaklarını çeşitlendirebilmek ve küresel iddiasını devam ettirebilmek için Ortadoğu’ya özel bir önem vermek
Alman devleti açısından elzemdir. Bu noktada Berlin bölgede yönlendirilmesi nispeten zor olan Türkiye, İran ve Irak gibi aktörlerle
ilişkilerinde etkinliği gitgide artan Kürtleri önemli bir koz olarak
görmektedir.24 Bu bağlamda Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkilerini geliştirme yoluna gitmiş ve Erbil’de Şubat 2009’da
bir Başkonsolosluk açmıştır.25 Ayrıca, Eylül 2014’ten itibaren
DAEŞ ile mücadele eden Peşmerge’ye hem eğitim, hem de silah
desteği sağlamaya başlamıştır.26 Bu destek Alman dış politikası açısından özel bir öneme sahiptir zira Almanya Federal Cumhuriyeti
ilk defa devam eden bir çatışmanın taraflarından birine açıkça silah
desteği sağlamıştır.27
Bu başlık altında sayılan faktörlerin tamamı Berlin’i iç ve dış
politika arasında dengeli bir siyaset izlemeye zorlamıştır. Nitekim
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aşağıdaki başlıklarda Almanya’nın bu denge politikasının pratikteki
yansımaları analiz edilecektir.
ALMANYA’NIN PKK POLITIKASI
ALMAN SIYASAL PARTILERININ TÜRKIYE’NIN PKK ILE
MÜCADELESI KONUSUNDAKI GENEL YAKLAŞIMI

Almanya’da Türkiye’nin PKK terörü ile mücadele politikasına
en sert eleştiriler genellikle sol partiler ve solcu örgütlerden, özellikle de bu partiler muhalefetteyken gelmiştir. Bu noktada talepler,
Almanya’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen askeri yardımların dondurulması ve Türkiye ile Avrupa devletleri tarafından oluşturulan
işbirliği örgütleri arasındaki ortaklıklar konusunda daha sert bir
tavır takınılması konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. 1980’lerin ortalarından itibaren artan bu eleştiriler Alman hükümetleri tarafından tamamen göz ardı edilmemekle birlikte Berlin bu konuda dengeli bir yaklaşım benimseyerek hem önemli bir NATO müttefiki
hem de önemli bir ticari ortağı olan Ankara’yı gücendirmemeye
çalışmış ve bu kapsamda Türkiye’yi Kürt “azınlığı” ile olan sorunlarına çözüm bulmaya davet etmiştir.28 Koalisyon ortaklarından
Liberal Demokrat Parti (FDP) Türkiye’nin Kürt politikasını eleştirse de Türkiye’de Kürtlere karşı bir savaştan bahsedilemeyeceğini
ve Ankara’nın mücadele ettiği militan gruplarla Kürtlerin bir tutulamayacağını savunmuştur. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve
Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) partilerinden oluşan Birlik Partileri
ise Türkiye’nin Kürt politikası konusunda en ılımlı duruşa sahip
olmuştur. Bu bağlamda Birlik Partileri Türkiye’nin “azınlıkları” ile
“makul bir ilişki” (einen anständigen Umgang) kurmayı öğrenmesi
gerektiğini belirtmişlerdir.29
Alman iktidar ve muhalefet partilerinin Türkiye’nin Kürt politikası ile ilgili pozisyonları devam eden yıllarda önemli bir değişiklik göstermemiştir. Körfez Savaşı’nın sonuna doğru (Mart 1991)
Saddam Hüseyin’in zulmünden kaçıp Türkiye ve İran’a sığınan
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onbinlerce Kürt nedeniyle Kürt sorunu yeniden Almanya’nın gündeminde yer almıştır. Bu konuda SPD ve iktidar partileri Türkiye’den
mültecilere daha iyi şartlar sağlamasını ve Berlin’in bu konuda Ankara’yı desteklemesini talep etmişlerdir. Bu noktada CDU,
Yeşillerin sert eleştirilerinin aksine, Türkiye’nin Kürt mültecilerle
ilgili gayretleri dolayısıyla eleştiriyi değil övgüyü hak ettiğinin altını çizmiştir.30 Devam eden süreçte, Kürt sorunu genellikle Yeşiller
Partisi’nin önergeleriyle Alman Parlamentosu Bundestag’da daha
sık gündeme gelmiştir. Görüşmelerde söz alan neredeyse tüm konuşmacılar Türkiye’nin Kürtlere karşı kısıtlayıcı politikasını değiştirmesi gerektiği konusunda hemfikirdirler. Bununla birlikte,
CDU/CSU ve Liberaller bu amaca ulaşmak için yöntem olarak diyalog kanallarının kullanılması gerektiğini savunurken, muhalefet
ise Türkiye’ye Almanya tarafından yapılan askeri ve mali yardımların durdurulmasını talep etmiştir.31
ALMANYA’NIN KÜRT DIASPORASI VE PKK POLITIKASI

İş imkanları ve yüksek ücretlerin ötesinde, Alman yasalarının göçmenlere ve siyasi mültecilere sağlamış olduğu fırsatlar
Almanya’yı Kürt siyasal hareketi için ideal bir destinasyon haline getirmiştir. 1961’den itibaren işçi göçü şeklinde başlayan,
1980’lerden itibaren ise siyasi nedenlerin de etkisiyle artan
Kürt göçü nedeniyle Almanya’da ciddi bir Kürt nüfusu birikmiştir. Her ne kadar 1973 OPEC krizi Almanya’nın misafir
işçi politikasına bir ket vurmuş ve Türkiye’deki işçi bulma bürolarını kapatmışsa da, Almanya’ya Kürt göçü legal ve illegal
yollarla devam etmiştir. 1980 askeri darbesi ardından siyasi ilticada bulunan, politik olarak bilinçli ve aktif Kürt milliyetçileri Almanya’daki Kürt hareketini güçlendirmiş ve dinamizm katmıştır. 1980’lerin ortalarına gelindiğinde Almanya’da
KOMKAR (Kürdistan İşçi Dernekleri Federasyonu)32 gibi birçok
Kürt etnik milliyetçisi dernek ortaya çıkmış ve Kürt diasporası
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artık bağımsız Kürdistan talebiyle sokak protestoları ve toplu yürüyüşler gerçekleştirebilecek düzeye erişmiştir.33
Kürt diasporası Avrupa’da, Avrupa Birliği düzeyinde uluslarüstü bir lobi ve aktivizm stratejisi oluşturmaya çalışırken 1984’ten
itibaren terör ve şiddeti araçsallaştıran PKK’nın ortaya çıkması
ve örgütün üst düzey kadrosunun diğer Avrupa ülkeleri yanında
Almanya’daki sol-Kürt hareketini devralmak maksadıyla Avrupa’ya
gitmesi ve burada da şiddeti bir yöntem olarak kullanmaya başlamaları Almanya’nın Kürt ve PKK hareketlerine bakışını etkilemiştir.34 PKK’nın Almanya’ya güçlü bir şekilde girişi ve diğer Kürt
milliyetçisi örgütleri şiddet, kavgacı siyasal yaklaşım ve direniş gibi
yöntemlerle domine etmeye başlaması35 Kürt diasporasında bir
düalizm meydana getirmiştir: Diasporanın bir kanadı Avrupa kurumları nezdinde lobi faaliyetlerine odaklanarak barışçıl yolları tercih ederken, PKK radikal yollara başvurmuş,36 bu durum ise Alman
iç güvenliği açısından da bir tehdit oluşturmaya başlamıştır.
PKK Alman kamu düzenini tehdit edene kadar Kürt sorunu
Almanya için ciddi bir öneme sahip değildir. Alman makamları
Kürtleri Türk göçmenlerin bir alt grubu olarak görmüş ve önceleri Kürt milliyetçilik hareketini fazla önemsememiştir. Kendini
bir göç ülkesi olarak tanımlamaktan çekinen ve misafir işçilerin
(Gastarbeiter) bir gün zaten ülkelerine döneceğini düşünen
Almanya, göçmenlerin topluma entegrasyonu için ciddi politikalar
üretmek yerine göçmenlerin gündelik ihtiyaçlarını gidermeye yönelik politikalar izlemiştir. Bu kapsamda Almanya’ya Türk vatandaşı
olarak gelen Kürtlere de Türk muamelesi gösterilmiştir.37 Kürtler,
Alman yasalarına uyduğu sürece onların Türkiye aleyhine lobi faaliyetlerinde bulunmaları da Alman hükümetini rahatsız etmemiş
ve Kürt sorunu Türkiye’nin iç sorunu olarak görülmüştür. Ancak
ne zaman ki PKK 1990’lı yıllardaki eylemleriyle Alman iç güvenliğini tehdit eder düzeye gelmiş, Kürt ve Türk grupları arasındaki
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sürtüşme ve asayişe müteallik hadiseler yaşanmaya başlamıştır, bu
andan itibaren Almanya Kürt sorununun aynı zamanda kendi iç
güvenlik sorunu olduğunun farkına varmıştır.38
Aslında ağırlıklı olarak PKK kaynaklı şiddet hareketleri başlayana kadar Türkiye’den gelen göçmenlere ve onların siyasal aktivizmine yönelik sürdürülen dikkatli-mesafeli siyasal yaklaşım, Alman
toplumunun göçmenlerin kendi ülkelerinden kaynaklanan siyasal
aktivizmlerini hoş karşılamayan yaklaşımıyla örtüşmektedir. 1985
yılında Almanya’da gerçekleştirilen bir araştırma -ki bu yıllar şiddet olaylarının 1990’lara nazaran daha az yaşandığı bir zaman dilimidir- Alman vatandaşlarının çoğunun göçmen grupların kendi
ülkelerinden kaynaklanan aktivitelerinden rahatsız olduklarını ve
Türk-Kürt çekişmesi ile ilgili de endişeli olduklarını göstermiştir. Dolayısıyla da Kürt aktivistler Alman yasalarını çiğnediğinde
Alman makamları onları tutuklama ve yargılama konularında tereddüt göstermemiştir ki, bu durum milliyetçi Kürtler arasında
Alman devletine karşı bir rahatsızlık meydana getirmiştir.39
1990’ların başlarında Türk milliyetçi gruplar ile PKK destekçileri arasında ve değişik Kürt milliyetçi fraksiyonların kendi aralarındaki çatışmalar yüzünden Almanya’da PKK tarafından düzenlenen
eylemler daha fazla görülmeye başlanmıştır ki, bu durumun Alman
otoriteleri tarafından göz ardı edilmesi mümkün olmamıştır. PKK
kaynaklı asayiş hadiselerinde yaşanan artış ise Alman makamlarını
yavaş yavaş hadiselerin odağında yer alan PKK’yı yasadışı ilan etme
noktasına doğru itmiştir. Alman makamları sık sık Türk-Kürt çatışmasının ülke sathına yayılmasını her ne pahasına olursa olsun
engelleme konusundaki kararlılıklarını dile getirmişlerdir.40
1992 yılına gelindiğinde PKK Almanya’yı bu ülkenin Ankara ile olan ilişkileri ve askeri işbirliği dolayısıyla Türkiye’den sonra ikinci düşmanı ilan etmiştir. Bu tarihlerde PKK’nın iyice “çığırından” çıkarak Türkiye’deki Alman turistleri hedef alması ve
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Almanya’daki Türk ve Alman mülklerini tahrip etmesi örgütün
resmen suç örgütü olarak tanınması fikrini güçlendirmiştir.41 24
Haziran 1993’te Münih’teki Türk Başkonsolosluğunun basılıp
20 kişinin PKK yandaşları tarafından rehin alınması, aynı tarihte
Almanya’nın çeşitli yerlerinde Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerine, Türk iş yerlerine, seyahat acentelerine, Türk bankalarına saldırılar düzenlenmesi ve otoyolların trafiğe kapatılması gibi eylemler ise
bardağı taşıran son damlalar olmuştur.42 Almanya PKK’yı 26 Kasım
1993 tarihinde, terör örgütü olarak kabul etmiş, PKK’yı ve PKK
tarafından gerçekleştirilecek eylemleri yasaklamıştır.43 Bununla birlikte bu yasak, protestoları ve terörist eylemleri durdurmak bir yana
Alman devletine karşı hayal kırıklığı ve öfkeye neden olmaktan başka bir işe yaramamıştır. PKK’nın yasaklanması ilave protestoları ve
Almanya’da giderek artan Kürt aktivizmini beraberinde getirmiştir.44
Alman polisi ise PKK’nın kamu düzenini tehdit eden eylemlerine PKK kadrolarını ve militanlarını yakalayıp Türkiye’ye iade ederek cevap vermiştir. Hükümetin sık sık Alman yasalarına uymayanları tutuklayıp sınır dışı edeceğini deklare etmesi ise Kürt aktivistler
ve PKK yandaşları arasında ek bir rahatsızlığa sebep olmuştur. PKK
yandaşları örgütün 1993 yılında Almanya’da yasaklanmasını birçok
şehirde protesto etmek için 1994 yılındaki Nevruz kutlamalarını
kullanmak istemişse de, Alman makamları muhtemel çatışmaları
dikkate alarak kutlamalara izin vermemiştir. PKK yandaşları bu
yasağı protesto etmiş, birçok yerde yolları kesmiş ve polisle çatışmaya girmiştir ki, bu olaylar sonucunda yaklaşık bin örgüt yandaşı
Alman polisi tarafından tutuklanmıştır.45 Bu olayların üzerine, zamanın Alman Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel Bundestag’da
(Almanya Federal Meclisi) Almanya’da yaşayan Kürtlere şu sözlerle
seslenmiştir: “Çatışmalarınızı Almanya’ya getirmeyin ve sanmayın
ki şiddet meşru siyasi amaçları gerçekleştirmek için bir yoldur.” Bu
söylem zamanın farklı siyasi yelpazeden politikacıları tarafından
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çokça kullanılan bir retorik olmuştur. Ki bu durum, Almanların
PKK’nın Almanya sınırları dahilinde şiddete başvurmasından duydukları rahatsızlığın bir göstergesidir.46
Bu noktada Almanya’nın PKK yandaşları ve Kürt diasporasının ülke huzur ve kamu düzenini bozan eylemleri karşısında sık sık
başvurduğu bir araç olan sınırdışı etme ya da Türkiye’ye iade etme
yönteminden de bahsetmekte yarar vardır. PKK’nın Türk toprakları üzerinde güttüğü bağımsızlık emellerini, ülkesine göç etmiş etnik
grupların kendi iç sorunu olarak gören ve bu konunun ülkesindeki
huzuru tehdit etmesini istemeyen Alman yetkilileri, ülkede suça karışan Kürtleri sınırdışı ederek ülkesinden uzak tutmaya çalışmıştır.
Bu konuda dönemin Başbakanı Helmut Kohl, “Bu grupların terörü artık yeni bir boyuta ulaşmıştır. Bu durum yabancılara tanınan
hakların dayanılmaz bir şekilde suistimalidir ki bunu hiçbir surette
kabul etmemiz mümkün değildir. Failler ağır cezalarla karşılaşacaklarını ve ayrıca da sınırdışı edilebileceklerini bilmek zorundadırlar”
diyerek sınırdışı uygulamasını bir sopa olarak açıkça PKK yandaşlarına göstermiştir.47 Nitekim Almanya’da suça karışan yabancıların ülkeden sınırdışı edilmesini kolaylaştıran bir yasa da 14 Kasım
1996’da Parlamentoda onaylanmıştır.48
İkinci Körfez Savaşı’nın ardından PKK hem Kuzey Irak’taki güç
boşluğunu iyi değerlendirmiş, hem de ateş gücü daha yüksek silahlara ulaşmış; bu da, çatışmaların şiddetlenmesini ve niceliksel olarak daha fazla sayıda ölümleri beraberinde getirmiştir. Güneydoğu
Anadolu’daki mücadele ile ilgili olarak PKK’nın sivil halka yönelik
kanlı eylemleri ilginç bir şekilde Alman medyasında pek fazla gündeme gelmese de,49 terörle mücadele sırasında yaşanan insan hakları
ihlalleri Avrupa ve Alman medyasında sıkça yer almış ve kamuoyunda rahatsızlık oluşturmuştur. Bu rahatsızlık sonucunda diğer
başkentlerden olduğu gibi Berlin’den de Türkiye’ye terörle mücadele konusunda ciddi eleştiriler gelmiştir.50 Kürt diasporası ve Alman
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destekçilerinin de önemli katkısıyla Alman kamuoyunda oluşan
hassasiyet51 ise Türkiye ile Almanya arasındaki silah ticaretine yansımıştır. Kasım 1991’de Bundestag Bütçe Komitesi PKK karşıtı operasyonlar sırasında Alman silahlarının kullanıldığı iddiaları üzerine
Türkiye’ye yapılacak askeri yardımları geçici olarak bloke etmiştir.
Mart 1992’de Alman medyasında Alman Savunma Bakanlığının
Türkiye’ye tank göndermeye devam ettiğine yönelik haberlerin çıkması üzerine Savunma Bakanı Gerhard Stoltenberg 31 Mart 1992’de
istifa etmiş ve Almanya, Türkiye’ye silah yardımını geçici olarak
durdurmuştur. Türkiye’nin Almanya tarafından sağlanan zırhlı personel taşıyıcılarını ve diğer Alman silahlarını Kürtlere karşı kullandığı haberleri 1994 yılında medyada yer almaya başlayınca benzer
bir tartışma yeniden alevlenmiştir.52 Bu tartışmalar Almanya’nın
Türkiye’ye silah satışını 8 Nisan 1994 tarihinde bir kez daha askıya
almasıyla sonuçlanmıştır.53 Sonuçta, her ne kadar Alman yönetimi
daha sonra Türkiye’ye silah satmaya devam etmişse de, silah satışının ilerleyen dönemde de zaman zaman askıya alınması kararları
yurt içindeki lobilerin ve Kürt diasporasının Alman hükümetinin
kararlarını etkileyerek onu Kürtler ve PKK konusunda dengeli bir
politika izlemeye zorlamaktaki başarısını göstermektedir.54
Şiddet olaylarının daha fazla yayılmasını önlemek isteyen ve bu
olayları önleme konusunda yetersiz kalan Almanya, PKK yetkilileriyle görüşme yapmaktan da geri durmamıştır. Nitekim bu kapsamda 1995 yılında, o dönemde Suriye’de bulunan PKK lideri Abdullah
Öcalan’a çeşitli düzeylerde ziyaretlerde bulunulmuştur. Ankara’yı
kızdıran bu ziyaretlerde önce iktidar milletvekili CDU’lu Heinrich Lummer, ardından ise Alman Başbakanı Helmut Kohl’e istihbarat danışmanlığı yapan FAKT’tan bir yetkili Öcalan ile Şam’da
görüşmüştür. Alman yetkili PKK’ya Almanya’da şiddete başvurmama konusunda uyarıda bulunurken, Öcalan ise PKK’nın Almanya’da politik bir güç olarak tanınması halinde şiddet eylemlerinden
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vazgeçme sözü vermiştir.55 1996 yılında, Öcalan Almanya’nın
PKK’ya savaş ilan ettiğini, buna karşılık verebilecek güçte olduklarını ve her Kürdün potansiyel bir intihar bombacısı olduğunu ileri
sürmüştür. Hemen ardından ise bu tehdidi yumuşatmış ve düşmanın
Almanya’daki Türkler olduğunu, Almanlar olmadığını açıklamıştır.56
Eylül 1996’ya gelindiğinde ise Öcalan, Alman hükümetinin
PKK’ya yönelik yasağını kaldırmasını sağlamak amacıyla, örgütün
Almanya’daki şiddet eylemlerinden vazgeçtiğini ilan etmiştir.57 Gerçekten de PKK tarafından düzenlenen şiddet ve terör eylemlerinde
ciddi bir düşüş gözlenmiş, PKK yandaşlarının düzenlediği gösteri
ve yürüyüş eylemleri daha barışçıl bir hal almıştır. Bunun üzerine
Ocak 1998’de Federal Savcılık PKK’yı artık bir terör örgütü olarak
değil, işlemiş ve işlemekte olduğu uyuşturucu ve insan kaçakçılığı,
cinayet, para aklama, zorla para toplama, belgede sahtecilik, Kürt
vatandaşlara karşı baskı ve şiddet uygulama gibi suçlarını dikkate
alarak bir suç örgütü olarak kategorize etmeye başlamıştır.58 Alman
yetkililerin örgüt yetkilileriyle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından gelen hukuki alandaki bu yaklaşıma
rağmen siyasal alanda PKK bir terör örgütü olarak nitelendirilmeye devam edilmiştir. Nitekim İçişleri Bakanı Manfred Kanther ve
Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel PKK’yı bir terör örgütü olarak gördüklerini ifade etmeyi sürdürmüşler ve Almanya’daki PKK yasağının sürdüğünü belirtmişlerdir. Bu çelişkili görünen ikili yaklaşım
aslında Alman devletinin Kürtler ve PKK konusundaki genel yaklaşımını, yani denge siyasetini bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Diğer bir ifadeyle, Berlin siyasal alanda PKK’yı terörist olarak tanımlayarak hem Türkiye hem de uluslararası camiadan gelebilecek
eleştirilere karşı bir savunma zırhı oluşturmuştur. Buna mukabil
hukuki alanda PKK’yı sadece bir suç örgütü olarak tanımlayarak
PKK’nın düşmanlığını üzerine çekmemeye çalışmıştır.59 Bununla
birlikte, Avrupa Birliği’nin 2002 yılında PKK’yı terör örgütleri
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listesine eklemesi üzerine PKK, Almanya açısından da yeniden terör örgütü olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.60
1999 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, Türkiye’nin diplomatik girişimleri sonucu ele geçirilmesinin ardından PKK sempatizanları Almanya’da yoğun bir eylem sürecine girişmiştir. Örgüt yandaşları Öcalan’ın yakalanmasına yardım ettiği iddiasıyla
Berlin’deki İsrail Büyükelçiliğini işgal etmiş ve İsrail güvenlik güçlerinin ateşle karşılık vermesi üzerine üç PKK’lı öldürülmüştür.61
PKK yandaşları bu süreçte gerçekleştirdikleri şiddet eylemleriyle
kamu ve özel mülklere zarar vermiş, bazı siyasi partilerin büroları
ile Yunanistan’ın Almanya’daki birçok temsilciliğini işgal etmiştir.62
PKK taraftarlarının taşkınlıkları üzerine Alman yetkililer Kürt sorununun Almanya’ya ait olmadığını hatırlatırcasına yasalara uymayanların sınır dışı edileceğini açıklamışlardır.63 Alman İçişleri Bakanı
Otto Schily ise açıkça Kürt sorununun Almanya’ya ait olmadığını,
PKK’lıların Alman kanunlarına uymaması halinde daha sert tedbirler alınacağını hatırlatmıştır.64 Buna rağmen Almanya çapında açlık
grevleri ve kendini yakma gibi eylemlerle PKK yandaşları Öcalan’ın
yakalanmasını protesto etmeye ve Alman makamlarını tedirgin etmeye devam etmişlerdir.65
2000’LI YILLAR

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Şubat 1999’da yakalanmasının
ardından Avrupa’daki Kürt aktivistler yeni siyasal realiteye uyum
sağlamak amacıyla yapısal, örgütsel ve stratejik faaliyetlerinde bazı
değişikliklere gitmişlerdir. Buna göre, o güne kadar savunulan bağımsız Kürdistan hedefi “terk edilerek” bunun yerine Türkiye’deki
ulusal azınlık hakları konusu birinci öncelik olarak belirlenmiş ve
buna yönelik politikalar izlenmeye başlanmıştır. Bu taktiksel değişiklik şüphesiz diaspora elitinin ev sahibi ülke politika yapıcıları
ile ortak bir konuşma zemini bulma çabalarının da bir sonucudur.66 Bu yapısal dönüşümün örgütün ideolojisine yakın olan Kürt
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diasporasına da yansımaları olmuştur. Kürt diasporası kadın, gençlik ve çocukların sorunları ile ilgilenen dernekler kurmak suretiyle
yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde aktif hale gelmiştir. Hareket,
askeri tarafı daha az ağır basan, buna mukabil politika yapıcıları
etkilemek amacıyla yasal kanalları kullanan daha çok sivil toplum
ağırlıklı bir yapıya bürünmüştür. Bu trendi özellikle 2000’li yılların
başından itibaren, anavatan ile ilgili konular yanında ev sahibi ülke
ile ilgili konuları da ajandasına alan Kürt diasporasının gündeminde görmek mümkündür. Kısacası, Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonra örgüt demokratik ve barışçıl metotları kendi mücadelesi açısından daha yoğun şekilde kullanmaya başlamış, şiddet
kullanmayı ikinci plana atmıştır.67
Daha az çatışmacı, yasalarla daha fazla uyumlu, hatta Alman
sistemine bir nevi daha fazla entegre olmuş bir görüntü veren Kürt
diasporası, hiç şüphesiz ki Kürt sorunu konusunda temel önceliği iç güvenliği ve kamu düzeni olan Alman devleti açısından daha
fazla tercihe şayandır. Bununla birlikte Alman makamları PKK ve
yandaşı derneklere karşı mesafeli tutumunu sürdürmüştür. Nitekim geçmişteki acı tecrübeleri ışığında PKK’nın hala Almanya’nın
iç huzurunu tehdit ettiğini düşünen Alman makamları PKK’yı bir
terör örgütü olarak görmeye devam etmiştir.68 PKK ile yandaşı dernekler ise FAKT tarafından yakından takip edilmeye devam edilmiştir. Nitekim Alman iç istihbarat örgütü FAKT Almanya’daki
Kürt nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun PKK/KONGRA GEL tarafından mobilize edilebileceğini öngörmüştür. Bu tahmin, mevcut
tek taraflı ateşkesin teorik olarak her an tersine dönebileceğini göstermiş ve de PKK konusunda resmi bir tavır değişikliğine gidilmesini engelleyen en önemli unsurlardan biri olmuştur.69
7 Mayıs 2008’de PKK’nın yayın organı ROJ TV’nin Wuppertal bürosu Türkiye’den gelen baskılar ve Almanya’nın iç güvenlik
kaygıları üzerine Alman İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılmıştır.
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Bunun üzerine PKK yanlısı Birleşik Kürdistan Halkları örgütünün
liderleri Haziran ayında Almanya’yı açıkça tehdit eden, Merkel
Hükümeti’ne ültimatom veren bir bildiri yayınlamışlar ve “Kürt
halkına ve onların özgürlük mücadelesine karşı düşmanca politikalar izlemeye” son vermesini talep etmişlerdir.70 Temmuz ayında
Almanya’nın PKK’ya karşı aldığı tedbirlere bir tepki olarak PKK
militanları üç Alman dağcıyı Ağrı Dağı’na tırmanmak için kurdukları kamptan kaçırmıştır. Teröristler PKK’nın yayın organlarında
yer alan açıklamalarında, Alman devleti PKK ve Kürt halkına karşı uyguladığı “düşmanca” politikalara son vermediği sürece Alman
turistlerin serbest bırakılmayacağını ilan etmişlerdir. Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve İçişleri Bakanı Wolfgang
Schäuble Almanya’nın şantajlara boyun eğmeyeceğini, PKK’nın
Almanya için terörist bir örgüt olduğunu ve bu şekilde kalmaya devam edeceğini deklare etmişlerdir.71 Alman Şansölyesi Angela Merkel de rehinelerin derhal serbest bırakılması için teröristlere çağrıda
bulunmuştur.72 Alman dağcılar bir hafta alıkonulduktan sonra serbest bırakılmıştır. PKK liderliğinin gücünü göstermeyi amaçladığı
bu eylem sayesinde Kürt göçmenlere ve onların Almanya’daki faaliyetlerine yönelik Alman kamuoyunda mevcut olumsuz algı perçinlenmiş ve bu eylem örgütün şiddeti araçsallaştırma potansiyelini
elinde tutmaya devam ettiğini göstermiştir. Ayrıca Alman politikacılara hem Kürt sorununun aynı zamanda Almanya’nın sorunu
olduğunu hem de Türkiye ve Avrupa’daki gelişmelerin birbiri ile
yakından ilişkili olduğunu kanıtlamıştır.73
Hukuki olarak 1998 yılından itibaren bir terör örgütü değil de bir
suç örgütü olarak görülen PKK ile ilgili Alman Federal Mahkemesi
2010 yılında yeni bir içtihadı uygulamaya koymuştur. Buna göre,
PKK’nın sadece Almanya’daki eylemleri değil, örgütün faaliyetleri bir bütün olarak dikkate alınacaktır. Bu duruma gerekçe olarak ise PKK’nın Almanya’da kendi karar verme süreçlerine sahip
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bağımsız bir örgüt olmaması, bunun yerine karargahtan gelen talimatları uygulayan bir yapıya sahip olması gösterilmiştir. Böylece
Federal Mahkeme sekiz yıllık bir gecikme ile de olsa ceza yasasında
2002 yılında gerçekleştirilen ve yabancı bir terör örgütünde faaliyet
göstermeyi de suç haline getiren değişikliğe uygun bir içtihat geliştirmiştir.74 Aslında Federal Mahkemenin bu içtihadı PKK’lılar için
önemli sonuçlar ifade etmektedir. Zira bu kararın ardından PKK’lılara daha ağır cezalar verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, o güne kadar
sadece önde gelen yetkililer adli kovuşturmaya muhatap olurken
Mahkeme kararının ardından sıradan PKK üyeleri de soruşturma
tehdidi altına alınmıştır. Yine de, Federal Mahkemenin içtihadına
rağmen Federal Savcılık tarafından PKK yanlılarına karşı gerçekleştirilen yeni bir operasyon dalgasından söz etmek zordur.75 Yani
bu karar da Alman yetkililerin denge siyasetinde ciddi bir sapma
meydana getirememiştir.
“ÇÖZÜM SÜRECI” VE ALMANYA’NIN PKK POLITIKASI

Almanya açısından bakıldığında PKK sorununun kaynağı ve
kökleri ülke dışında, yani çok büyük oranda Türkiye’dedir. Bununla
birlikte Almanya’da yaşayan yaklaşık 2,8 milyon Türkiye kökenli insan76 nedeniyle Türkiye’de yaşanan sorunlar Alman devletini bazen
dolaylı olarak bazen de doğrudan etkilemektedir. PKK konusunda
ise örgütün Almanya’daki güçlü yapılanması, bu ülkede kamuoyu
oluşturmak amacıyla şiddet dahil her türlü araca başvurması ve
böylece Alman karar alıcıları etkilemeye çalışması gibi nedenlerle Türkiye ile terör örgütü arasında yaşanan olayların Almanya’ya
doğrudan yansımaları olmaktadır. Dolayısıyla da Türkiye’de PKK
sorunu ile ilgili yaşanan gelişmeler Alman devletini birinci dereceden ilgilendirmektedir. Örneğin, 1999 yılında Türkiye terör örgütü başı Öcalan’ı ele geçirdiğinde PKK yandaşları Almanya’da ciddi
asayiş sorunlarına neden olmuştur. Benzer şekilde şiddetlenen PKK
saldırıları karşısında Kasım 2007 başlarında Türkiye, Kuzey Irak’a
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bir operasyon düzenleyerek bu bölgedeki PKK yuvalanmalarını ortadan kaldırmayı gündemine aldığında, böylesi bir sınır ötesi operasyonun Almanya’ya muhtemel yansımalarına karşı Alman polisi
derhal teyakkuza geçmiş ve güvenlik önlemlerini artırmıştır.77 İşte
bu yakın bağlantı nedeniyledir ki, Ankara PKK sorununu çözmek
üzere 2012 sonunda Çözüm Sürecini78 hayata geçirince bu proje
Alman makamlarınca son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.79 Zaten Almanya, Kürt ve PKK sorunuyla ilgili olarak Türkiye’ye konunun sadece askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, siyasal çözüm yollarının denenmesi gerektiğini sürekli olarak
ifade etmekteydi.80 Dolayısıyla AK Parti hükümeti tarafından başlatılan çözüm süreci Alman makamları tarafından olumlu karşılanmış ve teşvik edilmiştir. Zira diyalog mekanizmalarının işletilerek
Kürt sorununa siyasal bir çözüm bulunması, böylece de şiddetin bu
konuda bir yöntem olarak kullanılmasının önlenmesi Almanya’nın
iç güvenlik kaygılarının giderilmesinde kilit bir rol oynayacaktı.
Alman devletinin çözüm sürecinden tüm olumlu beklentilerine rağmen, 20 Temmuz 2015’te gerçekleşen Suruç saldırısı81 ve
ardından 22 Temmuz’da PKK’nın Şanlıurfa’da iki polisi evlerinde
başlarından vurarak şehit etmesi üzerine82 çözüm süreci rafa kaldırılmış83 ve bu durum Alman hükümeti nezdinde hoş karşılanmamıştır. Nitekim Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Alman Başbakanı
Angela Merkel’in 26 Temmuz’daki görüşmelerinde Merkel “Tüm
zorluklara rağmen Kürtlerle barış sürecinden vazgeçilmemesi” çağrısında bulunmuştur.84 Dışişleri Bakanı Steinmeier ise Türkiye’nin,
bir taraftan son günlerdeki korkunç terör eylemlerini gerçekleştirenlerle mücadelesini anlayışla karşıladıklarını ifade ederken diğer
taraftan da, “Kürtlerle bu kadar titizlikle inşa edilen barış sürecinin
durma noktasına gelmesine izin vermemesi gerektiğinin” altını çizmiş ve “bunun zaten karmaşık olan durumu daha da karmaşıklaştıracağını” belirtmiştir.85
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Öte yandan DAEŞ’in Irak ve Suriye’de artan terörü ve DAEŞ
militanlarının Kuzey Irak Kürtleri karşısında sağladığı başarılar
karşısında Almanya da ABD ile birlikte Irak Kürdistan Bölgesel
Yönetimi’ne silah ve eğitim desteği sağlayan ülkeler arasındaki yerini almıştır.86 Bu noktada Peşmerge’ye gönderilen silahların PKK’nın
eline geçip geçmediği ise bir diğer tartışma konusu olmuştur.
Alman silahlarının PKK/PYD’nin eline geçtiğine dair Türk medyasında birçok haber yer almasına karşılık,87 bu haberlerin en ciddisine
Alman Der Spiegel dergisinde yer verilmiştir.88 Derginin PKK komutanlarının ifadelerine ve yerelde yaptığı araştırmalara dayandırarak
yaptığı haberde, Almanların Peşmergeye gönderdiği Milan anti-tank
füzeleri ve el bombalarının PKK/PYD’nin eline geçtiği iddia edilmiştir. PKK’lılarca gösterilen el bombalarının boş kutusu ve Milan füzesi
kartuşları dahi Spiegel muhabirlerince görüntülenmiştir. Aslında seri
numaralarından silahların Peşmergeye gönderilen silahlardan olup
olmadığını anlamak mümkün iken, Spiegel’in bu konudaki sorularına Alman yetkililerce net bir cevap verilmemiştir.
Bu konuda yöneltilen sorulara Alman hükümet sözcüleri, silahların Irak hükümetinden alınan izinle Erbil’deki Kürt yetkililere
teslim edildiğini ve bu silahların sadece DAEŞ ile mücadelede kullanılacağına dair teminat alındığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte iddiaların tamamıyla gözardı edilemeyeceğini ancak bu konuda
kesin delillere ulaşıldığı takdirde Bölgesel Yönetim temsilcileri ile
bu konunun müzakere edileceğini ve bunun engelleneceğini belirtmişlerdir.89 Almanya’nın Peşmergeye gönderdiği silahların PKK’nın
eline geçtiğine yönelik iddiaların doğruluğunun hukuken kesin
delillerle ispatı zor olsa da Alman yetkililerin tutumu silahların
PKK’nın eline geçmesinden çok da rahatsız olmadıkları izlenimini
vermiştir.90 Bu durum Almanya’nın denge politikasında dengenin
konjonktürel olarak PKK lehine bir miktar değiştiğinin sinyalini
vermektedir. Bu değişimde PYD’nin DAEŞ karşısında ABD’nin

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

desteği ile elde ettiği başarılar sayesinde Alman kamuoyunda edindiği sempatinin önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.
Diğer yandan PKK yandaşları, hem çözüm süreci devam ederken hem de çözüm süreci 2015 yazında bittikten sonra Almanya’daki PKK yasağının sona ermesi için önemli bir çaba içine girmiş ve
Alman denge politikasını PKK lehine tamamen değiştirmek istemiştir. Bu konuda PKK yandaşlarının düzenlediği geniş katılımlı
sokak gösterilerinin yanı sıra,91 PKK yöneticileri de DAEŞ karşısında Suriye’de sağladıkları başarılar sayesinde edindikleri sempatiyi
de kullanarak PKK yasağının kaldırılması çabalarına katkı sağlamaya çalışmıştır. Bu kapsamda PKK yöneticilerinden Cemil Bayık
Alman WDR ve NDR televizyon kanallarına Nisan 2015’te verdiği mülakatta, örgütün 1990’lı yıllarda Almanya’da gerçekleştirdiği
şiddet eylemleri için PKK adına Alman halkından özür dilemiş ve
bu tür eylemlerin bir daha yaşanmayacağını ifade etmiştir. Ayrıca
bu mülakatta örgütün amacının artık kendi devletini kurmak olmadığı, bilakis siyasi bir çözümü hedeflediklerini ifade ederek, artık
şiddetle aralarına mesafe koyduklarını iddia etmiştir. Bu ifadeler her
ne kadar koalisyon ortağı SPD’de olumlu yankılansa da92 Alman
İçişleri Bakanlığı Bayık’ın açıklamalarını Almanya’daki PKK yasağının kaldırılması için yeterli bulmamış ve PKK yasağının devam
ettiğini ifade etmiştir.93 Aslında bu açıklama Almanya’nın PKK’nın
Alman iç güvenliği ile ilgili olarak arz ettiği tehlikenin Alman makamları nazarında tam olarak geçmediğini, Almanya’nın PKK yasağı ile ilgili temel kaygısının da iç güvenlik olduğunu bir kez daha
teyit etmiştir.94
Alman makamları konjonktürel olarak PKK ve yan örgütlerine
karşı operasyonlar düzenlese ve bunların üzerine gitse de bu durum
bir süreklilik arz etmemektedir. Zira ülkede çok sayıda PKK’ya müzahir, sivil toplum örgütü kisvesi altında faaliyet gösteren derneğe
hoşgörü ile yaklaşıldığı da bir gerçektir.95 Bu dernekler PKK lehine
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propaganda ve Almanya’da kamuoyu oluşturma faaliyetleri yanında PKK’ya finansal destek de sağlamaktadır.96 Hatta Almanya’dan
PKK terör örgütüne eleman temin edildiği de Alman Güvenlik Raporlarına yansıyan bir gerçektir.97 Resmi olarak sürdürülen PKK
yasağının gündelik hayatta süreklilik arz eder bir şekilde etkin bir
uygulamasının olmaması işte bu “hoşgörülü” Alman yaklaşımının
bir sonucudur ki, bu yaklaşım resmi yasağın anlamının Alman politikacılar tarafından da sorgulanmasını beraberinde getirmektedir.98
Üstü örtülü destek boyutuna varan bu yaklaşım ise Almanya’nın
Kürt ve PKK politikasındaki denge politikası ile açıklanabilir. Bir
diğer ifadeyle, Almanya’nın güvenliği ve huzurunu bozucu terörist
eylemlerden uzak durduğu sürece PKK’nın üzerine fazla gidilmemekte ve örgüt yandaşları ile iyi geçinilerek enerjilerinin doğrudan
Almanya’ya karşı kullanılmasının önüne geçilmek istenmektedir.
Değinilmesi gereken bir diğer husus ise bir Sol Parti milletvekilinin PKK propagandası dolayısıyla ceza almasıdır. 18 Ekim 2014
tarihinde Sol Partili milletvekili Nicole Gohlke, Münih’te DAEŞ’e
karşı yapılan ve DAEŞ’in Kobani’ye saldırılarının protesto edildiği
gösteriye konuşmacı olarak katılmış, burada PKK flamasını belirli
bir süre havaya kaldırıp örgüt lehinde konuşmalar yapınca da polis
tarafından gözaltına alınmıştır. Daha sonra ise Federal Parlamento
Dokunulmazlıklar Komisyonu tarafından dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanmasına başlanmıştır. Münih’te görülen davada Gohlke
1.000 avro para cezasına çarptırılmıştır.99 Bu olayda dikkat çeken
iki husus vardır: Birincisi Almanya, PKK lehinde flama sallayıp
konuşma yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırıp yargılamış ve cezalandırmıştır. Bununla birlikte, yargılama sonucunda
Gohlke sadece para cezasına çarptırılmış, başka bir cezaya mahkum
edilmemiştir. Para cezası ise normalde 10 bin avro olabilecek iken
mahkeme tarafından Sol Parti milletvekiline bir uyarı ile birlikte sadece 1.000 avro ceza verilmiştir. Yani Bayan Gohlke bir açıdan fiilen
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sadece uyarı cezası almıştır.100 Bu netice de aslında Almanya’nın PKK
konusundaki denge politikası ile uyumlu bir sonuçtur denilebilir.
Sonuçta, yakın vadede Almanya’nın PKK ile ilgili “dengeli” tutumunda resmi düzeyde önemli bir değişiklik beklenmemektedir.
Zira FAKT’ın da PKK ile ilgili değerlendirmesinde açıkça belirttiği üzere, çözüm sürecinde taraflar arasında güvensizlik ve karşılıklı
yüksek beklentiler hakimdir. Örneğin, Türkiye PKK’nın tamamen
silahsızlanmasını talep ederken, PKK ise Türkiye’de tutuklu bulunan
tüm PKK yandaşlarının serbest bırakılmasını istemektedir. Bu durumda Çözüm Süreci’nin başarıya ulaşması ile ilgili şüpheler Alman
iç istihbarat örgütü tarafından zaten ima edilmiştir. Ayrıca, PKK’nın
Almanya’da sebep olabileceği huzursuzluklarla ilgili olarak da hem
PKK yandaşları ile “aşırı sağcı” Türkler arasındaki çatışma potansiyelinden ve bu potansiyelin aniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceğinden söz edilmekte hem de Almanya’da PKK’nın en güçlü yabancı
aşırı örgüt olduğu vurgulanmaktadır. Buna ilaveten, Avrupa’da daha
çok barışçıl eylemler düzenlese de şiddetin PKK ideolojisi açısından bir seçenek olarak kalmaya devam ettiğinin altı çizilmektedir.101
Alman makamları tarafından da paylaşılan bu analiz nedeniyledir
ki,102 PKK yandaşlarının yoğun protestolarla dile getirdiği talep103
olan PKK yasağının Almanya’da kaldırılması ve bugüne kadar izlenen denge politikasının PKK lehine tamamen değiştirilmesi kısa vadede ihtimal dahilinde görünmemektedir. Bir diğer ifadeyle mülteci
akını dolayısıyla stratejik önemi daha da artan Türkiye’nin muhtemel tepkisi de dikkate alınırsa Almanya’nın PKK konusunda izlediği
denge politikasının kısa vadede süreceği öngörülebilir.
SONUÇ

Almanya, Kürt sorununu önceleri kendi sorunu olarak görmemiştir. Dolayısıyla da Kürt milliyetçilerinin gerçekleştirdikleri
faaliyetler Alman yasalarını ihlal etmediği sürece Berlin’i rahatsız
etmemiştir. Alman yetkililer, 1980’li yıllarda süren Soğuk Savaş ko-

/

33

34

/

A lmanya’ nın K ürt ve P K K P olitikası : D enge ve S trateji

şullarında Kürt sorunu ile ilgili olarak NATO müttefiki olan Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye bilhassa özen göstermiştir. Ankara’nın
PKK ile mücadelesi ile ilgili olarak Alman kamuoyunda yükselen
eleştirileri ise düşük bir tonla da olsa Ankara ile paylaşmıştır. Körfez
Savaşı’nın ardından PKK’nın, bulduğu boşlukları iyi değerlendirerek Türkiye’ye karşı mücadelesini şiddetlendirmesi karşısında Türk
hükümeti de sert önlemler almaya başlayınca Alman kamuoyunda
Türkiye ile ilgili eleştirilerin dozajı artmaya başlamıştır. Diğer Batılı
ülkeler gibi Soğuk Savaş’ın hemen sonrasında Türkiye’nin stratejik öneminin azaldığını düşünen Berlin yönetimi ise iç politikadan
gelen baskıların da etkisiyle Türkiye’ye insan haklarını ilgilendiren
uygulamalar ile ilgili olarak daha sert eleştiriler yöneltmeye başlamıştır. Hatta bu noktada bir adım daha ileri giderek Ankara’ya sağladığı askeri yardımları ve silah satışını Türkiye’ye karşı bir kaldıraç
olarak kullanmıştır. Bu noktada hem Kürt diasporasının hem de
PKK’ya destek olan Sol Parti ve Yeşiller gibi siyasal akımların karar
vericileri etkileme noktasındaki başarıları ise dikkat çekicidir.
Öte yandan her ne kadar Alman makamları, sorun Almanya’yı
ve ülkedeki kamu düzenini doğrudan tehdit etmediği sürece fazla
müdahil olmak istemese de, Türkiye’de 1990’ların başlarından itibaren şiddetlenen çatışmaların yavaş yavaş Alman sokaklarına da
yansımalarının olması hem Alman kamuoyunda hem de Alman
makamlarında önemli bir rahatsızlık oluşturmuştur. PKK ve yandaşlarının demokratik araçlar yanında şiddeti de araçsallaştırarak
ülkede kamuoyu oluşturmak suretiyle Alman karar vericileri etkilemeye çalışması ise mevcut rahatsızlığı daha da artırarak 1993 yılında
PKK terör örgütünün Almanya’da yasaklanması ile sonuçlanmıştır.
Bu yasak günümüzde devam etse de Alman yetkililerin PKK konusundaki genel politikası şu şekilde özetlenebilir: PKK’lılar şiddet
eylemlerini ve terörizmi Almanya topraklarına taşıdığında PKK’nın
üzerine gidilmekte, sınır dışı etmek dahil her türlü araç kamu
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düzeninin temin edilmesi için kullanılmaktadır. Bununla birlikte
şiddet ve terör yerine demokratik haklar kullanılarak doğrudan Alman devleti ve kamu düzenini tehdit etmeyen faaliyetler gerçekleştirildiğinde ise fazla ses çıkarılmamakta, örgüte yönelik kontrol ve
denetimlerde bir gevşeme gözlenmektedir. Bu noktada PKK’nın,
Türkiye’de sürdürdüğü terör faaliyetleri için Almanya’daki dernek
yapılanmaları aracılığıyla finansal ve lojistik destek edinmesi ya da
örgüt için eleman toplaması, hedef doğrudan Almanya olmadığı
için yoğun şekilde mücadeleye değer görülmemekte, örgütün bu
tür faaliyetlerinin üzerine fazla gidilmemektedir.
Diğer yandan Berlin yönetimi, ülkesindeki sol gruplar, Yeşiller
ve Kürt diasporasının desteğiyle oluşturulan kamuoyundan Türkiye’deki insan hakları uygulamaları ile ilgili olarak gelen baskı
ve talepler karşısında Türkiye’ye yönelik tutumunu zaman zaman
sertleştirmiş ve denge politikasını Türkiye aleyhine revize etmiştir.
Ancak Soğuk Savaş sonrası dönemin ilerleyen yıllarında stratejik
öneminin düşünüldüğü kadar azalmadığı anlaşılan, hala NATO
müttefiki ve önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye ile ilişkilerinde
ciddi kopmalar yaşanmamasına da özen göstermiş ve göstermektedir. Bir diğer ifadeyle iç politika ile dış politika arasında bir denge
kurmaya çalışmaktadır. Bu noktada Türkiye ile ülkesinde yaşayan
ve iç güvenliğini tehdit etmek yanında demokratik yolları da siyasal karar vericileri etkilemek için araçsallaştıran PKK ve Alman
destekçileri arasında bir denge kurmak ve böylece kendi ülkesine
ait olmadığını düşündüğü Kürt sorununun negatif etkilerinden korunmak Alman devletinin en önemli hedefi gibi görünmektedir.
Ayrıca, Berlin yönetimi PKK’nın yasadışı eylemlerini ülkesinden
uzak tutmak adına teröristlerle görüşmelerde bulunmakta ve onların ülkesinde PKK için finansal yardım ve eleman toplamasına göz
yummaktadır. Böylece hem onların terörist eylemlerini ülkesinden
uzak tutmaya çalışmakta hem de etnik milliyetçiliğin büyüsüne
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kapılmış Kürtler tarafından gelecekte kurulması muhtemel Kürt
devleti ile ilgili olarak önceki bölümlerde değinilen stratejik gündemini takip etmektedir.
PKK yandaşlarının Almanya’da gerçekleştirdiği şiddet eylemleri
ve örgüt üyelerinin daima elinde tuttuğu ülke huzurunu bozma potansiyeli ise Almanya’yı izlediği denge politikasına daha sıkı şekilde
sarılmaya zorlamaktadır. Doğrudan PKK’ya bir Alman desteğinden
söz etmek zor olsa bile Berlin, örgütün ülkedeki faaliyetlerine göz
yummaktadır ki, bunun karşılığı Alman vatandaşlarının huzurunun ve kamu düzeninin bozulmamasıdır. Bir diğer ifadeyle yasal
düzlemde PKK için bir yasaktan söz edilebilse bile gündelik hayatta
etkin bir şekilde uygulanan bir yasaktan bahsetmek zordur ki, bu
uygulama Almanya’daki PKK yasağının Alman siyasetçiler tarafından da sorgulanmasını beraberinde getirmektedir.
Sonuçta Almanya, PKK yasağı kararını PKK yandaşları açısından bir sopa olarak elinde tutmakta ve gerekli gördüğünde onları
te’dip etmek için kullanmaktadır. PKK şiddet ve terörizm silahını
Almanya’ya doğrulttuğunda yüksek yoğunluklu bir mücadele, sadece Türkiye’ye doğrulttuğunda ise düşük yoğunluklu bir mücadele
söz konusu olmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde Türkiye ve PKK’yı
terör örgütü olarak tanımlayan ABD ve AB’den gelebilecek eleştiriler savuşturulmaktadır. Ayrıca PKK ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınılmış olunmakta, onun şiddet potansiyelini Almanya’da kullanmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla,
Türkiye’nin beklentilerine cevap verebilecek düzeyde tutarlı bir terörle mücadeleyi yakın vadede Almanya’dan beklemek gerçekçi görünmemektedir. Bununla birlikte PKK yandaşlarının beklentilerine
uygun olarak PKK yasağını kaldırması da, izlediği denge politikası
açısından rasyonel kabul edilemeyeceğinden kısa vadede bunun
da gerçekleşmesi beklenmemektedir. Zira Almanya’nın asıl kaygısı
dengeli bir politika izleyerek terör belasını kendinden uzak tutmak
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ve Ortadoğu’da stratejik bir müttefik elde etmek ancak bunu yaparken de yakın ilişkilere sahip olduğu Türkiye’yi küstürmemektir.
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GIRIŞ

Almanya’nın tarihiyle ilgili incelemeler yapan
tarihçilerin ekseriyeti Alman siyasi hayatında dış politika kavramının ne kadar önemli olduğunu fark edecektir. Aslına bakılırsa
Almanya’nın tarihini anlamak isteyen bir araştırmacı Alman dış
politikasının istikametini ve bunun ortaya çıkardığı neticeleri irdeleyerek rahatlıkla amacına ulaşabilir. Alman siyasetinde dış politikanın öncü rolü, Türkiye de dahil olmak üzere Almanya’nın dış dünya
ile kurduğu ilişkilerde belirleyici unsur olmuştur. Özellikle geçmişte 1914’ü ortaya çıkaran şartlar, politikalar ve aktörler göz önünde
bulundurulduğunda böyle bir iddianın büyük bir haklılık payı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira Bismarck1 döneminden itibaren

46

/

T Ü R K I Y E - A L M A N YA İ L I Ş K I L E R I N E E L E Ş T I R E L B I R B A K I Ş

Almanya’nın kıta Avrupası’nda ekonomik ve siyasi bir aktör olarak
ortaya çıkmasında, yürütülen dış politika en önemli araç olmuştur.
Kardinal Richelieu’nun raison d’etat politikasını başarılı bir şekilde
Alman dış politikasına uyarlayan ve aslında real-politik’in gerçek
isim babası olmayı en azından Richelieu kadar hak eden Bismarck, dış politikayı o kadar önemsemiştir ki, bu tutum Almanya’nın
“demokratik gelişim” sürecini zaman zaman sekteye uğratacak düzeye ulaşmıştır. Leopold von Ranke’den Meinecke’ye kadar birçok
Alman tarihçi bunun uluslararası ilişkilerin dayattığı bir zorunluluk olduğu tezini öne sürerek süreci meşrulaştırmaya çalışır.2 Alman
devlet adamlarının bunu yaparken ortaya attıkları en geçerli neden kıta Avrupası’nın ortasında diğerleri tarafından sarılmış olmanın ortaya çıkardığı olağanüstü şartlardır. Alman tarihçi Wilhelm
Mommsen, dış politikanın önceliğinin gerekirse bütün Almanların beynine işlenmesi gerektiğinden söz eder. Bu düşünce dünyası
Wilhelm dönemi ve Nazi Almanyası dahil sonraki dönemlerde
Alman dış politikasına yön veren temel motivasyon kaynağı olmuştur.
Benzer durum Osmanlı-Türkiye devlet geleneği için de geçerlidir. Osmanlıların nizam-ı alem düşüncesi modern tabirle uluslararası düzeni inşa etmeyi hedefler. Dolayısıyla hemen her dönemde,
ortalama bir Osmanlı devlet adamı açısından dış dünyayla kurulan
ilişkiler büyük önem arz etmiştir. Bu yargı Tanzimat, Meşrutiyet ve
Cumhuriyet dönemlerini içine alacak şekilde genişletilebilir. Fakat
Türkiye’nin dış politika geleneğinden söz ederken Tanzimat öncesini ve sonrasını kapsayan temelde iki farklı dönemin varlığını kabul
etmek gerekir. Ayrıca Tanzimat sonrası dönem incelenirken, olaylar
ve aktörler bağlamında farklılaşmaları göz önünde bulunduran bir
yöntem benimsemek tarihsel gerçekliğin sonraki dönemlere doğru
aktarılması için hayati önem arz eder. Bütün bu dönemlerde geçerli
olmak üzere Osmanlı-Türkiye devlet geleneği içerisinde Almanya
hayli önemli bir yere sahip olmuştur. Fakat yine burada bir şeyi
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ifade etmek gerekir ki, dönem farkı gözetmeksizin Almanya ile
Türkiye arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda siyasi olanla ekonomik olanı birbirinden mutlaka ayırt etmek gerekir. Bu çalışmanın temel tezlerinden biri Almanya’nın Türkiye’ye yönelik tavrında
ekonomik olanı öncelediği, siyasi olanı ise büyük oranda gözardı
ettiğidir. Buna en çarpıcı örneklerden birisi herhalde 1914’te kapitülasyonların kaldırılmasına en sert tepkilerden birinin Osmanlı
devletinin müttefiki olan Almanya’dan gelmiş olmasıdır.
19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yoğunlaşan OsmanlıAlman ilişkileri Cumhuriyet sonrası dönemde tüm hızıyla devam
etmiştir. Almanya, Türkiye’deki iktidarlar tarafından zaman zaman
Anglo-Sakson real-politik’ine karşı alternatif olarak değerlendirilirken, taraflar arasındaki ilişkinin niteliği çoğu zaman mütekabiliyet
ilkesini zorlayacak şekilde Alman baskınlığına dayanır. Bugün birçok
tarihçi ve sosyal bilimci, iki devlet arasındaki ilişkilerin geçmişini genellikle Alman sömürgeciliği veya nüfuzu çerçevesinde değerlendirmektedir. Böyle bir genel yargının temel nedenlerinden birisi Birinci
Dünya Savaşı neticesinde Osmanlı devletinin Almanya ile müttefik
olarak mağlup cephede yer almasıdır. Bu durum Osmanlı-Türkiye
toplumunda Almanya ile olan ilişkiler söz konusu olduğunda çeşitli
patolojik değerlendirmelere veya genellemelere yol açmıştır. Oysa ki
en basit ifadeyle iki devlet arasındaki ilişkiyi tekdüze bir bakış açısının ürünü olarak dönemsel ayrımları gözetmeden genellemek ve
ilişkilerin tamamını yalnızca emperyalist sömürü paradigması düzleminde ele almak sorunlu bir yaklaşımdır.
Osmanlı-Alman ilişkilerinin tarihsel seyrinin sağlıklı anlaşılmasının önündeki bir diğer engel, Türkiye Cumhuriyeti tarih yazımında ortaya çıkan birtakım yorumlarla ilgilidir. Özellikle İttihad ve
Terakki’nin 1914’te Almanya tarafında savaşa girmeyi tercih etmesi
ve ortaya çıkan olumsuz netice, 1923 sonrasında iktidarı ele geçiren
Cumhuriyetçi kadrolar tarafından İttihatçılığın tasfiyesinde önemli
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bir enstrüman olarak kullanılmıştır. Aynı süreçte ortaya çıkan tarih
yazımı bu argümanları destekler niteliktedir. Bugün hala geçerliliğini koruyan bir inanış olarak son dönem Osmanlı tarihine yönelik “Alman hayranlığı” tezi üzerinden geliştirilen birtakım tarihsel
değerlendirmeler ve 1871 sonrası Osmanlı-Alman ilişkilerini değerlendirirken bu sığ çerçeveden öteye geçemeyen uluslararası bağlamdan kopuk ideolojik analizler herhalde en azından metodolojik
olarak sorunludur.
Bu tarz değerlendirmelerin kahir ekseriyetinde son dönem
Osmanlı-Almanya ilişkilerinin en popüler konularından biri
Berlin-Bağdat demiryolu projesidir. Proje, süreci “Alman emperyalizmi” temeline oturtan tezlerin adeta simgesi haline dönüşmüştür. Bu tarz yaygın bir kanıya rağmen yabancı sermaye yatırımıyla
gerçekleşen demiryoluyla ortaya çıkan sosyal ve ekonomik şartlar,
II. Abdülhamid devrinde Anadolu’da yaşayan bir insan açısından
herhalde ideolojik ve saplantılı tarih yorumlarından çok daha
farklı bir tabloyu tasvir eder. Projenin yalnızca “Alman sömürgeciliği” bağlamında ele alınması, Türkiye-Almanya ilişkilerinin her
dönemine indirgemeci bir yaklaşımla yalnızca öznenin nesne ile
kurmuş olduğu tek taraflı bir ilişki olarak bakılması aslında birtakım problemleri ve eksik anlaşılmaları da beraberinde getirir. Böyle bir anlayışın ortaya çıkışı aslında Osmanlı devletinin ve özelde
II. Abdülhamid’in İngiliz-merkezli ekonomik sistemden çıkma girişimleriyle ilgilidir. Sonraki dönemlerde ortaya çıkan Anglo-Sakson
etkisindeki tarih yazımı geçmişin değerlendirilmesinde bu tarz ciddi
ön-kabulleri ve ideolojileri içinde barındırır. Buna benzer olarak eksen
kayması olarak nitelendirilen bu gibi girişimler Cumhuriyet döneminde de benzer sonuçları beraberinde getirmiştir. Türkiye tarihindeki askeri darbelerin ortaya çıkış hikayesi bununla yakından ilgilidir.
Projenin inşa edildiği Wilhelm döneminde Alman dış politikasının en önemli mihenk taşlarından birisi şüphesiz Osmanlı devleti
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ile olan ilişkilerdir. Fakat nasıl ki II. Wilhelm ve Bismarck dönemindeki Alman dış politikası birbirinden karakteristik olarak ayırt
edilebiliyorsa, aynı durum Türkiye’de Osmanlı dönemi dahil bütün
iktidar dönemleri için geçerlidir. Buradan hareketle II. Wilhelm’in
İstanbul’da muhatap olduğu farklı iktidarların ortaya koyduğu politik davranışların ayırt edilmesi ilişkilerin tarihi seyrinin sağlıklı anlaşılması için metodolojik bir zorunluluktur. Aksi şekilde ilişkilerin
tarihsel süreci değerlendirilirken dönemsel ayrımın yapılmaması bir
çeşit dedüksiyon anlamına gelmektedir ve mesela 1908 ve 1909’da3
Osmanlı siyasetinde yaşanan gelişmelerin, Almanya ile olan ilişkilerin seyrinde bir kırılma noktası olduğu gerçeğinin gözardı edilmesine yol açar. Zira bu iki tarih genellikle iç politikayla ilişkilendirilirken yapılan değerlendirmeler uluslararası düzeni4 neredeyse hiçbir şekilde göz önünde bulundurmaz. En azından 1909’da
Osmanlı devletinde bir hükümet darbesiyle birlikte iktidar değişikliği yaşandığını gözardı ederek yapılan değerlendirmeler konuyu
bağlamından ve tarihsel gerçeklikten uzaklaştıracaktır. Dolayısıyla
özne-nesne ilişkisinden öte, genellemelerden kaçınarak Türkiye’deki
iktidar-politika eşleşmelerini doğru okumak gerekir. Politikanın
tespiti ve bunun uluslararası düzende ne anlam ifade ettiği büyük
resmi okuyabilmek açısından önemlidir. Ayrıca böyle bir bakış açısı
ideoloji ile örülü çağdaş diplomasi tarihinin hakikatten sapma noktalarının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişinde asimetrik
dönemlerin olduğu inkar edilemez fakat bu gerçek, ilişkiler hakkında yapılan genellemeleri meşru kılmadığı gibi yöntem bilimsel
yanlışlar sonucunda birtakım patolojiler ortaya çıkarır. Bunu birkaç örnekle izah etmek gerekirse, meselâ Tanzimat öncesi dönemde
Osmanlı devletinin Almanya’ya yönelik ortaya koyduğu dış politikanın en azından denk düzeyde olduğu iddia edilebilir. Bu bağlamda Tanzimat süreci içinde değerlendirilebilecek II. Abdülhamid5
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idaresindeki Osmanlı devleti ile Almanya arasındaki ilişkiler yeniden incelenmeye değerdir. Zira Tanzimat’ın diğer idarecilerine
nazaran II. Abdülhamid’in özgün bir dış politika takip ettiği rahatlıkla söylenebilir. Burada ikisi de II. Wilhelm dönemine denk gelen
II. Abdülhamid ve İttihad ve Terakki dönemindeki ilişkilerin niteliksel olarak farklılıklar arz ettiği “modern Türkiye tarihi” yazıcılığında gözden kaçırılan ya da bilerek görmezden gelinen bir olgudur.
Hatta İttihad ve Terakki’nin kendi içinde bile bu konuda tekdüze
bir politikadan bahsetmek mümkün değildir. Dış politika bağlamında II. Abdülhamid döneminde Osmanlı devletinin uluslararası
dengenin bir parçası olma çabalarından söz edilebilirken sonrasında
ortaya çıkan iktidar tercihlerinin sonuçları yıkıcı olmuştur.
Cumhuriyet döneminden de bir örnek vermek gerekirse, tek parti idaresindeki Türkiye’nin Almanya ile olan ilişkileri özgün birtakım
nitelikleri içinde barındırmaktadır. Bir kısmı İkinci Dünya Savaşı’na
denk gelen süreçte Türkiye’deki iktidarın izlediği politika, özellikle savaşın dışında kalmak için takip edilen “benzersiz diplomasi” incelenmeye değerdir. Bu dönemde ortaya çıkan tek parti iktidarının tutarsız
dış politik davranışları sonraki süreçte uluslararası çevrelerde güven yitirmesine ve iktidarı kaybetmesine neden olacak etmenler arasındadır.
Son olarak 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin ortaya koyduğu
iddialı ve aktif dış politika Türkiye ve çevresinde etki alanlarını genişletmeye çalışan Almanya açısından istenen bir durum değildir. Daha
önceki iktidar dönemlerinden somut olarak ayırt edilebilecek politikaların işlerlik kazandığı bu dönemde Türkiye kendi bölgesinde Almanya’nın hiç de alışık olmadığı adımlar atmış, buna karşılık Berlin
çoğu zaman çeşitli yollarla Türkiye’nin elini zayıflatmayı hedefleyen
bir politika izlemeyi tercih etmiştir.
Şimdiye kadarki tespitler ışığında bu çalışma, devletlerin dış politika anlayışlarının determinist çizgisel bir düzlemde ilerlemediği
ve özellikle siyasal aktörlerin tercihlerine bağlı olarak değişebildiği
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tezinden hareketle Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin yüz
yıllık serüvenini birtakım dönemsel ayrımları göz önünde bulundurarak ele almayı amaçlamaktadır. Buradaki asıl gaye, taraflar
arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimiyle ilgili olarak bilindik hikayelerin dışında fakat aynı zamanda zorlamalara müracaat etmeden
alternatif bir yorum üretme çabasıdır. İktidarları ve olay örgüsünü
kategorize ederken metodolojik olarak dönemsel ayrımlara gitmek
mecburiyeti söz konusudur. Bu yöntem, tarihsel hafızanın sorgulanması gerektiğine dair tezlerin haklılığını destekleyici nitelikte
birtakım verilere ulaşılmasını sağlayabilir. Oryantalist tez çerçevesinde kurgulanan “öteki”nin, Batı ile kurmuş olduğu ilişkilerin
geçmişinin tartışmaya açılması, birtakım hastalıklı kabullerin sorgulanması gerektiğine dair düşüncelerin pekişmesine katkı sağlayacaktır. Bu makalenin temel hareket noktalarından birisi de, Türkiye
toplumunun tarihine yönelik geliştirilen6 ilerlemeci, modernist ve
Avrupa-merkezci ideolojik ifadelerle içi doldurulmuş bir bakış açısının karşısında Türkiye-merkezli bir alternatif üretme gayretidir.
OSMANLI DÖNEMINDE İLIŞKILER

Almanya ile Osmanlı devleti arasındaki ilişkilerin tarihine
ikincisinin gözüyle bakıldığında 1790’lardaki Osmanlı-Prusya
İttifakı en kötü ihtimalle mütekabiliyet esasına göre şekillenmiştir.
Öte yandan bu dönemde taraflar arasındaki ilişkinin gerçek mahiyeti II. Friedrich’in Osmanlı devletinden gelecek finansal desteği
beklediği günlerde yazdığı karamsar şiirlerde ortaya çıkmaktadır.7
Aynı durum 18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı devletinden borç
almak zorunda kalan Habsburg İmparatoriçesi Maria Theresia için
de geçerlidir.8 Yani Osmanlılar bu dönemde finansal desteklerle
uluslararası düzene birtakım müdahalelerde bulunmaya devam etmektedir. Bu tarz örnekler çoğaltılabilir.
Prusya etrafında oluşan bugünkü Almanya Bismarck’ın eseridir. Bismarck döneminden başlamak kaydıyla Alman prenslik9

/

51

52

/

T Ü R K I Y E - A L M A N YA İ L I Ş K I L E R I N E E L E Ş T I R E L B I R B A K I Ş

lerinin Prusya’nın kontrolü altına girme süreci birtakım önemli
devletlerarası çatışmaları beraberinde getirmiştir. Söz konusu
çatışmalar süreci, Prusya’yı siyasi, ekonomik ve coğrafi anlamda
olgunlaştırmış ve birleşik Almanya’yı ortaya çıkarmıştır. Şansölye
Bismarck büyük oranda I. Wilhelm ile çalışmış, sonraki dönemde Alman tahtına oturan II. Wilhelm ile anlaşamayıp görevden
alınmıştır. Tahtı devraldığında henüz genç bir devletin imparatorluk makamına oturan II. Wilhelm’in hedefi bu Avrupa devletini
bir dünya imparatorluğuna dönüştürmektir. Bu aynı zamanda,
uzunca bir süre real-politik eksenine oturtulmuş Alman dış politikasının welt-politik’e evrilmesi anlamına gelmektedir. Yeni politika çerçevesinde Osmanlı devleti ile yakınlaşmak, II. Wilhelm
Almanyası’nın siyasi ve ekonomik yükselişinde Alman dış politikasının temel hedeflerinden biri haline gelmiştir.
Aslında 1890’lardan çok önce İstanbul’u ziyaret eden
von Moltke, Osmanlı coğrafyasıyla ilgili olarak bölgedeki fırsatlara dikkat çekiyor ve Filistin civarında Alman yerleşim yerleri kurulması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunuyordu. Öte
yandan bölgenin stratejik önemine atıfta bulunan Friedrich
List’in, Akdeniz’den Kızıldeniz’e ve İran Körfezi’ne uzanan rotaları İngiltere’nin tek başına domine etmesinin engellenmesine
yönelik çağrısı, aslında Almanya’nın daha ulusal birliği sağlamadan önceki dönemlerde Osmanlı coğrafyasına yönelik siyasi ve
ekonomik düşünceleri olduğunun bir göstergesidir.10 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Almanların Osmanlı coğrafyasına olan ilgileri giderek artmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan bazı
Alman eserlerinde Anadolu ve Arap coğrafyasının sömürülmeye en uygun bölgeler olduğuna dair ifadeler yer almaktadır.11
Söz konusu söylem aslında yüzyılın başından beri konuşulan
“Şark Meselesi” bağlamında Almanların da Osmanlı mirasından pay almak istiyorsa şayet acele etmesi gerektiği düşüncesine
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dayanır. Özellikle bölgedeki ekilebilir arazilerin ve yeraltı zenginliklerinin bolluğu diğer Avrupa devletleri gibi Almanya’yı da etkilemiştir. Daha Almanya kurulmadan önce Alman Ligi, Osmanlı
mirası üzerindeki Alman iddialarını içeren bir broşür yayınlamıştır.12
Birleşmenin ardından ağır sanayi yatırımlarıyla yükselen Alman
ekonomisi hammadde ve pazar ihtiyacını beraberinde getirmiştir.
1870’lerden 1900’ün başına gelindiğinde Almanya’nın nüfusu 41
milyondan 56 milyona ulaşmış, kömür üretimi 34 milyon tondan
149 milyon tona yükselmiş ve çelik üretimi yaklaşık 20 kat artmıştır.13 İngiltere ve Fransa’nın son derece etkin olduğu Osmanlı coğrafyasına daha fazla geç kalmadan nüfuz etmek isteyen Almanlar
1880’lerin başından itibaren özellikle Osmanlı maliyesinin iflasından sonraki dönemde devlet nezdinde itibarlarını artırmıştır. Almanya bu dönemde sömürgeleşme yarışında geri kalmış olmanın
ortaya çıkardığı açığı kapatmak için İngiltere aleyhine olacak şekilde bir gelişme stratejisi benimsemiştir. Nitekim yüzyılın başından
beri Baltalimanı Ticaret Anlaşması ile İngiliz sermayesi tarafından
domine edilen ve Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla İngiltere nezdinde
pozisyonunu pekiştiren Osmanlı coğrafyası, II. Wilhelm’in Alman
tahtına oturmasıyla birlikte Alman yatırımcıların gözde merkezlerinden biri haline gelmiştir.
Almanya tarafından II. Wilhelm döneminde uygulamaya konulan welt-politik, 1890’ların sonuna doğru iyice hız kazanmıştır.
Bu arada Almanya 1880’lerden itibaren Osmanlı devletine yönelik pacific penetration14 politikasını uygulamaya koymuştur. Söz
konusu politikanın işlerlik kazanmasındaki en kayda değer enstrümanlar şüphesiz İstanbul’a gelen Alman danışmanlar ve ticari
yatırımların en büyüğü konumunda olan Berlin-Bağdat demiryolu
projesidir. İmparator 1898’de İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyaretle
II. Abdülhamid’den Berlin-Bağdat demiryolu projesinin imtiyazını almayı garantilemiştir. Projenin finansmanını Deutsche Bank
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öncülüğünde oluşturulan bir Alman konsorsiyumu üstlenecektir.15
Hindistan’a kadar uzanacak ve İngiltere’ye meydan okuyacak bir
imparatorluğun hayaliyle yaşayan II. Wilhelm demiryolu projesiyle nihayet Kudüs’e ulaşmayı hedefliyordu. Fakat bunu silahlı
mücadeleyle değil, makineler, işçiler, danışmanlar ve lokomotifler
aracılığıyla gerçekleştirecektir.16
Projeden iki tarafın da büyük beklentileri vardır. Kıta Avrupası’nın ortasında sıkışmış Alman sermayesini dünya pazarına açmak
ulaşım sistemlerini geliştirmekle mümkün olabilirdi. Başta İngiltere olmak üzere diğer devletler karşısında rekabet düzeyini artırmak
isteyen Almanya 1880’lerden sonra bu yönde büyük yatırımların
altına imza atacaktır. Proje, Almanya’nın rekabetçi gücünü artıracak, Anadolu ve Arap coğrafyasına nüfuz etmesini sağlayacak, Kızıl Deniz’deki İngiliz egemenliğini tehdit altına alacak ve Süveyş
Kanalı’nın siyasi ve ekonomik önemini azaltacaktır.17 Almanya, Balkanlar ve Anadolu üzerinden Arap coğrafyasına uzanacak bir hatla yalnızca ticaret yapmayı düşünmüyor, aynı zamanda Protestan
dünyasına da vaatlerde bulunuyordu. Nitekim 1898’de İstanbul’u
ziyaretinde II. Wilhelm Kudüs’e giderek orada bir Protestan kilisesi
açmış, üstelik Protestanların koruyuculuğu imtiyazını elde etmiştir.
Demiryolu projesi Osmanlı devleti için de büyük önem arz etmektedir. II. Abdülhamid bu yolla imparatorluğun uzak bölgeleri
üzerindeki siyasi kontrol mekanizmalarını canlandırmayı hedefler.
Söz konusu projeyle birlikte merkez ile taşra arasındaki bağlantıyı
kurmayı başaran İstanbul açısından imparatorluğun tehdit altındaki güvenliği noktasında önemli bir adım atılmış olur. Aynı zamanda devlet, ortaya çıkacak ekonomik getirilerden istifade edecektir. Hatların rotasyonu dahil olmak üzere İstanbul’un hemen
her aşamasına müdahil olduğu demiryolu projesi Anadolu’ya ekonomik bir canlılık getireceği gibi Osmanlılara, Anadolu ve Arap
coğrafyasını yeniden kontrol etme imkanı sağlayacaktır.18 Nitekim

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

demiryolu, deniz ticaretini domine eden devletlerin tekelini kırmış,
karayolunun yüksek maliyetlerini de ortadan kaldırmıştır.
Öte yandan Almanya alternatifi Osmanlılar açısından
1838’den19 itibaren ortaya çıkan İngiltere tekelini kırmak noktasında ciddi bir araç olmuştur. Bu amaç II. Abdülhamid açısından
Almanya ile yakınlaşmanın en önemli nedenidir. II. Abdülhamid
bu yolla İngiltere’nin Osmanlı devletine yönelik salt güç politikası üzerine tesis edilmiş siyasetini de bir anlamda bypass etmeye çalışmıştır.20 1880’de İngiltere’de iktidara gelen Gladstone’un
Osmanlı devleti aleyhine uygulamaya koyduğu politikalar Osmanlı-Alman yakınlaşmasını hızlandırmıştır. İngiltere’nin Makedonya meselesinde İstanbul aleyhine yürüttüğü kara propaganda
II. Abdülhamid için alternatif politika üretmenin bir zorunluluk
olduğuna işarettir. Bunun farkında olan II. Wilhelm İngiltere
karşısında fırsatı değerlendirmek isteyecektir. Neticede yaklaşık
20 yıllık bir süre zarfında Almanya’nın Osmanlı devletine yönelik dış ticaret hacmi neredeyse dört kat artmışken, İngiltere’nin
payı yarı yarıya azalmıştır. Nitekim yalnızca bir örnek vermek gerekirse 1897 itibarıyla İngiltere, Suriye pamuklu tekstil pazarını
Almanlara kaptıracaktır.21
Osmanlı devletinin içinde bulunduğu mali krizi adeta bir fırsata çeviren Deutsche Bank’ın gün geçtikçe artan finansman destekleri yüzyılın son çeyreğinde Almanya’yı Osmanlı piyasalarının
en etkili devleti konumuna yükseltir. 1888’de Osmanlı Bankası’nın
borç vermeyi reddetmesi üzerine devreye giren Deutsche Bank bu
talebe cevap vererek saray nezdinde itibarını güçlendirir.22 1898’e
gelindiğinde Almanya’dan Osmanlı coğrafyasına ihraç edilen malların toplam hacmi yedi kat artmıştır. Bu dönemden itibaren Alman danışmanlarla çalışmanın bir sonucu olarak Osmanlı ordusunun savaş teçhizatı için Krupp firması devreye girmiştir. Osmanlı
devletine yönelik Alman yatırımları diplomatik faaliyetlerle
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gelişmeye devam etmiştir.23 Von der Goltz Paşa ve 1897’de büyükelçi
olarak İstanbul’a atanan Marschall von Bieberstein döneminde Almanya, Osmanlı devleti üzerindeki kontrolü daha fazla genişletmeyi amaçlar fakat bunun farkında olan II. Abdülhamid, politikaları
Almanların belirlemesine izin vermemiştir.
II. Abdülhamid’in tercih ettiği ekonomi politikası iç ve dış istikrazı minimum düzeye indirerek dış yatırımları teşvik etmek üzerine
kurgulanmıştır. Bu durum Kırım Harbi’nden sonra finansal dış destek üzerinden işleyen Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde faaliyet
gösteren yabancı şirketleri altyapı yatırımlarına yöneltmiştir. Böylece
bu dönemde devlet doğrudan borçlanma yerine yabancı sermaye yatırımları aracılığıyla ülkeyi imar etmeye çalışmıştır. II. Abdülhamid,
Alman yatırımlarını kontrollü şekilde Osmanlı coğrafyasının altyapı ve şehirleşme ile ilgili sorunlarının çözümünde kullanmayı başarmıştır.24 Böylece İngiltere’nin Osmanlı piyasalarındaki tekelini
kırabilmiştir. Padişah diğer yandan Alman yatırımlarını Fransa ile
dengelemeyi de ihmal etmemiştir. Nitekim 1880’lerden itibaren
yükselişe geçen Alman sermayesi karşısında Fransız yatırımları da
güçlü pozisyonunu korumayı başarmıştır.
İki taraf arasındaki ilişkilerin dengeli seyrinin baskın bir Alman
kontrolüne dönüşmesinde 1908 sonrasında yaşanan gelişmeler etkilidir. Bu dönemden itibaren işbaşına gelen iktidarların tercihleri süreçte belirleyici rol oynar. 1908’de ortaya çıkan yeni rejim Osmanlı dış
politikasını zaafa uğratmıştır. Nitekim daha meşrutiyet ilan edildiği
anda uzun zamandır uluslararası politikanın en önemli problemlerinden biri olan Bosna-Hersek ve Girit meselesi Osmanlı aleyhine
sonuçlandığı gibi, Bulgaristan da bağımsızlığını ilan eder. Salt tarihselci bakış açısının birer kurbanı olarak yeterince, hatta neredeyse
hiç anlaşılamamış ve çoğunlukla gerileme dönemi bağlamında değerlendirilen bu toprak kayıpları şayet klasik ilerlemeci yaklaşımdan
uzaklaşarak uluslararası bağlamda ve uluslararası düzenin bir parçası

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

olarak değerlendirilirse, kayıpların anlamı çok daha iyi anlaşılabilir.
Osmanlılar hem toprak hem de itibar kaybetmişlerdir.
Almanya ile Osmanlı devleti arasındaki ilişkilerde dengelerin
değişmesi İttihad ve Terakki’nin Alman yanlısı askeri kanadının
tercihleriyle ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında, iki taraf arasındaki ilişkilerin seyri bir önceki dönemden bazı farklılıklar arzeder.
Öncelikli olarak 1908 sonrasında dış politika açısından yaşanan
kayıplar devletin uluslararası düzendeki konumunu sarsmakla kalmamış, uzunca bir süredir gündemde olan “Şark Meselesi”
konusunda Osmanlı devletinin elini zayıflatmıştır. Toprak kayıplarının yol açtığı güç daralması uluslararası toplumda Osmanlı devletinin sonunun geldiğine olan inancı artırmıştır. Öte
yandan 1908’de Meşrutiyet’in ilanından hemen önce gerçekleşen
Anglo-Rus ittifakının en önemli konusu İstanbul’dur. Rusya, İngiltere ile yaptığı ittifakla iddialarını meşrulaştırmış, Avrupa nezdinde Osmanlı sorununun doğrudan müdafi haline gelmiştir. Dolayısıyla İstanbul’daki gelişmeler başta Almanya ve Rusya olmak üzere
konuyla ilgili tarafları fazlasıyla ilgilendirmektedir.
Entente’ın son ayağı olarak kabul edilen İngiltere ve Rusya arasındaki anlaşma güç dengesinin Almanya aleyhine bozulduğuna
dair açık bir işarettir. Üstelik 1908 sonrasında Osmanlı iktidarında İttihad ve Terakki’nin İngiliz yanlısı sivil kanadının söz sahibi
olması Almanlar açısından ciddi bir kayıptır. Meşrutiyet’in ilan
edilmesinde pay sahibi olan Alman yanlısı askeri kanat sonradan
etkisini yitirmiş, sadrazamlığa İngiltere’nin desteklediği Kamil Paşa
getirilmiştir.25 Aynı günlerde yeni atanan İngiliz Büyükelçisinin
İstanbul’a gelişinin ardından üst düzey Osmanlı bürokrasisi arasında gördüğü alaka İngiltere’nin yeni hükümet nezdindeki itibarını
ispatlar niteliktedir. Bu dönemde Osmanlı ordusunun modernizasyonu, gümrüklerin yeniden yapılandırılması gibi konularda İngiliz
danışmanların görüşlerine müracaat edilir. Bütün bunların üstüne
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Bosna-Hersek ilhakına Berlin’in verdiği destek İstanbul ve Anadolu’da var olan Alman prestijini 1908’i izleyen günlerde adeta yerle
bir eder.26 Meşrutiyet sonrasında Alman dışişleri bakanlığından bir
yetkili Deutsche Bank yöneticilerinden birine yazdığı mektupta
Berlin-Bağdat demiryolu hayalinin suya düştüğünden bahsetmiştir. Almanların Anadolu ve Arap coğrafyasında yıllardır elde ettiği
kazanımlar bir anda yok olmak üzeredir.27 Bu beklenmedik durum
karşısında İstanbul, Osmanlı siyasetine hakim olmak isteyen İngiltere ve Almanya’nın güç mücadelesine sahne olur. İttihad ve Terakki’nin farklı hizipleri süreçte doğrudan taraf olmuşlardır.
1909’da ortaya çıkan 31 Mart hadiseleri Almanya’ya istediği
fırsatı verecektir. Devletin istikametine yön vermek isteyenler açısından 31 Mart’ın en verimli sonucu II. Abdülhamid’in tahttan indirilişi olmuştur. Böylece Osmanlı-Alman ittifakının yolu açılır. 31
Mart bahanesiyle gerçekleşen hükümet darbesi salt iç politik bir gelişme olmaktan daha çok kıta Avrupası’nda Almanya’nın birleşmesi
sonrasında ortaya çıkan blok siyasetinde Osmanlı devletinin yer
alacağı konumla ilgilidir. İstanbul’daki olayları kendileri açısından
olumlu karşılayan Almanlar süreci istedikleri gibi yönetmeyi başarmıştır. 31 Mart hadiselerini bastırmak üzere oluşturulan Hareket
Ordusu’nun idaresine von der Goltz’un tavsiyesiyle Mahmut Şevket
Paşa’nın atanması müdahalenin politik istikametinin Almanya
olacağı yönündeki öngörüleri doğrular niteliktedir.28 Nitekim
II. Abdülhamid sonrasında Almanya’nın İstanbul üzerindeki etkisini tek taraflı (unilateral) olarak artırdığı görülmektedir. Yeni iktidar gündemdeki ordu reformunu Alman sistemine göre von der
Goltz aracılığıyla gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Fakat yeni askeri
nizamın ilk tecrübesi olan Balkan Savaşı’nda alınan ağır yenilgi
bu tercihin doğruluğuna dair şüpheler uyandırmıştır. İttihad ve
Terakki bu sefer başka bir Alman generali, Liman von Sanders eliyle yeni bir askeri düzenlemeye gider. Osmanlı ordusunun eğitimli
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kesimini kendi propagandasının bir aracı olarak kullanmayı hedefleyen Almanya, ordu reformunu iyi değerlendirir. İttihad ve Terakki
iktidarı ise buna alet olur.29 Ordunun yeniden yapılandırılması sürecinde İstanbul garnizonu Alman subaylarının etkisi altına girmiştir. Böylece Almanya, Osmanlı devletinin iç politikasına müdahil
olabilecek bir konuma yükseltilir. Rus ve Fransız basınında gelişmeler, Almanların İstanbul’u ele geçirmesi olarak algılanmıştır.30 Hatta
İstanbul’daki Alman etkinliği yabancı basında burasının bir Alman
müstemlekesi haline dönüştüğü şeklinde yer almıştır.
Elbette dış basının bu tarz yorumlarında uluslararası çıkarlar
etkilidir fakat Avrupalı güçlerin kendi aralarındaki rekabet, İttihad
ve Terakki’nin tercihlerini meşrulaştırmaya yetmez. Bu açıdan bakıldığında devletin istikametini real-politik çerçeveden romantik bir
çerçeveye oturtan iktidar, İstanbul siyasetindeki Alman kontrolünün ortaya çıkmasında başroldedir. Böylece uzunca bir süredir “güç
dengesi” hesabını gözeterek real-politik düzlemde politika üreten
II. Abdülhamid’in söz konusu politikası özellikle Balkan Savaşları’ndan sonra rasyonel olmayan irredantist bir hizip ve politika tarafından devre dışı bırakılmıştır. 1909’daki hükümet darbesinden
sonraki süreçte İttihad ve Terakki ülke içindeki iktidarını sağlamlaştırmış ve Almanya Türkiye’deki romantik irredantist’lerin adeta
mecburi istikameti haline dönüşmüştür. Bu dönemdeki dış politik
tercihler Osmanlılar açısından ölümcül sonuçlar doğuracaktır.
BIRINCI DÜNYA SAVAŞI SONRASI İLIŞKILER

Önceki yüzyılda Türkiye’ye yönelik dış politikasını ekonomik
hegemonya ve siyasi bağımlılık üzerine oturtan Almanya, Dünya
Savaşı’ndaki yenilginin hemen ertesinde aynı politikayı devam ettirme yönünde kararlı bir tutum ortaya koyar. Aslında Alman devlet
politikası bu anlamda ulusal kamuoyunun desteklediği şekliyle her
ne koşulda olursa olsun 1890’lardan günümüze dek süreklilik arzetmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’ye yönelik Alman dış
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politikasıyla ilgili konuşurken dünya savaşlarından sonraki dönemle
öncekiler arasında net ayrımlar yapmanın zor olduğu söylenebilir.
Fakat yine de böyle bir dış politikanın niteliği ve derecesi açısından
dönemsel olarak bazı ayrımlar yapmakta yarar vardır.
Almanya, Dünya Savaşı’nın hemen ardından alınan hasarı tamir
işine koyulur. Savaş sonrasında Versailles’ın getirdiği ağır ekonomik
yaptırımlar Almanya’yı alternatif ekonomik açılımlar yapmaya zorlar niteliktedir. Benzer durum Türkiye için de geçerlidir. Bu süreçte
iki tarafta yaşanan rejim değişiklikleri karşılıklı ilişkilerin niteliğinde dramatik sapmalara yol açmamıştır. Kemalist rejim, Weimar
Cumhuriyeti’yle ilişkilerini bir önceki iktidarın anlayışı doğrultusunda devam ettirirken, Almanya açısından da politika farklı değildir. Almanlar, savaş sonrasında alınan ağır ekonomik darbenin telafisi için Türkiye pazarını büyük bir potansiyel olarak görmeye devam eder. Savaşın ertesinde kesilen diplomatik ilişkiler 3 Mart 1924
tarihinde imzalanan anlaşmayla yeniden tesis edilir.31 Almanya, her
ne kadar anlaşmada mütekabiliyet esasına uygun şekilde siyasi ve
ticari ilişkiler geliştirilecek32 dense de, Türkiye’deki yeni rejime dönük politikasının anahatlarını oluşturmuş durumdadır. Yeni durum
1918 öncesiyle benzeşmektedir. Nitekim anlaşmayla birlikte savaş
öncesinde ve sırasında Osmanlı piyasalarındaki en önemli finansal
oyuncu pozisyonundaki Deutsche Bank ve Deutsche Orient Bank
şubeleri yeniden faaliyete geçer.33
Anlaşmanın ardından Haziran ayı içerisinde Rudolf Nadolny’in
büyükelçi olarak atanmasıyla birlikte Mondros’tan bu yana İsveç
Büyükelçiliği aracılığıyla yürütülen Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden doğrudan yürütülmeye başlamıştır.
İlginç bir şekilde yeni Alman büyükelçisinin ilk demeci Türkiye ile
Almanya arasında yakın bir tarihte detaylı bir ticari anlaşma yapılacağı yönündedir. Aslında bu açıklama Almanya’nın Türkiye ile geliştireceği ilişkilerin mahiyetini de ortaya koyması bakımından önemlidir.34
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Türkiye’deki görevine 1932 yılına kadar devam eden Nadolny, hatıratında Almanya’nın içinde bulunduğu kötü durumu düzeltebilmek
için görev yaptığı dönemde Türkiye’yi elde tutabilmeyi amaçladığını
itiraf eder.35 Almanya, geleneksel devlet politikasının bir gereği olarak
1923 sonrasında Türkiye’deki yatırımları desteklemeye devam etmiştir. Kütahya-Balıkesir demiryolu için sağlanan kredi adeta tarihsel
hafızayı zorlar niteliktedir. Orient Bank tarafından tahsis edilen 60
milyon TL’lik kredinin ardından bazı Alman firmalarıyla imzalanan
40 milyon marklık yeni bir kredi dilimi serbest bırakılır. Bu tarz
Alman yatırımlarına yönelik örnekler çoğaltılabilir.
Almanya’nın ekonomik yayılmacılığı karşısında Türkiye büyük yatırımları gerçekleştirebilecek yerli sermayeden yoksundur.
Üstelik Osmanlı borçlarıyla birlikte Tanzimat’ın birtakım kötü
huyları da devralınmıştır. Tanzimat düşüncesinin bir ürünü olan
geri kalmışlık sendromuna kapılmış asker-sivil bürokrasi yeni rejim içerisinde etkilidir. Yalnızca rejim değişikliğiyle problemlerin
çözüleceği öngörüsü karşısında Türkiye toplumunun karşı karşıya
kaldığı sorunlar ve bulunan çözüm yolları birtakım hayal kırıklıklarını beraberinde getirecektir.36 1923 sonrasında Türkiye, Tanzimat
ile ortaya çıkan Avrupa merkezci paradigma doğrultusunda Batı
piyasalarına entegre olmaya devam eder. Almanya yeni dönemde
eski yerini koruyacak, hatta güçlendirecektir. İngiliz ve Fransız danışmanların etkisinin azaldığı savaş sonrasında Alman danışmanlar
yeniden ön plandadır. Almanya, 1929 krizi öncesinde Türkiye’nin
dış ticaretinde en çok paya sahip ülkelerden biridir. 1924 itibarıyla
Almanya’nın Türkiye’ye olan ihracatı 27,4 milyon TL iken aynı
dönemde İngiltere’nin ihracatı 37,4 milyon TL’dir. İlerleyen yıllarda bu oran Almanya lehine hızla değişir. 1930’larda Almanya
Türkiye’nin toplam ithalatının yüzde 18,6’sını oluştururken,
1932’ye gelindiğinde 2 yıl gibi kısa bir sürede bu rakamın 5 puan
birden yükselerek yüzde 23’lere ulaştığı görülmektedir.
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Almanya, Adolf Hitler’in iktidara gelmesiyle birlikte Dünya
Savaşı öncesindeki yayılmacı eğilimlerine geri döner. Hitler dünyada liberal iktisat teorilerinin krizde olduğu bir dönemde iktidara
gelmiştir. Bir süre önce dünya çapında yaşanan ekonomik kriz liberal iktisat teorisini derinden sarsmış aynı zamanda “liberal demokratik” düzende daralma yaşanmasına neden olmuştur. Bu dönemde liberal düzene saldırının merkezi konumundaki Almanya’da
Nasyonal Sosyalist Parti’nin iktidarıyla birlikte uygulamaya konulan devlet kapitalizmi Güney Doğu Avrupa kuşağıyla birlikte
Türkiye’yi de siyasi ve ekonomik olarak etkilemiştir. Türkiye,
1930’lardan itibaren devletçi ekonomik bir gelişme modelini benimserken yönetici elit 20’li yıllar boyunca koruduğu siyasi düzlemdeki
yerini bu dönemde devletçi ve müdahaleci bir çizgiye doğru kaydırma gereğini hissetmiştir. Dönemin Alman ideolojisi, Türkiye’de
iktidarı elinde bulunduran seçkinler tarafından önemsenir.
1923-45 arasında Türkiye dünyadaki konjonktürel gelişmelerin etkisiyle ciddi ideolojik dalgalanmalara sahne olur. Bu süreçte seçkinlerin siyasi yelpazenin bir yanından diğer yanına savrulmaları dış politikaya da yansımıştır. Türkiye’deki siyasi iktidar
bu dönemde Almanya’dan sanayi malları ithal etmenin ötesinde
ideoloji ithal etme yoluna da gitmiştir. Hitler’in saldırgan ırkçı
politikalarına karşılık birçok ülke yönetimi Almanya ile diplomatik bağlarını koparmasına rağmen Türkiye’deki iktidar neredeyse
savaşın sonuna kadar Berlin’le ilişkilerini devam ettirmiştir. Üstelik bu süreçte Almanya ile imzalanan ikili anlaşmalar Ankara’nın
tercihleriyle ilgilidir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar aynı
politikaya devam eden seçkinler, savaştan liberal kanadın galip
çıkmasıyla birlikte yeniden pozisyon değiştirmek durumunda kalacaktır. Böylece 1940’lı yılların son çeyreğinde Türkiye, aynı iktidarın bu sefer devletçi kadroları ve politikaları tasfiyesi sürecine
şahitlik eder.
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Liberal düşüncenin gözden düştüğü 30’lu yıllarda Almanya,
liberal kanatla önce ekonomik çatışmaya girecektir. Avrupa’nın iki
farklı kutbunu oluşturan Alman-İngiliz rekabeti bu sefer Güneydoğu Avrupa üzerinden yürümektedir. Güneydoğu Avrupa bu dönemde Almanya’nın agresif politikalarına şahitlik eder. Konum itibarıyla bu coğrafya kapsamında ele alınan Türkiye, İngiliz ve Alman
piyasalarının temel hedeflerinden biridir. Türkiye geçmişte olduğu
gibi yayılmacı Alman politikaları içerisinde farklı bir yere sahiptir.
Türkiye’ye yönelik geliştirilen politika daha önceden aşina olunan
bir çeşit pacific penetration politikasıdır. İngiltere’nin bu dönemde
bölge ülkelerine yönelik kredi destekleri Almanya tarafından tepkiyle karşılanır. Nitekim Türkiye’ye sağlanan 16 milyon poundluk
İngiliz kredisi Almanya’yı harekete geçirmiştir. Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop, Numan Menemencioğlu ile yaptığı görüşmede
konuyu gündeme getirir ve Almanya’nın duyduğu rahatsızlığı iletir.
Almanya’nın bu tavrı aslında nüfuz alanı oluşturmak istediği bölgelerden İngiltere’yi uzak tutmaya yönelik bir adımdır. Buna karşın
Almanya’ya yönelik adeta ideolojik bir savaş sürdüren İngiltere’nin
psikolojik üstünlüğü Almanlara kaptırmaktansa para kaybetmeyi
tercih edeceğine dair yorumlar yapılmıştır.37 Bu hamleye cevap vermek isteyen Almanya, Türkiye’ye 12,5 milyon poundluk bir kredi
sağlama noktasında vakit kaybetmeden harekete geçer.38 Görüldüğü
üzere İngiltere ile Almanya arasındaki rekabet bu dönemde yeniden
Türkiye’nin dış politikasına etki eden önemli bir faktör haline gelmiştir.
Almanya bu dönemde Türkiye’nin iktisadi kalkınma planlarına
finansman sağlamakta son derece isteklidir. 1934 yılında taraflar
arasında imzalanan anlaşma Türkiye’ye 20 milyon TL’lik uzun vadeli bir kredi finansmanı sağlarken Türkiye’nin Almanya’dan çeşitli
altyapı malzemeleri almasını öngörüyordu. Bu dönemde Türkiye’ye
gelen Alman danışmanlar ekonomi politikasının şekillenmesinde
etkili olmuştur.39 Savaş öncesinde Almanya ile Türkiye arasındaki
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ilişkilerin gelişmesi ve özellikle ekonomik anlamda ortaya çıkan
rakamlar bir tesadüf eseri değildir. Almanya’nın Türkiye üzerinde büyüyen etkisi 1934’te Alman Ekonomi Bakanı olan Hjalmar
Schacht’ın Alman ekonomisi için hazırladığı gelişme planı üzerinden yürüyordu. Plan dahilinde Türkiye Almanya’ya hammadde ve
tarımsal ürünler satarken Almanya’dan sanayi mamulleri ve silah
satın alacaktı. Hjalmar Planı’nın temel amaçlarından biri karşılıklı
alışverişte Türkiye’yi Almanya’ya borçlandırmaktır.40 Yani Alman
piyasaları Türkiye’ye hem faizle kredi temin ediyorlar hem de bu
krediyi kendi mallarının alınması için kullandırıyorlardı. Üstelik
Almanya’nın Türkiye’ye biçtiği rol tarım devletinden öte bir şey değildir. Nitekim Türkiye bu dönemde Krupp firmasından 11 milyon
TL değerinde mal satın alarak aslında kredinin yarısından çoğunu
Alman piyasalarına iade etmiş oldu. 30’lu yılların son çeyreğine girerken Almanya’nın Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı yüzde
50’lere, ithalattaki payı ise yüzde 46’ya ulaşmıştır.41 Dış ticaret hacminin oranı, Almanya’nın Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısını
domine ettiği anlamına gelmektedir. 1939’a gelindiğinde Almanya,
Türkiye’yi ekonomik olarak öylesine etki altına almıştı ki bağlılığın
olası bir savaş halinde Türkiye’nin manevra kabiliyetini azaltacağına dair tartışmalar başlamıştır. Bu dönemde bağımsız bir ülkenin
dış ticaretinin başka bir ülkenin tekeline giremeyeceği gerçeği az da
olsa dile getirilmiştir. Savaşın başlamasının Türkiye için bir fırsat olduğunu düşünenler İngiltere’nin alternatif olarak devreye sürülmesini gündeme getirmiştir fakat iktidarın tercihleri Alman etkisinin
devam edeceğine işarettir.42
Almanya bu dönemde ekonomik alanda Türkiye’yi domine etmesine rağmen uluslararası düzende Ankara’nın tezlerini destekleyecek herhangi bir teşebbüste bulunmadığı gibi Türkiye’nin pozisyonunu zayıflatacak anlaşmaların altına imza atarak siyasi alanda
adeta Türkiye’yi hayal kırıklığına uğratmıştır. 1936’da Hitler’in
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Akdeniz’in bir İtalyan denizi olduğuna dair Mussolini ile vardığı
mutabakat, Akdeniz’e uzun bir kıyısı olan Türkiye aleyhine adeta siyasi bir çalımdır. Türkiye, Almanya’nın bu hamlelerine karşın
Alman firmalarına önemsiz yaptırımlar uygulasa da taraflar arasındaki ilişkiler savaşın başlangıcına kadar en üst düzeyde seyretmeye
devam etmiştir.43 Almanya, 1937’de Türkiye’ye verdiği bir notada
Boğazlar rejiminin bazı maddelerinin özellikle de Sovyet savaş gemilerinin boğazlardan serbest geçişinin çıkarlarına aykırı olduğu
konusunda Türkiye’yi uyarmıştır. Bu durum Ankara tarafından
şaşkınlıkla karşılanır. Zira Almanya Türkiye’nin müttefiki olarak
algılanmaktadır fakat diğer yandan Akdeniz’e kıyısının olmaması
ve Boğazlar rejiminin altında imzasının bulunmaması dolayısıyla
bu tutumu yadırganmıştır.44
Türkiye üzerindeki etkisini artırmayı hedefleyen Almanya bu
dönemde bir yandan da Türkiye’yi Nazi yörüngesine oturtmayı hedeflemiştir. Bu süreç kültürel propaganda faaliyetleriyle desteklenirken Almanya’nın finanse ettiği birtakım yerli yayınlar sürece katkı
sağlamıştır. Tahsis edilen burslar sayesinde Almanya’da eğitim görecek Türk öğrencilerin Alman yumuşak gücünün bir aracısı olması
amaçlanmıştır.45 Nazilerin Yahudi karşıtı politikalarının sonucunda Almanya’dan ayrılarak Türkiye’ye gelen Yahudi bilim adamları
Türkiye’deki eğitim sisteminin dönüşümünde önayak olacaktır.
1933 üniversite reformu Yahudi bilim adamlarının öncülüğünde
gerçekleşir. Berlin radyosunun bu dönemde bazı Türkçe yayınlar
yapması Türkiye’ye yönelik propagandanın bir parçasıdır. 1939
yılında bir Alman konsorsiyumunun Gölcük’te bir deniz üssü ve
cephanelik inşa etmek üzere yetkilendirilmesi taraflar arasındaki
ilişkinin Dünya Savaşı öncesinde en ileri boyutlara vardığının göstergesidir. Türkiye’nin 2,3 milyon poundluk stratejik birtakım yatırımları Almanlara ihale etmesi başta İngiltere olmak üzere diğer
devletleri son derece rahatsız eder.46
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Alman propagandasının olumlu etkileri 7 Nisan 1939’da
Arnavutluk’un ilhakıyla birlikte yerini derin bir endişeye bırakmıştır. İtalyan ordularının Anadolu ve Trakya’yı hedef alacağına yönelik
endişe Ankara’nın İngiltere ve Fransa’yla yakınlaşmasına neden olur.
Hitler, faşistlerin yayılmacı siyasetinin ortaya çıkardığı olumsuz havayı bertaraf etmek maksadıyla Türkiye’deki bağlantıları güçlü olan
von Papen’i Ankara Büyükelçisi olarak atar fakat şüpheler ortadan
kalkmaz. Ankara, İngiliz ve Fransızlarla yakınlaşma politikasına
devam eder. Özellikle İtalya tarafından yönelen tehdit Türkiye’nin
Almanya’ya karşı mesafeli yaklaşmasına neden olmuştur. Nihayet
Türkiye 1939’da İngiltere ve Fransa’nın dahil olduğu üçlü bir ittifak
anlaşması imzalayarak Alman tehlikesini önlemeye çalışmıştır. Öte
yandan Birinci Dünya Savaşı’ndan ders çıkaran İngiltere bu sefer aynı
hataya düşmemiş ve erken davranarak Türkiye’nin Alman kanadına
kaymasını önlemiştir. Türkiye’deki yirmi yıllık Alman ekonomik ve siyasi yatırımlarının boşa gitmesinden endişe eden Almanya, anlaşmayı
Akdeniz’in doğusundaki güç dengesinin kendi aleyhine değişmesi olarak algılamıştır. Bu noktada devreye giren von Papen’in sert tepkileri
karşısında izahat vermek zorunda kalan Ankara, ikili ilişkilerin devam
edeceği garantisi vererek Alman tepkisini azaltmaya çalışmıştır. Neticede Berlin’in diplomatik baskıları karşısında dayanamayan Türkiye
savaş devam ederken 1941’de Almanya ile dostluk ve saldırmazlık anlaşması imzalamıştır. Anlaşma Hitler’in ordularına Sovyetler karşısında avantaj sağlamış olur. Bu anlaşmanın hemen ardından Sovyetlere
saldıran Hitler en azından Türkiye’nin pozisyonundan emindir.47
Diğer yandan Churchill’in bizzat girişimlerine hatta savaşa
girmediği takdirde savaş sonrasında izole edileceği tehdidinde bulunmasına rağmen Türkiye, Ankara Antlaşması’nın gereğini yerine
getirmeyerek savaşın dışında kalmayı tercih etmiştir.48 Savaş boyunca Türkiye’nin Almanya ile ticareti devam ettirmesi ciddi tepkilere
neden olmuştur. Türkiye ancak Haziran 1944’te Amerikan notası
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karşısında bazı kısıtlamalara gitmek zorunda kalacaktır. Türkiye’nin
olası Alman işgal teşebbüsüne karşı teyakkuzda olması öte yandan
Batı blokunu da idare etmek istemesi son derece özgün bir diplomasi tarzını beraberinde getirmiştir. İktidarın yürüttüğü dış politika ne müttefikleri ne de Almanya’yı ikna edebilecek niteliktedir ve
uygulanması neredeyse imkansızdır. Ankara’nın yürüttüğü, bir çeşit
sınırları zorlayan “bekle gör” politikasıdır ve savaşın sonucu neredeyse kesinleştikten sonra Türkiye Almanya’ya karşı savaş ilan edecektir. Yani Türkiye savaşın dışında kalmamış savaşa dahil olmuştur.
Bu durum Amerika ve İngiltere’nin gözünde Türkiye’deki iktidarla
ilgili ciddi şüphe uyandırır. Savaş sonrasında siyasal iktidarın Batı
piyasalarında itibarının zedelenmesi ve çok şey49 denemesine rağmen destek göremeyerek 1950’de iktidarı kaybetmesi bununla yakından ilgilidir. Diğer taraftan Almanlar açısından da Türkiye’nin
bu davranışı herhalde pas geçilecek bir davranış değildir ve uluslararası ilişkilerin doğası gereği mutlaka bir kenara not edilmiştir.
Nihayet İkinci Dünya Savaşı geç de olsa Almanya ile Türkiye
arasındaki ilişkilerin kesilmesine neden olmuştur. Bu karar taraflar arasında uzun yıllardır neredeyse kesintisiz devam eden ticari ilişkilerin olağan seyrine doğrudan etki edecek bir gelişmedir.
Türkiye’deki siyasi iktidarın savaş sonrası dönemle ilgili kaygılarıyla
ortaya çıkan bu karar karşısında ekonomi politikalarını ciddi şekilde gözden geçirmek gerekmiştir. Zira Türkiye piyasalarını domine
eden Almanya’nın devre dışı kalması Türkiye’nin toplam dış ticaret
hacminin yarısına denk düşen kısmın yok olması anlamına gelmektedir. Ankara, Alman pazarının ve sanayisinin eksikliğini gidermek
için alternatif piyasalar bulmak zorundadır. Dış ticaret krizinin aşılmasında Türkiye’nin alternatifi geçmişte olduğu gibi Anglo-Sakson
piyasaları olacaktır. İngiltere ve Amerika, Türkiye’nin içinde bulunduğu krizi gidermek adına devrededir ve Almanya’nın boşalttığı
alanı doldurmak için adeta yarışmaktadır.50
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SOĞUK SAVAŞ DÖNEMINDE İLIŞKILER

Amerika’nın denizaşırı bölgeleri domine etme konusundaki istekli tavrı savaş sonrası döneme damgasını vuracak bir olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 1945 sonrasında Amerika, diğer
bütün Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin siyasal, sosyal ve ekonomik hayatında Almanya’ya nazaran çok daha büyük
bir rol üstlenecektir. Buna karşılık İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Almanya ikiye bölünmüştür. Savaş sonunda Amerika, İngiltere ve Fransa ele geçirdikleri Alman bölgelerini birleştirerek Federal
Alman Cumhuriyeti’ni kurdular. Sovyetler Birliği’nin güdümünde
ortaya çıkan Demokratik Alman Cumhuriyeti ise komünist blok
içerisinde yer alacaktır. Yeni statükoda Almanya bir kutup olmaktan öte Amerika’nın kıta Avrupası’ndaki müttefiklerinden biri konumundadır. Bu dönemde serbest pazar sistemine dahil olan Federal Almanya, Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirmeye dayalı geleneksel Alman politikasını uygulamaya devam eder.
1945’ten itibaren Alman dış politikasında yumuşak güç kavramının daha fazla etkili olduğu söylenebilir. Almanya 19. yüzyılın
son çeyreğinden itibaren adeta devlet politikası haline getirdiği etki
alanlarını genişletme politikasını bu kez daha temkinli bir yöntemle devam ettirmeyi deneyecektir. Agresif olmaktan daha çok müttefiklerle işbirliğine dayalı olan bu politika başarıyla yürütülür ve
Federal Almanya 50’li yılların ikinci yarısından itibaren uluslararası
piyasalarda giderek etkinliğini artırır. Bu dönemde köprü ülke konumundaki Türkiye ve Ortadoğu ayrı bir öneme sahiptir zira yeni
gelişim stratejileri özellikle enerji ihtiyaçlarını beraberinde getirir.
Hitler’in bir dönem ortaya koyduğu yayılmacı siyasete rağmen
Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasının doğrudan Alman işgaline maruz kalmaması, İngilizler ve Fransızlara karşı duyulan şüphe karşısında bu bölgelerdeki idareler nezdinde Almanları daha güvenilir
kılmıştır. Orta Doğu bölgesinde yoğunlaşan yatırımlarla birlikte
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Alman etkisi bölgede adeta patlama yapacaktır. Mühendislik işlerini içeren ihalelerin çoğu Alman firmalarına gittiği gibi, bu dönemde Alman ticareti dünyanın hiçbir bölgesinde Türkiye’de olduğu
gibi etkili değildir. Savaştan sonraki on yıl içerisinde Almanya’nın
Türkiye’ye olan ihracatı yıllık 31 milyon pound ile İngiltere’nin neredeyse iki katından fazladır.51 Elbette ticari ilişkiler Almanlara söz
konusu bölgeler üzerinde siyasi açıdan etkili olma fırsatı tanıyor
veya kendi lehinde olan ticari düzenin devamı için siyaseti manipüle etme imkanı sağlıyordu. Fakat bu durum Almanya’nın Ortadoğu’daki enerji kaynaklarına olan bağımlılığını değiştirmediği
gibi NATO müttefikleriyle işbirliği yapma zorunluluğunu da uzun
süre ortadan kaldırmayacaktır. Bu zorunluluk 1967’de Almanya’nın
Sosyal Demokrat Şansölyesi Willy Brandt’ın uygulamaya koyduğu Ost-politik’le birlikte değişmeye yüz tutmuştur. Kısaca Sovyet
blokuyla ilişkileri normalleştirmeye dayanan bu politika Almanya
üzerindeki Amerikan hegemonyasını kırmaya yöneliktir.52 Bu bir
açıdan müttefik Amerika ile pasif rekabet anlamına gelmektedir.
1950’de iktidara gelen DP dönemi Türkiye açısından Almanya
ile olan ilişkilerin yeniden ivme kazandığı bir dönemdir. Özellikle 1954 sonrasında Menderes’in sanayi üretimine yönelik yeni bir
ekonomik planı devreye sokma düşüncesinde, gelişmiş Alman sanayi Türkiye için örnek teşkil etmektedir. Menderes’in sanayiye dayalı
ekonomik sistem düşüncesi Amerikan Soğuk Savaş tezine aykırıdır.
1947’de Türkiye’ye gelerek ekonomiyle ilgili geniş bir rapor hazırlayan Amerikalı uzman Max Weston Thornburg’un ve dolayısıyla
Amerika’nın Türkiye’ye Soğuk Savaş’ta biçtiği rol tarım devleti olması ve Avrupa’yı tarımsal alanda desteklemesidir.53 Marshall Planı da aynı şeyi öngörmüş ve Türkiye’ye yalnızca ayni yardımlarla
tarımsal alet ve traktör gönderilmesi planlanmıştır.54 Nitekim DP
iktidarının ilk dönemi tarım politikalarının ağırlık kazandığı bir
süreçtir. Menderes’in 1954’ün sonbaharında Dışişleri Bakanı Köp-
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rülü ile birlikte Münih’e gerçekleştirdiği ziyaret anlamlıdır. Üst düzey heyetlerle yapılan ziyaret iki ülke arasındaki tarihsel işbirliğinin
yeniden canlanmaya başladığının işaretidir. Ziyaret sırasında Federal Alman piyasalarının temsilcileriyle görüşen Menderes krediler
konusunda ciddi adımlar atmış, yaptığı açıklamalarla Almanya’nın
Türkiye’deki yatırımlarda payının büyük olacağına dair mesajlar
vermiştir.55 Türkiye açısından Alman finansmanı yeniden gündemdedir fakat krediler bu sefer Amerikan projesinin etkisiyle daha çok
tarımsal faaliyetleri desteklemeye yöneliktir. 1954’te tahsis edilen
kredilerden bir kısmı Almanlar tarafından kurulacak model bir çiftliğin finansmanı için kullanılmıştır. Almanya sağladığı kredilerin
büyük kısmını “kazan-kazan” politikası gereği kendi sattığı malların
karşılığı olarak geri almıştır. Nitekim Aralık 1954’te sağlanan 225
milyon marklık kredinin 180 milyon markı bu iş için ayrılmış durumdadır.56 Sonraki yıllarda tahsis edilen kredilerin büyük kısmı da
bu amaç doğrultusunda kullanılmaya devam etmiştir.
1960’lardan itibaren Almanya’daki istihdam açığını kapatmaya yönelik bir proje olarak ortaya çıkan yabancı işçi istihdamı
(Gastarbeiter), ilişkilerin seyrini etkileyecek niteliktedir. Bu dönemden itibaren Almanya’da Türk nüfusu her geçen gün artmış ve Türkiye’den göç edenler zaman içerisinde Alman siyasetinde dikkate alınması gereken politik bir unsur olarak belirmiştir. Türkiye’den giden
işçilerin Alman sanayiini desteklemeleri eylemi aslında geleneksel
sömürgeci devlet politikalarını anımsatır bazı özellikler içermektedir.
Fakat istihdam amaçlı bu tersine göç süreci erken sömürgecilik dönemlerinden çok farklı olarak şiddet ve baskı aracılığıyla olmaktan
ziyade “yumuşak güç” kapsamında gerçekleşmiştir. 60’lı ve 70’li yıllar
boyunca sürekli gelişen ilişkiler Türkiye’de 1980’de gerçekleşen askeri darbeden olumsuz etkilenmiştir. Özellikle Alman solundan gelen
tepkiler sonucunda Berlin, 1981 yılında Türkiye’ye yardımda bulunmayacağını açıklamıştır. Darbenin hemen ardından Amerika’nın
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Türkiye’deki yeni yönetime en çok destek veren taraf haline gelmesi,
Almanya gibi Türkiye ekonomisi üzerinde etkisi fazla olan ülkeleri rahatsız etmiştir. Zira Amerika’nın savunma gerekçesiyle bu tarz müdahaleleri meşru gören tavrının arkasında aslında Körfez bölgesinde ve
Ortadoğu’da yaşanan krizlerin etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir ve kıta Avrupa’sının önde gelen ülkeleri Amerika’nın bölgeyi tek
başına domine etmesinden hoşnut değillerdir.57 1980’li yıllardan itibaren küresel bir stratejinin parçası olarak Amerika, Türkiye ve çevresinin
dış politikasında belirleyici dominant devlet haline gelmiştir. Bu durum Amerika’nın Avrupa’daki müttefikleri tarafından gönüllü olmasa
da kabul edilmiştir. 1980’de Türkiye ve Ortadoğu’nun Amerika’nın
güdümüne girmesi Almanya’nın bölge üzerindeki etkinliğini devam
ettirebilmek için yeni stratejiler aramasına neden olacaktır.58
SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA İLIŞKILER

1986 yılında Ronald Reagan ile Mihail Gorbaçov arasında Reykjavik’te gerçekleşen zirve Soğuk Savaş’ın sonuna işaret eder. Nitekim beş yıl sonra 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla dünya tarihinde yeni bir dönem başlar.59 Soğuk Savaş’ın sona ermesi
Avrupa ve Almanya’da birtakım yapısal değişikliklere yol açtı.
Bunlardan en önemlisi Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla iki Almanya’nın birleşmesidir. Böylece İkinci Dünya Savaşı sonrasında
geleneksel Richelieu politikasının adeta devamı olan ve güç dengesinin bir ürünü olarak ortaya çıkan bölünmüş Almanya projesi sona erdi. Birleşmeyle birlikte Almanya yeniden kıta Avrupası
üzerinde tartışmasız en güçlü devlet haline gelir. Diğer yandan
Sovyetlerin dağılmasıyla özellikle Avrupa’nın doğusunda beliren
siyasi boşluk, Almanya açısından domine edilmek istenen bir bölge olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum Almanya’nın Türkiye’ye bakışını olumsuz etkilemiştir. NATO’nun sağ kanadını temsil eden
Türkiye’nin jeostratejik öneminin Sovyetlerin dağılması sonrasında azalmasıyla, bu dönem boyunca devam eden birtakım zoraki
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ittifakların yapısı da değişmeye yüz tutmuştur.60 Bu değişimin
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere yansıması, Almanya’nın
Türkiye’nin AB üyeliğine bakış açısı üzerinden okunabilir. Bir başka ifadeyle Soğuk Savaş’ın bitişiyle ortaya çıkan dinamikler Türkiye’nin AB’ye adaylık sürecini olumsuz etkilemiştir. Yeni dönemde
Almanya açısından çözülmenin yaşandığı Avrupa’nın doğusuyla
olan ilişkiler, Türkiye ile olan ilişkilerden daha önemli hale gelir.
Dolayısıyla, Almanya bu bölgedeki devletlerin AB üyeliğini daha
fazla önemsemiştir.
Her ne kadar taraflar arasındaki ekonomik ilişkiler geçmişte olduğu gibi bu dönemde de üst düzeyde seyrettiyse de Almanya’nın
siyasi konularda Türkiye’ye destek verdiği sık rastlanan bir durum
değildir. 1982-1998 yılları arasında Helmut Kohl liderliğindeki
Hıristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) Türkiye algısı son derece olumsuzdur. Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan Kohl, siyasi açıdan ilişkileri sekteye uğratacak adımlar atmıştır. Kohl’ün bu
tavrında 1980 askeri darbesinin etkisi büyüktür. Almanya 1980’i
hoş karşılamadığı gibi bunu ilişkilerin devamı için bir tehdit olarak
algılar. Bu dönemde salt ekonomik temelli ilişkileri sürdürmekteki
kararlı tavrı fakat bu arada tek taraflı sayılabilecek siyasi tercihleri,
Almanya’nın ilişkilere mütekabiliyet esasıyla yaklaşmadığının göstergesidir. Oryantalist düşüncenin etkisinde kalan Alman yönetimi
Türkiye’yi adeta başka bir kampta görmekte ve siyasi karşıtlık üzerine tez üretmektedir.
Türkiye’nin AB’ye 1987 yılında yaptığı tam üyelik müracaatı,
Soğuk Savaş sonrasında Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere damgasını vuracak gelişme olarak tarihe geçmiştir. İktidardaki
Hıristiyan Demokrat Birliği, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olumsuz tavrını sonraki dönemlerde adeta bir parti geleneği haline getirir
ve Türkiye karşıtı tezlerini nüfus tehdidi üzerine temellendirir. Fakat
başta Almanya olmak üzere bu tezi destekleyenlerin bilinçaltında
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medeniyetler çatışması tezinin etkilerinin olup olmadığı bir soru
işareti olarak hala cevaplanmayı beklemektedir. Almanya’nın karşıt politikaları karşısında Türkiye; Karadeniz Ekonomik İşbirliği,
Güneydoğu Avrupa Forumu gibi alternatif politika arayışları içerisine girmiştir. Özellikle Balkanlar konusundaki farklı stratejiler ve
Almanya’nın Balkanlara yönelik amaçlarında AB’yi bir araç olarak
kullanması Türkiye’yi uzun vadede zorda bırakacak ve güven sarsacak niteliktedir.61
Sovyetlerin dağılmasıyla devam eden süreçte Türkiye ile
Almanya arasındaki ilişkileri etkileyen diğer bir faktör PKK terör
örgütünün Almanya’daki faaliyetleridir. Almanya bu dönemde terör örgütlerini Türkiye’ye karşı uluslararası politikanın bir enstrümanı olarak kullanma eğilimindedir. Alman devletinin PKK eylemleri karşısındaki umursamaz hatta cesaretlendirici tavrı Ankara’yı
son derece rahatsız etmiştir. 1990’lardan itibaren PKK terör örgütünün eylemlerinin başta Alman kentleri olmak üzere Avrupa çapında yaygınlaşması ve Almanya’nın ayrılıkçı Kürt hareketine destek verdiği şüphesi Ankara ile Berlin arasındaki ilişkiler üzerindeki
olumsuz etkisini günümüze dek koruyacaktır. Bu yıllarda Hamburg, Frankfurt, Cologne, Bremen, Berlin gibi kentlerde gerçekleşen eylemler, Türkiye toplumunun Almanya’ya bakışını olumsuz
etkilemiştir. 400 bin Kürt nüfusun yaşadığı söylenen Almanya’nın
bu tarz eylemler karşısında tatmin edici bir tepki göstermemesi ve
aynı dönemde neo-Nazilerin Öcalan’ın çağrılarına uyarmışçasına
Türk kökenlilere yönelik eylemlerini sıklaştırmaları Alman devletine karşı duyulan şüpheleri artırmıştır.62 Kürt sorununun Türkiye
ile Almanya arasındaki ilişkileri uzun yıllardır zehirlediği çeşitli Alman uzmanlar tarafından sık sık dile getirilmiştir. Her şeye rağmen
bu dönemde de taraflar arasındaki ilişkilerin gidişatında ekonomik
faaliyetler büyük oranda belirleyici olmaya devam etmiştir. Siyasi çekişmelerin ötesinde ticari ilişkilerin seyri 90’lı yıllar boyunca
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önemli bir sapma olmadan gelişmeyi sürdürmüş fakat Almanya,
Türkiye ve çevresini toplum mühendisliği yapılabilecek bir uygulama alanı olarak görme eğilimine devam etmiştir.
İki taraf arasındaki ilişkilerin seyri 1998’de iktidara gelen
Gerhard Schröder liderliğindeki Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) döneminde yumuşama eğilimine girmiştir. Bir süre
sonra Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin Türkiye’de iktidara gelmesi yumuşama sürecini yeniden
işbirliğine çevirme çabalarına dönüşmüştür. Türkiye’deki reform
sürecinde AK Parti’yi lokomotif bir değer olarak gören Schröder,
partinin siyasi ve ekonomik açılım konusundaki tavrından etkilenerek 2002 yılında gerçekleşen Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye
ile müzakereler konusunda Avrupalı liderlerin ikna edilmesinde
başrol oynamıştır. Fakat 2005 yılında Alman Parlamentosunda
gündeme gelen Ermeni tasarısı taraflar arasındaki ilişkileri yeniden
germiştir. Tasarı Haziran ayı içerisinde Alman Parlamentosunda
uzlaşmayla geçmiş, halk desteğini kaybeden Schröder siyasi kaygılarla tasarıya karşı koyamamıştır. Nitekim Eylül 2005’te yapılan erken seçimleri kaybeden Sosyal Demokratlar iktidarı yeniden
Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birliğine teslim
etmek zorunda kalmıştır.
Merkel idaresindeki Almanya’nın Türkiye’ye bakış açısı aslında müstakbel şansölyenin henüz iktidarda olmadığı 2004 yılında
yaptığı Türkiye seyahatinde ortaya çıkmıştır.63 Ziyareti sırasında
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ortak yapılan basın
toplantısında Merkel, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine alternatif
olarak imtiyazlı ortaklık teklifinde bulunmuştur. Fakat Erdoğan’ın
tam üyelikten başka bir alternatifi kabul etmeyeceklerine dair beyanı aslında muhtemel Merkel iktidarında ilişkilerin geleceğiyle ilgili
işaretler vermiştir. Nitekim Merkel, iktidarda kaldığı 10 yıl boyunca Türkiye’nin AB üyeliği konusunda en büyük engellerden biri
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olmuş ve ilişkiler buna bağlı olarak mesafeli olmaya devam etmiştir.
Almanya’nın bu dönemde zaman zaman Türkiye’nin içişlerine müdahale gibi algılanabilecek girişimleri olmuştur.64 Nitekim 2013
Gezi olaylarında Almanya’nın dile getirdiği söylem,65 Türkiye’yi
ikinci sınıf ve müdahaleye açık bir devlet statüsünde görmeye devam
ettiğinin açık bir göstergesidir. Türkiye ve Ortadoğu siyasetini manipüle etme alışkanlığından vazgeçemeyen Alman yönetimi Türkiye
ile siyasi işbirliğine mesafeli bakmaya ve hatta zaman zaman Türkiye’nin karşı tezlerine destek verdiği izlenimini doğuracak birtakım
uygulamalara devam etmektedir. Bu durum Berlin’in Türkiye’nin
bölgesel işbirliğine dayalı politikalarından rahatsızlık duyduğu şüphelerini doğurmaktadır. Üstelik Türkiye’nin yanı başındaki coğrafyada aktif rol almaya teşebbüs etmesi Almanya ve diğer Avrupa güçlerinin zihninde eskiye dair birtakım hatıraları canlandırmıştır. Bu
dönemde Batı’da üretilen bir tez olarak neo-Osmanlıcılık iddiaları
hegemonya mücadelesi veren devletlerin tarihsel hafıza üzerinden
tez ürettiklerinin bir göstergesidir. Bu tutum aslında emperyalist
devletlerin değerleri öteleyip devletleri ön plana çıkarak, sorunları
yanlış bir zeminde tartışmaya açma pratiğinin bir başka halkasıdır.
Merkel dönemi Türkiye Almanya ilişkilerinin en önemli sorunlarından biri şüphesiz daha önceki dönemlerde olduğu gibi
Almanya’nın PKK’ya yönelik ikircikli tutumudur. Bu açıdan bakıldığında son derece karmaşık bir yapıya sahip Almanya ile PKK
arasındaki temas uzun yıllardır tartışılan ve gündemde olan bir konudur.66 Almanya’da yaklaşık 13 bin sempatizanı olduğu belirtilen
PKK’ya yönelik Alman tutumu içeride ve dışarıda aslında ciddi bir
paradoks içermektedir. 2012 yılında PKK’nın faaliyetlerini terör
örgütü olduğu gerekçesiyle yasaklayan Almanya aynı zamanda örgütü, içeride yaşayan Kürtlerle Türkler arasındaki barışı zedeleyen
bir faktör olarak görmektedir. Fakat bir yandan Almanya çapında yapılan PKK lehindeki gösterileri engellemeye çalışan Berlin,
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diğer yandan DAEŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye’nin kuzeyinde
Türkiye’nin terör örgütü olarak nitelediği PYD’ye destek vermektedir.67 DAEŞ’e karşı kullanılabilecek 15 bin Kürt militanın bölgedeki varlığı Almanya dahil Batılı güçleri cezbetmektedir. Ortak
güvenlik ve işbirliği anlaşmalarına rağmen Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör gruplarına, DAEŞ ile mücadele uğruna
destek verilmesi söz konusu terör örgütlerinin uluslararası alanda
meşruiyet kazanmasına katkı sağlamaktadır. Üstelik Almanya’nın
PYD’ye verdiği silahların PKK’lı teröristlerin eline geçtiği ve bu silahların çeşitli eylemlerde Türkiye’ye yönelik kullanıldığı iddiaları68
bile Almanya’nın Türkiye’ye yönelik politikasının samimiyetinin
sorgulanması için yeterli bir nedendir.69 Yakın dönemde Suriye’nin
kuzeyinde PYD militanlarına Alman istihbarat (BND) elemanlarının eğitim verdiğine dair söylentiler bu tarz şüpheleri destekler niteliktedir. Nitekim PYD ile aynı saflarda savaşan ve BND elemanı olduğu iddia edilen bir militanın öldürülmesi Türkiye kamuoyunda
rahatsızlık yaratmıştır.70 Her ne kadar Alman hükümeti tarafından
yalanlansa da bu tarz iddialar Alman devletinin gizli ajandası olduğuna dair birtakım şüpheleri beslemektedir.71
Son dönemlerde Ankara-Berlin hattında yaşanan bir diğer
gelişme Türkiye’de konuşlandırılan patriot bataryalarının geri
çekilmesidir. Patriot’ların Suriye’den yönelen tehdidin geçtiği gerekçesiyle 2015 Ağustos’unda geri çekilmesi, Almanya’nın, Suriye konusunda Türkiye ile en azından aynı düşünmediği fikrini
çağrıştırmaktadır. Böyle bir çağrışımın bir adım daha ötesinde
şöyle bir soru rahatlıkla sorulabilir: Acaba Berlin, Türkiye’nin
Suriye üzerinden Ortadoğu’da güç devşirdiğini mi düşünüyor ve
bir şekilde bunu engellemeye mi çalışıyor? Öte yandan Türkiye’de
faaliyet gösteren Alman vakıflarıyla ilgili ortaya atılan iddialar,
taraflar arasındaki güveni zedeleyecek niteliktedir. Bu vakıfların Türkiye’de birtakım yıkıcı faaliyetlere destek verdiğine dair
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tezlerin doğruluk payı araştırılmaya değer bir konu olarak beklemektedir. Türkiye kamuoyunun Almanya’ya karşı duyduğu şüpheyi artıracak gelişmelerden biri de 2014 Ağustos’unda ortaya
atılan dinleme iddialarıdır. Alman Der Spiegel’de yayımlanan bir
rapora göre Almanya en azından 2009’dan beri NATO müttefiki
Türkiye’yi dinlemektedir.72 Merkel yönetiminin Türkiye’ye yönelik asimetrik tavrı çerçevesinde değerlendirilebilecek bu iddialar
karşısında Merkel, “Dost ve müttefiklerin birbirini dinlemesi kabul edilemez” diyerek en üst düzeyde bu tarz iddiaları yalanlamıştır.73 Fakat Alman yetkililer bu tarz açıklamalarla Türkiye’deki
muhataplarını ikna edemedikleri gibi Almanya üzerindeki şüpheleri de ortadan kaldıramamışlardır.
SONUÇ

Uzunca bir dönemi kapsayan Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin niteliği konunun uzmanları tarafından çoğunlukla
emperyalist sömürü ilişkisi bağlamında değerlendirilmekte, biraz
daha olumlu düşünenler açısından ise Almanya’nın Türkiye’ye yönelik yumuşak gücü çerçevesinde ele alınmaktadır. Almanya’nın
Türkiye’deki siyasetin ve siyasetçilerin izin verdiği ölçüde böyle bir
politikayı uygulamakta son derece istekli ve kararlı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Osmanlı döneminden beri Türkiye’nin iç siyasi
krizlerinden kendisine bir fırsat devşirme alışkanlığı Almanya açısından Türkiye ile olan ilişkilerin seyrini uzun yıllar olumsuz etkilemiş
ve etkilemeye de devam etmektedir. Berlin’in Türkiye’deki iktidar
bunalımlarından doğacak muhtemel siyasi boşlukları manipüle
etme eğilimi taraflar arasındaki ilişkilerin mütekabiliyet esası çerçevesinde yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir. Fakat burada
şunu belirtmek gerekir ki, Berlin’i atacağı adımlarda harekete geçiren ya da cesaretlendiren en önemli unsur şüphesiz Türkiye’yi idare
eden siyasilerin tavrıyla yakından ilgilidir. Türkiye’nin derin tarihsel
zenginliğinin farkında olan Almanya her ne kadar Türkiye’ye karşı
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aleni bir hegemonya siyaseti takip etmese de özellikle siyasi konularda neredeyse her zaman Türkiye’yi yalnızlaştırıcı bir tavır takınmıştır. Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik olumsuz yaklaşımı veya
PKK ile uzun zamandır devam ettirdiği ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda böyle bir iddianın haklılık payı olduğu görülecektir.
Fakat özellikle Soğuk Savaş sonrasında değişen dünya koşullarında
devletlerin dış politikalarında ciddi güncellemeler yapması gerekmiştir. Geride kalan yıllar boyunca müdahalelere ve askeri darbelere maruz kalmış bir ülke olarak Türkiye de 21. yüzyıla farklı bir
vizyonla girmiş ve bölgesinde siyasi ve ekonomik olarak sıçrama
yapan ülkelerden biri olmuştur. Özal’lı ve AK Parti’li yıllarda ortaya
konulan ekonomik performansla birlikte Türkiye dünyanın güçlü
ekonomileri arasına girdiği gibi bu ekonomik başarı uluslararası
alanda Türkiye’nin siyasi önemini de artırmıştır.
Mevcut koşullar altında Almanya’nın uzun süredir Türkiye’ye
karşı devam ettirdiği yumuşak güç politikasının başarı şansı giderek
azalmaktadır. Hele uluslararası düzende birçok yeni aktörün söz sahibi olduğu bir dönemde Türkiye’ye karşı eski usullerle yürütülecek
bir dış politikanın Almanya’ya kazandıracağı bir şey olmayacaktır.
Bugün Türkiye’nin coğrafyasında Türkiye’ye rağmen birtakım küçük gruplarla işbirliği üzerinden politika yürütebilmek eskisi kadar
kolay değildir. Türkiye, tarihsel hafızası, medeniyet algısı ve gelecek
tasavvuruyla, diğer bölge ülkelerinden mutlaka ayırt edilmesi gereken bir değerdir. Dolayısıyla Türkiye’ye yönelik Alman dış politikasının mutlak surette bir güncellemeye ihtiyacı olduğunun kabul
edilmesi gerekir. Böyle bir güncelleme en azından geleneksel güç
politikasının bir kenara atılmasını gerektirmektedir. Yine ilişkilerde
çok taraflılığın bir gereği olarak mütekabiliyet esası mutlaka sağlanmalıdır. Almanya’nın Türkiye ile arasındaki ilişkilere bakış açısını
normal zemine taşıması taraflar arasındaki birçok açmazın çözümüne katkı sağlayacak ve gelecek nesiller açısından ilişkilerin daha
sağlıklı bir zemine oturmasının yolunu açacaktır.
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GIRIŞ

Tarih boyunca Ortadoğu’da meydana gelen
gelişmeler sadece bölgesel etkiler yaratmamış tüm dünya coğrafyası
üzerinde kritik dönüşümlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu anlamda bölgenin kaderini değiştiren pek çok gelişmeden bahsetmek
mümkündür. Günümüz Ortadoğu coğrafyasını şekillendiren olay
ise Birinci Dünya Savaşı ve sonrası dönemde devam eden gelişmelerle ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda sömürge rejimlerinin kurulması ve Birinci Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu’da otoriter rejimlerin
yer edinmesi, bölge halkları üzerinde günümüze değin süregelen
bir baskı oluşmasına neden olmuştur. Yıllar boyunca otoriter rejimlerin yönetimi altında yaşayan bölge halkları nihayetinde kendi
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ülkelerinde söz sahibi olmak için mücadeleye girişmiş ve bu süreç
Arap Baharı olarak adlandırılan hareketin ortaya çıkması sonucuna
kadar varmıştır. Arap Baharı ile birlikte baskıcı rejimlere karşı ayaklanan bölge halkları, verdikleri mücadelelerle bölgede belirli dinamikleri sarsmışlardır. Bu sarsılmanın en yakından yaşandığı ve etkilerinin günümüzde de devam ettiği ülkelerden birisi ise Suriye’dir.
Bölge ülkeleri arasında domino etkisiyle yayılan Arap Baharı sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan ve Suriye İç Savaşı olarak adlandırılan süreç, Suriye’de Esed karşıtı gösterilerle başlamış, ardından
gelen silahlı mücadele ise Suriye’nin yekpare ulus devlet çizgisinden
çok aktörlü bir savaş ülkesi haline gelmesine kadar devam etmiştir.
Yakın dönem içerisinde Ortadoğu’da meydana gelen ve dengeleri sarsan bir başka gelişme ise ABD’nin 11 Eylül sonrası geliştirdiği Ortadoğu politikası ile ilgilidir. Bu bağlamda 11 Eylül’den
sonra ABD’nin El Kaide’yle mücadelesi Afganistan’dan Irak’a kadar
geniş bir coğrafyaya yayılmış, nihayetinde ise ABD’nin Irak müdahalesi ve ardından yaşanan gelişmelerle karmaşık bir hal almıştır.
Bu sürecin ardından 2011 yılında ABD’nin Irak’tan çekilmesiyle
oluşan güç boşluğu ve bu güç boşluğunun bölgede bulunan diğer
aktörler tarafından doldurulma mücadelesi, Ortadoğu’nun bu kesiminde bir hakimiyet çatışmasına dönüşmüştür. Söz konusu istikrarsız çatışma ortamıyla da terör örgütleri güçlerini artırmak için
fırsat bulmuşlardır.
Suriye ve Irak’ta yaşanan bu iki konjonktürel gelişmenin de etkisiyle ortaya çıkan örgüt ise DAEŞ olmuştur. Bölgedeki istikrarsızlıktan beslenen DAEŞ, Irak ve Suriye ekseninde yerel bir çatışma
ortamı içinde var olan bir yapı olarak ortaya çıkmış ve terör eylemleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu bağlamda DAEŞ’e yönelik olarak hem bölgesel hem de küresel aktörlerin politika geliştirmesi zaruri bir hal almıştır. Nitekim yaşanan bu gelişmeler ve söz
konusu yeni politika geliştirme ihtiyacının, Türkiye’nin Batı ile iliş-
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kilerinde ciddi bir etkisi olmuştur. Özellikle ABD ve Avrupa Birliği
ekseninde yeni imkan ve meydan okumalar ortaya çıkarken, bölgede dengeli bir çizgide hareket etme zorunluluğuyla karşı karşıya gelen Türkiye’nin dış politika tercihlerinde stratejik hassasiyet üzerine
inşa edilmiş bir ekseni mecbur kılmıştır. Bu süreçte Türkiye’nin
Batı ile ilişkilerinde DAEŞ kritik etki yaratan aktör olarak göze çarpmaktadır. Bu anlamda DAEŞ’in ortaya çıkışı ve temel özellikleri
bu etkinin incelenmesinde önemli yer tutarken, Türkiye’nin yakın
dönem Ortadoğu politikası içerisinde DAEŞ terör örgütü Batı’yla
ilişkileri yeni düzlemlere taşımıştır. Bu bağlamda tıpkı Türkiye’de
olduğu gibi Batılı ülkeler tarafından da bölgedeki gelişmelere karşı yeni politikalar geliştirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu yeni
politikalar ise Batı’nın genel dış politika çizgisini etkileyerek, bölge
ülkeleriyle ilişkilerini yeniden düzenlemesine neden olmuştur. Nitekim Batı’nın iki önemli aktörü ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye
ile ilişkilerini DAEŞ’in etkileriyle birlikte yeniden konumlandırma
sürecine girmiştir.
Bu çalışmada DAEŞ’in ortaya çıkışı ve temel özellikleri incelenerek örgütün genel anatomisi üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede Türkiye’nin Batı’yla ilişkileri ABD ile Avrupa Birliği özelinde
DAEŞ etkisi üzerinden incelenmiştir.
DAEŞ’IN ORTAYA ÇIKIŞI VE TEMEL ÖZELLIKLERI

Irak’ta ortaya çıkan ve Suriye iç savaşı ile büyüme gösteren
DAEŞ bir yandan Irak-Suriye hattında tanımlayabileceğimiz yerel
bir terörist örgüt iken diğer yandan yabancı savaşçıları sayesinde
sınırının olmadığı ülkelerde bile yarattığı terör tehdidiyle küresel
bir aktör haline gelmiştir.1 Özellikle Irak ve Suriye’de ele geçirdiği topraklarla adını duyurmaya başlayan DAEŞ’in kökenlerinde
pek çok farklı dinamiği barındırdığını söylemek mümkündür. Bu
çerçevede 1999 yılında Ebu Mus’ab ez-Zerkavi öncülüğünde Afganistan topraklarında kurulan Tevhid ve Cihad örgütü DAEŞ’in
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niteliksel altyapısını oluştururken, 2001 yılında örgütün Irak’a
hareket etmesiyle birlikte günümüze kadar uzanan gelişmelerin
temelleri atılmıştır.2 2004 yılına geldiğimizde ise Zerkavi, internet
üzerinden Üsame bin Ladin’e bağlılık yemini ederek Tevhid ve Cihad örgütünün adını “İki Nehir Topraklarındaki el-Kaide” olarak
değiştirmiş ve örgüt Irak el-Kaide’si olarak anılmaya başlamıştır.
Ayrıca Üsame Bin Ladin Zerkavi’nin el-Kaide’ye katılmasından
dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek Iraklı mücahitlere Zerkavi’yi destekleme çağrısı yapmıştır.3 İki yıllık sürenin ardından
2006 yılında Zerkavi’nin ölümüyle liderlik değişimi yaşayan örgüt,
ilk olarak el-Muhacir yönetimiyle bir süreliğine devam etmişse de,
aynı yıl içerisinde Irak İslam devleti kurularak liderliğe Ebu Ömer
el-Bağdadi geçmiştir. Bu süreç içerisinde dış gelişmelerden etkilenen örgüt 2007 yılında ABD’nin operasyonlarıyla güç kaybetmeye başlamış ve 2010 yılında el-Mısri ve Ebu Ömer el-Bağdadi’nin
öldürülmesiyle birlikte tekrar lider değişikliği yaşayarak Ebu Bekir
el- Bağdadi’nin önderliği altına girmiştir. Tüm bu süreçte DAEŞ’in
iç dinamiklerinden müstakil olarak yaşanan dış gelişmelerin örgüte
bir hareket alanı oluşturduğunu söylemek mümkündür. Özellikle
2011 yılında ABD’nin Irak’tan çekilmeye başlamasıyla birlikte tekrar güçlenmeye başlayan örgüt, el-Bağdadi’nin 2013 yılında Irak ve
Şam İslam devletini kurduğunu ilan etmesine değin konjonktürü
lehinde kullanabilmiştir. Söz konusu karar ile DAEŞ’in el-Kaide’yle
de ilişkileri bir dönüm noktası yaşamış ve el-Kaide, Irak-Şam İslam
devletinin kurulma kararını tanımadığını açıklamıştır. Bunun üzerine el-Kaide’den tamamen koptuğunu beyan eden DAEŞ’in lideri
Ebu Bekir el-Bağdadi 2014 yılında hilafet ilan etmiştir.4
DAEŞ’in bu şekilde gelişen ortaya çıkış hikayesiyle birlikte pek
çok soru işareti meydana gelmiştir. Bunların en başta geleni ise örgütün yapısı ve hedefleri üzerinedir. Bu anlamda DAEŞ’in Irak ve
Suriye’de oluşturduğu etkinlik, liderlik yapısı, gücü ve el-Kaide’yle
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ilişkisi gibi noktalar öne çıkan başlıklar olarak dikkat çekmektedir. Bu soru işaretleri çerçevesinde DAEŞ’i bölgesel olarak Irak ve
Suriye’nin Sünni hattında askeri gücünü kullanarak otoriter anlamda hakimiyetini geliştirmeye çabalayan ve bunu İslami -özellikle
mezhepsel- söylemle desteklemeye çalışan bir örgüt olarak tanımlayabiliriz. Nitekim DAEŞ’in yaptığı cihat çağrısı ve Sünni hattında
oluşturmaya çalıştığı destek bunun göstergeleri arasında sayılabilir.5
Bu geçmişiyle tanımlanabilecek DAEŞ, eylemleriyle Ortadoğu’daki kaotik ortamı daha da karmaşıklaştırmıştır. Örgüt, ele geçirdiği
topraklardaki insanlık dışı politikaları, kendi görüşünden olmayan
gruplara karşı ortaya koyduğu ideolojik dayatma ve farklı ülkelerde
gerçekleştirdiği terör eylemleriyle birlikte bölgesel düzeyden küresel düzeye kayma eğilimi sergilemektedir.6 DAEŞ’in bu politikaları,
kendi dışında tüm diğer unsurlardan mutlak itaat beklediğini ve bu
gerçekleşmediği takdirde herkesle çatışmaya girebilecek bir yapıya
sahip olduğunu göstermektedir.7 Son olarak radikal örgütlerin genel özelliklerinden farklı olarak DAEŞ, İslami temellere dayanan
bir devlet kurma iddiasındadır. Bu ülküsü için de ele geçirdiği bölgelerde kurumsal bir yapı kurmak için girişimlerde bulunmaktadır.
DAEŞ’in halifelik ilan etmesi, hakimiyet kurduğu bölgelerde vergi toplaması ve idari düzenlemeler yapması, örgütün kendisini bir
devlet olarak tanımladığını ortaya koymaktadır.8
2011 YILI SONRASI TÜRKIYE’NIN
ORTADOĞU POLITIKASI VE DAEŞ

DAEŞ’in ortaya çıkışı ve ardından yaşanan gelişmeler, Ortadoğu’da pek çok gerilimin meydana gelmesine neden olmuştur. Bu
gerilimler şüphesiz ki bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelere duyarlı olması nedeniyle Türk dış politikası için yeni meydan
okumalar oluşturmuştur. Ortadoğu’nun mevcut real-politik’i,
Türkiye’nin güvenliği, istikrarı ve refahı için son derece hayati bir
durumdadır ve dolayısıyla Türkiye bölgedeki gelişmeleri yakından
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izlemektedir.9 Bu bağlamda Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik dış
politikasını güvenlik olgusu, lider profili, ittifaklar, ekonomik çıkarlar, anti-terörizm, insan kaçakçılığı gibi pek çok alt başlık etkilemektedir.10 Bu dinamiklerin, Arap Baharı sonrası ortaya çıkan
yeni konjonktürde Arap siyasi coğrafyasının değişmesi, devlet dışı
aktörlerin güçlenmesi, bölgesel aktörlerin sınırlanan ilişkileri ve küresel aktörlerin bölgeye temkinli ilgisi gibi olgularla birlikte okunması gerekmektedir. Bu çerçevede bölgesel güvenlik tesisi ve siyasi
coğrafyada yaşanan değişimler ile devlet dışı aktörlerin güçlenmesi
Arap Baharı’nın parametreleri olarak vuku bulmuştur.11
Söz konusu çerçevede DAEŞ’in konumunu çözümlemek, bölgeyi anlamak ve bölgedeki ülkelerin politikalarını tahlil etmek Türk
dış politikasının önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu bağlamda
DAEŞ’in Haziran 2014’te Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarla
hakimiyet alanını genişletmesi ve örgütün giderek artan etkinliği
neticesinde yeni stratejiler geliştirme ihtiyacı doğmuştur.12 Bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin yanıbaşında çok kritik olaylarla karşı
karşıya bulunduğunu söylemek mümkündür. Özellikle DAEŞ’in
Türkiye’ye yönelik tehdidi bu anlamda en önemli başlık olarak öne
çıkmaktadır. Somut anlamda DAEŞ’in Türk dış politikası için ortaya koyduğu zorlukları; yakın çevrede düşmanca tavır takınan bir terör örgütünün varlığı, günden güne Türkiye’ye akan ve artış gösteren
göç dalgaları, DAEŞ’in Türkiye ile siyasi olarak sıcak ilişkileri olan
Irak Bölgesel Yönetiminin hakimiyetini daraltma potansiyeli, Irak’ta
giderek artan istikrarsız ortam ile bu bağlamda DAEŞ’in Suriye’de
Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere doğru hamleleriyle gerilimin yükselmesi ve son olarak Türkiye içinde radikalleşerek örgüte
sempati duyan kişilerin artışı şeklinde özetlemek mümkündür.13
Bu noktada belirtmek gerekir ki, Türk dış politikasının PKK
terörüne karşı mücadelesi iç politikaya yansımalarıyla çetrefilli bir
hal almıştır. Özellikle Türkiye’yi Kürt karşıtlığıyla eleştiren ABD ve
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Avrupa Birliği, Türkiye’yi DAEŞ ve benzeri örgütleri görmezden
gelmekle suçlamaktadır. Hatta Türkiye’nin Kürt gruplar karşısında
DAEŞ’i desteklediğini iddia etmektedir.14
Tüm bu eksende Türk dış politikası DAEŞ olgusuyla birlikte terör örgütlerine karşı yeni tepkiler geliştirme mecburiyetiyle yüzyüze
kalmış gözükmektedir. Bu sürecin çözümü ise Türkiye’nin kendi
güvenliğini tesis ederek komşu ülkeler olan Suriye ve Irak’ta demokratikleşmeyi sağlayacak adımlar atmasından geçmektedir.
TÜRKIYE-ABD İLIŞKILERINDE DAEŞ ETKISI

Türkiye-ABD ilişkileri 2009 yılında model ortaklık başlığıyla anılırken gelinen son noktada ABD medyasındaki hâkim dilde
Türkiye’nin bölgedeki gelişmeler karşısında birlikte hareket için artık
“güvenilmez bir aktör” olduğu söylemine doğru bir kayış yaşandığı
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda yakın dönem Türkiye-ABD ilişkileri ABD tarafından Türkiye’ye yöneltilen DAEŞ’le mücadelede
“eksik destek” eleştirisi üzerine yoğunlaşmıştır.15
Bu süreç içerisinde DAEŞ’in Musul’u ele geçirmesi ve hemen
sonrasında Kerkük, Selahattin, Diyala üzerinden İran sınırına
kadar olan hatta kontrol sağlamayı başarması ve nihayetinde örgütün Kürtlere yönelerek Erbil sınırına dayanması ile ABD’nin
askeri müdahalesi gerçekleşmiştir. Bu çerçevede ABD tarafından
son yıllarda karşılaşılan en büyük tehdit olarak nitelenen DAEŞ’in
durdurulması için bir plan hazırlanmıştır.16 ABD, DAEŞ’le mücadelesini net olarak 10 Eylül 2014 tarihinde bir planla ortaya koymuştur. Dört nokta halinde ifade edilen plan DAEŞ’in hava saldırılarıyla vurulması, yerel güçlerin desteklenmesi, örgüte katılımın
engellenerek para akışının durdurulması ve bölgeye insani yardımların sürdürülmesi şeklinde belirlenmiştir.17 Söz konusu plan
çerçevesinde ABD medyası tarafından sıklıkla vurgulanan nokta,
Türkiye’nin DAEŞ’le savaşma eğiliminde olmadığı, bunun yerine PKK ile mücadele üzerine yoğunlaştığı iddiası üzerinedir. Bu
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durum Atlantic Council araştırmacılarından Aaron Stein’in, PKK
ve YPG arasında sürekli bir militan dönüşümü olduğu görüşüyle
bağlantılı bir perspektiften değerlendirilerek, DAEŞ’le kara savaşı
sürdüren YPG’nin Türkiye’nin PKK’ya operasyonları nedeniyle
güç kaybettiği ve DAEŞ karşısında zayıfladığı savıyla desteklenmeye çalışılmıştır. Bu görüş karşısında, YPG’nin DAEŞ ile mücadelede aynı zamanda ABD ile birlikte hareket ettiği düşünüldüğünde
Türkiye’nin İncirlik Hava Üssünü koalisyon güçlerine açarak ve
DAEŞ ile mücadelede hava operasyonlarına destek vererek bölgede
üzerine düşeni yaptığı da savunulmaktadır.18
Türkiye uzun bir süredir Suriye’ye yabancı savaşçı geçişini engellemediği ve DAEŞ’e yeterince reaksiyon vermediği yönünde
eleştirilmesine rağmen İncirlik’i DAEŞ’e karşı kullanıma açması olumlu bir hava meydana getirmiştir. Fakat ABD, Türkiye’nin
PKK’ya ve teröre karşı kendini müdafaa hakkını vurgularken özellikle “orantılı güç” kullanımına dikkat çekmektedir.19 ABD Başkanı
Barack Obama’nın terör örgütü DAEŞ’e karşı küresel koalisyondan
sorumlu özel temsilcisi John Allen, DAEŞ ile mücadele sürecinde
Türkiye ile koordinasyon gerçekleştirilirken, ABD tarafından PKK
ve PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye verilen desteğin Türkiye ile ilişkilerde “en karmaşık zorluk” olduğunu belirtmiştir.20 ABD her ne
kadar PKK’yı 1997 yılından bu yana terörist olarak kabul etse de
söz konusu nitelendirmeyi PYD ve YPG için yapmamaktadır. Bu
bağlamda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf tarafından
2015’te yapılan bir basın açıklamasında Türkiye’nin PYD ve YPG
konusundaki endişelerine rağmen ABD’nin bu grupları terörist organizasyon olarak kabul etmediği ve koalisyon güçlerinin Türkiye
ile her konuda anlaşma zorunluluğunun olmadığı vurgulanmıştır.21
Bu çerçevede ABD tarafı PKK ve PYD’yi ayrı tuttuğunu ifade
etse de PKK ve PYD arasındaki yakın ilişkiler göz önüne alındığında, ABD’nin PYD’ye sağladığı ağır silah desteğinin PKK’nın eline
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geçme ihtimali bulunmaktadır.22 Nihayetinde Türkiye’nin ABD ile
ilişkilerinde önünde duran en büyük zorluk PKK ve YPG’yi nasıl
ayırt edeceği ve diğer Kürt aktörleri hangi pozisyonda konumlandıracağıyla yakından ilgili gözükmektedir.
Türkiye-ABD ilişkilerinde DAEŞ’ten dolayı ortaya çıkan bir
başka açmaz ise Suriye eksenli olarak meydana gelmektedir. Bu
bağlamda Türkiye’nin, DAEŞ ile mücadele stratejisinin Suriye ayağında iki temel dinamik söz konusudur. Bunlardan ilki DAEŞ’in
bir sonuç olarak ortaya çıktığı, esas olarak mücadele edilmesi gereken unsurun Esed rejimi olduğu yönündedir. Bu bağlamda şiddete maruz kalan ve çıkar yol bulamayan Suriyelilerin radikalleşerek
DAEŞ’e sempati duymaya başladığı vurgulanmaktadır. İkincisi ise
sadece hava saldırılarıyla sorunu tamamen ortadan kaldırmanın
mümkün olmadığı görüşü üzerine kuruludur.
Bu minvalde Türkiye, DAEŞ stratejisinin odak noktasına Esed
rejimi ile mücadeleyi koyarak “güvenli bölge, uçuşa yasak bölge,
eğit-donat” başlıklarını kapsayan üç aşamalı bir çerçeve plan önermiştir. Bu öneriler özetle Türkiye’nin kısa ve uzun vadeli güvenlik
kaygılarını ortadan kaldıracak dinamiklere sahiptir. Bilindiği üzere Türkiye’nin kısa vadeli beklentisi sınır güvenliği, orta ve uzun
vadeli beklentisi ise Suriye kaynaklı tehditleri tamamen ortadan
kaldırarak ülkede yaşanan iç savaşa kalıcı bir çözüm bulmaktır.23
Bu öneriler bütününde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DAEŞ’e karşı oluşturulacak koalisyona daha
büyük katkı sağlanması için Kuzey Suriye’de öncelikli olarak güvenli bölgenin kurulması ve Esed karşıtı güçlerin desteklenmesine
dikkat çekmiştir.24 Türkiye ayrıca Suriye’de DAEŞ’ten özgürleştirilerek kurulacak bir güvenli bölge varlığının Suriyeli mültecilerin
kendi ülkelerine dönmesini sağlayabileceği ve gelecekteki mülteci
akışını hafifletebileceği konusunda umutluydu.25 ABD tarafı ise birinci dinamik çerçevesinde Esed’in Suriye’nin geleceğinde bir rolü
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olmadığını vurgulayarak Türkiye ile mutabık gözükmektedir. Ancak ikinci dinamik ekseninde ABD, Türkiye’nin önerdiği çerçeve
planın güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge kısmına sahada asker bulundurma gerekliliğinin zorlukları nedeniyle karşı çıkmış ve güvenli
bölgeye giriş çıkış kontrollerinin sağlanamayabileceğini söyleyerek,
terör saldırıları için bir “mıknatıs” görevi görme ihtimalinin kuvvetli olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.26
Son olarak ABD’nin 580 milyon dolar ayırarak katıldığı eğit-donat programıyla Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Türkiye’de 5.400 ılımlı muhalif savaşçının eğitilmesi
hedeflenmiş ancak 2015 yılının Mayıs ayından 2015 Ekim ayına kadar sadece 60 savaşçı eğitilebilmiştir. Ek olarak 12 Temmuz 2015’te
Türkiye’den Suriye’ye giren 54 kişilik ilk grubun yaklaşık yarısı el-Kaide’nin uzantısı Nusra’ya esir düşmüş ve 22 Eylül 2015’te Suriye’ye
geçen bir grup savaşçının silah ve cephanelerini Nusra’ya teslim ettiği ortaya çıkmıştır.27 Bu gelişmenin de etkisiyle ABD eğit-donat
programının Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde
sona erdirilmesine karar vermiş ve bunun yerine Türkiye’de küçük bir
eğitim merkezi kurularak burada muhalif grupların komutanlarına
Amerikan hava operasyonlarında vurulacak hedeflerin nasıl belirleneceği konusunda eğitim verilmesini planlamıştır.28
Türkiye-ABD ilişkilerinde DAEŞ’le bağlantılı olarak ortaya çıkan
bir başka sorun alanı ise mülteciler konusudur. Türkiye’nin Suriye iç
savaşından dolayı 2 milyon mülteciye 5 yılda ortalama 7 milyar dolar
harcadığı bir konjonktürde mültecilere en fazla mali yardım gönderen
ülkelerden birisi de Türkiye ile birlikte ABD olmuştur. Bu çerçevede
Washington yönetimi yakın döneme kadar Suriyeli mültecilere 1,2
milyar dolar yardım göndermiştir. Aynı zamanda ABD Ekim 2015’te
10 bin Suriyeli sığınmacı alacağını da taahhüt etmiştir. Ancak DAEŞ’in Paris saldırısıyla birlikte ABD’nin aralarında Teksas, Arkansas,
Indiana, Louisiana, Illinois, Alabama, Michigan ve Massachusetts’in
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de olduğu bazı eyaletleri güvenlik endişesiyle artık Suriyeli sığınmacı
kabul etmeyeceklerini açıklamışlardır.29 Bu gelişmeyle birlikte mülteci sorununa ABD’nin tavrı nedeniyle Türkiye-ABD ilişkileri yeni
sorunlara gebe gözükmektedir. Özellikle ABD’nin sağlayacağı mali
yardımların yanı sıra DAEŞ kaynaklı oluşan mülteci sorununun çözülmesi açısından karşılıklı atılacak adımların belirlenmesi ilişkilerin
önündeki zorluk olarak öne çıkmaktadır.
Sonuç olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinin DAEŞ’le mücadele ekseninde bazı sorunlar barındırdığını söylemek mümkündür. Özellikle tarafların geliştirdiği stratejilerin uyum sorunu ve beklentilerin tam anlamıyla örtüşmemesi öne çıkan bir problem olarak göze
çarpmaktadır. Nitekim bölgede Kürt aktörlerin konumlandırılması, Esed’in tamamen tasfiyesi ve mülteci krizi Türkiye-ABD ilişkilerinde DAEŞ ekseninde kırılma noktalarını meydana getirmektedir.
TÜRKIYE-AVRUPA BIRLIĞI İLIŞKILERINDE DAEŞ ETKISI

Suriye’de yaşanan iç savaşın 2011 yılında başlamasından günümüze değin bu ülkeye yönelik etkin bir dış politika oluşturamayan
ve ortaya çıkan sorunlara “insani yardım” politikasıyla katkı sağlamaya çalışan AB ve üye ülkeleri, 2014 yılından sonra DAEŞ’in
hızlı ilerleyişi ve Avrupalı savaşçı sayısının artmasıyla birlikte örgütü birincil tehdit olarak görmeye başlamıştır. Nitekim terörle
mücadele kapsamında esas inisiyatifin üye ülkelerde olması hasebiyle yasal ve idari anlamda kısıtlılıklara sahip olan Avrupa Birliği,
DAEŞ ve yabancı savaşçılarla mücadeleye ilişkin olarak -bu süreçte
Charlie Hebdo* saldırısının etkileriyle birlikte- ilk kapsamlı stratejisini açıklamıştır. AB’nin ortaya koyduğu DAEŞ’le mücadele
planı terörün engellenmesi kapsamında; radikalleşmeyle mücadele
programları, terörün finansmanının kesilmesi, yabancı savaşçıların
durdurulması, sınır kontrollerinin güçlendirilmesi ve sığınmacılara temel hizmetlerin ulaştırılması gibi parametreleri kapsamaktadır.30 Türkiye ise DAEŞ’i Batılılar gibi salt güvenlik sorunu olarak
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görmemekte ve sorunu siyasal, sosyal, dini ve güvenlik boyutları
olan geniş bir perspektiften değerlendirmektedir. Ancak belirtmek
gerekir ki, Türkiye’nin bu çok boyutlu bakış açışı dış politika üretme sürecinde güvenlik ve sosyal içerikli stratejiler arasında bir denge kurma ihtiyacı doğurmuştur. Bu nedenle Türkiye, uluslararası
toplumla ve bu anlamda Avrupa Birliği ile ortak bir uyum içerisinde politika geliştirmek için tüm konularda mutabık hareket edememektedir.31 Bu uyum zorunluluğu ise bazı başlıklarda daha kritik
bir hale dönüşmüştür. Bu başlıkların en önde gelenleri ise yabancı
savaşçılar ve mülteciler konusudur.
İlk olarak yabancı savaşçılar konusu ele alındığında, Türkiye’nin
yabancı savaşçılar için bir geçiş ülkesi konumunda olması, Avrupa
Birliği ve Türkiye’yi yakın işbirliğine zorlayan bir etki olarak göze
çarpmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği, vatandaşlarının DAEŞ ve radikal örgütlere yabancı savaşçı olarak katılmalarını engellemek ve
halihazırda örgütlere katılmış olan yabancı savaşçıların döndükten
sonra Avrupa içerisinde eyleme geçme ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye ile ortak bir anlaşma zemini oluşturmaya çalışmaktadır.32 Bir başka ifadeyle Avrupa ve ABD’nin korkusu sadece
bazı uç DAEŞ ve el-Kaide sempatizanlarının Suriye’deki faaliyetleri değil, aynı zamanda bu örgütlere katılan savaşçıların Avrupa’ya
dönme ihtimalinden dolayı ortaya çıkmaktadır.33 Avrupa Birliği
tarafından kritik şekilde vurgulanan nokta, Avrupa’dan Suriye ve
Irak’a yabancı savaşçı akımında Türkiye’nin stratejik konumu ve
Türkiye ile AB arasındaki işbirliği seviyesinin olabildiğince artırılmasıdır. Tüm bu süreçte Türk dış politikasıyla Avrupa Birliği’nin
Ortak Dış, Güvenlik ve Savunma Politikalarını uyumlaştırmayı talep eden AB tarafı, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında siyasi söylem
dengesinin DAEŞ’e karşı daha yakın koordinasyon gerçekleştirmek
ve yabancı savaşçı akınını önlemeye yönelik adımlar atmak çerçevesinde yapılandırılması gerektiğini vurgulamaktadır.34

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

Türkiye ise 2013 sonuna doğru yabancı savaşçıların Suriye’ye
girişini engellemek için önlemlerini gözden geçirmiştir. Bu bağlamda Der Spiegel’e göre 2013 sonunda neredeyse 1.000’den fazla
Avrupalı potansiyel şüpheli yabancı savaşçı Türk yetkililer tarafından ülkelerine geri gönderilmiştir.35 Son gelişmeler ışığında ise 83
ülkeden 1.800’den fazla şahsın yabancı savaşçı şüphesiyle sınır dışı
edildiği ve 2014’te bu sayının 520, 2015’in ilk yarısında ise 700’ü
aştığı yine Türk yetkililer tarafından belirtilmiştir. Türkiye’nin çatışma bölgesine geçişin engellenmesi hedefiyle ek sınır önlemleri
aldığı da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurgulanmıştır.36
Son olarak, yabancı savaşçılar konusunda AB ile istihbarat paylaşımının önemi göze çarpmaktadır. Bu anlamda Türkiye tarafının
beklentisi yabancı savaşçıların geldiği ülkelerle tam işbirliğinin sağlanması yönündedir. Özellikle bu kişilerin bulundukları ülkelerden
daha çıkış yapmadan tespit edilerek engellenmesi, engellenememe
durumunda ise bilgilerinin hızlı şekilde Türk yetkililere aktarılması,
sorunun çözümü açısından kritik bir anlam ifade etmektedir.37 Bu
gelişmeler ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yabancı
savaşçılar konusunun her iki tarafın da kazanç sağlayacağı biçimde
politikaları şekillendirdiğini söylemek mümkündür. Yabancı savaşçılarla ilişkili olarak belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği tarafında güvenlik önemli bir başlık olarak güncel gelişmelerle yerini korumaktadır. AB’nin güvenlik kaygısını körükleyen son gelişme DAEŞ’in
Paris’te gerçekleştirdiği saldırılar olmuştur. Paris’te 12 Kasım 2015
akşamı gerçekleştirilen eş zamanlı saldırılarda 129 kişi hayatını kaybetmiş 352 kişi ise yaralanmıştır.38 Bu saldırıların ardından daha önce
bahsedilen Charlie Hebdo saldırılarında olduğu gibi AB’nin güvenlik
kaygıları diğer tüm politikaların önüne geçmiştir. Bu bağlamda pek
çok yeni güvenlik tedbiri AB tarafından uygulanmaya koyulmuştur.39
Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde DAEŞ’in derinlemesine etki yarattığı bir diğer konu ise mülteci meselesidir. 2015 yılı için 700
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bin sığınmacının sınırlarına dayanması nedeniyle çok zor zamanlar
geçiren AB, mülteci krizini çözmek için kilit ülke konumunda olan
Türkiye ile ilişkilerine dinamizm kazandırmak istemektedir. Bu hedef doğrultusunda AB, mülteci krizinin çözümü için bir an önce
sorumlulukların bölüştürülmesini öngören “ortak eylem” planını
devreye sokmak istemektedir. Türkiye’nin ise bu süreçte birtakım
talepleri ve beklentileri bulunmaktadır. Bu taleplerden bazıları vizesiz Avrupa sürecinin hızlandırılması, müzakerelerde yeni fasılların
açılması, düzenli ortak zirveler gerçekleştirilmesi ve sığınmacı krizinin çözümü için mali kaynak oluşturulması yönündedir.40
Bu bağlamda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 29 Kasım 2015
günü Brüksel’de gerçekleştirilen AB-Türkiye zirvesinde; toplantının
AB ve Türkiye için çok büyük öneme sahip olduğunu belirtmiş ve
üzerinde anlaşılan metin uygulanırsa, “29 Kasım AB-Türkiye ilişkileri açısından hayati bir gün olacak” demiştir. Sığınmacı krizinin ele
alınmasının önemini vurgulayan Tusk, 2015 yılı içerisinde Avrupa
ülkelerine çoğu Türkiye üzerinden olmak üzere yasadışı yollardan
giriş yapıldığına dikkat çekmiştir. Nitekim Türkiye’nin 2 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve bu noktada ortaya
çıkan külfetin bölüştürülmesi gerektiğini aktaran Donald Tusk,
AB’nin 29 Kasım’da gerçekleştirilen zirveyle yasadışı göçü durdurmayı, Türkiye’ye vize serbestisini sağlama konusunda desteği artırmayı hedeflediğini kamuoyuyla paylaşmıştır.41 29 Kasım zirvesinde
AB’nin iki büyük ülkesi olan Fransa ve Almanya da Türkiye’nin
mülteci krizi konusunda önemli bir partner olduğuna dikkat çekmiştir. Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, “Avrupa Birliği ve Türkiye arasında mültecilerin Türkiye’ye, geldikleri ülkeye
daha yakın bir yere alınması için uzlaşma olması gerekiyor. Böylece
Avrupa Türkiye’ye yardım edebilir, Türkiye taahhütlerini yerine
getirilebilir ve sınırlar denetim altına alınabilir” demiştir. Almanya
Başbakanı Merkel ise, “Türkiye’yle birçok nedenden dolayı birlikte
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çalışmamız gerektiği görülüyor, Suriye’deki iç savaşı, IŞİD’le mücadeleyi ve yasadışı göçü düşünün” şeklinde Türkiye ile eşgüdümlü
çalışmanın önemini ifade etmiştir.42
Bu önemli gelişmelerle birlikte dikkat çeken negatif bir husus
ise daha önce yabancı savaşçıları ele alırken belirtildiği üzere AB’nin
güvenlikçi politikalarının etkileri noktasında ortaya çıkmaktadır.
Özellikle Paris’te yaşanan son terör saldırılarından sonra AB üyesi
ülkelerin mülteci sorununu artan şekilde güvenlikçi bir perspektiften değerlendirmeye başladıkları göze çarpmaktadır.
Nitekim artan mülteci sayısı ve DAEŞ’in terör saldırıları sonucunda İslamofobik ve mülteci karşıtı söylemlerin Avrupa toplumlarında ve özellikle aşırı sağ kesimler içerisinde kabul gördüğü dikkat
çekmektedir. İslamofobinin yükselmesiyle birlikte iki tehlikeli sonucun ortaya çıkabileceği üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birincisi
Müslümanların ötekileştirilerek artan sayıda Avrupalı Müslümanın
radikalleşmesi tehlikesi olarak gösterilirken, ikinci tehlike ise aşırı sağın yükselişini durdurmak isteyen merkez partilerin yine artan
oranda aşırı sağcı söylemleri benimseme riski olarak ifade edilmiştir.43
Tüm bu süreçte Türkiye-AB ilişkileri önündeki en büyük meydan
okuma DAEŞ konusuna sadece güvenlikçi bir perspektiften yaklaşılmaması gerekliliğidir. Nihayetinde Türkiye-AB ilişkilerinde DAEŞ
ortak düşmanı öncelikli güvenlik kaygısı temelinde kritik olarak paydaş noktada bulunsa da, ortaya çıkan yeni dinamiklere karşı her iki
tarafın da mutabık kalabileceği siyasi, sosyal ve dini politikalar henüz
oluşturulamamıştır. Bu anlamda DAEŞ’le mücadele çerçevesinde
kapsayıcı politikalar üretilmesi, bölgede barışın sağlanması ve yaşanan insanlık dramına son verilmesi açısından elzem görülmektedir.
SONUÇ

Amerika’nın 2011 yılında Irak’tan çekilmesi ve Arap Baharı olarak adlandırılan olaylar neticesinde yakın dönem Ortadoğu coğrafyası kritik gelişmelere sahne olmuştur. Bu çerçevede ABD’nin
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Irak’tan çekilmesiyle meydana gelen güç boşluğunu bölgesel aktörlerin ve yerel güçlerin doldurma çabası Ortadoğu denklemine yeni
oyuncuların dahil olmasıyla sonuçlanmıştır. Yine bu süreçte Arap
Baharı’nın ortaya çıkardığı politik özgürleşme söylemi ve toplumların kaderlerini değiştirme çabası gibi etkenler Irak ve Suriye’de
güç mücadelesini körüklerken maalesef pek çok insanlık dramının
yaşanmasına neden olmuştur. Bu tablonun en dikkat çekici aktörü
ise DAEŞ terör örgütüdür. Irak ve Suriye ekseninde ortaya çıkarak
bölgeye yayılan örgüt kendisinin İslam’ın yegane temsilcisi olduğunu ileri sürmektedir. Bu yolla taraftar toplamaya çalışan örgütün
nev’i şahsına münhasır özellikleri ve bölgede yaşanan kaosa etkileri
ise çok yönlü olmuştur. DAEŞ bir yandan bölge coğrafyasında gerilimi tırmandırırken diğer bir yandan ise küresel anlamda gerçekleştirdiği terör eylemleriyle tüm dünya tarafından yakinen izlenen bir
örgüt haline gelmiştir. Nitekim DAEŞ nedeniyle kendisine komşu
iki ülke sınırlarında meydana gelen olaylar neticesinde Türkiye’nin
de DAEŞ’i kritik bir mesele olarak üst sıralara yükseltmesine sebep
olmuştur. Bu bağlamda DAEŞ, Türk dış politikası için yeni pek
çok açmazı meydana getirmiş ve Türkiye’nin hem bölgesel hem de
küresel anlamda strateji üretme sürecinde hassas bir denge üzerinde
devam etmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.
DAEŞ’in ortaya çıkmasının ardından Türkiye ve Batı’nın ortak
bir uyum içerisinde politika geliştirme mecburiyetleri pek çok sorunu
da beraberinde getirmiştir. Bu noktada göze çarpan en önemli dinamik ABD ve Avrupa Birliği’nin DAEŞ’ten kaynaklı gelişmeleri sadece
güvenlikçi bir perspektiften okuması ve salt askeri önlemler üzerinde
durmasıdır. Türkiye ise sadece güvenlikçi politikaların yeterli olmayacağını vurgulayarak ortaya çıkan mülteci sorunu, Irak ile Suriye’de demokratik sürecin yeniden inşası ve Esed’in tasfiyesi gibi konularda somut adımlar atılması gerektiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda özellikle
Türkiye’nin sınırlarında yüzyılın en önemli insanlık dramlarından
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birisi haline gelen Suriyeli mülteciler konusunda Batı’yla ortak anlayışın sağlanması ve Türkiye tarafından Batı’ya geçen mültecilerin
kabulü, sosyal problemlerinin giderilmesi ve güvenlik tehdidinin minimalize edilmesi önemli noktalar olarak dikkat çekmektedir.
Bölgede yaşanan iç savaş ve yerel aktörlerin güçlenmesi süreci
pek çok devlet dışı örgüt ortaya çıkarmıştır. Bu örgütlerin demokratik bir ulus devlette yeniden organize edilmesi ayrı bir sorun olarak
göze çarpmaktadır. Bu süreçte Türkiye’nin bölgede etkili olan Kürt
aktörleri hem iç hem de dış meselesi olarak görmesi, Irak-Suriye hattında Kürt gruplarını konumlandırma problemine neden olmuştur.
Bu noktada Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği’nin Kürt gruplarına
bakış açılarında kimi zaman farklılıklar meydana gelmekte ve ortak
düşman DAEŞ’e karşı harekette yeni açmazlar ortaya çıkarmaktadır. Önümüzdeki dönemde en önemli zorluklardan birisi olarak
gözüken Irak ve Suriye’de söz konusu devlet dışı örgütlerin yekpare
bir hale getirilmesi ve bu ülkelerde demokrasinin konsolidasyonu
sorunudur. Mamafih bu sorunlara verilecek cevaplar hiç şüphesiz
bölgenin kaderini de belirleyecektir.
Son olarak Türk dış politikasının öngörülerini ABD ve Avrupa
Birliği stratejileriyle ortak bir paydada bir araya getirme sorunu
dikkat çekmektedir. Bu anlamda bir yandan DAEŞ’le mücadelede
İncirlik üssünün kullanımı, eğit-donat programının geleceği Batı
tarafından gündeme getirilirken bir yandan da yine Batı’da yükselen İslamofobinin önüne geçilmesi ve örgütün dini argümanlarının
İslam’ın muhtevasından uzak olduğu gerçeğinin anlatılması Türk
dış politikası için önemli sorunlar olarak gözükmektedir. Özellikle
son dönemde Fransa’da yaşanan saldırılarla İslamofobinin yükselmesi, İslam ve terörü yan yana okuyan Batılı bir algının oluşmasına
neden olmuştur. Bu bağlamda Türk dış politikasının önündeki zorluk hem güvenlik tesisi hem de bu süreçte ortaya çıkan sosyal, kültürel problemleri ortadan kaldırmak ve bölgede sağlanacak istikrar
için aktörler arasındaki dengeyi tesis etmek olarak gözükmektedir.
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TRANSATLANTIK
ORTAKLIĞIN
TÜRK-AMERIKAN
İLIŞKILERINE ETKISI
AHMET SELIM TEKELIOĞLU
Araştırmacı, SETA Washington D.C.

TRANSATLANTIK ORTAKLIĞIN ALANLARI
VE SORUNLARI

Geçtiğimiz on yılda dünyada yaşanan jeopolitik
değişimler Transatlantik ilişkilerin nispeten istikrarlı seyreden görünümü için yeni fırsat ve riskleri beraberinde getirdi. 11 Eylül
sonrası dönemde Amerika’nın geçirdiği dış politika dönüşümü bir
yandan Avrupa Birliği (AB) için de kritik bir dönemecin yaşandığı
bir sürece denk geldi. AB’nin genişleme süreci ve yakın bölgesinde
yaşanan değişimler bütünlüklü bir stratejik perspektif geliştirme yolunda sıkıntılar yaşayan aktörlerin dış politika tercihlerini ön plana
çıkarırken, ortak dış politika belirlenmesinde yaşanan sorunları da
global ekonomik ve siyasi değişimlerin merkezine yerleştirdi. Çin
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ve Hindistan’ın ekonomik yükselişinin yanı sıra Rusya’nın Putin
liderliğinde Doğu Avrupa’da izlediği politika ve enerji bağımlılığı
gibi sorunlarla mücadele etmesi gereken AB’de 2008 ekonomik krizi sonrasında aşırı sağcılığın ve yabancı düşmanlığının önemli bir
sorun olarak ortaya çıkması sürpriz olmadı. Washington’da Obama
yönetiminin işbaşına gelmesinin ardından global liberal ekonomik
ve siyasi düzenin yeniden senkronize olması yönünde atılan adımlara rağmen, AB’nin jeostratejik düzlemdeki rolü hakkındaki soru
işaretlerinin Atlantik’in her iki yakasında da net cevaplarla teşmil
olmaması Transatlantik ilişkileri etkilemeye devam ediyor.
GLOBAL VE BÖLGESEL AKTÖRLÜK ARASINDA
AVRUPA BIRLIĞI-ABD İLIŞKILERI

Ekonomik krizler ve AB’ye dönük şüpheciliğin artmasıyla
boğuşan Brüksel, temsil ve kurumsallaşma düzlemlerinde attığı
adımlara rağmen, Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ile Ortak
Güvenlik ve Savunma Politikası alanlarında Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Akdeniz’de ortaya çıkan yeni risklerle mücadele noktasında
bütünlüklü bir politika geliştirmekten uzak kalmış ve global düzlemdeki rolünü muğlak bırakmıştır. Bu durum Transatlantik ilişkilerin Türkiye’yi de etkileyen sorun alanlarında nazik bir düzlemde gelişmesine neden oluyor. NATO’ya yapılan katkılarda Avrupa
bloku ve ABD’nin savunma harcamaları ve yatırımlarında yüzde
25/75 düzeyinde oluşan uçurumdan AB ülkelerinin insani krizlerdeki katkılarının iç siyasi gerilimlere neden olmasına kadar bir dizi
alanda görülen sorunlar dizisi, AB’nin global bir aktör olup olmama yönündeki kararsızlığını da ön plana çıkarmaya devam ediyor.
İran nükleer anlaşmasında masada yer alan AB’nin Ukrayna krizi çerçevesinde Rusya’ya karşı atılacak adımlarda Almanya-Fransa
blokunun isteksizliği ve Doğu Avrupalı üye ülkelerin Rusya’ya karşı
çekinceleri arasında kalması, Suriye krizinde bütünlüklü bir pozisyon geliştirememesi ve Çin’in yükselişine karşı global bir perspektif
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sunmaktan uzak kalması önümüzdeki dönemde AB’nin global bir
aktör olarak hesaba katılıp katılmak istemediği sorunsalını gündemde tutmaya devam ediyor.
Her ne kadar son beş yılda Ortadoğu’da beklemediği kadar aktif olmak zorunda kalsa da jeostratejik dikkatini Yakın ve Doğu
Asya’ya çevirmeye devam eden ABD için, AB’nin son olarak göçmen krizinde de sorunlar yaşayan yumuşak gücünü geleneksel askeri ve siyasi enstrümanlarla destekleyip desteklemeyeceği ve global
ölçekte nasıl bir rol oynamak istediğini netleştirip netleştirmeyeceği
kısa ve uzun vadede önem taşımaya devam edecektir. Bu bölümde
öncelikle ekonomik ilişkiler ve Ukrayna krizi üzerinden Transatlantik ilişkilerin seyrinde önem taşıyan faktörler ele alınıyor.
GLOBAL LIBERAL EKONOMI VE TTIP GÖRÜŞMELERI

21. yüzyıla girerken Kuzey Atlantik Konseyi kararları ile yeni bir
jeostratejik ortaklık öngörülen Transatlantik ilişkilerin ekonomik boyutu da global liberal düzenin bir başka boyutunu oluşturuyor. Asya
pivotu politikasında Çin’in ekonomik gücünü dengelemek üzere
Trans-Pasifik Ticaret Anlaşması’nı geçtiğimiz yıl imzaya bağlayarak
önemli bir adım atan Washington, benzer bir adımı Avrupa ile de
atmak istiyor. Bu bağlamda bireysel AB üyelerinin tercihleri ve siyasi gündemleriyle de şekillenen Transatlantik ilişkilerin ekonomik
cephesinde kritik değişimlere yol açma potansiyeli taşıyan böylesi bir
adım uzun vadede Türkiye’yi de etkileyecek sonuçlara gebedir.
2013’te Barack Obama’nın AB ile ABD arasındaki gümrüklerin kaldırılması ve ekonomik ilişkilerin daha da liberalleşmesi yönünde çağrı yapmasının ardından kamuya yansıyan Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) görüşmeleri birçok gözlemci
tarafından radikal öneme sahip bir girişim olarak tanımlanmıştı.
Batı blokunun dünya ekonomisinin geleceğinde standart belirleyici
bir rol oynaması gerektiği savından hareket eden Obama yönetimi 2016 sonunda görev süresi bitmeden önce TTIP görüşmelerini
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sonuca bağlamak istiyordu. ABD, Avustralya, Brunei, Kanada, Şili,
Japonya, Meksika, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, Peru ve Vietnam’ın imza attıkları TPP ile bu ülkeler arasındaki ticaretin belli
kurallara bağlanmasını, birçok alanda gümrük vergileri ve ticari
engellerin kaldırılmasını başaran Obama yönetimi TTIP konusunda arzuladığı gelişmeyi sağlayamadı. AB-ABD ekonomik ilişkilerinin halihazırda liberal bir düzlemde seyrediyor olmasına rağmen
TTIP’nin sonuca bağlanması Batı’nın çok kutuplu dünyada ortak bir
jeostratejik ve jeoeokonomik perspektif geliştirebilmesinin önemli
bir unsuru olarak görülüyor. AB için yıllık 143 milyar dolarlık ve
ABD için yıllık 107 milyar dolarlık ekonomik getirisi olması beklenen1 TTIP bazı analistler tarafından bir “Transatlantik Rönesans”
olma potansiyeli taşıyan bir girişim olarak adlandırılıyor.2
Bununla birlikte TTIP konusunda Atlantik’in her iki yakasında iç siyasi ve ideolojik dengeler olası bir anlaşma potansiyeline
ciddi şekilde etki ediyor. 2013 Temmuz ayında başlayan ilk tur
TTIP görüşmelerinin 11. turunda olmasına rağmen görüşmelerin
2016’da tamamlanması beklenmiyor. Obama ise ABD’nin uzun
vadeli global ekonomik liderliği ve liberal ekonomik düzenin geleceği için kritik gördüğü TTIP konusundaki ısrarını sürdürmeye
kararlı gözüküyor. 2016 Nisan ayında Almanya’nın en büyük ticari fuarlarından olan Hannover Messe’ye katılacağını açıklayan
Obama bu ülkeye beşinci ziyaretini gerçekleştirmiş olacaktır. Hannover’da Alman Başbakanı Angela Merkel ile yapılacak görüşmede
TTIP’yi ön plana alacağını açıklayan3 Obama yönetimi gümrük
vergilerinin kalkmasıyla dünya ekonomisinin üçte birini üreten iki
ekonomik devin uzun vadede global ekonomide daha sağlıklı bir rol
oynayacağını savunuyor. Öte yandan Atlantik’in her iki yakasında
TTIP’nin işçi hakları ve iş üretimi konularında nasıl etkiler getireceği ve uluslararası tahkim süreçlerinin nasıl işleyeceği tartışılmaya
devam ediyor. Özellikle üretim ve çevre standartları gibi geleneksel
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olmayan gümrük vergilerinin etkili olduğu otomotiv sektörü, tarım
ve gıda ürünleri alanlarındaki yerel hassasiyetlerin yanı sıra üretim
teknikleri, fikir hakları ve teknoloji transferleri konularında da AB
içindeki ülkeler arasında önemli farklar bulunuyor. TTIP’nin neoliberal ekonomik anlayıştan hareket eden genel çerçevesi Avrupa
sağı ve solu arasındaki Avrupa-şüpheciliğinin artmasıyla paralel bir
şekilde sorgulanmaya devam ediyor. Amerikan Kongresi’ndeki dinamiklerin de 2016 seçimleriyle etkili olacağı yerel siyasi süreçler
ardından TTIP’nin imzaya bağlanması uzun vadede AB-ABD ikilisinin halihazırda sürdürdüğü diğer serbest ticaret ve gümrük vergisi
bölgelerini de etkileyecek ve bu bağlamda Türkiye için de önemli
bir adım olacaktır. Her ne kadar Türkiye’nin TTIP görüşmelerine
eklemlenmesi noktasında tartışmalar olsa da Türkiye ve diğer ülkelerin formel bazda TTIP’ye katılmaları ilk etapta zor gözüküyor.
AB tarafı müzakerelerde üçüncü tarafların görüşmelere katılmasına
mesafeli dururken, AB ile devrede olan Gümrük Birliği anlaşması
çerçevesinde Türkiye’nin uzun vadede AB ve ABD ile gerçekleştireceği ikili müzakerelerle TTIP’nin ekonomik sonuçlarından faydalanması ihtimal dahilindedir.4
UKRAYNA KRIZI VE AB-ABD İLIŞKILERI

AB ve NATO’nun Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerini kapsayan
genişleme politikasının Soğuk Savaş sonrası jeopolitik dengeleri
AB’nin jeopolitik aktörlüğü noktasındaki kararsızlığına rağmen
önemli oranda etkilediği kriz alanlarından biri olan Ukrayna üzerindeki AB-ABD ve Rusya arasında devam eden güç mücadelesi Transatlantik ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Rusya’nın
kendi hinterlandı olarak gördüğü Ukrayna’nın 2013 Kasım ayında onaylaması beklenen AB Ortaklık Anlaşması’yla Batı blokuna
bağlanmasına engel olmaya başlamasının ardından kademeli olarak
yükselen gerilim 2014 Mart ayında Kırım’ın Rusya tarafından ilhak
edilmesiyle sonuçlanmış ve bu gelişme ardından AB-ABD ikilisinin
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Rusya’ya dönük yaptırımları devreye sokulmuştur. Öte yandan
Rusya’nın, global ve bölgesel siyaset ve enerji jeopolitiğini devreye
sokarak yönetmeye çalıştığı Ukrayna krizinde hem ABD hem de
AB içindeki jeostratejik tercih farklılıklarından istifade ettiğini söylemek mümkündür.
Ukrayna’daki Batı yanlısı kesimler ve Rus yanlısı milisler arasındaki güç mücadelesinde net bir tutum takınan Rusya’nın aksine
tüm yaptırım ve söylemsel adımlara rağmen AB ve ABD’nin net
bir perspektiften hareket etmemesi hem bölgedeki tabloyu hem
de AB-ABD ilişkilerini etkilemeye devam ediyor. Rusya ve Avrupa
arasındaki enerji koridorlarının üstünde bulunan ve AB-Rusya arasında tampon bölge görevi gören Ukrayna’ya dönük Rus adımları
Washington’daki farklı siyasi kesimler tarafından ABD’nin global
jeopolitik liderliğine bir meydan okuma olarak görülürken Obama
yönetiminin Rus ekonomisini kıskaç altına alarak Rusya’yı rasyonel bir zemine çekme taktiği son iki yılda eleştiri konusu olmaya
devam ediyor. Ukrayna’daki Batı yanlısı yönetimin silahlandırılıp
silahlandırılmayacağı ve Rusya’ya verilen cevabın yeterli olup olmadığının sıklıkla tartışıldığı Washington’da Obama yönetimi
bir yandan Doğu Avrupa ve Baltıklardaki NATO müttefiklerinin
kaygılarını karşılamaya çalışırken diğer yandan kendisini özellikle
Angela Merkel’in Rusya ile yaşanan gerilimi kontrolde tutmaya
odaklı stratejisini gözetme ikilemi arasında buldu. Her ne kadar
Rusya’ya olan ticaret ve enerji bağımlılığı Almanya’ya kıyasla5 daha
az olsa da Fransa’nın da Ukrayna krizinde askeri ve ekonomik gerilimin minimal düzeyde kalmasına önem vermesi AB’nin lokomotif
ülkelerinin Rusya ile yaşanacak uzun vadeli bir çekişmenin bölgesel
kriz alanlarını artıracağını ve ekonomik çıkarlarına zarar vereceğini
düşündüklerine işaret ediyor.
Rusya’nın Suriye krizine müdahil olmasıyla Ukrayna krizi ardından Minsk anlaşmalarını ihlal eden Putin yönetimine
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yeterli cevap verilmemesinin ve krizin yönetiminin Almanya’ya
“ihale edilmesinin”6 Rusya’yı yüreklendirdiği ve ABD’nin global
caydırcılığını yitirdiği eleştirilerinin bir kez daha gündemin üst sıralarına çıkmasına rağmen, Rusya’nın ekonomik darboğaza girerek
bölgesel politikalarını değiştirmek zorunda kalacağı savından taviz
vermeyen Obama yönetiminin Suriye krizinde Rusya’yı DAEŞ karşıtı koalisyona çekmeye çalışması ise yine Doğu Avrupa ve Baltık
ülkelerindeki Amerikan ve dolayısıyla NATO algısını da etkilemeye devam edecektir. Önümüzdeki dönemde iç politikada Rusya’ya
dönük yaptırım baskısını artırma ve Ukrayna’ya sağladığı öldürücü
olmayan askeri desteği bir üst seviyeye taşıma talepleriyle karşı karşıya kalma ihtimali yüksek olan Obama yönetiminin AB-NATO
ve enerji hatları dengesini gözetmek zorunda olması Transatlantik
ilişkilerde potansiyel yeni gerilimlere yol açma riski taşıyor.
TRANSATLANTIK İLIŞKILERIN
TÜRK-AMERIKAN İLIŞKILERINE ETKISI

2015 yılı Türk-Amerikan ilişkilerinde NATO ve Avrupa Birliği-ABD ilişkilerinin önemli oranda etkili olduğu bir yıl oldu.
NATO’nun genişleme süreci, Türkiye’nin AB üyelik müzakeleri, Kıbrıs görüşmeleri, Afganistan’daki NATO’nun rolü ve Türkiye’deki siyasi gelişmelerin Transatlantik boyutunun Türk-Amerikan
ilişkilerinde önemli oranda belirleyici olduğu 2000-2010 sürecinin
ardından son yıllarda ikili ilişkilerin ağırlıkla ön plana çıktığı bir
döneme tanıklık etmiştik. Öte yandan Obama döneminin ikinci
yarısında Arap Baharı süreci ve Türkiye’deki siyasi çalkantıların her
iki ilişki düzleminde de önemli oranda etkili olduğu bir sürece tanıklık edildi. Bu dönemde Türkiye ile AB arasındaki üyelik süreci ve müzakerelerin de çıkmaza girmesi Transatlantik boyutun bir
miktar perde gerisine alındığı bir sürece girilmesine neden olmuştu.
Arap Baharı sürecinin krize girdiği ve Gezi Parkı olayları ardından Türkiye ile ilgili algının olumsuz ve sıklıkla ideolojik bir
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çerçeveden görüldüğü 2013’ün ardından Suriye’de devam eden
krizde DAEŞ sorununun ön plana çıkması; AB-Türkiye ilişkilerinde sınır güvenliği ve göçmenler, Türkiye-NATO cephesinde de
Türk hava sahasının korunması bağlamında kritik gelişmelere sahne oldu. ABD-AB ilişkilerinde de Suriyeli göçmen krizi ve “İslami
aşırılık” karşıtı stratejinin ön plana çıkması Türk-Amerikan ilişkilerinin Transatlantik boyutuna etki etti. Türkiye bir yandan AB’nin
bütünlüklü bir dış politika stratejisine sahip olmadan ve gerekli
jeopolitik yükün altına girmeden kendi bölgesine yönelen riskleri
yönetme çabasıyla yüzyüze kalırken, diğer yandan ise Obama yönetiminin bölgeye yeniden angaje olmaktan kaçınmaya çalışan ve
DAEŞ öncelikli perspektifiyle bir arada yaşamanın getirdiği nazik
dengeyi gözetmeye dikkat etti. Ülke sınırları içinde iki seçim süreci yaşanması ve Güneydoğu’daki gelişmelerin Suriye kriziyle de
bütünleşen şekilde getirdiği risklerle boğuşan Ankara açısından
Türk-Amerikan ilişkileri ve Transatlantik dengelerin ülkeye etkisi
noktasında oluşan dinamikler hem kısa vadede hem de bölgenin
geleceği açısından önem taşıyor. Bu bölümde Türk-Amerikan ilişkilerinin NATO ve AB dinamikleri üzerinden gelişen Transatlantik
boyuttan nasıl etkilendiği dört ana başlık altında tartışılıyor.
SURIYE-IRAK CEPHESI VE SURIYELI GÖÇMENLER

Libya’da Fransa’nın liderliğindeki müdahale ve rejim değişikliği sürecinin ardından Suriye krizinde pozisyon belirlemekte zorlanan AB cephesinde göçmen ve mülteci politikasındaki sorunların
2 Eylül 2015’te Bodrum kıyılarına vuran Aylan bebek fotoğrafıyla
gündemin üst sırasına yerleşmesi AB ülkeleri üzerindeki baskıyı artırırken Türk-Amerikan ilişkilerinde de sınır güvenliği ve mülteci
sorunlarını ön plana taşıdı. Obama yönetiminin Suriye politikasındaki gel-gitler7 ve Rusya ile kotarılan Suriye’nin kimyasal silahlardan arındırılması anlaşmasının ardından DAEŞ sorununun su
yüzüne çıkması ise Atlantik’in her iki yakasındaki stratejik tercihleri
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daha da kritik bir boyuta taşıdı. Batı blokunun insani sorumluluğu
ve stratejik yorulmuşluğu altında derinleşen DAEŞ sorunu özellikle
AB’nin komşuluk ve göçmen politikalarındaki krizi gözler önüne
sererken, Amerikan cephesinde Ortadoğu’da uzun vadeli yeni bir
maceraya başlamama yönündeki tercihler her iki aktörün bir dizi
sorunu ertelemesiyle sonuçlandı. Mülteci sorunu etrafında oluşan
global duyarlılık sonrasında Obama yönetiminin ülkeye kabul edeceği Suriyeli mülteci sayısını artırma kararı almasına8 rağmen Paris
ve San Bernardino’da düzenlenen DAEŞ bağlantılı terörist saldırıların ardından hem AB içinde hem de ABD’de mültecilere karşı
oluşan popülist, yer yer İslamofobik öğeler taşıyan tepkisel dalganın9 etkileri Transatlantik ilişkilerde ve AB’nin sınır ve göçmenlik
politikalarında hissedildi. Türkiye’nin Suriyeli mülteci sorununun
yükünü çektiği son dört yılın gelişmeleri ardından AB’nin özellikle
göçmen sorununun Avrupa sınırları dışında çevrelenmesi tercihini belli etmesi AB-Türkiye ilişkilerine etki ettiği gibi Amerika-AB
cephesinin Suriye politikasındaki koordinasyon sorununu da ön
plana taşıdı. Washington ve AB başkentlerinde Suriye krizinin değerlendirilmesinde öne çıkan belirsizliğin 2013’ten bu yana sürmesi
ve Ortadoğu dengeleri içinde bütünlüklü bir şekilde okumaktan
kaçınan birçok liderin ancak anlık tepkilerle gelişmeleri etkilemeye
çalışması da özellikle son iki yılda Transatlantik bir jeopolitik eşpaydanın oluşmasındaki sorunları gözler önüne serdi.
DAEŞ terörünün Paris’te ortaya çıkması, ardından saldırganların, mültecilerin izlediği rotalarla Avrupa-Suriye rotasında seyahat ettikleri ve sahte Suriye pasaportları kullandıkları yönündeki
bilgiler Suriyeli mülteci sorunu etrafındaki söylemde kısa süreyle
ön plana çıkan “insanlık krizi” vurgusundan mültecilerin yol açtığı
“güvenlik sorunu” söylemine hızlı bir geçiş yapılmasına ve Fransa, Almanya, İngiltere üçlüsünün farklı askeri angajmanlarla Suriye krizine müdahil olmalarına yol açtı. Amerika’da benzer şekilde
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13 Kasım 2015 Paris saldırısı sonrasında oluşan mülteci karşıtı havanın 2 Aralık 2015’te ABD’nin San Bernardino şehrinde düzenlenen terörist saldırının ardından bir üst düzeye taşınması 2015’in
son çeyreğinde Transatlantik eksende hükümetlerin yerel dinamikler ve uluslararası güvenlik konusundaki hassasiyetleri dengelemeye
çalıştıkları, bu süreçte ise mülteci krizinin temel yükünün Suriye’ye
komşu ülkelerce omuzlanmasının önünü açıp mali destek sağlama
yoluna gittikleri bir sürece tanıklık edilmesine neden oldu.
Türkiye ile AB arasında 2013 sonbaharında imzalanan Geri Kabul Anlaşması (GKA) çerçevesinde atılacak adımların hızlandırılması yönünde Ekim ayında alınan kararın ardından toplanan 29
Kasım Türkiye-AB zirvesinin,10 Türkiye’nin AB üyelik sürecini “yeniden ivme kazanacak” bir çerçevede tartışma sözü dikkat çekerken,
diğer taraftan Türkiye’nin Suriyeli mültecilere dönük ekonomik
yükünün hafifletilmeye çalışılması11 Türk-Amerikan ilişkilerinin
Suriye boyutuna etki eden bir faktör oldu. Anlaşmayla GKA çerçevesindeki güvenlikle ilgili ve prosedürel süreçlerin Haziran 2016’ya
kadar karşılanması imzaya bağlanırken, AB de Türkiye’ye 3 milyar
dolarlık mali yardım yapma taahhüdünde bulundu. AB liderlerinin
Schengen bölgesine gelen göçmen sayısında azalma görülmemesi
halinde mali yardımın askıya alınabileceğini belirterek Türkiye’yi
uyarması ve bu süreçte kendi içinde bir sınır muhafızı kurumsallaşmasına gitmesi12 Washington’da dikkatle izlenirken, Obama yönetiminin temel kaygılarından biri olan istihbarat paylaşımı noktasında
somut adımlar henüz netlik kazanmış değildir.
Türkiye ve AB arasındaki 29 Kasım zirvesinin Washington’la
ilişkileri nasıl şekillendirdiğine baktığımızda ise birçok değerlendirmede, AB’nin göçmenlik politikasındaki sorunlar nedeniyle
Türkiye’deki iç siyasi sorunları görmezden gelme yolunu seçtiği yorumunun yapıldığını görüyoruz.13 Türkiye’deki siyasi ortamın hangi pencereden okunduğuna göre değişiklik gösteren
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Washington çıkışlı analizlerde AB ülkelerinin göçmen ve sığınmacı
kabulü noktasındaki ikilemlerini aşmak için Suriye krizinin insani yükünü Türkiye’ye yıkma yoluna gittikleri savunuluyor. Buna
göre kendi göç politikasındaki sorunları ertelemeyi seçen AB’nin,
Türkiye’deki sorunları gözardı etme yolunu seçerek, Türkiye’ye
taviz vermek yerine bu sorunları yeniden başlayan müzakere sürecinin temeline yerleştirilmesi gibi bir tutum ön plana çıkıyor.14
Türkiye’nin AB üyelik sürecine destek vermeye devam eden resmi
Amerikan pozisyonunda da Türkiye’deki siyasi gelişmelerin sıklıkla
sorunlu bir ideolojik bakışla değerlendirilmesi, Washington için AB
sürecini 2000’li yılların başındaki demokratikleşme lensinden bakmak yerine, DAEŞ ve mülteci sorunlarıyla eşleştiren bir çerçevenin
unsuru halinde getirmiş durumdadır.
AB-Türkiye zirvesiyle ivme kazanması beklenen üyelik sürecinin Obama yönetiminin son bir yılındaki öncelikleri arasında yer
almasını ya da Beyaz Saray’ın bu sürece gerçek anlamda destek vermesini beklemek sürpriz olacaktır. Türkiye’deki iç siyasi tabloyla
ilgili değerlendirmesinde 1 Kasım seçimleri sonrasında bir miktar
değişikliğe giden Obama yönetimi bununla birlikte Suriye politikasıyla ilgili kaygılarını ön planda tutmaya ve mülteci sorununun
yayılmasını önlemeye dönük adımlara destek vermeye devam edecektir. AB ile ilişkilerini de Birliğin Doğu Avrupa ve enerji konularındaki bölünmüşlüğünü sınırlamakla geçirmesi muhtemel olan
Washington için Türkiye ile AB arasındaki sürecin sınır güvenliği
ve istihbarat paylaşımı konularına yoğunlaşması Türk-Amerikan
ilişkilerindeki Suriye unsuru için bir destek mekanizması olduğu
çerçevede önem taşımaya devam edecektir.
İSLAMOFOBI VE YABANCI SAVAŞÇILAR

Türk-Amerikan ilişkilerinde Suriye krizinin temel belirleyici olduğu 2015 yılında AB-ABD ekseninde önem taşıyan gelişmelerden
bir diğerini, Türkiye-Suriye sınırının yabancı savaşçıların geçişine
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kapatılması ve DAEŞ sempatizanlarıyla ilgili istihbarat paylaşımı
konusu oluşturdu. Suriye krizinin derinleşmesi sürecinde özellikle Suriye’ye giden Avrupalı DAEŞ sempatizanı yabancı savaşçıların
Türkiye rotasında durdurulması gerektiği ve Türkiye’nin bu kişilerin önlenmesi için gerekli adımları atmadığı yönündeki söylemsel
retorik 2014’ten bu yana öne çıkmıştı.15 Bu süreçte Türkiye’nin
Suriye iç savaşında Esed rejimini zayıflatmak pahasına DAEŞ ve
sempatizanı örgütlerin militan toplamasına yardımcı olduğu ve DAEŞ’in petrol ticaretine göz yumduğu argümanı yanı sıra AK Parti
hükümetinin İslami kimliğinin de bu yaklaşımda etkili olduğu yönündeki algı uluslararası basında kendine yer bulmuş, 2015 boyunca da Amerikan yönetiminin söyleminde Türkiye’nin yabancı
savaşçı akımını önlemek için Suriye sınırını izole etmesi gerektiği
önemli bir vurgu unsuru olmaya devam etmişti.16 Bu bağlamda
yabancı savaşçı söyleminin içine Suriye’deki rejim karşıtı muhalif
grupların ve insani yardım örgütü çalışanlarının da dahil edilmesi,
Suriye krizinin DAEŞ ve sınır güvenliği bağlamında tartışılmasının
şiddet yanlısı aşırılığı önleme çalışmaları17 açısından da öte siyasi ve
insani sonuçlar taşıyan önemli bir yönü oldu.
AB ülkelerinin istihbarat paylaşımı ve kendi sınır noktalarındaki önlemleri, Türkiye’nin yabancı savaşçıların Suriye’ye geçişi
için güzergah haline geldiği söyleminin baskın olduğu 2014 yılı
süresince arka planda kalan faktörler olsa da, Obama yönetiminin AB ülkelerinin yabancı savaşçılar noktasında atması gerekli
adımlara dönük vurgusu 2015’te ön plana çıktı.18 7 Ocak 2015’te
Paris’teki Charlie Hebdo dergisinin ofisine düzenlenen saldırıların
ardından dikkat çekmeye devam eden ve bilhassa Paris saldırıları sonrasında en önemli gündem başlıklarından biri haline gelen
sınır güvenliği ve istihbarat paylaşımı konularında Obama yönetimi de AB ülkelerinin bu alanda atacakları adımlara yoğunlaştı.
Bu süreçte daha önce Türkiye’nin uhdesindeki bir sorun olarak
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sunulan yabancı savaşçı sorunu AB ülkeleri arasındaki istihbarat paylaşımı, sınır güvenliği ve güvenlik örgütlerinin senkronize olması bağlamında gündeme gelmeye başladı. Örneğin, Paris
saldırısı sonrasında Obama yönetimi Avrupalı müttefiklerinden
istihbarat paylaşımında kişisel hayatın gizliliği “engelini” aşmalarını isterken19 2015’in ikinci yarısında mülteci krizinin derinleşmesi ile yabancı savaşçı sorununun İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla birleşen sorunlu yüzü de ABD-AB ekseni üzerinden
Türk-Amerikan ilişkilerine etki etti.
DAEŞ fenomeninin ortaya çıkmasının ardından şiddet yanlısı
aşırılığa karşı mücadele (CVE) başlığı altında bir dizi girişim başlatan20 ve bu süreçte birçok Avrupa ülkesinde daha önce denenen
ve Müslüman toplumu bir güvenlik sorunu olarak gören yaklaşımları yeniden devreye sokarak ABD’de kapsamlı bir program başlatan Obama yönetiminin CVE vurgusu Amerika’da olduğu gibi
Avrupa’daki Müslüman toplum arasında da rahatsızlık yarattı.
DAEŞ’in İslami argümanları istismar etmesine karşı çıkan birçok
Müslüman ülke gibi Türkiye de ABD’nin DAEŞ’in mesajını çürütmeyi amaçlayan sosyal medya çalışmaları, toplum polisliği ve dini
liderlerin girişimleri çerçevesinde öncülük ettiği platformlarda yer
alırken Avrupa’daki Türk toplumunun da bir güvenlik unsuru olarak
görülmeye başlaması ve Müslüman toplumun rencide edilmesine yol
açan bu girişimlerin karşısında artan İslamofobi sorununa eşit derecede eğilinmemesinden rahatsızlık duyan Ankara için Atlantik’in her
iki yakasında da popülist ve İslam karşıtı sosyal ve siyasi akımların güç
kazanması önemli bir kaygı unsuru olmaya devam edecektir. Bireysel
ifade özgürlüğünü tehdit ettiği kadar, dinî ve siyasi söylemlerin hangi
süreçlerde şiddet yanlısı aşırılık sayılacağı noktasında sorunlu bir zeminde ilerleyen CVE projesinin uzun vadede Müslüman azınlıkları
daha da marjinalize etme potansiyeli hem Avrupa hem de Amerika
için önemli bir risk olmayı sürdürecek gibi görünüyor.
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SURIYE-IRAK DENKLEMINDE NATO’NUN
TÜRKIYE’NIN SAVUNMASINA VERDIĞI DESTEK

Türk-Amerikan ilişkilerinde NATO boyutu Suriye krizinin başlangıcından bu yana olduğu üzere Türkiye’nin hava güvenliği ve
NATO’nun Türkiye’nin güvenliğine olan taahhüdü çerçevesinde
bir dizi önemli gelişmeye sahne oldu. 24 Kasım 2015’te Türkiye’nin
hava sahasını ihlal eden bir Rus uçağını düşürmesinin ardından
Türkiye’nin hava güvenliği tekrar gündemin üst sıralarına taşındı.
Bu süreçte NATO ve ABD’den Türkiye’ye destek veren açıklamalar yapılmış olsa da, yönetimin Suriye politikasına mesafeli duran
kesimler Suriye’de siyasi bir geçiş süreci için Rusya ile ortak zemin
bulma çabasında olan Amerikan yönetiminin Türkiye’ye verdiği
desteğin yeterince güçlü olmadığı eleştirisini yöneltmişlerdi.21
Hatırlanacağı gibi 22 Haziran 2012’de Suriye rejiminin bir Türk
F-4’ünü düşürmesi ve Suriye’deki krizin derinleşmesinin ardından
Türkiye’nin NATO’dan hava savunma sistemlerinin Esed rejiminden gelecek potansiyel saldırılara karşı güçlendirilmesi talebi22 üzerine, NATO 4 Aralık 2012’de ABD, Almanya ve ilk etapta Hollanda’nın desteğiyle 2013 yılı başında Gaziantep ve Şanlıurfa’ya Patriot
bataryaları yerleştirilmesine karar vermişti.23 Obama yönetiminin
Suriye’deki askeri angajmanının kademeli olarak artmaya devam ettiği 2015 yılı boyunca NATO müttefiklerinden Suriye ve Irak cephesinde DAEŞ’in ilerlemesini durdurma yönündeki çabalara daha
yoğun destek vermesini talep eden Obama yönetimi bu bağlamda
NATO müttefikliğini özellikle İncirlik Hava Üssü’nün DAEŞ karşıtı operasyonlarda kullanılması bağlamında gündeme getirmeye
devam etmişti. İncirlik Üssü’nün Amerikan hava operasyonlarında
kullanılması noktasında Türkiye ile Amerika arasında 22 Temmuz
2015’te anlaşmaya varılmasının24 bir ay sonrasında ise Amerikan
yönetiminin Gaziantep’te konuşlu Patriot bataryalarının yeni bir
dönem için konuşlandırılmayacağını açıklaması Türk-Amerikan
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ilişkileri ve NATO’nun Türkiye’nin savunmasına olan desteğini
gündeme taşıyan önemli gelişmelerden biri oldu.
Obama yönetimi ve Türk hükümetinin 16 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Gaziantep’te konuşlu iki Amerikan bataryasının
Ekim ayında yeni bir dönem için yenilenmeyeceği, Amerika’nın
Türkiye’nin güvenliğine olan taahhüdünün ise devam edeceği vurgulanırken25 bu açıklamanın ardından önce Almanya Şanlıurfa’daki
Patriot bataryalarını yıl sonunda geri çekeceğini, yine Adana’daki
misyonu Hollanda’dan devralan İspanya da benzer şekilde Ocak ayı
itibarıyla misyonu sona erdirme planını duyurdu.26 Türkiye’nin bir
yandan DAEŞ bağlantılı terörün sıcaklığını hissettiği, diğer yandan
Esed rejimi ile yaşadığı gerginliğin üst seviyede olduğu bir dönemde
gelen bu açıklamaların arka planına ilişkin haberler de Ankara’nın
NATO’ya olan güveninin zedelenmesine yol açtı.27 Pentagon’da
Türkiye’ye gönderilen iki bataryanın sembolik bir konuşlanma olarak görüldüğü ve Suriye’den Türkiye’ye yönelen tehdidin ciddiyeti
konusunda soru işaretleri bulunduğu yönündeki bilgiler de, Almanya’nın da kendi kararında referans verdiği şekliyle NATO’nun Suriye’den Türkiye’ye dönük balistik füze tehdidinin azaldığı bilgisiyle
birleşerek, Ankara’daki rahatsızlığı üst seviyeye taşıdı. Konunun hassasiyeti nedeniyle Patriot kararını Türkiye ve ABD arasında İncirlik
Üssü’nün DAEŞ karşıtı operasyonlarda kullanılmasına dönük anlaşmaya kadar erteleyen Obama yönetimi içinde bu bataryalara Amerikan askeri stratejisi için kritik diğer bölgelerde ihtiyaç duyulduğu
argümanı ve Esed rejiminin oluşturduğu tehdidin azaldığı değerlendirmesiyle şekillenen karar ardından Ekim ayında bataryaların
geri çekilme süreci başlamıştı.28
Rusya’nın 30 Eylül 2015’te Suriye’de hava saldırılarına başlamasının ardından Ekim ayının ilk haftası boyunca Rus savaş uçaklarının Türk hava sahasını beş kez ihlal etmesiyle Türkiye 8 Ekim’de
NATO’ya yeni bir başvuru yaparak Türk hava sahasının güvenliği
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noktasında ittifakın desteğini talep etmişti. Bu süreçte NATO’dan
gelen açıklamalarda Amerikan yönetiminin pozisyonunda olduğu gibi, Türkiye’nin güvenliğine olan taahhütlerinin altı çizilse de
bu desteğin DAEŞ-Suriye rejimi cephesini de kapsayıp kapsamadığı soru işaretlerine yol açmıştır.29 Yukarıda bahsettiğimiz üzere
Türkiye’nin 24 Kasım 2015’te hava sahasını ihlal eden Rus uçağını
düşürmesinin ardından Rusya’dan Türkiye’ye dönük saldırgan mesajların devam ettiği bir süreçte Obama yönetimi ve NATO Genel
Sekreterliği’nden gelen destek mesajlarının30 ne kadar güçlü olduğu tartışılırken Paris ve San Bernardino’daki DAEŞ bağlantılı terör
eylemleri ardından Obama yönetimi de NATO’nun DAEŞ karşıtı
diplomatik ve askeri çabaların desteklemesi gerektiği yönündeki çağrısının altını çizmeye başladı.31 18 Aralık 2015’te NATO, Türk hava
sahasının Suriye’den gelecek saldırılara karşı korunması amacıyla ittifakın güney kanadının AWACS erken uyarı ve gözlem uçaklarıyla
korunacağını, Alman ve Danimarka donanmalarına ait savaş gemilerinin de güney kanadının korunmasında rol alacağını açıkladı.32
Aynı açıklamada İspanya’nın Adana’da konuşlu Patriot bataryasının
görev süresinin Ocak 2016’dan itibaren bir yıl süreyle uzatılacağı
ve 2016’nın ilk yarısına kadar Fransız-İtalyan Eurosam-t tipi füze
savunma sistemlerinin Türkiye’ye konuşlandırılacağı belirtildi.33
Yukarıdaki tabloya baktığımızda, Türkiye’den DAEŞ ve Suriye
iç savaşının temel yükünü çekmesini bekleyen ABD ve NATO’nun
bir yandan Rusya ile gerilimin düşürülmesi ve somut güvenlik taahhütleri noktasında sıklıkla gri bir alanda kaldıkları görülüyor.
NATO’nun Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu’na 500 kişilik
bir askeri güçle destek veren Türkiye’nin bu ülkede 2016 sonuna
kadar sürecek misyona devam ettiği ve ABD’nin NATO’nun buradaki varlığını yeni siyasi yönetimin istikrarına bağladığı önümüzdeki iki yılda NATO dinamiği Türk-Amerikan ilişkileri için önem
taşımaya devam edecektir. Öte yandan yine Rusya gibi Suriye

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

krizinin önemli öğelerinden biri olan İran nükleer anlaşmasında
AB’nin oynadığı rol ve özellikle Avrupalı ülkelerin İran’a yönelik
yaptırımlarının kalkmaya başlamasıyla bu ülkedeki ekonomik yatırımlarını hızla devreye sokmak istemeleri Türkiye-İran ikili ilişkilerindeki dengeli gerilimin de önem kazandığı bir sürece yol açacaktır. Washington’da İran nükleer anlaşmasına karşı çıkan farklı
kesimlerin değişik argümanlarla İran’ın ekonomik canlanmasını
önlemeye çalıştıkları bir süreçte Türkiye için İran’a yönelik yaptırımların kalkması ikili ticaret ve yatırım ilişkileri açısından önem
taşısa da artık kritik bir ulusal güvenlik sorunu haline gelen Suriye
krizinde İran’ın Obama yönetiminin beklediği gibi rasyonel bir zemine çekilip çekilmeyeceği noktasında Ankara’daki soru işaretlerinin canlı olduğunu hatırlamak gerekiyor. Son olarak Irak’taki Türk
askeri varlığı konusunda da Irak merkezi hükümetinin takındığı
tutumla ortaya çıkan bölgedeki İran realitesi Transatlantik dengelerin Türk-Amerikan ilişkilerine etki eden bir diğer veçhesini oluşturuyor. Suriye’deki siyasi çözüm sürecinin 2016’nın ilk yarısında
gerçekten anlamlı bir çerçevede vücut bulup bulmayacağı noktasındaki soru işaretleri sürerken Obama yönetiminin DAEŞ öncelikli
stratejisinin içinde yer alan Ankara için diplomatik sürecin güney
sınırında fiili bir bölünmüşlük ya da daimi bir düşman rejimle sonuçlanmaması eşit derecede önem taşıyor.
KIBRIS MÜZAKERELERI

Kıbrıs’ta 2015 Mayıs ayında düzenlenen seçimlerin Mustafa
Akıncı’nın galibiyetiyle sonuçlanması ardından yeniden başlayan
müzakere süreci Obama yönetiminden destek aldı. Rum kesiminin 2004 yılındaki referandumda hayır oyu kullanmasına rağmen
AB’ye üye yapılması sürecinde adanın birleşmesine destek vereceğini vurgulamaya devam eden Washington Türkiye’nin pozisyonundaki değişikliklere destek vermiş, bu süreçte hem AB içindeki dinamikleri hem de Yunanistan-Türkiye ilişkilerini dengede tutmaya
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özen göstermişti. BM’nin arabuluculuk girişimlerinin inişli çıkışlı
bir süreç izlediği adada Mayıs ayından bu yana BM Özel Temsilcisi
Espan Barth Eide’nin arabuluculuğunda Nikos Anastasiadis ve
Mustafa Akıncı arasında güven artırıcı önlemlerle başlayan ve halen devam eden müzakere turlarının son sürecinde Dışişleri Bakanı
John Kerry’nin de Lefkoşa’ya uçarak sürece güçlü şekilde destek
vermesi dikkat çekti.34
Öte yandan hem Türk hem de Rum tarafında devam eden
görüşmelerin temelini oluşturan iki toplumlu, iki bölgeli federal
sisteme karşı çıkan gruplar olduğu kadar Rum tarafının birleşme
noktasında hangi teşviklerle masada kalacağı da belirsizliğini koruyor. AB-Türkiye ilişkilerinin 29 Kasım 2015 zirvesinin ardından
yeni bir sürece girdiği bir noktada Kıbrıs görüşmelerinin nasıl şekilleneceği ve olası bir referandum sürecinde Amerikan yönetimi ve
Kongresi’nin takınacağı tavır Türk-Amerikan ilişkilerinin bundan
sonra izleyeceği rota noktasında önemli bir dinamik oluşturuyor.
SONUÇ

2015’in son iki ayında yaşanan gelişmeler Transatlantik ilişkilerin 2016’da da Türk-Amerikan ilişkilerine önemli oranda etki
edeceğine işaret ediyor. 29 Kasım AB-Türkiye anlaşmasının ayrıntılarının bundan sonra nasıl şekilleneceği önemli göstergelerden biri
olacaktır. Türkiye’deki siyasi ortamın hangi yöne evrileceği noktasına ümitvar ve karamsar kesimlerin anlaşmaya ilişkin tepkilerine
baktığımızda bir yandan AB’nin realist bir çerçeveye geri dönerek
Türkiye ile yeni müzakere başlıkları ve vize serbestisi görüşmelerini
başlatmak karşılığında Türkiye’den mülteci sorununun çözümünü
beklediği ve bu süreçte demokratikleşme perspektifini arka plana
attığı değerlendirmesi ön plana çıkarken, diğer taraftan iç siyasette
tek parti hükümetinin sunduğu istikrar ve reformist perspektifin
hayata geçirilmesinde AB çıpasına geri dönülmesinin önemli bir
destek olacağı değerlendirmesi yer alıyor. Kıbrıs müzakerelerinin
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nazik siyasi zemininin Ankara’yı yer yer zorlamasının muhtemel
olduğu 2016’da Türk iç politikasıyla ilgili algıların hem AB hem de
Amerika cephesinde halen negatif bir zeminde ilerliyor olması ise
AB üyelik süreciyle de birleşerek Türkiye’yi zor durumda bırakma
potansiyeli taşıyor.
AB içindeki kritik aktörlerin Suriye krizine daha aktif şekilde
müdahil olmaları Obama yönetimi için önem taşırken, tüm aktörler için BM Güvenlik Konseyi’nden onay alan siyasi geçiş sürecinin
ne oranda uygulanabileceği ve bu süreçte Suriye’deki krizin DAEŞ
ve rejim sorunsalı etrafındaki komplike unsurlarının dengelenip
dengelenemeyeceği önem taşımaya devam edecektir. ABD’nin Suriye algısında sahadaki askeri dengeleri değiştirme yönünde güçlü
bir iradede bulunmaması ve AB ülkelerinin kısa vadeli çözüm peşinde koşmasının Türkiye için bir risk unsuru olmaya devam edeceği; 2016’da Viyana sürecinin DAEŞ fenomenini sınırlamaya mı
yoksa daha da karmaşıklaşmasına mı yol açacağı da Transatlantik
ilişkilerin stratejik ve askeri boyutuna etki edecektir. Rusya’nın Suriye’deki pozisyonlanmasını ve dolayısıyla Türkiye-NATO ilişkilerini etkileyecek olan Suriye krizi bir yandan İran’ın nükleer anlaşma
sonrasındaki bölgesel pozisyonlanması noktasında da fikir verecek
faktörlerden biri olmaya devam edecektir.
Suriye’deki iç savaşın dramatik sonuçlarından biri olan mülteci
ve göçmen sorununun AB ve Avrupa’daki popülist İslam ve yabancı düşmanı akımlarla birleşmesi de Türkiye ve bölge ülkelerinin
üzerindeki sınır güvenliği ve mülteci politikası yükünü daha da artırma potansiyeli taşıyor. Yabancı savaşcılar ve “evde yetişen radikal
teröristler” söylemleri üzerinden İslamın şiddet yanlısı yorumlarına
karşı geliştirilmeye çalışılan stratejilerin ise uzun vadede Atlantik’in
her iki yakasında Müslüman toplumları marjinalize etme tehlikesi taşıması Ortadoğu’daki kriz bölgelerinin geleceğine etki edecek
bir faktör olabilir. Türk-Amerikan ilişkilerinin askeri boyutunda,
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NATO’nun bölgedeki potansiyel çatışma ve sınır ihlali durumunda diplomatik ve askeri dengelerin arasında sıkışmaktan kurtulup
kurtulmayacağı önem taşıyacaktır. Patriot bataryalarının geri çekilmesi sürecinde yaşanan güven bunalımının Rus savaş uçağı krizi
boyunca etkisini sürdürmesi Rusya ile yaşanan gerilimin yönetilememesi halinde Obama yönetiminin nasıl tepki vereceği noktasında soru işaretlerine yol açmış durumdadır. Ankara’nın Suriye
sınırındaki askeri angajmanını artırdığı bir süreçte devamlı temkine zorlanması ikili ilişkilerdeki öncelikler sorunsalının 2016’da da
süreceğine işaret ediyor.
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GIRIŞ

Arap Devrimleri dalgasının Suriye’ye sıçramasıyla
birlikte Türk-İran ilişkilerinde yaşanmaya başlayan kötüleşme 2015
yılında da devam etmiş ve iki ülke ilişkileri ciddi bir gerginliğe sürüklenmiştir. Suriye konusunda dolaylı bir çatışma içerisinde bulunan Ankara ve Tahran arasındaki sorunlar bölgedeki bütün olaylara
yansımış ve iki ülke bölgede yaşanan çatışma ve rekabet alanlarının
neredeyse tamamında kendilerini karşı karşıya bulmuşlardır. İran’ın
nüfuzunu korumak veya genişletmek istediği Suriye’nin yanında Irak,
Lübnan, Yemen ve Körfez bölgesinde Türkiye hep Tahran’ın karşısında yer almış ve hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ağzından İran’ın bu “bölgeyi domine etme” çabasından duyduğu
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rahatsızlığı dile getirmiştir. Suriye ve Irak’ta Tahran’ın müdahaleci politikalarına doğrudan karşı koyan Ankara, Lübnan, Yemen ve
Körfez’de ise Suudi Arabistan’a destek vermek suretiyle İran’ın karşısında yer almıştır.
İki ülke yönetimleri, birbirlerinin Suriye ve Irak’taki faaliyetlerinin bu ülkelerdeki istikrarsızlığın asıl kaynağını oluşturduğunu
ileri sürerken, komşularındaki bu sorunların çözülmesi konusunda asıl etkili olabilecek aktörlerin kendileri olduğunu ve bunun da
ancak aralarında işbirliği yapmalarıyla mümkün olabileceğini her
geçen gün biraz daha fazla unuttular. Giderek artan şiddet, özellikle Suriye sorununun ancak daha fazla silah vermek ve askeri
destekle çözülebileceğine dair illüzyonu kuvvetlendirirken savaşın
gerçek yüzünün görülmesini engelleyen bir uyuşturucu etkisi yapan kini besledi. Bu kin sadece Suriye’de cephede savaşanları değil,
onlara destek veren yönetimleri de sardı ve birbirlerine karşı çok
ağır suçlamalar yapmalarına yol açtı. Özellikle İran tarafının Türkiye’ye yönelik eleştirilerinde çok fazla ileri giderek Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın şahsı ile kızı ve oğlunu hedef alan birtakım iftiralarda
bulunması1 Türkiye tarafında şiddetli tepkilere yol açmıştır.
İran Cumhurbaşkanı ya da hükümetinin yetkililerinden gelmese de, bu ülkenin Press TV gibi resmi ve Fars Haber Ajansı gibi
yarı resmi haber sitelerinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı
Sümeyye Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın terör örgütü DAEŞ ile
işbirliği yaptıklarına dair yalan haberler aslında üzerinde durulmayı hak ediyor. Bu çerçevede bazı soruların sorulması gerekiyor:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve ailesini karalamaya yönelik bu haberlerin yayımlanması İran’daki reformcu kanadın en üst temsilcisi olan
Cumhurbaşkanı Ruhani ve onun ekibinin desteklediği bir politika
mıdır yoksa İran’daki başka güç odaklarının tavrını mı yansıtmaktadır? İran’daki bu karalama kampanyasını yürütenlerin bu konudaki araçları nelerdir? Bu karalama kampanyaları Cumhurbaşkanı
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Erdoğan üzerinden Türkiye’nin istikrarına saldıran başka aktörlerin
politikalarıyla ne gibi benzerlikler göstermektedir ve bu benzerlik
ne anlama gelmektedir?
Şimdi bu sorulara kısa cevaplar verelim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve ailesini karalamaya yönelik bu
haberlerin yayınlanmasının arkasında kimin olduğuna bakıldığında, bu politikanın İran’da meclisi ve güvenlik ile yargı bürokrasisini
elinde tutan muhafazakarların —en azından bazı kesimlerin— sert
dış politika anlayışının bir ürünü olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Cumhurbaşkanı Ruhani’nin komşu ülkeler ve Batı ile daha
çok işbirliği eksenli bir ilişki kurmayı hedefleyen dış politik yaklaşımına karşı çıkan bu muhafazakar çevreler, İran’ın Türkiye’ye karşı
da sert politika izlemesi gerektiğini düşünmektedirler. Türkiye’nin
Suriye ve Irak’taki İran karşıtı politikalarının temel sorumlusu olarak
gördükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine saldırmak suretiyle bir yandan onu uluslararası alanda yalnızlaştırma kampanyasına
destek olmakta bir yandan da bu yolla çıkaracakları kriz sayesinde
Türkiye-İran ilişkilerinin işbirliği eksenli bir temele oturmasını engellemeyi hedeflemektedirler. Bu karalama kampanyasının arkasındaki kesimlerin kullandıkları yöntemlere gelince, bazen doğrudan
kendi kontrolleri altındaki İran medya organları üzerinden bu tür
iftira içerikli haberleri üretip yaydıkları görülürken,2 bazen dünya
basınında hiç yeri olmayan, ismi bilinmeyen, sansasyonel ve komplo teorisi içerikli haberler yayan internet sitelerindeki yalan haberlere atıf yapmak suretiyle3 ve bazen de Türkiye veya başka ülkelerdeki
marjinal politikacıların Erdoğan karşıtı söylemlerini öne çıkarmak
suretiyle4 karalama kampanyalarını yürüttükleri görülmektedir.
İran’daki bu kesimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bu
karalama kampanyalarının, Türkiye’nin Ortadoğu politikasından
rahatsızlık duyan başka çevreler tarafından da yürütüldüğü görülmektedir. Suriye konusunda Ankara ile görüş ayrılığı derinleşen
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Rusya’nın da Türkiye’ye aynı yöntemlerle, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve ailesinin DAEŞ ile bağlantısı olduğuna dair yalanlar üzerinden
saldırdığı görülmektedir. Aynı şekilde AK Parti hükümetinden ciddi rahatsızlık duyan bazı Batılı medya organlarının da Erdoğan ile
DAEŞ arasında bir ilişki olduğu yönünde algı oluşturma gayesini
taşıyan haber ve yorumlara sık sık yer verdikleri bilinmektedir. Uzun
süredir, başta Washington olmak üzere, Batı başkentlerinde AK Parti
iktidarının devrilmesi konusunda yoğun lobi faaliyetleri yürüten bu
çevreler, Batı’da en büyük tehdit olarak görülen DAEŞ ile Erdoğan
ve AK Parti arasında bir bağlantı olduğuna dair bir kanaat oluşturabilmeleri durumunda bu amaçlarına ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Erdoğan’ı devirmeleri durumunda AK Parti’yi de devirmelerinin
kolay olacağını düşündükleri için özellikle Erdoğan ve ailesini hedef
alan bir politika izlemektedirler. Aynı şeyi Türkiye’deki bazı çevrelerin de yapması, Erdoğan’ın devrilmesi uğruna Türkiye’ye çok zarar
verecek algılar oluşturma peşinde koşmaları ise düşündürücüdür.
Bu noktada sorulması gerekli bir başka soru daha vardır: İran
tarafında yürütülen bu karalama kampanyalarının Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Türkiye hükümetinin İran politikasına etkisi ne olmuştur? Yukarıda değinildiği gibi, bu konuda içeriden ve dışarıdan ağır
saldırılara maruz kalan Cumhurbaşkanı’nın tepkisi de o ölçüde ağır
olmuş, İran’a karşı politikasını giderek sertleştirmiştir. Bu konunun
iki ülke arasındaki ilişkileri ne kadar zora soktuğunu Erdoğan’ın
3 Aralık’taki Türk-İş Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma göstermiştir. Bu konuşmada, Rusya’nın kendisiyle ilgili DAEŞ iddialarına değinen Erdoğan, benzer bir sorunu İran’la da yaşadığını ve Ruhani’yi
arayarak, “Bunun bedelini ağır ödersiniz” dedikten sonra ilgili
haberleri internet sitelerinden kaldırdıklarını ifade etmiştir.5 Erdoğan’ın bu açıklamaları Tahran tarafından derhal, “Erdoğan ve
Ruhani arasındaki hiçbir görüşmede ya da telefon konuşmasında
bu tür konular gündeme gelmemiştir” ifadeleriyle reddedilmiştir.6
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Buna karşılık Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani’yle yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği hususların,
sadece kayıtlarda olmadığını, İran makamları tarafından da bilindiğini ifade ederek İran tarafının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beyanatıyla ilgili kullandıkları ifadelerin “hayretle karşılandığını” dile getirmiştir: “Söz konusu görüşmeyi yapılmamış saymak veya içeriğini
çarpıtmaya gayret etmek, sadece gayriahlaki olmakla kalmayıp, gerçekleri komşu İran halkından saklamak anlamına da gelmektedir.”7
Türkiye ile İran arasında bölge politikalarındaki farklılaşmalardan başlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin şahsiyetlerine yönelik saldırılara uzanacak şekilde genişleyen bu gerginliğin
Türk medyasına da kuvvetli bir şekilde yansıdığı ve İran’a yönelik
algının hızlı bir şekilde bozulduğu görülmüştür. “Türkiye’ye Karşı
İran Birliği” (Hilal Kaplan, Sabah, 19 Ağustos 2015), “İran’ın Korkunç Türkiye Planı” (Milliyet, 17 Ağustos 2015), “İran’ın Bölgede
Tehlikeli Oyunu” (Yahya Bostan, USA Sabah, 6 Ağustos 2015),
“İran’ın Sinsi Türkiye Planı” (Takvim, 25 Ağustos 2015), “İran’dan
Türkiye’ye Büyük Oyun” (Star, 26 Ağustos 2015), “21. Yüzyılın Şah
İsmail’i ve Türkiye-İran Savaşı” (İbrahim Karagül, Yeni Şafak, 23
Aralık 2015) başlıklı yazılarda Ortadoğu’da mezhepçi ve yayılmacı
politikalar izlemekle suçlanan İran’ın Türkiye’nin güvenliğini de tehdit ettiği ve Türkiye aleyhine algı operasyonları yürüttüğü yorumları
yapılmıştır. AK Parti hükümetinin daha beş yıl önce özellikle İran’la
kurduğu işbirliği eksenli politikaları nedeniyle bazı uluslararası ve
ulusal çevrelerce “eksen kayması” suçlamalarına maruz kaldığı düşünüldüğünde bu kadar kısa bir sürede iki ülke ilişkilerinin gelmiş
olduğu noktanın çok olumsuz olduğu tespitini yapmak gerekir.
Türkiye’de çoğunluğu hükümete yakın diye tanımlanabilecek medya organlarında İran algısının bu kadar bozulması Türkiye-İran ilişkilerinin tamirinin her geçen gün zorlaştığını göstermektedir.
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SURIYE SORUNUNUN ETKISI

Suriye sorunu Türk-İran ilişkilerini en fazla olumsuz etkileyen
konu olmaya devam etmiştir. Türkiye, Suriye’de Esed yönetimine
karşı savaşan ılımlı İslamcılar ve Özgür Suriye Ordusu’na desteğini sürdürürken, Tahran yönetimi sadece Esed yönetimine mali
ve askeri teçhizat desteği vermekle kalmamış, gerek Lübnan’daki
Hizbullah’ı Suriye’de savaştırarak gerekse Irak ve Afganistan gibi
ülkelerdeki Şii gruplardan oluşturduğu gönüllü silahlı birlikleri
Suriye cephesine göndererek savaşın doğrudan parçası olmaya
devam etmiştir. Ayrıca 2015 yılında da çok sayıda İranlı askerin
Suriye’de savaşırken hayatını kaybettiğine dair haberler medyada
yer almıştır. Bu şekilde temsilciler üzerinden Suriye cephesinde
mücadele içerisinde olan Türkiye ve İran, söylem düzeyinde de birbirlerine üstünlük kurmaya çalışmışlar ve karşılıklı olarak birbirlerinin Suriye politikalarını eleştirmişlerdir. Ankara, Esed yönetimine
verdiği destek nedeniyle Tahran’a ağır suçlamalarda bulunurken,
Tahran yönetimi de Ankara’nın Suriye’deki muhaliflere olan desteğini eleştirmiş ve Türkiye’nin Suriye’ye müdahale olarak gördüğü girişimlerine karşı çıkmıştır. İran’ın karşı çıktığı bu girişimlerden biri Şubat ayında yaşanan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı
Karakolu’nun Suriye içlerinden Türkiye sınır bölgesine taşınmasının sağlandığı Şah-Fırat Operasyonu olmuştur.
Türkiye’nin 22 Şubat tarihinde 50 tank ve 500’den fazla askeri
Suriye topraklarına sokarak gerçekleştirdiği bu operasyon Tahran
tarafından Suriye’nin egemenliğinin ihlali olarak görülürken,8 İran
Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Komşularının Suriye’ye yaptığı askeri müdahaleler sorunu daha fazla karmaşıklaştıracak” ifadeleriyle operasyona karşı çıkmıştır.9 Bu
açıklamalar Tahran yönetiminin, Türkiye’yi tamamen Suriye gelişmelerinin dışında tutmaya yönelik politikasının bir tezahürüydü.
Aynı şekilde Türkiye’nin de İran ve onun Lübnan’daki en önemli
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aracı Hizbullah’ın Suriye’deki varlığından duyduğu rahatsızlığı zaman zaman dile getirdiği görülmüştür. Başbakan Davutoğlu’nun
Mart ayı başında BM Genel Sekreteri ile görüşmesi ve G20 çerçevesinde temasları kapsamında bulunduğu New York’ta Dış Politika
Konseyi’nde (CFR) yaptığı konuşmada, Suriye’deki yabancı savaşçıların önlenmesine dair Türkiye’nin politikalarını anlatırken İran
ve onun tarafından yönlendirilen örgütlerin savaşçılarının ve yetkililerinin Suriye’deki varlığına dikkat çekip bunların engellenmesi
için çağrıda bulunması bunun örneğini oluşturur: “Evet, hepimiz
yabancı savaşçılara karşıyız. Ama Lübnan’dan gelen, rejimi destekleyen yabancı savaşçılar olan Hizbullah’ın varlığına karşı yeterince şey
yapıyor muyuz? Rejimi destekleyen, Irak’tan gelenlere karşı yeterince şey yapıyor muyuz? Suriye’de savaşmak için yetkililerini yollayan
bazı ülkeler konusunda yeterince şey yapıyor muyuz?”10
İran’ın bölgedeki faaliyetlerini bu şekilde eleştiren Davutoğlu aynı gezisi sırasında Time dergisine verdiği mülakatta, İran’ın
Irak’taki politikasını da eleştirmiş ve Suriye’de olduğu gibi, Irak’ta
da Şii milislerin faaliyetlerinin DAEŞ’in varlığı gibi bir tehdit oluşturduğunu ifade etmiştir. Irak’taki Sünni nüfusun ağırlıkta olduğu
bölgelerin DAEŞ’in elinden kurtarılmasına yönelik operasyonlarda
Şii milislerin öne çıkmasının mezhep savaşı riskini artırdığını dile
getirmiştir: “IŞİD, Tikrit ya da Musul’u terkeder ve yerine Şii milisler gelirse mezhep savaşları çıkabilir. Bu yüzden tüm bu Sünni
nüfuslu kentler, şehrin sakinleri tarafından özgürleştirilmeliler.”11
Yine Mart ayı içerisinde bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
İran’a yönelik suçlamaları Ankara ile Tahran arasındaki olumsuz havanın giderek ağırlaşmasına yol açmıştır. Erdoğan, Suudi
Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin İran destekli Husilere
karşı Yemen’de başladıkları hava operasyonlarını değerlendirirken,
İran’ın bu konudaki eleştirilerinin yersiz olduğunu, kendisinin
Suriye ve Irak’ta yaptığı gibi izlediği yayılmacı politikayı Yemen’de
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de sürdürmesinin olayları bu noktaya getirdiğini ifade eden sözler
söylemiştir: “Burada İran bölgeyi kendine domine etmenin gayreti
içerisindedir. Buna müsaade edilebilir mi? Bu bölgede birçok ülkeyi bizi de Körfez ülkelerini de hepsini rahatsız etmeye başlamıştır.
İran’ın bu bakışının değişmesi lazım. Yemen’den kuvveti gücü neyi
varsa çekmesi lazım. Aynı şekilde Suriye’den Irak’tan çekmesi lazım.
Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekir.”12 İran’ın
bir yandan İslam devleti olduğunu iddia ederken bir yandan da
Suriye’de 300 bin insanın katili olan Esed yönetimine destek vermesini ve Irak’ta devrim muhafızları yoluyla mezhep temelli politika izlemesini eleştiren Erdoğan, “İlginçtir gönderdikleri elemanları
oralarda özel fotoğraflar çektirmek suretiyle kendilerini ayrıca lanse
ediyorlar” ifadeleriyle Kasım Süleymani gibi İranlı komutanların
bu ülkelerdeki açıktan faaliyetlerine tepkisini dile getirmiştir.13
Erdoğan’ın, önceden planlanmış İran ziyaretinden yaklaşık on
gün önce bu eleştirilerde bulunması ve İran tarafından sert tepkiler alması bu ziyaretin artık gerçekleştirilemeyeceği yorumlarının
yapılmasına yol açmıştır. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad
Zarif, “Türkiye’nin Ortadoğu’da yanlış politikalarla bölgede onarılmaz hasara neden olduğunu öne sürerken”, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanvekili Mansur Hakikatpur,
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ile ilgili sözlerinin ardından Nisan ayında İran’a yapacağı ziyaretin iptal edilmesini” istemiştir.14
Aynı komisyonun başkanı Alaaddin Burucerdi, Türkiye’nin doğru bir yolda olmadığını ileri sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
İran’ın Şia egemenliği peşinde olduğu yönündeki iddialarının kesinlikle yanlış olduğunu ve Türkiye’nin Ortadoğu politikasının
başarısızlığını ifade etmiştir: “Türkiye’nin son yıllarda izlediği politikayı bir zincir olarak düşünürsek bu zincirin birçok halkasında Ankara başarısızlığa uğramıştır. Suriye, bunun en açık örneklerinden biridir. Ankara, Suriye yönetiminin değişmesini isterken
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yenilgiye uğradı. Irak’ta da benzer bir durumla karşılaştı.”15 Türkiye’nin Tahran Maslahatgüzarı Barış Saygın İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrılıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran konusunda kullandığı ifadelere açıklık getirilmesi istenirken, İran Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Marziye Efham, Erdoğan’ın sözlerinin “Teamüllere aykırı ve uygunsuz olduğunu” ve Türkiye’den bu konuda “ikna edici
ve açık” bir yanıt istediklerini ifade etmiştir. İran’ın bölgeye yönelik yaklaşımı ve komşularıyla ilişkisinin barış ve istikrardan yana
karşılıklı saygıya dayalı işbirliği üzerine kurulduğunu dile getiren
Afham, “İran ve Türkiye’nin bu hedefe ulaşmak için yeterli potansiyele sahip olduğuna inandıklarını” da ekleyerek Ankara ile gerilimi
fazla tırmandırmak istemediklerini de göstermiştir.16
Nitekim Türkiye tarafı da gerilimi daha fazla tırmandırmama
yolunu seçmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran tarafında kendisinin
Tahran gezisinin iptaline dair açıklamaları yapan kişilerin kendisinin muhatabı olmadığını ve bu ziyarete kendisinin karar vereceğini
açıklayarak ziyaretin planlandığı gibi yapılacağını ifade etmiştir.17
7 Nisan’da gerçekleşen ziyarette taraflar daha çok ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları üzerinde dururken iki ülke arasında gerginliği artıracak Suriye gibi çatışma alanları fazla gündeme
gelmemiştir.18 Bu, her iki ülkenin de sorun olan alanların, sorun
yaşanmayan alanlarda işbirliği yapılmasını engellememesi üzerine
kurulu siyasal yaklaşımlarının bir sonucuydu. Ancak sorun alanlarının giderek artması ve derinleşmesi bu politikanın uygulanmasını
her geçen gün zorlaştırmaktadır.
Ancak yıl içerisinde Suriye konusu Türkiye-İran ilişkilerini en
fazla gölgeleyen sorun olmaya devam etmiş, Tahran Türkiye’nin,
Ankara da İran’ın Suriye’ye yönelik müdahalelerinden duydukları
rahatsızlığı dile getirmeye devam etmiştir. Türkiye’nin, Suriyeli mülteciler için Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye dair tartışmaların yoğunlaştığı yıl ortasında, Tahran’daki bazı
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çevrelerden, böyle bir uygulamanın Suriye’nin içişlerine karışmak
olacağını ileri süren açıklamalar gelmiştir. Türkiye konusunda genellikle olumsuz açıklamalarıyla bilinen İran Meclisi Ulusal Güvenlik
ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanvekili Mansur Hakikatpur, “Türk
ordusunun doğrudan Suriye savaşına girmesi ve burada oluşturulacak olası tampon bölgesi, Türkiye’deki yeni Osmanlı teorisyenlerinin
yapacağı büyük bir hata olur” ifadeleriyle tampon bölge tartışmalarına karşı çıkmış ve “Suriye’nin Türk askerlerinin mezarlığına dönüşmesini istemeyiz” sözleriyle de Türkiye’yi tehdit etmiştir.19
İran, PYD’nin ilerleyişini engelleme gayesiyle Türkiye’nin
Suriye’ye müdahale etmesine de karşı çıkmıştır. Bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli, Haziran sonunda Türk gazetecilerle yaptığı bir toplantıda, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan Kürt
koridoruna dair haberlerin Türkiye’yi Suriye iç savaşına çekmeyi
amaçlayan bir komplo olduğunu ileri sürerek, Türkiye ve İran’ın
Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması konusunda birlikte hareket etmesi çağrısında bulunmuştur.20
Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölgenin sadece Suriyeli mülteciler için değil, aynı zamanda PYD’nin
bu bölgeleri kontrol etmemesini de hedeflediğini bilen Bikdeli, bu
açıklamalarıyla Ankara’nın her ne sebeple olursa olsun Suriye’ye askeri müdahalesinin yanlış olacağını ifade ediyordu. Çünkü güvenli
bölge uygulaması böyle bir askeri müdahaleyi zorunlu kılacaktı.
Tahran yönetimi, Ankara’nın Suriye’ye müdahalesine karşı bu
duruşunu Türkiye’nin DAEŞ’e karşı operasyonlar çerçevesinde bu
örgütün Suriye topraklarındaki hedeflerini vurması konusunda
da sürdürmüştür. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marziye Efham
Temmuz sonunda yaptığı bir basın açıklamasında gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine, “Terörizme karşı etkin bir mücadele için devletlerin çok boyutlu işbirliği yapması gerekiyor ancak bu aynı zamanda
ülkelerin milli egemenliğine saygı gösterilerek uluslararası hukukun
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temel ilkelerine uygun olarak yapılmalı” şeklindeki sözleriyle, Türkiye’nin bu operasyonlar sırasında Şam yönetiminden izin almamasını
eleştirmiştir.21 İran’ın teröre karşı uluslararası işbirliğini olumlu karşıladığını ifade eden Efham, Türkiye’nin “tek başına hareket etmek
yerine bölge ülkeleriyle işbirliği içinde hareket etmesi durumunda
DAEŞ’e karşı daha etkin mücadele edilebileceğini” savunmuştur.22
Ağustos ayı başında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir
telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin
DAEŞ ve PKK’ya karşı Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği hava operasyonları hakkında bilgi vermiştir. Suriye ve Irak’taki istikrarsızlık
ve kaos ortamının komşu ülkeleri olumsuz etkilediğine dikkat çeken Erdoğan, terör saldırıları karşısında Türkiye’nin BM Şartı’nın
51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullandığını ve atılan
adımlar hakkında BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bilgilendirildiğini ifade etmiştir. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de, Türkiye’deki
terör saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü
duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında Türkiye halkına başsağlığı dileklerini iletmiştir.23 İran Cumhurbaşkanı aynı görüşmede Türkiye’yi, “bölgede terörizmi yok etmek için
karşılıklı yardımlaşma ile ortak bir plan hazırlamaya ve müşterek
bir çözüm bulmaya” çağırıp, Ankara ile Tahran arasındaki ilişkilerin
derinleştirilmesinin “çok büyük anlam taşıdığını” ifade etmiştir.24
Suriye üzerinden ciddi bir rekabet içerisinde bulunan Türkiye
ve İran’ın, sınırlı da olsa bazı durumlarda bu ülkedeki savaşın insani
bilançosunun azaltılması konusunda işbirliği yapmaları söz konusu
olmuştur. Ağustos ayı ortasında, Lübnan sınırı yakınındaki Suriye
ordusu ve Hizbullah’ın kuşatması altında bulunan Zabadani kasabası ve Fetih Ordusu’nun kuşatması altındaki İdlib’e bağlı Fua ve
Kefraya köylerindeki çatışmaların 48 saatliğine durdurulması konusunda sağlanan ateşkeste Tahran ve Ankara’nın arabuluculuğunun etkisi olmuştur.25
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Eylül ayının sonunda Rusya’nın Suriye’de muhaliflere karşı hava
saldırılarına başlaması, Esed yönetimini ayakta tutmak konusunda zorlanan İran tarafından büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Tahran, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marziye Efham’ın, “İran,
Rusya’nın Suriye’deki silahlı terör gruplarına karşı askeri operasyonunu terörle mücadele doğrultusunda ve bölgede terörden kaynaklanan mevcut krizin çözümü yolunda atılmış bir adım olarak
görüyor” şeklindeki sözleriyle Rusya’nın savaşa müdahil olmasına
destek verirken,26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran’ın birlikte hareket edip Suriye yönetimi tarafından uygulanan devlet terörüne destek verdiğini ve bu politikalarının hesabını tarih önünde
vereceklerini ifade etmiştir.27 İran, Rusya’nın Suriye savaşına katılmasından memnun olurken Türkiye bu gelişmeden çok rahatsız
olmuş, bunu Suriye’deki muhaliflerin olduğu kadar kendi aleyhine
bir gelişme olarak yorumlamıştır. Rus savaş uçaklarının 5 Ekim’de
Türk hava sahasını ihlal etmesi Ankara’nın bu endişelerinin haklı
olduğunu doğrulamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile birlikte
İran’ı da suçlamaya devam etmiştir.28
Suriye üzerinden Türkiye karşısındaki İran ve Rusya işbirliği
24 Kasım’da Türkiye’nin bir Rus savaş uçağını düşürmesi olayında da kendini göstermiştir. İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı
Tuğgeneral Mesud Cezayiri, “Rusya, uçağı düşürüldü diye Suriye’deki aktif konumunu bırakmayacak” açıklamasını yaparken29 Meclis
Başkanı Ali Laricani, “Rusya’ya karşı Türkiye’nin yaptığı eylem
büyük bir hataydı. ABD Cumhurbaşkanı Barack Obama’nın eylemi desteklemesi ise daha da büyük bir hata olmuştur” ifadeleriyle
Ankara’nın politikasını eleştirmiştir.30 Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı bu sorun sırasında İran’ın Rusya’dan yana bir tavır izlemesi
Başbakan Davutoğlu tarafından, “Biz İran’ı en zor günlerinde yalnız bırakmadık. Ama onlar en haklı olduğumuz bir konuda bizi
yalnız bırakırlarsa köklü İran-Türkiye dostluğuna zarar vermiş
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olurlar. Bütün dünya İran’ın karşısındayken biz BM’de Brezilya ile
birlikte ambargolara karşı el kaldırdık” sözleriyle eleştirilmiştir.31
2015 yılı sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Aralık’ta
Birlik Vakfı’nın 30. Yıl kutlamalarında yaptığı konuşmada, Suriye
konusunu değerlendirirken yeniden İran’ı mezhepçi politika izlemekle suçlamıştır. “İran mezhepçilik gayesiyle Esed’in arkasında
durmasaydı belki bugün Suriye diye bir meseleyi konuşuyor olmayacaktık” sözleriyle İran’ın Suriye politikasını ağır bir şekilde eleştiren Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi El Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta da Rusya, Suriye, İran ve Irak’ın DAEŞ’le
mücadele etmek için Bağdat’ta kurduğu koordinasyon merkezinde Türkiye’nin de bulunması için Rusya’dan gelen teklifi Suriye
Devlet Başkanı Beşşar Esed’den dolayı reddettiğini açıklamıştır.32
Tahran’dan bu açıklamalara cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabiri Ensari, haftalık basın toplantısında,
“İran İslam Cumhuriyeti konusunda böyle bir edebiyatın belli siyasi hedefler ve bölgesel çekişmeler çerçevesinde kullanılmasının ilk
kez olmadığını” söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz başkalarının sözlerinden sorumlu değiliz ancak İran’ın bu bağlamdaki politikası temel ilkelere dayalıdır. İran’ın Suriye’ye yönelik politikası
ise, Suriye halkının kendi kaderini belirleme gibi yasal ve meşru
hakkına dayalıdır.”33
IRAK KONUSU

Türkiye ile İran yönetimleri 2015 yılında Irak’ta yaşanan bazı
gelişmeler nedeniyle de karşı karşıya gelmişlerdir. Irak’ta fazla mezhepçi bir politika izlemek suretiyle Sünni Araplar ve Kürtleri ülke
siyasetinden dışlayan ve bu şekilde ülkenin kaosa sürüklenmesine yol açmakla suçlanan Nuri Maliki’nin yerine başbakan olan
Haydar Abadi döneminde de durum düzelmemiştir. ABD ile İran
arasında kurulan dengenin bir ürünü olarak Bağdat’ta başbakanlığı
üstlenen Abadi döneminde de İran’ın Irak üzerindeki etkisi artarak
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devam etmiştir. Şii ağırlıklı Bağdat yönetiminin Barzani liderliğindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) karşı politikaları
bu yönetimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye’yi rahatsız etmiştir.
Bağdat yönetimi ve Kuzey Irak’taki muhalif aktörlerin, İran’ın
etkisiyle IKBY’de görev süresi dolan Barzani’nin liderliğini tartışmaya açması Ankara tarafından, İran’ın Kuzey Irak’ta da kendi
nüfuzu altında bir yönetim oluşturma çabasının bir ürünü olarak yorumlanmıştır. İran’ın, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olan
Barzani yönetimine karşı KYB ve Goran Hareketi’nin yanında
PKK ile de birlikte hareket ettiğine dair haberler Türk medyasında
yer almıştır.34 Buna karşılık İran yönetimi de Türkiye’nin Barzani
yönetimiyle kurduğu sıkı ilişkiler yoluyla IKBY üzerinde etkisini artırmasından ve PKK ile çatışmaların yeniden başlamasının
ardından, Irak yönetiminden izin almadan bu örgütün Kuzey
Irak’taki hedeflerine yönelik saldırılarından rahatsızlık duymuştur. Bu konuda İran medyasında çok sayıda haber yapılmış ve
Türkiye’nin operasyonları eleştirilmiştir.35 Irak Başbakanı Abadi
de aynı şekilde Türkiye’nin operasyonlarının Irak’ın egemenliğinin
ihlali anlamına geldiğini ileri sürerek Ankara’nın kendi ülkesindeki
PKK hedeflerine yönelik saldırılarına atıfta bulunmuştur.36
Irak yönetiminin DAEŞ’e karşı mücadelede yararlandığı Haşdi
Şabi milislerinin faaliyetleri de Türkiye’nin rahatsızlığına ve bu açıdan İran’a eleştiri yöneltmesine neden olmuştur. İran destekli olduğu düşünülen bu Şii milis güçlerinin Sünni Arapların yoğunluklu
olarak yaşadığı yerleşim yerlerinin DAEŞ’ten kurtarılması sırasında
bölge halkına yönelik saldırıları ve düşmanca tutumlarının Irak’taki
mezhepsel ayrılıkları derinleştireceğinden ve ülkeyi daha büyük çatışmalara sürükleyeceğinden endişe duyan Türkiye bir yandan Irak
yönetimini dikkatli davranmaya çağırırken bir yandan da İran’ı bu
konuda Bağdat’ı yanlış yönlendirmemesi konusunda uyarmıştır.
Başta Kasım Süleymani olmak üzere, İran Devrim Muhafızları’nın
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çok sayıda mensubunun Irak’taki faaliyetleri Ankara’da, İran’ın
giderek artan bir şekilde Irak siyasetine nüfuz ettiği ve bu “yayılmacı” siyasetin Ortadoğu’yu yeni çatışmalara sürükleyeceği endişesinin oluşmasına yol açmıştır. Bu endişe farklı şekillerde başta
Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere devletin değişik yetkililerinin ağzından dile getirilmiştir.37
Yıl içerisinde Irak’ta Türkiye aleyhine yaşanan bazı olumsuz gelişmelerde ve Bağdat’tan gelen bazı olumsuz açıklamalarda Tahran
yönetiminin etkisi olduğu düşünülmüştür. Bu çerçevede Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin Ağustos
ve Kasım aylarında Türkiye’yi hedef alan sözleri Ankara’da rahatsızlık yaratmıştır. Ağustos ortasında, Musul’un DAEŞ tarafından ele
geçirilmesini soruşturmakla görevli meclis komisyonunun Maliki
ve üst düzey bazı bakan ve bürokratların bu olayda sorumlulukları olduğu ve yargılanmaları gerektiği sonucuna varması üzerine,38 suçu üzerinden atmak isteyen Maliki, Musul’un düşmesinin
Türkiye ve IKBY’nin bir komplosu olduğunu iddia etmiştir.
Tahran’da bulunduğu sırada yaptığı açıklamalarda Maliki, Kürt
Peşmergelerin Türkiye’nin telkinleriyle Musul’dan çekilmesinin
kentin DAEŞ tarafından ele geçirilmesi sonucunu doğurduğunu
ve Türkiye’nin DAEŞ’e destek verdiğini ileri sürmüştür.39 Bu iddialar Türkiye tarafında sert tepkilere yol açmıştır. Irak Büyükelçisi
Dışişleri Bakanlığı’na çağrılıp Türkiye’nin itirazları kendisine iletilirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, uyguladığı baskıcı,
ayrımcı ve dışlayıcı politikalarla Irak’ın içinde bulunduğu kriz ortamının baş mimarı olarak tanımladığı Maliki’nin Türkiye’yi DAEŞ’e
destek olmakla itham eden “akıl dışı” sözlerinin ciddiye alınacak
hiçbir yönü bulunmadığını ifade etmiştir: “(Maliki’ye) Emrindeki
70 bin kişilik Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin, sayısının 1.500
olduğu ifade edilen DAEŞ’e bir gün içinde Musul’u teslim ederek
kaçtığını, Musul’un kaybedilmesinin sorumluları arasında en ön
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sırada bu zatın gösterildiğini hatırlamakta fayda vardır. Türkiye’nin
uluslararası koalisyonla birlikte DAEŞ’le mücadelesi ve bu çerçevede
Irak’a siyasi, askeri ve insani mecralarda sunduğu giderek artan katkıları apaçık ortadayken, Irak’ın üçte birinin DAEŞ tarafından ele geçirilmesi, onbinlerce kişinin ölümü ve milyonlarcasının da evsiz kalmasında büyük rolü bulunan Maliki’nin suçluluk duygusu içindeki
hezeyanlarının ciddiye alınması söz konusu dahi olamaz.”40 Maliki,
Kasım ayı sonunda Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı uçak krizi sırasında
da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ağır suçlamalarda
bulunmuş,41 Aralık ayında yaşanan Başika krizi sırasında da, “Ankara,
Irak’ın bir sürü problemle uğraşmasını fırsat bilerek Musul’u Irak’tan
ayırmaya çalışıyor” şeklindeki açıklamasıyla Türkiye’yi suçlamıştır.42
Başika krizi sırasında Türkiye ile Irak arasında yaşanan gerginlik aslında İran’ın Ankara ile Bağdat arasındaki ilişkileri ne kadar
olumsuz etkilediğinin göstergesi olarak okunabilir. Peşmergenin ve
DAEŞ’e karşı mücadele edecek Irak askerlerinin eğitimi amacıyla
Irak hükümetinin izniyle kurulan Başika kampındaki Türk askerlerinin güvenliği için asker sayısının artırılmasının Bağdat tarafından büyük tepkiyle karşılanması İran’ın nüfuzunun ne kadar arttığını göstermekteydi. Türkiye’nin Irak topraklarındaki varlığını ve
Barzani yönetimiyle kurduğu iyi ilişkileri kendi etkisi açısından
tehdit olarak gören Tahran yönetimi üç koldan Ankara’nın Irak’ta
asker artırımına karşı çıkmıştır: Kendi açıklamalarıyla, Irak hükümetine yaptırdığı açıklamalarla ve kendi etkisi altındaki Şii milislere
yaptırdığı açıklamalarla.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan,
Türkiye’nin Musul’un Başika bölgesine asker göndermesini “yanlış
bir hareket” olarak değerlendirerek, bu tip davranışların terörizmle mücadeleye yardımcı olamayacağını ve bölgedeki kaosu daha da
tırmandıracağını ileri sürmüştür: “Ülkelerin terörizme karşı mücadelesi, Irak yönetimiyle koordineli olarak merkezi hükümetten izin
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alınarak yapılmalı, aksi takdirde bölge güvenliğine aykırı bir hareket olur.”43 Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin sözcüsü tarafından
yapılan açıklamada, Türkiye’nin Başika’ya asker sevkiyatının izinsiz yapıldığı, Irak’ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiği, Irak’ta
DAEŞ’e karşı mücadeleyi yalnızca Iraklı güçlerin yürüttüğü ileri
sürülüp DAEŞ petrolünün Türkiye üzerinden kaçırıldığı iddia edilmiştir.44 Başbakan Abadi de, Türkiye’nin 48 saat içerisinde askerlerini çekmemesi halinde BM Güvenlik Konseyi’ne başvurmak dahil
olmak üzere her yolu deneyeceklerini ifade etmiştir.45 Irak Dışişleri
Bakanı İbrahim Caferi ise daha da ileri giderek, “Egemenliğimiz
için savaşmak zorunda kalırsak da buna başvurabiliriz” sözleriyle
Türkiye’nin Irak’taki askeri varlığına tahammül etmeyeceklerinin
işaretini vermiştir.46 İran’a yakın Şii milisler de yaptıkları açıklamalarla Türkiye’nin Irak topraklarından çekilmemesi durumunda
hedef olacağı tehdidinde bulunmuşlardır.47
Bağdat’ın bu sert tepkisi Ankara’da İran ve Rusya’nın etkisine ve Irak’ın da İran-Rusya-Esed blokuna dahil olmasına bağlanmıştır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat’ın “bazı komşuların etkisiyle” bu şekilde tepki verdiği yorumunu yaparken,48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Rusya, İran, Suriye ve Irak
arasında oluşturulan ittifaka katılmadığı için Bağdat’ın Başika krizini çıkardığını ima etmiştir.49 Kriz sırasında İran ve Rusya’dan gelen açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrular nitelikteydi.
Tahran’ın yukarıda değinilen açıklamalarının ardından Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Irak’ta “küstahça” davrandığını ileri sürerek bu konuda ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun bölgedeki “kibirli” politikalarından cesaret aldığını
iddia etmiştir.50 Ancak ABD’nin, Türkiye’nin Başika konusunda
Bağdat hükümeti ile yaşadığı sorun konusundaki tavrının hiç de
Lavrov’un iddia ettiği gibi olmadığı, Washington yönetiminin
Türkiye’yi askerlerini çekmeye ve Irak’la olan krizi sona erdirmeye
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zorladığı görülmüştür.51 Karşı tarafta Moskova, Tahran, Şam ve Bağdat arasında oluşan bloka karşı ABD ile Türkiye’nin aynı safta yer
almadığı ve birçok konuda politikalarının örtüşmediği söylenebilir.
Başika krizi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misafiri olarak 10 Aralık’ta Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiren IKBY Başkanı
Mesut Barzani’nin temasları sırasında başta enerji konusu olmak üzere Ankara ile Erbil arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi52 Bağdat
ve Tahran’ın bu konudaki sert politikasını açıklayan bir husus olarak
göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye ile IKBY arasında atılan bu
adımlar hem Türkiye’nin enerji ithalatı konusunda İran ve Rusya’ya
olan bağımlılığını azaltacak hem de Tahran ile Bağdat’ın IKBY üzerindeki kontrol sağlama çabalarını daha fazla sekteye uğratacaktır.
EKONOMIK İLIŞKILER

Türkiye ile İran ilişkilerinde 2015 yılında gerginliğin artması ekonomik alanda da kendisini iyice hissettirmeye başlamış ve iki ülke
arasındaki ticaret hacmindeki düşüş devam etmiştir. 2013 yılında
başlayan düşüş böylece üçüncü yılında da kesintisiz bir şekilde sürmüştür. 2015 yılında Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi 10 milyar doların altına düşerek 2008’deki seviyenin de gerisine düşmüştür.
Arap Devrimleriyle birlikte iki ülke arasında siyasal ve güvenlik alanlarında yaşanan sorunların ekonomik ilişkileri ipotek altına alması
yüzünden, 30 milyar dolara çıkarılması planlanan ticaret hacminin
giderek azalması hem Türkiye hem de İran’ın küresel güç olma konusundaki hedefleri açısından ciddi problemlere işaret etmektedir.
Türkiye-İran ticaretine yakından bakıldığında, son dönemde
yaşanan krizlerden İran’ın Türkiye’ye ihracatının daha fazla etkilendiği, Türkiye’nin İran’a ihracatındaki düşüşün ise sınırlı kaldığı görülmektedir. İran’a yönelik Amerikan yaptırımları yüzünden
bu ülkeden yapılan ithalatın büyük ölçüde altın ihracatı yoluyla
ödendiği 2012 yılındaki rakam bir kenara bırakıldığında, 2011 yılında 3,5 milyar dolar olan ihracat 2015 yılında 3,6 milyar dolar
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Grafik 1: Türkiye’nin İran’la Dış Ticareti 2002-2015 (milyon dolar)
Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.

seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna göre, 2011 yılına göre bir azalış
söz konusu olmasa da, 2013’ten itibaren az miktarda ancak sürekli bir azalış olmuştur. Bu azalış miktarı çok yüksek oranda olmasa da, 2023 hedeflerinden bahseden Türkiye için İran gibi büyük
bir komşusu ile ticaretinin hızlı bir şekilde artmaması da bir kayıp
olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, bu konuda yaşanan geriye
gidişler önemli kayıptır.
İran’dan yapılan ithalattaki kayıplar ise çok daha yüksek boyutlara ulaşmıştır. 2015 yılında bu ülkeden yapılan ithalattaki
6 milyar dolarlık rakam üst üste yaşanan dördüncü gerilemeye işaret ediyordu ve 2007 yılındaki 6,7 milyar dolarlık ithalatın da gerisine düşüldüğünü göstermekteydi. Bu hızlı düşüşte, Türkiye-İran
siyasi ilişkilerinde yaşanan gerginlikler kadar, nükleer sorunun giderilmesi konusunda imzalanan anlaşmaya rağmen İran’a uygulanan
yaptırımların 2015 yılında henüz kalkmamış olması ve petrol fiyatlarında yaşanan önemli düşüşün de etkisi olmuştur. 2014 yılında
8,4 milyar dolar olan İran’dan “mineral yakıtlar” ithalatının 2015
yılında 4,9 milyar dolara düşmesi bu etkiyi açık bir şekilde göstermektedir. İran’a karşı uygulanan ekonomik yaptırımların 2016
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Ocak ayından itibaren kaldırılması ve bu ülkenin başka ülkelerdeki değeri 100 milyar doları bulduğu tahmin edilen dondurulmuş
varlıklarının serbest bırakılmasının Türkiye-İran ekonomik ilişkilerine de olumlu yansıyacağı ve siyasi alanda yaşanan krizlere rağmen 2016 yılında iki ülke ticaret hacminin önemli artış göstereceği
beklenmektedir. Ancak iki ülke arasında 1 Ocak 2015 tarihinde
yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması’nın Türkiye-İran ticaretinde 2015 yılında ümit edilen iyileştirmeyi sağlayamaması ve hatta
bu açıdan geriye gidiş yaşanması bu konudaki beklentilerin fazla
abartılmaması gerektiğini de göstermektedir.
Türkiye-İran ticaretinde öne çıkan ürünlerin neler olduğuna
bakıldığında ise, İran’ın Türkiye’ye ihracatında petrol ve doğalgazın
payının yaklaşık yüzde 80 oranında olduğu, geri kalan ürünlerin
önemli bölümünü ise plastik mamulleri, bakır ürünleri ve gübrelerin oluşturduğu görülmüştür. Türkiye’nin İran’a ihracatında ise
kıymetli taşlar, kazan, makine, plastik mamulleri, ahşap eşya ve
elektrikli makinalar ön plana çıkmıştır.
Türkiye’nin İran ile Ticaretinde En Fazla Öne Çıkan
Ürün Grupları (2015-dolar)53
Ürün Grupları
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler

İhracat

İthalat

2.986.579

4.900.536.272

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar

889.980.149

500

Plastik mamulleri

186.184.981

463.793.056

Kazan, makina ve cihazlar, aletler, parçaları

423.020.986

12.308.730

17.468.268

193.942.676

Bakır ve bakırdan eşya
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü

169.277.066

177.891

Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları

157.991.297

3.039.952

Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

133.356.633

1.291

Sentetik ve suni devamsız lifler

120.427.041

6.465.132

4.764.097

100.425.254

3.665.216.617

6.096.264.771

Gübreler
Toplam İhracat ve İthalat
Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
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İki ülke ekonomik ilişkileri açısından 2015 yılında yaşanan en
önemli gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği Tahran ziyareti olmuştur. Daha çok ekonomik işbirliği
konularının öne çıkması beklenen bu ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’ı yayılmacı politika izlemekle suçlaması iki
ülke arasında önemli bir gerginliğe yol açmış ve hatta gezinin iptal
edileceği yönünde spekülasyonlara neden olmuştu.54 Ancak bu spekülasyonlara rağmen Erdoğan’ın ziyareti gerçekleşmiş ve iki ülke
arasında sekiz anlaşma imzalanmıştır. İran Cumhurbaşkanı Ruhani
ile görüşmesinin ardından yapılan basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik alanda ilişkilerin istenen hızda gitmediğini ifade ederek, iki ülke arasında belirlenen dış ticaret hedefi
olan 30 milyar doların gerisinde kaldıklarını ancak bu konuda birlikte hareket edip bu hedefe ulaşmaları gerektiğinin altını çizmiştir.
Türkiye’nin İran’dan satın aldığı doğalgaz fiyatının yüksekliği
konusunda şikayetlerini de dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İran’ın toplam doğalgaz ihracatının yüzde 95’ini alan Türkiye’nin
en pahalı gazı İran’dan aldığını, bu fiyatın aşağı çekilmesi durumunda Türkiye’nin aldığı miktarı artırmasının mümkün olacağını ifade
etmiştir.55 İran’dan alınan doğalgaz fiyatının yüksekliği iki ülke arasında tahkim konusu olmuş, bu konuda Tahran’dan beklediği indirimi alamayan Ankara uluslararası tahkime başvurmuştu.56 2015
sonuna kadar uluslararası tahkim mahkemesi bu konudaki kararını
henüz açıklamamıştı. Ulaşım sektöründe bürokrasiden kaynaklanan engellerin aşılması için çaba sarf etmeleri gerektiğinin de altını
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin turizm konusundaki
tecrübesini de İran ile paylaşmak istediğini, özellikle kültürel turizmi yaygınlaştırmak için Tahran ile işbirliğine hazır olduğunu
ifade etmiştir. İki ülke arasındaki ticarette de dolar ya da avro gibi
yabancı paraların kur baskısı altında kalmamak için doğrudan lira
ve riyalin kullanılması önerisini tekrarlayan Erdoğan coğrafi olarak
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birbirine bu kadar yakın olan Türkiye ve İran’ın ekonomik alanda
daha sıkı işbirliği yapmasını arzuladıklarını dile getirmiştir.57
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, karşılıklı yatırımların konuşulduğu çok güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek,
bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın ortadan kaldırılması, sınır güvenliği ve terörizme karşı mücadele konularının da konuşulduğunu
ve iki ülke arasındaki ticaretin daha önce planlandığı gibi, 30 milyar
doların üzerine çıkarılmasını istediklerinin altını çizmiştir.58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran gezisinde gündeme gelen
doğalgaz meselesine ilişkin yıl içerisinde bazı gelişmeler yaşanmış ancak istenilen sonuç alınamamıştır. Ekim ayı içerisinde İran
Milli Petrol Şirketi’nin Uluslararası İlişkiler Direktörü Azizullah
Ramazani, doğalgaz fiyatında Türkiye ile aralarında devam eden
anlaşmazlığın çözülmesi için müzakerelerin sürdüğünü söylemiş ve
Türkiye’nin satın aldığı doğalgaz miktarını artırması durumunda
daha düşük fiyatla alım yapabileceği yönündeki İran görüşünü tekrar dile getirmiştir.59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından
anlaşıldığı gibi, Türkiye de İran’ın fiyatı düşürmesi durumunda bu
ülkeden daha fazla doğalgaz alabileceğini söylüyor ancak taraflar,
Türkiye’nin aldığı gaz miktarını artırması durumunda fiyatın ne
kadar düşürülmesi gerektiği konusunda bir türlü anlaşmaya varamıyorlar. Türkiye’nin talep ettiği yüzde 35 civarındaki indirim oranı Tahran tarafından çok yüksek bulunup reddediliyor.
2015 yılında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz
etkileyen gelişmelerden birisi Temmuz ayında yeniden Türkiye’de
terörist eylemlerine başlayan PKK’nın İran TIR’larına ve İranlı
yolcuları taşıyan otobüs ve trenlere yönelik saldırıları olmuştur.60
Bu saldırılarda çok sayıda TIR’ın yakılması ve yolcuların yaralanması ve hayatını kaybetmesi İran tarafından tepkiyle karşılanmış
ve Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin 19 Ağustos
tarihinde İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, İran vatandaşları ve

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

taşıtlarının Türkiye topraklarında saldırıya uğramasından dolayı
duyulan endişe aktarılmış ve Ankara’dan daha ciddi tedbirler alması istenmiştir.61 Saldırıların devam etmesi üzerine Tahran yönetimi TIR’lar için Türkiye’ye alternatif yollar arayışı içerisine
girmiş, bu çerçevede TIR şoförlerinin Ermenistan-Gürcistan-Karadeniz, Azerbaycan-Gürcistan-Karadeniz veya Azerbaycan-Dağıstan-Rusya-Belarus gibi rotaları kullanmaları gündeme gelmiştir.62 PKK saldırıları Türkiye-İran ekonomik ilişkilerine başka
alanlarda da zarar vermiştir. PKK’nın 27 Temmuz’da Ağrı’nın
Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran doğalgaz boru hattına yönelik saldırısı nedeniyle yangın çıkmış ve boru hattı geçici olarak
kapatılmak zorunda kalmıştır.63 PKK saldırıları İran’ın Türkiye
ile bazı sınır kapılarını geçici olarak kapatmasına da yol açmıştır.
Ağustos ayı başında İran polis şefi General Hüseyin Aştari, İran
Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’de son iki haftadır yaşanan saldırılar nedeniyle Gürbulak, Kapıköy ve Esendere
sınır kapılarını geçici olarak kapattığını duyurmuştur.64 Bu açıklamadan birkaç gün sonra ise İran Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına
yönelik bir seyahat uyarısı yayımlayarak, “Türkiye’nin doğusundaki son gelişmeler ve emniyetsizlik nedeniyle İranlılara kara yolu ile
Türkiye’ye seyahat etmelerinden kaçınmalarını tavsiye” etmiştir.65
SONUÇ

Türkiye ve İran Ortadoğu coğrafyasının Mısır’la birlikte en köklü üç devletinden ikisini oluşturuyorlar ve bundan önceki bin yılda
olduğu gibi bundan sonraki bin yılda da iki önemli komşu olmaya
devam edeceklerdir. Her ikisi de bölgesel güç olmanın ötesine uzanacak şekilde küresel güç olmak ve dünya siyasetinin şekillenmesine etkide bulunmak amacı taşıyorlar. Ancak son dönemde olduğu
gibi, birbirleriyle çatışarak ve bu çatışmayı hiç olmaması gereken
düzlemlere taşıyarak küresel güç olma hedeflerine büyük zarar verdiklerini ve bu şekilde davranmak suretiyle giderek bölgesel güç
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konumlarını bile kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını
fark etmeleri zor oluyor. Çünkü işbirliği yapmaları durumunda,
bölge sorunlarına çözüm bulma konusunda en etkili aktörler olabilecek olan bu iki devletin bu alandaki başarısızlıkları Rusya ve ABD
gibi küresel güçleri Ortadoğu’nun asıl belirleyici güçleri yapıyor. Bu
küresel aktörlerin Ortadoğu’da Türkiye ve İran’ın bıraktığı boşluğu
doldurması ise Ankara ve Tahran’ın hareket alanını iyice sınırlıyor.
Türkiye ve İran’ın, bütün diğer ülkeler gibi, bazı konularda görüş ayrılığına düşmeleri ve hatta bu ayrılıkları görüşmeler yoluyla
giderememeleri durumunda, Suriye’de olduğu gibi savaşan zıt gruplara destek vermek suretiyle dolaylı bir çatışmaya da sürüklenmeleri
uluslararası ilişkilerin doğasında olan bir durumdur. Ancak bu iki
ülkenin Suriye iç savaşının ulaştığı aşamanın maliyetinin büyüklüğünü, Irak, Suriye ve Yemen’de devlet düzenlerini erozyona uğratmak suretiyle DAEŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin ortaya çıkıp
bütün Ortadoğu’yu kaosa sürükleyecek şekilde güçlendiklerini ve
bunun bölge dışı aktörlerin Ortadoğu’ya istedikleri gibi müdahale
etmesine zemin hazırladığını görmelerine rağmen çözüm konusunda halen kayda değer adım atamamaları rasyonel olarak açıklanabilecek bir durum değildir. 2015 yılında İran tarafındaki resmi yayın
organlarında, böyle bir çözüm zeminini iyice zora sokacak şekilde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsını ve ailesini hedef alacak şekilde
yayımlar yapılmasının ise hiç rasyonel bir tarafı yoktur.
İki ülke arasında siyasi açıdan gerginleşen ilişkilerin ekonomiye
yansıması da çok olumsuz olmuş ve bu alanda ciddi bir gerileme
söz konusu olmuştur. 2015 yılında Türkiye-İran ticaret hacmi 10
milyar doların altına düşerek 2008 yılındaki düzeyinin bile altına
inerken her iki ülke de küresel siyasetin şekillenmesinde oynamak
istedikleri rolden biraz daha uzaklaşmıştır.
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KRONOLOJI
1 Ocak
Türkiye ve İran arasında 2014 yılında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
21 Ocak
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 10. Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’de bulunan İran Meclis Başkanı Laricani,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
22 Şubat
Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Şah-Fırat Operasyonu
Tahran tarafından Suriye’nin egemenliğinin ihlali olarak
değerlendirildi.
6 Mart
Başbakan Davutoğlu, İran ve onun tarafından yönlendirilen örgütlerin savaşçıları ve yetkililerinin Suriye’deki varlığına dikkat
çekip bunların engellenmesi için çağrıda bulundu.
27 Mart
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın bölgeyi domine etme gayreti
içerisinde olduğunu, buna müsaade edilemeyeceğini ve İran’ın
bu bakışını değiştirip kuvvetlerini Yemen, Suriye ve Irak’tan
çekmesi gerektiğini açıkladı. Bu açıklamalar İran’da büyük tepkiye yol açtı.
30 Mart
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marziye Efham, Erdoğan’ın
sözlerinin “teamüllere aykırı ve uygunsuz olduğunu” ve Türkiye’den bu konuda “ikna edici ve açık” bir yanıt istediklerini
ifade etti.
7 Nisan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran ziyareti sırasında
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Velayet-i Fakih makamındaki Ali Hamaney ile görüştü.
9 Temmuz
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu’nun
Başkanvekili Mansur Hakikatpur, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kurmak istediği tampon bölgeye karşı çıkarak, “Suriye’nin Türk askerlerinin mezarlığına dönüşmesini istemeyiz”
sözleriyle de Türkiye’yi tehdit etti.
27 Temmuz PKK’nın Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran doğalgaz
boru hattına yönelik saldırısı nedeniyle yangın çıktı ve boru
hattı geçici olarak kapatıldı.
5 Ağustos
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin DAEŞ ve PKK’ya
karşı Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği hava operasyonları hakkında bilgi verdi.
8 Ağustos
İran Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına yönelik bir seyahat uyarısı yayımlayarak “Türkiye’nin doğusundaki son gelişmeler ve
emniyetsizlik nedeniyle İranlılara karayolu ile Türkiye’ye seyahat etmelerinden kaçınmalarını tavsiye” etti.

153

1 54

/

T ürkiye ’ nin İ ran P olitikası 2015

17 Ağustos

19 Ağustos

19 Ağustos

27 Eylül

1 Ekim

25 Kasım

6 Aralık

12 Aralık

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Başbakan Nuri Maliki
Musul’un DAEŞ tarafından ele geçirilmesinin Türkiye ve IKBY’nin bir komplosu olduğunu iddia etti.
Maliki’nin iddiaları üzerine Irak Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılıp Türkiye’nin itirazları iletilirken, Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Tanju Bilgiç, uyguladığı baskıcı, ayrımcı ve dışlayıcı
politikalarla Irak’ın içinde bulunduğu kriz ortamının baş mimarı olarak tanımladığı Maliki’nin Türkiye’yi DAEŞ’e destek
olmakla itham eden “akıl dışı” sözlerinin ciddiye alınacak hiçbir
yönü bulunmadığını ifade etti.
Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İran vatandaşları ve taşıtlarının Türkiye topraklarında
saldırıya uğramasından dolayı duyulan endişe aktarıldı ve Ankara’dan daha ciddi tedbirler alması istendi.
BM Genel Kurul toplantıları için New York’ta bulunan Başbakan Davutoğlu İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Görüşmede gündeme gelen Suriye ve Irak sorunlarının yanında,
Başbakan Davutoğlu İran medyasındaki Türkiye aleyhine çıkan
yayınlardan rahatsızlığını dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marziye Efham, “İran, Rusya’nın Suriye’deki silahlı terör gruplarına karşı askeri operasyonunu terörle mücadele doğrultusunda atılmış bir adım olarak
görüyor” şeklindeki sözleriyle Rusya’nın savaşa müdahil olmasına destek verdi.
Meclis Başkanı Ali Laricani, “Rusya’ya karşı Türkiye’nin yaptığı eylem büyük bir hataydı” şeklindeki sözleriyle Rus uçağının
Türkiye tarafından düşürülmesini eleştirdi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan,
Türkiye’nin Musul’un Başika bölgesine asker göndermesini,
“yanlış bir hareket” olarak değerlendirerek, bu tip davranışların
terörizmle mücadeleye yardımcı olamayacağını ve bölgedeki kaosu daha da tırmandıracağını ileri sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan ziyareti sırasında İran
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ile görüştü.

NOTLAR
1. Sayıları çok fazla olan bu haberlere örnek olarak şunlar verilebilir: “Ulus
lararası Medyadan Sümeyye Erdoğan’a Çirkin İftira,” Türkiye, 22 Temmuz
2015; “İftirada Son Nokta: Sümeyye Erdoğan IŞİD’e Katıldı,” Yeni Akit,
22 Temmuz 2015; “İran Medyasında Türkiye Yalanları,” Sabah, 7 Ağustos
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2015; “İran Suçüstü Yakalandı,” Sabah, 8 Ağustos 2015; “İran ile Sümeyye
Erdoğan Krizi,” Sözcü, 12 Ağustos 2015;
2. İran Radyosu Türkçe Servisi (IRIB Türkçe) web sayfasında yayınlanan şu
haberler örnek olarak gösterilebilir: “IŞİD Petrolünün Asıl Alıcıları Türk
ve Iraklı Tüccarlar,” 3 Kasım 2015; “IŞİD, Türkiye Üzerinden İsrail’e
Petrol Satıyor,” 30 Kasım 2015; “Türkiye’de Iraklı Ezidi Kız ve Kadınlar
Satılıyor,” 3 Aralık 2015; “Türkiye, IŞİD’e Patlayıcı Madde Temin Eden
Başlıca Ülke,” 10 Aralık 2015.
3. Örneğin “Hands Blast” isimli bir Alman gazetesine dayanarak verilen
“Alman gazetesi: Bilal Erdoğan IŞİD Petrol Bakanı” başlıklı haber IRIB
Türkçe web sayfasında 7 Aralık 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Benzer
şekilde, IRIB web sayfasında yer alan, “Norveç: Türkiye IŞİD’den Petrol
Satın Alıyor” başlıklı haberde ilgili iddialar Norveç basınına dayandırılmış,
ancak “Ruysa el-Yevm” isimli bir ne olduğu belli olmayan kaynak ismi
gösterilmiştir.
4. Örnek: “CHP’li Eren Erdem: IŞİD Sarin Gazını Türkiye’den Aldı,” IRIB
Türkçe, 15 Aralık 2015.
5. “Erdoğan: Bedelini İran Olarak Çok Ağır Ödersiniz,” Yeni Şafak, 3 Aralık
2015.
6. “Tahran’dan Erdoğan’ın Sözlerine Yalanlama,” Milliyet, 4 Aralık 2015.
7. “Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: Hayretle Karşıladık,” Star, 6
Aralık 2015.
8. “İran: Türkiye, Suriye Topraklarını İhlal Etti,” Milliyet, 23 Şubat 2015.
9. “İran’dan Türkiye’ye Süleyman Şah Eleştirisi,” Hürriyet, 23 Şubat 2015.
10. “Davutoğlu’ndan ‘İran’ Çıkışı,” Hürriyet, 6 Mart 2015.
11. “Davutoğlu’ndan ‘Irak’ta Mezhep Savaşı’ Uyarısı,” BBC Türkçe, 6
Mart 2015.
12. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’a Tepki,” Hürriyet, 27 Mart 2015.
13. “Erdoğan: Tahammül Etmek Mümkün Değil,” Milliyet, 26 Mart 2015.
14. “Ankara-Tahran Gerilimi Tırmanıyor,” DW Türkçe, 30 Mart 2015.
15. “İran: Türkiye Doğru Yolda Değil,” Milliyet, 28 Mart 2015.
16. “Ankara-Tahran Gerilimi Tırmanıyor, DW Türkçe, 30 Mart 2015.
17. “Erdoğan’ın İran Kararı Netleşti,” Sabah, 30 Mart 2015.
18. “Erdogan Besucht Teheran und Kommt ins Geschäft,” FAZ, 7 Nisan 2015.
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2003’te ABD’nin işgali ile başlayan ve 2011’de
ABD’nin askerlerini çekmesi ile sona eren Irak’taki doğrudan sömürge yönetimi, ardında Türkiye-Irak ilişkilerini şekillendiren üç önemli miras bıraktı: Irak’ın güneyi Şii nüfus ekseninde homojenleşti,
Kuzey Irak bölgesi önemli ölçüde Bağdat’taki merkezi yönetimden
koptu ve işgal döneminde başlayan terör eylemleri ülke siyasetinin
temel dinamiğine dönüştü.1 Bu dinamiklerden ilki Bağdat’ı İran
eksenine çekerken, ikincisi Erbil’i Türkiye’ye yakınlaştırdı, DAEŞ
(ed-Devle el-İslâmiyye fi’l-Irak ve’ş-Şâm, Irak-Şam İslam Devleti)
eksenine oturan üçüncü dinamik ise Ankara’nın sadece Irak siyasetini değil bölge siyasetini de ciddi ölçüde değiştirdi. Dolayısıyla
Türkiye söz konusu olduğunda 2011-2013 arası dönemde Bağdat
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ve Erbil üzerinden şekillenen “iki Irak siyaseti” DAEŞ denkleminin
ortaya çıkmasının ardından 2014’te yerini hızla katılaşan “üç Irak
siyaseti” şeklinde tanımlanabilecek bir ilişkiye bıraktı. Yani Ankara, Irak’ın kuzeybatı bölgelerini kontrol eden DAEŞ, Kuzey Irak’ta
kontrolü elinde tutan Erbil yönetimi ve Irak’ın merkezi yönetimi
olarak tanımlanabilecek Bağdat ile üç farklı ilişki geliştirmeye başladı. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde 2015 yılı bu üç farklı ilişkinin iyice yerleştiği ve katılaştığı, bir siyasal dinamiğe tanıklık etti.
2011’de ABD’nin askeri olarak Irak’tan çekilmesinin ardından
Bağdat’taki yönetimin İran’a yakınlaşması ve Sünni Arapları Irak
siyasetinden dışlayan bir siyasete yönelmesi ve bunun karşılığında
Ankara’nın Sünni Arapların Irak siyasetine entegre edilmesi konusundaki ısrarı Bağdat-Ankara ilişkilerini önemli bir kriz evresine taşıdı. 2011’de başlayan bu kriz dinamiği hızla tırmandı ve 2014’teki
bazı yatıştırma çabalarına rağmen taraflar arasındaki ilişkileri şekillendiren temel dinamik oldu. Buna karşılık özellikle enerji ve
PKK’yı barış süreci ile tasfiye etme siyaseti üzerinden yakınlaşan
Ankara ve Erbil ilişkileri ise sürekli olarak Bağdat’la yaşanan krizin gölgesinde şekillendi. Erbil yönetiminin Türkiye ile bağımsız
bir enerji ilişkisi geliştirmesinin Kuzey Irak’taki Kürt yönetiminin bağımsızlığına giden bir süreci başlatacağını düşünen Bağdat,
Ankara ile Erbil arasındaki yakın ilişkiden duyduğu rahatsızlığı sürekli bir şekilde dile getirdi. DAEŞ’in 2014 yılında Musul başta
olmak üzere Irak’ın kuzeybatı bölgelerini kontrolü altına alması ve
Erbil ile Bağdat’ı ciddi olarak tehdit etmeye başlaması Ankara, Bağdat ve Erbil üçgenindeki dinamikleri önemli ölçüde değiştirdi.
Suriye’de 2011’de Arap Baharı ile başlayan iç savaşın kuzey
kesimde PKK’ya yakın PYD’nin (Partiya Yekîtiya Demokrat,
Demokratik Birlik Partisi) kantonlar adı altında özerk yönetimler kurması ve 2014 yılında DAEŞ’in bu kantonlardan biri olan
Kobani’yi ele geçirmesini engellemesi Ankara’nın Irak ile ilişkilerini
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önemli ölçüde etkiledi. İlk olarak PKK bu yeni süreçte DAEŞ’le savaş üzerinden kazandığı meşruiyeti Türkiye’de kazanıma dönüştürmeye çalışınca çözüm süreci yerini 2015 yılının ortasından itibaren
PKK ile askeri mücadeleye bıraktı. İkincisi PYD’ye karşılık Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’ye bağlı Peşmerge güçlerinin
DAEŞ karşısında ilk aşamada yani 2014 yılında aldığı yenilgi Erbil’in elini zayıflattı. Bu zayıflık Erbil-Ankara ilişkilerinden rahatsız
olan PKK’nın Barzani’yi yıpratma kampanyasına zemin hazırladı.
PKK’nın bu siyaseti ile paralel bir şekilde Süleymaniye bölgesinde
etkin olan Celal Talabani’nin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)
partisi ve Goran hareketi Barzani’yi hedef alan ve PKK’yı destekleyen yeni bir siyasal dinamiği devreye soktu. DAEŞ tehdidine ek
olarak gelişen bu iki dinamik Erbil ve Ankara’yı barış süreci ekseninde değil güvenlik ekseninde biraraya getirdi ve 2015 yılı Ankara ve
Erbil ilişkilerini askeri işbirliği ekseninde yeniden kurguladı. Ankara
Barzani’ye bağlı Peşmerge güçlerine askeri eğitim sağlamanın yanı
sıra, önemli ölçüde silah yardımı da yapmaya başladı.
Ankara-Erbil ilişkilerinin güvenlik konularında işbirliği eksenine oturması ve Ankara’nın DAEŞ’e yönelik hem ülke içinde hem de
Irak ve Suriye’de güvenlik operasyonlarına hız vermesi 2015 yılını
önceki yıllardan önemli ölçüde farklılaştırdı. Bu iki gelişmeye ek
olarak bir Rus savaş uçağının sınır ihlali nedeniyle 24 Kasım’da Türkiye tarafından düşürülmesi ve Moskova’nın bu eyleme yönelik sert
tepkisi Ankara’nın Irak ile ilişkilerindeki güvenlik dinamiğini daha
da artırdı. Örneğin, İran ve Rusya paralelinde bir Suriye siyaseti
izleyen Bağdat, başından beri Suriye politikası nedeniyle eleştirdiği
Türkiye’yi Irak’ta işgalci olmakla suçlamaya başladı. Bu doğrultuda Bağdat, Peşmerge güçlerinin eğitildiği Musul’a yakın Başika’da
bulunan Türk askeri üssündeki asker değişimi ve artırımını derhal durdurması noktasında Ankara’yı uyardı. Fakat PKK eylemlerinin yeniden başlaması ve Rusya’nın açıkça PYD ile çalışacağını
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açıklaması Ankara için Barzani yönetimi ile birlikte hareket etmeyi
ve bu bağlamda Irak’ın kuzeyinde askeri güç bulundurmasını ciddi
bir güvenlik ihtiyacına dönüştürdü.
Kısacası, Türkiye-Irak ilişkileri söz konusu olduğunda kaba
hatlarıyla da olsa tek bir ilişki dinamiğinden bahsedebilmek 2015
yılı için mümkün değildir. Ankara, Bağdat, Erbil ve Musul’a yönelik üç farklı siyaset izlediği gibi bu siyasetleri belirleyen dinamikler
de çoğunlukla tarafların iradesinin ötesine uzanmaktadır. Rusya
ve ABD gibi iki büyük gücün dahil olduğu, Fransa, Almanya ve
İngiltere gibi Batılı güçlerin aktif olarak rol aldığı bir denklemde
İran ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçlerin Irak’taki bu üçlü yapıya (merkezi yönetim, Kürt yönetimi ve DAEŞ) ilişkin farklılaşan
siyasetleri Türkiye’nin Irak politikasını önemli ölçüde etkilemektedir. Tam da bu nedenle 2015 yılı boyunca Türkiye’nin Irak politikasında sürekli değişen, çok sayıda geri adımı içinde barındıran
bir siyasal dinamik ve öte yandan güvenlik kaygılarının bir hayli
merkeze taşındığı siyasal bir algı ilişkileri belirledi. Rusya’nın uçak
düşürme olayı sonrasında Türkiye’yi Suriye’nin dışına atan hamlesi
bu güvenlik kaygısını daha da artırmış, üstelik Başika örneğinde
olduğu gibi Ankara’nın Irak’taki askeri varlığının da meşruiyeti
sorgulanmaya başlamıştır.
2015’in Türkiye-Irak ilişkilerine bir mirası varsa, o da Ankara’nın siyasetini ciddi ölçüde güvenlik eksenine taşıması olmuştur. Bu mirasın etkilerinin uzun bir süre daha devam edeceğini ve
Türkiye’nin İsrail’le yakınlaşma örneğindeki gibi, bölge ülkeleriyle
ilişkilerinin yanı sıra Avrupa Birliği’ne ve ABD’ye yeniden yakınlaşmada görüldüğü gibi genel dış politik dinamiklerini de belirleyeceği kolaylıkla öngörülebilir. Bu yönüyle, 2015 yılı söz konusu
olduğunda Türkiye-Irak ilişkilerinin Türkiye’nin dış politikasında
yapısal değişikliklere neden olabilecek önemde bir dinamiği barındırdığı söylenebilir.
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BAĞDAT ILE İLIŞKILER

2014 yılında Bağdat’ta Nuri Maliki hükümetinin değişmesi ile
birlikte Haydar Abadi’nin başbakanlığında kurulan yeni hükümet
Türkiye ile ilişkileri yumuşatma noktasında adımlar atmış ve 2015
yılına ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydedilerek girilmişti.
Bu önemli gelişmelerden ilki petrol ticareti konusundaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi, ikincisi ise DAEŞ ile mücadelede
Türkiye’nin desteğinin sağlanması olmuştur.
2015 yılı içerisinde DAEŞ ile mücadele iki ülke arasındaki ilişkilerin temel belirleyicisi olmuştur. Özellikle Musul’un kurtarılması
için planlanan operasyonda Türkiye’nin de desteğini isteyen Bağdat
yönetimi, Irak güvenlik güçlerinin eğitilmesi, istihbarat paylaşımı
ve lojistik destek taleplerinde bulunmuştur. Bu kapsamda, önce
3 Mart’ta Türkiye’nin Irak’a yönelik yardımlarını taşıyan 2 adet
C-130 tipi askeri uçak Bağdat’ın doğusundaki el-Musenna Askeri
Hava Üssü’ne inmiş, ardından da 4 Mart’ta Bağdat’ı ziyaret eden
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Iraklı mevkidaşı Halid Ubeydi ile
görüşmüştür. Görüşmenin ardından İsmet Yılmaz, Musul’a düzenlenecek harekatta Irak’ın yanında yeraldıklarını ve terörle mücadelede Türkiye’nin desteğinin devam edeceğini vurgulamıştır. Halid
Ubeydi ise Türkiye ile başta askeri konular olmak üzere tüm alanlarda işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulunmuştur.2
Sürgündeki eski Musul Valisi Esil Nuceyfi bu görüşmelerden
yaklaşık bir hafta sonra Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda
Türk askerlerinin Musul operasyonunda DAEŞ’e karşı savaşacak
olan Sünni grupları eğitmeye başladığını bildirmiştir. Bunun yanında Nuceyfi, İsmet Yılmaz’ın Irak ziyareti sırasında hem Irak
Başbakanı Abadi hem de Irak Savunma Bakanı Ubeydi vasıtasıyla
Türkiye’den askeri eğitimin yanında silah talebinde de bulunduklarını söylemiştir.3 14 Temmuz’da Ankara’ya resmi ziyarette
bulunan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi de DAEŞ’e karşı
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mücadelede Türkiye’den askeri destek taleplerinin devam ettiğini
dile getirmiştir.4 Tüm bu gelişmelere bakıldığında 2015 yılı içerisinde Türkiye’nin Musul’a yakın bir bölgedeki askeri eğitim kampında Iraklı silahlı gruplara eğitim verdiği anlaşılmaktadır. Burada
altı çizilmesi gereken husus bu talebin Iraklı yetkililerden geldiğidir. Fakat yaklaşık 9 ay sonra yani Aralık 2015’te yaşanan ve aşağıda anlatılacak olan gelişmeler Iraklı yetkililerin düşüncelerinde
birtakım değişiklikler olduğunu göstermiştir.
Bağdat yönetimi ile Türkiye arasında yaz aylarında Kuzey Irak’la
ilgili bir gerginlik söz konusu olmuştur. Türkiye’de 7 Haziran’da gerçekleşen milletvekili genel seçimlerinin ardından PKK’nın çözüm
sürecini ihlal etmesi ve tekrar saldırılara başlaması üzerine Türk savaş uçakları Irak’ın kuzeyinde yer alan PKK kamplarını bombalamaya başlamıştır. Bunun üzerine 28 Temmuz’da Irak Dışişleri Bakanı
İbrahim Caferi Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ile
görüşerek Irak’ın endişelerini dile getirmiştir.5 Ardından da Bağdat
hükümeti bu saldırıları kınayarak söz konusu operasyonları Irak’ın
egemenliğine bir saldırı olarak nitelemiştir.6 Ankara ise Bağdat’ın
bu tepkisinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, Irak’ın
söz vermesine rağmen yıllardır PKK’lı teröristlerin Irak topraklarında barınmasını engellemediğini ve buradan Türkiye’ye saldırılar
düzenlendiğini hatırlatmıştır.7 Bağdat’ın bu tepkisine rağmen Türk
savaş uçakları Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarını bombalamaya
devam etmiş ve bu durum ikili ilişkilerin gerginlik seviyesini artıran
bir faktör olmuştur.
Gerginliği zirveye çıkaran gelişme ise Türkiye’nin Iraklı silahlı
grupların eğitimi için Irak sınırlarına asker göndermesi olmuştur.
Musul şehir merkezinin yaklaşık 20 km kuzeydoğusunda yer alan
Başika bölgesindeki askeri kampta eğitim veren Türk askerlerinin
yeni askerlerle değişimi için 4 Aralık’ta 20-25 tank ve komandoların eşliğinde yaklaşık 600 Türk askeri kampa intikal etmiştir. Son
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duruma göre kamptaki Türk askeri sayısının 1.000’in üzerine çıktığı tahmin edilmektedir. Bu duruma Iraklı üst düzey politikacıların
tepkisi sert olmuştur. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum bu durumun uluslararası hukukun ve normların ihlali olduğunu, Başbakan
Abadi ise Türk askerlerinin izinsiz olarak Musul’da bulunmasının
Irak’ın egemenliğinin ciddi bir ihlali olduğunu belirtmiştir.8 Bunun
yanında Bağdat hükümeti Türk askerlerinin Musul’dan çekilmesi
için 48 saat süre vermiş ve bu sürenin dolmasının ardından Türk
askerlerinin çekilmemesi halinde BM Güvenlik Konseyi’ne başvuracaklarını açıklamıştır.9
Bu gelişmeler sırasında Ankara’dan yapılan açıklamalar ise bu
asker sevkiyatının Mart ayında yapılan görüşmeler dahilinde olduğu ve dolayısıyla bu durumdan hem Irak Savunma Bakanlığının
hem de Irak Başbakanı’nın haberdar olduğu şeklindeydi.10 Ayrıca bu sevkiyatın Irak’ın egemenliğinin ihlali anlamına gelmediği,
askerlerin Musul’a gönderilmesinin amacının DAEŞ ile mücadele
eden Iraklıların eğitilmesi olduğu ve Türkiye’nin önceliğinin Irak’ın
istikrarı ve refahı olduğu belirtilmiştir.11 Bu açıklamalara ek olarak
Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu Haydar Abadi’ye bir mektup
yollamış ve Bağdat hükümetinin hassasiyetleri giderilinceye kadar
Musul’a yeni kuvvet intikali gerçekleşmeyeceğini bildirerek iki ülke
arasındaki gerginliği yumuşatmaya yönelik bir adım atmıştır.12
10 Aralık’ta ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu Bağdat’a giderek hem Irak Dışişleri
Bakanı Caferi hem de Irak Başbakanı Abadi ile görüşmüştür. Bu
görüşmede Ankara’nın istediği sonuç çıkmamış ve Abadi ikili ilişkilerin düzelmesinin ancak Türk askerlerinin geri çekilmesi ile mümkün olacağını belirtmiştir.13 Türkiye ise askerlerini geri çekmeyince
Irak BM Güvenlik Konseyi’ne başvurmuştur.14 İlerleyen günlerde
Başika’daki kampa gönderilen Türk askerlerinin kamptan ayrıldığı
haberleri çıkmış fakat hem İsmet Yılmaz hem de Ahmet Davutoğlu
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yaptığı açıklamalarda askerlerin eğitime devam ettiğini ve Musul
kurtarılana kadar da eğitimin süreceğini ifade etmişlerdir.15
2015 yılında Türkiye’nin Bağdat yönetimi ile ilişkilerindeki bir
diğer önemli gelişme ise 1 Eylül gecesi Bağdat’ta Türk işçilerin kaçırılması olayıdır. Türk inşaat firması Nurol İnşaat’ta çalışan işçiler
Bağdat’ın doğusundaki bir mahallede stadyum inşaatında çalışmaktaydılar. Silahlı kişiler inşaatın bulunduğu alandaki şantiyeyi basmış
ve iddialara göre işçilere kimliklerini sorarak Türk olanları kaçırmışlardır. Firma yetkililerinin verdiği bilgilere göre 14’ü işçi, 3’ü mühendis ve biri muhasebeci olmak üzere 18 Türk işçi kaçırılmıştır.16
Olayın ardından Türk dışişleri yetkilileri Iraklı yetkililer ile bağlantıya geçerek olayın takipçisi olmuştur. Dönemin Dışişleri Bakanı
Feridun Sinirlioğlu Iraklı yetkililerle görüştüğünü ve onların olayın çözülmesi için çalıştıklarını bildirmiştir.17 Irak İçişleri Bakanlığı
basın ofisinden yapılan açıklamada ise Bakan Muhammed Salim
el Gabban’ın olayı kişisel olarak takip ettiği ve işçilerin kurtarılmasına yönelik devam eden faaliyetlere tam destek verdiği bildirilmiştir.18 Başbakan Abadi de işçileri kaçıranlara terörist muamelesi
yapılacağını belirtmiştir. Ayrıca Ahmet Davutoğlu Abadi’yi telefonla arayarak Irak güvenlik güçlerinin işçileri kurtarma çabaları ve
Abadi’nin kişisel olarak gösterdiği ilgi için teşekkür etmiştir.19
Kaçırma olayından on gün sonra kendilerine “Ölüm Mangaları”
adını veren bir grup işçileri kendilerinin kaçırdığını belirten bir video
yayınlamış ve işçileri serbest bırakmak için taleplerini sıraladı. Buna
göre Kürt petrolünün Türkiye üzerinden ihracatının durdurulması,
Suriye’de Fetih Ordusu’nun Şii milisleri kuşatma altına aldığı Fua
ve Kefraya bölgesinden çekilmesi ve Türkiye sınırından Irak’a geçen
militanların engellenmesi karşılığında işçilerin serbest bırakılacağı
açıklanmıştır.20 İşçileri kaçıran grubun Şii olduğunun belli olmasının ardından Irak’ta önde gelen Şii din adamlarından bu eylemi
sert biçimde kınayan açıklamalar gelmiştir. Örneğin, Necef dini hav-
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zasının lideri Ayetullah Uzma Ali Sistani bu eylemin İslami açıdan
utanç verici olduğunu belirtmiş ve işçilerin derhal serbest bırakılmasını istemiştir.21 Bir diğer Şii lider olan Mukteda Sadr ise bu eylemi
“DAEŞ’in yaptığı pisliklere” benzeterek işçilerin kurtarılması için hükümete destek vermeye hazır olduklarını belirtmiştir.22 Bu açıklamalardan bir süre sonra 16 Eylül’de önce iki Türk işçi serbest bırakılmış,
ardından kalan 16 işçi de 30 Eylül’de serbest bırakılmıştır.23
2015 yılı sonu itibarıyla Türkiye ile Bağdat yönetimi arasındaki ilişkiler yılbaşındaki olumlu havadan uzaklaşmış ve yerini Nuri
Maliki hükümetinin iktidarında olduğu gibi gergin ilişkilere bırakmıştır. Ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden gerginleşmesi
sadece Ankara ve Bağdat’ın politikaları ile açıklanamaz. Nitekim
24 Kasım’da Türkiye sınırını ihlal eden Rus savaş uçağının Türk
savaş uçakları tarafından düşürülmesi üzerine Rusya ve Türkiye arasında yaşanan gerginlik Türkiye’nin Irak ile olan ilişkilerine de yansımıştır. Musul’a Türk askerlerin gönderilmesine Rusya ve İran’ın
baskısıyla aşırı tepki veren Bağdat yönetimi de bu gerginliğin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır.
ERBIL ILE İLIŞKILER

2015 yılı içerisinde Türkiye ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
(IKBY) daha önce oluşturdukları işbirliğini derinleştirmeye devam
etmişlerdir. Bu işbirliği tarafların iradeleri kadar dış faktörlerden
de etkilenerek şekillenmiştir. Bir diğer ifadeyle bölgesel gelişmeler
Ankara ve Erbil’i birbirine daha yakın durmaya zorlamıştır. Türkiye’nin Başika krizi ile Irak, uçak düşürme olayı ile Rusya, çözüm sürecinin seyir değiştirmesi sonucu PKK ile gerilimler yaşaması müttefikinin yani IKBY’nin desteğini tazeleme ihtiyacını doğurmuştur.
Öte yandan IKBY de Bağdat ile daha da gerginleşen ilişkisinde, başkanlık sorununun doğurduğu iç siyasi krizde, DAEŞ’le mücadelesinde ve yaşadığı ekonomik krizde Türkiye’nin desteğine daha fazla
ihtiyaç duymuştur. Karşılıklı ihtiyacın zirveye çıktığı Aralık ayında
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IKBY Başkanı Mesud Barzani Ankara’yı ziyaret etmiş ve bu ziyaret
esnasında ilk kez Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının da hazır
bulundurulması ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Kürdistan”
ifadesini daha sık kullanması ilişkilerdeki psikolojik bir engeli ortadan kaldırmıştır. Böylece karşılıklı ihtiyacın arttığı bir atmosferde
tarafların güvensizliğe olan tahammülsüzlüğü de arttığından güven
verici adımların atılması ilişkinin sürdürülebilirliği için teşvik edici
bir motivasyon olmuştur.
Türkiye-IKBY ilişkileri bir yandan derinleşirken diğer yandan
da yıl içerisinde sıklıkla meydan okumalara maruz kalmıştır. Meydan okumaların en kritik olanı 7 Haziran seçimlerinin Türkiye’de
AK Parti iktidarının tek parti dönemini geçici olarak sonlandırması
olmuştur. Erbil, Türkiye’deki seçimleri ve sonuçlarını dikkatle ve
tedirginlikle takip etmiştir. Zira 2007’den beri geliştirilen bütün
ilişkiler ağı ancak AK Parti iktidarında mümkün olabilmiştir. Bu
nedenle herhangi bir koalisyon yönetiminden ziyade güçlü bir AK
Parti iktidarı Erbil için daha istenilir bir durum olmuştur. Dolayısıyla 1 Kasım seçim sonuçlarının Türkiye-IKBY ilişkisini öngörülebilir pozisyonda tutması Erbil’i rahatlatmıştır. Türkiye-IKBY
ilişkisine yönelik ikinci meydan okuma ise Erbil’in iç siyasetinden
gelmiştir. Yılın ikinci yarısında IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud
Barzani’nin görev süresinin dolmasına rağmen başkanlığa devam
etmesi meşruiyetinin sorgulanmasına neden olmuştur. KDP’nin
elini zayıflatan ve halen çözülemeyen bu duruma rağmen IKBY’de
statükonun korunmasının AK Parti için de ilişkileri öngörülebilir
noktada tuttuğu söylenebilir. Özetle, IKBY güçlü bir AK Parti arzuladığı gibi Türkiye de güçlü bir KDP arzulamıştır.
Türkiye-IKBY ilişkilerini güvenlik alanına çekme ve ekonomik
ilişkileri zedeleme potansiyeli barındıran en önemli konu PKK sorunu olmuştur. Bundan dolayı hem Türkiye hem de IKBY, PKK’nın
pasifize edilmesi ve silah bırakması konusunda ortak kanaate sahip
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olmuşlardır. Çünkü Türkiye ve IKBY arasındaki ekonomi, ticaret
ve enerji nakil yolları üzerinde devlet dışı silahlı bir gücün bulunması söz konusu ilişkileri sürekli bir risk altında tutmaktadır. Bu
risk durumundan dolayı IKBY, PKK konusunda Türkiye’yi siyasi
çözümde ısrar etmesi için teşvik etmiş ve Türkiye ile PKK arasında
devam eden görüşmelere başlangıcından bu yana destek vermiştir.
Nitekim Türkiye-IKBY arasında siyasi işbirliğinin ivme kazanması,
karşılıklı ticaretin ilerlemesi ve enerji alanında da ortak inisiyatifler
alınabilmesi ancak çözüm süreci döneminde ivme kazanabilmiştir.
Dolayısıyla çözüm sürecinin başlamasından olduğu gibi devam
etmesinden de Türkiye-IKBY ilişkileri olumlu etkilenmiştir. Bu
minvalde Ankara, 2015 yılında IKBY Başkanı Mesud Barzani ile
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mektuplaşarak siyasi düşüncelerini
paylaşmalarına olanak vermiştir.24
2015’in ortalarına yakın çözüm süreci bozulmuş ve sorun giderek
güvenlik çerçevesine hapsolmaya başlamıştır. Güvenlik konseptinin
yeniden oluşmasında ve çözüm sürecinin bozulmasında önemli etkenlerden biri PKK’nın Suriye’deki siyasi pozisyonu olmuştur. PKK,
bu yıl içerisinde gittikçe belirginleşen İran, Suriye rejimi, Rusya, Irak
merkezi yönetimi ve Hizbullah ittifakına yakın durmuş ve Türkiye’nin izlediği Suriye politikası ile çatışmaya başlamıştır. Özellikle de
Kobani ile Cizire kantonları arasında bulunan Tel Abyad’ın YPG’nin
eline geçmesi ile iki kantonun birleşmesi ve PKK’nın Suriye’deki
uzantısı PYD ile uzun bir sınır boyunca komşu olunması Türkiye’yi
oldukça rahatsız etmiştir. Bu gelişmeler sırasında Akdeniz’e kadar
uzanacak bir Kürt koridoru tartışılmaya başlanmış ve bu senaryonun
gerçekleşmesinin Türkiye için ciddi bir risk olduğu ve herhangi bir
oldubittiye müsaade edilmeyeceği Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilmiştir.25 Yine PKK’nın Kobani tecrübesini Türkiye’ye uyarlama
isteği ve şehir savaşına yönelmesi çözüm sürecini dondurmuş ve çatışma sürecini yeniden başlatmıştır.
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Benzer şekilde PKK’nın KYB ve Goran ile yakınlaşması,
Şengal’deki faaliyetlerini artırması ve Suriye Kürt bölgesinde dışlayıcı politikalar izlemesi26 ise KDP’yi rahatsız etmeye başlamıştır.
Başkanlık krizinde KYB ve Goran’ın sert muhalefeti ile karşı karşıya kalan ve Süleymaniye’deki protesto gösterilerinde parti büroları
yakılan KDP’nin27 gücü, PKK’nın da bu bölgede nüfuz alanı kazanmasıyla daha da zayıflamıştır. Barzani yönetimi ve PKK arasındaki bir başka gerginlik de, yıl içerisinde Ezidilerin yaşadığı Şengal
ilçe merkezinin Barzani’ye bağlı Peşmerge güçlerinin operasyonu
ile kurtarılmasının ardından yaşandı.28 PKK burada Ezidilerden
kurduğu meclis aracılığıyla kanton ilan etti29 ve bu meclisin savunma gücü YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri) kendilerinin Irak’a bağlı
Haşdi Şabi teşkilatı kapsamında görev yaptıklarını belirtti.30 Buna
karşılık KDP, Peşmerge Bakanlığı tarafından tanınmayan hiçbir
gücün kabul edilmeyeceğini açıklamıştır.31 Diğer yandan yıl içerisinde PKK’nın Suriye’deki politikası da Erbil’i önemli ölçüde rahatsız etmiştir. PYD yönetimi altındaki kantonlarda KDP’ye yakın
siyasi parti ve kuruluşların çalışmaları engellenmiş, bazı parti üyeleri tutuklanmış ve bazıları da IKBY’ye sığınmıştır.32 Yine IKBY
tarafından eğitilen ve Suriye Kürtlerinden oluşan Peşmerge gruplarının da kantonlara geçmelerine izin verilmemiştir. ABD’nin
arabuluculuğunda Erbil’de biraraya gelen IKBY Başkanı Mesud
Barzani ile PYD lideri Salih Müslim’in görüşmelerinden olumlu
bir sonuç çıkmamıştır.33
Sonuç olarak PKK’nın Türkiye, Irak Kürt Bölgesi ve Suriye’deki
politikaları ve buralarda artan askeri nüfuzu hem Ankara’da hem de
Erbil’de huzursuzluk yaratmıştır. Bu eksende Ankara PKK’ya yönelik kırsalda ve şehirlerde operasyonlar gerçekleştirmeye başlamıştır. Yine Temmuz ayından itibaren TSK aralıklarla sınır ötesi hava
operasyonları gerçekleştirerek Kandil Dağı’ndaki PKK kamplarını
bombalamaya başlamıştır.34 Erbil ise yıl içerisinde zaman zaman
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PKK’ya karşı sert sözlerle açıklamalarda bulunmuş olsa da askeri
bir girişimde bulunmaktan uzak durmuştur. Ankara’dan da çözüm
sürecine dönülmesini istemiştir. Çözüm sürecine dönülmesi isteği
hem Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu’nun Erbil ziyaretinde hem
de Barzani’nin Ankara ziyaretinde tekrar dile getirilmiştir.35 Barzani
Ankara’da HDP ile görüşmesinde de çözüm sürecine dönülmesini
istemiş, bunun için arabulucu olabileceğini dile getirmiştir.36
Barzani’nin Ankara’dan çözüm sürecinde ısrar etmesini istemesinin ekonomik kaygılardan ileri geldiği rahatlıkla iddia edilebilir. Nitekim çözüm süreci durduktan sonra IKBY’nin can damarı
Habur sınır kapısı 21 gün kapalı kalmış ve ticaret sekteye uğramıştır. Bu aksamanın maliyeti ekonomik krizle boğuşan IKBY için
20 milyon dolar olmuştur.37 Kapının açılmasından hemen sonra
PKK’nın diğer bir yapılanması olan Botan Halk İnisiyatifi Habur
kapısını kullanacak olan tüm şirket ve şahısların saldırıların hedefi
olacağını belirterek ticari faaliyetleri tehdit etmiştir.38 Yine Temmuz
ayında PKK Şırnak’ta Kerkük-Yumurtalık petrol hattını bombalamış ve petrol iletimini aksatmıştır.39 501 milyon dolar zarara neden
olan bu saldırı40 üzerine Barzani, “PKK, Kürtlerin rızkı ile oynuyor” açıklamasında bulunmuştur.41 Erbil’in sadece siyasi değil aynı
zamanda ekonomik olarak da baskı altında hissettiği bir zamanda
çözüm sürecinin tıkanması Barzani’nin elini daha da zayıflatmaktadır. Bundan dolayı Barzani maliyet daha fazla artmadan Ankara’dan
çözüm masasına dönülmesini istemektedir.
Ankara-IKBY arasındaki ilişkilerin ikinci önemli boyutunu da
enerji oluşturmaktadır. 2015 yılında IKBY çok ciddi ekonomik bir
krizle başbaşa kalmış ve bu krizi ortaya çıkaran en önemli sebep
de Irak merkezi yönetiminin Kürt Bölgesi’nin bütçesini kısması olmuştur. Merkezi yönetim IKBY’nin yüzde 17’lik bütçe payını 2014
yılından beri eksik göndermektedir. Bütçenin kısılmasına tepki
olarak IKBY 2015’te kendi petrolünü bağımsız bir şekilde satma
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politikası geliştirmiştir. Ne var ki petrol fiyatlarının son 11 yılın en
düşük seviyelerine kadar gerilemesi42 bu hamlenin etkisini azaltmış
ve gelirleri istenilen düzeye taşıyamamıştır. Gelirlerin azalmasına
karşın harcamalar ise artmaya devam etmektedir. Harcamaları artıran en büyük faktör DAEŞ’le mücadele, ikincisi ise IKBY’ye sığınan milyonlarca mültecinin varlığıdır. Gelir-gider arasında oluşan
büyük fark sonucunda bazı büyük projeler durmuş, petrol şirketlerinin ödemeleri gecikmiş hatta IKBY bazı petrol şirketleri ile davalık olmuştur.43 Ekonomik krizin ağırlaşması sonucu IKBY memur
maaşlarını bile ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Bu denli ciddi bir
ekonomik kriz toplumsal huzursuzluğu tetiklediği gibi siyasal istikrarı da bozmaya başlamıştır. Ekonomik krizle başa çıkmak için
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani Türkiye’den 500 milyon dolar
borç para almıştır.44 Her ne kadar bu para bir aylık memur maaşlarına bile yetmese de Türkiye’nin ekonomik olarak IKBY’yi desteklediğini göstermesi açısından bir ilk olmuştur.
2014 yılının son ayında Irak merkezi yönetimi ile IKBY petrol
ihracı noktasında bir anlaşmaya varmışlardı. Anlaşma IKBY’nin
kendi petrolünün 250 bin varilini Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO)
vasıtasıyla Türkiye üzerinden ihraç etmesini ve Kerkük petrollerinin
de 300 bin varilini Bağdat’a göndermesini içeriyordu. Buna karşılık Bağdat’ın da IKBY’nin yüzde 17’lik bütçesini göndermesi ve
ek olarak Erbil’e bir milyar dolarlık para ayırması kararlaştırılmıştı.
Ne var ki bu anlaşma da öncekiler gibi kağıt üstünde kaldı. IKBY
Temmuz ayında Bağdat’ın bu anlaşmaya uymadığını ve gereken
parayı yollamadığını, dolayısıyla memur maaşlarını ödeyemediğini belirterek kendi petrolünü kendisi satmaya başladı.45 Türkiye ise
toprakları üzerinden yapılan bu satışa karşı çıkmamış ve sessiz kalmayı tercih etmiştir. IKBY için bağımsızlık sinyali olarak algılanan
bu girişime Türkiye’nin tepki koymaması ve aracı olmaya devam
etmesi kırmızı çizgilerinin değiştiği şeklinde yorumlandı. Nitekim
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Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da IKBY’nin
olası bağımsızlığı kendisine sorulduğunda, “Şu anda bunu Irak’ın
birinci derecede kendi iç meselesi olarak değerlendirmek gerekiyor”
şeklinde cevap vermiştir.46
24 Kasım günü Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinden sonra gerginleşen Türk-Rus ilişkileri beraberinde Rusya’nın uygulamaya koyduğu bazı yaptırımları getirmiştir. Bu yaptırımlar arasında en çok merak edilen konu ise doğalgaz sıkıntısının
yaşanıp yaşanmayacağı sorusuydu. Çünkü Türkiye doğalgazının
yüzde 58’sini Rusya’dan ithal etmektedir.47 Her ne kadar Rusya
bu konuda bir yaptırıma gitmese de, Türkiye’nin yüksek bağımlılığı önemli tedirginliğe sebep olmuştur. Söz konusu tedirginlik
Türkiye’nin, IKBY’nin 5,6 trilyon metreküplük doğalgaz kaynaklarına ilgisini artırmış ve bu kapsamda BOTAŞ Irak Kürt Bölgesi’nin
doğalgazını Türkiye’ye ulaştıracak Şırnak doğalgaz boru hattının
inşası için Aralık ayında ihale duyurusu yapmıştır.48 Böylece Rus
doğalgazına alternatif yaratabilecek Kürt doğalgazının daha hızlı bir şekilde Türkiye’ye ulaşması hedeflenmektedir. Ayrıca IKBY,
Türk-Rus krizinde de Türkiye’ye arka çıkmıştır. Rusya Türkiye’nin
DAEŞ’ten petrol aldığını iddia etmiş ve bu doğrultuda bazı petrol
tankerlerinin Türkiye’ye giriş yaptığını gösteren fotoğraflar yayımlamıştır. Rusya’nın Türkiye-Irak sınırında görüntülenen tankerlerin
DAEŞ’e ait olduğuna dair suçlamasını IKBY reddetmiş ve söz konusu tankerlerin kendilerine ait olduğunu dile getirmiştir.49
DAEŞ’E YÖNELIK SIYASET

Irak’taki DAEŞ kontrolündeki bölgeye yönelik Ankara’nın temel
politikasının 2015 yılı boyunca iki ayak üzerine oturduğu söylenebilir. Bunlardan ilki Erbil yönetimini zayıflatmasını önlemek amacıyla DAEŞ’e karşı Peşmerge güçlerinin aktif bir şekilde desteklenmesidir. İkincisi, Irak’ta 2015’in ortalarından itibaren sıcak çatışma
içinde olduğu PKK’nın DAEŞ karşısında mevzi elde ederek Erbil
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yönetiminin gücünü dengeleyecek bir nüfuza ulaşmasının önüne
geçmektir. Dolayısıyla Erbil’in askeri gücünü koruması ve daha da
önemlisi DAEŞ karşısında mevzi kazanması Ankara’nın PKK’nın
güçlenmesi olasılığından kaynaklanan güvenlik kaygılarını yatıştıracak en önemli stratejik hamle olarak görülmektedir. Kısacası, Irak
özelinde bakıldığında Ankara’nın DAEŞ’e yönelik temel politikasının
bölgede temel ve hatta “tek” müttefiki olarak kalan Erbil yönetiminin
hiçbir şekilde zayıflatılmaması üzerine kurulu olduğu söylenebilir.
Özellikle 2015 yılı boyunca PKK ve Kuzey Irak’ta PKK’ya yakın bir
siyaset izleyen KYB ve Goran gibi iki siyasal partinin Barzani karşıtı
propagandaya50 hız vermesi ile Ankara için DAEŞ karşısında Erbil
yönetimine verilen askeri destek daha kritik bir konum kazanmıştır.
Musul’da rehin alınan 49 konsolosluk görevlisinin 20 Eylül
2014’te serbest kalmasının ardından DAEŞ’e yönelik politikasında daha aktif bir tutum takınan Ankara, ülkedeki askeri üslerini
DAEŞ hedeflerini bombalayan koalisyon güçlerine açmanın yanı
sıra DAEŞ militanlarının geçişlerini engellemeyi hedefleyen sınır
önemlerini daha da artırmıştır. Bu politika DAEŞ’in keskin nişancıları tarafından Astsubay Yalçın Nane’nin şehit edilmesinin
ardından yeni bir boyut kazanmış ve bu olaydan bir gün sonra
24 Temmuz 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’deki DAEŞ
hedeflerini bombalamıştır.51 Ankara bu tür doğrudan operasyonlarını DAEŞ’in Suriye’de kontrol ettiği bölgelerle sınırlandırmasına karşılık, Irak sınırları içindeki DAEŞ’le mücadele politikasını
önemli ölçüde koalisyon operasyonlarını destekleme ve Barzani’ye
bağlı Peşmerge güçlerine doğrudan katkı sağlama gibi iki ayaklı
bir zemin üzerine kurmuştur. Bunun en net göstergesi Peşmerge
güçlerinin Şengal (Sincar) bölgesini DAEŞ’ten geri alması sürecinde yaşanmış ve gerek Türkiye gerekse Kuzey Irak basınına yansıyan haberlerde bu operasyonda Türkiye’den alınan askeri eğitim
desteğinin önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir. Bu haberlere göre,
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Şengal’e giren 7.000 aktif Peşmerge gücünün “ön safta yer alan
2.500 dolayında askeri, eğit-donat çerçevesinde TSK tarafından
son bir yıl içinde” eğitilmiştir.52
Şengal’de elde edilen bu başarılı sonuç Ankara ve Erbil arasında
DAEŞ’e karşı yapılan operasyonlar bağlamında başlayan eğit-donat
programının daha da güçlendirilmesine giden süreci başlattı. Bu
doğrultuda DAEŞ kontrolündeki Musul’a yakın mesafede bulunan
Başika bölgesi söz konusu programın temel üssüne dönüştürüldü ve
yukarıda da belirtildiği gibi, bu kapsamda bölgedeki Türk askeri sayısı 1.000’in üzerine çıkarılırken çok sayıda tank ve zırhlı askeri araç da
askerleri korumak için buraya konuşlandırıldı. Eski Musul Valisi Esil
Nuceyfi ve Barzani yönetimi bu asker artışının eğitim amacıyla olduğunu ve DAEŞ ile mücadelede kritik bir işlev üstlendiğini belirtseler
de,53 bu durum hızla tırmanan bir krize dönüştü ve hem Bağdat’ın
hem de Rusya ve İran’ın sert tepkisini çekti.54 Bu tepkilerin ardından
Türkiye Başika’daki askerlerini ve zırhlı araçlarını önemli oranda geri
çekse de, DAEŞ’e yönelik Kürt ve yerel Arap güçlerini destekleme
ve eğitme politikasında geri adım atmayacağını açıkladı. Başbakan
Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, “Irak makamlarının talepleri doğrultusunda, gerek Peşmerge gerekse Musullu yerel gönüllülere
eğitim ve donanım desteği sağlıyoruz. Bu desteğimiz, Musul kurtarılıncaya kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.55
Bu tartışmalar sırasında AK Parti’nin Irak’ta izlediği siyasete yönelik en sert tepki Musul’da DAEŞ tarafından rehin alınan ve daha
sonra bürokrasideki görevinden istifade ederek CHP çatısı altında
meclise giren Öztürk Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, AK Parti hükümetininin Şii kontrolüne giren Irak yönetimiyle ilişki geliştirmek yerine Sünni aşiretleri muhatap almasının yanlış bir politika olduğunu belirtip bunun Türkiye’ye ciddi maliyeti olduğunu savundu.56
Yılmaz, bu eleştiriyi Başika kampına asker gönderilmesi noktasında
hükümetin Musul valisinin talebini gerekçe göstermesine yönelik
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yaparken, ona göre Irak’taki meşru hükümeti muhatap almayan
bu tür politikalar Türkiye açısından olumsuz sonuçlar doğurmaya
mahkumdu. Diğer muhalefet partisi MHP’nin lideri Devlet Bahçeli ise DAEŞ’e karşı Barzani yönetimi ile işbirliği yapılmasını sert
bir dille eleştirerek Barzani’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’dan bir
farkı olmadığını söyledi.57
KRONOLOJI
4 Mart
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,
Bağdat’a resmi ziyarette bulundu.
1 Eylül
Bağdat’ta 18 Türk işçi “Ölüm Mangaları” adındaki Şii milis
grup tarafından kaçırıldı.
9 Temmuz
IKBY, Irak merkezi yönetiminden bağımsız bir şekilde petrol
satışı yapmaya başladığını duyurdu.
14 Temmuz Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim
Caferi DAEŞ’e karşı mücadelede Türkiye’den askeri destek taleplerinin devam ettiğini vurguladı.
24 Temmuz TSK, PKK’ya yönelik sınır ötesi hava operasyonları düzenleyerek Kandil Dağı’nı bombaladı.
28 Temmuz Bağdat hükümeti Türkiye’nin Kuzey Irak’taki PKK kamplarını
bombalamasını kınayarak bunun Irak’ın egemenliğine bir saldırı olarak niteledi.
29 Temmuz Şırnak’ta Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattına PKK tarafından sabotaj eylemi düzenlendi. Eylem IKBY’nin sert tepkisine
neden oldu.
4 Aralık
Türkiye Musul yakınlarındaki Başika kampına askeri eğitim
için takviye birlikler sevk etti.
10 Aralık
Bağdat yönetiminin Başika’ya asker gönderilmesine sert tepki
vermesi üzerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu Bağdat’a gitti.
10 Aralık
IKBY Başkanı Mesud Barzani Ankara’yı ziyaret etti. Ziyaretinde
çözüm sürecinin sona ermesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.
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TÜRKIYE’NIN
SURIYE POLITIKASI 2015
CAN ACUN
SETA Ankara, Dış Politika

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Türkiye için
2015 yılı dış politikası açısından en büyük meydan okumalar
Suriye ve ilgili meseleler üzerinden şekillendi. İki ülke ilişkilerinin
en belirleyici dinamiği Suriye’de yaşanmaya devam eden iç savaş
olurken, hem Türkiye’nin bölgesel çıkarlarını hem de ulusal güvenliğini tehdit eden önemli gelişmeler vuku buldu. Başlangıçta sadece
Suriye’nin yerel dinamikleriyle şekillenen Suriye Krizi, gittikçe
önce bölgesel ardından da küresel bir mücadelenin zemini haline geldi. Bu durum, Türkiye’nin Suriye politikasını zorlamakla beraber, aktör çeşitliliği ile gittikçe karmaşıklaşan krize dair
Türkiye’nin de yeni bir politika üretme zorunluluğunu beraberinde getirdi.
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2015 yılında Türkiye’nin Suriye politikasının temelinde; meşru
Suriye muhalefetini desteklemek, Esed rejiminin tekrardan uluslararası meşruiyet zemini elde etmesini önlemeye yönelik siyasi çabalarda bulunmak, artarak büyüyerek devam eden mülteci sorununu
yönetebilmek ve DAEŞ’in oluşturduğu yeni tehditlerle mücadele
etmek önemli yer tuttu. Ancak bu tehdidin belirginleşmesine paralel olarak, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG’nin
Kuzey Suriye’de bir kuşak oluşturmasını önlemeye yönelik siyasi
ve askeri adımlar daha fazla önem kazanırken, Türkmen varlığının
tehdit edilmesine yönelik önleyici adımlar atılması da Türkiye açısından Suriye politikasının şekillenmesinde belirleyici oldu. Suriye
meselesinin Türk iç siyasetinde de güçlü izdüşümleri olmaya devam
etti. İki terör örgütünün DAEŞ ve PKK’nın, Irak-Suriye hattında
yürüttüğü mücadeleyi Türkiye’nin içine taşımaları ve aynı zamanda
Türkiye’de terör eylemleriyle sivilleri hedef almaları, yine Suriyeli
mülteciler üzerinden oluşan toplumsal ve güvenliğe dair gelişmeler
Türkiye’nin Suriye politikasına etki eden unsurlar oldu. Suriye
meselesinin gittikçe bölgesel ve küresel vekalet savaşı ve güç mücadelesinin bir zemini haline gelmesi, Türkiye’yi İran ve Rusya gibi
ülkelerle doğrudan karşı karşıya getirerek, üçüncü ülkelerle olan
ilişkileri de etkilemeye devam etti.
DAEŞ’E KARŞI MÜCADELE

Türkiye açısından 2015 yılı Suriye politikasında en önemli
başlıklardan birisini DAEŞ ile mücadele oluşturmaktadır. Bu bağlamda uzun müzakerelerin sonunda 2015’in Şubat ayında Türkiye
ile ABD arasında Suriyeli muhaliflere yönelik eğit-donat projesine
dair anlaşma imzalanmıştır.1 Türkiye’nin uzun süredir gündeminde
olmasına rağmen ABD’nin DAEŞ’in Suriye ve Irak’ta güçlenmesi
ile birlikte gündemine aldığı eğit-donat projesi, en azından kağıt
üzerinde Suriyeli muhaliflerin ihtiyaç duyduğu eğitimi ve askeri
yardımı içermesi sebebiyle önemli ve çatışmaların seyrini muhalifler
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lehine değiştirme potansiyeline sahip bir proje görünümündeydi.
Ancak Türkiye ve ABD arasında projenin iki temel başlığına dair
fikir ayrılıklarının olması ve ABD’nin bu iki başlıkta kendi önceliklerini dayatmasıyla proje henüz hayata geçirilmeden akim kaldı.
Birinci fikir ayrılığı eğitilecek muhalif profiline, ikincisi de eğitilen muhaliflerin kiminle çatışabileceğine yönelikti. ABD, Suriye
Devrimciler Cephesi ve Hazm Hareketi’ne verdiği ve bariz başarısızlıkla sonuçlanan yardım örneklerinde olduğu gibi projenin,
muhaliflerin “seküler” ve “Batı dostu” olanlarına yönelik olması
ve eğitilen muhaliflerin sadece DAEŞ’e karşı savaşması gerektiğini
vurguluyordu. Türkiye ise muhaliflerin Suriye’nin sosyolojik yapısını yansıtacak çeşitlilikte gruplardan seçilmesini ve sadece DAEŞ
ile savaşma kısıtlaması getirilmemesi gerektiğini öne sürüyordu.
Nihayetinde ABD’nin tercihleri belirleyici olunca, sorunlu olarak
doğan proje sadece 60 civarında muhalifi eğitirken ABD’nin önceki
deneyimleri gibi başarısızlığa uğradı ve iptal edildi.2
Suriye’de Türkiye’ye yönelik artan DAEŞ tehdidine paralel
olarak Türkiye, ülke dışındaki tek toprak parçası olan Süleyman
Şah Saygı Karakolu’nun önce Türkiye’ye ardından da sınıra çok
yakın mesafedeki Eşme köyüne taşınması için Suriye’de bir askeri
operasyon yaptı.3 Bu çerçevede, Süleyman Şah Saygı Karakolu ve
Türbesi’nin nakli ve bölgede bulunan güvenlik güçlerinin tahliyesi
ile yeni türbe alanının güvenliğinin sağlanmasını içeren, iki eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 21 Şubat akşamı başlatılan operasyonla çok sayıda tank, zırhlı araç ve iş makinaları insansız hava
araçları desteği ile Mürşitpınar sınır kapısından geçerek Türkiye’nin
yaklaşık 37 km güneyinde yer alan Karakozak alanına ulaştı ve Süleyman Şah’a ait naaş buradan alındı. Naaş ve bölgede uzun süredir
bulunan güvenlik güçleri çok kısa bir sürede Türkiye’ye nakledildi.
Süleyman Şah Türbesi’ne tahliye operasyonu yapılırken bir yandan
da Türkiye-Suriye sınır hattında yer alan Eşme bölgesine girilerek
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burada türbenin geçici olarak yerleştirileceği, yaklaşık on dönümlük bir arazi güvenlik altına alındı ve bayrak dikildi. Suriye içerisinde Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu Karakozak bölgesinde
çok yoğun çatışmalar yaşanması, DAEŞ ve PYD’ye bağlı YPG güçlerinin Ayn el-Arab (Kobani) üzerinde yoğunlaşan çatışmalarının
gittikçe güneye doğru kayması ve doğrudan türbenin olduğu alanı
tehdit eder hale gelmiş olması ilgili operasyona neden teşkil etti.
Elde edilen istihbarat bulgularında, Türkiye’yi Suriye iç savaşının
bir parçası haline getirebilmek için rejim ve diğer gruplara bağlı
kontrolsüz bazı yapılanmaların türbeye yönelik provokatif eyleme
geçebilecekleri değerlendirilmekteydi. Türkiye tedbirli davranarak
inisiyatif alıp, muhtemel provokasyonları engellemeye yönelik bir
adım atmış oldu. Ankara’nın yumuşak karnı haline gelen türbe,
Türkiye-Suriye sınırına taşınarak olası riskler minimize edilirken,
Türkiye’nin de bölgesel manevra kabiliyeti artırıldı.
PYD-PKK ve milliyetçi Kürt siyasal hareketine ait kaynakların
Süleyman Şah operasyonuna YPG’nin de katıldığına yönelik iddiaları Türk basınında gündem oldu ve tartışma yarattı. Bununla
birlikte, operasyonun siyasi kararının alınması, planlaması ve icra
edilmesinde sorumluluğu olan hemen hemen tüm yetkililerin yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin ulusal çıkarları çerçevesinde tek taraflı bir karara imza attığı ve yerel veya uluslararası aktörler nezdinde kimseden izin ya da icazet almadığı açık şekilde ortaya kondu.
Türkiye, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu’nun
(SMDK) yanı sıra operasyon sırasında bölgede hava operasyonları
yapmaya devam eden uluslararası koalisyonu, ÖSO ve YPG gibi
yerel aktörleri de sadece bilgilendirdiğini açıkladı. Esed rejimine
ise duruma ilişkin bir nota verildi. Bunun ötesinde işbirliği, eşgüdüm, izin alınması gibi bir süreç yaşanmadı. PKK ve siyasi uzantılarının ilgili iddialarının dezenformasyon ve propaganda olduğu
ortaya çıkarken, Ayn el-Arab’ta DAEŞ karşısında mücadele eden
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YPG unsurlarının Türkiye’nin yaptığı askeri operasyonun karşısında durabilecek imkanları olmadığı gibi, Türkiye’nin Süleyman Şah
Türbesi’ni PYD’nin Kobani kantonu olarak ilan ettiği bölgedeki
Eşme köyüne bayrak dikerek taşıması ve PYD’nin bunu kabullenmek durumunda kalması da Türkiye ve PYD-YPG arasındaki ilişkinin niteliğini göstermesi açısından önemli bir unsur oldu.4
DAEŞ, 2015 senesi boyunca Türkiye’nin Suriye’den gelen tehdit algısında önemli yer doldurmaya devam etti. DAEŞ ile kendi
metodlarıyla mücadeleye başlayan ilk ülkelerden birisi olan Türkiye, uzun bir süre DAEŞ’e karşı mücadelenin kapsamlı ve örgütü
var eden sebeplere yönelik yapılması gerektiğini dillendirirken,
Temmuz ayında DAEŞ’e karşı hava operasyonları düzenleyen
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katıldı. DAEŞ uzun
bir süredir PKK ve PYD’ye bağlı güçlerle Irak-Suriye hattında savaşıyor olsa da Türkiye’yi direkt karşısına almama politikası yürüterek Türkiye içerisinde bu unsurlara yönelik bir saldırı gerçekleştirmemişti. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 günü
gerçekleştirilen intihar saldırısı ile örgütün Türkiye topraklarında
saldırı gerçekleştirmeme politikasından vazgeçtiği görüldü. Örgütün Ankara tren garında gerçekleştirdiği intihar saldırıları da çok
sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. DAEŞ’in politika değişikliğinde Türkiye’nin DAEŞ’e karşı sınır hattında ilan
ettiği yeni angajman kuralları ve son dönemde gerçekleştirilen
tutuklamaların etkili olduğu düşünülmektedir. Örgüte ait Türkçe
olarak yayımlanan Konstantiniyye dergisinin son sayısında Türkiye
sert bir şekilde hedef alınmıştı. Türkiye’nin son dönemde DAEŞ’e
karşı uyguladığı angajman kurallarını değiştirmesi ve sınır hattına yaklaşan her bir DAEŞ’linin askeri hedef olacağını ilan etmesi
önemli bir adımdı. Yine Türkiye içerisinde DAEŞ’in oluşturmaya
çalıştığı ağlara yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Sınır
hattında DAEŞ tarafından gerçekleştirilen bir saldırıya TSK’ya
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bağlı bölgede konuşlu askeri birimler derhal karşılık vererek saldırganları etkisiz hale getirdi. Ardından obüs bataryaları da kullanılarak çeşitli DAEŞ hedefleri vuruldu. Yine “önleyici müdahale
doktrini” çerçevesinde tehdit oluşturduğu düşünülen DAEŞ’e ait
2 karargah ve 1 toplanma noktası F-16’lar tarafından imha edildi.
Türkiye’nin DAEŞ’e karşı tesis edilmiş uluslararası koalisyona
muharip güç olarak katılmış olmasına rağmen Türkiye ile ABD başta olmak üzere Batılı müttefikleri arasında DAEŞ’le mücadele metodu konusundaki fikir ayrılıkları da devam etti. Türkiye temelde
DAEŞ ile uluslararası ölçekte mücadele edilmesinin gerekliliğini savunurken, aynı zamanda DAEŞ’in bir sebep değil sonuç olduğunu
ve DAEŞ’i var eden zeminle palyatif olarak değil daha kapsamlı bir
şekilde mücadele edilmesinin önemini savundu. Bu anlamda Suriye
özelinde DAEŞ’e karşı oluşturulan koalisyonun Esed rejimini de
kapsaması gerektiği düşüncesiyle Batılı müttefiklerinden ayrıştı.5
ABD, hava operasyonları ve PKK/YPG’ye verdiği askeri destekle DAEŞ’le mücadele yürütürken, Türkiye bu mücadelenin
daha kapsamlı ve planlı olması gerektiği konusunda ısrarcı oldu.
Bu doğrultuda DAEŞ’le sahada mücadele edebilecek Suriyeli muhaliflerin desteklenmesini, DAEŞ’i var eden Esed rejiminin de hedef alınmasını ve kısa vadeli çözümlerin DAEŞ ve terör sorununa
çare olamayacağını dillendirmeye devam etti. Türkiye, DAEŞ’le
en fazla mücadele eden Suriyeli gruplara verdiği destek ve 2013
senesinden beri bazı nokta atışlar yoluyla bu örgüte karşı mücadele etmekteydi. 2015 senesinde DAEŞ’in hem terör hem de siyasi
gündemlerle gerçekleştirdiği Diyarbakır, Suruç ve Ankara saldırılarından ve Temmuz ayında sınır karakolunda bir Türk askerinin
öldürülmesinden sonra DAEŞ’le mücadelede yeni bir safhaya geçti. İncirlik Üssü’nü uluslararası koalisyon uçaklarına açan Türkiye
yine Temmuz ayından itibaren DAEŞ’e yönelik hava saldırıları
düzenlemeye başladı.6
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DAEŞ’le mücadele bağlamında Türkiye’nin sıklıkla dillendirdiği
“güvenli bölge” tartışmaları da Türkiye tarafından ete kemiğe büründürülmeye başlandı. Türkiye, DAEŞ ve PKK arasında zımni bir anlaşmaya vurgu yaparak sınır hattı boyunca iki terör örgütü arasında
el değiştiren toprak parçaları yoluyla Türkiye-Suriye sınırının terör
örgütleri tarafından kontrol edilmeye çalışıldığını ve Cerablus-Marea hattında kurulacak bir “terörden arındırılmış bölge” ile bu çabayı
akamete uğratacağını açıkladı. Türkiye’nin bu kararlılığı karşısında
ABD devreye girerken mezkur hatta Türkiye ile ortak hareket edeceğini ve bu bölgeye ortak hava harekatları düzenleyeceğini duyurdu.
Diğer yandan ise sahada DAEŞ’e karşı savaşacak grupların eğitilmesi
ve donatılması konusunda da Türkiye yeni bir safhaya geçip, Türkmen köylerinin yoğun olduğu sahada DAEŞ’in boşaltmak zorunda
kalacağı noktaları tutacak Suriyeli muhalif gruplara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. ABD’nin başından beri karşı çıktığı “güvenli bölge”
tartışmaları, mülteci krizinin Avrupa sınırlarına dayanmasıyla birlikte
daha fazla gündeme geldiyse de bahsedilen bölgede hayata koyulmaya çalışılanın bir güvenli bölge olmaktan ziyade, DAEŞ ve diğer terör
unsurlarından arındırılmış, Türkiye ve isteksiz olsa da ABD’nin gerektiğinde hava desteği vereceği, sahada da yerel unsurların bulunacağı bir de facto güvenli bölge olacağı anlaşılmaktadır.
KUZEY SURIYE’DE PYD KUŞAĞI

PKK ve Suriye’deki uzantısı PYD-YPG de Türkiye için Suriye’de bir sorun olmaya devam etti. 2015 boyunca DAEŞ ve PKK
arasındaki çatışmaların Türkiye’ye olumsuz bir şekilde yansıdığı
ve HDP’nin bu çatışmaları iç siyaset aracı olarak genel seçimlerde
yoğun bir şekilde kullandığı görüldü. Sınır hattı boyunca uluslararası koalisyonun hava desteği ve askeri yardımıyla kontrol ettiği bölgelerde DAEŞ’le çatışan YPG, bu mücadeleyi bir meşrulaşma aracı olarak kullanırken, önce ABD’nin sonra da Suriye’deki
angajmanını artırmasıyla birlikte Rusya’nın desteğini arkasına alma
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çabası içerisine girdi. Hava desteği olmadan Ayn el-Arab’ı (Kobani)
kısa süre içerisinde DAEŞ’e kaptıran YPG, hava desteğiyle kasabayı
geri alırken sınırda Tel Abyad’da DAEŞ’le çatışıp kontrol alanını
Fırat Nehri’ne kadar uzattı. Bu bölgelerde Uluslararası Af Örgütü ve
Suriye İnsan Hakları Ağı gibi kuruluşların da belgelendirdiği gibi,
insanlığa karşı suç ve savaş suçlarına karışan, Arap ve Türkmenlere
karşı etnik temizlik ve zorunlu göç uygulamalarına başvuran YPG,
hem Türkiye’nin sınır güvenliği için hem de mülteci krizine sebebiyet vermesi sebebiyle sorunlu bir aktör olmaya devam etti.
Türkiye YPG’nin işlediği bu savaş suçlarına, Batı dünyasının
YPG/PKK’ya verdiği askeri desteğe ve PKK terörünün DAEŞ üzerinden kendisini meşrulaştırma gayretine karşı çıkarken, YPG’nin
uluslararası koalisyon desteğiyle Fırat’ın batısına, Cerablus’a geçmesine ve bölgenin demografik dinamikleriyle oynanmasına müsaade
etmeyeceğini ifade etti. Uluslararası koalisyon desteğiyle DAEŞ’ten
boşaltılan alanları kontrolü altına almak isteyen, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığını artırmasını ve daha sonraki dönemde Türkiye
ile yaşadığı krizi fırsata çevirmeye çalışan YPG’nin batıda Afrin’den
Azez’e doğru, doğuda ise Cerablus’a doğru sızma girişimleri karşısında Türkiye, Ekim ayında Başbakan Davutoğlu’nun da açıkladığı gibi
YPG’ye yönelik iki operasyon gerçekleştirdi. Rusya’yla yaşanan uçak
krizi sonrasında ise Rusya’nın YPG/PKK’ya askeri mühimmat desteği verdiği ve bu yolla Türkiye’nin terörden arındırılmış bölge olarak tarif ettiği alana yönelik saldırılarını teşvik ettiği görüldü. ABD
tarafından YPG/PKK’nın Suriye’nin genelindeki kullanım değerine
dair yapılan ve PKK’nın beklentilerini karşılamayan açıklamalar sebebiyle YPG’nin yeni dönemde Rusya’yla angajmanını artırma gayreti içerisinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
RUSYA’NIN MÜDAHALESI VE BAYIRBUCAK SAVAŞI

2011 Devriminin başından itibaren gerek siyasi gerekse askeri açından Esed rejimini destekleyen Rusya, yıpratma savaşının
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sonuna gelindiği bir noktada Doğu Akdeniz’deki en önemli müttefiki olan Esed rejimini ayakta tutabilmek ve Rusya-İran-Esed
rejiminin şartları doğrultusunda, BM Suriye Özel Temsilcisi de
Mistura’nın hazırladığı barış planına zayıflatılmış muhalif unsurları zorlayabilmek adına Suriye’ye doğrudan müdahalede bulunmak
durumunda kaldı. 30 Eylül’de DAEŞ ile mücadele görüntüsü altında esasen Suriye muhalefetine bağlı unsurları vurmaya başlayan
Rus hava kuvvetleri sistematik bir şekilde sivil yerleşim yerlerini
de bombalamaya başladı. Sahada çalışma yürüten insan hakları
kuruluşu temsilcileri ve aktivistlerin gözlemleriyle birinci elden
derledikleri raporlarda Halep, İdlib, Lazkiye ve Hama’da yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği belgelendi. Sivil ölümlerinin gerçekleştiği yerlerin büyük çoğunluğunun cephe hatlarının dışında yer
alıyor olması ve Rusya’nın muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde
yer alan hastane, okul, ekmek fırını ve lojistik yardım konvoyları gibi sivil hedefleri bombalamaya devam etmesi önemli bir soruyu gündeme getirdi. Sofistikte askeri ekipmanlara sahip olan
Rusya’nın hava bombardımanlarında bu kadar çok sivil hedefin
bombalanması bir yan-hasar değil aksine bilinçli bir insansızlaştırma stratejisinin ürünü olduğunu gösterdi.
Rusya’nın 30 Eylül’de başlattığı hava saldırılarının ardından,
Esed’e bağlı rejim güçleri ile İranlı komutanların yönetimindeki
Şii milisler ve Hizbullah’ın oluşturduğu koalisyon üç ana cephede harekete geçti ve Suriyeli muhaliflere yoğun bir saldırı başlattı.
Kuzey Lazkiye’nin hedef alınması, yoğun çatışma ve hava saldırılarından dolayı bölgedeki çok sayıda sivil Türkiye sınırına doğru
kaçmaya başladı. Sınırları içinde Türkmen Dağı ve Cebel-i Ekrad’ı
da barından Bayırbucak bölgesi, coğrafi konumu, yükseltisi ve demografik unsurları itibarıyla Suriye’deki savaşın geleceği adına stratejik bir öneme sahip olduğundan dolayı Rusya-İran-Esed rejiminin oluşturduğu koalisyonun ana hedeflerinden birisi haline geldi.
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Bayırbucak’ın hedef alınmasındaki bir gaye de, Türkmenlerin göçe
zorlanarak bölgenin demografik yapısının değiştirilmek istenmesidir. Böylelikle Türkiye’nin himayesinde Suriye muhalefetinin yanında yer alan Türkmenler oyun dışına itilecek ve Lazkiye’de Esed
rejimi ve Rus askeri üslerinin güvenliği tahkim edilebilecektir.
Rus ordusunun hava desteği eşliğinde yapılan saldırı sonucunda
pek çok köy boşaltılmış, yaklaşık 5.000 kişi Suriye içerisinde güvenli
gördükleri yerlere göç etmiştir. Türkiye, AFAD, Kızılay, Sağlık Bakanlığı ve STK’lar aracılığıyla saldırılar sonucu köylerini terk etmek
zorunda kalan sivillere insani yardım yapmaktadır. 20 Kasım 2015
itibarıyla bölgeden 200 aile Hatay’ın Yayladağı ilçesine geçmiştir.
Köylerini terk etmek zorunda kalan bir grup Türkmen aile, AFAD
tarafından Yayladağı’nın karşısında bulunan Yamadi kampına yerleştirilmiştir. Göç eden ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ek
aile tipi çadırlar gönderilmiş, çok sayıda bebek battaniyesi ve kıyafetinin sınıra ulaştırılması sağlanmıştır. Olası gelişmelere ve yeni mülteci dalgalarına yönelik de planlamalar ve hazırlıklar yapılmaktadır.
Türkiye Lazkiye’nin kuzey kırsalında ve Bayırbucak bölgesinde
yaşanan gelişmelere hızla yanıt vererek insani açıdan atılması gereken tüm adımları atmaya başladı. Türkiye bir yandan da uluslararası diplomasi kanallarını kullanarak BM ve NATO nezdinde
çeşitli girişimlerde bulunmuş, Rus Büyükelçisi Dışişlerine çağrılarak bölgedeki bombardımanlar konusunda açık bir şekilde uyarılmıştır. Türkiye bölgedeki muhalif unsurlara yönelik yardımlarını
da kararlı bir şekilde devam ettirdi ve Suriye halkını destekledi.7
Suriye’deki askeri varlığını da artıran Rusya, bu hava operasyonları ile DAEŞ’i hedef aldığını iddia etse de birkaç istisna dışında
DAEŞ’i değil Suriye’nin meşru muhalefetini hedef almaya devam etti. Ekim ayının başlarından itibaren Suriye’de operasyon
düzenleyen Rus uçakları birçok defa Türkiye’nin hava sınırlarını
ihlal ederken Suriye’de konuşlu hava savunma sistemleri de Türk
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uçaklarına yönelik tacizlerde bulundu. Türkiye ise hem sınırının
yanı başında Rusya’nın DAEŞ bahanesiyle muhalifleri ve sivilleri
hedef almasını eleştirirken, hava sahasının ihlal edilmesini tolere
etmeyeceğini de defaatle dillendirdi. Bu süreçte önce sınıra yakın
bir bölgede milliyeti belirlenemeyen bir insansız hava aracı Türkiye tarafından düşürüldü. Ardından ise 24 Kasım’da Türkmen
Dağı’nda hava saldırıları düzenleyen bir SU-24 uçağı tüm uyarılara rağmen Türk hava sahasını ihlal edince Türk F-16’ları tarafında düşürüldü.8 Bu hadisenin ardından Rusya, Türkiye’ye karşı
Suriye’deki muhaliflere yönelik saldırılarını sıklaştırma da dahil
olmak üzere bir dizi uygulamayı hayata soktu. Buna mukabil Türkiye ise özelikle NATO’dan gelen destekle birlikte sınır hattı boyunca güvenlik önlemlerini ve askeri yığınağını artırdı. Tüm hava
saldırılarına ve rejim, İran ve Hizbullah’ın karadan verdiği desteğe
rağmen Suriye’de Eylül ayından itibaren kayda değer stratejik kazanım elde edemeyen Rusya, Suriye’de muhaliflere yönelik saldırılarını devam ettirirken, Suriye üzerinde Türkiye-Rusya ilişkilerindeki gerginliğin devam edeceği görülmektedir.
SURIYE MUHALEFETININ TEMSIL SORUNU
VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Türkiye 2015 boyunca Suriye krizine yönelik siyasi çözüm
çabalarına destek vermeye devam etti. Bu doğrultuda Paris’te ve
Viyana’da yapılan toplantılarda hazır bulunan Türkiye, Suriye
meselesinin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınması için
ve gerekli hassasiyetin oluşması için azami gayret gösterdi. Örneğin ev sahipliği yaptığı G20 toplantısında mülteciler ve Suriye
meselelerini toplantının ana gündemine taşıyan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, toplantı vesilesiyle Suriye’de kilit aktör konumundaki ülkelerin liderleriyle toplantılar düzenleyip, ana oturumda da Suriye
ağırlıklı bir konuşma yaptı.9 Haziran ayında BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın hazırladığı barış teklifine de olumlu
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katkı sundu. Ekim ayında Viyana’da Türkiye’nin de dahil olduğu
ülkeler arasında yapılan görüşmelerde Suriye’de siyasi bir çözüm,
seçim, anayasa ve geçici hükümet konularında anlaşmaya varıldığı ilan edildi.10 Kasım 2015’te düzenlenen bir sonraki toplantıda
detaylandırılmış bir yol haritası ilan edildi. Buna göre 18 ay içerisinde bir seçim yapılması öngörülürken, 6 ay içerisinde ise bir
geçiş hükümetinin oluşturulması hedeflenmiştir. Toplantıda ABD
Dışişleri Bakanı John Kerry, Esed rejimi ile muhalifler arasında görüşmelerin yeni yıldan önce başlayacağını ve ayrıca DAEŞ, Nusret
Cephesi (Cebhetu’n-Nusra) ve diğer terör örgütlerini kapsamayan
bir ateşkesin sağlanacağını duyurdu.11
Ancak Esed’li veya Esed’siz bir geçiş sürecine yönelik tartışmalar devam etti. Türkiye’nin de içinde olduğu ülkeler Esedsiz geçiş
olacağını ifade ederlerken Rusya-İran bloku ise aksini savunmaya
devam ettiler. Viyana’nın ardından Suudi Arabistan’ın teşvikiyle
Suriyeli muhalif yapılanmaların birleşmesi amacıyla Riyad’da bir
toplantı düzenlendi. Riyad Konferansı olarak adlandırılan toplantıya, aralarında silahlı muhalif yapılanmalardan da gelen 100 kişiden
fazla bir katılım olup, rejimle müzakereleri sürdürecek bir “Yüksek Müzakere Heyeti”nin oluşturulmasına karar verildi. 34 kişiden
oluşturulacak heyet bir delegasyon belirleyerek, bu delegasyonun
gelecek tüm müzakerelerde Suriye muhalefetini temsil etmesi öngörüldü. Viyana Görüşmeleri ve Riyad Konferansı’nın ardından
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplanıp bir karar
tasarısını onayladı.12 18 Aralık 2015 tarihinde onaylanan ilgili kararda Viyana toplantılarındaki uzlaşılara binaen siyasi geçiş sürecinin başlaması ve Suriyelilerin öncülüğünde sürecin yürütülmesi
gerektiği bildirildi. Ayrıca bahsi geçen ateşkesin BM gözetimi altında uygulanmasının da öngörüldüğü karara göre, 18 ay içerisinde
seçim yapılması gerektiği ve terör örgütü ile muhaliflerin arasında
ayrım yapılması gerektiği dile getirildi.13 Türkiye, tüm uluslararası
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platformlarda Suriye muhalefetini desteklemeye devam ederken,
Esed’e tekrardan meşruiyet kazandırma girişimlerinin ısrarla karşısında durdu. Aralık ayında Riyad’da toplanan Suriyeli muhaliflerin
masada güçlü olabilmeleri için ortak bir zeminde hareket edebilmelerini teşvik edici bir rol üstlendi. Eylül ayında ise Ahrâru’ş-Şam’ın
temsil ettiği muhaliflerin İran ve Hizbullah’la Zabadani için ateşkes
görüşmelerine ev sahipliği yaptı.
KRONOLOJI
20 Şubat
22 Şubat
18 Mayıs
28 Mayıs
16 Haziran
10 Temmuz
20 Temmuz
23 Temmuz
24 Temmuz
30 Eylül
5 Ekim
10 Ekim
16 Ekim
27 Ekim
14 Kasım
24 Kasım
9-10 Aralık

ABD ve Türkiye arasında eğit-donat anlaşması imzalandı.
Süleyman Şah Türbesi operasyonu gerçekleştirildi.
Türk Hava Kuvvetleri Esed rejimine ait helikopteri düşürdü.
Suriye muhalefeti İdlib’i ele geçirdi.
DAEŞ’in geri çekilmesiyle YPG Tel Abyad’ı ele geçirdi.
BM temsilcisi Mistura yeni bir barış planı sundu.
Suruç’ta intihar saldırısı gerçekleştirildi.
DAEŞ sınır hattında TSK’ya saldırı gerçekleştirdi.
Türkiye muharip güç olarak DAEŞ ile mücadele koalisyonuna
dahil oldu.
Rusya Suriye muhalefetini bombalamaya başladı.
Rus uçakları Türk hava sahasını ihlal etti.
Ankara’da intihar saldırıları gerçekleştirildi.
TSK Suriye sınırında bir İHA düşürdü.
Türkiye YPG güçlerine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Viyana görüşmeleri başladı.
Türkiye Suriye sınırında bir Rus uçağını düşürdü.
Riyad Konferansı başladı.

NOTLAR
1. “Eğit-donat Anlaşması İmzalandı,” Al Jazeera Turk, 20 Şubat 2015.
2. “ABD ‘Eğit-donat’a Yeni Katılımcı Almayı Durdurdu,” Anadolu Ajansı,
30 Eylül 2015.
3. “BA-02/15 No’lu Basın Açıklaması,” TSK, 22 Şubat 2015.
4. Can ACUN, “5 Soru: Şah Fırat Operasyonu’nun Detayları,” SETA, 23
Şubat 2015.
5. Can ACUN, “5 Soru: Türkiye’nin IŞİD’i Vurması Ne Anlama Geliyor?,”
SETA, 28 Temmuz 2015.
6. “Üsler Açıldı, Türk Uçakları da IŞİD’i Vuracak,” Al Jazeera Turk, 24 Temmuz 2015.
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7. “5 Soru: Bayırbucak Savaşı,” SETA, 25 Kasım 2015.
8. “Rus Savaş Uçağı Sınırı İhlal Etti, Türk F-16’lar Düşürdü,” NTV, 24
Kasım 2015.
9. “Terörizm ve Mülteci Krizi Konuları G-20 Gündeminde,” Anadolu Ajansı, 9 Kasım 2015.
10. “Viyana’daki Suriye Görüşmeleri Tamamlandı,” Anadolu Ajansı, 30 Ekim
2015.
11. “Suriye’de 18 Ay İçerisinde Seçim Yapılması Konusunda Anlaştık,” Anadolu Ajansı, 14 Kasım 2015.
12. “BMGK’da Kabul Edilen Suriye Karar Tasarısı,” Timeturk, 19 Aralık
2015.
13. “Suriye Tasarısı BMGK’da Kabul Edildi,” Anadolu Ajansı, 18 Aralık 2015.

TÜRKIYE’NIN
MISIR POLITIKASI 2015
İSMAIL NUMAN TELCI
Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

Mısır’da 2013 yılında yaşanan askeri darbe bu
ülkenin özellikle Türkiye politikasında ciddi bir kırılmaya neden
oldu. Darbe sonrası süreçte Kahire ve Ankara karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çağırarak diplomatik ilişkileri en düşük seviyeye indirdi. İzleyen dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı eleştiriler, sert açıklamalar ve diplomatik krizlerle gergin bir şekilde devam
etti. Türkiye’nin açık bir biçimde darbe karşıtı tutum alması, ülkedeki insan hakları ihlallerine ciddi tepki göstermesi ve bir taraftan
da darbe yönetiminin “en büyük tehdit” olarak gördüğü Müslüman
Kardeşler (İhvan) hareketiyle iyi ilişkiler yürütmeye devam etmesi
Mısır’da askeri darbeyle yönetime el koyan Abdülfettah el Sisi rejimi tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Karşılıklı restleşmeler
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ve tepkiler iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin özellikle 2013’ün son
aylarından itibaren bir çıkmaza girmesine neden oldu.
İki ülke arasındaki bu kriz hali 2015 yılında da devam etti. Türkiye, Mısır’da Müslüman Kardeşler üyeleri başta olmak üzere darbe
karşıtlarına verilen hapis cezalarını ve idam kararlarını sert açıklamalarla eleştirmeyi sürdürdü. Mısır’da ciddi anlamda baskı altında tutulan muhalif gruplara darbeyi izleyen dönemde kapısını açan Türkiye,
bu siyasetinde de herhangi bir değişikliğe gitmedi. Öyle ki, Mısır’dan
Lübnan’a geçmek zorunda kalan Hüsnü Mübarek döneminin öne
çıkan muhaliflerinden Yarın Devrim Partisi lideri Eymen Nur’un
Mısır’ın Beyrut Büyükelçiliği’nin pasaport süresini uzatmayı reddetmesinin ardından Türkiye’ye gelmesine onay verdi. Bunun yanında Ankara, Kahire’nin tüm telkinlerine rağmen Mısır’daki muhalif
gruplara ait televizyon kanallarının Türkiye’den yayın yapmalarını
engellemeyerek Mısır yönetiminin tepkisini çekmeye devam etti.
2015 yılında Ankara ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerde
de herhangi bir ilerleme görülmezken, iki ülke sadece uluslararası toplantılar kapsamında aynı masa etrafında biraraya gelebildi.
Bununla birlikte iki ülke arasındaki siyasi krize rağmen Türkiye ve
Mısır arasındaki ekonomik ilişkiler devrim sonrası yıllarda yakaladığı ivmeyi önemli oranda devam ettirmeyi başardı. Bu durumun
bir sonucu olarak karşılıklı ticaret hacmi 2011’den sonra yakalanan
seviyeye yakın biçimde seyretti. Ticari ilişkilerdeki bu devamlılık
ülkeler arasındaki siyasi krizlerin ekonomik ilişkilere sınırlı etkisinin olabildiğinin bir başka göstergesi olarak da okunabilir. Benzer
şekilde iki ülke halkları arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin önceki yıllarda olduğu gibi devam etmesi, Ankara ve Kahire yönetimlerinin birbirlerine karşı olan sert tutumlarının sadece siyasi düzeyde
kaldığına işaret etmektedir.
Bu arkaplan ışığında Türkiye’nin 2015 yılında Mısır’a yönelik
politikasını konu edinen bu çalışmada öncelikle iki ülke arasındaki
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siyasi krizin ilişkilere nasıl yansıdığı resmedilecektir. Bu çerçevede
krizin ilişkilere olan etkisi, iki ülkenin karşılıklı tavırları ve özellikle
Ankara’nın Mısır yönetimine yönelik tutumu detaylı biçimde analiz edilecektir. Bununla birlikte krizin ekonomik ilişkileri ne yönde
etkilediği de incelenecek konu başlıkları arasında olacaktır. Son olarak iki ülke arasındaki kriz halinin toplumsal ve kültürel ilişkilere
ne yönde etki ettiği de incelemeye dahil edilecektir.
SIYASI KRIZIN GÖLGESINDE TÜRKIYE-MISIR İLIŞKILERI

Bu kısımda iki ülke arasındaki ilişkilerin incelenmesinden ziyade, mevcut kriz halinin ilişkilere nasıl yansıdığı irdelenmeye çalışılacaktır. Yukarıda da değinildiği üzere iki ülkenin 2013 yılında
büyükelçilerini geri çekmeleri kararından günümüze Ankara ile Kahire arasındaki siyasi ilişkiler en düşük düzeyde seyretmiştir. O dönemden bu yana iki ülke arasında hiçbir üst düzey ziyaret gerçekleşmezken, sorunu çözmeye yönelik girişimler de başarısız olmuştur.
Bu süre zarfında AK Parti yönetimindeki Türkiye, Mısır’daki askeri
darbeye karşı olduğunu her fırsatta dile getirmekten çekinmezken,
bu tutumu kendisine yönelik saldırı olarak kabul eden Sisi yönetimi de Ankara’ya karşı giderek daha katı bir tutum sergilemiştir.
Bu noktada ilk olarak Türkiye’nin Mısır’a yönelik tutumunun
arkasında yatan nedenlerden bahsetmek yerinde olacaktır. Ankara’nın Kahire’ye olan tepkisi 3 Temmuz 2013’te dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el-Sisi’nin demokratik seçimlerle
işbaşına gelen Muhammed Mursi’yi askeri darbe ile görevinden
uzaklaştırmasıyla başlamıştır. Türkiye, küresel düzeyde Mısır’daki
askeri darbeye en sert tepkiyi gösteren ülkelerin başında gelmiştir.
AK Parti hükümetinin bu politikası 2011’de başlayan Mısır’daki
devrim sürecinin demokratik bir ivme kazanmışken, askeri darbe
ile sonlandırılmaya çalışılmasına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Nitekim Türkiye, Mısır’daki demokratikleşmenin bölgesel düzeyde yayılacağı ve bölgenin diğer baskıcı rejimlerini de bu yönde
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değişmeye zorlayacağını ümit etmekteydi. Böylesi bir dönüşüm
genel anlamda Ortadoğu’da demokratik ve özgürlükçü rejimlerin
ortaya çıkmasını sağlayacak ve halkların egemen olduğu rejimler
iktidara gelecekti. İşte bu sürecin en önemli halkası olan Mısır’da
yaşanan askeri darbe bölge halklarının demokratikleşme ümitlerini
de söndürmüştür. Dolayısıyla her fırsatta demokrasiye, insan haklarının üstünlüğüne ve halkların iradesini yansıtan rejimlerin iktidara
gelmesine olan inancını dile getiren AK Parti hükümeti Mısır’daki
darbe yönetimini hiçbir surette kabul etmemiştir.
Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015’in
Nisan ayında yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri
düzeltmesinin şu dört şarta bağlı olduğunu ifade etmiştir: (1) Yüzde 52 oy alarak cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi Mısır’ın
meşru cumhurbaşkanı olduğundan derhal mahkumiyeti sonlandırılmalıdır; (2) Darbe karşıtlarına verilen idam cezaları iptal edilmelidir; (3) 18 bine yakın siyasi tutuklu yeniden yargılanmalı, haksız
biçimde mahkum edilenler salıverilmelidir; (4) Siyasi partilere getirilen yasaklar kaldırılmalı, siyasi katılımın önü açılmalıdır.1 Ancak
Mısır’da Sisi yönetiminin iktidarda olduğu sürece bu yönde adımlar
atmayacağı düşünüldüğünde, iki ülke arasındaki siyasi krizin kısa
vadede çözülebilmesi mümkün gözükmemektedir.
AK Parti hükümetinin Sisi yönetimi karşıtı tutumunu yıl boyunca canlı tutması bu durumun göstergesi olarak okunabilir. Bu
bağlamda Ankara, Mısır’da darbeyle yönetime gelen Abdülfettah
el-Sisi’nin baskıcı bir siyaset izleyerek tüm muhalif hareketleri
siyaset sahnesinin dışına itmesine olan tepkisini yıl boyunca dillendirmiş, demokratik bir tutum alarak darbe rejimine karşı olan
grupları doğrudan ya da dolaylı olarak desteklemiştir. Sisi yönetiminin baskıcı politikaları en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından sık sık
eleştirilmiştir. Erdoğan, “Darbe yönetimi bir günde üç bin sivili
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öldürdü, halihazırda da binlerce siyasi tutuklu var. Bu kabul edilemez bir durum” derken2, Davutoğlu da, “İlkelerimiz gereği Mısır’daki darbeyi hiçbir zaman tanımayacağız” diyerek Türkiye’nin
pozisyonunun değişmeyeceğini vurgulamıştır.3 Davutoğlu yaptığı
başka bir açıklamada da, “toplumsal tabanı geniş ve barışçıl bir
hareket olan İhvan’ın Mısır’daki askeri darbeyle boğulmaya çalışılmasının, DAEŞ gibi bir aşırıcı örgütün ortaya çıkmasına zemin
hazırladığını” ifade ederek Sisi yönetiminin Müslüman Kardeşler
politikasını eleştirmiştir.4
Darbe karşıtı tutumuna paralel olarak Ankara, Mısır’ı terketmek zorunda kalan muhaliflerin Türkiye’de siyasi faaliyetler yürütmesine de izin vermiştir. Bu gruplar zaman zaman toplantılar
gerçekleştirerek Mısır’da yaşanan insan hakları ihlallerini ve Sisi
yönetiminin baskıcı uygulamalarını uluslararası topluma duyurma çabası içerisinde olmuştur. Bu programlardan 24 Ocak 2015’te
İstanbul’da düzenlenen ve Müslüman Kardeşler üyesi eski siyasilerin de katıldığı konferansta Mısır’da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekilmiş ve Batı ülkelerinin bu durum karşısında sessiz
kalmasına tepki gösterilmiştir.5
Mısır’da Sisi yönetiminin baskısına maruz kalan muhalif hareketlerin faaliyetlerini Türkiye’de sürdürmesi konusunda olumlu bir
tutum sergileyen Ankara, bu siyasetiyle Kahire yönetiminin tepkisini çekmiştir. Şubat ayında Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada Türkiye’nin Mısır’da terör örgütü ilan edilen Müslüman
Kardeşler hareketine ait televizyon kanallarının İstanbul’dan yayın
yapmasına izin vermesi “teröre destek” şeklinde yorumlanmıştır.6
Buna karşın Türkiye, Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı
Hüseyin el-Saharti’yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak Mısırlı yöneticilerin ithamlarından oluşan “mesnetsiz” iddialardan duyulan rahatsızlığı dile getirerek bu ithamlara son verilmesinin beklendiğini
ifade etmiştir.7
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Türkiye’nin Mısır’da demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk
cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılmasına uluslararası düzeyde tepki gösteren nadir
ülkelerden olması Kahire’nin Ankara’ya yönelik tepkisini hep canlı
tutmuştur. Mısır’ın bu tutumuna aldırmayan Türkiye, Müslüman
Kardeşler hareketi ve diğer muhaliflere yönelik insan hakları ihlallerine karşı yüksek sesle tepkisini göstermeye her fırsatta devam
etmiştir. İlk olarak 2011’deki devrimin dördüncü yıldönümü olan
25 Ocak 2015’te düzenlenen gösterilere Mısır güvenlik güçlerinin
sert biçimde müdahale ederek bazı göstericilerin ölümüne neden
olması Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla
kınanmıştır.8 Mısır yargısının Şubat ayında 183 ve Nisan ayında
da 14 darbe karşıtına idam cezası vermesi Dışişleri Bakanlığınca
yapılan açıklamayla kınanmıştır.9 Mayıs ayında mahkemenin eski
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile aralarında Müslüman Kardeşlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Biltaci ve Hayrat Şatır’ın da bulunduğu 14 İhvan üyesine idam cezası vermesi10 ve Mursi hakkındaki kararın Haziran ayında Mısır müftülüğü tarafından
onaylanması11 Türkiye tarafından sert bir biçimde eleştirilmiştir.
Kararların alındığı dönemde Suudi Arabistan’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verilen kararlardan dolayı
Mısır yönetimine tepki göstererek, “Şu andaki darbe yönetimi her
geçen gün Mısır’ı uçurumun kenarına götürüyor. Mevcut yönetim
nedeniyle Mısır’da istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınma risk altındadır” diyerek Türkiye’nin tepkisini dile getirmiştir.12
Bu süreçte Türkiye’nin açıklamaları iki ülke arasındaki tansiyonun giderek yükselmesine neden olmuştur. Ankara’nın açıklamalarına sessiz kalmayan Kahire yönetimi, bunlara daha sert biçimlerde
cevaplar vermiştir. Şubat ayında Türkiye’nin Mısır mahkemesinin
yüzlerce darbe karşıtını idama mahkum etmesi kararını kınaması Kahire yönetimi tarafından sert bir dille eleştirilmiştir. Mısır
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bunun içişlerine
bir müdahale olarak algılandığı ve “Türkiye’nin Mısır’ın içişlerine karışmaya hakkının olmadığı” ifade edilerek “Ankara’nın Mısır
halkına yönelik düşmanca bir tutum sergilediği” iddia edilmiştir.13
Mısır’ın ithamlarına, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama
yapılarak tepki gösterilmiş, Bakanlık sözcüsü Tanju Bilgiç, “Mısır
Dışişleri Bakanlığınca 4 Şubat günü yapılan açıklama, devlet yönetim anlayışı silah-baskı-zulüm üçgenine dayanan Mısır’daki darbe
yöneticilerinin trajikomik çabalarından bir yenisini teşkil etmektedir. Zulüm ve istibdadı bir idare şekli sanan mevcut Mısır yönetiminin, temel hak ve hürriyetleri benimsemiş çağdaş demokrasiler ile ortak hiçbir yönü olmadığı aşikardır” ifadelerini kullanarak
Mısır yönetimine sert bir cevap vermiştir.14
İki ülke arasındaki diplomatik kriz kendisini çok farklı biçimlerde göstermiştir. Bunlar arasında dikkat çekeni Türkiye aleyhine
Mısır mahkemelerinde çeşitli davaların açılmasıdır. Bu davaların
ilki avukat Semir Sabri’nin “Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah
el-Sisi ve Başbakan İbrahim Mihlib’in, Türkiye’deki mevkidaşlarıyla
resmi ilişkilerini kesmesi” talebiyle açılmıştır. Davayı görüşen idare
mahkemesi Mart ayında yetkisizlik kararı vermiş ve dava düşmüştür. Buna gerekçe olarak mahkeme başkanı devletlerarası ilişkilerin
egemenlik konuları arasında yer aldığını ve Danıştay mahkemelerinin yetki alanından çıktığını ifade etmiştir.15 Bir başka davada ise
İskenderiye’deki Acil İşler Mahkemesi’ne Türkiye’nin teröre destek
verdiği iddiasıyla dava açılmış ve mahkeme yetkisizlik kararı vermiştir.16 Son olarak Kahire Acil İşler Mahkemesinde avukat Semir
Sabri tarafından açılan ve Türkiye ile Katar’ın teröre destek veren
ülkeler olduğu iddia edilen davada mahkeme Eylül ayında görevsizlik kararı vermiştir.17
Bu noktada Türkiye’nin Mısır’daki tutumunun sadece siyasi
kadrolara yönelik olduğunun altını çizmek gerekir. Askeri darbenin
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Mısır’da demokrasinin, çoğulculuğun ve özgürlük ortamının
önündeki en büyük engel olması, Türkiye’nin bu tutumunun arkasında yatan neden olarak görülebilir. Türkiye her fırsatta Mısır
halkının yanında olduğunu beyan ederken, bir taraftan da darbe
yönetiminin karşısında olmaya devam edeceğini hatırlatmıştır. Bu
çerçevede Mısır’da yaşanan ve güvenlik güçlerini ya da sivilleri hedef alan saldırılar sonrası Türkiye, resmi açıklamalarla Mısır halkına
taziye ve destek mesajları yayımlamıştır. Bu bağlamda da Türkiye,
DAEŞ’in Libya’da Mısır vatandaşı 21 Kıpti’yi infaz etmesini,18
Nisan ayında Sina’da 27 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği
terör saldırılarını,19 Mısır Başsavcısı Hişam Bereket’in suikast sonucu öldürülmesini20 ve yine Kasım ayında Kuzey Sina’daki Ariş
kentinde seçim görevlilerine yönelik bombalı saldırıyı21 Dışişleri
Bakanlığı kanalıyla kınayan açıklamalar yapmıştır.
Türkiye’de gerçekleşen terör olayları konusunda Mısır yönetimi
de benzer bir tutum izlemiş ve Türkiye halkına taziye mesajları yayımlamıştır. Temmuz ayında Suruç’ta yaşanan terör saldırısı Mısır
Dışişleri Bakanlığı ve Ezher tarafından yayınlanan açıklamalarla kınanmıştır.22 Benzer şekilde Ankara’da gerçekleşen ve 100’den fazla
kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında Mısır Dışişleri
Bakanlığı bir taziye mesajı yayımlayarak Türkiye halkının yanında
olduğunu belirtmiştir.23
İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin kötüleşmesinden Türkiye’deki kimi siyasiler ve yayın organları AK Parti hükümetini sorumlu tutmuşlardır. Diplomatik kriz halinin bu noktaya gelmesinden
Ankara’nın sorumlu olduğu yönündeki iddialar kısmen problemlidir. Nitekim AK Parti hükümeti Mısır’daki baskıcı Sisi yönetimine
ilkesel olarak demokratik bir tepki göstermekte ve askeri darbeyi
kabullenmemekte ısrarcı olarak yerinde bir tutum izlemektedir.
Öte yandan ulusal çıkarlarının zarar görmemesi adına Mısır’daki darbe yönetiminin uyguladığı insan hakları ihlallerine tepkisiz
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kalan birçok ülkenin ahlaki bir dış politika yürüttüğü de söylenemez. Dolayısıyla Mısır’daki darbe yönetimini tanımadığını her fırsatta vurgulayan ve bu anlamda demokratik bir tutum sergileyen
Türkiye’nin eleştirilmesi haklı değildir.
SIYASI KRIZIN DIŞ POLITIKADA VE
ULUSLARARASI ALANDA YANSIMALARI

Mısır ve Türkiye arasındaki krizin çözümüne yönelik iki ülkenin de geri adım atmaması, sürecin daha da zor bir hale girmesi
ve farklı alanlara da yayılmasına neden olmuştur. Özellikle Mısır,
Türkiye’nin dış politikada zor duruma düşmesini hedefleyen girişimlerde bulunmuştur. Bu süreçte Mısır yönetimi Yunanistan ve
Kıbrıs Rum kesimiyle ilişkilerini geliştirme yönünde çabalar göstermiştir. Bu çerçevede üç ülke lideri 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde
Güney Kıbrıs’ta bir zirvede buluşmuştur. Zirve sonunda yayımlanan bildiride üç ülke Kıbrıs sorununun çözümünde ortak hareket
etme kararı alırken, Akdeniz’de ortak doğalgaz arama faaliyetlerini
hızlandırma konusunda da anlaşmıştır.24 Benzer şekilde üç ülke dışişleri bakanları New York’ta bir araya gelerek, Doğu Akdeniz’de
bulunan doğalgaz rezervinin paylaşımında Türkiye’yi devre dışı bırakmayı hedeflemişlerdir.25 Mısır’ın Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la
bu şekilde yakınlaşmasının Kahire’nin bu ülkelerle olan ilişkileriyle
olduğu kadar Türkiye ile de ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Bu girişimleriyle Sisi yönetimi, Ankara’yı bölgesel politikalarda
daha da yalnızlaştırmayı arzulamış, özellikle Kıbrıs sorunu ve Akdeniz’deki doğalgaz rezervleri konusunda etkili bir politika izleyebilmesini zorlaştıracak engeller koymayı hedeflemiştir.
Türkiye ise Mısır’ın bu konudaki girişimlerine sert tepki göstermiştir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı bir açıklamada
Mısır’ın tutumunu eleştirerek üç ülkenin imzaladığı anlaşmanın
Ankara nezdinde herhangi bir şey ifade etmediğini vurgulamıştır.
Çavuşoğlu Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, “Türkiye’ye karşı
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düşmanımın düşmanı benim dostumdur” anlayışıyla hareket etmelerinin ciddiyetsiz bir yaklaşım olduğunu ifade etmiştir.26 Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Doğu Akdeniz’deki doğalgazın Mısır üzerinden dünya pazarlarına sunulabilmesinin gerçekçi
olmadığını belirtmiştir.27
İki ülke arasındaki krizin bir sonucu olarak Mısır Kıpti Kilisesi
de Mısır’ın resmi politikasına paralel ve Türkiye’nin aleyhine olabilecek faaliyetler yürütmüştür. Kıpti Kilisesi, Ermenistan’da 20-26
Nisan arasında düzenlenen 1915 olaylarını anma törenine çoğunluğunu din adamlarının oluşturduğu bir heyetle katılmıştır. Kıpti
Kilisesi Lideri II. Tavadros’un başkanlık ettiği 55 kişilik heyetin bir
hafta süren Ermenistan ziyaretinde Kıpti Lider Ermenistan’a destek
açıklamaları yapmıştır.28
Öte yandan, her ne kadar ikili ilişkilerde doğrudan temas kurmasalar da, Türkiye ve Mısır yıl içerisinde bazı uluslararası toplantılara temsilciler göndermiş, kimi durumlarda krizin etkileri bu
toplantılara da yansımıştır. İki ülkenin üst düzey temsille katıldıkları bir toplantı Ekim ayında Viyana’da gerçekleştirilen Suriye görüşmeleri olmuştur. ABD ve Rusya’nın girişimiyle düzenlenen ve
17 ülkenin davet edildiği toplantıda Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları düzeyinde temsil edilmişlerdir. Toplantının gündemi dışında iki ülke dışişleri bakanları herhangi bir görüşme gerçekleştirmezken, taraflar arasında bir anlaşmazlık durumu da yaşanmamıştır.29
Benzer şekilde Ocak ayında İran’da düzenlenen D8 ülkeleri Sanayi
Bakanları toplantısına Türkiye ve Mısır üst düzey katılım göstermiş
ve burada da herhangi bir sorun yaşanmamıştır.30
Ancak, Ocak ayının son haftasında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen Uluslararası Libya Bağlantı Komitesi’nin
toplantısına Mısır’ın Türkiye’ye verdiği tepki damgasını vurmuştur.
Toplantı öncesi Mısır, Türkiyeli temsilcilerin katılımı durumunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ile birlikte
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toplantıyı boykot edeceklerini bildirmiştir. Üç ülkenin bu tutumu
üzerine Türkiyeli temsilciler sadece kısa bir açıklama bırakarak toplantıyı protesto etmişlerdir.31
Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi krizin uluslararası alana yansıdığı bir diğer toplantı da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dışişleri bakanları zirvesi olmuştur. Kuveyt’te düzenlenen toplantının sonuç
bildirgesinde Kıbrıs Türk devleti ibaresinin geçmesine karşı çıkan
Mısır, diğer ülkelerin de desteğini isteyerek metnin yeniden düzenlenmesini talep etmiştir. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
devreye girerek Kuveytli yetkililerle görüşmesi üzerine Kıbrıs Türk
devleti ibaresi toplantının sonuç bildirgesinde yer almıştır.32
İki ülke arasındaki ilişkileri uluslararası anlamda etkileyen bir
başka olay da Kasım ayında yaşanmıştır. Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinden Rusya’nın St. Petersburg şehrine gitmekte olan bir uçağın
terör örgütü DAEŞ tarafından düşürülmesinin ardından birçok ülkenin havayolu şirketi gibi Türk Hava Yolları da Mısır’a olan uçuşlarında yeni düzenlemeler yapma kararı almıştır. Saldırının hemen
ardından tüm Şarm el-Şeyh uçuşlarını iptal eden THY,33 daha sonra
15 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yaptığı duyurularla bu şehre yönelik uçuşların iptal kararının devam edeceğini duyurmuştur.34
SIYASI KRIZIN TOPLUMSAL İLIŞKILERE YANSIMASI

Türkiye ve Mısır arasında siyasi düzeyde yaşanan gerginliğin
toplumsal alana yansımaları da olmuştur. Türkiye’de Mısır’daki
darbeye karşı olan gruplar başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde sık sık Sisi yönetimi aleyhine gösteriler düzenlemiştir. Bu
protestolar özellikle 2015’in ilk aylarında Mısır mahkemelerinin darbe karşıtlarına hapis ve idam cezaları verdiği dönemlerde
artmıştır. Bu bağlamda Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında
Muhammed Mursi ve diğer Müslüman Kardeşler üyeleri hakkında verilen idam kararları Türkiye’de birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştır.
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Bu gruplardan Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mısır’ın
İstanbul’daki Başkonsolosluğu önünde düzenlenen gösteride verilen idam kararları kınanırken, Sisi’ye görevi bırakması çağrısında
bulunulmuştur.35 İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Özgür Düşünce
ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER)’nin öncülüğünde
İstanbul Fatih Camii’nde düzenlenen ve geniş katılımın olduğu gösteride de Mısır’daki darbe yönetimi kınanmıştır.36 Bunların dışında Uluslararası Rabia Platformu,37 Memur-Sen,38
Anadolu Öğrenci Birliği39 ve İnsan Hakları Savunucuları Derneği40 gibi kuruluşlar Türkiye’nin birçok kentinde Mursi’ye ve Müslüman Kardeşler hareketine destek gösterileri düzenlemişlerdir.41
İstanbul’da yaşayan Mısırlıların da bu gösterilere katıldığı görülürken, Mursi döneminde siyasi görevlerde bulunmuş Müslüman
Kardeşler üyeleri de konuşmalar yapmışlardır.42
Mısır ordusunun Rabiatü’l-Adeviyye ve Nahda meydanlarında
binlerce sivil göstericiyi öldürdüğü tarih olan 14 Ağustos’un yıldönümünde İstanbul’da Rabia Günü etkinlikleri düzenlenmiştir.
Programda 14 Ağustos 2013 günü hayatını kaybedenler anılırken,
Mısır yönetiminin darbe sonrası süreçte uyguladığı insan hakları
ihlalleri de kınanmıştır.43
Mısır’da verilen idam kararları Türkiye’deki birçok sivil ve siyasi kuruluş tarafından kınanmış ve Sisi yönetimine bu kararların uygulanmaması için çağrılarda bulunulmuştur. Bu çerçevede
Türkiye Barolar Birliği, Mısır yönetimine bir mektup göndererek
idam kararlarının iptal edilmesini istemiştir.44 Hüda-Par da yayınladığı yazılı açıklamayla idam kararlarını kınamış ve uygulanmamasını istemiştir.45 Eğitim Bir-Sen, İslam Ülkeleri Akademisyen
ve Yazarlar Birliği, Türkiye Alimler Birliği ve Türkiye Ehli Sünnet
Alimler Birliği de yaptıkları açıklamalarla Mısır yargısınca verilen
idam kararlarını kınamış ve bu kararların uygulanmaması gerektiğini belirtmişlerdir.46
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KRIZIN GÖLGESINDE EKONOMIK İLIŞKILER

Ankara ile Kahire arasındaki siyasi krizin en önemli boyutlarından birisini de ekonomik ilişkilere yönelik olası zarar oluşturuyordu. Son yıllarda özellikle Ortadoğu ülkeleri ile artan ekonomik ilişkileri Arap Devrimleri sürecinde ciddi anlamda zarar
gören Türkiye, Mısır gibi önemli bir ticari partnerle ekonomik
ilişkilerde yakaladığı ivmeyi kaybetmek istememiştir. Bu yüzden
her ne kadar siyasi anlamda derin bir kriz yaşansa da özellikle
Türkiye tarafı ekonomik ilişkileri üst seviyede tutma çabası içerisinde olmuştur. Buna karşın Mısır yönetimi ekonomik açıdan zor
durumda kalma riskine rağmen Türkiye ile olan ticareti baltalayabilecek kararlar almaktan geri durmamıştır.
Kahire’nin bu yöndeki uygulamalarının başında Mısır ve Türkiye arasında 23 Nisan 2012’de yürürlüğe konulan “RO-RO ve
Karayolu Transit Taşımacılığı Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat
Muhtırası”nın iptaline ilişkin kararı gelmektedir. Türkiye’den
Mısır ve Körfez ülkelerine gıda malzemeleri, elektronik cihazlar ve
tekstil ürünleri ihracatını kolaylaştırmak amacıyla imzalanan mutabakatın devam ettirilmesi için iki tarafın bürokratları görüşmeler
gerçekleştirmiş, Türkiye’nin bu yöndeki tüm taleplerine rağmen47
Mısır, anlaşmayı devam ettirmeme kararı almıştır. RO-RO anlaşmasının Türkiye için önemi Türk ihracatçıların Ortadoğu pazarına ürünlerini Mısır üzerinden iletebilmesine olanak vermesinden
kaynaklanmaktaydı. Anlaşmanın iptali sonrasında Mısır üzerinden
tek alternatif olarak Süveyş Kanalı aracılığıyla ürünlerin geçişi kalmış ve bu da maliyetleri ciddi oranda artırmıştır. Maliyet baskısı da ihracatçıların Ortadoğu pazarına yönelik planlarını yeniden
gözden geçirmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla Mısır’ın RO-RO
anlaşmasını iptal kararı sadece Türkiye-Mısır ekonomik ilişkileriyle
sınırlı kalmamış, daha geniş anlamda Türkiye’nin Ortadoğu’ya olan
ihracatını da olumsuz etkilemiştir.48
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Mısır’ın katı tutumuna rağmen Türkiye, bu ülkeye yönelik ticari faaliyetlerini sürdürmüş ve yatırımlara devam etmiştir. Bu sayede
Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret siyasi krizden bağımsız biçimde
devam edebilmiştir.49 Öyle ki dönem dönem bazı ürünlerde Türkiye’nin Mısır’a olan ihracatı rekor seviyelere ulaşmıştır. Bu sektörlerin başında kimya mamülleri gelmektedir. 2015 yılında Türkiye’nin
kimya mamulleri ihracatında Mısır ilk sırada yer almıştır.50 Türkiye’den Mısır’a olan ihracatta kayda değer artışın yaşandığı bir başka
sektör de demir ve çelik olmuştur. Bu sektörde Türkiye’nin Mısır’a
olan ihracatı yılın ilk beş ayında yüzde 70 artmıştır.51 Bu trend izleyen aylarda da devam etmiştir. Benzer şekilde Mısır’dan Türkiye’ye
olan ihracat da normal seyrinde devam etmiş, bazı sektörlerde ise
en üst seviyede gerçekleşmiştir. Mısır Kimya İhracatçıları Konseyi
tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk 9 ayında Mısır’ın plastik
ürünleri ihracatının (178 milyon dolar tutarında) yüzde 34’ünün
Türkiye’ye gerçekleştiği bildirilmiştir.52
Daha makro düzeyde bakıldığında ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin az da olsa gerilediği görülmektedir. 2015’in sonu
itibarıyla Türkiye’nin Mısır’a olan ihracatı 3.164 milyar dolar olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştır. Bu rakam
bir önceki yılın aynı döneminde 3.297 milyar dolardı. Türkiye’nin
Mısır’dan ithalatı ise bir önceki yıla göre ufak bir azalma göstermiştir. 2014’ün Ocak-Aralık arasında Türkiye’nin Mısır’dan yaptığı
ithalat 1.296 milyar dolarken, 2015’in aynı döneminde bu rakam
1.114 olarak gerçekleşmiştir.53 Bu rakamlardan hareketle Ankara ve
Kahire arasında iki yıldır devam eden siyasi krizin ekonomik ilişkilere etkisinin beklendiği kadar büyük olmadığı ifade edilebilir. Bu
da ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin kimi durumlarda siyasi
krizlerden bağımsız biçimde belirli bir seviyeyi koruyarak gerçekleşebildiğini göstermektedir.
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Tablo: Türkiye ile Mısır Arasındaki Ticaret (Dolar)
2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

İthalat

140

267

926

1.382

1.342

1.629

1.400

1.114

İhracat

375

687

2.251

2.759

3.679

3.201

3.312

3.164

Ticaret Hacmi

515

954

3.177

4.142

5.021

4.830

4.712

4.278

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Verileri54

Ticari ilişkilerin bu şekilde devam etmesinde ticareti ve yatırımı yönlendiren kuruluşlar arasındaki görüşme trafiğinin sürmesi
de etkili olmuştur. Şubat ayında Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş
Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy
Mısır’ın Ankara’daki maslahatgüzarıyla görüşmüş ve Mısır’a yapılması planlanan yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunmuştur.
Görüşme sonrası yapılan açıklamada iki ülke arasında yeni ticaret
anlaşmaları yapılacağı duyurulmuştur.55 Benzer biçimde Kasım
ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Kahire ziyareti dikkat çekmiştir. 2013’ün Temmuz ayında başlayan krizden bu yana resmi düzeydeki ilk temas olan ziyaret
kapsamında Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet İslam Ticaret
Odaları Konferansı’na katılırken, ayrıca Mısır Odalar Birliği yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmede Türkiye’nin
Mısır’daki yatırımları ve ticaret hacmi gibi farklı konuların masaya
yatırıldığı belirtilmiştir.56
Türk şirketlerinin Mısır’daki yatırımları da iki ülke arasındaki
siyasi krize rağmen devam etmiştir. Halihazırda Mısır’da faaliyet
gösteren Türk firmalarından bu ülkedeki yatırımlarını durduran
olmazken, bunun aksine yeni yatırımların da gerçekleştiği görülmüştür. Mobilya firması Alfemo, Mısır’daki altıncı mağazasını
İskenderiye şehrinde açmıştır. Şirket tarafından yapılan açıklamada
2016 sonu itibarıyla Mısır’da 11 mağazanın açılmasının planlandığı belirtilmiştir.57 Mobilya sektöründeki bir başka Türk firması
olan Enza Home da Mısır’daki ikinci mağazasını Kahire’de açmıştır.
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Firmadan yapılan açıklamada 2015-2016 yıllarında Mısır’da en az
iki mağazanın daha açılmasının planlandığı ifade edilmiştir.58 Yine
Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden Rixos, Mısır’da halihazırda iki olan otellerine bir yenisinin ekleneceğini duyurmuştur.
Rixos Mısır Satış ve Pazarlama Direktörü Soner Yeşilelma, üçüncü
otelin Şarm el-Şeyh’te açılacağını açıklamıştır.59
Son dönemde Mısır’da faaliyet gösteren Türkiye firmalarından
olan BİM de 2015’te bu ülkedeki yatırımlarını artırmıştır. 2013
yılında Mısır’daki ilk mağazasını açan BİM kısa bir süre içinde
35 mağazaya ulaşmış, 2014’te de bu ivmeyi devam ettirerek 46 yeni
mağaza açmıştır. Mısır’da 2015 döneminde 19 yeni mağaza açarak,
toplam mağaza sayısını 116’ya çıkaran BİM,60 2015 sonuna kadar
81 yeni mağaza açarak bu ülkedeki faaliyet noktalarını artırmayı
hedeflemiştir. BİM tarafından yapılan açıklamada, Mısır’daki yatırım planlarında herhangi bir değişiklik olmadığı ve ülkedeki faaliyetlerin artarak devam edeceği belirtilmiştir.61
SOSYAL VE KÜLTÜREL İLIŞKILER

Mısır ve Türkiye arasında 2013 yılından bu yana süren ve
2015’te de devam eden siyasi krizin, sosyal ve kültürel ilişkilere
de farklı biçimlerde yansımaları olmuştur. Bunlardan en dikkat
çekeni Sisi yönetiminin, vatandaşlarının Türkiye’ye ziyaretlerini
engelleme yönündeki girişimleridir. Mısır, Türkiye’de Müslüman Kardeşler hareketine destek gösterilerinin arttığı günlerde
aldığı kararla kendi vatandaşlarının Türkiye’ye ziyaretlerini zorlaştırmayı amaçlamıştır. Bu çerçevede Türkiye’ye seyahat etmek
isteyen sekiz Mısırlı kadın Kahire Havaalanı’nda durdurulmuş ve
seyahat etmelerine izin verilmemiştir. Havaalanı yönetiminden
yapılan açıklamada, kendilerine bildirilen son yönetmeliğe göre
Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen kadınların da istihbarat birimlerinden izin almaları gerektiği bildirilmiştir. Bu çerçevede ilk karar
2014’ün Aralık ayında alınmış, 18-40 yaşları arasındaki erkeklerin
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Türkiye’ye seyahat etmeden önce güvenlik birimleri tarafından
onaylanmış izin belgesi almaları şartı getirilmişti.62
Mısır yönetiminin vatandaşlarının Türkiye’ye gidişini engelleme yönündeki adımları kısmen etkili olmuş, bu ülkeden Türkiye’ye
yönelik ziyaretlerde 2015 yılında küçük bir azalma olsa da belirli
bir seviyede kalmaya devam etmiştir. 2013 ve 2014 yılları Ocak-Ekim ayları dönemi ile kıyaslandığında 2015 yılının aynı döneminde
Mısır’dan Türkiye’ye gelen kişi sayısında yüzde 15 civarında bir düşüş
yaşanmıştır. Mısır’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2013’te 92.639
ve 2014’te 93.750 iken bu rakam 2015’in aynı döneminde 81.543
olarak gerçekleşmiştir.63 Mısır’dan Türkiye’ye ziyaretlerin önceki yıllara yakın bir seviyede gerçekleşmesi iki ülke arasındaki siyasi krizin
toplumsal anlamda sınırlı yansımasının olduğunu göstermektedir.
Türkiye ise siyasi krize ve Kahire’nin engelleme çabalarına rağmen Mısır’daki kültürel faaliyetlerine devam etme çabası içinde
olmuştur. Bu çerçevede Kahire ve İskenderiye’de faaliyet gösteren
Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri de yıl boyunca birçok aktivite düzenlemiştir. Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği
film gösterimleri, Türk sanatı atölye çalışmaları, edebiyat sohbetleri ve diğer kültürel faaliyetlere Mısırlı öğrenciler yoğun ilgi göstermişlerdir.64 Bu ilginin bir başka göstergesi de Mısır’ın başkenti
Kahire’de düzenlenen Edebiyat Festivali’nin açış konuşmasına Türk
yazar Orhan Pamuk’un davet edilmesidir. Mısır Kültür Bakanlığınca desteklenen festivalin düzenleme kurulunda İstanbul Edebiyat
Festivali Direktörü Mehmet Demirtaş da görev almıştır.65
Türkiye’nin Mısır’da faaliyet gösteren bir diğer kurumu olan
Anadolu Ajansı ise iki ülke arasındaki krizden olumsuz biçimde etkilenmiştir. Ciddi bir yatırımla başkent Kahire’de ofis açan
Anadolu Ajansı, yaşanan krizin ardından ofisteki çalışanlarının büyük bölümünü başka ülkelere kaydırarak personel sayısında azaltmaya gitmiştir. Ajans’tan yapılan açıklamada bu karara, ülkede
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bağımsız gazetecilik imkanlarının sınırlı hale gelmesi, Mısırlı makamların Anadolu Ajansı muhabirlerine akreditasyon vermemesi ve
diğer güvenlik endişelerinin neden olduğu ifade edilmiştir.66
SONUÇ

Mısır’da 2013’ün Temmuz ayında gerçekleşen askeri darbenin
ardından Türkiye’nin darbe karşıtı bir tutum alması iki ülke arasındaki ilişkilerin ciddi anlamda kötüleşmesine neden olmuştur.
Askeri müdahale karşısında demokratik bir tavır alarak Kahire’yle
siyasi ilişkilerin kesilmesi riskini alan Türkiye, geçen süre zarfında
bu tutumundan geri adım atmamıştır. Karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çeken iki ülke arasındaki bu kriz hali 2015 yılı boyunca
da devam etmiştir. Türkiye’nin Mısır politikasında geri adım atmaması ve darbe yönetimini eleştirmeye devam etmesi, Ankara’nın
demokratik ve ilkeli bir duruş sergilediğini göstermektedir. Bölgesel
politikalarının zarar görmesini göze alan Türkiye, Mısır’da demokratik seçimle göreve gelen Muhammed Mursi’nin askeri darbe ile
görevinden uzaklaştırılmasını kabullenmeyerek hem Mısır’da hem
de bölgede demokratik bir düzeni umut eden kitlelerin küresel anlamda hamisi olmuştur. Özellikle bölgedeki çıkarlarını maksimize
etmeyi hedefleyen ABD, Almanya, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin
Mısır’da askeri müdahaleyle göreve gelen Abdülfettah el-Sisi’yi açık
biçimde desteklemeleri, Türkiye’nin ilkeli duruşunu halklar nezdinde daha kıymetli hale getirmektedir.
Türkiye’nin Mısır’da darbe karşıtı tutumu Ankara’nın diğer bazı ülkelerle ilişkilerini de etkilemiştir. Mısır’da Sisi yönetimine en açık desteği veren bölge ülkelerinden Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE), Türkiye’nin hem Sisi yönetimine karşı tutum
alması hem de Müslüman Kardeşler hareketi üyelerini kabul etmesinden dolayı Ankara’ya tepki göstermiştir. Benzer bir durum
özellikle Kral Abdullah döneminde Türkiye’nin Suudi Arabistan’la
olan ilişkilerinde de yaşanmıştır. Ancak Kral Abdullah’ın hayatını
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kaybetmesinin ardından yönetime gelen Kral Selman’ın tutumu,
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Mısır nedeniyle bir gerginliğin
yaşanmasının önüne geçmiştir.
2015 yılı boyunca Sisi yönetimi hem BAE gibi bölge ülkelerinden hem de Batılı ülkelerden destek almış olmanın verdiği
rahatlıkla Türkiye karşıtı tutumunu giderek sertleştirmekten çekinmemiştir. Özellikle dış politikasında Ankara’nın aleyhine bir
siyaset izleyen Kahire, iki ülke arasında krizin çözümüne yönelik herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Sisi yönetimi Türkiye
karşıtlığını iç siyasette de kullanmıştır. Özellikle kendisine destek
olan medya kuruluşları ve siyasi figürler Türkiye karşıtı propaganda yürüterek Sisi’nin Ankara’ya karşı politikasını savunma çabası
içinde olmuşlardır. Bu anlamda Türkiye ile olan gerginlik Sisi’nin
iktidardaki ilk iki yılında önemli bir “işlev” görmüştür. Batılı ve
bölgesel aktörlerin desteğiyle iktidarını devam ettiren Sisi yönetiminin, Türkiye’ye karşı halihazırda sürdürdüğü politikasını iktidarda kaldığı sürece devam ettirmesinin önünde herhangi bir engel
bulunmamaktadır. İki ülke arasındaki krizin çözümüne dair kısa
dönemde olumlu bir gelişmenin yaşanma ihtimali ise Kahire’nin
tutumundan ziyade Ankara’nın politikasındaki tercihlere bağlıdır.
Türkiye’nin Kasım ayında Rusya’ya ait savaş uçağını düşürmesinin
ardından Moskova ile ilişkilerinin gerilmesi Ankara’yı bazı dış politika tercihlerinde esneklik göstermeye zorlamaktadır. Bu anlamda
hükümetin Mısır politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğini ise
zaman gösterecektir.
KRONOLOJI
25 Ocak
Mısırlı muhalifler devrimin dördüncü yıldönümünün arefesinde İstanbul’da bir toplantı düzenleyerek Sisi yönetiminin insan
hakları ihlallerine dikkat çekti.
4 Şubat
Mısırlı muhaliflere ait televizyon kanallarının Türkiye’den yayın
yapmalarına tepki gösteren Mısır, Ankara’yı “teröre destek vermekle” suçladı.
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15 Şubat
16 Şubat
18 Mart
24 Mart

3 Nisan
10 Nisan

20 Nisan

30 Mayıs

21 Temmuz
14 Ağustos

28 Eylül

10 Ekim
30 Ekim
9 Kasım
10 Kasım

Türkiyeli yazar Orhan Pamuk, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Edebiyat Festivali’nin açış konuşmasını yaptı.
DAEŞ’in Libya’da Mısır vatandaşı 21 Kıpti’yi infaz etmesinin
ardından Türkiye, Mısır halkına hitaben taziye mesajı yayınladı.
Mısır’da Türkiye aleyhine açılan ve Ankara ile resmi ilişkilerin
kesilmesinin talep edildiği davada takipsizlik kararı verildi.
İskenderiye’deki Acil İşler Mahkemesi’ne Türkiye’nin teröre
destek verdiği iddiasıyla açılan davada mahkeme yetkisizlik kararı verdi.
Türkiye, Mısır’ın Sina bölgesinde 27 kişinin hayatını kaybettiği
terör saldırısının ardından taziye mesajı yayınladı.
Mısır, Türkiye ile üç yıl önce imzalanan “RO-RO ve Karayolu
Transit Taşımacılığı Alanında İşbirliğine Dair Mutabakatı” yenilemeyeceğini Ankara’ya bildirdi.
Mısır Kıpti Kilisesi Lideri Papa II. Tavadros ve beraberindeki
heyet Ermenistan’da düzenlenen 1915 olaylarını anma programına katıldı.
Kuveyt’te düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları Zirvesinin sonuç bildirgesinde Kıbrıs Türk devleti ibaresinin geçmesine muhalefet eden Mısır’ın, sonuç metninin yeniden düzenlenmesini talep etmesi Ankara ile Kahire arasında
krize neden oldu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı ve Ezher, Suruç’taki terör saldırısını
kınadı.
14 Ağustos 2013’te Mısır’daki darbe yönetimin Rabiatü’l-Adeviyye ve Nahda meydanlarında gerçekleştirdiği katliamlarda
hayatını kaybedenler İstanbul’da anıldı.
Kahire Acil İşler Mahkemesi’nde avukat Semir Sabri tarafından
açılan ve Türkiye ile Katar’ın teröre destek veren ülkeler olduğu
iddia edilen davada görevsizlik kararı verildi.
Ankara’da 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları Mısır
tarafından kınandı.
Mısır ve Türkiye Dışişleri Bakanları, Viyana’da düzenlenen Suriye görüşmelerine katıldı.
Türk Hava Yolları, Şarm el Şeyh’e olan uçuşlarını güvenlik endişesi nedeniyle iptal etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
Kahire’de temaslarda bulundu.

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

NOTLAR
1. “Erdoğan: Mısır ile İlişkilerin Düzelmesi 4 Şarta Bağlı,” Dünya Bülteni, 11
Nisan 2015.
2. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mısır Açıklaması,” Mısır Bülteni, 24 Ocak
2015.
3. “Davutoğlu’ndan Mısır Mesajları,” Al Jazeera Turk, 22 Ocak 2015.
4. “Başbakan Davutoğlu: Barışçıl İhvan Hareketini Boğdular, Yerine IŞİD’i
Getirdiler,” Mısır Bülteni, 5 Şubat 2015.
5. “İstanbul’da Mısır Devriminin 4. Yıl Dönümü Toplantısı Düzenlendi,”
Mısır Bülteni, 24 Ocak 2015.
6. “Egypt Accuses Turkey of Allowing TV Channels that İncite Terrorism,”
Mada Masr, 4 Şubat 2015.
7. “Mısır Maslahatgüzarı, Dışişleri’ne Çağrıldı,” Türkiye, 12 Şubat 2015.
8. “Türkiye’den Mısır Yönetimine ‘25 Ocak’ Kınaması,” Mısır Bülteni, 26
Ocak 2015.
9. “Türkiye, Mısır’daki İdam Cezalarını Kınadı,” Timetürk, 3 Şubat 2015;
“Dışişleri Bakanlığı, Mısır’daki İdam Cezalarını Kınadı,” TRT Türk, 12
Nisan 2015.
10. “Egypt Court İssues Preliminary Death Sentence to Morsi in ‘Jailbreak
Case’,” Ahram Online, 16 Mayıs 2015.
11. “Mursi’ye İdam Kararı,” Al Jazeera Turk, 16 Haziran 2015.
12. “‘Darbe Yönetimi Mısır’ı Uçuruma Götürüyor,’” Anadolu Ajansı, 17 Haziran 2015.
13.“Turkey’s Criticism of Death Sentences is ‘Ironic’–Egyptian Foreign Ministry,” Aswat Masriya, 4 Şubat 2015.
14. “Türkiye’den Mısır’a Sert Yanıt,” Hürriyet, 5 Şubat 2015.
15.“Türkiye ile İlişkiyi Kesme Davasında Yetkisizlik,” Al Jazeera Turk, 18 Mart
2015.
16. “Mısır’da Türkiye Aleyhine Açılan Davada Karar,” Star, 24 Mart 2015.
17. “Mısır’dan Türkiye ve Katar’a Teröre Destek Veren Ülkeler Davası,” Mısır
Bülteni, 2 Mart 2015; “Mısır’da Mahkeme Türkiye Aleyhine Açılan Davada Görevsizlik Kararı Verdi,” Mısır Bülteni, 28 Eylül 2015.
18. “Türkiye, İran, BAE ve Bahreyn, IŞİD’in 21 Mısırlı Kıpti Katliamını Kınadı,” Mısır Bülteni, 16 Şubat 2015.
19. “Türkiye Dışişleri Bakanlığı Mısır’daki Terör Saldırılarını Kınadı,” Mısır
Bülteni, 3 Nisan 2015.
20. “Dışişleri Bakanlığı, MısırlıSavcıya Yapılan Saldırıyı Kınadı,” TRT Haber,
29 Haziran 2015.

215

2 16

/

T ürkiye ’ nin M ısır P olitikası 2015

21. “Dışişleri Bakanlığı Mısır’daki Terör Saldırısını Kınadı,” İhlas Haber Ajansı, 25 Kasım 2015.
22. “Egypt Condemns Terror Attack in Suruc, Turkey,” Ahram Online, 21
Temmuz 2015; “El-Ezher, Suruç’taki Terör Saldırısını Kınadı,” Mısır Bülteni, 21 Temmuz 2015.
23. “Egypt Condemns Turkey Bombing,” Ahram Online, 10 Ekim 2015.
24. “Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan Üçlü Liderler Zirvesi başladı,” Mısır
Bülteni, 29 Nisan 2015; “Trilateral Talks in Nicosia Between Egypt,
Cyprus and Greece Begin,” To Vima, 29 Nisan 2015; “Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır Zirvesi Ortak Deklarasyonu,” Mısır
Bülteni, 30 Nisan 2015.
25. “Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Akdeniz’de İşbirliğini Artırıyor,” Mısır Bülteni, 2 Ekim 2015.
26. “Çavuşoğlu: Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Anlaşması Kozmetik,” Sputnik News, 7 Mayıs 2015.
27. “Tanel Yıldız: Akdeniz Doğalgazı Mısır Üzerinden Dünyaya Ciddi bir Şekilde Sunulamaz,” Mısır Bülteni, 4 Mayıs 2015.
28. “Leader of Coptic Orthodox Church to Visit Armenia on 20 April,”
Armen Press, 15 Nisan 2015; “Mısır, Ermenistan’daki Anma Törenine
55 kişilik Heyet Gönderecek,” Mısır Bülteni, 19 Nisan 2015; “Pope
Tawadros says Armenia Visit is Spiritual, not Political,” Ahram Online,
20 Nisan 2015.
29. “17 Ülkenin Katıldığı Suriye Görüşmeleri Başladı,” Hürriyet, 30 Ekim 2015.
30. “D-8 Ülkeleri Sanayi Bakanları Toplantısı Başladı,” TRT Haber, 26 Ocak
2015.
31. “Libya Toplantısında Mısır’dan Türkiye Protestosu,” Mısır Bülteni, 29
Ocak 2015.
32. “İİT’de Türkiye ile Mısır Arasında Kıbrıs Kavgası!,” Gündem Kıbrıs, 30
Mayıs 2015.
33. “THY Şarm El-Şeyh Seferini İptal Etti,” Anadolu Ajansı, 5 Kasım 2015.
34. “THY O Uçuşları 30 Kasım’a Kadar İptal Etti,” Sabah, 15 Kasım 2015;
“THY, Şarm El-Şeyh Seferlerini İptal Etti,” Türkiye, 1 Aralık 2015.
35. “Mısır Konsolosluğu Önünde ‘Hukuksuzluk’ Protestosu,” İhlas Haber
Ajansı, 23 Nisan 2015.
36. “Mısır’da Darbe Karşıtlarına Verilen Cezalar İstanbul’da Protesto Edildi,”
Mısır Bülteni, 21 Nisan 2015.
37. “İstanbul’da İhvan Liderlerine Destek Yürüyüşü,” Haksöz Haber, 17 Mayıs
2015.
38. “Sendikalar Kütahya’da İdam Kararlarını Protesto Etti,” Mısır Bülteni, 23
Mayıs 2015.

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

39. “İstanbul’da ‘Mursi’ Protestosu,” İhlas Haber Ajansı, 16 Mayıs 2015.
40. “İHSD Genel Başkanı Akbaş: Mısır’daki İdam Kararları Mısır İçin Bir
Kara Lekedir,” Mısır Bülteni, 17 Mayıs 2015.
41. “Mursi’ye Verilen İdam Cezası Türkiye’nin Birçok Şehrinde Protesto Edildi,” Mısır Bülteni, 18 Mayıs 2015.
42. “Sisi Yönetimi İstanbul’da Protesto Edildi,” Mısır Bülteni, 15 Mayıs 2015.
43. “Rabia Katliamında Hayatını Kaybedenler İstanbul’da Anıldı,” Mısır
Bülteni, 14 Ağustos 2015; “Dünya Rabia Günü Etkinlikleri İstanbul’da
Devam Etti,” Mısır Bülteni, 15 Ağustos 2015.
44. “Türkiye Barolar Birliği’nden Sisi’ye İdam Mektubu,” Dünya Bülteni, 20
Mayıs 2015.
45. “HÜDA PAR’dan Mısır’daki İdam Kararına Sert Tepki,” Doğru Haber, 20
Mayıs 2015.
46. “İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği: “Haksızlık Karşısında Susan
Dilsiz Şeytandır”,” Mısır Bülteni, 18 Mayıs 2015; “Türkiye Alimler Birliği
Mısır Yargısının Kararını Kınadı,” Mısır Bülteni, 18 Mayıs 2015; “Mursi
Hakkındaki İdam Kararına Tepkiler Sürüyor,” TRT Avaz, 21 Mayıs 2015;
“Eğitim Bir-Sen’den İdam Kararlarına Tepki,” Mısır Bülteni, 22 Mayıs 2015.
47. “Bakan Zeybekçi’den Mısır’la Anlaşma Açıklaması,” Sabah, 6 Mart 2015.
48. “Mısır’ın Ro-Ro Anlaşmamasını İptali İhracatçıları Olumsuz Etkiledi,”
Mısır Bülteni, 15 Haziran 2015.
49. “Mısır ile Türkiye Arasındaki Siyasi Kriz Ekonomik İlişkilere Yansımadı,”
Mısır Bülteni, 27 Kasım 2015.
50. “Mısır’ın Kimyası Bozuldu!,” Akşam, 7 Ağustos 2015, “Türkiye’nin Kimya
Sektörü İhracatında Mısır Yine İlk Sırada,” Mısır Bülteni, 6 Eylül 2015.
51. “Türk Çelik Sektörünün Mısır’a İhracatı İlk Beş Ayda Yüzde 70 Arttı,”
Demir Çelik, 29 Haziran 2015.
52. “Mısır’ın Toplam Plastik Ürünleri İhracatının % 34’ü Türkiye’ye
Gerçekleştirildi,” Mısır Bülteni, 23 Kasım 2015.
53. “İhracat-İthalat İstatistikleri,” Türkiye İstatistik Kurumu, (Erişim Tarihi:
10 Aralık 2015).
54. Bu çalışmanın tamamlandığı tarihte 2015’in Aralık ayına dair İthalat rakamları yayınlanmadığından belirtilen rakam Ocak-Kasım dönemini kapsamaktadır. Toplam ticaret hacmi rakamı da Aralık ayı katılmadan hesaplanmıştır.
55. “Mısır ile Türkiye Arasında Ticaret Anlaşmaları Yapılacak,” Milliyet, 24
Şubat 2015.
56. “Türkiye, Mısır’la 2 Yıl Sonra İlk Resmi Temasını Gerçekleştirdi,” Hürriyet, 10 Kasım 2015.
57. “Alfemo, Mısır’da Büyümeye Devam Ediyor,” Mısır Bülteni, 16 Kasım
2015.

217

2 18

/

T ürkiye ’ nin M ısır P olitikası 2015

58. “Enza Home, Mısır’daki İkinci Mağazasını Açtı,” Mısır Bülteni, 23 Haziran 2015.
59. “Rixos Mısır’da Üçüncü Otelini Açıyor,” Mısır Bülteni, 10 Mayıs 2015.
60. “BİM’den İki Önemli Açıklama,” Ortak Alan, 19 Ağustos 2015.
61. “Hakkımızda,” BİM A.Ş., (Erişim Tarihi: 1 Aralık 2015); “BİM, Fas ve
Mısır’da Büyümeye Devam Edecek,” Dünya, 1 Temmuz 2015.
62. “Mısır’dan Türkiye’ye Seyahat Etmek İsteyen Kadınlara İzin Şartı,” Mısır
Bülteni, 15 Mayıs 2015..
63. “Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri,” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (Erişim
Tarihi: 8 Aralık 2015).
64. “Ümmü Gülsüm’ün Sesi Tüm Coğrafyada,” Yeni Şafak, 5 Temmuz 2015;
“Tarihçi Mustafa Armağan, Kahire’de Konferans Verdi,” Mısır Bülteni, 18
Kasım 2015.
65. “Kahire Edebiyat Festivali’nde Açılış Konuşmasını Orhan Pamuk Yapacak,” Mısır Bülteni, 11 Şubat 2015; “Orhan Pamuk, Kahire Edebiyat
Festivali’nde Konuştu,” Mısır Bülteni, 15 Şubat 2015.
66. “Anadolu Ajansı, Kahire Ofisinin Kapatıldığı İddialarını Yalanladı,” Mısır
Bülteni, 4 Haziran 2015.

TÜRKIYE’NIN KÖRFEZ
ÜLKELERI POLITIKASI 2015
AHMET ÜÇAĞAÇ
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

GIRIŞ

Türkiye’nin 2000’li yıllarda ekonomiyi önceleyen
dış politika vizyonu, Ortadoğu bölgesinin zengin ülkeleri olan
Körfez Arap ülkelerinin potansiyel bir ticaret ortağı olarak gündeme gelmesine sebep olmuştur. 2002 yılında iktidara gelen
AK Parti özellikle ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme yolunda
Körfez ülkelerinin potansiyelini fark etmiş ve bu ülkelerle işbirliğini artıracak adımlar atmaya başlamıştır. Müteakip dönemde
yakınlaşmak için atılan adımlar sonuç vermiş ve taraflar arasındaki ekonomik, ticari, siyasal ve askeri ilişkiler görünür bir biçimde
gelişmiştir. Körfez ülkelerinin Türkiye’de büyük yatırımlar yapmasını sağlamıştır.

2 20

/

T ürkiye ’ nin Körfez Ü lkeleri P olitikası 2015

Ne var ki Arap Devrimleri, bölgeyi siyasi ve ekonomik bir istikrarsızlığa sürüklemesinin yanında bölge ülkelerinin gelişmeler karşısında farklı tarafları desteklemesine ve dolayısıyla da farklı kutuplara sürüklenmesine neden olmuştur. 2013 yılına kadar büyük bir
ilerleme kaydeden Türkiye-Körfez Arap ülkeleri ilişkileri de ortaya
çıkan kutuplaşmadan nasibini almış, taraflar arasında husumete varacak kadar derin ayrılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun en
önemli örneği 2013 yılının Temmuz ayında Mısır’da yaşanan askeri darbenin1 taraflar arasında oluşturduğu fikir ayrılıkları ve darbe karşısında farklı pozisyon almaları olmuştur. Bu döneme kadar
Türkiye tarafından Körfez ülkelerine yönelik geliştirilen politikalar
bir bütünlük arz ederken, Mısır darbesinin neden olduğu ayrışmalar sonucu darbeyi destekleyenler, desteklemeyenler ve tarafsızlar
olmak suretiyle çok boyutlu bir hal almaya başlamıştır.
Buradan hareketle, Türkiye-Körfez ülkeleri ilişkileri üzerinde
etkili olan etmenlerden biri olarak Müslüman Kardeşler karşıtlığı
veya taraftarlığının 2015 yılında da taraflar arasındaki ilişkilerde
etkili olmaya devam ettiği görülmektedir. Hareketi destekleyen Katar ile Türkiye’nin bu yıl içerisinde ilişkilerinin oldukça iyi olduğu
gözlemlenirken, Körfez bölgesinde Müslüman Kardeşlere karşı en
sert politikaları izleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile olan ilişkilerde ise açıktan bir karşıtlığın devam ettiği görülmektedir. Diğer
taraftan bölgenin önemli bir aktörü olan Suudi Arabistan’da ise yeni
Kral Selman’la birlikte harekete yaklaşım yumuşamaya başlamış, bu
durum Ankara-Riyad ilişkileri üzerinde de olumlu etki yapmıştır.
Karşılıklı ilişkilerde yaşanan bu tür gelgitlere rağmen 2015
yılında Körfez ülkeleri ile gerçekleştirilen ticaretin Ortadoğu ile
gerçekleştirilen ticarette en büyük oranı oluşturduğu görülmektedir. Körfez ülkelerinin Ortadoğu’daki diğer ülkelere nazaran daha
müreffeh, istikrarlı ve ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük oranda
dışa bağımlı olmaları ile birlikte Türkiye’nin de bölgede ekonomik
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ilişkileri sürdürme noktasında istikrarsızlık ve çatışmalardan dolayı
alternatiflerinin azalması tarafların ticari münasebetlerini canlı tutmasına sebep olmuştur.
2015 yılında Türkiye-Körfez ülkeleri arasındaki ticaret hacminin
önceki yıllara göre daha düşük olmasına rağmen 13,7 milyar dolar gibi önemli bir seviyede gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. Bu
miktarın 8,5 milyar dolarını ihracat ve 5,2 milyar dolarlık kısmını
da ithalat oluşturmuştur.2 Dolayısıyla karşılıklı ticari ilişkiler önceki
yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da Türkiye lehine gerçekleşmiştir.
TÜRKIYE-SUUDI ARABISTAN İLIŞKILERI

Arap Devrimlerinin başlamasından itibaren günümüze kadar
geçen 5 sene zarfında devrim hareketlerinin Ortadoğu’da meydana
getirdiği sarsıcı etkilerin birçok ülkeyi olumsuz etkileyerek bölgesel
politikalar konusunda pasif bir konuma itmesi bölge siyasetini etkileme potansiyeli olan yeni oyuncuların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Özellikle Mısır, Suriye ve Irak gibi geleneksel olarak Arap dünyasının liderliğine oynayan üç önemli ülke son yıllarda Ortadoğu’yu etkisi altına alan kaotik ortamdan olumsuz etkilenip bölgesel siyasette
büyük oranda saf dışı kalmıştır. Bunun üzerine ekonomik anlamda
güçlü, siyaseten de istikrarlı olan ülkelerin etkili aktörler olarak ortaya çıkan boşluğu doldurması kaçınılmaz olmuştur. Bu süreçte de
gerek ekonomik gücü gerekse siyasi istikrarı, nüfusu ve son yıllarda
yaptığı büyük savunma harcamaları3 ile Suudi Arabistan’ın bölgede
en etkili oyunculardan biri olarak sahneye çıktığı görülmektedir.
Bölgesel bir güç olarak ortaya çıkan Suudi Arabistan, Türkiye’nin
bölgeye yönelik politikalarında oldukça önemli bir yere sahiptir.
2015 yılına gelindiğinde Kral Selman’ın tahta oturması4 ile iki
ülke arasındaki münasebetlerin tedrici olarak iyileşmeye başladığını görmek mümkündür. Mısır üzerinde her ne kadar çetin bir
mücadeleye girişmiş olsalar da Suriye’deki iç savaşta aynı safta yer
almaları taraflar arasındaki ilişkilerin yavaş da olsa gelişmesine en
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azından daha kötüye gitmemesine olanak sağlamıştır. Suriye konusunda her iki ülkenin de en önemli önceliği İran destekli Esed
rejiminin yıkılması ve bu ülkede İran nüfuzunun yok edilmesi
olarak öne çıkmaktadır. Taraflar arasındaki ilişkilerin 2015 yılında
tekrar gelişmeye başlamasının arkasında yatan bir diğer önemli etken de yukarıda da belirtildiği gibi Ocak ayında katı bir Müslüman
Kardeşler karşıtı olan Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın ölümü5
üzerine Müslüman Kardeşler ve Türkiye’ye karşı daha ılımlı bir duruş sergileyen kardeşi Selman’ın tahta oturması olmuştur.
Kral Selman’ın tahta oturması ile Suudi Arabistan’ın güney
komşusu Yemen’de İran’ın desteklediği Şii Husi grubunun askeri
yöntemlerle yürüttüğü operasyonlar sonucu iktidarı tamamen ele
geçirmeye başlaması Suudi Arabistan’ın tarihinde belki de en büyük meydan okuma ile karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur.6
Böylesine bir tehdit karşısında Suudi Arabistan’ın yanına aldığı 10
ülke ile Yemen’de meşru hükümeti tekrar iş başına getirmek için
“Kararlılık Fırtınası” adını verdiği askeri bir operasyon başlatması
üzerine Türkiye’nin (askeri olarak katılmasa da) operasyona destek
vererek İran’ın bölgeye yönelik yayılmacı politikaları karşısında Suudi Arabistan ile benzer endişeleri paylaşması ikili ilişkilerde buzların erimesine katkı sağlamıştır.7 Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Afrika’daki resmi temaslarına ara verip yılın başında ölen Kral
Abdullah’ın taziyesi için Riyad’a gitmesi8 yeni döneme karşılıklı
olumlu algılarla girilmesini sağlayan bir gelişme olmuştur.
Özetle 2013 yılında vuku bulan Mısır’daki askeri darbe sonucu
soğuyan ilişkilerin 2015 yılında yumuşamaya ve tekrar gelişmeye
başlamasını sağlayan üç temel etkenden bahsetmek mümkündür.
Bunlar:
1. İki ülkenin de İran’ın bölgedeki yayılmacı politikalarından ciddi bir biçimde endişe duyması ve bu tehdidin karşılanması konusunda birbirlerine ihtiyaç duyması (İran’ın dengelenmesi).
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2. Mısır konusunda ayrışmış olmalarına rağmen Suriye’de devam eden iç savaşta iki taraf açısından sonuçları hayati önem
arz eden İran destekli Esed rejiminin yıkılması için tarafların
işbirliğine girme zorunluluğu (Suriye krizinde işbirliğinin
devamının hayatiliği).
3. Yemen’de uzun süre devam eden çatışmalar sonucu yine
İran’ın desteklediği Husilerin iktidarı ele geçirmeye başlaması üzerine Suudi Arabistan’ın askeri operasyon başlatma
kararına Türkiye’nin destek vermesi.
Taraflar arasındaki ilişkilerdeki buzların erimesi ve yakın ilişkilerin tekrar ivme kazanmaya başladığı iddiasını destekleyen önemli
bir hadise de Kasım ayında Antalya’da gerçekleştirilen G20 zirvesine Suudi Arabistan Kralı Selman’ın bizzat katılması9 ve hatta zirveye ilk gelen lider olmasıdır. Kral Selman’ın oldukça ilerlemiş yaşına
ve hasta bedenine rağmen Türkiye’deki zirveye katılması bu ülke
nezdinde Türkiye’nin yeniden önem kazandığını göstermesi açısından kayda değer bir gelişme olmuştur.
Yine buna benzer bir adım Türkiye ve Rusya arasında yaşanan
uçak düşürme krizinden10 sonra Suudi Arabistan dini kurumunun
en tepesindeki isim olan Abdülaziz el-Şeyh’ten gelmiştir. El-Şeyh
katıldığı bir televizyon programında, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krizde İslam ülkelerine Türkiye’ye sahip çıkması için çağrıda
bulunmuştur.11 Böylesine kritik bir dönemde Suudi Arabistan’ın
çok etkili bir makamından Türkiye’ye destek verilmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğine ve daha önemlisi bu tür açıklamalarla
halklar arasındaki algıların olumlu yönde inşa edilmesine yardımcı
olacağına dair önemli bir ipucu mahiyetindedir.
Son olarak 2015 yılında Kral Selman yönetimindeki Suudi Arabistan’la ilişkilerin gelişmeye başladığını gösteren bir olay da Aralık
ayında Selman’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret olmuştur.12 Bu ziyaret Cumhurbaşkanı
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Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a 2015 yılı içerisinde gerçekleştirdiği
üçüncü ziyarettir. İki ülkenin yakın ilişkilere girmeye başladığını
göstermesi açısından büyük önem arz eden bu ziyarette liderler başta Suriye’deki iç savaş olmak üzere bölge siyasetine yönelik birçok
konuda hemfikir olduklarını belirtmiştir.13 İkili ilişkiler açısından
olumlu sonuçlar veren bu ziyarette iki ülke arasında ekonomi,
ticaret, askeri, sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda
ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulması kararlaştırılmıştır.14 Bununla birlikte görüşmeler esnasında Türkiye olarak Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği
Teröre Karşı İslam İttifakı’na15 destek verildiği ve her aşamasında
yer alınacağı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından dile getirilmiştir.16
Tablo 1: Türkiye-Suudi Arabistan Ticaret Hacmi, 2013-2015
(milyon dolar)
2013

2014

2015 (Ocak-Ekim)

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

4.178

3.191

3.862

3.047

2.568

2.875

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Raporlama Sistemi

Bölgenin sırasıyla en büyük iki ekonomisini oluşturan Türkiye
ve Suudi Arabistan’ın 2015 yılında gerçekleşen ekonomik ve ticari
ilişkilerine bakıldığında 2013 yılında vuku bulan Mısır darbesi ile
başlayan siyasi gerginliklerin taraflar arasındaki ticari ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin 2015 yılında da hissedilmesine rağmen
ticaret hacimlerinde keskin bir değişimin olmadığı görülmektedir.
Dolayısıyla krizin başladığı 2013 yılında 7,2 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmi 2014 yılında 6,9 milyar dolar ve 2015
yılının Ocak-Ekim ayları arasında ise 5,4 milyar dolar oranında
gerçekleşmiştir. Bu sonuç da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasi sıkıntılardan çok fazla etkilenmeyecek17 kadar sağlam bir
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zemine oturmuş olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye’nin Riyad
Büyükelçisi Yunus Demirer’e göre, bu yıl içerisinde ticaret hacimlerinde yaşanan düşüş siyasi sorunlardan değil dünya genelinde petrol
fiyatlarında yaşanan büyük düşüşten kaynaklanmıştır.18
TÜRKIYE-BIRLEŞIK ARAP EMİRLİKLERİ
(BAE) İLİŞKİLERİ

Ekonomik gücü ve 9 milyonu aşkın nüfusu19 sayesinde Suudi
Arabistan’dan sonra Körfez ülkeleri arasında en önemli ve etkili ülkenin BAE olduğu söylenebilir. BAE’nin özellikle Arap Devrimleri
ile birlikte bölgesel siyasette daha aktif bir rol oynamaya başladığı
gözlenmektedir. Türkiye’nin BAE ile olan ilişkilerine bakıldığında,
ilişkilerin 2013 yılında Mısır’da Müslüman Kardeşleri iktidardan
indiren askeri darbenin meydana gelmesine kadar oldukça olumlu
bir profil çizerken söz konusu darbeden sonra tarafların fikir ayrılığına düşmesi sonucu olumsuz ve hatta hasmane bir yöne evrilmeye
başladığı görülmüştür. 2015 yılına gelindiğinde de Türkiye’nin Suudi Arabistan ile ilişkilerinde meydana gelen yakınlaşmanın BAE ile
ilişkilerde gerçekleşmediği görülmüştür. 2013 yılında gerilmeye başlayan ilişkilerin 2014 ve 2015 yılında gergin bir seyir almasının arkasındaki temel sebebi Müslüman Kardeşler yanlılığı ve karşıtlığının
oluşturduğunu söylemek mümkündür. Daha önce de bahsedildiği
gibi Türkiye, Arap Devrimleri ile bölgede başlayan değişim sürecini Müslüman Kardeşler ideolojisinin hakim olduğu siyasi aktörlerle
istediği gibi şekillendirebileceğini varsayarken, BAE ise tam zıttı bir
yaklaşımla Müslüman Kardeşlerin etkin oldukları bir bölgesel düzende hayatta kalmasının mümkün olamayacağını düşünmektedir.
Durum böyle olunca iki ülkenin bölgesel konularda çatışan politikalar izlemesi de kaçınılmaz olmuştur. Müslüman Kardeşlerin, Islah
Hareketi adı altında BAE’de yasal olarak faaliyet gösterdiği dönemlerde güçlenerek toplumsal bir zemin elde etmesi ve daha demokratik
bir yönetimden yana olması federal monarşi20 ile yönetilen BAE’nin
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Müslüman Kardeşlere karşı saldırgan politikalar izlemesine sebep
olmuştur. BAE yönetici elitinin Müslüman Kardeşler ile etkili bir
mücadelenin sadece içeride olamayacağına ve bunun bölgesel hatta küresel ölçekte olması gerektiğine inanarak yeni dönemde daha
aktif, zaman zaman saldırgan bir dış politika vizyonu21 benimsemeye başladığı görülmektedir. Dolayısıyla 2013 yılının yazında Mısır
üzerinde başlayan karşıtlık 2015 yılında iç çatışma ve hizipleşmenin
yoğun olduğu Libya üzerinde devam etmiştir. Libya siyasetinde de
Türkiye Müslüman Kardeşlerin etkili olduğu Trablus hükümetini
desteklerken, BAE daha seküler ve Batı yanlısı Tobruk hükümetini
desteklemekte ve bu desteğini İslamcı gruplara karşı hava operasyonları yapacak kadar saldırgan politikalarla sürdürmektedir.22
Mevcut ilişkiler ve benimsenen dış politika öncelikleri üzerinden değerlendirilecek olursa taraflar arasındaki ilişkilerin bir süre
daha olumsuz bir seyir alacağını öngörmek mümkündür. Nitekim
hem Türkiye hem de BAE medyalarında yapılan haberlerin çoğunlukla olumsuz olması ayrıca günümüzde bir iletişim ve algı inşasında son derece etkili olan sosyal medyada da tarafların birbirine karşı
yine olumsuz tasvirlerde bulunması ilişkilerin gergin kalmasına sebep olan bir diğer etkendir.23 Bu doğrultuda Türkiye’de yapılan son
seçimlerde BAE medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diktatör
ve DAEŞ’e destek veren bir lider olduğuna24 yönelik çıkan haberler taraflar arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden olmuştur. Buna karşılık Türkiye’deki çeşitli medya organlarında Libya’da
diktatörlük hayalleri kuran General Haftar’ın BAE tarafından finanse edildiği öne sürülmüştür. Türkiye, General Haftar’ı Libya’da
istikrarın tesis edilememesinin önündeki en büyük engel olarak
görürken, BAE’nin Mısır’da Sisi’yi desteklediği gibi burada da bir
askeri destekleyerek25 bu ülkede de demokrasinin önüne geçmeye
çalıştığı inancındadır. Ayrıca Libya’da bir BAE vatandaşının cebinde Türkiye’nin Libya büyükelçiliği krokisinin bulunması üzerine,
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Abu Dabi’nin buradaki Türkiye elçiliğine yönelik bombalı bir eylemi gerçekleştirme planları yaptığı ve daha öncesinde Misrata’daki
Türkiye konsolosluğuna yapılan saldırının da arkasında olduğuna
yönelik iddialar Türkiye medyasında açıktan dile getirilmiştir.26
Türkiye-BAE ilişkileri bağlamında 2015’te meydana gelen bir
diğer önemli gelişme de Mart ayında Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen’e yönelik başlatılan askeri operasyona Türkiye’nin destek
vermesidir. Türkiye’nin attığı bu kritik adım Suudi Arabistan ile
gergin ilişkilerinin yavaş yavaş yumuşamasına katkı sağlarken BAE
ile olan ilişkilerde ise olumlu bir etki yaratamamış hatta destek açıklamasından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a
ziyaret gerçekleştirmesi Abu Dabi tarafından eleştirilmiştir. Konu
ile alakalı açıklama yapan BAE’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet
Bakanı Enver Gargaş, “Herhalde Tahran, Ankara ve İslamabad için
Körfez ülkelerinden daha önemli. Bu iki ülkenin (Türkiye ve Pakistan) tutumundan anlaşılan şu ki; Libya’dan Yemen’e kadar Arapların güvenliğinin Araplardan başkasını ilgilendirmediğidir” diyerek
Erdoğan’ın İran’ın genişlemeci politikalarından endişe duyduğunu
ve operasyona destek açıklamasının samimi olmadığını ima etmiştir.27 Ayrıca, “Arapların güvenliğinin sadece Arapları ilgilendiriyor
olduğu” ifadesiyle de Türkiye’ye Arap olmadığını ve dolayısıyla
başta Mısır olmak üzere Libya’daki politikalarını başkalarının iç
işlerine müdahale olarak gördüğünü üstü kapalı bir şekilde hatırlatmaktadır. Son olarak 2015 yılı içerisinde iki ülke arasında hiçbir
üst düzey ziyaretin gerçekleştirilmemiş olması da ilişkilerin geldiği
durumu göstermesi açısından önem arz etmektedir.
Taraflar arasındaki ekonomik ilişkilere bakıldığında Mısır krizi
ile başlayan ayrışmadan itibaren ticaret hacminin önemli oranda
düşüş yaşamış olmasına rağmen BAE’nin hala Körfez ülkeleri arasında Türkiye ile en büyük ticaret hacmine sahip ülke konumunda
olduğu görülmektedir.
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Tablo 2: Türkiye-BAE Ticaret Hacmi, 2013-2015 (milyon dolar)
2013

2014

2015 (Ocak-Ekim)

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

5.384

4.966

3.253

4.656

1.650

4.129

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Raporlama Sistemi

Ankara ve Abu Dabi arasında bölgesel meselelere dair son yıllarda yaşanan sorunların ikili ilişkilerde gerilime yol açtığı gibi
taraflar arasındaki ticari ilişkiler üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını görmemek mümkün değildir. Nitekim Tablo 2’de belirtilmiş olduğu gibi 2013 yılında 10,3 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşen ticaret hacmi, 2014 yılında 7,9 milyar dolara ve 2015
yılının Ocak-Ekim aralığında da daha keskin bir düşüş yaşayarak
5,8 milyar dolara gerilemesi siyasal ilişkilerin ekonomik ilişkilere
de sirayet ettiğini göstermektedir.
TÜRKIYE-KATAR İLIŞKILERI

Katar zengin doğal kaynakları sayesinde son yıllarda büyük bir
refaha kavuşmuş ve bu refahı da, dış politikasında kendisini Körfez Arap ülkelerinin hamisi olarak konumlandıran Suudi Arabistan’dan ve tarihi olarak Katar’ın kendisinin bir parçası, bir emirliği
olduğu iddiasında olan BAE’den daha bağımsız davranabilmek için
kullanma yoluna gitmiştir. Özellikle doğalgaz kaynakları bazında
Rusya ve İran’dan sonra dünyanın en zengin üçüncü ülkesi olarak
gösterilmektedir.28 Bu durum da Katar’ın küçük bir ülke olmasına
rağmen dış politikada büyük roller oynamasını mümkün kılmaktadır. Bu yönüyle Katar’ın Körfez ülkeleri içinde Suudi Arabistan
ve BAE’den sonra en önemli ve etkili üçüncü ülke konumunda
olduğu iddia edilebilir. Katar’ı son yıllarda etkin kılan en önemli
özelliklerden biri ekonomik gücünün yanında Anayasa’sındaki 7.
madde29 gereği dış politikada çatışmalı taraflar arasında barışçıl çözüm üretmek için arabuluculuk etme ilkesinin benimsenmesidir.
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Bu madde doğrultusunda bölgedeki birçok ihtilafta arabuluculuk
yapan Katar, hem saygınlığını hem de diyaloğa geçebileceği aktörlerin sayısını artırmıştır. Bundan dolayı son yıllarda dış politikada
aktif bir görünüm arz ederken, bölge siyasetinde etkili olan taraflar
için de işbirliği için cazibesi yüksek bir ülke olmuştur.
Bununla birlikte Doha yönetimi özellikle Körfez ülkeleri
(Umman hariç) için istenmeyen ve hatta büyük bir tehdit olarak
algılanan Müslüman Kardeşlerle çok yakın ilişkiler sürdürmekte ve
bir nevi bu hareketin siyasi hamisi görüntüsü vermektedir. Bu yönüyle Körfez ülkelerinden ayrışarak gerek bağımsızlığını pekiştirmeyi gerekse bölgedeki değişimin öncüsü olup yeni dönemde kazanan
tarafta olmayı arzuladığını söylemek mümkündür. Buradan hareketle Katar’ın bölgesel bir güç olma yolunda ilerleyen Türkiye için
oldukça cazip bir müttefik olduğu söylenebilir. Nitekim son yıllarda
taraflar arasındaki özel ilişkiye bakıldığında söz konusu müttefikliğin büyük oranda kurulmuş olduğunu da öne sürmek mümkündür.
Emir Hamad bin Halife el Sani döneminde iki ülke arasında kurulmaya başlanan özel ilişkiler mevcut Emir Tamim bin Hamad el Sani
döneminde gelişerek devam etmiştir. Taraflar arasındaki ilişkilerin
bu denli yakın olmasında etkili olan en temel dinamiğin bilhassa
Müslüman Kardeşlerin bölge siyasetinde oynaması gereken rol konusunda fikir birliğinde olunması olarak açıklanabilir.
2015 yılına gelindiğinde gerek tarafların yakınlaşma konusundaki istekliliği gerekse bölgede cereyan eden çeşitli hadiselerin iki
ülkeyi daha da yakınlaşmaya itmesi sonucu ilişkilerin altın çağını
yaşadığını öne sürmek yerinde bir tespit olacaktır. Kuşkusuz 2015
yılında da iki ülkenin son derece yakın münasebetlere girmesi bölgede vuku bulan birçok olay ve kriz karşısında benzer endişeleri
taşımalarının yanında, bölgesel gelişmelere yönelik benzeşen dış
politika hedef ve öncelikleri benimsemesi etkili olmuştur. Bununla birlikte Katar açısından Körfez ülkeleri ile yaşanan diplomatik
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sorunlar ve Mısır’daki darbe sonucu bu ülkedeki etkinliğin kaybedilmesi Türkiye ile sıradışı bir yakınlaşmaya girilmesinde etkili olan
önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan Türkiye
için de, Mısır darbesi ile Müslüman Kardeşlerin iktidardan uzaklaştırılmaları sonucu bölgede bir yalnızlığa itilmek, Katar’a daha fazla
önem verilmesine sebep olmuştur. Bunun yanında iki ülkenin mevcut iyi ilişkilerine ilaveten bazı bölge ülkeleri tarafından diplomatik yalnızlığa itilmelerinin, birbirlerine olan ihtiyaçlarını artırması
ilişkilerin 2015 yılında görülmemiş bir düzeye yükselmesinde etkili
olan bir diğer faktör olarak gösterilebilir.
İkili ilişkilerde bu yıl içerisinde etkisi görülmeye başlanan bir diğer önemli gelişme taraflar arasında kurulan yakın ilişkilerin medya
organları tarafından da desteklenerek halklar üzerinde olumlu algıların inşa edilmeye başlanmasıdır. Bu konuda Türkiye medyasında Katar’ın ve halkının dost ve kardeş olduğu, bölgesel konularda
Katar’ın Türkiye’nin yanında durduğu ve tezlerini savunduğu şeklinde çıkan haberler30 Türkiye vatandaşlarının bu ülke için olumlu yaklaşımlara sahip olmasına sebep olmuştur. Yine aynı şekilde
Katar medyasında da yer alan haberlerde Türkiye ile olan ilişkilerde kardeşlik olgusunun işlenmesi31 bu ülkede de Türkiye algısının
olumlu olarak inşa edilmesini sağlamıştır.
Netice olarak 2015 yılı iki ülke yönetimlerinin daha da yakınlaştığı bir yıl olmakla birlikte halkların da yakınlaşmaya başladığı bir
yıl olmuştur. Dolayısıyla 2015 taraflar arasındaki ilişkilerde meydana gelen olumlu gelişmeler sayesinde siyasi, ekonomik ve askeri
alanlardaki işbirliğinin daha üst seviyelere taşındığı önemli bir yıl
olmuştur. Bu yıl içerisinde iki ülke arasında gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler ve bu esnada imzalanan anlaşmalar ikili ilişkilerin geldiği düzeyi göstermesi açısından önemlidir. Yıl içerisinde
yapılan anlaşmaların en dikkat çeken tarafının da savunma ağırlıklı olması ilişkilere yeni bir boyutun eklendiğini göstermektedir.32
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Ayrıca bu yıl içerisinde eğitim, sağlık ve çevre politikaları alanında
ortaklık anlaşmalarının imzalanması33 ilişkilerin sağlam temellere
oturtulan çok boyutlu bir seyir alacağının sinyalini vermektedir.
Uzun süredir taraflar arasında görüşmeleri devam eden Türkiye’nin Katar’a askeri üs kurması konusunda yılın sonuna doğru
anlaşma imzalanmasının son yıllarda Türkiye dış politikasının en
önemli başarı alanlarından birini oluşturduğunu söylemek mümkündür. Zira bu hamle ile Türkiye kendi toprakları dışındaki ilk
büyük askeri üssünü Katar’da kurmuş olacaktır. Tugay seviyesinde
olacak bu askeri üsse kara, hava ve özel kuvvetler komutanlığından
birliklerin konuşlandırılması öngörülmektedir.34 Bu üssün Türkiye
açısından son derece önemli olduğu söylenebilir. Türkiye böylesine bir adımla bölgede ve dünyada hedeflediği büyük devlet olma
idealine yaklaşmakta olduğunu göstermektedir. Katar’a kurulacak
askeri üssün Türkiye açısından bir diğer anlamı kendi güvenliğini
sağlamakla birlikte daha küçük ölçekteki devletlerin de güvenliğine
katkı sağlayan güçlü ve oyun kurucu kapasitesi olan ülke görünümünü kazandıracak olmasıdır. Katar açısından bakıldığında ise aslında ABD ile yapmış olduğu anlaşma gereği Pentagon’un güvenlik
şemsiyesinden faydalanmasına rağmen Türkiye’yi de oyuna dahil
etmesi başta İran veya Suudi Arabistan ve BAE ile yaşanacak olası bir sorunda Türkiye’nin askeri desteğini garantiye almak olarak
okunabilir. Zira ABD ile olan anlaşma Katar’ın daha çok İran gibi
ülkelerden korunmasını sağlarken ABD’nin Körfez ülkeleri arasında herhangi bir çatışmada tarafsız kalacağı öngörüsü35 Katar için
Türkiye askerinin ülkesinde bulunması Suudi Arabistan ve BAE
karşısında dengeleyici bir rol oynayacağı anlamı taşımaktadır.
Bunun yanında üs siyasetinin Türkiye dış politikasına yeni bir
yaklaşım kazandıracağını söylemek mümkündür. Türkiye’nin genel
anlamda Ortadoğu ve özel anlamda da Körfez’e yönelik 2000’li
yılların başından beri izlediği siyasetin ana eksenini ekonomik ve
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ticari ilişkiler belirlerken Katar’a askeri üs kurma kararı bundan
sonra askeri güç unsurlarının bölgeye yönelik politikalarda kullanılmaya başlanacağının işareti olarak yorumlanabilir.
Taraflar arasında bir diğer önemli yakınlaşma hadisesi ise
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık ayında gerçekleştirdiği Katar ziyaretinde Rusya ile yaşanacak olası bir doğalgaz krizinde Katar’dan
doğalgaz alım anlaşmasının imzalanması36 ve iki ülke arasındaki
vize uygulamasının kaldırılması37 olmuştur. Öte yandan taraflar
arasındaki siyasi, kültürel ve askeri ilişkilerin deyim yerindeyse altın çağını yaşıyor olmasına rağmen ekonomik ilişkilerin diğer ilişki
alanlarına kıyasla beklenilenin altında olduğu görülmektedir. İki
ülke arasındaki ilişkilerin 2015 yılında stratejik bir boyut kazanmasına rağmen taraflar arasındaki ticaret hacminin, Türkiye’nin pek
de dostane ilişkilere sahip olmadığı BAE gibi Körfez ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düşük bir orana sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 3: Türkiye-Katar Ticaret Hacmi, 2013-2015 (milyon dolar)
2013

2014

2015 (Ocak-Ekim)

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

526

244

965

345

730

351

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Raporlama Sistemi

2015 yılının Ocak-Ekim ayları arasında iki ülkenin ticaret hacmi Tablo 3’te de görüldüğü gibi yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde seyretmiştir. Önceki yıllarla kıyaslandığında iki ülke arasındaki
ticaret hacminde önemli bir artışın yaşandığı fark edilse de diğer
ilişki alanlarında ulaşılan düzey ile benzer bir görüntü vermesi için
şüphesiz mevcut miktarın daha yukarılara taşınması gerekmektedir.
TÜRKIYE-KUVEYT İLIŞKILERI

Türkiye’nin Kuveyt ile ilişkileri geleneksel anlamda olumlu ve
dengeli bir şekilde seyretmiştir. Her ne kadar son yıllarda özellikle
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Arap Devrimlerinin başlamasıyla Türkiye’nin Körfez ülkelerine
yönelik politikaları farklılıklar arz etmeye başlamışsa da Kuveyt’e
yönelik politikalarda önemli bir değişimin yaşanmadığı görülmüştür. Mısır’daki darbeye siyasi ve mali anlamda destek vermesine38
rağmen Türkiye ile olan ilişkilerinde hasar yaratacak problemler yaşamamasının önemli sebeplerinden biri Kuveyt’in bölge siyasetinde
BAE veya Katar gibi bağımsız politikalar izlemeyip daha çok Suudi
Arabistan’a entegre olmuş bir dış politika benimsemiş olmasıdır.
2015 yılında Türkiye’nin Kuveyt ile olan ilişkilerine bakıldığında
ne BAE ile olan ilişkilerdeki hasmane durumdan ne de Katar ile
olan çok yakın ve dostane ilişkilerden söz etmek mümkündür.
Taraflar arasındaki ilişkilerin orta yollu olmasının arkasındaki
temel sebep Kuveyt’in genel anlamda dengeli bir dış politika izleme
zorunluluğudur. Zira Kuveyt her ne kadar siyasal sisteme entegre
olmuş olsa da içerisinde yüzde 25-30’luk bir Şii nüfus barındıran39
ve coğrafi konumundan ötürü Irak ve İran’dan gelen tehdidi doğrudan hisseden ve bundan dolayı sırtını Suudi Arabistan’a dayamak durumunda olan zayıf bir ülkedir. BAE örneğinde olduğu gibi
Müslüman Kardeşlerden varlığına karşı tehdit algılamasına rağmen
İran ve Irak gibi tehditleri Müslüman Kardeşlere oranla daha yakından hissetmesi Kuveyt için bölgenin diğer güçleri Türkiye ve Suudi
Arabistan ile örtüşen politikalar izlemesi gereğini beraberinde getirmektedir. Katar örneğiyle karşılaştırıldığında ise, Kuveyt’in bu ülke
kadar büyük bir ekonomik güce sahip olmaması ve nüfus anlamında da Katar kadar homojen olmaması bölgede Suudi Arabistan’ı
aşacak politikalar izlemesini engellemiştir.
Kuveyt, Türkiye’nin Müslüman Kardeşlerle olan münasebetinden rahatsız olsa da bu rahatsızlığını BAE örneğinde olduğu gibi
saldırgan yöntemlerle göstermemiş, konuyla alakalı politikalarını
daha çok Suudi Arabistan’ın gölgesinde sürdürmüştür. Bununla
birlikte Kuveyt dış politikası açısından Türkiye’nin dengeleyici bir
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bölgesel güç konumunda olduğunu söylemek mümkündür. Daha
açıklayıcı bir ifade ile Kuveyt için Türkiye, İran, Irak ve hatta Suudi
Arabistan’a karşı da dengeleyici bir güç konumundadır. Fakat böyle
olmasına rağmen Kuveyt’in Türkiye ile Katar kadar yakın ilişkiler
geliştirmemesinin en önemli engelleyici sebebi, kırılgan bir nüfus
yapısı ve oldukça hassas bir coğrafi konuma sahip olması, yani kendisinden çok daha güçlü üç ülkenin arasında sıkışmış olmasıdır. Bu
sebepten Kuveyt, Türkiye ile geliştireceği ilişkiler konusunda diğer
bölgesel güçleri (İran ve Suudi Arabistan) hesaba katmak zorunda;
onları ürkütmemek ve tepkilerini çekmemek durumundadır.
Bu çerçeve etrafında değerlendirildiğinde 2015 yılında Türkiye’nin Kuveyt politikasının Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine
endeksli olduğu söylenebilir. Mısır’daki darbeden sonra gerilen
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin 2015 yılında gelişmeye başlamasına paralel olarak Kuveyt ile olan ilişkilerde de olumlu bir
ivmenin kazanıldığı fark edilmektedir. Kuveyt-Türkiye ilişkileri açısından bu yıl içerisinde meydana gelen en önemli gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nisan ayında bu ülkeye gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ziyaret olmuştur. Ziyaret esnasında Kuveyt
Emiri Sabah el Ahmed Cabir el-Sabah ile bir araya gelen Erdoğan
iki ülkenin bölgesel konularda büyük oranda benzeşen görüşleri paylaştığını belirterek Kuveyt’in de bir parçası olduğu Yemen
operasyonuna Türkiye’nin desteğini yinelemiştir.40 Erdoğan’ın
Yemen operasyonuna olan desteğini Kuveyt’te yinelemesi bu ülkenin Suudi Arabistan ile olan yakın ilişkisinin hesaba katıldığı
ve Kuveyt ile kurulacak ilişkinin Suudi Arabistan’ı rahatsız edecek
boyutta olmayacağı mesajını vermek amacı taşıdığı yönünde yorumlamak mümkündür.
Bunun yanında, yapılan görüşmeler sonucunda tarafların ilişkilerde geliştirmeyi arzu ettiği alanların başında askeri ortaklıkların
olduğu belirtilmiştir. Nitekim Türkiye’nin bölgeye askeri güç olarak
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girmeyi hedeflemesinin yanında ekonomik sebeplerle de gelişmekte olan savunma sanayisine pazar arayışı, Kuveyt’in de kaotik bir
bölgesel ortamda güvenliğini artıracak önlemler ve yakın komşularından algıladığı tehditler karşısında askeri bir gücün güvencesini
sağlama arayışında olması askeri alanda ortaklığın arzu edilmesini
tetikleyen etkenler olarak öne çıkmıştır. Böylelikle Türkiye’nin kurulacak olası bir askeri ortaklıkla, 2015 yılında güvenlik alanında
yaptığı atılımlarla Fransa’ya yakınlaşan Kuveyt ile güvenlik ilişkisi
kuran bir diğer NATO ülkesi olup Körfez’deki askeri varlığını artırmayı hedeflediği görülmektedir.41
Ekonomik ilişkilere gelindiğinde Türkiye’nin Suudi Arabistan,
BAE ve Katar’a kıyasla Kuveyt ile daha mütevazı bir ticaret hacmine sahip olduğu görülmektedir. 2015 yılında da küçük bir düşüş
yaşamış olmakla birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin önceki
yıllara yakın bir oranda gerçekleştiği görülmektedir. Nitekim 2015
yılının ilk on ayında Tablo 4’te görüldüğü gibi taraflar arasındaki
ticaret hacmi 500 milyon dolar civarında gerçekleşmiş olup geçmiş yıllara nazaran küçük de olsa bir düşüş yaşamıştır. Yılın OcakEkim ayları arasında gerçekleşen ihracatta geçmiş yıllara göre bir
artış söz konusu iken ithalatta ise bir azalmanın yaşandığı görülmüştür. Böylesine ters bir orantının oluşmasının ithalat miktarının azalmasından ziyade petrol fiyatlarındaki keskin düşüşten kaynaklanmış olması daha yüksek bir ihtimal arz etmektedir. Çünkü
Kuveyt’ten petrol ve petrol ürünleri ithal eden Türkiye’nin petrol
fiyatlarındaki düşüşle doğru orantılı bir biçimde Kuveyt’e aldığı
mallar için ödediği para da azalmıştır.
Tablo 4: Türkiye-Kuveyt Ticaret Hacmi, 2013-2015 (milyon dolar)
2013

2014

)Ocak-Ekim( 2015

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

291

335

196

372

118

386

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Raporlama Sistemi
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İlaveten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında Kuveyt’e
gerçekleştirdiği ziyaret esnasında iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin çok düşük olduğunu, bunun yükseltilmesi için daha
fazla işbirliği ve yatırım yapılması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca
Kuveytli yatırımcıların da Türkiye’de daha fazla yatırım yapmalarını
beklediğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, görüşmeler sonucunda iki ülkenin de ekonomik ilişkilerde ilk hedef olarak 2016 yılına
kadar 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşılması gerektiği42
yönünde fikir birliği içinde olduğu belirtilmiştir. Taraflar arasındaki
ekonomik ilişkiler açısından belirtilmesi gereken bir diğer nokta da,
2015 yılında Türkiye’de Körfez ülkelerinden yapılan yatırımlarda
Kuveytli yatırımcıların özellikle gayrimenkul alanında önemli bir
orana sahip olmalarıdır.43
TÜRKIYE-UMMAN İLIŞKILERI

Genel anlamda Umman, Körfez Arap ülkeleri içerisinde bağımsız ve kendine has politikalar izleyen bir ülke görünümündedir. Bir dış politika ilkesi olarak komşuları ile ilişkilerinde kimseyi
karşısına almamaya gayret ettiği gibi herhangi bir tarafla bağımlılık oluşturacak yakın ilişkilerden de kaçınmaktadır. Buradan yola
çıkarak bir değerlendirme yapıldığında Umman dış politikasının
tarafsız, komşuları arasında dengeyi gözeten bir görüntü arz ettiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla Körfez İşbirliği Konseyi’nin bir üyesi ve Arap olmasına rağmen Suudi Arabistan ve İran
arasındaki rekabette her iki tarafa eşit mesafede durarak ilişkisini
devam ettirmesi, benimsemiş olduğu tarafsız-çok boyutlu dış politikanın bir özeti mahiyetindedir. Sultanlığın özellikle son yıllarda
bu yönde bir dış politika izlemeye başlamasının arkasında yatan
en temel sebebin petrol kaynakları ve bundan elde edilen gelirlerin azalması ile ticaret ve turizm devletine doğru evrilmeye başlaması olduğu görülmektedir. Bunun yanında ülke halkının önemli
bir kısmının benimsemiş olduğu İbadiye mezhebinin44 kendine
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has bir İslam yorumuna sahip olması Umman’ın gerek siyasi
gerekse mezhebi bir rekabet içinde bulunan Suudi Arabistan ve
İran’a karşı eşit mesafede durmasını mümkün kılmış, bölgesel konularda radikal kararlar alma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.
Umman birçok konuda başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer
Körfez ülkelerinden farklı düşünmekte, dış politikasını da buna
göre dizayn etmektedir. Körfez Arap ülkeleri arasında İran ile en
yakın ilişkilere sahip olan Umman’ın 2015 yılında Yemen’e karşı
başlatılan askeri operasyona katılmaması,45 yıl içerisinde Körfez
ülkelerinin kuşkuyla yaklaştığı Batı ile İran arasında varılan nükleer müzakerelerin büyük bir kısmına ev sahipliği yapması ve anlaşmayı desteklemesi46 buna bir örnektir. Ayrıca Esed yönetimi ile
Şam’da görüşen tek Körfez ülkesi47 olması Muskat yönetiminin
İran ile olan yakınlığını göstermesinin yanında Konsey üyeleriyle
ayrışabilen politikalar izlediğinin de kanıtı mahiyetindedir. Diğer
taraftan Körfez İşbirliği Konseyi’nin bir üyesi olarak da İran ile
bağımlılık ilişkisi içerisinde olmadığını göstermektedir.
Bu çerçevede Türkiye-Umman ilişkilerine bakıldığında geçmiş yıllara benzer bir şekilde 2015’te de dengeli bir ilişkinin
devam ettirildiğini görmek mümkündür. Özellikle Mısır’daki
askeri darbeden sonra Körfez’e yönelik politikasının ana teması
Müslüman Kardeşlerin durumu etrafında şekillenmiş olsa da, Türkiye’nin Umman ile ilişkilerinde Mısır darbesinin etkileyici bir
rolünün olmadığı görülmektedir. Zira yukarıda da belirtildiği gibi
Umman dış politikasını şekillendiren etkenlerin Mısır konusunda
da aynı işlevi gördüğü ve Muskat’ın gerek hakim mezhebi dolayısıyla Müslüman Kardeşlerin varlığından BAE ve Suudi Arabistan
kadar tehdit algılamaması gerekse bir ticaret devleti olma hedefinden dolayı bütün taraflarla diyalog ve etkileşim içinde bulunma
gerekliliği Mısır siyasetinde tarafsız bir pozisyon benimsemesine
sebep olmuştur. Bu sebepten Müslüman Kardeşleri destekleyen
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Türkiye’ye karşı saldırgan bir tavır benimsememiştir. Aynı şekilde Türkiye’nin de Umman ile mevcut ilişkilerini bozacak bir eylemde bulunmaması taraflar arasındaki ilişkilerin istikrarlı seyrini
korumuştur.
Tablo 5: Türkiye-Umman Ticaret Hacmi, 2013-2015 (milyon dolar)
2013

2014

2015 (Ocak-Ekim)

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

150

374

101

491

57

284

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Raporlama Sistemi

Türkiye ile Umman arasındaki 2015 yılı ekonomik ilişkilerine
bakıldığında önceki yıllarda 500 milyon doların üzerinde seyreden ticaret hacminin 2015 yılının ilk 10 ayında önemli bir düşüş yaşayarak 340 milyon dolar seviyesine gerilediği görülmüştür.
Tablo 5’te de görüldüğü üzere 1 milyar doların üzerine çıkarılması
hedeflenen iki ülke arasındaki ticaret hacminin tersine bir seyirle
önceki yıllara oranla daha da gerilediği görülmektedir. Bu noktada
belirtilmesi gereken husus, genel olarak Türkiye lehine olan ikili
ticaret ilişkisinin bu yıl içerisinde bu denli bir gerileme yaşamasının
iki ülke arasında yaşanan herhangi bir siyasi problemden kaynaklanmadığıdır. Dolayısıyla coğrafi uzaklık ve petrol fiyatlarındaki
düşüşü ticaretteki gerilemede rol oynayan en muhtemel faktörler
olarak görmek mümkündür.
TÜRKIYE-BAHREYN İLIŞKILERI

Körfez’in en küçük ülkesi olan Bahreyn, 2013 yılında Mısır’da
Müslüman Kardeşleri iktidardan uzaklaştıran askeri darbeye destek veren ülkeler arasında48 olmasına rağmen darbeye karşı çıkan
Türkiye ile Suudi Arabistan ve BAE kadar önemli sorunlar yaşamamıştır. Böyle olmasında bu ülkenin Suudi Arabistan’a bağımlı bir dış politika izlemek zorunda olması temel etken olarak öne
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çıkmaktadır. Geleneksel anlamda Bahreyn’in dış politikasına bakıldığında, oldukça zayıf olan bu ülkenin Suudi Arabistan ve İran
arasında en önemli rekabet sahalarından biri olmasından dolayı bağımsız bir dış politika izleyemediği görülecektir. Ülke nüfusunda
çoğunluğu oluşturan Şiilere karşı yönetimdeki el-Halife ailesinin
Sünni azınlığa mensup olması ve İran’ın her an harekete geçirebileceğini düşündüğü Şii halkının olası isyanı durumunda hayatta
kalmasının sürdürülebilirliğini Suudi Arabistan’a borçlu olması bu
ülkeyi adeta Riyad’ın bir uydusu konumuna sokmaktadır. Nitekim
Arap Devrimlerinin en hararetli yılı olan 2011’de ülkede geniş çaplı
protestolar gerçekleşmiş ve bu protestoların bastırılması da Suudi
ve BAE kuvvetlerinin müdahalesi ile olmuştur.49 Gösterilerin İran
tarafından kışkırtıldığını düşünen yönetim yaşanan bu gelişmeden
sonra ülkedeki siyasal istikrarın çok kırılgan olduğunu görmüş ve
Suudi Arabistan’a dayanmadan iktidarda kalmanın mümkün olamayacağını anlayarak Riyad’a endeksli bir dış politikanın kaçınılmazlığını kabul etmek durumunda kalmıştır. Dolayısıyla bu kapsam içerisinde Bahreyn’in Türkiye ile olan ilişkilerine bakıldığında
ilişkilerin genel anlamda Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ile paralel yönde ilerlediği görülmektedir.
Türkiye’nin de 2011’deki gösterilerde yönetimi destekleyen
bir tavır sergilemesi günümüze kadar iki ülke ilişkilerinin olumlu
bir düzeyde seyretmesini, en azından Bahreyn’in Mısır’da Müslüman Kardeşlere karşı darbe yönetiminin yanında olmasına rağmen
Türkiye’ye karşı saldırgan bir tavır sergilememesini sağlamıştır.
Diğer taraftan 2015 yılında taraflar arasında devam eden siyasi
ilişkilerdeki istikrar ekonomik ilişkilerde aynı eğilimi göstermemiş
ve önceki yıllara oranla iki ülkenin ticaret hacminde önemli bir gerilemenin yaşandığı görülmüştür.

239

2 40

/

T ürkiye ’ nin Körfez Ü lkeleri P olitikası 2015

Tablo 6: Türkiye-Bahreyn Ticaret Hacmi, 2012-2014 (milyon dolar)
2013

2014

2015 (Ocak-Ekim)

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

172

199

294

204

94

186

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Raporlama Sistemi

Tablo 6’da da görüldüğü gibi 2015 yılında iki ülke arasındaki
ticaret hacmi 280 milyon dolar civarında bir seviye ile beklentilerin çok altında gerçekleşmiştir. Yine böyle bir gerilemenin sebebine bakıldığında, Kuveyt ve Umman örneklerinde görüldüğü gibi
ticaretteki düşüşün siyasi nedenlerden değil düşen petrol fiyatları
ve bölgesel karmaşaların ticareti zorlaştırmasından kaynaklandığını
söylemek daha doğru olacaktır.
SONUÇ

2015 yılında Türkiye’nin Körfez ülkeleri ile ilişkilerinin seyri ağırlıkla Müslüman Kardeşlerin bölge siyasetindeki durumu,
Suriye, Libya ve Yemen’de devam eden iç çatışmalar ve bölgede
artan yayılmacı politikalarıyla İran’ın dengelenmesi çerçevesinde şekillenmiştir. Müslüman Kardeşler konusunda Türkiye’nin
Körfez ülkeleri ile arasında 2013 yılında başlayan ayrışma 2015
yılında da etkisini göstermeye devam etmiştir. Müslüman Kardeşler yanlısı olan Katar ile Türkiye’nin bu yıl içerisinde ilişkilerinin
oldukça iyi olduğu, Müslüman Kardeşler karşıtı Kral Abdullah
döneminde Suudi Arabistan ile ilişkiler soğuk iken Müslüman
Kardeşlere karşı daha ılımlı biri olan Selman’ın tahta oturması ile
bu ülkeyle de ilişkilerin aşamalı bir şekilde yumuşamaya ve gelişmeye başladığı görülmüştür.
Diğer taraftan Körfez ülkelerinden Müslüman Kardeşlere karşı en sert politikaları izleyen BAE ile olan ilişkilerin ise bu yıl
da olumsuz bir seyir aldığı görülmüştür. Bunun yanında, Kuveyt
ve Bahreyn’in 2015 yılında BAE ile Katar’dan farklı bir biçimde
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Suudi Arabistan’a endeksli bir dış politika izlemelerinden dolayı bu ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine paralel bir şekilde seyrettiği görülmektedir. Bir
diğer Körfez ülkesi olan Umman ile Türkiye arasındaki ilişkilerin
ise önceki yıllara benzer, istikrarlı bir biçimde ilerlediği görülmektedir. Bu ülkenin bölge siyasetinde bütün taraflara eşit mesafede
durmaya gayret eden bir tavır sergilemesi ilişkilerin herhangi bir
sorun yaşamadan 2015 yılında da devam etmesini sağlamıştır.
KRONOLOJI
23 Ocak
Suudi Arabistan Kralı Abdullah öldü.
23 Ocak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdullah’ın cenazesine katılmak üzere Somali’den Riyad’a geçti.
23 Mart
Suudi Arabistan öncülüğünde toplanan on ülke Kararlılık Fırtınası adı altında Yemen’e yönelik askeri operasyon başlattı.
26 Mart
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemen’deki askeri operasyona lojistik destek verilebileceğini söyledi.
28 Nisan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
13 Kasım
Kral Selman G20 zirvesine katılmak üzere Antalya’ya gelen ilk
lider oldu.
21 Kasım
Libya’da bir BAE vatandaşının cebinde Türkiye büyükelçilik
binasının krokisinin bulunması Türkiye ve BAE arasında diplomatik bir krize sebep oldu.
24 Kasım
Türkiye, Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürdü.
2 Aralık
Türkiye ve Katar arasında Katar’a askeri üs kurulması konusunda nihai anlaşmaya varıldı.
2 Aralık
Türkiye ve Katar arasında vize uygulaması kaldırıldı.
2 Aralık
Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak krizinden dolayı Rusya tarafından olası bir doğalgaz kesintisine karşı Katar ile doğalgaz alımı anlaşması imzalandı.
5 Aralık
Suudi Arabistan Müftüsü, İslam ülkelerine Rusya’ya karşı Türkiye’ye sahip çıkmaları için çağrıda bulundu.
29 Aralık
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a bir ziyaret
gerçekleştirdi.
30 Aralık
Suudi Arabistan ve Türkiye arasında Yüksek Stratejik İşbirliği
Konsey’i kurulmasına karar verildi.
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TÜRKIYE’NIN İSRAIL, FILISTIN
VE ÜRDÜN POLITIKASI 2015

RAHMAN DAĞ
Yrd. Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Türkiye 2015 yılını seçimler üzerinden yoğun iç
siyasi çekişmelerin yaşandığı bir yıl olarak geride bıraktı. Söz konusu durum kendisini doğal olarak dış politikada da gösterdi.
Türkiye’nin 2015 yılında iki genel seçim yaşaması siyasi belirsizlik
tartışmalarını ve endişelerini beraberinde getirdi. Hatta muhalefet
partilerinin eleştirileri istikrarsız dış politika tartışmalarına sebep
oldu. Fakat önceki yıllarla karşılaştırarak yapılacak olan dış politika
analizi, iki seçim arası kurulan anayasal seçim hükümeti dahil olmak
üzere dış politika ilkelerinin, argümanlarının ve duruşlarının değişmediğini ortaya koyacaktır. Bir diğer açıdan yaklaşılırsa, dış politika
tercihlerinin genel seçimlerde seçim propagandalarında kullanılması ve uzun bir süre gündemde kalması, Türkiye’nin proaktif dış
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politikasının iç siyasete yansımaları olarak değerlendirilebilir. Bu
durum bölgesel politikalarda Türkiye’nin etkinliğini göstermesi
açısından da önemlidir.
Konumuz açısından yaklaşacak olursak Türkiye; İsrail-Filistin
sorununda 1967 sınırlarına göre iki devletli çözümün savunulması,
Gazze ambargosunun kaldırılması ve Yahudi yerleşimcilerinin Mescid-i Aksa’ya yaptıkları saldırıların durdurulması gibi konularda tutumunu değiştirmemiş ve bu yönde dış politika geliştirmeye devam
etmiştir. Ürdün ile Türkiye arasındaki ilişkiler ise 2014 Aralık ayında bırakıldığı seyirde, genel anlamda iyi olarak tanımlanabilecek
bir düzeyde devam etmiştir. Türkiye’nin her üç ülke ile ilişkilerinde
süregelen dış politika tercihlerini değiştirecek olumlu veya olumsuz
önemli bir gelişme olmazken, ikili ilişkilerin seyrini bölgesel sorunlar belirlemiştir. Örneğin, İsrail ve Filistin devletleri ile ikili ilişkilerin belirleyicisi yine İsrail-Filistin sorunu iken, Ürdün ile ilişkilerin
belirleyicisi DAEŞ ve Suriyeli mülteciler sorunu olmuştur.
Türkiye, iç siyasi belirsizliğe rağmen dış politika açısından en
aktif yıllarından birini yaşamıştır. BM Genel Kurul toplantısından
tutun da G20 zirvesinin Antalya’da yapılmasına kadar bölgesel ve
küresel dış politika tercihlerini dünyaya anlatmak için çok çaba
harcamıştır. Bu tartışmaların ana konusu Suriye krizi olmuştur.
Türkiye’nin Suriye sorunundaki çözüm önerisi, siyasal sınırların
yani ülke bütünlüğünün korunarak yerel tüm güçlerin ortak muhalefet çatısında birleşerek Esed’siz bir Suriye’nin yeniden inşasını sağlamaktır. Sonrasında ise, sosyo-ekonomik alanların geliştirilmesi ile
siyasal sınırların etkisizleştirilerek bölgesel istikrarın sağlanmasıdır.
Uluslararası aktörler Suriye sorununun acil bir şekilde çözülmesi gerektiği konusunda ortak bir paydada buluşmasına rağmen, sorunun
çözülmesi için uygulanacak yöntem ve desteklenecek yerel unsurlar
konusunda anlaşmazlık içerisindedirler. Bu açıdan Türkiye’nin çözüm önerisi ve yöntemi son zamanlarda, ABD ve AB gibi uluslararası
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aktörler tarafından destek görse de güvenli bölgenin kurulması konusunda hala uluslararası bir destek bulabilmiş değildir. Örneğin,
Rus savaş uçaklarının DAEŞ unsurlarını vurma adı altında ılımlı
muhalifleri ve Türkmen bölgelerini vurması, Türkiye açısından kabul edilebilir değildir. Söz konusu farklılık, Türkiye’nin Türkmen
bölgelerini bombalayan bir Rus savaş uçağını kendi hava sahasını ihlal etmesinden dolayı düşürmesinde açık bir şekilde görünmektedir.
Suriye sorununun burada ifade edilmesinin sebebi ise, konunun
Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yere sahip olması ve diğer
dış politika alanlarının ve ülke ilişkilerinin Suriye sorunu konusundaki dış politika tercihlerinden kaçınılmaz bir şekilde etkilenmesidir. En bariz örnek Türkiye’nin Ürdün ile ilişkilerinin hem Suriye
krizinden hem de Filistin sorunundan etkilenmesidir. Başka bir örnek ise, her ne kadar değinilmeyen ve güncel olmayan bir konu olsa
da, Suriye’ye ait Golan tepelerinin 1967’de İsrail tarafından işgal
edilmesidir. Eğer Türkiye’nin İsrail-Filistin sorununda desteklediği
çözüm olan, İsrail’in 1967 sınırlarının öncesine çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin tanınması
gerçekleşecek olursa, İsrail Golan tepelerinden de çekilecek mi yoksa hakimiyeti altında tutmaya devam mı edecektir?
Diğer bir etki alanı, Suriye krizinden dolayı Türkiye hava sahasını ihlal eden bir Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesidir. Uluslararası hukuk açısından haksız görünen Rusya’nın verdiği tepkilere bakılacak olursa, Türkiye’nin enerji dağıtım merkezi
olma politikası bundan etkilenecektir. Aynı zamanda, Kıbrıs adası
açıklarında petrol ve gaz arama-tarama çalışmalarının İsrail ile olan
ilişkileri etkileyeceği neredeyse kesindir. Suriye krizinin nasıl çözüleceği hem bölgesel hem de küresel anlamda birçok değişikliğe sebep olacak bir sorun olarak güncelliğini korumaktadır. Bu durum,
krizin çözümünün ne kadar önemli ve karmaşık olduğunu ve Türkiye’nin dış politikasında ne derece etkili olacağını göstermektedir.
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Türkiye’nin İsrail politikasına diplomatik ilişkiler düzeyinde bakılacak olursa 2015 Aralık ayı itibarıyla hala maslahatgüzar düzeyinde temsil edilmesi diplomatik ilişkilerin yükseltilmesini sağlayacak
herhangi bir gelişmenin olmadığı anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Ürdün ile ikili ilişkilerde büyükelçilik düzeyinde karşılıklı temsiliyetin olması ise iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyini düşürecek
herhangi bir siyasi gerilimin olmadığı anlamına gelmektedir. Genel
olarak, diplomatik temsiliyet ikili ilişkilerin ne düzeyde olduğu konusunda tam belirleyici değildir fakat başlangıçta genel bir izlenim
edinmek için yol gösterici olmaktadır. Bu bağlamda doğrudan veya
dolaylı olarak Türkiye’nin İsrail-Filistin ve Ürdün dış politikalarının
değerlendirilmesine yardımcı olabilecek gelişmelere bakabiliriz.
TÜRKIYE’NIN İSRAIL-FILISTIN POLITIKASI

Türkiye’nin İsrail-Filistin politikasının temel noktası 2015 yılı
boyunca İsrail’in Filistin topraklarında, bombalamalardan insan
hakları ihlallerine, tutuklamalardan yerleşimcilerin ve İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa baskınlarına kadar gerçekleştirmiş olduğu
hukuksuz faaliyetlere karşı göstermiş olduğu tepkilerin toplamından müteşekkildir. Bu çerçevede Türkiye’nin tutumu bundan önce
olduğu gibi İsrail’i barış görüşmelerine zarar verecek aktivitelerden,
girişimlerden uzak durmaya ve 1967 öncesi sınırlarına dayanan
iki-devletli çözüme çağırması yönünde olmuştur. Türkiye’nin İsrail-Filistin sorununda ne kadar etkili olduğunu göstermesi açısından
önem arz eden bir örnek ise HAMAS’ın İsrail’i tanımaya ikna edilmesi çabasında görülebilir. 2014 Aralık ayında Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu’na (BMGK) sunulan Filistin devletinin tanınması
tasarısı İsrail devletinin de Filistin tarafından tanınması şartını içerdiğinden dolayı HAMAS, BMGK tarafından reddedilen tasarının
yeniden sunulmasına1 karşı olduğunu açıklamıştı. Fakat Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu HAMAS’ı İsrail’in tanınması
konusunda ikna ettiklerini ifade etmişti.2 Bu açıdan bakıldığında
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Türkiye’nin İsrail-Filistin dış politikasında ne kadar aktif bir rol oynamaya çalıştığı ve dış politika yapım sürecinde konuya ne kadar
önem verdiği ortaya çıkmaktadır.
2015 Ocak ayı itibarıyla, en dikkat çekici gelişme, Filistin’in,
taraf ülkelerin topraklarında gerçekleştirilen insanlığa karşı suçlar
veya savaş suçları davalarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kurucu anlaşması olan Roma Statüsü anlaşmasına
taraf olmak için 2 Ocak’ta BM’ye başvurmuş olmasıdır.3 1 Nisan
2015 itibarıyla UCM’ye tam üyeliği kabul edilen Filistin devleti,
25 Haziran 2015’te, İsrail’in 2014’teki Gazze saldırısı hakkında
hazırlamış olduğu dosyayı UCM’ye teslim etmiştir.4 İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Filistin devletinin bu
girişimini UCM’yi manipüle etme çabası olarak değerlendirirken
Türkiye’nin bu konudaki tutumu 12-13 Ocak 2015 tarihlerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ziyareti öncesinde,
Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığından yapılan açıklamadan
anlaşılabilir. Söz konusu açıklamada, “Devlet Başkanı Abbas’ın
bu ziyareti, Filistin davasının her zaman en güçlü savunucularından olan ülkemizin Filistin halkı ve devletine tam desteğinin
bir kez daha vurgulanmasına da vesile teşkil edecektir”5 ifadeleri
Türkiye’nin Filistin’in UCM başvurusunu en başından beri desteklediği anlamına gelmektedir.
Filistin BM’de gözlemci devlet statüsü kazandığından beri uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını kullanacağını beyan etmiştir. Örneğin İsrail’in UCM’ye başvurusuna tepki olarak
Filistin’in vergi gelirlerinden elde ettiği payını ödememesi sebebiyle, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah yaptığı yazılı açıklama ile
uluslararası kuruluşlara başvuracaklarını ifade etmiştir.6 Söz konusu
başvuruların İsrail ile yürütülen ve bazen donma noktasına gelen
barış görüşmelerinden vazgeçtiği anlamına gelmeyeceğini, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Afrika Birliği Liderler Zirvesi’nde
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yaptığı bir konuşmada bizzat kendisi beyan etmiştir.7 Bu konuda
Türkiye’nin barış görüşmelerine devam edilmesi hususundaki dış
politika tercihi ile uyumlu bir tercih söz konusudur.
İsrail’in hukuksuz tutuklamaları sürekli hale geldiğinden ve neredeyse normalleştiğinden Türkiye’de gündemi meşgul etme kapasitesi
azalmıştır ve sıradan haberler olarak ajanslarda kendisine yer bulmaktadır. Türkiye’nin genel ve neredeyse en önemli dış politika odak noktası Suriye krizi olduğundan İsrail’in söz konusu hukuksuz tutuklamalarına bakış normalleşmiştir. Bu şartlar altında bile, işgal altındaki
Filistin topraklarında İsrail’in yerleşim birimleri inşa etmeye devam
etmesi Türkiye’nin dış politika karar alıcılarının tepkisini çekmiştir.
Örneğin, İsrail’in 30 Ocak 2015 tarihinde 430 konutluk yeni yerleşim birimi inşasının uluslararası alanda çektiği tepkiler soğumadan,
9 Şubat 2015 tarihinde Doğu Kudüs’teki Ramot mahallesinde 64
yeni yerleşim birimi inşasına onay vermesi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından kınanmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada
geçen, “İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim
faaliyetleriyle bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı çözüm zeminini tahrip
etmeye devam etmektedir. … İsrail’in, bölgenin istikrarını olumsuz
etkileyen ve iki devletli barış vizyonuna zarar veren bu faaliyetlerini
kınıyor ve uluslararası hukuk bakımından geçerliliği olmayan bu gayrimeşru uygulamalarına bir an evvel son vermesini bekliyoruz”8 ifadeleri Türkiye’nin İsrail politikasının temel dinamiklerini göstermesi
açısından önemlidir.
İsrail’in işgali altında bulunan Filistin topraklarında hukuksuz
bir şekilde yeni yerleşim birimleri inşa etmesi yıl boyunca devam
etmiş ve her seferinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama
yaparak yeni yerleşim yeri inşa faaliyetlerini kınamıştır. Bu açıklamalarda Türkiye, İsrail’in BM,9 ABD,10 ve AB11 gibi uluslararası
toplumun bu konudaki kararlarını ve endişelerini hiçe sayarak faaliyetlerine devam etmesini bu devletin hukuk tanımazlığı olarak
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yorumlamış,12 İsrail’in bu tutumunun iki devletli çözüm perspektifine zarar verdiğini13 ve meşruluğunun bulunmadığını14 ifade etmiştir.
Yasadışı yerleşim yeri inşası konusunu tek tek ele almaktansa
genel bir değerlendirmede bulunmak daha açıklayıcı olacaktır. Öncelikle iki devletli çözüm veya herhangi bir çözüm sonrası neredeyse tüm dünyaya yayılmış olan Filistinli mültecilerin geri dönüşü
halinde yerleşim problemi en büyük sorunlar arasında olacaktır.
Madalyonun diğer tarafında ise yerleştirilen İsrail vatandaşlarının
yerinden edilmesinin sebep olacağı problemler bulunmaktadır. Bu
açıdan yasadışı yerleşim birimlerinin açılmasına, İsrail-Filistin sorununun kalıcı bir çözüme kavuşturulması açısından hayati bir önem
arz etmesinden dolayı sadece Türkiye değil, uluslararası toplumun
temel aktörleri de karşı çıkmaktadır.
Filistin’in bağımsız bir devlet olarak özellikle Avrupa devletleri
tarafından tanınmakta olması ise Türkiye’nin İsrail-Filistin sorununda Filistin’in lehine olan duruşunu destekler niteliktedir. 2015
yılında İtalya meclisinin Filistin devletini tanıyan önergeyi kabul
etmesi bu konudaki gelişmelere örnek olarak verilebilir.15 Buna ek
olarak, Vatikan ve Filistin devletleri arasında imzalanan anlaşma
ile Vatikan, Filistin devletini resmen tanımıştır.16 Dahası, 11 Eylül
2015 tarihinde BM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile Filistin
bayrağının da BM’ye asılmasının kabul edilmesi Filistin’in bağımsız bir devlet olarak uluslararası alanda varlığını sürdüreceğini göstermektedir.17 Türkiye, bu konudaki tavrını, lehte oy kullanarak
ortaya koymuştur. Alınan karardan sonra, 30 Eylül 2015 tarihinde
Filistin bayrağının BM’de göndere çekilmesi töreninde, Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun hazır bulunması
Türkiye’nin Filistin’in bağımsız bir devlet olarak tanınmasına olan
desteğini göz önüne sermiştir.18
Türkiye’nin İsrail-Filistin politikasının temel maddelerinden bir
tanesi de hala güncelliğini koruyan Mavi Marmara davasıdır. 2014
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yılında UCM’nin Mavi Marmara davasında almış olduğu kararda,
İsrail’in suç işlediği kabul edilmesine rağmen öldürülen kişi sayısı bakımından UCM’nin yetki alanına girmediği ve davanın yerel
mahkemeler tarafından görülmesi gerektiği19 ifade edilmiştir. Bu
konuda, Mavi Marmara davasına taraf olan devletlerin ve öldürülen kişilerin aileleri tarafından 29 Ocak 2015 tarihinde UCM’ye
itiraz dilekçesi verilmiştir.20 Bunun üzerine UCM savcısı İsrailli
askerlerin yargılanmasının önüne geçmek için temyize gitmiş21 fakat UCM, savcının bu talebini reddederek İsrailli askerlerin yargılanmasının önünü açmıştır.22 Uluslararası alanda İsrail’in hukuk
tanımazlığı üzerinden dış politika söylemi geliştiren Türkiye için,
bu yönde verilmiş bir karar dış politika yönetiminin tutarlılığını
ortaya koymaktadır. Mavi Marmara olayının gerçekleştiği tarihten
itibaren Türkiye’nin tutumunun doğrudan bir karşılık vermek yerine uluslararası hukuk zemininde hakkını aramak şeklinde olduğu
aşikardır. Dolayısıyla, çok uzun bir süreç olsa da, UCM’nin İsrailli
askerleri yargılaması ve suçlu bulması Türkiye’nin İsrail politikası
açısından önemini koruyacaktır.
Diğer taraftan dış politikanın realist perspektiften incelenmesi
halinde, Türkiye’nin yerel mahkemelerinde alınan İsrail askerlerini
mahkum eden kararlarla ilgili bilgi ve belgelerin İnterpol’e bildirilmemesi dikkat çekmektedir. Konuyla ilgili olarak, Mavi Marmara filosunun organizatörlerinden olan İnsan Hak ve Hürriyetleri
Vakfı’nın (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, söz konusu olan belgelerin “bazı art niyetli bürokratlar” tarafından İnterpol’e bildirilmediğini iddia etmiştir.23 Adıyaman’da katıldığı bir programda
Bülent Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın, Sayın Başbakan’ın ve
Sayın Dışişleri Bakanı’nın bu konuda tavırlarının net” olduğunu
ifade ederek İnterpol’e bilgi ve belge aktarılmasını bazı art niyetli bürokratlara bağlaması dış politika açısından inandırıcı durmamaktadır. 2014 yılının Mart ayında dönemin Başbakan yardımcısı
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Bülent Arınç tarafından yapılan açıklamada İsrail ile anlaşmaya yakın
olunduğunun ifade edilmesi,24 İsrail ile konuyla ilgili görüşmelerin
devam ettiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, iki devlet arasındaki
görüşmeler devam ederken konunun İnterpol’e taşınması görüşmeleri baltalayacağından Türkiye’nin ilgili kurumlarının İnterpol’e bilgi,
belge göndermemesi diplomatik bir hamle gibi durmaktadır.
Bahsi geçen iddia, boyunu aşan bir dış politika eleştirisi değil,
Filistin devletine destek vermeye devam etmekle beraber ulusal çıkarlarının korunmasına yönelik bir dış politika tercihi olarak değerlendirilmelidir. İddiayı doğrulayıcı gelişmelere, 2015 Mart ayında
haber ajanslarına düşen “milyarlık teklif ”25 iddiaları örnek gösterilebilir. Söz konusu haber, İsrail’in bir aracı vasıtasıyla Mavi Marmara mağdurlarına 1 milyar dolarlık tazminat ödemeyi ve Türkiye’nin
Gazze ablukasının kaldırılması şartına karşılık olarak Mersin limanından Gazze’ye “Yeşil Hat” adında doğrudan bir ulaşım bağlantısı kurulmasını kabul ettiğini belirtmektedir. Haberin içeriğinde,
Mersin limanında kurulması planlanan gümrükte Gazze’ye gönderilecek malzemelerin başka hiçbir kontrole tabi olmadan Gazze’ye
ulaştırılmasından bahsedilmektedir. Bu teklife karşı İsrail’in Mavi
Marmara davasından vazgeçilmesini istediği de haberin satır arasında yerini almıştır. Habere göre teklifin bir aracı vasıtasıyla Mavi
Marmara davası avukatlarına iletilmesi, teklifin götürülmeden önce
Türkiye ile görüşülmediği anlamına gelmemektedir. Demek istenilen şudur ki, teklifin haberlere yansıyan halinin, resmi olmayan
ikili görüşmelerde ele alınmış olması kuvvetle muhtemeldir. Mavi
Marmara saldırısı sonrası dönemde bu gibi gelişmeler 2015 yılının
ikinci yarısından sonra daha çok gözle görülür ve dış politika karar
alıcıları tarafından dile getirilir olmuştur.
Konuyla ilgili olarak Haziran ayında Türkiye Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile İsrail Dışişleri Direktörü Dore
Gold’un Roma’da görüştükleri iddia edilmiştir. İddialar, dönemin
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sorulduğunda verdiği cevap,
“Hiç görüşmeden nasıl uzlaşma sağlanabilir ki?” şeklinde olmuştur.26 İlgili habere göre, resmi özür konusunda anlaşmaya varıldığı
fakat ambargonun kaldırılması ve ödenecek olan tazminatın miktarı
konusunda pürüzlerin devam ettiği vurgulanmıştır. Ayrıca yapılan
görüşmelerin yeni olmadığı ve konunun uzmanları tarafından önceden beri görüşülmeye devam edildiği de vurgulanmıştır. Bu açıdan
Türkiye-İsrail ilişkilerinde bölgenin durumu (özellikle Suriye krizinin daha da kötüleştiği 2015 yılı da) göz önüne alındığında, her iki
devletin de uzlaşma yönünde meyil gösterdiği iddia edilebilir. İsrail
Dışişleri Direktörü Dore Gold’un 22 Temmuz 2015’te yapmış olduğu açıklama bu realiteyi gözler önüne sermektedir. Açıklamasında,
“Türkiye ve İsrail’in ortak tehditlerinin iki ülkeyi yakınlaştırmak ve
çaba harcamak zorunda bıraktığını” beyan etmiştir.27 Nitekim yılsonuna doğru, uzlaşı sonucu ortaya çıkan bir metnin imza aşamasına kadar geldiğini iddia eden haberler basında yer bulmuştur. 2015
yılı ortasındaki gelişmelerin yılsonuna kadar beklemesinin olası en
önemli sebebi, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında hukuksuz
davranışlarına devam etmesi ve özellikle Mescid-i Aksa’nın Yahudi
yerleşimciler tarafından taciz edilmesi olarak görülebilir.
Dolayısıyla, bu süre zarfında, Türkiye’nin İsrail-Filistin politikasının diğer bir belirleyicisi olan Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılar
ve provokatif faaliyetler Türkiye-İsrail ilişkilerinin gündem maddesi
haline gelmiştir.
Yahudi yerleşimcilerinin Mescid-i Aksa’ya girme çabalarına
karşılık Filistinli Müslümanların vermiş olduğu tepkiler zaman
zaman İsrail polislerinin de aktif bir şekilde olaylara karışması ile
tansiyonu yüksek olaylara sebep olmaktadır. Temmuz ayına kadar
ufak çaplı provokatif eylemler normalleşirken, 26 Temmuz 2015
tarihindeki Mescid-i Aksa’ya girme çabaları İsrail polisinin Filistinli Müslümanlara müdahale etmesine sebep olmuş ve 17 Filistinli
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Müslüman ve 4 İsrail polisi yaralanmıştır.28 Olaylar üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail polisinin
tavrı kınanmış ve İslam dünyasında haklı tepkilere neden olan bu tür
uygulamalara son verilmesi istenmiştir.29 Daha sonra sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın gündemine oturan Mescid-i Aksa olayı
vuku bulmuştur. Yahudilerin yılbaşı olarak kutladığı 13 Eylül 2015
“Roş Aşana” gününde Müslümanların girişlerini yasaklayıp Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya alınması Filistinli Müslümanların protestosuna sebep olmuştur. Protestolara İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 30 Filistinli yaralanmış ve Mescid-i Aksa’da ufak çaplı
hasarlar oluşmuştur.30 Bu olayın hemen akabinde yapılan itidal ve
İsrail’in Müslümanların kutsallarından olan Mescid-i Aksa’ya saygı göstermesi çağrılarına rağmen, 15 Eylül’de İsrail askerlerinin
Mescid-i Aksa’ya postallarıyla girip minbere kadar çıktıkları haberleri
basına yansımıştır.31 Hemen iki gün sonra, Yahudi yerleşimcilerin,
İsrail askerlerinin kontrolleri altında yine Mescid-i Aksa’ya girmeleri
tansiyonu iyice yükseltmiş,32 tüm Filistinlerin ve dünya Müslümanlarının protesto ve tepkilerine sebep olmuştur. Buna rağmen İsrailli
yerleşimcilerin neredeyse aralıksız olarak Mescid-i Aksa’ya girme çabaları Ekim ortasına kadar gündemi meşgul etmeye devam etmiştir.33
Öncelikli olarak Türkiye’nin tepkisine değinecek olursak,
Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalarda, “İsrail emniyet güçlerinin 13 Eylül günü sabah saatlerinden itibaren Harem-i Şerif ’e girerek içerideki Müslüman gruplarla çatışmalarını ve
Müslümanların girişlerini güç kullanarak belirli bir süre için engellemelerini şiddetle kınıyoruz. İsrail’in işgal altında tutmaya devam
ettiği Doğu Kudüs’te ibadet özgürlüğünü sağlama yükümlülüğünü
yerine getirmesi, Harem-i Şerif ’in statüsünü ve kudsiyetini hedef
alan ve ibadet özgürlüğünün açık bir şekilde ihlali olan bu yasadışı
uygulamalara derhal son vermesi gerekmektedir”34 ifadeleri kullanılarak net bir tavır ortaya konmuştur. Yukarıdaki ve daha sonraki
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iki açıklamasında35 Dışişleri Bakanlığının üzerinde durduğu önemli
bir nokta, “Harem-i Şerif ’in statüsü” ifadesiyle uluslararası hukuka
göndermede bulunmasıdır. Bu vesileyle, İsrail’in hukuk tanımazlığı
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunun çözümüne ilişkin diğer devlet başkanlarıyla görüşmeler yapması,36 konuyu G20 Liderler Zirvesi’nde dile getirmesi,37 HAMAS siyasi büro
şefi Halid Meşal’in Ankara’da ağırlanması38 ve Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun BM Genel Kurul toplantısı için gittiği New York’ta
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi,39 Mescid-i
Aksa’nın Türkiye dış politikasındaki önemini göstermesi açısından
dikkat çekici gelişmelerdir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı basın toplantısındaki, “Mescid-i Aksa’daki her ihlal ve işgal hareketi ateşle oynamaktır. İsrail şu anda ateşle oynuyor”40 ifadeleri sertliği açısından en
akılda kalıcı tepkiler arasında yerini almıştır. Uluslararası tepkilere
gelecek olursak eğer, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, gerilimin
artmasından endişe duyduğunu ifade etmiştir.41 Aynı minvalde,
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin yaptığı
açıklamada işgal altındaki Filistin topraklarında tırmanan gerginliğin ve şiddetin endişe verici olduğunu ifade edilmiştir.42 ABD’den
gelen açıklamada ise yine gerilimden duyulan derin kaygı dile getirilmiştir.43 Olayların bir aydan daha fazla süreyle devam etmesi
üzerine ise, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, İsrail’in
Dimona kentinde Arap sakinlere yönelik saldırıları terör eylemi
olarak gördüklerini ifade etmiştir. ABD’nin resmi kanallarından bu
denli net bir açıklamanın gelmesi ise İsrail devletinin faaliyetlerinin
uluslararası alanda hiçbir şekilde savunulamaz hale geldiğini göstermesi açısından manidardır.
Mescid-i Aksa olaylarının güncelliğini yitirmesine yakın
bir zamanda, Türkiye ile İsrail arasında Haziran 2015’teki ikili
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görüşme iddiaları bir kez daha haber ajanslarına düşmüştür. Aslında söz konusu haberlerden önce dikkat çekilmesi gereken, 1 Eylül
2015 tarihinde, yani Mescid-i Aksa olaylarının hemen öncesinde,
Türkiye’den bir heyetin Filistin ekonomisine destek amaçlı yatırım yapılması için İsrailli yetkililer ile görüşmüş olmalarıdır.44 Bu
görüşmelerin amacı Filistin’de açılması planlanan bazı fabrikalar
için görüşmek olsa bile ikili ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi
için bir fırsat olduğu görülebilir. Nitekim İsrail’de yayın yapan
Ynetnews, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, İsrail’in
Türkiye’ye doğalgaz satışı konusunda Ankara ile görüşme halinde
olduğunu söylediğini iddia etmiştir.45 Hemen akabinde ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, “Türkiye
İsrail yakınlaşması bölge için hayati önem taşıyor” açıklamasının
yapılması tüm dikkatleri Türkiye-İsrail ilişkilerine çevirmiştir.46
Karşılıklı anlaşma sinyalleri veren açıklamalardan sonra, 18 Aralık 2015 tarihinde tarafların Mavi Marmara baskını sonrası Türkiye’nin öne sürdüğü şartlar konusunda anlaşmaya yakın olduğu
haberleri dünya gündemine düşmüştür.47 Başbakanlıktan yapılan
açıklama iddiaları doğrularken, nihai mutabakatın olmadığı fakat
görüşmelerin devam ettiği belirtilmiştir.48
Bahsi geçen gelişmenin, ikili ilişkilerin tek taraflı olarak düzeltilme çabasından kaynaklandığını iddia etmek çok masumane bir
bakış açısı olacaktır. Fakat söz konusu yakınlaşma, Suriye krizinin
patlak vermesinden sonra, tarih boyunca yaşamsal varlığını korumaya odaklanmış bir İsrail ile Suriye konusunda çözüm arayışı
içinde olan Türkiye’nin çıkarlarının kesişmesi olarak okunmalıdır.
Bununla beraber, Kıbrıs sorunu konusunda çözüm arayışlarının
hız kazandığı bir zamanda, İsrail’in Kıbrıs açıklarındaki petrol ve
gaz arama çalışmalarının ihalelerini alması Türkiye ile İsrail arasında 2014 yılının tansiyonu yüksek konuları haline gelmişti. 2015
yılının ikinci çeyreğinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başbakanı
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Nikos Anastasiadis’in, “Doğalgaz boru hattı Türkiye’den geçebilir”49 ifadeleri Türkiye’ye yeşil ışık yakılması olarak değerlendirilebilir. Hatta bu açıklamadan sonra, Kıbrıs müzakerelerinin içeriğinde Türkiye-İsrail ilişkilerinin gündeme gelmesinin kaçınılmaz
olduğu da ifade edilmiştir.50 Özellikle Ukrayna krizinden sonra
Rus gazının Avrupa’ya ulaşmasının riske girmesinden dolayı alternatif yollar arayan Avrupa’nın ve ABD’nin bu konuda her iki tarafa
da baskı uygulayarak ilişkilerin düzeltilmesini isteyeceği de bahsi
geçen konular arasındaydı.51
Buna rağmen, 2015 yılı başlarından beri, Türkiye’nin ikili ilişkilerinin sorunlu olarak değerlendirilebilecek bölge ülkeleri -Mısır, Yunanistan’ın desteğine sahip Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY) ve İsrail- ortak bir enerji koalisyonu oluşturmaya başlamışlardı.52 Daha sonra İsrail ile GKRY arasında petrol ve doğalgaz
araması yapılan parseller konusundaki anlaşmazlık günyüzüne çıkmıştır.53 Fakat yılsonuna doğru Yunanistan’ın katılımıyla sorunların
giderilmesi için üçlü bir zirve organize edilmesi teklif edilmiş54 ve
Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında üst düzey bürokratların katılımlarıyla enerji konusu ele alınmıştır.55
Sonuç itibarıyla, Türkiye’nin İsrail-Filistin dış politikası hem
Rusya krizinin hem de Ukrayna krizinin dahil olduğu bir denklem üzerinden de okunabilir. Bu denklemin ana belirleyicisi enerji
olacaktır. Türkiye son yıllarda gaz ve petrol gibi günümüzün temel enerji kaynakları bakımından zengin olan bölgeler (Orta Asya,
Kafkasya ve Ortadoğu) ile temel enerji tüketicisi olan Avrupa arasındaki stratejik konumu üzerinden enerji dağıtım merkezi olmayı amaçlamaktadır. Ukrayna krizinden dolayı Ukrayna üzerinden
Avrupa’ya akan enerji (gaz) hattı güvenliğini yitirmiş ve siyasi sorunların gölgesinde kalmıştır. Bu yüzden, Rusya ile Türkiye arasında “Türk Akımı” adıyla yeni bir gaz boru hattının inşasına yönelik
bir anlaşma hazırlığına girişilmiştir. Türkiye, en büyük gaz teda-
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rikçisi olan Rusya ile yaşadığı savaş uçağı krizinden dolayı alternatif yollar üretmek zorunda kalmıştır. Hem kendi enerji ihtiyacını
karşılamak hem de Avrupa’nın ihtiyacı olan enerjinin tedarik edilmesinde transit ülke olma çabasını güden Türkiye, krizin hemen
akabinde Azerbaycan, Türkmenistan, Katar ve Kürdistan Bölgesel
Yönetimi ile ön görüşmeler gerçekleştirmiştir. Alternatiflerini artırmak için İsrail-GKRY arasındaki enerji işbirliğine aktif bir üye
olarak dahil olma isteği de real-politik açıdan gözardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bu konunun, Kıbrıs sorununun çözülmesi ve
dolayısıyla Türkiye’nin AB üyelik sürecine olumlu katkı sağlaması
açısından da önem arz ettiğini ifade etmek gerekir.
Yukarıdaki analiz, Türkiye’nin Filistin davasına olan desteğini
çekeceği anlamına gelmemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın İsrail ile ilişkilerin düzelmesi için özür dışında Mavi
Marmara baskınında ölenlerin ailelerine tazminat ödenmesi ve
Gazze’ye uygulanan ambargonun kaldırılması şartlarının da yerine getirilmesinde ısrarlı olması,56 real-politik için Filistin’e verilen
desteğin çekilmeyeceğini göstermektedir. Mavi Marmara baskınından önce de, Türkiye’nin İsrail-Filistin sorununda 1967 öncesi sınırlarına dayanan iki devletli çözümü desteklemesi ve hatta barış
görüşmeleri için HAMAS ile İsrail arasında arabuluculuk yapması,
muhtemel bir anlaşma sonrası sürecin nasıl olacağını ortaya koymaktadır. En güncel örneği ise, HAMAS Siyasi Büro Şefi Halid
Meşal’in İsrail ile ilişkilerin düzelmesi tartışmalarının zirve yaptığı
günlerin hemen akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 19 Aralık 2015’te Yıldız Sarayı’nda ağırlanmasıdır.57
2015 yılının Aralık ayında, Mısır’ın Akdeniz açıklarında petrol
ve gaz rezervi bulmasıyla, Mısır’ın Türkiye’ye zeytin dalı uzatması
da bu minvalde değerlendirilebilir. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi
tarafından bir askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından beri
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Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi gerginlik enerji real-politik’i sayesinde yeniden düzeltilebilir. Söz konusu kötü ilişkilerin, enerji
hatları üzerinden iyileştirilmesi ihtimali, Türkiye’nin seçilmiş bir
cumhurbaşkanına yapılan darbeyi görmezden geleceği anlamına
gelmeyecektir. Dış politikanın belirli değerler ve ilkeler çerçevesinde yapılmasını sıklıkla tekrar eden bir Türkiye, söz konusu ilkeli
duruşu real-politik’e kurban etmemekle beraber ulusal çıkarları korumaya yönelik adımlar atmalıdır. Bu bağlamda, bir taraftan ülke
halkları arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve diğer taraftan değerlerin paylaşılması ve karşılıklı anlayışın artmasına vesile olacak olan
iyi siyasi ilişkiler gözardı edilemeyecek kadar önemlidir.
Görünen o ki, 2016 yılının temel dış politika gündemlerinden
biri enerji olacaktır. Aslına bakılacak olursa, Rusya ile yaşanan uçak
krizi Türkiye’ye yeni fırsatların kapılarını aralamıştır. Bir yandan,
Türkiye’yi, hızlı bir şekilde alternatif yollar arama ve ilk olumlu görüşmelerin yapılmasına yönlendirmiş, diğer yandan Akdeniz’deki
enerji kaynaklarının farkına varan İsrail ve Mısır’ı enerji ihracatı
için Türkiye’nin kapısını çalmaya yönlendirmiştir. Bu analizlerin
ışığında, AB süreci, Kıbrıs sorunu, İsrail ve Mısır ile ilişkiler konusunda Türkiye’yi çok yoğun bir 2016 yılının beklediğini söylemek
yanlış olmayacaktır.
TÜRKIYE’NIN ÜRDÜN POLITIKASI

Türkiye ile Ürdün arasında 2015 yılı boyunca ilişkileri olumlu veya olumsuz derinden etkileyecek bir gelişme yaşanmamıştır.
Genel anlamda dış politika açısından ikili ilişkilerin ana gündem
maddeleri doğrudan DAEŞ ve Suriyeli mülteciler olmuştur. Dolaylı
olarak ise, Mısır’daki darbe yönetimine Ürdün ve Türkiye’nin farklı
bakış açıları olmuştur.
Mülteciler konusunda, Ürdün’ün resmi kayıtlı olarak 1 milyon
300 bin mülteciye ev sahipliği yapması temel gündem maddesidir.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres’in Ürdün’deki
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sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için 2,9 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirten “Gölgede Yaşam” adlı raporu, Ürdün’deki Suriyeli mültecilerin hayat şartlarının ne kadar ağır olduğunu
ortaya koymuştur.58 Aynı sebepten muzdarip olan Türkiye’nin çok
daha fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapması59 ve doğal olarak maliyetin çok daha fazla olması,60 Türkiye ve Ürdün’ün
Suriye krizinin en kısa zamanda çözülmesi konusunda ortak noktada buluştukları temel dış politika konusudur.
Ürdün, 2014 yılı ortasında DAEŞ’e karşı uluslararası koalisyona katılmıştır. Bunun sonucunda Suriye’deki DAEŞ mevzilerini
F-16 savaş uçaklarıyla bombalamaya başlamıştır. Ürdün savaş uçaklarından biri Rakka yakınlarında düşerken uçağın pilotu ise fırlatma koltuğu sayesinde kurtulup DAEŞ tarafından esir alınmıştır.61
Ürdün’den Muaz Kasasbe adlı pilotun serbest bırakılması karşılığında Ürdün hapishanesinde bulunan Sacide Rişavi’nin serbest
bırakılması istenmiştir. Takas, Ürdün tarafından kabul edilmesine
rağmen, DAEŞ’den pilot Muaz’ın hayatta olduğuna dair kanıt talep etmiştir.62 Bu talebi kabul etmeyen DAEŞ, 3 Şubat 2015 günü,
Ürdünlü pilotun bir kafes içerisinde canlı canlı yakıldığı video yayımlamıştır.63 Bunun üzerine Ürdün, idamı kesinleşen mahkumları idam ederken,64 DAEŞ mevzilerini aralıksız olarak vurmayı
sürdürmüştür.65
Yaşanan hazin olay üzerine TC Dışişleri Bakanlığı, olayı kınayarak, Kasasbe ailesine, Ürdün Krallığı’na ve Ürdün halkına başsağlığı ve sabır dileyen, terörizmle mücadelede Ürdün ve uluslararası
toplumla tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan bir açıklama
yayımlamıştır.66 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Ürdün
Kralı Abdullah’ı arayarak taziyelerini iletmiştir.67 Türkiye ve Ürdün
genel anlamda, DAEŞ’i terör örgütü olarak görme ve DAEŞ’e karşı
kurulan uluslararası koalisyona katılma açısından ortak dış politikada buluşmaktadırlar.
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Bir diğer ortak dış politika konusu, Mescid-i Aksa’nın Yahudi
yerleşimciler ve İsrail askerleri tarafından taciz edilmesidir. Bu konuda Ürdün, tarihsel bağlarından ve 1967 Arap-İsrail savaşı öncesi
Batı Şeria’nın kendi hakimiyetinde olmasından dolayı, Kudüs’ün
ve Kudüs’teki ibadet yerlerinin korunması görevini kendisinde görmektedir.68 Eylül ayında başlayan ve neredeyse bir aydan daha uzun
bir süre gerilimi yüksek olaylara sebep olan Mescid-i Aksa’nın taciz edilmesi, Ürdün’ü harekete geçirmiş69 ve ABD Dışişleri Bakanı
John Kerry’nin arabuluculuğunda yapılan görüşmede alınan kararlar doğrultusunda Mescid-i Aksa’nın çevresine kameralar yerleştirilerek 24 saat gözlenmesine karar verilmiştir.70 İsrail’in bu karara
dayanarak Mescid-i Aksa’nın içerisine de kameralar yerleştirme planı Ürdün’ün tepkisiyle uygulanmamıştır. Ürdün’ün İsrail ile ilişkilerini korurken Filistin toprakları üzerindeki etkisini devam ettirme
çabası Ürdün dış politikasında dalgalanmalara sebebiyet vermiştir.
Bu açıdan, bazen Türkiye ile Filistin politikaları örtüşürken bazen
de dolaylı yoldan karşı karşıya gelmektedirler.
Türkiye ile Ürdün’ün dolaylı yollardan karşı karşıya geldikleri
dış politika konularına, Mısır’ın darbe yönetimi ile Ürdün’ün ilişkileri, Ürdün’ün İsrail’den doğalgaz alım anlaşması yapması ve Güney
Kıbrıs Rum Kesiminde temsilcilik açması örnek olarak verilebilir.
Mısır’daki İhvan hareketinin yöneticilerini darbe mahkemeleriyle
yargılamaya devam eden Mısır yönetimi lideri Sisi, 2014 yılının
son ayında Ürdün’e bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ortak kaygılar
hakkında görüşmelerde bulunduklarını ifade eden bir açıklamada
bulunmuşlardır.71 Görüşmenin hemen akabinde Ürdün’deki İhvan
mensuplarının gözaltına alınması ise İhvan tarafından yapılan açıklamada şöyle değerlendirilmiştir: “Ürdün, yabancıların talimatıyla
tutuklama yapıyor.”72 Türkiye’nin, İhvan ile diplomatik kanallar
üzerinden değil fakat siyasi ve toplumsal olarak iyi ilişkiler içinde
olduğu fikrine dayanarak söz konusu olaylara olumlu yaklaşmasının mümkün olmadığı iddia edilebilir.

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

Doğalgaz konusuna gelecek olursak, 2015 yılının ilk çeyreğinin
sonuna doğru, Ürdün meclisi İsrail ile doğalgaz alım anlaşmasına onay verirken73 İsrail’in de 15 yıl boyunca Ürdün’e gaz satışını onaylamıştır.74 Bahsi geçen doğalgaz rezervinin, Türkiye’nin dış
politikada önem verdiği Kıbrıs adasının açıklarından çıkarılacak
olması Türkiye açısından memnun olunacak bir durum değildir.
Konuyla alakalı olarak, Ürdün’ün Kıbrıs Rum Kesimi’nde 2016 yılı
içerisinde bir temsilcilik açacak olması,75 Türkiye’nin Kıbrıs politikasına ters düşmektedir.
Yukarıda bahsi geçen konular Türkiye’nin Ürdün politikasında
resmi bir değişikliğe sebep olacak durumlar olmamasına rağmen dış
politika konularının çakıştığı noktalar olarak dikkat çekmektedir.
Buna rağmen, İsrail ile olası bir anlaşmanın imzalanması ve Kıbrıs
sorununun çözülmesi halinde söz konusu çakışma noktaları ortak
çıkarlar haline gelme potansiyeline de sahiptir. Sonuç olarak, 2015
yılı Türkiye-Ürdün ilişkileri açısından herhangi bir olumsuzluk getirmemiştir. Bilakis DAEŞ ile mücadele edilmesi ve Suriye krizine
çözüm bulunması konuları Türkiye-Ürdün ilişkilerindeki olumlu
gelişmelerin devam edeceğine işaret etmektedir.
KRONOLOJI
12-13 Ocak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’yi ziyaret etti.
4 Şubat
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ürdünlü Pilot Muaz Kasasbe’nin
DAEŞ terör örgütü tarafından katledilmesi olayını kınayan ve
başsağlığı dileyen bir bildiri yayınladı.
10 Şubat
İsrail’in 9 Şubat 2015 tarihinde Doğu Kudüs’teki Ramot mahallesinde 64 yeni yerleşim birimi inşasına onay vermesi Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.
Haziran
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Direktörü Dore Gold Roma’da ikili ilişkilerin
normalleştirilmesini görüştü.
11 Eylül
BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla Filistin bayrağının
BM’ye asılması kabul edilirken Türkiye olumlu oy kullandı.
27 Eylül
Başbakan Ahmet Davutoğlu New York’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.
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18 Aralık

19 Aralık

Mavi Marmara baskını sonrası Türkiye’nin öne sürdüğü şartlar
konusunda Türkiye ve İsrail’in anlaşmaya yakın olduğu haberleri dünya gündemine düştü. Başbakanlıktan yapılan açıklama
iddiaları doğrularken, nihai mutabakatın olmadığı fakat görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
HAMAS Siyasi Büro Şefi Halid Meşal İsrail ile ilişkilerin düzelmesi tartışmalarının zirve yaptığı günlerin hemen akabinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yıldız Sarayı’nda ağırlandı.
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2014 yılını önce genel olarak Suriye krizi daha
sonra da Kobani kriziyle oldukça türbülanslı bir şekilde geçiren
Türk-Amerikan ilişkileri 2015 yılında bu türbülanstan çıkma çalışmalarına sahne oldu. İki tarafın siyasi aktörleri yine Suriye konusunda aradaki farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışırken aynı
zamanda önce bu kriz sırasında oldukça ciddi hasar gören karşılıklı
güven sorununu çözmeye çalıştı. Bu noktada operasyonel anlamda
işbirliği ve koordinasyon anlamında önemli adımların atıldığı bir
süreç yaşandı. Önce eğit-donat konusunda daha sonra da DAEŞ
ile mücadele hakkında ortak çalışma zemini oluşturabilmek için
iki ülke önemli adımlar attı. Bununla birlikte sene ortasındaki
PKK ile mücadele konusunda ABD yönetimi Türkiye’nin terörle
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mücadelesini desteklerken aynı zamanda sene sonunda meydana
gelen Türkiye-Rusya krizinde de destek mesajı verdi. Bu noktada
daha önceki yıllarda ikili ilişkilerde önemli meselelerden biri haline
gelen Türkiye’nin hava savunma ihalesi konusunda yaşanan gelişmeler de bu konudaki sorunun büyük ölçüde ortadan kalkmasına
sebebiyet verdi. Türkiye’de yaşanan iki seçim ve Amerika’da başlayan başkanlık seçim havası her ne kadar ikili ilişkilerin bu ülkelerde
ana gündem maddesi olarak kamuoyunda tartışılmasını etkilediyse
de dış politika ve güvenlik meseleleri konusunda ortaya çıkan durum iki ülke için de ilişkilerin profilini yükseltti.
2015 yılının ilk aylarındaki öncelikli gündem maddesi 2014 yılının son aylarında başgösteren ve bir anda ikili ilişkilerin en zorlu
dönemlerinden birinin yaşanmasına sebep olan Kobani kriziydi.
Kriz önceleri Türkiye’nin Kobani konusunda uluslararası koalisyona yeterli destek vermediği eleştirisiyle başlamış, bir anda mesele
Türkiye’nin DAEŞ ile mücadelede isteksizliği söylemi ile yeni bir
şekil kazanmıştı. Bu durum önce ABD yönetiminin Türkiye’ye dönük eleştirileri ile diplomatik bir kriz ortaya çıkarmış, daha sonrasında ise Türkiye’nin tüm karşı oluşuna rağmen ABD yönetiminin
Kobani’de çarpışan YPG güçlerine havadan silah sevkiyatı yapması
ile bir güvenlik krizine dönüşmüştü. Türkiye ve ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile ilişkileri malum olan bir örgütün
Türkiye’nin müttefiki olan bir ülke tarafından silahlandırılması ve
çok açık bir biçimde bu olaydan duyulan rahatsızlığın dile getirilmesi oldukça ciddi bir güven bunalımını da ortaya çıkardı.
2015 yılının büyük bir kısmında bu krizin yıkıcı etkileri ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Ocak ayının hemen başında Kobani’deki
DAEŞ kuşatmasının ortadan kalkması sonrasında, ABD yönetimi
tarafından bölgedeki durumun değişmesinde Türkiye’nin yaptığı
katkıların da dile getirilmesi bu noktada önemli bir adımdı.1 Şubat ayından itibaren ikili ilişkilerde DAEŞ ile mücadele yeniden
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tartışılmaya ve bu konuda iki ülkenin farklı güvenlik ve istihbarat
kurumları arasında bir koordinasyon yaratılmaya çalışıldı. Öncelikle Şubat ayının hemen başında iki ülke DAEŞ’in finansal kaynakları
ile mücadele konusunda anlaşmaya vardı. G20 çatısı altında varılan
bu anlaşmada ülkeler özellikle mali açıdan DAEŞ ile mücadelede
daha fazla koordinasyon oluşturacak adımların atılması konusunda
uzlaşmaya varmış oldu.2 Daha sonraki dönemlerde de bu konuda
üst düzey görüşme ve müzakereler büyük oranda devam etti.
Aynı ay içinde iki ülke arasında eğit donat programı konusunda
da ciddi gelişmeler yaşandı.3 Bu konuda, bir yandan iki ülke arasında bir anlaşma imzalanırken öte yandan da bu program dahilinde eğitilecek Suriyeli savaşçıların belirlenmesi konusunda önemli
adımlar atıldı.4 Bu program elbette operasyonel anlamda iki ülke
için Suriye konusunda işbirliği açısından oldukça önemli bir aşamayı ortaya çıkardı. Anlaşmaya göre 2.000’e yakın Suriyeli muhalif eğitilecekti. Hatta anlaşmanın açıklandığı ilk günlerde bu eğitilecek savaşçıların büyük bir bölümünün belirlendiği konusunda da
açıklamalar yapılmıştı.5 Anlaşmanın imzalanması sırasında yapılan
açıklamalarda da ikili ilişkilerin geleceği ile ilgili olumlu görüşler
ortaya kondu. Özellikle bu tip operasyonel bir uzlaşmaya varılmasının iki ülkenin stratejik açıdan işbirliğinin önünü açacağı ifade
edildi.6 Ancak daha sonraki dönemde bu anlaşmanın ayrıntıları ve
detayları konusunda yapılan müzakerelerde yaşanan sorunlar anlaşılan şekilde programın başlatılmasını oldukça zor duruma soktu.
Operasyonda meydana gelen gecikmeler ve lojistik problemler bu
programın planlandığı gibi uygulamasını oldukça geciktirdi. Aynı
ay içinde Türkiye başarılı bir sınır ötesi operasyon ile Süleyman
Şah türbesinin yerini değiştirdi ve bu operasyon ABD tarafından
da tebrik edildi. Operasyon sonrası dışişleri bakanları arasında yapılan telefon görüşmelerinde istihbarat paylaşımı ve koordinasyon
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.7
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Mart ayından itibaren her sene olduğu gibi Türk-Amerikan ilişkilerinde Ermeni meselesi ve 1915 yılının yıldönümünde Kongre ve
Beyaz Saray’ın bu konuda yapacağı açıklamalar gündemin öncelikli
maddesi oldu. 2015 yılının 1915 yılı olaylarının yüzüncü yıldönümü olması sebebiyle bu sene Ermeni meselesi, bazı lobilerin de çabasıyla, Washington’da daha fazla gündeme gelince Türk-Amerikan
ilişkilerinde de konuşulan unsurlardan biri oldu. Mart ve Nisan aylarında Washington’a yapılan ziyaretlerde hükümet yetkililerinin en
önemli gündem maddesi buydu. Ancak birçoklarının tahmininin
aksine bu konu ikili ilişkilerde beklenilenden çok daha az etki yarattı. Meselenin en fazla gündeme gelmesi beklenen Kongre’de dahi
konu tam anlamıyla ele alınmadığı gibi Nisan ayı boyunca Beyaz
Saray’ın yapacağı açıklamanın niteliği az çok tahmin edilir oldu.
Nisan ayı ortasında ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklama ile
Başkan Obama’nın yapacağı konuşmada diğer senelerden farklı bir
tutum sergilemeyeceğini Beyaz Saray açıklamasından birkaç hafta
önce bildirmişti.8 Sonuç itibarıyla mesele ikili ilişkilerde her sene
yaptığı etkiden çok daha az etki yaratmış oldu. Ancak konunun
tamamıyla kontrol altına alındığını söylemek henüz mümkün değildir. İkili ilişkilerde bazen Nisan ayı türbülansı yaşanmasına sebep
olan bu mesele, önümüzdeki yıllarda da Amerika ile Türkiye arasında gündem maddelerinden biri olmaya devam edecektir.
Son birkaç senedir ikili ilişkileri sürekli geren bir başka konu
da hava savunma sistemi ihalesi ve Türkiye’nin bu konuda verdiği
karardı. Çinli bir firma ile müzakerelerin başladığının açıklanmasından hemen sonra gelişen ve içinde NATO boyutu da bulunan
gerginlik 2015’in ilk yarısında yapılan karşılıklı açıklamalar ile ilişkilerde gelgit yaratmaya başladı. Türkiye savunma sanayii yetkilileri
Çin firmasıyla nihai anlaşmaya varıldığı yolunda çıkan haberler üzerine yaptıkları açıklamalarda bu konudaki müzakere ve görüşmelerin sürdüğü ve nihai bir karara varılmadığını açıkladı. Türkiye’nin
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bu konudaki önceliğinin kendi savunma sanayisinde teknolojik
ilerleme sağlamak olduğu ifade edilen açıklamalarda Çinli firma ile
henüz nihai anlaşmanın sağlanamadığının da altı çizildi. Bunun yanında Amerikalı ve Avrupalı firmalarla da bu konudaki müzakerelerin devam ettiği dile getirildi.9 Senenin sonuna doğru ise bu konuda
önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, Çinli firma ile uzun zamandır
sürdürdüğü müzakerelerde olumlu bir sonuç yaşanmaması üzerine
bu önemli savunma sanayii ihalesinde Çinli şirket ile görüşmelerin
sonuçsuz kaldığını açıkladı. Bu durum NATO bünyesinde ABD ile
Türkiye arasında yaşanan krizin şimdilik sona ermesine sebep oldu.
Nisan ayı sonrasında ikili ilişkilerde ana gündem maddesi tekrar DAEŞ ile mücadele ve Suriye krizine odaklanmaya başladı. Öncelikle Türkiye ile ABD arasında İncirlik Hava Üssü’nün DAEŞ ile
mücadelede kullanılması meselesi ikili ilişkilerde 2015 yılının ilk
yarısındaki görüşmelerin ana gündem maddesi olarak kaldı. Müzakereler sırasında Türkiye ile ABD özellikle Suriye konusundaki görüş
farklılıklarını ortadan kaldırmaya çalıştı. Ankara bu üssün uluslararası koalisyonun hava saldırılarında aktif olarak kullanılabilmesi için
daha kapsamlı bir anlaşmaya varılması gerektiği konusunda ısrarcı
olurken ABD yönetiminden farklı isimler bu konuda bir an önce
anlaşmaya varılması gerektiğini ifade etmeye devam etti.10 Ancak bu
süreçte ABD yönetiminden yapılan bazı açıklamalar iki ülke arasındaki görüş farklılıklarının ne şekilde sona erdirilebileceği konusunda
soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu duruma bir örnek
Mart ayı ortasında bir televizyon röportajı sırasında ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry’nin, Suriye’de ABD yönetiminin Esedli bir geçiş
konusuna olumlu bakabileceği yolundaki açıklamalar yapması sonrasında yaşandı.11 Bu açıklama sonrası önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
sonrasında ise Başbakan Davutoğlu yaptığı açıklamalarda yapılan bu
açıklamanın uygulanmasının pek de mümkün olmadığını vurguladılar. Başbakan yaptığı açıklamada bu noktadan sonra Esed ile masaya
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oturmak ve el sıkışmanın Hitler ile el sıkışmaya benzeyeceğini de ifade etti.12 Kerry’nin bu açıklaması sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı
bir açıklama yaparak bu konuya açıklık getirdi ve ABD’nin Suriye ve
Esed konusundaki pozisyonunun değişmediğinin altı çizildi. Ancak
sene boyunca Suriye konusunda ABD yönetiminden farklı isimlerin
yaptığı açıklamalar sebebiyle bu gelgitler devam etti. Bu durum hem
Türkiye hem de ABD’nin bölgedeki müttefiklerinin birçoğunda oldukça ciddi kafa karışıklığına yol açtı.
Bu süreçte ABD ve Türk yetkililer arasındaki görüşmeler de
hız kazandı. Özellikle Ortadoğu’da arka arkaya yaşanan krizler ve
önemli gelişmeler, Türk ve Amerikan yetkililerin bu konularda hem
bilgi alışverişi hem de fikir teatisi için görüşmeleri artırmasına sebep
oldu. İki ülke liderleri 26 Mart’ta bir telefon görüşmesi yaparak
iki ülkeyi ilgilendiren dış politika gelişmeleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda Erdoğan ve Obama’nın bu görüşme sırasında başta Yemen krizi, İran
nükleer görüşmeleri, Ukrayna krizi ve DAEŞ’le mücadele olmak
üzere bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Buna ek olarak Şubat ayında imzalanan eğit-donat programı ve bu programın uygulanması ile ilgili konularda da
müzakerelerde bulunuldu. Bununla birlikte özellikle yabancı savaşçılar meselesi ve Türkiye-Suriye sınırındaki güvenlik önlemleri
de gündeme geldi. Beyaz Saray tarafından görüşme sonrası yapılan
açıklamada, Başkan Obama’nın Türkiye’nin son zamanlarda sınır
güvenliği ve yabancı savaşçılar konusunda yaptığı çalışmalar ve
Suriyeli mültecilere yardım konusunda gösterdiği özveri konusunda duyduğu memnuniyetin de altı çizildi. Bu telefon görüşmesi
uzun bir süre sonra iki ülke liderinin bölgesel gelişmeler konusunda
en kapsamlı müzakeresi oldu.13 Sene boyunca zaman zaman bölgedeki önemli gelişmeler sırasında iki lider bu konularda düzenli bir
şekilde görüşmeye devam etti.
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Aslında 2015 başında başlaması beklenen eğit donat programı
farklı sebeplerle sürekli olarak ertelenmeye devam etti. Bu durum
da konu hakkında yaşanan soru işaretlerini artırdı. Konu hakkında Mayıs ayında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir açıklama yaparak
programın Mayıs ayında başlayacağını ve ilk etapta 300 kişilik bir
grubun bu konuda eğitileceğini ifade etti.14 Aynı süreçte ABD’nin
Ankara Büyükelçisi John Bass’da yaptığı bir açıklamada, bu konuda
iki ülke arasında herhangi bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığını
ancak lojistik bazı sebepler üzerine programın uygulanmasında bazı
gecikmeler yaşandığını ifade etti.15 Programın uygulanmaya başlamasından sonra bu programdan beklendiğinin çok altında randıman alındığı görüldü. Bazı haber kaynakları iki ülkenin programa
dahil olacak savaşçıların seçimi konusunda fikir ayrılığı yaşadığını
yazarken, diğer bazı kaynaklar da özellikle eğitim programına dahil
edilen 60 kadar savaşçının Suriye’ye girmesinden sonra radikal bazı
grupların eline geçmesini programın yaşadığı en büyük başarısızlıklar arasında gösterdi. Sonuç olarak bu program beklentilerin çok
altında kaldı. Senenin sonuna doğru da iki ülke yetkilileri yaptığı
açıklamalarda bu programa son verildiğini duyurdu. Programın başından beri yaşanan tartışma ve görüş ayrılıkları operasyonel alanda
da kendini gösterince bu noktada programa son verilmiş oldu.
Aynı zamanda Türkiye ile ABD arasında bu dönemde “güvenli bölge” konusu yeniden gündeme gelmeye başladı. ABD’li askeri
yetkililer yaptıkları açıklamalarda Türkiye ile bu konudaki müzakerelerin sürdüğü ve bunun gerçekleştirilebilmesi için bölgedeki
Türkiye gibi diğer devletlerin de katkıda bulunması gerektiğini dile
getirdi.16 Ancak bu programın uygulanması konusundaki detaylar
hakkında kamuoyu bilgilendirilmedi. Bu süreçte güvenli bölge tartışmasına ABD Senatosu’ndan bazı isimler de desteğini açıkça vurguladı. Daha önceki dönemlerde bu konuda çok açık pozisyon alan
Senatör McCain ve Senatör Graham gibi isimlerin yanında Senatör
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Durbin de yazdığı bir makalede ABD’nin Türkiye ile birlikte böyle
bir girişimi desteklemesi gerektiğini ifade etti.17 Ancak bu süreçte
ABD’li yetkililer yaptıkları açıklamalarda böyle bir tampon bölge
planının ABD yönetimi tarafından onay görmediğini söyleyerek bu
konudaki beklentileri sonuçsuz bıraktı.18 Özellikle bahar aylarından itibaren yaşanan insani trajedi dikkate alındığında yapılan bu
açıklama Suriyeli mülteci krizi için oldukça olumsuz bir atmosferin
ortaya çıkmasına sebep oldu. Sene sonuna doğru Türkiye ile Rusya
arasında yaşanan uçak krizi ve bu kriz sırasında Rusya’nın Suriye’ye
getirdiği S-400 füzeleri bu noktada güvenli bölgenin uygulanmasını iyiden iyiye zorlaştırdı.
Sene ortasından itibaren özellikle YPG’nin batıya doğru sürdürdüğü operasyonlar ve ABD’nin bu örgüte verdiği destek iki
ülke arasında Kobani krizinde başgösteren bazı fikir ayrılıklarının
kendisini daha da açık bir biçimde göstermeye başlamasına sebep
oldu. Bu noktada özellikle YPG konusunda gösterilen hassasiyet oldukça önemliydi. Kobani krizinden itibaren Türkiye YPG ile ilgili
endişelerini ortaya koyarak Türk-Amerikan ilişkilerinde bu örgütün
“bozucu” etkisini azaltmaya çalıştı. Ancak ABD yönetimi YPG’nin
DAEŞ’e karşı savaş noktasında oynadığı rolü dile getirerek bu konudaki politikalarında ciddi bir değişiklik yapmaktan kaçındı. Sene
ortasına doğru yaşanan iki gelişme bu konuda Türkiye’nin argümanlarının geçerliliği açısından oldukça önemli oldu. Öncelikle Tel
Abyad’ın YPG tarafından ele geçirilmesi ve sonrasında bölgedeki
Arap ve Türkmenlere karşı uyguladığı politikalar Türkiye’nin YPG
ile ilgili endişelerini ispatlamış oldu. YPG’nin bölgede uyguladığı politikalar, özellikle bazı köylerde Türkmen ve Arapların zorla
bölgeyi terk etmek zorunda bırakılması, Türkiye’de en üst düzey
yetkililer tarafından eleştirildi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
bu süreçte yaptığı açıklamalarda YPG’nin bölgede etnik temizlik
girişiminde bulunduğunu ifade etti.19 Daha sonra başta Amnesty
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International olmak üzere bağımsız gözlemciler tarafından da ortaya konulan YPG’nin bölgede işlediği “savaş suçları” YPG’nin bölgede amaçladığı durumun bölgede uzun vadede sosyal ilişkiler ve
güvenlik için tehdit teşkil edebileceğini ortaya koydu. Türkiye buna
karşı Fırat Nehri’nin batısına YPG güçlerinin geçmemesi konusunda oldukça ciddi bir pozisyonu uluslararası kamuoyu ile birlikte
ABD’li muhataplarına bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok
kez YPG’nin bu tip bir girişiminin Türkiye tarafından oldukça sert
tepkiyle karşılanacağını ifade etti. Sonraki dönemde Türkiye devleti
bu konudaki kararlılığını göstererek Fırat’ın batısına geçmeye çalışan YPG güçlerine karşı havadan müdahalelerde bulundu. Yapılan
bu açıklamalar iki ülke arasında PYD temelli yaşanan anlaşmazlığın
derinleşmesinden başka bir durum ortaya çıkarmadı. Her ne kadar
ABD’li yetkililer bu konudaki kaygılarını PYD’ye ilettikleri konusunda açıklamalar yapmış20 olsa da uzun vadede bu hususta bölgedeki içinde -Türkiye’nin de bulunduğu- ülkelerin bu kaygılarını
giderecek bir gelişme meydana gelmedi. Hala birçok gözlemciye
göre YPG’nin Kuzey Suriye’de izleyebileceği bu konudaki agresif
bir davranış Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği açısından en ciddi
krizlerden birine sebep olabilecek özellikler taşıyor.
Meselenin YPG ile alakalı ikinci ayağı ise KCK’nin Haziran
seçimlerinden hemen sonra daha önce çözüm sürecinde ilan ettiği ateşkesi sona erdirmesi ile yaşanmaya başladı. Bu açıklamanın
hemen ardından PKK, Türkiye’ye yönelik terör saldırılarına yeniden başladı. PKK’nın Türkiye’deki güvenlik güçlerine karşı düzenlediği saldırılar ve bu saldırılarda gösterdiği sofistikasyon PKK’nin
Suriye ve Irak’taki kriz ve YPG ile etkileşimi sonrasında kendini
geliştirdiği izlenimini güçlendirdi. Özellikle yollara ve asfalt altlarına döşenen patlayıcı maddeler ve kırsaldan şehire doğru kaymaya başlayan saldırılar bu konuda PKK’nin yaşadığı ilerlemeyi
gözler önüne serdi. Bu durum YPG’nin Türkiye’ye karşı güvenlik
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açısından dolaylı tehdit seviyesini daha açık bir şekilde ortaya koydu. Bu yeni gelişme de Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde YPG’nin
etkisini daha da artırdı. Tarihsel olarak terörle mücadele konusunda sürekli işbirliği içinde olan ve özellikle 11 Eylül saldırısı sonrası
“stratejik ortaklığın” önemli bir boyutunu bu mücadelenin oluşturduğu Türk-Amerikan ilişkilerinde, DAEŞ’in yükselerek ittifaktaki
güvenlik ayağının yeniden terörle mücadele olarak kabul edildiği
bir noktada PKK gibi iki ülke tarafından da terör listesinde yer alan
bir örgütün bölgesel türevi olarak görünen YPG ile ilişkiler oldukça
kritik bir hale geldi. PKK’nın ateşkesi sona erdirmesi sonrasında
yaptığı saldırılar ve bu saldırılara karşılık Türkiye’nin geliştirdiği
terörle mücadele doktrininin ABD tarafından destek görmesi bu
noktada mevcut zararın sınırlandırılması açısından oldukça önemliydi. ABD yönetimi yaptığı açıklamalarda PKK’nın terörist bir örgüt olarak tanındığı ve Türkiye’nin kendini savunma hakkının ve
terörle mücadelesinin desteklendiğinin mesajlarını verdi.21
Özellikle Kuzey Irak’taki PKK’nın üstlendiği alanlarda girişilen hava hareketleri bu noktada ikili ilişkilerde herhangi bir soruna yol açmadı. Bununla birlikte, YPG de Fırat Nehri’nin batısına
geçme konusunda bazı girişimlerde bulunsa bile, Türkiye’nin bu
sınırı aşmaya çalışanlara verdiği tepki ile bu durumun kendisi için
oluşturduğu riski anlamış oldu. Kısacası Kobani ile başlayan ikili
ilişkilerdeki YPG krizi sene sonuna doğru Türkiye’nin genel olarak terörizmle ve özel olarak YPG ile ilgili daha önce ifade ettiği
kaygılar ABD’den bir nebze karşılık bulduğu için gelinen noktada
ikili ilişkilerde daha önce yaptığı etkiyi yaratmıyor. Ancak bu durum bölgedeki değişken durum göz önünde bulundurulduğunda,
ikili ilişkilerde bu konudaki riskin tam olarak ortadan kalkmadığını da gözler önüne seriyor. Özellikle ABD yönetiminin Suriye’ye bazı askeri danışmanları göndermesi ile güz aylarında bu
tartışma yeniden alevlendi. Türkiye hükümeti ve kamuoyunun
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terörle mücadele konusunda YPG’ye destek izlenimi verebilecek
bu gibi operasyonlara karşı hassasiyeti bu süreçte bir kez daha görüldü.22 Daha sonraki dönemde ABD tarafından YPG güçlerine
bazı askeri yardımın yapıldığına yönelik haberler üzerine bu mesele bir kez daha gündeme geldi.
Suriye bağlantılı olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin 2015 içerisinde yaşadığı bir başka gelişme de DAEŞ ile mücadele konusunda
iki ülkenin daha koordineli bir çalışma için bazı adımları atması
oldu. Daha önceki aylarda aşırılık ve DAEŞ’in finansmanı konusunda yapılan anlaşmalar daha operasyonel alanlara da yayılmaya
başladı. Yaz aylarında DAEŞ’in Diyarbakır, Suruç ve Ankara’da
giriştiği terör saldırıları ve sınırda Türk askeriyle çatışmalar DAEŞ
tehlikesinin daha farklı bir boyut kazanmaya başladığını da gözler önüne serdi. Bu noktada iki ülke öncelikle daha önce sadece
gözlem ve istihbarat amaçlı kullanılan İncirlik Üssü’nün askeri
operasyonlarda da DAEŞ hedeflerine karşı kullanılması konusunda uzun süredir devam eden müzakereleri tamamladılar. Konuyla
ilgili haberler ilk olarak medyada yer almaya başladı. İki ülkenin
yetkilileri de yaptıkları açıklamalarda iki ülkenin İncirlik Hava
Üssü’nün DAEŞ ile mücadelede kullanılması konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğunu ifade ettiler.23 Bu görüşmeler Suruç’ta DAEŞ tarafından düzenlenen saldırı sonrasında daha da
hız kazanarak devam etti. Bu saldırıların hemen sonrasında da
medyada iki ülkenin İncirlik Üssü konusunda anlaşmaya vardığı
yolunda haberler yayınlanmaya başladı. Haberlere göre anlaşma
ile son pürüzler Başkan Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bir telefon görüşmesi sonrasında giderilmişti.24 Bu durum
ABD’li gözlemciler tarafından uzun zamandır ikili ilişkilerdeki en
önemli sorun olarak ifade ediliyordu. Bu anlaşmanın ertesi hafta
ABD ilk kez İncirlik Üssü’nü kullanarak DAEŞ hedeflerine karşı
hava saldırısı yapmaya başladı.25
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Bu anlaşmaya ulaşılması sürecinde Türk Hava Kuvvetleri de
aynı zamanda DAEŞ hedeflerine karşı hava saldırılarında bulunmaya başladı. Bu hava operasyonları DAEŞ’in sınırdaki Türk askeri birliklerine ateş açması sonrasında başladı. Operasyon sırasında
Suriye hava sahası ihlal edilmedi ancak Suriye içindeki DAEŞ hedefleri etkisiz hale getirildi.26 Daha sonra uluslararası koalisyonun
talebi üzerine Türkiye’nin hava saldırılarının koalisyon ile koordineli hale getirilmesi konusunda çalışmalar da başlatıldı. Daha sonraki dönemlerde Türk hava kuvvetleri bu operasyonlara uluslararası
koalisyon çatısı altında devam etti. Aynı süreçte pek fazla gündeme gelmese de Diyarbakır’ın da DAEŞ ile mücadele konusunda
uluslararası koalisyonun kullanabileceği bir üs olması konusunda
anlaşma sağlandı.
İncirlik Üssü ile ilgili varılan bu anlaşma ile beraber iki ülke
arasında hem Suriye hem de DAEŞ ile mücadeleyle ilgili sınır
güvenliği ve “güvenli bölge” konusunda uzlaşma çabaları aynı
zamanda gündeme geldi. Adına “güvenli bölge” denilmese de
98 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 50 kilometre derinliğinde bir alanın DAEŞ’ten temizlenerek Özgür Suriye Ordusu’nun
kontrol edeceği bir alana dönüşmesi konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı basında tartışılmaya başladı. Bu bölgede YPG
güçlerinin yer almayacak oluşu da bu haber ve analizlerde ifade
edilen bir başka ortak noktaydı.
Bu dönemde Suriye merkezli başka bir tartışma da Rusya’nın
Suriye’de başlattığı operasyonlar ile ortaya çıktı. Rusya’nın ilk etapta tam olarak belli olmayan sebeplerle daha sonraları ise DAEŞ’e
karşı mücadele söylemiyle Suriye’de başlattığı operasyonlar uluslararası koalisyon üyesi ülkeler tarafından kaygı verici bir gelişme
olarak değerlendirildi. Konu ile ilgili koalisyon üyesi ülkelerin yaptığı açıklamalarda Rusya’nın başlattığı hava saldırıları ve bu saldırıların daha çok muhalif güçleri hedef almasının bölgedeki çatışma
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ortamını daha da zorlu bir hale getirmekten başka bir sonuç ortaya
çıkarmayacağının altı çizildi.27 Ekim ayı başında arka arkaya Rus
uçaklarının Türk hava sahasını işgal etmesi bu noktada başka bir
krizin de kapılarını araladı. Türkiye ile birlikte ABD yönetimi ve
NATO bu hava sahası ihlallerini protesto ederken Rus yönetimi ilk
hava sahası ihlalini kötü hava koşullarına bağlı bir kaza olarak yorumladıktan hemen sonra ikinci kez hava sahası ihlali meydana geldi. Bu durum Kasım ayında hava sahası ihlalinde bulunan bir Rus
uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi sonrasında yeni bir boyut
kazandı. ABD yönetimi bu olayın hemen sonrasında Türk tarafının hava sahası ihlali konusunda haklılığını ifade ederek Türkiye’ye
destek verirken aynı zamanda Moskova ile Ankara arasındaki krizin
diyalogla çözülmesi konusundaki temennisini de dile getirdi.28
Senenin sonuna doğru ise Türkiye ve İsrail’in siyasi ilişkilerinin
yeniden tesis edilmesi konusunda yaptığı görüşmeler ve bunların
Türk-ABD ilişkilerine etkisi daha çok gündeme gelmeye başladı.
Bu konuda ilk gelişmeler Haziran ayında Roma’da yapıldığı ifade
edilen görüşmeler sırasında yaşanmaya başlamıştı. Bu gizli görüşmeler sırasında iki ülke yetkilileri arasında ikili ilişkilerin tesisi konusunda altyapı çalışmaları tartışılmıştır.29
SONUÇ

Türk-Amerikan ilişkilerinde 2016 yılı 2015 yılından çözülemeyen sorunlar ve bölgede özellikle DAEŞ’e karşı mücadeledeki
parametrelerin operasyonel ortamda aktif hale getirilmesi ile geçeceğe benziyor. 2016 yılında ikili ilişkilerin istikrarını en çok tehdit
edecek unsurların başında Kuzey Suriye’deki durum ve ABD’nin
YPG’ye olan yardımı geliyor. Bu mesele Türkiye için Suriye’deki
durum açısından kırmızı çizgi olmasının yanında PKK’nın ateşkesi bozduğu Temmuz ayından itibaren de aynı zamanda ciddi bir
ulusal güvenlik tehdidi oluşturma ihtimalini içinde barındırıyor.
Bunun dışında 2015 yılının son aylarında Irak konusunda yaşanan
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anlaşmazlığın da DAEŞ ile Irak’ta mücadele kapsamında ele alınarak çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu durum da ikili ilişkilerin
geleceğini oldukça ciddi şekilde tehdit edebilir.
Bunun yanında 2016 yılında Suriye’deki gelişmeler de ikili ilişkilerin geleceği açısından oldukça önemli olacaktır. Meselenin bir
bölümü elbette Cenevre görüşmeleri ve soruna müzakere yoluyla
çözüm bulunması sürecinde muhatap ve tarafların belirlenmesi sırasında yaşanabilir. Bunun yanında ABD’nin son zamanlarda Esed’in geleceği konusunda kullandığı kafa karıştırıcı ifadeler
de ikili ilişkiler açısından ciddi bir sorunu beraberinde getirebilir.
Elbette yapılan üst düzey görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkileri
oldukça yakından etkileyecektir. Şimdiye kadar ikili ilişkiler açısından en önemli anlar iki ülke üst düzey yetkilileri arasında etkili
bir iletişim ve pozitif bir atmosfer olduğu anlarda yaşanmıştı. 2016
yılında bu tip ilişkilerin daha etkin bir hale getirilmesi olası krizli
alanlarda problemin kuşatılmasını sağlayacaktır.
KRONOLOJI
9 Şubat
Türkiye ve ABD yönetimi DAEŞ’in finansal kaynaklarına karşı
ortak mücadele konusunda anlaşmaya vardı.
18 Şubat
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Beyaz Saray tarafından düzenlenen aşırıcılık ile mücadele konulu zirveye katıldı.
19 Şubat
Eğit-donat program anlaşması Ankara’da imzalandı.
3-6 Mart
Başbakan Ahmet Davutoğlu bir dizi görüşme için New York’a
gitti.
25 Mart
Meclis Başkanı Cemil Çiçek Washington’da görüşmelerde
bulundu.
26 Mart
Başkan Obama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemen ve eğit-donat meseleleri konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.
15 Nisan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Washington’da görüşmelerde
bulundu.
19-21 Nisan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington’da görüşmelerde bulundu.
23 Temmuz İncirlik konusunda Türkiye ve ABD yönetimi anlaşmaya vardı.
24 Temmuz Türkiye DAEŞ hedeflerine karşı hava saldırılarına başladı.
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15 Ekim
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ABD İncirlik Hava Üssü’nü Suriye’deki askeri operasyonlar için
kullanmaya başladı.
Başbakan Davutoğlu BM Genel Kurulu toplantıları için New
York’a gitti.
Rusya’nın Türk hava sahasını ihlali üzerine ABD yönetimi
bir açıklama yaparak bu durumun kabul edilemez olduğunu
ifade etti.
Başkan Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Obama G20 zirvesinde bir
görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Obama Paris İklim Zirvesinde bir görüşme daha yaptı.
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Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 3 Ekim
2005’te başlayan müzakere süreci 2015 yılı itibarıyla onuncu yılını doldurmuştur. İlk açılan ve geçici olarak kapatılan “Bilim ve Araştırma”
faslıyla birlikte bugüne kadar toplamda 15 fasıl 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 faslın açılmasına izin vermeyeceğini açıklaması
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Aralık 2009’da yapılan
AB Konseyi’nin ardından altı fasılda müzakerelere devam etmeyi kabul etmemesi üzerine Türkiye için ilerlenebilecek bir alan kalmamıştır.
Son yıllarda ilişkilerde yaşanan durgunluk bu yıl, özellikle yılın sonuna doğru yerini hareketlenmeye bırakmıştır. Ortadoğu’da
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bilhassa da Suriye’de yaşanan gelişmelerin doğurduğu mülteci sorunu iki tarafı birbirine yakınlaştırmıştır. 2015 yılında, 2014 yılının
önemli gelişmesi olan Vize Muafiyeti ve Geri Kabul Anlaşması ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmış ve Türkiye tarafında “vizesiz Avrupa”
umutları artmıştır.
2015 yılının Türkiye’de bir anlamda seçim yılı olması ülkenin dış
politikasını ve bu politika içerisinde de AB politikasını etkilemiştir.
7 Haziran 2015’te yapılan seçimler sonucunda hükümetin kurulamamasının ardından 1 Kasım 2015’te milletvekili seçimleri yenilenmiş ve hükümetin kurulması yılın son aylarını bulmuştur. Bu durumu kendi emellerini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görenler
Türkiye’de terör olaylarını yeniden alevlendirmişlerdir. Çözüm sürecinin sekteye uğraması ise bazı AB liderlerinin de eleştirilerine konu
olmuştur. Ancak AB’nin motor güçlerinden Fransa’da bu yıl iki kez
önemli terör saldırılarının yaşanması AB’nin terör konusunda Türkiye ile işbirliğine daha fazla önem vermesine sebep olmuştur.
2015 yılının bir diğer önemi Ermeni olaylarının 100. yılı olması
dolayısıyla AB ülkeleri ile Türkiye arasında kronikleşmiş bir sorun
olan “soykırım” sorununun da canlanmasıdır. AB’nin pek çok ülkesinde sözde “Ermeni soykırımı”nın tanınmış olması ve bu konuda çıkarılan yasalar taraflar arasında ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştur.
2015 yılının en önemli gelişmesi yılın son ayında 17. faslın
açılması ile yaşanmıştır. Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinde
son olarak Kasım 2013’te, “Bölgesel politikalar ve yapısal araçların
koordinasyonu” faslı müzakereye açılmıştı. Böylelikle yaklaşık iki
yıldır fiilen duran süreç 17. faslın açılmasıyla ilişkilerde yeniden hareketlenme umutlarını yeşertmiş oldu.
ÜYELIK MÜZAKERELERI VE FASILLAR

Müzakere süreci ile ilgili gelişmeler bağlamında bu yıl Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri oldukça hareketli geçmiştir. Bu
kapsamda öne çıkan görüşme ve ziyaretlere baktığımızda ilk olarak,
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15 Ocak’ta Başbakan Davutoğlu, başbakan olarak Brüksel’e ilk ziyaretini gerçekleştirmiştir. Ziyaret esnasında Davutoğlu, Komisyon
Başkanı Juncker’in AB’nin genişlemesini 5 yıl kadar dondurma
sözlerine yönelik, “Oturup buzdolabının önünde donmayı bekleyecek değiliz. Tarih hepimizin yerine kararı verecektir” sözleriyle
bu durumdan hiç mutlu olmadıklarını ifade etmiştir. Davutoğlu,
Brüksel’de AK Parti ofisinin açılışını yapmış ve ardından Avrupa
Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmüştür. Tusk, Türkiye’nin
gerekli şartları yerine getirmesi durumunda yeni fasılların açılabileceğini söylemiştir. Davutoğlu ise 17. faslın yakında açılmasını umduklarını dile getirmiştir.1 Davutoğlu ayrıca son yıllarda Türkiye’nin
yalnızca bir fasıl açabilmiş olmasının Türkiye’den kaynaklı bir mesele olmadığını, blokajların kaldırılması durumunda bütün fasılların
açılıp bir an evvel kapatılabileceğini, Türkiye’nin performansının AB
içindeki başka ülkelerle kıyaslanamayacağını vurgulamıştır.2
Bu konuda görüşlerin dile getirildiği bir başka platform, 21
Ocak’ta Başbakan Davutoğlu’nun katıldığı İsviçre’nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu’dur. Böylece 2009 yılında
Erdoğan ve Şimon Perez arasında yaşanan Davos Krizi’nden beri
ilk kez bir Türk Başbakanı Davos’a gitmiştir.3 Toplantı esnasında,
Davutoğlu, her zaman AB üyeliğinin Türkiye’nin stratejik hedefi
olduğunu, AB liderleri ne yaparlarsa yapsınlar bu stratejik hedefe
devam edileceğini ifade etmiştir. Siyasi engeller olmasa, Türkiye’nin
tüm fasılları 2 yıl içerisinde kapatabileceğini, Kıbrıs sorunu sebebiyle
Türkiye’nin suçlanmaması gerektiğini dile getirmiştir. Davutoğlu ayrıca, “Tarih dinamik bir şekilde devam ederse, AB Türkiye’ye ihtiyaç
duyacak, Türkiye de AB’ye ihtiyaç duyacak” demiştir.4 Nitekim yıl sonunda mülteciler sebebiyle meydana gelen gelişmeler ve AB-Türkiye
arasında artan görüşme trafiği bu sözü doğrular niteliktedir.
3-4 Mart tarihlerinde Davutoğlu’nun Portekiz ziyareti de
Türkiye’nin üyelik sürecindeki destek arayışları noktasında
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önemlidir. Davutoğlu, Portekiz’in AB hususunda Türkiye’ye
verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletmiş, Avrupa’nın sadece
Türkiye’ye olumsuz bakan ülkelerden oluşmadığını, Portekiz gibi
Türkiye’yi destekleyen ülkelerin de bulunduğunu belirtmiştir.5
Ayrıca Portekiz’in Türkiye’nin üyeliği konusundaki desteğinin iki
ülkenin her zaman yakın işbirliği içerisinde olmasını sağladığını
vurgulamıştır.6
Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde, 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşen önemli bir gelişme, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan
Bozkır’ın katılımıyla Ankara’da Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu’nun 76. toplantısının yapılmasıdır. Toplantının gündeminde ise müzakere sürecindeki mevcut durum, ırkçılık, yabancı
düşmanlığı, İslamofobi ve diğer her türlü ayrımcılıkla mücadele, medya özgürlüğü, terörizmle mücadele, Türkiye-AB Gümrük
Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı (TTIP) ile Türkiye ve AB’nin dış politikada işbirliği konuları yer almıştır.7
30 Mart-1 Nisan tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan üç AB
üyesi ülke olan Slovenya, Slovakya ve Romanya’ya sırasıyla ziyaret
gerçekleştirmiştir. Bu üç günlük gezisi kapsamında ilk durağı olan
Slovenya’da, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşmesi
sonrasında yaptığı açıklamada Erdoğan, Slovenya’nın Türkiye’yi
AB süreci konusunda desteklediğini, Türkiye’nin de NATO’da Slovenya’ya güçlü bir şekilde destek olduğunu ifade etmiştir.8 Ardından Slovakya’ya geçen Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej
Kiska ile görüşmesi sonrasında, iki ülkenin siyasi, askeri, ekonomik,
ticari, kültürel çeşitli alanlarda görüş alışverişinde bulunduklarını
ifade etmiştir. Erdoğan, Slovakya’nın AB nezdinde Türkiye’ye verdiği desteğin önemli boyutta olduğunu vurgulamıştır. Slovakya’nın
AB’deki ilkeli tutumu ve iki ülkenin NATO kapsamında birlikte attıkları adımlardan ötürü teşekkürlerini sunmuştur. 2016’nın ikinci
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yarısında Slovakya’nın AB dönem başkanlığını üstleneceği hususunda ise Erdoğan, buna büyük önem verdiklerini ve kimi zaman
tıkanma noktasına gelen süreci Slovakya’nın hızlandıracağına olan
inancını belirtmiştir. Ayrıca, Vişegrad Dörtlüsü (Slovakya, Polonya,
Çek Cumhuriyeti, Macaristan) ile Türkiye’nin birlikte çok şeyler
yapacağına inandığını dile getirmiştir.9 Andrej Kiska, Türkiye’nin
AB üyeliği konusunda Türkiye’nin yanında olduklarını ve AB’nin
Türkiye’de yapılan reformları dikkate alarak, Türkiye’nin üyeliği
konusunda daha samimi davranmasını istediklerini ifade etmiştir.10
Ardından Romanya’ya geçen Erdoğan, Romanya Başbakanı
Victor Ponta ile görüşmesi sonrasında, iki ülke arasında su, ormancılık, meteoroloji ve hidroloji alanlarında işbirliği anlaşması, Ortak
Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına İlişkin Deklarasyon, Anadolu Ajansı ve Romanya Ulusal Haber Ajansı Arasında
İşbirliği Anlaşması, Türkiye Milli Kütüphanesi ve Romanya Milli
Kütüphanesi Arasında Mutabakat Muhtırası ve Belgelerin Uluslararası Değişimine İlişkin Anlaşma imzalamıştır. Ziyareti kapsamında
Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda, 52 yıldır bekletildiğini, halbuki Türkiye’nin AB’ye yük olmayıp, AB’nin yükünü
hafifleteceğini söylemiştir. Ayrıca Türkiye’nin AB ülkelerinde 5
milyon vatandaşının bulunduğunu, bu şekilde zaten Türkiye’nin
AB’ye fiilen girmiş olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Victor Ponta’nın
Türkiye’nin üyeliği konusunda mücadele ettiğini de dile getirmiştir.11
8-9 Nisan tarihlerinde AP Başkanı Martin Schulz Ankara’ya iki
gün sürecek bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Schulz ile görüşmesi esnasında, yeni fasılların açılması gerektiğine vurgu yapmıştır.12 Dönemin TBMM Başkanı Cemil
Çiçek Schulz ile görüşmesinde müzakere sürecinin belirsizliğine
vurgu yaparak, “Bu nasıl müzakere süreci ki, âmâ bir kişinin yolda gidişi gibi. Elimize bir beyaz baston bile vermiyorsunuz. Kırmızı ışıkta mazot yakıp duruyoruz 52 senedir üye olacağız diye”
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sözleriyle eleştirilerini dile getirmiştir. 15 Nisan’da AP’nin gündemine gelecek olan sözde “Ermeni soykırımı” ile ilgili olarak Çiçek,
gerçeğin ortaya çıkarılmasının tarihçilerin işi olduğunu ve parlamentoların bu konuda bir rolünün bulunmadığını, bu şekilde barış
ve istikrarın zarar göreceğini ifade etmiştir. Buna karşılık Schulz
ise, “soykırım” tartışmalarıyla ilgili herhangi bir görüş belirtmemiş
ve Çiçek’in endişelerini ciddiye aldığını ifade etmekle yetinmiştir.13
Schulz, Bozkır ile görüşmesi sonrasında twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin Eylül 2014’te açıkladığı Yeni AB
Stratejisi’nin “ileri doğru yol almak için güvenilir bir başlangıç noktası olduğunu” ifade etmiştir.14
Müzakere sürecine dair bahsedilmesi gereken gelişmelerden
bir diğeri, 30 Nisan’da Brüksel’de, Türkiye-AB ilişkilerinin teknik
düzeyde takibini yürüten Türkiye-AB Ortaklık Komitesi’nin 123.
Toplantısı’nın gerçekleştirilmesidir. Toplantı kapsamında müzakere
süreci, siyasi ve ekonomik kriterler, üst düzey ekonomik diyalog,
adalet ve içişleri, çevre ve iklim değişikliği, enerji diyaloğu, ulaştırma, gümrük birliği ve ticaret konuları, vergilendirme ve katılım
öncesi mali yardım aracı başlıkları görüşülmüştür.15
9 Mayıs’ta İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) kuruluşunun 50.
yıldönümü sebebiyle İstanbul’da düzenlenen etkinlik kapsamında
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, inişli çıkışlı da olsa
10 yıldır devam eden müzakere sürecini devam ettirme noktasında
kararlı olduklarını, müzakere sürecinde yaşanan olumsuzluklardan
bağımsız olarak Türkiye’nin reform çalışmalarını yapmaya devam
ettiğini, AB’nin özellikle 23. ve 24. fasıllar kapsamında Türkiye’ye
eleştirilerde bulunduğunu ama bunların açılmasını engelleyerek
Türkiye’nin bu yönde dönüşüm geçirmesini de engellediklerini ifade etmiştir. Yine herhangi bir başlangıç kriteri olmayan 17. fasıl
ve Ukrayna krizi sebebiyle enerji konusunda işbirliğinin önemi ortadayken enerji başlıklı 15. faslın açılmamış olmasını eleştirmiştir.
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Erdoğan ayrıca, bölgedeki çatışmaların AB’nin Türkiye ile işbirliğini artırmasını zorunlu kıldığını zira Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye’nin batısında değil doğusunda başladığını vurgulamıştır.16
12 Mayıs’ta Antalya’da Vişegrad Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye bu dört ülkeyle biraraya gelme fırsatı bulmuştur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamayla, bu toplantıda
Türkiye’nin AB üyeliği, enerji çeşitliliği ve enerji güvenliği ve Balkanlar gibi konuları ele aldıklarını ifade etmiştir.17
Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde önemli bir konu, 18 Mayıs’ta Brüksel’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı
Volkan Bozkır’ın katılımıyla gerçekleştirilen, Türkiye ile AB arasındaki en üst düzeyli karar organı olan Türkiye-AB Ortaklık
Konseyi’nin 53. Toplantısı’dır. Toplantıda, bir önceki Ortaklık
Konseyi’nden bu yana geçen bir yılda meydana gelen gelişmeler, AB ile ilişkiler görüşülmüştür. Toplantı sonrasında konuşan
Çavuşoğlu, bazı üyelerin çıkardığı siyasi engeller sebebiyle müzakerelerin hızının memnun edici olmadığını söylerken, Bozkır da
17. fasıl konusunda Türkiye’nin AB’ye büyük ölçüde uyum sağladığını ve en kısa sürede faslın açılmasını vurgulamıştır.18
7 Temmuz’da AB Bakanı Volkan Bozkır, 7 Haziran seçimleri
sonrasında ilk kez, Strasbourg ve Brüksel’de temaslarda bulunmuş,
Türkiye’de hangi iktidar göreve gelirse gelsin, Türkiye’nin AB üyeliği süreci ve hedefinin devam edeceğini vurgulamıştır. AK Parti’nin
Avrupa’da üye olduğu, AP’nin kanadı olan Avrupalı Muhafazakarlar
ve Reformcular’ın (ECR), dayanışma anlayışına uymayan tavırlarını
eleştirmiştir. Bu grubun bazı üyelerinin Türkiye’yi rencide edici birtakım kararların alınmasında olumlu oy kullandıklarını belirtmiştir. Bunun dışında Bozkır’ın eleştirdiği diğer hususlar ise, Letonya
dönem başkanlığı sürecinde (2015’in ilk yarısı), 17. faslın açılabilecekken 15 Haziran’a kadar bunun uzatılması, sonrasında fırsat
kalmaması sebebiyle Türkiye’nin beklentilerinin hiç karşılanmamış
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olması, AP’deki Hristiyan Demokratların Türkiye Raportörü Renate
Sommer’in, “2015 Türkiye-AB arasında jübile yılı olacak” şeklindeki ifadesi, 23. faslın (yargı ve temel haklar) açılmasından sorumlu
AB Komiseri’nin Türkiye AB Bakanı’na 2009’dan beri ilk defa randevu vermesi olmuştur.19
Türkiye-AB ilişkilerine dair önemli bir husus da Türkiye’nin
“güvenli ülkeler”20 listesine alınması meselesidir. Bu konuda daha
sonra ayrıntılı olarak bahsedeceğimiz 14 Ekim’de Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrasında, AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker, kimi çekinceler olsa da, Türkiye’nin “güvenli
ülkeler” listesine alınması gerektiğini aksi halde Türkiye ile üyelik
müzakerelerine devam etmenin bir anlamı olmadığını açıklamıştır.21
18 Ekim’de Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ziyareti, 14 Ekim’de toplanan AB Liderler Zirvesi’nin hemen
akabinde gerçekleşmesi anlamında dikkat çekicidir. Merkel ve
Davutoğlu’nun görüşme sonrasında yaptıkları basın açıklamasında Merkel, “Ekonomik ve Parasal Politika” başlıklı 17. faslın bu
yıl açılmasına hazır olduklarını, “Yargı ve Temel Haklar” başlıklı
23. fasıl ile “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” başlıklı 24. fasıl için
de hazırlıklara başlanabileceğini dile getirmiştir.22 Merkel’in bu ziyareti dış basın tarafından Merkel’in Türkiye’ye yeşil ışık yakması
olarak yorumlanmıştır. Örneğin Times, Merkel’in u-dönüşü yapmasıyla, Türkiye’nin AB’ye katılma sürecinin canlandığını ve Türkiye’nin mülteci akınını durdurması karşılığında, Merkel’in Türkiye’nin üyeliğine olan karşıtlığını sona erdirdiğini vurgulamıştır.
Independent ise, “Avrupa’nın kirli anlaşması” başlıklı yazısında mültecilere karşı üyelik sürecinin hızlandırılması konusunu eleştirmiştir.23
2015’in önemli gelişmelerinden bir diğeri, 15-16 Kasım tarihlerinde Türkiye’nin dönem başkanlığında Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi olmuştur. Ekonomik meseleler haricinde
birçok konu zirvede gündeme gelmiştir. Zirvenin üç ana teması,
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Türkiye’nin öncelikleri temelinde “kapsayıcılık, yatırımlar ve uygulama” olarak belirlenmiştir. Paris’te 128 kişinin hayatını kaybettiği
terör saldırılarının gölgesinde başlayan zirve kapsamında terörizm
ve mülteci krizi de detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Bir diğer önemli
husus ise Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen “Kadın-20” başlıklı
açılım grubunun zirvede yer almasıdır.24 Zirveye 19 üye ülke ve
AB ile 6 davetli ülke katılmıştır. AB’yi temsilen Avrupa Konseyi
Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker zirvede yerlerini almışlardır.25
Mülteciler konusunda Türkiye ile işbirliği yollarını arayan
AB, 29 Kasım’da Brüksel’de düzenlediği AB-Türkiye Zirvesi’ne
Türkiye’yi de davet etmiştir. Nitekim Türkiye kadar mülteciyi barındırmasa da, Avrupalı ülkeler açısından da mülteciler meselesi
artık önemli bir iç sorun haline gelmeye başlamış ve içeride ağır
eleştirilerin yapılmasına yol açmıştır.26 AB-Türkiye Zirvesi’nde ilişkileri yeniden canlandırma noktasında alınan kararın ilk meyvesi
17. faslın müzakereye açılması olmuştur.27 14 Aralık’ta Brüksel’de
düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansı’nın 11. toplantısında “Ekonomik ve Parasal Politika” başlıklı 17. fasıl müzakerelere
açılmış, böylelikle AB müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 15 olmuştur. Toplantıya AB Bakanı Volkan Bozkır, Ekonomiden Sorumlu
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, AB dönem başkanlığını yürüten Lüksemburg Dışişleri
Bakanı Jean Asselborn, bir sonraki dönem başkanlığını alacak olan
Hollanda adına Dışişleri Bakanı Bert Koenders ve Avrupa Komisyonu üyesi Johannes Hahn katılmıştır. Bu faslın temel amacı ise,
AB’nin ekonomi politikası, serbest rekabete dayalı açık piyasa ekonomisi prensibi ile rekabet gücünün artırılması, inovasyonun teşviki, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, büyüme ve istihdamın
artırılması gibi konularda üye ülke ekonomi politikalarının entegrasyonu olarak açıklanmıştır.28
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Zirve sonrasında, AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos, anlaşma ile
sonuçlanan bu zirve ile artık “AB ile Türkiye’nin nişanlandığını ve
yeni bir dönemin başladığını” ve Türkiye’ye vize muafiyeti noktasında verilen sözün, bahsedilen zaman çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman
da bu anlaşmayı önemli bulduğunu ve Türkiye’nin üyelik sürecine
destek verdiklerini belirtmiştir.29 Toplantı sonrasında, Johannes
Hahn, Türkiye’nin bazı AB üyelerinin hayal edemeyeceği düzeyde ekonomik performans yakalamasına değinmiştir. Ayrıca Merkez
Bankasının bağımsızlığının güçlendirilmesi adına bazı reformların
gerekli olduğuna ve bu şekilde Türkiye’nin yatırım yapılabilecek
güvenli bir ülke olabileceğine işaret etmiştir.30
Volkan Bozkır, meydana gelen bu son gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında, AB ile vize muafiyetinin gerçekleşmesi
için Türkiye’den istenen 72 düzenleme olduğunu, Geri Kabul
Anlaşması’nın imzalandığı an 11 yasal düzenlemenin tamamlanması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Bozkır’ın değindiği önemli bir
konu da, üyelik konusunda ortaya atılan “imtiyazlı ortaklık” modelinin artık gündemden kalktığı olmuştur.31
YAKINLAŞMANIN ANAHTARI: MÜLTECI KRIZI

Suriye krizinin gittikçe dramatik hal almasıyla birlikte, yıl içerisinde Türkiye’nin AB ile ilişkilerindeki önemli gündem maddelerinden birini mülteci krizi oluşturmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
5-6 Ekim’deki Brüksel ziyareti esnasında AP Başkanı Martin Schulz ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmüştür. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Erdoğan, Türkiye’nin dört yıldır
mültecilere kapılarını açmış olduğunu, Türkiye’de yaklaşık 2 buçuk
milyon mültecinin bulunduğunu ve onlar için 7,8 milyar dolar harcama yaptıklarını ifade etmiştir. Avrupa’da ise 250 bin civarında mültecinin olduğunu vurgulamıştır. Mülteci sorununu engellemek için
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ise üç önemli adımın atılması gerektiğini söylemiştir: Eğit-donat,
terörden arındırılmış bölge ilanı ve uçuşa yasak bölge ilanı. DAEŞ,
PYD, PKK gibi terör örgütlerine karşı Avrupa’nın gerekli hassasiyeti göstereceğini umduğunu söylemiştir.32 Ziyaret esnasında Juncker tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Feridun
Sinirlioğlu ve AB Bakanı Beril Dedeoğlu’ndan oluşan heyete,33
Suriyeli mülteciler için önerdiği 1 milyar avroluk plan sunulmuştur.
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, sunulan bu teklif konusunda bu aşamada bir mutabakat olmadığını ifade etmiştir.34
Hızla artan mülteci sayısı üzerine, AB nezdinde birtakım adımlar atılmaya başlanmıştır. 14 Ekim’de sığınmacı krizi gündemi ile
Brüksel’de toplanan AB Liderler Zirvesi’nde, sığınmacılar konusunda Türkiye’ye mali yardım yapılması kararlaştırılmıştır. Zirve
sonunda konuşan AB Konsey Başkanı Donald Tusk, birliğin dış
sınırlarını korumaya dair birtakım kararlar aldıklarını ve sığınmacı
krizi konusunda Türkiye’den AB’ye olan sığınmacı akışını yavaşlatma yönünde önemli bir adım olan Türkiye-AB ortak eylem planını
memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmiştir.35 Türkiye’nin işbirliği
karşılığında AB’den 3 milyar avro yardım, üyelik müzakerelerinde
birtakım fasılların açılması ve Schengen vize kolaylığını da içeren
bir dizi talebi olmuştur. Eylem planı üzerinde prensipte uzlaşılsa
da Türkiye’nin şartlarının ne ölçüde kabul edildiği konusunda net
bir açıklama olmamıştır. Almanya Başbakanı Angela Merkel, üyelik
müzakerelerinde yeni başlıkların açılması konusunda uzlaşıldığını
ifade etmiş ancak hangi başlıkların açılacağını belirtmemiştir. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise toplam yardım
miktarına dair görüşmelerin devam edeceğini, vize konusundaki
çalışmaların da hızlandırılacağını ancak bunun Ankara için “bedava
bilet anlamına gelmediğini” belirtmiştir. Nitekim Fransa, Yunanistan, Kıbrıs gibi bazı ülkeler Türkiye ile anlaşma konusunda acele
edilmemesini istemektedirler. Başbakan Davutoğlu, vize konusunda
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adım atılmadan, Geri Kabul Anlaşması’nı imzalamayacaklarını,
Geri Kabul Anlaşması olmadan da mültecilerin geçişleri ve geri iadesi konusunda bir adım atılamayacağını vurgulamıştır. AB Konseyi
Başkanı Donald Tusk ise, Türkiye’de 2 milyon mültecinin bulunduğunu belirterek, “Türkiye bize yardım ederse, biz de ona yardım
ederiz” şeklinde konuşmuştur.36 Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande ise, Türkiye’nin mülteci akınını durdurma noktasında
yapacağı yardımın, vize serbestisi için bir bahane teşkil etmediğini,
vizelerin kaldırılmasının birçok koşulun yerine getirilmesine bağlı
olduğunu ifade etmiştir.37
18 Ekim’deki Türkiye ziyareti esnasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapan
Türkiye’ye yardım edilmesi ve bu yükün birlikte üstlenilmesi gerektiğini söylemiştir. Merkel bu sorun bağlamında Türkiye’nin pek
yardım alamadığını ancak hem AB hem de Almanya olarak destekleyici olacaklarını söylemiş ve özellikle yasal göç konusunda çalışılması gerektiğini vurgulamıştır.38 Yine mülteci krizi çerçevesinde
bahsedilebilecek gelişme, 12 Kasım’da Malta’da toplanan mülteci
özel zirvesinde, Türkiye’deki mülteciler için düşünülen 6 mülteci
kampı için Türkiye’nin istediği 3 milyar avro yardım talebinin görüşülmüş olmasıdır. Almanya’nın 534 milyon, Fransa’nın 386 milyon,
İngiltere’nin 410 milyon, Avrupa Komisyonu’nun 500 milyon, Hırvatistan’ın 7,3 milyon, İrlanda’nın 28,5 milyon avro vereceği açıklanmıştır.39 Zirve öncesinde BM Genel Sekreter Yardımcısı İsveçli Jan
Eliasson, en fazla mülteciyi ülkesine kabul eden Türkiye, Lübnan ve
Ürdün’ün daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır.40
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da
Türkiye’nin desteği olmadan mülteci krizinin aşılamayacağını vurgulayarak, AB ülkeleri arasındaki mülteci krizi bağlamındaki güven
eksikliğinden dolayı AB’nin geleceğinden kaygı duyduğunu belirtmiştir. Bu sebeple bir an evvel Avrupa’nın bu mülteci krizine çözüm
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bulması gerektiğini, bunun için de Türkiye ile işbirliği yapılmasının
önemini vurgulamış, bu sebeple de Türkiye ile müzakerelerde yeni
başlıkların açılmasına destek vereceğini ifade etmiştir.
G20 Zirvesi sonrası mültecilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada Erdoğan, pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olan bu
mültecilere yardım etme konusunda daha fazla çaba gösterecekleri
hususunda anlaştıklarını ifade etmiştir. Ayrıca Erdoğan’ın önemli
bir vurgusu da, terör olayları ile mülteci krizinin aynı görülmemesi
yönünde olmuştur. Bu ikisi arasında bağ kurma çabalarının, insani
sorumluluktan kaçma bahanesi olduğunu söylemiştir.41
1915 OLAYLARI VE AB

AB ve Türkiye ilişkileri, 1915 olayları bağlamında oldukça hareketli bir yıl geçirmiştir. 1915 olaylarının yıldönümü öncesinde,
Mart ayında AP’de en çok temsilcisi bulunan grup konumundaki
merkez sağ Avrupa Halk Partisi (EPP) Siyasi Meclisi kabul ettiği
“Ermeni Soykırımı ve Avrupa Değerleri” başlıklı karar metninde, “soykırım”ın tanındığı ve kınandığını belirtmiştir. Metinde,
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi ve ikili ilişkilerin Avrupa’ya yakışır hale getirilmesi çağrısında bulunulmuştur.
Türkiye’nin de sözde “Ermeni soykırımını tanıması” çağrısında bulunulmuş ve bunun iki halk arasında tarihi barış için bir başlangıç olabileceği ifade edilmiştir.42 Akabinde, bir AB üye ülkesi olup,
1975 yılında 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımış olan Güney
Kıbrıs Parlamentosu 2 Nisan’da, sözde “Ermeni soykırımı”nı inkâr
edenlere 5 yıl hapis veya 10 bin avro para cezası öngören yasayı
onaylamıştır. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, alınan bu kararı tanımadıklarını ifade etmiştir.43
15 Nisan’da AP, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendiren
kararı oyçokluğuyla kabul etmiştir. Bu durum Türkiye’de çeşitli liderlerce tepkiyle karşılanmıştır. Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye-AB
ilişkilerinin gelişmesine engel çıkarmakla tanınan AP, daha önce
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de denediği gibi, 1915 olayları konusunda yeniden tarih yazmaya
heveslenmiştir” diyerek sert tepki göstermiştir. AB Bakanı Volkan
Bozkır da AP’nin aldığı bu kararın hukuki gerçeklerle bağdaşmadığını ve bu kararın Türkiye ve Türk milleti açısından yok hükmünde
olduğunu ifade etmiştir.44 Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Soykırım gibi geçmişte kesinlikle olmamış bir şeyi mutlak gerçek gibi
Türkiye’ye kabul ettirmeye çalışanlar, beyhude yere uğraşıyorlar”
sözleriyle bu duruma tepki göstermiştir.45
1915 olaylarıyla ilgili olarak Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bir başka durum, 23 Nisan’da bir AB üyesi olan Avusturya
Parlamentosu’nda temsil edilen partilerin imzaladığı ortak bildiriyle, 1915 olaylarının “soykırım” olarak nitelendirilmesi ve Türkiye’ye
geçmişiyle yüzleşme çağrısında bulunulmasıdır. Sembolik bir nitelik taşıyan bu bildiriye Türkiye, Viyana Büyükelçisi’ni geri çekerek
cevap vermiştir.46 Hemen ardından 24 Nisan’da Almanya Meclisinde yapılan bir oturumda milletvekillerinin çoğu “soykırım” vurgusu
yapmıştır. Meclis Başkanı Norbert Lammert, “Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nda tüm dünya kamuoyunun
gözleri önünde cereyan edenler bir soykırımdı” şeklinde açış konuşmasını yapmıştır.47 Berlin Katedrali’nde düzenlenen “Ermenilere,
Süryanilere ve Pontus-Rumları’na uygulanan soykırımı anma” adlı
törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, “Ermenilerin kaderi 20. yüzyıla dehşet veren bir şekilde damgasını vuran
toplu kıyım, etnik temizlik, tehcirler ve soykırım tarihi için bir örnektir” sözleriyle ilk kez “soykırım” ifadesini kullanmıştır. Çanakkale
Savaşları’nın 100. yıldönümü sebebiyle düzenlenen Barış Zirvesi’nde konuşan Erdoğan ise, “Bizim Ermeni toplumuyla bir sorunumuz yok. Sorun bu işi bir istismar vesilesi yapan, bir siyasi rant
meselesi haline getiren Ermeni diasporasıyladır” demiştir.48
1915 olayları ile ilgili Türkiye’nin ve AB üyesi ülkelerin bu
olaylara bakışları konusunda yaşadıkları uyuşmazlık şüphesiz

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

üyelik süreci açısından da önemli bir engel teşkil etmektedir. Örneğin, Avusturya’da yayımlanan Der Standart gazetesine konuşan
Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes
Hahn, Türkiye’nin “soykırım” ifadesini kullanan ülkelere sert tepkilerinin Avrupa karşıtı bir söyleme yol açtığı ve AB üyelik sürecinde
olumsuzluk teşkil ettiğini vurgulamıştır.49
1915 olaylarıyla ilgili bir başka gelişme ise, Belçika Başbakanı
Charles Michel’in 18 Haziran’da hükümet adına yaptığı açıklamayla, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıdıklarını ifade etmesidir.
Türk Dışişleri Bakanlığı bu duruma, “Tarihimizi haksızca itham
eden, tarihi gerçekleri ve Türk milletinin hafızasını hiçe sayan bu
kararı şiddetle kınıyoruz” şeklinde cevap vermiştir.50
TERÖR EYLEMLERI VE GÜVENLIK
ALANINDAKI GELIŞMELER

Terör eylemleri 2015’te Türkiye ve AB ilişkilerini ve gündemini etkileyen gelişmelere sahne olmuştur. Paris’te Fransız mizah
dergisi Charlie Hebdo binasına 7 Ocak’ta gerçekleştirilen saldırılar bu çerçevede yaşanan ilk önemli gelişmedir.51 17 kişinin
yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı, maskeli üç
kişinin gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili olarak Başbakan Davutoğlu, hiçbir gerekçenin böyle bir saldırıyı mazur gösteremeyeceğini
söyleyerek saldırıyı kınamıştır. 2011’de Hz. Muhammed’in karikatürlerinin yayımlanması üzerine kundaklama girişimine uğrayan Charlie Hebdo saldırısı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ise,
“Dini ve kültürel farklılıkları düşmanlık gerekçesi olarak sunma
girişimleri karşısında hepimizin ortak tavır sergilemesi büyük
önem taşımaktadır” diyerek tepki göstermiştir.52 12 Ocak’ta, Paris’te saldırıyı protesto amacıyla düzenlenen “Cumhuriyet Yürüyüşü” etkinliğine katılan Davutoğlu AB’ye sitemde bulunmuştur.
Davutoğlu, Paris’teki bu yürüyüşe katılmaktaki amacının, bu
terör saldırısını istismar edip Müslümanlara yönelecek saldırılar
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karşısında Avrupa’nın asırlardır çok kültürlü, çok dinli bir kıta
olması sebebiyle Avrupa’ya İslam’ın bu kıtanın en asli unsuru olduğu ve İslam-Hristiyanlık gerginliği yaratarak aslında Avrupa
kültürüne ihanet edildiği gerçeğini hatırlatmak olduğunu söylemiştir. Ayrıca Davutoğlu, eğer Türkiye’nin AB üyeliğine bu kadar
karşı çıkılmamış olsaydı bu kültürel gerilimlerin de bu derece olmayacağını vurgulamıştır.53
Paris saldırıları sonrasında Brüksel’de bir araya gelen AB
Dışişleri Bakanları, 28 üye ülke arasında istihbarat paylaşımı için
yöntemler bulma ve radikal İslamcı grupların oluşturduğu tehditten etkilenen Müslüman ülkeleri de bu işbirliği içerisine dahil etme
üzerinde anlaşmışlardır. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini, ilerleyen süreçte terörle işbirliğini artırmak amacıyla,
Türkiye, Mısır, Yemen, Cezayir ve Körfez ülkelerinin de bulunduğu
bazı ülkelerle ortak projeler başlatacaklarını ifade etmiştir.54
20 Temmuz’da Şanlıurfa/Suruç’ta bir DAEŞ militanı tarafından
gerçekleştirilen ve 32 kişinin yaşamını yitirdiği katliam Türkiye-AB
ilişkilerini etkileyen bir diğer terör eylemi olmuştur. AB Dışişleri
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, AB’nin
terör tehdidinin üstesinden gelebilmek için Türkiye dahil tüm bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla işbirliğine devam edeceğini belirtmiştir.55 Mogherini, Suruç saldırısının hem Suriye’deki şiddetten
kaçan Suriye halkının hem de onlara kapılarını cömertçe açmış olan
Türk halkının acılarını artırdığını belirtmiştir.56
7 Haziran seçimleri ve özellikle Suruç saldırısı sonrası Türkiye’de gittikçe artan terör eylemleri, büyük umutlarla sürdürülen çözüm sürecini sekteye uğratmıştır. Gün geçtikçe artan
terör eylemleri, Türk asker ve polisine yönelik gerçekleştirilen
eylemler çözüm sürecinin tüm kazanımlarını ortadan kaldırmıştır. AB bu konuda çözüm sürecinin devam ettirilmesi gerektiği
yönünde beyanlarda bulunmuştur. Dışişleri Bakanı Çavuşoğ-
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lu ile görüşen Mogherini, çözüm sürecinin devam ettirilmesinin
önemini vurgulamış, terör gruplarının süreci heba etmemesi ve
ateşkes halinin korunması gerektiğini belirtmiştir.57 Ardından,
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Komisyon Başkanı
Jean-Claude Juncker’in Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde,
özellikle DAEŞ’e karşı olmak üzere terörle mücadeledeki desteklerini bildirdiğini ve PKK’ya karşı atılan adımlarda orantılılık gerektiğini ifade etmiştir.58 Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası
ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn,
AB Bakanı Volkan Bozkır ve HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “AB, Türkiye’nin, tartışmasız bir şekilde kınanması gereken terörizmin her türünü engelleme ve bunlara karşılık verme hakkını tanımaktadır. Ancak bu karşılık orantılı, hedefe yönelik olmalı ve ülkedeki demokratik siyasi
diyaloğu tehlikeye sokmamalı” demiştir.59
11-14 Ağustos tarihlerinde, Volkan Bozkır Avusturya, Almanya ve İngiltere’ye ziyaretlerde bulunmuş ve Türkiye’nin
terörle mücadelesini anlatmış, bölgenin güvenlik ve istikrarı için teröre karşı Türkiye’ye destek olunmasının öneminden bahsetmiştir. Bozkır, Hahn ile görüşmesinde, PKK,
DAEŞ ve DHKP-C gibi Türkiye’ye yönelik tehdit içeren örgütlerle ilgili gelişmeleri ve Türkiye’nin AB’den beklentilerini ifade etmiştir.60 Bozkır, “Avrupa’da dostlarımız olduğuna
inanıyoruz ve bu dostlarımızdan da beklentilerimiz var” sözleriyle destek beklentilerini ifade etmiştir.61 Bozkır, Hahn’ın
ardından Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı
Michael Roth ile görüşmüştür. Roth’un vurgusu da terörle mücadelede Türkiye’nin yanında oldukları ancak çvvözüm sürecinin devam etmesi yönünde olmuştur.62 Devam eden terör olayları üzerine
çözüm sürecinin devam edemeyeceğine yönelik söylemler üzerine, 15 Eylül’de AP’nin en büyük iki grubu Hristiyan Demokratlar
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ve Sosyal Demokratlar’ın dışında Liberaller, Yeşiller ve Avrupa
Birleşik Solu biraraya gelerek Türkiye’de barış sürecine tekrar dönülmesi çağrısında bulunulmuş, Türkiye’nin demokrasi alanındaki kazanımlarının tehlike altında olduğundan bahsedilmiştir.63
18 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret eden Merkel’in vurguladığı hususlardan birisi de terör konusu olmuştur. Türkiye’nin bugün DAEŞ,
PKK ve DHKP-C terör örgütlerinin faaliyetleriyle karşı karşıya
kaldığını ifade eden Merkel, terörle mücadele bağlamında gerek
Türkiye-Almanya gerekse de Türkiye ile Avrupa arasında işbirliğini
artırma noktasında hemfikir olduklarını belirtmiştir. Davutoğlu ise
özellikle Suriye meselesi ile ilgili olarak DAEŞ’e karşı mücadelede
Almanya’nın da Türkiye ile aynı doğrultuda hareket etme yaklaşımından dolayı memnun olduğunu ifade etmiştir.64
13 Kasım’da Fransa tekrar terör eylemleriyle karşı karşıya kalmıştır. Fransa-Almanya dostluk maçının yapıldığı futbol stadı
yakınlarında meydana gelen patlamalarla ilgili olarak Erdoğan,
“Terörün dini, milleti, ırkı, vatanı yoktur” diyerek tepki göstermiştir.65 Bu olaylar sonrasında Fransa Meclisi, eylemlerin ardından üç aya kadar uzatılabilecek olağanüstü hal yasa tasarısını
kabul etmiştir. Buna göre, güvenlik güçleri herhangi bir şüphe
durumunda arama yapabilecektir. Bu durum, Türkiye’nin terör
eylemleri üzerine hazırladığı iç güvenlik yasasını eleştiren Avrupa
ülkelerinin Fransa için aynı tepkiyi göstermediği ve bu anlamda
çifte standardı temel alan bir politika izledikleri şeklinde yorumlara sebep olmuştur. Nitekim Türkiye’nin iç güvenlik yasasıyla ilgili
olarak daha evvel, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils
Muiznieks, bundan “derin endişe” duyduğunu ifade etmiş, AP
Başkanı Schulz ise bu durumun müzakere sürecine yansıyacağı
uyarısını yapmıştı.66
15-16 Kasım tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi sonrasında Erdoğan, Suriye krizi ve terör
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konusunda önemli açıklamalarda bulunmuştur. Halkını katleden
bir lider olarak, Suriye’nin geleceğinde artık Beşşar Esed’in yerinin olmadığını belirtmiştir. Paris’teki terör saldırılarını kınayarak,
G20’nin en önemli sonuçlarından birisi olarak, liderlerin terörizmle mücadele konusunda ayrım gözetmeksizin, güçlü bir duruş sergilemeleri olduğunu vurgulamıştır. Küresel barış ve istikrar sağlanmadan küresel ekonomik ilişkilerden bahsedilemeyeceği, dolayısıyla
da G20 ülkelerinin küresel istikrarı olumsuz etkileyen sorunları
görmezden gelme lüksünün bulunmadığını ifade etmiştir.67
EKONOMIK, TICARI GELIŞMELER VE ENERJI KONUSU

Başbakan Davutoğlu’nun 15 Ocak’taki Brüksel ziyareti esnasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmesinde,
Gümrük Birliği anlaşmasının revize edilmesi konusu ve ABABD arasında devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı’nın (TTIP) geleceği meseleleri ele alınmıştır. Davutoğlu,
TTIP’ye Türkiye’nin de katılmasının büyük önem taşıdığını, vize
serbestisine yönelik görüşmelerin de yakın zamanda tamamlanmasını umduklarını ifade etmiştir.68
16-17 Mart tarihlerinde Avrupa Komisyonu’nun Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic TANAP
temel atma törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
Temel atma töreni dışında, Sefcovic’in ziyaretindeki gündem
maddelerinden bir diğeri, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu sürecinin başlatılması olmuştur. Bu kapsamda, AB ve Türkiye arasında yılda en az bir kez olmak üzere bakanlar düzeyinde
toplantılar yapılması kararlaştırılmıştır. Bu girişimin katılım müzakerelerini tamamlamak ve desteklemek için yürütüleceği taraflarca vurgulanmıştır.69
30 Mart’taki Slovenya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan,
iki ülkenin 1 milyar doların üzerinde bir ticaret hacminin olduğunu vurgulamış ancak bunun yeterli olmadığını ve daha da
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artırmak için yeni adımların atıldığını belirtmiştir. Türk Eximbank tarafından verilecek destek ile Slovenya ile birlikte Karadağ’da
bir hidroelektrik santral kurmak istediklerini söylemiştir. Ayrıca
Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı turist sayılarındaki artışı da vurgulamıştır. THY’nin haftanın her günü bir sefer düzenlediğini ve bunu
haftada 10’a çıkarma konusunda adım attıklarını belirtmiştir. İki
liderin görüşmeleri sonrasında, Slovenya Altyapı Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında enerji konusunda işbirliğine yönelik niyet mektubu ile Slovenya Girişimcilik, İnovasyon,
Kalkınma, Yatırım ve Turizm Ajansı ile Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) arasında iyiniyet anlaşması imzalanmıştır. Daha sonra Türkiye-Slovenya İş Forumu’na katılan
Erdoğan, iki ülke arasındaki ileri seviyedeki siyasi ilişkilerin ekonomik alana da yansıması temennisinde bulunmuştur.70
Slovakya ziyareti esnasında Erdoğan, iki ülkenin 2013’te 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefini koyduklarını ve 2014
sonu itibarıyla iki ülke arasındaki ticaretin 1.4 milyar dolar olarak
gerçekleştiğini belirtmiştir. Erdoğan bu hedefin yakalanabileceğine
olan inancını belirtmiş ve özellikle enerji, savunma sanayii, bilim,
teknoloji gibi alanlarda işbirliklerinin artırılmasını vurgulamıştır.
Türkiye’nin Slovakya’ya vize uygulamadığını ve bunun da etkisiyle 2014’te 137 bin Slovak vatandaşın Türkiye’yi ziyaret ettiğini, AB’nin vizeleri kaldırması durumunda Türkiye’den Slovakya’ya
gidenlerin sayısının da önemli derecede artacağına inandığını dile
getirmiştir. Daha sonra Türkiye-Slovakya İş Forumu’na katılan
Erdoğan, işbirliğini yatırımları artırma noktasında da geliştirmenin
önemine vurgu yapmıştır. Türk işadamlarının Slovakya’daki yatırımlarının 31 milyon dolar seviyesinde, Slovak girişimcilerin ise
Türkiye’deki yatırımlarının 14 milyon dolar seviyesinde olduğuna
dikkat çekerek, bu rakamları iki ülke ilişkilerinin derinliğine yakışacak şekilde artırma çağrısında bulunmuştur.71
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Önemli ekonomik gelişmelerden bir diğeri, 20 Mart’ta Gümrük
İşbirliği Komitesi’nin 47. Toplantısı’nın Ankara’da gerçekleştirilmiş
olmasıdır. Toplantıda ele alınan konular, Birlik Gümrük Kodu’na
dair kaydedilen gelişmeler, Türk Gümrük İdaresi’nde ve mevzuatında son dönemde yapılan değişiklikler, menşe kurallarına ilişkin
gelişmeler, AKÇT (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) ürün listesinin güncellenmesi, gümrük alanında yürütülen teknik yardım
projeleri, Gümrükler 2020 Programı olmuştur.72
Önemli ekonomik gelişmelerden bir diğeri, AB Bakanı Volkan
Bozkır’ın 7 Nisan’da gerçekleştirdiği Budapeşte ziyaretidir. Enerji
güvenliği konusunun ele alındığı toplantı sonrasında açıklama yapan Bozkır, Türkiye’nin kendi arz güvenliğini sağlarken AB’nin arz
güvenliğine de katkı yapmayı amaçladığını ifade etmiş, TANAP’ın
önemine vurgu yapmıştır.73
8-9 Nisan tarihlerinde Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin
34. Toplantısı Volkan Bozkır ve AB tarafından çok sayıda temsilcinin katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Genel olarak ele
alınan konular, Türkiye-AB ilişkileri, AB’ye Katılım İçin Ulusal
Eylem Planı, AB İletişim Stratejisi, vize muafiyeti süreci ve temel
haklar olmuştur.74 9 Nisan’da Schulz’un Ankara ziyareti esnasında
Çavuşoğlu, Schulz ile görüşmesinde vize muafiyeti konusundaki
beklentilerinin altını çizmiştir. TTIP ve Gümrük Birliği’nin yeniden müzakere edilmesinin gerekliliği belirtilmiştir.75 27-28 Nisan
tarihlerinde ise Brüksel’de, Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin 32.
Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Gümrük Birliği’nin işleyişini etkileyen mevzuat ve uygulamalar ile tarafların Gümrük Birliği çerçevesinde karşılaştıkları sıkıntılar ele alınmıştır.76
Önemli ekonomik gelişmelerden bir diğeri, 12 Mayıs’ta Brüksel’de bir araya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Avrupa
Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström
arasında Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin (GB) güncellenmesi
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yönünde alınan karardır. Bu kapsamda öngörülen, taraflar arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amaçlanırken,
GB’nin kapsamının tarım, hizmetler ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülmektedir. Tarımsal ürünlerde
Türkiye’nin ihracatının yüzde 56,5’ini gerçekleştirdiği 10 ülkenin
arasında 5 AB üyesi ülke de bulunmaktadır. 2014 rakamlarıyla,
Türkiye’nin genel ihracatındaki artış yüzde 3,9’da kalırken, gıda
ve tarımda ihracat yüzde 6,1 artarak 18 milyar doları geçmiştir.
Ağaç ve orman ürünleri de dahil edildiğinde Türkiye’nin ihracatının 20 milyar doları aştığı belirtilmektedir. Yine genel ithalatta yüzde 3,7 azalma olurken, gıda ve tarım ithalatı yüzde 10,9
artarak 12,4 milyar doları aşmıştır. Tarım ve gıda, 5 milyar 590
milyon dolarlık dış ticaret fazlası vererek ülke dış ticaret dengesine
önemli katkı sağlamıştır.77 GB’nin revize edilmesiyle genel olarak,
GB’nin işleyişindeki mevcut sorunların giderilmesi ve Türkiye ve
AB arasında ekonomik açıdan daha geniş bir entegrasyonun sağlanması hedeflenmektedir.78
2015’in ilk altı ayındaki rakamlara baktığımızda ise, 28 AB üyesi ülkenin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracat, 2014’ün ilk yarısına
göre yüzde 12 artış göstererek 41 milyar avroya ulaşmıştır. Aynı dönem içerisinde AB’nin Türkiye’den yaptığı ithalat da yüzde 12 artarak 30,2 milyar avroya ulaşmıştır. Ocak-Haziran 2015 döneminde
AB’nin Türkiye ile ikili ticaretinde vermiş olduğu fazla, 2014’teki
9,6 milyar avro seviyesinden 10,8 milyar avro seviyesine çıkmıştır.
Bu şekilde Türkiye, ABD, Çin, İsviçre ve Rusya’dan sonra AB’nin
en büyük beşinci ticaret ortağı olmuştur.79
TÜİK verilerine göre, 2014 yılında AB ülkelerine olan toplam
ihracatımız 68,5 milyar dolar iken, toplam ithalatımız ise 88,7
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin dış ticaretinde ilk
20 sırada bulunan ülkeler arasında AB üyesi olan ülkelerin payları
şu şekildedir:
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İhracat
(bin dolar)

2015*

2014 İthalat
(bin dolar)
15.147.423 Almanya

/

2015*

2014

Almanya

11.090.185

17.586.939

22.369.476

İngiltere

8.943.502

9.903.172 İtalya

8.797.148

12.055.972

İtalya

5.640.950

7.141.071 Fransa

6.503.406

8.122.571

Fransa

4.810.206

6.464.243 İspanya

4.526.516

6.075.843

İspanya

3.932.464

4.749.584 İngiltere

4.622.256

5.932.227

Hollanda

2.577.929

3.458.689 Yunanistan

1.574.591

4.043.839

Romanya

2.363.171

3.008.011 Belçika

2.618.590

3.863.892

Belçika

2.123.339

2.939.108 Hollanda

2.353.352

3.517.164

Polonya

1.920.159

2.401.689 Romanya

2.210.464

3.363.233

2.455.515

3.082.128

Polonya

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
* Kasım ve Aralık ayı rakamları dahil değildir. İlk 20 ülke ifadesi sadece 2014 yılı göstergeleri
için geçerlidir.

2015 yılındaki önemli ekonomik gelişmelerden bir diğeri de, 16
Ekim’de 44 Avrupa ülkesinin temsil edildiği Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde (EUROCHAMBRES) daha önce Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya’nın sahip olduğu, büyük üyeler başkan yardımcılığı koltuğunun 2016’dan itibaren Türkiye’ye
de verilmesinin oybirliği ile kabul edilmesidir. Bu kararla TOBB,
EUROCHAMBRES daimi başkan vekilliğine seçilmiştir. Böylece,
EUROCHAMBRES ilk kez AB üyesi olmayan bir ülkeyi, büyük
ülkelerle aynı statüye getirmiştir. Bu karar üzerine TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Türk özel sektörü adına
bu başarıdan gurur duyduğunu ve bu kararın, Türkiye’nin Avrupa
ekonomisiyle bütünleşme çabalarının kurumsal düzeyde somut bir
başarısı olduğunu ifade etmiştir.80
G20 sonrasında AB, Türkiye’yi Avrupa’nın enerji üssü yapacak üç
projeye destek vereceğini açıklamıştır. Bu projeler, Türk Akımı’nın
doğurduğu ve Yunanistan’dan Avusturya’ya uzanacak Tesla boru
hattı, Hazar doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak olan Trans-Anadolu
doğalgaz boru hattı (TANAP) ve Azeri-Türkmen doğalgazını
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Türkiye’ye taşıyacak olan Trans-Hazar boru hattı (TCP) olarak öne
çıkmaktadır. AB bu projeleri öncelikli ilan ederek, Türk Akımı’na
yönelik mesafeli duruşunu yumuşatmıştır. AB’nin onayı sonrası,
G20 Zirvesi esnasında kararlılık mesajı veren Erdoğan ve Putin’in
15 Aralık’ta Kazan’da bir araya gelerek anlaşmayı imzalamaları beklenirken,81 24 Kasım’da Suriye sınırında Türk hava sahasını ihlal
eden Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası82 gerilen Türk-Rus
ilişkileri sebebiyle, her iki taraf yetkilileri 15 Aralık’taki Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın gerçekleşmeyeceğini açıklamıştır.83

Kaynak: A Haber web sayfası

2015 İLERLEME RAPORU

AB Komisyonu’nun 10 Kasım’da yayınladığı İlerleme Raporu,
Türkiye ekonomisinde iç ve dış dengesizliklerin devam ettiğini ve
kapsamlı yapısal reformların, parasal ve mali politikalarda ayarlamaların gerekli olduğunu ifade etmektedir. Rapor aynı zamanda, yüksek
cari işlemler açığının, Türkiye’nin küresel şartlarda kırılganlığını artırdığını, enflasyonun görece yüksek devam ettiğini belirtmektedir.84
Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından açıklanan raporda ayrıca, Türkiye’nin reform hızını yavaşlattığı, insan hakları ve temel özgürlükler noktasındaki çabalarının yeterli olmadığı vurgulanmıştır. Hahn, AB’nin Türkiye’de artan şiddet
olaylarının sona ermesi ve çözüm sürecine geri dönülmesini bekle-
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diğini ifade etmiştir. Mülteci kriziyle ilgili olarak, Türkiye’nin 2 milyondan fazla mülteciye insani yardımda bulunduğunu vurgulayan
Hahn, Türkiye ile AB’nin ortak fırsat ve zorlukları paylaştığını ifade
etmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye ile dış ilişkiler, güvenlik politikaları, terörizme karşı mücadele, enerji, ticaret ve ekonomik ilişkiler gibi
tüm alanlarda ortak çıkarlar bağlamında işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etmiştir. Kıbrıs konusunda anlaşmaya giden
görüşmelerin üyelik sürecini de hızlandıracağını belirtmiştir. Üyelik
sürecinde Türkiye’nin önemli eksiklikleri olarak basın özgürlüğü ve
internet hukukundaki eksiklikleri gösterilmiştir.85
Bu eleştiriler karşısında AB Bakanlığı bir açıklama yapmış,
eleştirilerin özellikle hukukun üstünlüğü ve yargı, ifade, toplanma ve basın özgürlüğü noktasında yoğunlaştığını belirtmiştir. Bu
alanlarda yer alan eleştirilerin bazılarının Türkiye’nin reform çalışmalarını yeterince yansıtmadığı ve demokratik hukuk devletlerinde olması gereken özgürlük-güvenlik dengesini dikkate almadığı vurgulanmıştır.86
SONUÇ

2015 yılı Türkiye-AB ilişkileri açısından oldukça hareketli
geçmiştir. Karşılıklı ziyaretler ve toplantılar çerçevesinde oldukça
yoğun bir trafiğe sahne olmuştur. Özellikle Arap Baharı süreci ile
birlikte Suriye krizinin yol açtığı mülteci krizi 2015 yılında çok
daha dramatik bir hal almıştır. Türkiye’yi etkilediği kadar olmasa
da Avrupa ülkeleri de bu mülteci akınından etkilenmeye başlamıştır. Bu durum ise AB’yi Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmeye ve bu sorun bağlamında işbirliği arayışlarına yöneltmiştir. Bu
anlamda mülteci krizi Türkiye-AB ilişkilerinde hemen hemen her
temasta gündeme gelmiştir. Özellikle 2015 sonlarında Türkiye-AB
ilişkileri daha verimli gelişmelere sahne olmuştur. Mülteci akınını
durdurmayı kabul eden Türkiye, bunun karşılığında vize muafiyetinin uygulamaya geçmesi ve müzakere sürecinde bazı fasılların

309

3 10

/

T ürkiye ’ nin Avrupa B irliği P olitikası 2015

açılması noktasında aşama kaydetmiştir. Bu yılın en somut çıktısı 17. faslın açılması olmuştur. Türkiye ve AB arasında özellikle
mülteci krizi bağlamında cereyan eden bu süreç kimi eleştirileri de
beraberinde getirmiş, özellikle Avrupa’da aşırı sağ partilerden ciddi
tepkiyle karşılanmıştır. Ayrıca yine mülteci krizi bağlamında Türkiye ve AB arasında yapılan bu anlaşmalar, her iki taraf açısından
da ilişkilerin bir pazarlık konusu olduğuna dair birtakım eleştirileri
beraberinde getirmiştir.
İlişkilerde önemli gündem maddelerinden birisi de 1915 olayları ve bunun Avrupa Parlamentosu (AP) dahil çeşitli Avrupa ülkelerinin parlamentoları tarafından tanınması ve “soykırım” olarak
nitelendirilmesi olmuştur. Türkiye’nin verdiği sert tepkiler, AB tarafınca Türkiye’nin üyelik sürecini riske soktuğu şeklinde algılanmış ve Türkiye’ye bu anlamda uyarılarda bulunulmuştur.
Gündemi meşgul eden önemli meselelerden bir diğeri şüphesiz
terör eylemleri ve güvenlik bağlamında tarafların görüş alışverişleri
olmuştur. Gerek Türkiye’de 2015 yılı içerisinde gerçekleşen eylemler gerekse Avrupa’da gerçekleşen eylemler tarafların temaslarında
vurguladıkları konular olmuştur. Bu anlamda taraflar terörizmle
mücadele noktasında sık sık işbirliği mesajları vermişlerdir. Türkiye’de artan PKK eylemleri sebebiyle askıya alınan Çözüm Süreci ile
ilgili olarak AB yetkilileri her fırsatta barış sürecine devam edilmesi
uyarısında bulunmuşlardır. Kıbrıs konusu da bu yıl sonuna doğru
çözüm bağlamında önemli aşamalar kaydetmiş olup, AB yetkilileri
Kıbrıs’ta barış sürecini destekleyeceklerini ifade etmişlerdir.
Ekonomik ve ticari gelişmeler çerçevesinde de 2015 dinamik
bir yıl olmuştur. Gerek AB üyesi ülkelerle ikili dış ticarette gerekse
Gümrük Birliği kapsamında önemli gelişmeler katedilmiştir. Yine
de ziyaretler esnasında da dile getirildiği gibi Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinde her daim daha fazla potansiyeli yakalamak
mümkündür ve bunun hedeflenmesi gerekmektedir. 2015 sonunda

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

Türkiye-Rusya arasında yaşanan uçak düşürme krizi ile önemi daha
da ortaya çıkan enerji arzı güvenliği konusunda da özellikle doğalgaz boru hattı projeleri noktasında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Ancak bahsedilen bu kriz bu konuda iyi başlayan ilişkileri 2015
sonunda şimdilik sonuçsuz bırakmıştır.
Son olarak 2015 İlerleme Raporu’nu ele aldığımızda rapor, doğası gereği eleştirileri bünyesinde barındırmıştır. Mülteci krizi bağlamında Türkiye’nin rolü ile ilgili övgülere de yer verilmiştir. Genel
olarak basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi noktalarda Türkiye birtakım eleştiriler almıştır.
KRONOLOJI
12 Ocak

Davutoğlu, Paris’teki Charlie Hebdo saldırısını protesto
amacıyla düzenlenen “Cumhuriyet Yürüyüşü” etkinliğine
katıldı.
12 Ocak
Davutoğlu Berlin’e bir ziyaret gerçekleştirerek Merkel’le
görüştü.
15 Ocak
Başbakan Davutoğlu, başbakan olarak Brüksel’e ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
3-4 Mart
Davutoğlu Portekiz’i ziyaret etti.
4 Mart
AP’de en çok temsilcisi bulunan grup konumundaki merkez sağ Avrupa Halk Partisi (EPP) Siyasi Meclisi kabul ettiği
sözde “Ermeni Soykırımı ve Avrupa Değerleri” başlıklı karar
metninde, “soykırım”ın tanındığı ve kınandığını belirtti.
16-17 Mart
Avrupa Komisyonu’nun Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic TANAP temel atma törenine katılmak üzere Türkiye’ye geldi.
19-20 Mart
Volkan Bozkır’ın katılımıyla Ankara’da Türkiye-AB Karma
Parlamento Komisyonu’nun 76. toplantısı yapıldı.
30 Mart-1 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovenya, Slovakya ve Romanya’ya sırasıyla ziyaret gerçekleştirdi.
2 Nisan
Güney Kıbrıs Parlamentosu sözde “Ermeni soykırımı”nı inkar edenlere 5 yıl hapis veya 10 bin avro para cezası öngören
yasayı onayladı.
7 Nisan
AB Bakanı Volkan Bozkır Budapeşte’yi ziyaret etti.
8-9 Nisan
AP Başkanı Martin Schulz Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
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15 Nisan
23 Nisan

30 Nisan
18 Mayıs
18 Haziran

12 Mayıs

7 Temmuz
11-14 Ağustos
11 Eylül
5-6 Ekim

14 Ekim
16 Ekim
18 Ekim
10 Kasım
12 Kasım
29 Kasım
14 Aralık

AP, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendiren kararı
oyçokluğuyla kabul etti.
Avusturya Parlamentosu’nda temsil edilen partilerin imzaladığı ortak bildiriyle, 1915 olayları “soykırım” olarak
nitelendirildi.
Brüksel’de, Türkiye-AB Ortaklık Komitesi’nin 123. toplantısı gerçekleştirildi.
Brüksel’de Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 53. toplantısı
yapıldı.
Belçika Başbakanı Charles Michel hükümet adına yaptığı
açıklamayla, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıdıklarını
ifade etti.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström
Brüksel’de bir araya geldi.
AB Bakanı Volkan Bozkır, 7 Haziran seçimleri sonrasında
ilk kez, Strasbourg ve Brüksel’de temaslarda bulundu.
Volkan Bozkır Avusturya, Almanya ve İngiltere’ye ziyaretlerde bulundu.
Donald Tusk göreve gelişi sonrasında ilk kez Kıbrıs’a ziyaret
gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’e ziyaret gerçekleştirerek,
AP Başkanı Martin Schulz ve AB Konseyi Başkanı Donald
Tusk ile görüştü.
Mülteci krizi gündemi ile Brüksel’de AB Liderler Zirvesi
toplandı.
TOBB, EUROCHAMBRES daimi başkan vekilliğine
seçildi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye’ye bir ziyaret
gerçekleştirdi.
AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu’nu yayımladı.
Malta’da mülteci özel zirvesinde Türkiye’nin istediği 3 milyar avro yardım talebi görüşüldü.
Brüksel’de AB-Türkiye Zirvesi düzenlendi.
Brüksel’de düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansı’nın 11. toplantısında “Ekonomik ve Parasal Politika”
başlıklı 17. fasıl müzakerelere açıldı.
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TÜRKIYE’NIN RUSYA VE
KAFKASYA POLITIKASI 2015
ÖZGÜR TÜFEKÇI
Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

GIRIŞ

Küresel siyasette var olan demografik, ekonomik
ve jeopolitik sorunlara rağmen Rusya, SSCB dönemindeki gücüne
kavuşmak ve o dönem kendisine bağımlı olan Orta Asya, Kafkasya
ve Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki nüfuzunu tekrar ele geçirmek
için elinden gelen tüm stratejik hamleleri yapmaktadır. Bu stratejik
yönelim günümüzde kendisini daha çok yumuşak güç uygulamaları şeklinde gösterse de Rusya yer yer askeri güç kullanmaktan da
imtina etmemektedir. Diğer tarafta, 2000’li yıllar ile birlikte iç ve
dış politikasında önemli açılımlar gösteren, bölgesel bir güç olabilmenin ötesine geçmeye çalışan, uluslararası sorunlara müdahil olup
çözüm önerisi getirme amacı taşıyan bir Türkiye bulunmaktadır.
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SSCB’nin yıkılmasını takiben Orta Asya ile Kuzey ve Güney
Kafkasya’da iki ülke arasında başlayan nüfuz rekabeti, her şeye rağmen iki ülkenin işbirliği geliştirmelerinin önüne geçmemiş, 2015
yılının son aylarında ortaya çıkan ve ilişkilerin yeniden tanımlandığı sürece kadar iki ülke rekabetin gölgesinde ama dostça bir ilişki yürütmüştür. Bahse konu rekabet ve dostluk Türkiye’nin hem
Rusya ile ikili hem de özellikle Kafkasya ile bölgesel ilişkilerinde
ilişkinin niteliğini belirleyici bir rol oynamıştır. Bu makalede bu
anlamda Türkiye’nin 2015 yılında yürüttüğü Rusya ve Kafkasya
politikasının önceki yıllarda yaşanan gelişmelerin gölgesinde nasıl
bir seyir gösterdiği incelenecektir.
AVRASYA EKONOMIK BIRLIĞI VE ETKILERI

2015 yılına girerken Avrasya önemli bir gelişmeye sahne olmaktaydı. Kökleri 1995 yılında Rusya ve Belarus arasında imzalanan
Gümrük Birliği Anlaşması’na dek uzanan ve hayata geçirilmesi
için Mayıs 2014 tarihinde Rusya, Kazakistan ve Belarus tarafından imzaları atılan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Ekim 2014’te
Ermenistan’ın, Aralık 2014’te de Kırgızistan’ın katılımları sonucunda 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Daha önceki bütünleşme hareketlerine paralel olarak Avrasya Ekonomik Birliği’nin
de Avrasya coğrafyasındaki ülkelerin pek çoğunu kapsayacak şekilde, Avrupa Birliği’ne benzer uluslarüstü bir birlik olması hedeflenmekte ve birlik üyeleri arasında mal, hizmet, sermaye ve işgücü dolaşımının serbest hale gelmesi planlanmaktadır. Avrupa Birliği’nden
ilham alan ve ortak bir pazar yaratma arzusu içinde olan birliğe
yönelik sert eleştirilerin hem birliğin hedeflediği coğrafyadan hem
de Batı dünyasından geldiği görülmektedir. Bu anlamda en sık rastlanan eleştirinin Rusya’nın Sovyetler Birliği’ni yeniden inşa etmek
istediği yönünde olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin Avrasya Ekonomik Birliği’ne yönelik ilk tepkileri bu eleştirilerin tersine oldukça iyimser bir ton taşıdığı için
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Türkiye’nin de birliğe katılması veya en azından gözlemci statüsü
alması gündeme gelmiştir. Hatta bu konuda Putin, Türkiye’nin durumu için şunları söylemiştir:
Türkiye daha önce de Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği veya
üyelik ihtimalini dile getirmişti. Başta Türkiye’nin bu isteği Türkiye’nin AB üyelik sürecini hızlandırmak amacıyla AB’ye baskı yapma çabası olarak algılanmıştı. Ama sonra Ankara daha pragmatik
yaklaşım sergilemeye başladı. Türkiye Ukrayna’daki kriz yüzünden
uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayı reddetti, Rusya ile
ticari-ekonomik işbirliğini genişleterek karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerini kullanmaya hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca
1 Aralık’ta gerçekleşen Türkiye ziyaretim sırasında Güney Akım
boru hattının rotasının değiştirilip Türkiye üzerinden geçeceğini
açıkladık. Ek olarak Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği Türkiye
için ticari-ekonomik alanda çok büyük fırsatlar tanıyacak.1

Her ne kadar özellikle Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan
Nazarbayev’in ve Putin’in Türkiye’nin birliğe katılımına yönelik yoğun çağrıları olsa da ya da 170 milyonluk bir nüfusa ve 2,7
trilyon dolarlık bir ekonomik hacme sahip birliğin Türkiye için
oldukça önemli bir pazar olacağı önplana çıkarılmaya çalışılsa da
Türkiye’nin dış politika anlayışı Avrupa Birliği’ni ve Batı dünyasını
önceleyen bir eğilime sahiptir. Ayrıca 2015 yılı içinde gerçekleşen
diğer gelişmeler bunun ne kadar isabetli olduğunun da altını çizmiştir. Bu anlamda bu gelişmelerin ne olduğuna geçmeden önce
şu noktaya değinmek gerekmektedir; Rusya’nın Avrasya Ekonomik
Birliği’nin ruhuna aykırı bir davranış sergileyerek Ukrayna iç savaşının doğrudan bir tarafı olarak ortaya çıkması birliğe ve Rusya’ya
karşı hem Türkiye’de hem de diğer bölge ülkelerinde soru işaretleri
oluşmasına sebep olmuştur.
Bu bağlamda Avrasya Ekonomik Birliği’nin ilk ümitsiz duruma
düşürdüğü ülkenin Ermenistan olduğunu görmekteyiz. Ermenistan
Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 10 Ekim 2014 tarihinde birliğe katılım anlaşmasını imzaladığında AEB’nin Ermenistan ekonomisine
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bir-iki yıl içinde olumlu katkı sağlaması umudu içindeydi. Fakat
Rusya’nın yaşamakta olduğu kriz sebebiyle birliğe üye ülkeler aradıklarını bulamamış durumdadırlar. Bu anlamda 2015’in ilk yarısında Ermenistan’ın Rusya’ya ihracatı yüzde 47, Kazakistan’a ihracatı yüzde 33 ve Belarus’a ihracatı yüzde 30 azalmıştır. Bu durumla
doğru orantılı olarak AEB ülkeleri arasındaki ticaret hacminin de
2014 yılına kıyasla yaklaşık üçte bir daraldığı görülmektedir.2
Avrasya Ekonomik Birliği’nin ilk yılında hayal kırıklığı yaşayan bir diğer ülke olarak Belarus’u görmekteyiz. 2015 yılının ilk
6 ayında Belarus’un Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle yapmış
olduğu ticaret 2014 yılının aynı döneminde gerçekleşen ticaretten
2,5 milyar dolar daha azdır. Bu noktada suçlu tarafın Rusya olduğunu dile getiren Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei temel
sorunu şöyle özetliyor: “AEB oyuncak değildir fakat Rusya birliği
bu şekilde görmektedir.”3
Ülke

Ocak-Haziran 2014

Ocak-Haziran 2015

Rusya

18.345,2

14.417,6

Belarus

7.991,2

5.312,8

Kazakistan

3.540,8

2.674,3

Kırgızistan

226,5

162,9

Ermenistan

141,1

92,9

Tablo 1: AEB içindeki ticaret oranları (milyon dolar)

4

Bu açıdan bakıldığında AEB’nin Rusya tarafından SSCB’yi diriltmek adına atılan bir adım olduğu yönündeki eleştirilerin defaatle Rusya tarafından inkar edilmiş olması ortada var olan gerçeği
olumsuzlamamaktadır. Birlik şu ana kadar geçen zaman içinde
istenilen ekonomik gelişmeyi gösteremezken, buna ek olarak Rusya’nın keyfi politikalarından muzdarip ülkelerin ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.
Bu bilgiler ışığında bakıldığında Türkiye’nin AEB politikasının
gelişmelere itidalli yaklaşmak yönünde gerçekleştiği görülmektedir.
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Birliğin imzalarının atılması aşamasında özellikle Kazakistan ve
Rusya tarafından birliğe davet edilen ve birlik içerisine dahil edilmesi en çok istenen ülke olarak Türkiye’nin öne çıkması her ne
kadar Türkiye’nin omuzlarına yüklenen bir sorumluluk olarak görülse de pratikteki uygulama ters yönlü olmuştur. Bunun nedeni
Türkiye’nin AEB’ye yönelik politikasını iki unsur üzerine oturtmuş
olmasıdır. Birinci unsur AEB’nin ekonomik yönüdür. Daha önce
de belirtildiği üzere AEB 170 milyonluk bir nüfusa ve 2,7 trilyonluk bir ekonomik hacme sahiptir. Ayrıca Rusya ve Kazakistan dolayısıyla önemli miktarda petrol ve doğalgaz rezervlerini içerisinde
barındırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye AEB ülkelerinin her biriyle ekonomik ilişkilerini mümkün mertebe geliştirme
emelleri içindedir ve bu gelişimin rakamlara da olumlu yansıdığı
görülmektedir. Fakat AEB temel anlamda bir gümrük birliği uygulamasıdır. Bu nedenle uluslararası hukuk açısından Türkiye’nin halihazırda Avrupa Birliği ile oluşturmuş olduğu Gümrük Birliği’nin
yanı sıra aynı anda Avrasya Ekonomik Birliği’nin gümrük birliği
uygulamasına katılması mümkün değildir.
Türkiye’nin AEB’ye yönelik geliştirmiş olduğu dış politikanın
diğer unsuru siyasal temellerdir. Her şeyden öte birlik içerisinde
yer alan ülkelerden birisinin Ermenistan olması Türkiye’yi böyle bir
gümrük birliği uygulaması içine girmekten alıkoymaktadır. Türkiye’ye yönelik tarihten gelen suçlamaları dolayısıyla Ermenistan ile
ticari ve siyasi ilişkilerin olmaması buna mukabil böyle bir birlik
içerisinde olmaktan dolayı bu ilişkilerin kurulmak zorunda kalınması Türkiye’nin tercih ettiği bir durum değildir. Türkiye bunu Avrupa Birliği içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile de
tecrübe etmektedir. AB’nin bir oldubitti ile GKRY’yi içine alması
ile Türkiye’nin bu ülkeye uygulamakta olduğu ambargo, fasılların
açılması ve müzakere edilmesi sürecinde karşısına bir engel olarak
çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla Ermenistan gibi bir ülkenin birlik
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içerisinde olması Türkiye’nin katılım noktasında isteksiz olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Diğer bir sebep olarak da böyle
bir birliğin Türkiye’nin Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerine olumsuz
yönde etki edecek olmasıdır. Hem bir Gümrük Birliği olması ve
hem de ileriki dönemlerde siyasal bir birlik olarak ortaya çıkması
ihtimali Birlik içerisinde yer alacak Türki Cumhuriyetler üzerinde
Türkiye’nin etki düzeyini azaltacaktır. Siyasal bir birlik olarak ortaya çıkması durumunda Türkiye’nin etki çevresi oluşturmak noktasında tarihi rakibi Rusya ile çıkar çatışmaları yaşaması yüksek bir
ihtimaldir. Bundan dolayı Türkiye, Rusya politikasını belirlerken
ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine önem vermekte ancak siyasal ilişkilerin oluşturulması sürecinde hep itidalli davranmayı tercih
etmektedir. AEB ile ilişkilerde de bunun tezahürünü görmekteyiz.
UKRAYNA SAVAŞI VE YAPTIRIMLAR

Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya’ya yönelik dış politikasına etki
eden bir diğer önemli olay 2013 yılında başlayan Ukrayna savaşıdır.
2013 yılının sonlarına doğru Ukrayna hükümetinin Avrupa Birliği
ile Ortaklık Anlaşması’nı imzalamaması sonucu başlayan ayaklanmalar Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle sona ermiştir. Ukrayna’nın
savaş üzerinden istikrarsızlaştırılması bölgenin de istikrarsızlaşmasına ve sürekli bir çatışma ortamının Geniş Karadeniz Havzası’na hakim olmasına sebep olmuştur. Bu anlamda Türkiye, içinde olduğu
bölgenin istikrarsızlaşmasından etkilendiği için politika geliştirme
ve müdahil olma eğilimi göstermesindeki diğer etken Kırım nüfusunun yüzde 12’sini Kırım Tatarlarının oluşturması ve Kırım Tatarlarının hamisinin Türkiye olmasıdır. İlhak öncesinde Türkiye’nin
tutumunun karşıt yönde olduğunu dönemin Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay şu sözlerle net olarak ifade etmiştir: “Kırım’ı Türkiye’nin bir parçası olarak mütalaa ediyoruz… Kırım Türklerinin
geçmişte yaşadığı acıları tekrar yaşamamaları için konuyu hassasiyetle ve yakından takip ediyoruz… Kırım bizim için çok önemli.
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Orada yeni haksızlıklar olmaması için de şu anda Türkiye aktif şekilde devrededir.”5
Akabinde dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 2 milyona yakın Kırım vatandaşının Ukrayna’dan ayrılıp ayrılmama hususunda karar verecekleri referandumun geçersiz olduğunu ve Türkiye tarafından tanınmayacağını açıklamış ve sorunun Ukrayna’da
yaşayan tüm grupların katılımıyla ve ulusal uzlaşıyla ancak toprak
bütünlüğü ve siyasi egemenlik çerçevesinde çözülmesini istediklerini kaydetmişti. Davutoğlu, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü esasında çıkacak bir kararı veya süreci destekleriz, onun dışındaki kararların bizim açımızdan geçerliliği olmaz” diye konuşmuştu.6 Fakat
tüm bu açıklamalara rağmen Türkiye 2015 yılında da 2014 yılında
olduğu gibi Rusya ile ilişkilerini riske atmamayı tercih etmiştir.
Bu anlamda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa
Birliği kadar sert olmasa da Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını Kırım
Türklerinin can ve mal güvenliklerini garanti altına almak bağlamında eleştirmiş fakat Rusya ile önemli bir yakınlaşma içinde
olmasından dolayı da derinleşen ikili ekonomik ilişkilerini riske
atmamak adına Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmamıştır. Türkiye’nin Rusya’ya yönelik atmış olduğu bu dış politika adımına rağmen Rusya ile kurmakta olduğu siyasi ilişkilerde yaşanan dalgalanmalar 2015 yılı içinde çeşitli dönemlerde Ukrayna savaşı ve Kırım
üzerinden devam etmiştir.
Bu anlamda siyasi ilişkilerde yaşanan dalgalanmalara verilebilecek
en somut örneklerden bir tanesi Erivan’da düzenlenen 1915 olaylarını anma törenlerine Putin’in bizzat katılmasıdır. Putin, Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki törenlere katılmadan önce bir mesaj yayımlamış ve “24 Nisan 1915 insanlık tarihinin en trajik ve dramatik
olaylarından biriyle bağlantılı, kederli bir tarih: Ermeni halkının
soykırımı”7 demiştir. Putin’in bu tavrı Türkiye’de anında yankı bulmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin’i kınamış ve
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kendisine kırgın olduğunu dile getirmiştir.8 Erdoğan akabinde “Rusya’nın Kırım politikasını eleştirmiş ve Rusya’nın Kırım, Lugansk,
Donetsk konusunda hesap vermesi gerektiğini”9 söylemiştir.
Siyasi ilişkilerin yaşamış olduğu bu dalgalanma göstermektedir ki
Türkiye, Rusya’nın yakın çevre üzerinde tekrar hakimiyet kurma girişimlerine dengeleyici diplomatik karşılıklar vermek suretiyle oldukça
temkinli yaklaşırken karşılıklı ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi sayesinde Rusya kartını hem kendi kalkınması için hem
de bölgesel güç olma politikasını desteklemek için kullanmaktadır.
SURIYE SAVAŞI: BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKILER

Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan bu asimetrik gelişim o kadar dikkat çekici bir hal almıştır ki, Suriye iç savaşı sürecinde Türkiye ve Rusya oldukça farklı çözüm önerilerine sahip farklı
kutuplar olsalar da ekonomi ile ilgili konularda Avrupa Birliği’nin
rakibi olarak birlikte hareket edebilmişlerdir. Örneğin bahsi geçen
iç savaş sırasında farklı kamplarda olan taraflar enerji konusunda
Avrupa Birliği için önemli bir adım olan Güney Akım projesini
karşılıklı olarak aldıkları bir karar ile iptal etmiş ve yerine Türk
Akımı projesinin gerçekleştirileceğini ilan etmişlerdi.10 Aslında bu
Batı dünyasının Ukrayna krizi sonrası Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara Türkiye’nin destek vermemesinin bir ödülüydü fakat
Türkiye-Rusya ilişkilerinde siyasi ve ticari konuların ne kadar farklı
şekilde ele alındığının da net bir göstergesi olmuştur.
Suriye’deki iç savaş, Mart 2011’de Esed yönetimindeki hükümet
ile muhalif güçler arasındaki çatışmalarla başlamıştır. Bu süreçte iç
savaş sebebiyle on binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca
kişi evsiz kalmış ya da savaştan kaçarak Türkiye, Ürdün, Irak ve
Lübnan gibi ülkelere sığınmışlardır. Bilindiği üzere Suriye’de yaşananlar, Arap Baharı olarak adlandırılan halk hareketlerinin devamıdır. Aralık 2010’da Tunus’ta hükümet karşıtı gösterilerle başlayan
halk hareketleri, kısa sürede pek çok Ortadoğu ve Kuzey Afrika
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ülkesine sıçramıştır. Suriye bu noktada diğer ülkelerden farklı bir
örnektir. Zeynel Abidin bin Ali, Muammer Kaddafi ve Hüsnü
Mübarek gibi yöneticilerin sahip oldukları gücü ellerinde tutamadıkları bir ortamda Esed, Rusya, Çin ve İran gibi bölgesel ve küresel
güçlerin desteğiyle hala iktidarda bulunmaktadır.
Suriye’deki iç savaşa yönelik olarak bölgesel ve küresel güçlerin
her birinin farklı siyasi, ekonomik ve stratejik çıkarları bulunmasından ötürü sorunun çözümü noktasında görüş ayrılıklarının var
olduğu bilinmektedir. Bu anlamda ABD, AB, Arap devletleri ve
Türkiye Suriye’de Esed karşıtı bir tavır sergilerken Rusya, İran
ve Çin, genel olarak Esed yanlısı bir politika benimsemişlerdir.11
Özellikle Rusya ve Çin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki rolleri bu noktada bir dengenin oluşması açısından
ehemmiyet taşımaktadır. Özellikle Suriye ile Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminden süregelen yakın ilişkileri dolayısıyla Rusya’nın önemli bir müttefiki olduğu bilinmektedir. Soğuk Savaş döneminde Suriye sahip olduğu stratejik konum
dolayısıyla SSCB için önemli bir üs olarak işlev görmüştür. Özellikle Suriye, Ortadoğu’ya müdahil olabilme aracı olarak yıllarca
SSCB’nin yakın müttefiki rolünü üstlenmiştir. Bu rol Soğuk Savaş
sonrası dönemde de devam etmiştir.12 Arap Baharı’nın bir uzantısı
olarak Suriye’de 2011’de ortaya çıkan durumu Soğuk Savaş sırasında ABD’nin uyguladığı çevreleme politikasına benzeten Rusya
bu nedenle mevcut iç savaşta Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak Esed’i desteklemiş ve tüm müdahale planlarına karşı
çıkmıştır. Bu anlamda Rusya yıllar sonra Ortadoğu’ya dönmüş ve
doğrudan inisiyatif alarak birçok noktada Türkiye’nin benimsemiş
olduğu politika ile çatışan politikalar benimsemiştir.13
Bu bağlamda Suriye’de ortaya çıkan durum, Rusya’nın Soğuk
Savaş’tan kalma Tartus askeri üssünü ve dolayısıyla Suriye’deki varlığını koruma amacıyla, 2008 yılında Güney Osetya’yı Gürcistan’dan
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fiili olarak ayırması, 2014 yılında Kırım’ı Ukrayna’dan ayırması
politikalarının bir devamı olarak SSCB döneminde hakim olduğu
coğrafyaya geri dönebilme politikasının bir tezahürüdür.
Türkiye ise genel olarak NATO ile uyumlu bir politika benimseyerek sivil halkın bu mevcut iç savaştan daha fazla mağdur olmaması için girişimlerde bulunmuş ve sınırın diğer tarafında kendi
güvenliğini tehdit edecek oluşumların ortaya çıkmasına da engel olmak için politikalar geliştirme amacı içinde olmuştur. Bu perspektiften görülmektedir ki, Türkiye ve Rusya ekonomik ilişkilerinin
etkilenmesine hiçbir durumda izin vermezken birçok siyasi konuda
karşıt politikalar geliştirmekten çekinmemektedir.
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

2005

2006

2007

2008

2009

İhracat

2010

2011

2012

2013

2014

İthalat

Tablo 2: Türkiye’nin Rusya’ya İhracatı ve İthalatı (2005-2014) (Değer: bin dolar)

24

14

4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tablo 3: Türkiye’nin Rusya’dan Enerji İthalatı (milyar dolar)14

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

Türkmenistan
Rusya
Irak
S. Arabistan
Azerbaycan
Kazakistan
Libya
İran
0

5

10

15

20

25

30

Tablo 4: 2010-2013 Yılları Arası Türk Müteahhitlerin
En Çok İş Aldığı Ülkeler (yüzde)15

Yukarıdaki tablolardan görüleceği üzere, Türkiye ve Rusya arasında 1990’lı yıllara hakim olan rekabet söyleminin tersine, 2000’li
yıllarda geliştirilen işbirliği ve stratejik ortaklık söylemi bağlamında
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından tam bir altın çağ yaşanmıştır. Bu süre zarfında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yüzde
17,3 artarak 31,2 milyar dolara yükselmiştir. Türk Akımı ve Mavi
Akım gibi projelerle hem Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacı karşılanırken hem de Avrupa’ya satılacak önemli miktarda gaz Türkiye üzerinden geçmek suretiyle Türkiye’nin bir enerji merkezi olarak ortaya çıkması bu süreçte planlanmıştır. Rusya’dan gelen turist sayısının
yıllık ortalama 4 milyon rakamlarına ulaşmasının yanı sıra 30’dan
fazla Türk şirketinin Rusya’da 700’ün üzerinde mağaza açması da
yine bu dönemde görülmüştür.
Fakat siyasi konularda yaşanan çıkar çatışmalarına rağmen sarsılmayan ekonomik ve ticari ilişkilerin derinden sarsıldığı ve özellikle kısa vadede iki taraf için de olumsuz etkileri olacak bir döneme girilmesine sebep olacak gelişme 24 Kasım 2015 sabah 09.24’te
gerçekleşti. Saat 09.20 civarında Hatay Yayladağı bölgesinde Türk
hava sahasını ihlal eden bir Rus uçağı beş dakika içerisinde 10 kez
ikaz edilmesine rağmen Türk hava sahasını ihlal etmeye devam
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ettiği için angajman kuralları çerçevesinde saat 09.24’te Türkiye’nin
bölgede hava devriye görevinde bulunan iki adet F-16 uçağı tarafından düşürülmüştür.
Bu durumun ilişkilere yönelik ilk etkisi 25 Aralık’ta
Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) alt organı
olan Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmak üzere
Türkiye’ye gelmesi daha önceden planlanmış olan Rusya Dışişleri
Bakanı Sergey Lavrov’un ziyaretini iptal etmesi şeklinde olmuştur.
Akabinde Rusya’dan bu fiilin çok ciddi sonuçlar doğuracağı yönünde açıklamalar gelmiştir. Bu kapsamda uçağın düşürülmesinin
ardından ilk 24 saat içinde Lavrov, Rus vatandaşlarının Türkiye’ye
gitmemesi yönünde çağrı yapmış; Akdeniz’deki Rus donanması, savaş uçağının düşürüldüğü kuzeybatı Suriye bölgesi açıklarına hava
savunma sistemi S-300 füzelerini taşıyan savaş gemilerini göndermiş; Rusya, Türkiye sınırındaki operasyonların da artarak devam
edeceğini ifade etmiş; Rus milletvekilleri, 1915 olaylarının “Ermeni
soykırımı” olduğunu inkar edenlerin cezalandırılması yönünde yasa
teklifini Meclise getirmiş ve Rus piyasa düzenleyicisi kamu kuruluşu Rosselhoznadzor, Rusya’nın Türkiye’den beyaz et alımını 1 Aralık’tan itibaren durduracağını açıklamıştır.16
Suriye krizi sürecinde Esed’i iktidarda tutup tutmama noktasında yaşanan rekabet Rusya’nın DAEŞ’e yönelik operasyonlar başlatma söylemi altında Esed rejimiyle ortak hareket ederek muhalifleri
bombalaması ve bu kapsamda da bölgede çoğunlukla Türkmenlerin
yaşadığı Bayırbucak’taki Acısu, Fırınlık, Gımam ve Kızıldağ bölgelerine yoğunlaşması Türkiye tarafında tepkiyle karşılanmış ve Başbakan Ahmet Davutoğlu Rusya’yı şu sözlerle kınamıştır:
Birincisi, sivil halka karşı yapılan her türlü saldırıya karşıyız. İkincisi, sınır boylarımızda yeni mülteci dalgası oluşturacak saldırılara
zaten karşıyız. Üçüncüsü de Bayırbucak Türkmenleri asırlarca orada yaşamış kardeşlerimizdir diğer Suriyeliler gibi. Onlara dönük
bu barbarca saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz ve bu konuda da
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herkesi duyarlı davranmaya bir kez daha davet ediyoruz. “Teröre
karşı mücadele veriyoruz” iddiasıyla oradaki Türkmen, Arap, Kürt
kardeşlerimize dönük yapılan katliamları da kimse meşru kılamaz.17

Yükselen tansiyon 2000’li yıllar ile birlikte başlayan işbirliği ve
stratejik ortaklığı 1990’lı yıllardaki karşılıklı güvensizlikten kaynaklanan diyalogsuzluk ve diyalogsuzluktan kaynaklanan güvensizlik
sarmalına geri götürmüştür.18 Tarih boyunca rekabet eden iki ülke
çok nadir olarak gerçekleşen bir çıkar çatışması sonucunda 2003 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Irak tezkeresini reddetmesi
üzerine yoğunlaştırdıkları ilişkilerini yine bir siyasi kriz ile başlangıç
noktasına geri döndürmüş durumdadırlar. Aslında Putin’in 2004
yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti 500 yıldır lider düzeyinde
Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ilk ziyaret olarak tarihe geçerken, genel beklenti stratejik partnerlik kurulmasından ziyade ekonomik
ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasıydı ki, bunu da taraflar
başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş ve dış ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yönünde hedefler belirlenmeye başlanmıştı.19
24 Kasım olayıyla görülmüştür ki, iki ülkenin çıkarlarının çatışmaması durumu çok fazla sürmemiştir.
Bu bilgiler ışığında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin geleceğinin ne Soğuk Savaş ne de Soğuk Savaş sonrası 1990’lı yıllara dönmesi beklenmektedir. Halihazırda Ukrayna krizi nedeniyle
ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar ve bütçesinin önemli bir kısmını oluşturan petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki
sert düşüş nedeniyle Rus ekonomisi 2014’ten bu yana ekonomik
krizle boğuşuyor. Rusya Federal İstatistik Bürosu Servisi’nin açıkladığı verilere göre, 2015 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralan Rus
ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 4,6, üçüncü çeyrekte ise geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 küçülmüş durumdadır.20 Bu
açılardan bakıldığında yaşadığı ekonomik krizden dolayı sıkıntı
içinde olan vatandaşlarının ilgi odağını başka yöne çekmek, 2008
Gürcistan ve 2014 Ukrayna zaferlerinden sonra Suriye’de de aynı
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yönlü bir zafere ulaşmayı beklerken karşılaştığı onur kırıcı duruma yönelik sessiz kalması durumunda ortaya çıkacak prestij kaybını önlemek için şu aşamada maksimum tepkiyi vermeye çalışması
olağan karşılanabilecek bir Rusya’nın kısa vadede de bu tepkisini
devam ettirmesi beklenmektedir.
Bu noktada makalenin başından beri ifade edilen sağlam ekonomik ilişkilerin de zarar göreceği dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda
Türkiye’nin Rusya tarafından uygulanan yaptırımlardan etkilenme
oranının düşük olacağını da belirtmek gerekir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) Rusya’nın uyguladığı ekonomik yaptırımların 2016’da Türkiye’nin büyüme oranını binde 3 ile binde 7 oranı
arasında geriletebileceğini açıklamıştır. Ayrıca Ekonomiden Sorumlu
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek şu açıklamayı yapmıştır:
Rusya ile yaşanan krizin en kötü senaryoda Rusya ile sıfır ilişki olsa
bile bunun etkisi 9 milyar dolar olur. Biz Rusya ile krizi tırmandırmak istemiyoruz, bu gerilimin etkisi GSYH’nin yüzde 0,3-0,4’ü
civarında olabilir. Rusya’dan dönen tarım ürünlerinin yüzde 80’ini
başka pazarlara yönlendirdik. İşlenmemiş gıdanın enflasyona baskısı çok güçlü; buna dönük yapısal önlemler alma noktasındayız;
Rusya’nın almadığı gıdanın iç pazara verilmesinin konjonktürel,
geçici etkisi olabilir. Enflasyonu tek haneye düşürmek için verimliliği ve üretimi artıracak adımları atmamız gerekiyor.21

Yaptırım anlamında bir başka dikkat çeken husus Türkiye’nin
doğalgaz üzerinden Rusya’ya olan bağımlılığıdır. Türkiye doğalgaz
ihtiyacının neredeyse tamamını ithal etmekte ve bu ithalatın yüzde 85’i Rusya, Azerbaycan ve İran’dan yapılmaktadır. Bu anlamda
dört boru hattı bahsi geçen ülkelerden doğalgazı Türkiye’ye getirmektedir. Bunlar Rusya’nın elinde olan Batı Hattı ve Mavi Akım,
Azerbaycan ve İran hatlarıdır. Bu boru hatları arasında en düşük
kapasiteye sahip olan 6,6 milyar metreküp ile Azerbaycan hattıdır.
Onu 10 milyar metreküp ile İran hattı takip etmektedir. Rusya’nın
hakim olduğu hatlar ise sırasıyla Batı Hattı 14 milyar metreküp,
Mavi Akım ise 16 milyar metreküptür.22 Daha önce Güney Akım’ın
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iptal edilerek yerine Türk Akımı’nın yapılacak olmasının açıklanması ile ilişkilerin üst düzeye taşınması süreci 24 Kasım krizi akabinde iptal edilmiş ve Türk Akımı kısa vadede planlanan çalışmalar
arasından çıkarılmıştır. Şu aşamada Rusya’nın doğalgaz kesimine
yönelik bir politika geliştirme düşüncesi hayata geçirilmiş değildir.
Bu durum söz konusu olsa bile, Türkiye de bu anlamda yeni açılımlar geliştirmekte; Katar ile LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) alımı için
anlaşmalar yapmakta, ayrıca 2010 yılından beri ilişkilerinin bozuk
olduğu İsrail ile yakınlaşma içerisine girmektedir.

Tablo 5: Türkiye’nin Doğalgaz İthalatı (milyar metreküp)23

Tablo 6: Türkiye’nin Doğalgaz İthalat Kapasitesi ve 2014 İthalatı
(milyar metreküp)24
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Bu şartlar altında Türkiye’nin Kafkasya ülkeleri ile ilişkileri de
önemli bir parametre olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle Rusya’nın uyguladığı yaptırımlar arasında Türkiye’den Rusya’ya ve Orta
Asya’ya giden TIR’ların gümrüklerde bekletilmesi yer almaktadır.
Bu gelişmeye cevap olarak TIR’ların Gürcistan-Azerbaycan-Hazar
Denizi üzerinden Kazakistan, Türkmenistan’a ve ardı ülkelere taşınması alternatifi devreye sokulmuştur. Bahsi geçen hat üzerinde kısa
sürede iyileştirmeler yapılmış, Türkmenistan ikinci bir Türkmen
gemisini Hazar’da hizmete sokmuş, Azerbaycan ise Kazakistan ve
Türkmenistan’a giden TIR’ların transit ücretlerinde yüzde 40, Hazar Denizi’nden RO-RO gemileri ile yapılan taşıma işleminde ise
yüzde 20 indirim yapmıştır.25 Çok kısa zamanda üretilen bu çözüm pratikte Türkiye’nin Güney Kafkasya’da yer alan üç devletten
ikisi ile sahip olduğu ilişkilerin ne kadar sağlıklı olduğunu göstermek açısından önemlidir. Bu yaklaşımın kökenlerini 2002 sonrası
Türkiye’yi yönetenlerin Avrasya genelinde ve Kafkasya özelinde
sahip oldukları yeni coğrafya tasavvurunda bulabilmekteyiz.
Bu anlamda Davutoğlu’nun geçmişte dile getirdiği söylem bu
yeni coğrafya tasavvurunu net olarak gözler önüne sermektedir:
Türkiye’nin bulunduğu coğrafik konum diğer merkezi ülkelerin
sahip olmadığı özellikleri Türkiye’ye katar. Örneğin, Almanya bir
merkezi ülkedir fakat Avrupa’da bir merkezi ülke olarak Asya ve
Afrika’dan uzaktadır. İran, Asya’da bir merkezi ülkedir fakat Avrupa ve Afrika’dan uzaktadır. Kapsamlı bir bakış açısıyla görülecektir ki Türkiye hem Asya hem Avrupa ülkesidir aynı zamanda
Doğu Akdeniz aracılığıyla Afrika’ya da çok yakındır. Böyle eşsiz
özelliklere sahip olan bir ülke katiyen pasif bir dış politika izleyemez. Türkiye ne sadece iki noktayı birbirine bağlayan bir köprü,
ne bir ileri uç ülkesi, ne de İslam dünyası ile Batı arasında bulunan sıradan bir ülkedir.26

Bu kapsamda Türkiye için merkez ülke olmanın gereklerinden birini yerine getirmek adına odaklanılan bölgelerden birisi de
Kafkasya’dır. Kafkasya’yı Asya’nın derinliğine ulaşabilmek anla-
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mında ilk kilit bölge olarak ele alan yeni tasavvur bu yaklaşımını
Gürcistan ve Azerbaycan üzerine temellendirirken Ermenistan ile
de yakınlaşma düşüncesini hepten yok saymamıştır. Fakat bu noktada Azerbaycan ile olan ilişkilerin çok farklı temellerinin olduğu
unutulmamalıdır. “Bir Millet, İki Devlet” söyleminin ayakları üzerinde şekillenen yakınlık iki ülkenin sahip olduğu yoğun tarihi ve
manevi ilişkilere dayanmaktadır. 2015 yılı içerisinde de değişmeyen
bu ilişki düzeyinin yeni gelişme ve irade bildirimleri ile daha da
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geleceği ile ilgili Türkiye’nin sahip olduğu vizyonu Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu Bakü’de iş dünyasına
seslenirken şöyle özetlemiştir:
Bugün Rusya ilişkilerinde geçtiğimiz zorlu süreçte de Azerbaycan
ile kurduğumuz yakın diyaloğun, büyük bir önemi var. Biraz daha
bu perspektifi somut ekonomik projelere indirmeye başlarsak, biz
Pekin, Bakü, Boğaziçi, Brüksel, bütün bu Asya koridorunda, hem
enerji hem ulaşım hatlarının, Türkiye ile Azerbaycan’ın omurgasını
teşkil ettiği bir eksende gelişmesini arzuluyoruz. Ulaşım hatlarının
geliştiği her yerde de aynen İpek Yolu gibi geçmişte, ticaret hatları
da gelişir. İstiyoruz ki bütün bu coğrafya, bizim gönül coğrafyamızı
da barındırdığı için bu coğrafya üzerinde akan ticaret, bu coğrafya
üzerinde akan petrol ya da doğalgaz bu coğrafya üzerinde seyreden
hızlı trenler, lojistik hatlar, havaalanları Türkiye ile Azerbaycan’ın
merkezini oluşturduğu bir omurga etrafında şekillensin.27

Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerde de Rusya faktörü ön
plandayken planlanan projeler genellikle Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 2000’li yıllarda Türkiye
ile Rusya arasında tansiyonu yükselten önemli olaylardan birinin
Rusya-Gürcistan savaşı neticesinde Güney Osetya’nın bağımsızlığını kazanması olduğu unutulmamalıdır. Bu süreçte Türkiye, Rusya ile karşı karşıya gelmek pahasına Ukrayna iç savaşında olduğu
gibi Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü savunmuştur ve devam eden
dönemde de Gürcistan ile ilişkilerini geliştirmekten yana bir po-
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litika benimsemiştir. Uluslararası sistemin doğasından ötürü Gürcistan için Türkiye ile ilişkilerin ehemmiyeti oldukça hayatidir. Bu
durum Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Anna Dolidze tarafından şu şekilde dile getirilmektedir:
Türkiye ve Gürcistan arasındaki mevcut ilişkiler çok yakın. Böyle
bir destekçi ülkemiz olduğu için çok mutluyuz. Ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel ilişki alanlarımız çok geniş. Dileriz ki gelecekte ilişkilerimiz daha yüksek seviyeye gelir.28

Bu bağlamda Türkiye, Gürcistan’ı Avrupa’ya entegrasyon ve
NATO’ya üyelik yolunda desteklemektedir. Hatta Karadağ’ın Aralık 2015 başında NATO’ya katılması için davet edilmesi üzerine
Türkiye, Gürcistan’ın da NATO’ya katılması sürecinin kısaltılmasına yönelik açıklamalarda bulunmuştur. Bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında geliştirilen üçlü ilişkiler hem
ekonomik hem siyasi hem de askeri alanlarda ilerletilmektedir. Bu
anlamda en önemli gelişme Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesidir. Bu demiryolu hattı Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinden
Gürcistan’ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Türkiye’nin
Kars şehrine ulaşarak Avrupa’dan Çin’e demir yoluyla kesintisiz yük
taşınmasını mümkün hale getirecektir. Böylece Avrupa ile Orta
Asya arasındaki yük taşımalarının tamamının demir yolu aracılığıyla gerçekleştirilmesinin önü açılacaktır. BTK hizmete girdiğinde,
orta vadede yıllık 3 milyon ton yük taşınması hedeflenirken 2034
yılında bu rakamın 16 milyon 500 bin ton yük ve 1 milyon 500 bin
yolcu olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.
Türkiye’nin jeopolitik etki alanını genişletme arzusunun bir
tezahürü olan bu demiryolu projesi yine aynı motivasyon üzerinden bölgedeki askeri işbirliğini artırmak için girişimlerde bulunulmasına da sebep olmaktadır. Bu anlamda önemli girişimlerden bir
tanesi Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında yürütülen Üçlü
Savunma Bakanları Toplantılarıdır. 2015 yılı içinde üçüncüsü
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gerçekleştirilen bu toplantı kapsamında bölgesel ve küresel diyaloğun önemine vurgu yapılmış ve bu üç ülke arasında geliştirilmiş
olan diyalog kanallarının diğer ülkelere de örnek olması temennisi
dile getirilmiştir.29 Diğer bir gelişme ise yine aynı diyalog mekanizmalarının çalıştırılması kapsamında hayata geçirilen ve ilki Mayıs
2015 tarihinde gerçekleştirilen 1. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan
Silahlı Kuvvetler Komutanları Toplantısı’dır.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerine ise yine 2002 sonrası Türkiye’nin sahip olduğu yeni coğrafya tasavvuru üzerinden yaklaşmakta
fayda vardır. Çünkü ancak bu bağlamda 2009 yılı içerisinde gerçekleşen Türkiye-Ermenistan yakınlaşması anlamlandırılabilmektedir.
Fakat her ne olursa olsun Türkiye ile Ermenistan arasındaki aşılmaz
sorun sadece 1915 olayları değildir. 1915 olayları ikili ilişkilerde
Türkiye tarafını ilgilendiren bir sorunken bu ikili ilişkilerde aslında
gizli bir üçüncü taraf daha vardır ki bu da Azerbaycan’dır. Çünkü
Ermenistan-Azerbaycan arasında yer alan Dağlık Karabağ sorunu
üç ülkenin muhtemel yakınlaşması noktasında bütüncül çözümler
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim 2009 yılında gerçekleşen Türkiye-Ermenistan yakınlaşması Azerbaycan kamuoyunda
birtakım soru işaretlerinin belirmesine sebep olmuş ve Türkiye ile
dostluk ilişkilerinin sorgulanmasına yol açmıştır.
Geçmişte yaşanan bu yakınlaşma zamanla ortadan kalkmış olsa
da Ermeni entelektüelleri arasında belirli bir farkındalık ve bilinç
yaratmıştır. Bu bilinci 24 Kasım olayı sonrasında Rusya’nın Türkiye
aleyhine politikalar geliştirmesinin bir sonucu olarak 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımak adına Parlamentoya yasa teklifi verilmesine tepki veren Ermeni entelektüellerinde görebilmekteyiz.
Tepkilerini dile getiren bu entelektüellerden birisi olarak Erivan’daki Küreselleşme ve Bölgesel İşbirliği Analitik Merkezi Direktörü
Stepan Grigoryan 1915 olaylarının Rusya tarafından kullanılmasına olan tepkisini şöyle dile getirmiştir:
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Ermeniler, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin kötüleşmesini istemezler. Ermeniler, Türkiye’nin istikrarlı olmasını isterler. Sadece aptal insanlar Türkiye’nin istikrarlı olmasına karşı çıkarlar. Tarih tekrarlanmamalı. Rusya, Ermenistan’ı Türkiye’ye karşı kullanamamalı, 1915
olaylarından önce olduğu gibi. Ermenistan ile Türkiye karşılıklı pozitif adımlar atarak ve doğrudan diyalog kurarak iki ülke ilişkilerinin
üçüncü ülkeler tarafından kullanılmasını engelleyebilirler.30

Bu söyleme ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, 64. Hükümet Programı’nı açıkladığı konuşmasında
Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımların atılmaya devam edeceğini belirtmiş ve Kafkasya’daki barış ve istikrarın
sağlanmasının Türkiye için önemli bir misyon olduğunu dile getirmiştir. Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik dış politikasının 2015
yılında bu gelişmeler gözlemlenirken yine Türkiye-Rusya arasında
ortaya çıkan krizin tüm bu söylemlere rağmen Türkiye-Ermenistan
ilişkilerini daha kötü bir dönemece sokmasına sebep olacak farklı bir
gelişme daha gerçekleşmiş ve Rusya’nın Ermenistan-Türkiye sınırına 58. Kolordusunun seçkin birliklerinden oluşan 7.000 askerini
konuşlandıracağı bilgisi basına yansımıştır. Bu birliğin roketatar ve
tanklara da sahip olacağı ayrıca buradaki karargahın ve Suriye’deki
S-400 füzelerinin konuşlandırıldığı Rus askeri üssünün özel iletişim
kanallarıyla doğrudan bağlantı içinde olacağı, bu bağlamda da bu
iki merkezin koordineli radar faaliyetlerinin Türkiye hava sahasının
yüzde 85’ine ulaşacak bir alanı kapsayacağı ifade edilmiştir.31 Her
ne kadar henüz doğrulanmamış olsa da böyle bir gelişme yaşanması Türkiye-Ermenistan ilişkilerini geliştirme arzusu içinde olan
Türkiye’yi farklı politikalar geliştirmeye itebilir. Böyle bir durumun
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini 2016 yılında gözlemleyebileceğiz.
SONUÇ

Türkiye’nin Rusya politikasında 1990’lı yıllar Soğuk Savaş döneminin de etkisiyle rekabetin önplana çıktığı, ikili ilişkilerde daha çok
milliyetçi söylemlerin baskın olduğu bir dönem olarak karşımıza çıkar-
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ken, 2000’li yıllar AK Parti hükümetlerinin uygulamaya soktuğu proaktif dış politika anlayışının da etkisiyle yerini karşılıklı güvenin arttığı
fakat ihtiyatlı ve dengeli bir işbirliğine bırakmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana ikili ilişkilerde görülen en yoğun yakınlık bu altın çağ olarak adlandırılan dönemde vuku bulmuştur. Fakat
tam bu yoğun ekonomik ilişkilerin daha da gelişerek bölgesel anlamda
barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak kullanılabilir hale gelmesi beklenirken 2008 Gürcistan ve 2014 Ukrayna savaşları karşılıklı
ilişkileri test etmiş fakat ağır bir darbe vurmamıştır. Diğer taraftan Suriye’deki iç savaş 2011’den beri Türk-Rus ilişkilerini test ederken bir
anlamda uluslararası toplumda bu ilişkilerin sağlam olduğu yönünde
bir kanı oluşmasına sebep olmuştur. Ancak 2015 yılının son çeyreğinde gerçekleşen Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesi ve bu
nedenle angajman kuralları gereği Türk jetleri tarafından düşürülmesi
olayı altın çağını yaşayan Türk-Rus ilişkilerini oldukça derinden sarsarken bölgesel ve küresel etkiler doğurmuştur. Bu etkilerin orta vadede
devam etmesi beklenirken, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulama çabası karşılıklı ilişkilerin olumlu yönde gelişip gelişmeyeceği
noktasında uluslararası kamuoyunu meşgul etmektedir.
Öte yandan Türkiye’nin Kafkasya politikası ise Türk-Rus ilişkilerinden bağımsız olarak şekillenememekte ve mevcut ortamın
gerginliğinden etkilenmektedir. Bu noktada bahsedilen etkinin
olumsuz bir anlama sahip olmadığını belirtmek gerekir. Çünkü özellikle Rusya’nın uyguladığı yaptırımlar noktasında Türkiye alternatif
arayışlar içine girmiş hem Kafkasya hem de diğer bölge ülkeleriyle ilişkilerini tekrar gözden geçirebilmiştir. Bunun sonucunda görüldüğü üzere Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan işbirliğinin daha üst
seviyelere çıkarılabilmesi için fırsatlar doğmuş ve bunlar Türkiye
tarafından başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmiştir. Özellikle karayolu taşımacılığının Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ve Hazar Denizi
üzerinden Kazakistan, Türkmenistan ve Orta Asya’ya ulaştırılması ve
bu koridorun altyapısal anlamda iyileştirilmesi Türk-Rus ilişkilerinin
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ileriki dönemlerde düzelmesi durumunda bile Türkiye için önemli
bir gelişme olarak görülmelidir.
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GIRIŞ

Kıbrıs’ta 2014 yılının Şubat ayında başlayan
müzakereler Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması konusunda ortaya çıkan anlaşmazlık nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Ekim ayında müzakerelerden çekilmesiyle son bulmuştu. 2014 yılının sonuna doğru Türkiye’nin
Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin faaliyetlerinin 30 Aralık’ta biteceği ve geminin bölgeden ayrılacağını ilan etmesi, müzakerelerin
yeniden başlayabileceği ile ilgili beklentileri artırdı. Buna rağmen
Rum tarafının sondaj faaliyetlerine devam edeceğini açıklamasıyla 6 Ocak’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri
Bakanlığı, Akdeniz’deki sismik araştırmalarına ara veren Barbaros
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Hayrettin Paşa gemisinin çalışmalarına yeniden başlayacağını açıkladı. Böylece 2015 yılı tarafların bu konuda geri adım atmayacaklarına dair verdikleri mesajlarla başladı. Bunun dışında KKTC’de
Nisan ayında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
sonuçlarını görmek isteyen GKRY de müzakerelere devam etme
konusunda isteksizdi.
Tüm bu sebeplerden dolayı 2015 yılının ilk dört ayında müzakerelere yeniden başlanmadı. GKRY lideri Anastasiadis, müzakerelere geri dönmek için Türkiye’nin Barbaros sismik araştırma
gemisini Doğu Akdeniz’den geri çekmesi ve GKRY’nin münhasır
ekonomik bölgesinde bulunan 2, 3 ve 9 numaralı parsellerini de
kapsayan “Navtex” (seyrüsefer) duyurusunu iptal etmesi şartını ileri
sürmeye devam etti. KKTC ve Türk tarafı ise adanın etrafındaki
hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıslıların bütününe ait olduğu ve
kapsamlı bir anlaşma olmadan tek taraflı adımlarla kullanılamayacağı yönündeki yaklaşımlarını devam ettirdiler. Buna rağmen bu
ilk dört ayda yaşanan bazı gelişmeler, müzakerelerin KKTC’deki
seçimlerden sonra başlayabileceği ile ilgili beklentileri artırdı.
MÜZAKERE SÜRECI

Öncelikli olarak ABD, AB ve BM gibi çeşitli aktörler adada
müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediklerini açıkladılar. Yıl
içerisinde ABD ve AB üyesi ülkelerden birçok lider, bakan ve üst
düzey yetkili hem Kuzey Kıbrıs, hem de Güney Kıbrıs’ta önemli
temaslarda bulundu.15 Ocak’ta Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Özel
Temsilcisi Espen Barth Eide, adada hidrokarbon krizi nedeniyle duran görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı. 2
Şubat’ta ilk resmi ziyaretini GKRY’ye yapan Yunanistan Başbakanı
Aleksis Çipras ilk defa Türklerin de üye olduğu sivil toplum örgütleri ile biraraya geldi. Çipras yaptığı açıklamada,“Kıbrıs sorunu da
benim gibi 40 yaşında. Bu sorunun artık ortadan kalkması gerekir” diyerek sorunun çözümü konusunda Yunanistan’ın iradesini
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ortaya koymuş oldu. Buna rağmen Çipras da, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için Barbaros araştırma gemisinin bölgeden
çekilmesi şartını yineledi. 6 Şubat’ta Anastasiadis’in, “Hidrokarbon
paylaşımını görüşmeye hazırım. Doğal zenginlikler Türk ve Rumların oluşturduğu ortak devlete ait olacak” açıklamasını yapması
Rum tarafının da hidrokarbon kaynaklarının tek başına kullanımının mümkün olmadığının farkına vardığına işaret etmektedir.1
21 Mart’ta AB Bakanı Volkan Bozkır’ın, “Önümüzdeki dönemde
Kıbrıs’ta bir hareketlilik bekleyeceğimiz duruma geldik” açıklamasını yapması, tarafların müzakerelere yeniden başlama hususunda
görüşmelere devam ettiklerini göstermekteydi. Neticede Mart ayının ortalarına doğru Türkiye Barbaros araştırma gemisini Kıbrıs’tan
çekti ve Navtex (seyrüsefer) duyurusunu yenilemedi. Bunun karşılığında ise GKRY adına doğalgaz araması yapan ENİ-KOGAS şirketine ait Saipem adlı geminin başarısız iki sondajdan sonra bakım
ve tamir için İtalya’ya döndüğü açıklandı.2 Buradan da anlaşılacağı
üzere, Saipem’in tamir için İtalya’ya gitmesi taraflara önceki taleplerinden vazgeçmeden müzakereleri yeniden başlatma fırsatını vermiş
oldu. Bu gelişmelerden sonra, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, müzakerelerin KKTC’de Nisan ayı sonunda yapılacak seçimlerin ardından
başlayacağını açıkladı.
19 Nisan’da KKTC’de yapılan seçimlerde 176.980 seçmen, yedinci kez cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. 7 adayın yarıştığı seçimlere katılım oranı yüzde 64,12 oldu. Bu katılım
oranı, KKTC tarihindeki tüm seçimlerdeki en düşük katılım oranı
olarak kayda geçti. Seçimlerin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50
oy oranına ulaşamaması nedeniyle, yüzde 29,64 oy alan Mustafa
Akıncı ile yüzde 28,15 oy alan Derviş Eroğlu ikinci tura kaldılar.
26 Nisan’da yapılan ikinci tur seçimlerde solun ve adadaki çözüm taraftarlarının desteğini alan Mustafa Akıncı yüzde 60,50 oy
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oranına ulaşarak KKTC’nin yedinci cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde yüzde 39,503 oy oranına ulaşan Derviş Eroğlu ise siyaseti bıraktığını açıkladı.
Nisan ayının sonunda KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini
“Değişim ve Çözüm” sloganıyla Mustafa Akıncı’nın kazanması,
müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili umutları artırdı. Sol siyasi
çizgiden gelen ve Annan Planı’nı destekleyen Barış ve Demokrasi
Hareketi’nin (BDH) de kurucularından olan Mustafa Akıncı siyasi
hayatı boyunca Rum kesimiyle gerçekleştirdiği ortak projeler nedeniyle işbirliğine açık bir siyasetçi imajı çizmeyi başardı. Limasol doğumlu olan Akıncı 1976-1990 yılları arasında Lefkoşa’da Türk Belediyesi Başkanlığı yaptı. Bu görevi sırasında GKRY ile olan bütün
sorunlara rağmen Lefkoşa Rum Belediye Başkanı ile kanalizasyon
projesi ve imar planı konularında uzlaşma sağlayarak bu projelerin
işbirliği içinde hayata geçmesini sağlaması, bu imaja katkı sağlayan
başarıları arasında sayılmaktadır.4
Akıncı’nın seçilmesinden hemen sonra 11 Mayıs’ta KKTC
Cumhurbaşkanı Akıncı ve GKRY Lideri Anastasiadis ara bölgede
yemek vesilesiyle biraraya geldiler. BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel
Danışmanı Espen Barth Eide ve müzakerecilerin de hazır bulunduğu yemek sonunda “Birleşik bir Kıbrıs hayali” için 15 Mayıs’ta
müzakerelere başlanacağı açıklandı.5 Sonuçta adada yedi aydır durmuş olan müzakereler 15 Mayıs’ta yeniden başladı. Taraflar müzakereler süresince liderlerin ayda en az iki kez biraraya gelmeleri
ve müzakerecilerin bu zaman dilimleri arasında yoğun müzakereler
sürdürmeleri hususunda anlaştıklarını açıkladılar. Müzakerelerin
ilk gününde güven artırıcı önlemler kapsamında iki taraf da bazı
adımlar atma hususunda anlaştılar. Bu bağlamda Türk tarafı, kuzey
ile güney arasında 7 sınır kapısında vize uygulamasını kaldırırken,
Rum tarafı KKTC’de bulunan 28 mayın tarlasının koordinatlarını
içeren haritayı Türk tarafına teslim etti.6 Yine bu çerçevede Mustafa
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Akıncı ile Nikos Anastasiadis 23 Mayıs tarihinde güney ve kuzey
Lefkoşa’yı birlikte gezdiler ve 8 Haziran tarihinde her iki liderin
doğup büyüdükleri Limasol’da Kıbrıslı Türklerin yazdığı, “Kıbrıs,
Rumca küstüm, Türkçe kırıldım” adlı tiyatro oyununu izlediler.7
Liderlerin ikinci defa bir araya geldiği 28 Mayıs tarihinde adada taraflar arasında güven artırıcı önlemler kapsamında GSM ve elektrik
şebekelerinin birleştirilmesi, Lefke Aplıç ve Derinya geçiş kapılarının açılması kararlaştırıldı.8
Müzakerelerin başlamasından sonra çok kısa bir süre içerisinde
tarafların bu adımları atmış olmaları her iki tarafın da çözüm konusunda istekli olduğu kanısını uyandırdı ve kısa süre içerisinde
bir anlaşmanın mümkün olacağı ile ilgili beklentileri artırdı. Mustafa Akıncı’nın göreve başladıktan sonra müzakereci olarak atadığı KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin yıl sonuna kadar bir
çözümü hedeflediklerini açıklaması müzakerelerin başlangıcında
olumlu bir hava yarattı.9 Bu bağlamda 16 Haziran’da Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret eden Eide’nin “gerçekleştirilen her şeyin ümit
verici olduğunu, sadece soyut olarak değil, esas konunun içeriğine
inme noktasında da gerçek ve samimi bir irade ile istek gördüğünü”
ifade etmesi ve “çok uzun zamandır böyle bir şey görmediklerini”
vurgulaması uluslararası toplumun da adada bir çözüm hususunda
umutlu olduğunu ortaya koymaktaydı.10
Buna rağmen geçmişte olduğu gibi müzakerelerde zaman geçtikçe ilk olumlu hava kaybolmakta, toprak paylaşımı ve garantörlük
gibi tartışmalı ve çetrefilli konular ön plana çıkarak müzakereler
tıkanmaktadır. Bu çerçevede bazı gözlemcilere göre, 2015 yılında
başlayan müzakereler 2008 yılında Hristofyas ile Talat arasında
olumlu bir havada hızlı başlayan ama kısa zaman içerisinde tıkanan
müzakere dönemini hatırlatmaktadır.11
15 Mayıs’ta taraflar yaptıkları açıklamada 7 Şubat 2014 tarihinde Derviş Eroğlu ve Anastasiadis’in üzerinde anlaştığı “Ortak
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Açıklama” metni kapsamında iki toplumlu ve iki kesimli bir federasyon kurulması hedefi doğrultusunda müzakerelere başladıklarını açıkladılar.12 Buna rağmen tarafların daha önceki müzakere
dönemlerinde üzerinde anlaşılan konuları kabul edip etmedikleri
hususu belirsizliğini korumaktaydı. Neticede 17 Haziran’da Akıncı
ile Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yeniden bir araya
geldi ve müzakereciler tarafından bitirilen tarama sürecini tamamladılar. 29 Haziran’da ara bölgede bir araya gelen Akıncı ile Anastasiadis müzakerelerde ilk kez temel konulara girdiklerini açıkladılar.
10 Temmuz’da altıncı defa bir araya gelen Akıncı ile Anastasiadis müzakereler çerçevesinde, yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet,
toprak paylaşımında kriterler, Avrupa Birliği (AB) konuları ve ekonomik konuları ele aldıkları yaklaşık beş buçuk saatlik bir görüşme
gerçekleştirdiler. Akıncı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada,
bulunacak çözümün bir maliyeti olacağını ve bu maliyet konusunun öne çıkmaya başladığını ifade etti. Müzakereler ilerledikçe taraflar arasında temel konulardaki görüş ayrılıkları daha fazla basına
yansımaya başladı. 23 Temmuz’da KKTC lideri Mustafa Akıncı’nın
11 Şubat 2014’te imzalanan ortak deklarasyona dayanarak olası
devlete “Birleşik Kıbrıs Federasyonu” adı verileceğini açıklamasına
Anastasiadis, “Her vatandaşın, iki toplumlu, iki kesimli federasyon
çerçevesinde haklarını garanti altına alan bir devlette nerede ikamet
edeceğini seçmesini arzuluyorum” ve “Akıncı’nın dile getirdiği tezler Kıbrıs Rum tarafının da tezleridir anlamı taşımaz” diyerek tepki
gösterdi.13 Bu durum yukarıda da zikredildiği gibi her iki tarafın
daha önce Eroğlu ve Anastasiadis tarafından üzerinde anlaşılan ve
yeni dönemdeki müzakerelerin temelini oluşturduğunu açıkladıkları “ortak açıklama” metnindeki maddeler konusunda bile farklı
düşündüklerini ortaya koymuş oldu.
27 Temmuz’da yedinci defa bir araya gelen liderler mülkiyet
ve toprak paylaşımındaki kriterler konularını görüştüler. Akıncı
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yaptığı açıklamada müzakere sürecinde “sonbahardan yıl sonuna
kadar olan ayların önemli olduğunu; kararlılık ve niyetle devam
ettikleri sürece çözümün yıllar değil aylar içinde olabileceğine dair
inancını korumaya devam ettiğini” söyledi. Bu görüşme sonrasında
yapılan açıklamada eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Rum üyeyle bağımsız mülkiyet komitesi kurulacağı açıklandı. Espen Barth Eide, iki liderin müzakerelerde mülkiyet hakkına saygı duyulması konusunda
uzlaştıklarını açıkladı. Ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde
iki lider 28 Temmuz akşamı Gazimağusa’daki Othello Kalesi’nde
gerçekleşen “Ay Işığı Altında Bizim Müziğimiz” adlı konseri beraber
izledi. Konser sırasında Türkçe ve Rumca şarkılar Kıbrıslı Türk ve
Rumlardan oluşan “Kyprogenia” grubu tarafından seslendirildi.14
Liderler Ağustos ayında bir araya gelmezken, iki tarafın müzakerecileri Ağustos ayında da görüşmelere devam ettiler. Müzakereler ile ilgili olumlu hava bu dönemde de devam etti. 1 Eylül’de
Güney Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis, “Ben hiç
müzakerelerin bu kadar hızla ilerlediğini görmedim”15 yorumunu
yaparak bu duruma dikkat çekti. Buna rağmen müzakerelerde mülkiyet ve toprak paylaşımı gibi tartışmalı konulara geçildikçe, Rum
kesimindeki muhalif grupların seslerini yükselttikleri görüldü. Bu
bağlamda Güney Kıbrıs’taki bazı gazeteler Kıbrıslı Türklerin olası
bir referandumda “hayır” diyeceğini iddia eden haberler yaptılar.
Rum Politis gazetesi, “Sizde Sorun Var Mustafa” başlığını taşıyan
haberinde Kuzey Kıbrıs’ta çözüme “hayır” diyenlerin oranının
yüzde 60 olduğunu iddia etti. Akıncı ise bu haberleri eleştirerek
“Kıbrıslı Türkler ‘hayır’ diyecek yaklaşımı son derece spekülatif bir
yaklaşım, bu gibi konuların meraklıları var, uyduruk haberler yayınlarlar, bunlara kulak asmayalım, biz işimize, görevimize bakalım” açıklamasını yaptı.16
11 Eylül’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan “Shipyard Famagusta” tersanesiyle Limasol’daki Rum “FAMA Group
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Ltd.” arasında bir işbirliği anlaşması imzalanması taraflar arasındaki artan işbirliği ve güvenin bir yansıması olarak ön plana çıktı.
Bu anlaşmayla, Türkiye bandıralı gemilerin bakım ve onarımları
Limasol’da, Rum ve uluslararası bandıralı gemilerin bakımları da
Mağusa’da gerçekleştirilebilecektir.
14 Ekim’de müzakerelerin başlamasının üzerinden beş ay geçtikten sonra taraflar, 30 Ekim itibarıyla müzakereleri yoğunlaştırma
kararı aldıklarını açıkladılar. Aynı gün Akıncı’nın, “Sayın (GKRY
Başkanı Nikos) Anastasiadis’le aynı kuşaktanız. Bu dönemde sorunu çözdük çözdük, yoksa zor. Bu da bizim kuşağın son denemesidir”17 açıklamasıyla Rum tarafı üzerindeki baskıyı artırmaya
çalıştığı gözlemlendi. Anastasiadis ise 18 Ekim’de yaptığı açıklamada, “Radikal değişiklikler olmazsa bu mümkün değil” diyerek
bu hamleye cevap vermiş oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı’nın 15 Kasım’da yaptığı bir açıklamada, “Neredeyse yarım
yüzyıldır devam eden müzakereler sonuçsuz bir şekilde sonsuza kadar devam edemez”18 açıklamasıyla Rum kesimi üzerindeki baskıyı
artırma politikasını devam ettirdiği görüldü. Müzakerelerin sona
erdirilmesi konusunda iki tarafı sıkıştıran en önemli hususlardan
birisi de 2016 Mayıs ayında Güney Kıbrıs’ta Parlamento seçimlerinin yapılacak olmasıydı. Seçimlerden önce bir anlaşmaya vararak
seçimle beraber anlaşmanın referanduma sunulması varılacak olan
anlaşmanın selameti açısından elzem görülmektedir. Seçimlerden
sonra Güney Kıbrıs’ta ortaya çıkacak olan yeni siyasi konjonktürle
birlikte müzakerelerin tekrar başa dönmesi ya da tıkanması tehlikesi bulunmaktadır. Mustafa Akıncı’nın, Güney Kıbrıs’ta yapılacak
seçimlerden dolayı 2016 Mayıs’a kadar bir sonuç alınamazsa, müzakerelerin uzayabileceğini açıklaması bu duruma işaret etmektedir.19
Bu durum Kıbrıs’ta neredeyse yarım asırdır devam eden müzakerelerde çözülmesi zor birçok çetrefilli konunun yanında yapısal
bir soruna da işaret etmektedir. Müzakereler genellikle bir tarafın
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isteksiz oluşundan dolayı yıllarca sürmekte ya da her iki taraf istekli
olsa bile bir sonuca ulaşılamadan iki taraftan birinde araya seçimler
girmekte ve bu seçim atmosferleri müzakereleri olumsuz etkilemektedir. Seçimlerden sonra ortaya çıkan yeni siyasi konjonktürde ise
müzakerelere yeni baştan başlanmaktadır. Her iki tarafın uzun müzakereler sonrasında üzerinde anlaştığı Annan Planı ise Rum tarafı
kendi halkını ikna edemediği ve yeterli uluslararası baskı olmadığı
için reddedilmiştir.
Bütün bu durumun farkında olan iki tarafın liderleri seçimlerden önce bir anlaşmaya varmak amacıyla Ekim ayından sonra
müzakereleri hızlandırdıklarını açıkladılar. Her iki lider atadıkları
müzakerecilerin rutin görüşmelerinin dışında Mayıs’tan yılsonuna
kadar 19 kez bir araya geldiler. Seçimlerle ilgili takvimin sıkıştırmasından dolayı yılsonuna doğru müzakerelerin daha da hızlandığı
görüldü. Bu bağlamda Kasım ayında iki lider altı defa bir araya
geldiler. Her iki lider de müzakerelerde ilerleme sağlandığını açıklasalar da, Mayıs ayına kadar bir çözüme ulaşmanın zorluğu ortaya
çıkınca 6 Aralık’ta GKRY Lideri güneydeki seçimlerin iki ya da üç
ay ertelenebileceğini açıkladı.20
25 Kasım’da iki liderin görüşmesinden sonra “Ortak Eğitim Komitesi”nin kurulmasına karar verildiği açıklandı. Komitenin kuruluşuyla ilgili yapılan açıklamada “komitenin her iki eğitim sistemine
bağlı bulunan okullarda bazı güven yaratıcı önlemlerin nasıl hayata
geçirileceğini araştırıp, her iki toplumdan öğrenci ve öğretmenlerin
iletişimini ve işbirliğini teşvik etmeyi” amaçladığı açıklandı.
Yıl sonuna gelindiğinde müzakereler altı başlık üzerinden devam etmekteydi. Akıncı, Aralık ayında yaptığı bir açıklamada
mülkiyet konusu dışındaki diğer başlıklarda da görüş birliği sağladıklarını ancak bunların parça parça açıklanmadığını belirtti. Akıncı, yılsonunda müzakerelerde gelinen nokta ile ilgili Rum tarafının da iki kurucu devletli coğrafi esasa dayalı federatif bir sistemi

349

3 50

/

T ürkiye ’ nin K ıbrıs P olitikası 2015

kabul edeceğini, “Zira Rumların da artık adaya tek başlarına hakim
olamayacaklarını, örneğin Kıbrıs’a çok yakın konumda olan Doğu
Akdeniz doğalgazına da tek başlarına sahip olamayacaklarını gördükleri”21 açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, mülkiyet, toprak düzenlemeleri ve garantörlük hakları dışındaki, “Yönetim ve güç paylaşımı, ekonomi ve Avrupa Birliği konularında
birbirimizin tezlerine çok yakınlaştık. Diğer üç başlıkta da bu seviyede yakınlaşmayı sağlayabilirsek, bu ilk üç başlıkta kısa sürede
uzlaşma sağlarız. Devlet başkanlığı noktasında, dönüşümlü başkanlık sisteminde henüz uzlaşıya varılmamış olsa da ben o yönde bir
umut görüyorum” açıklamasından, müzakerelerde belirli bir mesafe
alındığı ama ciddi meseleler üzerinde halen anlaşılamadığı görülmektedir. Sene sonuna doğru her iki liderin yaptığı açıklamalardan
“her konuda anlaşmaya varılana kadar hiçbir konuda anlaşılmış
sayılmayacak” ilkesine göre devam eden müzakerelerde tarafların
pozisyonları şu şekilde belirginleşmektedir:
•

Mülkiyet: Taraflar 27 Temmuz’da mülkiyet konusunda prensipte anlaştıklarını ve bu sorunun çözümü için uluslararası uzmanlar ve eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Rum üyelerden oluşacak
bağımsız mülkiyet komitesinin kurulacağını açıkladılar.

•

Nüfus: Anastasiadis’in yaptığı açıklamaya göre, Türklerin
nüfusunun Rumların nüfusunun 4’te 1’i kadar olması konusunda bir uzlaşıya varıldı. Buna göre, adadaki nüfus her
zaman 4’te 1 olarak kalacak, nüfusta rakam değişimi kabul
edilmeyecektir. Masada kabul edilen rakam ise, 220 bin
Türk ve 800 bin Rum’dur.

•

Kamu: Yine Anastasiadis’in yaptığı bir açıklamada kamu
sektöründe yüzde 67 Rum, yüzde 33 Türk çalışması konusunda uzlaşmaya varıldığı iddia edildi. Türk tarafının ise bu
konuda basına yansıyan bir açıklaması olmadı.

•

İç vatandaşlık: Anastasiadis sene sonunda yaptığı açıklamada bu konuda sınırlandırmalar konulacağını iddia etti. Bu
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açıklamaya göre bu konuda kriter, kurucu devletin dilleri
olan Türkçe veya Rumca’yı konuşabilmek olacaktır.
•

Dönüşümlü Başkanlık: Bu konuda taraflar arasındaki anlaşmazlıklar sürüyor. Türk tarafı dönüşümlü başkanlığı savunurken, Rumlar karşı çıkıyor.22

•

Garantörlük: Bu konu çok tartışmalı olduğu için müzakerelerde en sona bırakılmış durumdadır. Rum kesimi garantörlüğün kalkmasını, askerler ve Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının adayı terk etmesini istiyor. Güney Kıbrıs Hükümet
Sözcüsü Nikos Hristodulidis, İngiltere Başbakanı David
Cameron’un, “Kıbrıs’ta bir anlaşmadan sonra garantörlük sistemine katılmak istemediklerini” söylediğini iddia etmesine
rağmen İngiliz hükümetinden bu konuda resmi bir açıklama
yapılmadı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas Nisan
ayında yaptığı bir açıklamada, Yunanistan’ın artık Kıbrıs’ta
garantör ülke olmak istemediğini ve 3’lü garantörlük sisteminin kaldırılmasını istediklerini açıkladı.23 Kıbrıs Türk tarafı
ise bu konuda henüz bir anlaşmanın olmadığını açıkladı.

•

Toprak dağılımı: Bu konu da garantörlük gibi çok tartışmalı
olduğu için müzakerelerde en sona bırakılmış durumda. Buna
rağmen yapılan açıklamalardan toprak dağılımı konusunda
kriterlerin görüşülmesine devam edildiği anlaşılmaktadır.

TÜRKIYE-KKTC İLIŞKILERI

2015 yılı Türkiye-KKTC ilişkileri açısından önemli gelişmelere sahne oldu. Öncelikle Türkiye 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra adada kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması adına
benimsediği iki toplumlu, iki kesimli federasyon modeli çerçevesinde müzakereleri destekleme politikasını 2015 yılında da
sürdürdü. Bu çerçevede sene başından itibaren yürütülen temaslar neticesinde 2014 yılında adanın çevresindeki hidrokarbon
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kaynaklarının araştırılmasından doğan anlaşmazlıklar neticesinde duran müzakerelerin yeniden başlayabilmesi adına, hem Türkiye’nin hem de Rum tarafının bu operasyonların durdurulması
konusunda anlaştığı görülmektedir.
KKTC’de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini önceden
beri Türkiye’ye mesafeli tavrıyla bilinen Mustafa Akıncı’nın kazanmasının ikili ilişkilerde birçok soruna neden olması bekleniyordu.
Zaten Mustafa Akıncı ilk tur seçimlerinden hemen sonra BBC’ye
verdiği bir röportajda “Türkiye ile ilişkilerde karşılıklı saygıya dayalı yeni bir ilişki” biçimi kurulması gerektiğini ve “artık yıllarca
çok istismar edilen ana-yavru edebiyatını bir yana bırakıp kardeşler
ilişkisini kurmak gerektiğini” ifade etmiştir. Aynı röportajda Akıncı, Türkiye’ye karşı “ne çatışmacı ama ne de teslimiyetçi, uzlaşmacı
bir yaklaşım”24 biçimini benimseyeceklerini ifade etmiştir. Daha
önceki KKTC cumhurbaşkanlarının Türkiye’ye yönelik tavırlarından radikal bir kopuşu temsil eden böyle bir tavrın uzun yıllardır Kıbrıs Türk toplumuna maddi manevi destek veren Türkiye
ile sorun yaratması kaçınılmazdı. Neticede Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Mustafa Akıncı’nın bu açıklamasını sert bir şekilde eleştirerek aşağıdaki açıklamayı yaptı:
Cumhurbaşkanının ağzından çıkanı kulaklarının duyması lazım.
Dolayısıyla kardeş olarak bile çalışmanın şartları vardır. Yavru ve ana
vatan olarak çalışmanın da bir bedeli vardır. Biz Kuzey Kıbrıs’ta bedel ödedik. Ondan sonra buranın imarı için, hala bu süreci devam
ettirmek için bizim yıllık oraya yaptığımız ödeme 1 milyar dolar civarındadır. Bu rakamlar ciddi noktalarda. Hiçbir zaman burayı görmemezlikten gelmedik. Acaba Sayın Akıncı bu kavgayı tek başına
vereceğini mi sanıyor, böyle bir şey mi var? Onların baktığı açıdan
biz Kıbrıs’a bakamayız. Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a bakışı, evet yavru vatandır. Bundan sonra da yavru vatan olarak bakmaya devam
edecektir. Bir ananın yavruya ilgisi, alakası neyse bundan sonra o
ananın yavruya ilgisi devam edecektir. Kendisi bunu ifade edebilir,
bu şekilde ifade etmesini hoşgörüyle karşılarım ama burada hassas
olmak lazım, dikkatli olmak lazım diye düşünürüm.25
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Mustafa Akıncı’nın ise hemen aynı gün içerisinde, “Biz hep
yavru mu kalalım, yetişkin olmayalım mı? Ayaklarımızın üzerinde
durmayalım mı?” açıklamasını yapması Akıncı döneminde Türkiye-KKTC ilişkilerinde çıkabilecek birçok sorunun habercisi olarak
görülebilir. Her ne kadar aynı röportajda Akıncı, “Türkiye’yi dışlayan bir söylemde bulunmadım. Tam tersi kişilikli bir ilişkiden söz
ettim. Farklı yaklaşımlar olabilir, oturur değerlendiririz”26 diyerek
söylemlerini yumuşatsa da, tüm bunlar KTTC-Türkiye ilişkilerinde Akıncı’nın paradigma düzeyinde bir değişiklik hedeflediğini ortaya koymaktadır. Mustafa Akıncı, geçmişten beri Türkiye ile
yeni bir ilişki tarzı benimsenmesi konusundaki tavrıyla bilinmektedir. Geçmişte de, 2000 yılında başbakan yardımcısıyken Kıbrıs
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Nihat Özeyranlı ile
girdiği bir polemikte, “Komutan, çizmeyi aştı... Kıbrıs Türk halkı,
kendi kendini yönetmeye muktedirdir. En başta Türkiye, bu talebimizi desteklemelidir”27 açıklamasıyla hatırlanmaktadır.
2015 yılında Türkiye ile KKTC arasında birçok resmi ziyaret
gerçekleştirildi. Bu kapsamda KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ilk
yurtdışı ziyaretini 7 Mayıs’ta Türkiye’ye yaptı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Kıbrıs’a yaptığı iki ziyaretten en önemli olanı Türkiye’nin uzun yıllardır sürdürdüğü ve 17 Ekim tarihinde açılan “Barış
Suyu” projesi vesilesiyle yaptığı ziyaretti. KKTC’nin su sorununu
çözecek olan ve ileride Rum kesimine de su sağlaması muhtemel
107 kilometrelik hattın açılmasıyla Türkiye ile Kıbrıs adası arasında
ilk defa fiziki bir bağlantı kurulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış sırasında, “Güneydekiler eğer ‘sudan istifade etmek istiyoruz’ derlerse, biz bunun adını barış suyu koyar onlara da veririz.
Çünkü bizim için asıl olan insandır” açıklamasını yapması Rum yönetimine yönelik bir mesaj olarak okunabilir. Buna rağmen GKRY
yaptığı açıklamada bu projeyi “işgal bölgelerinin Türkiye bünyesine dahil edilmesini, işgalin güçlenmesini ve Kıbrıs üstündeki Türk
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nüfuz ve denetimini en üst noktaya getirmeyi hedefleyen yasadışı
bir eylem” olarak nitelendirmesi, Rum tarafının yakın bir dönemde
böyle bir işbirliğine uzak olduğunu ortaya koydu.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye’ye karşı dile getirdiği mesafeli tutumun Barış Suyu projesi kapsamında da devam ettiği
görüldü. Bunun neticesinde KKTC hükümetinin, suyun yönetilmesi konusunda Türkiye’nin özelleştirme önerisini kabul etmeyerek,
belediyelerin yetkilendirilmesi konusunda ısrar ettiği görüldü. Bu
anlaşmazlık nedeniyle, Türkiye’nin su akışını durdurduğu yönündeki iddialar basına yansıdı. Suyun dağıtımı konusunda ortaya çıkan
problemler KKTC-Türkiye ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Akıncı yönetiminde yukarıda bahsedilen daha derin bir paradigma değişikliğinin sonucu gibi gözükmektedir. Bundan dolayı Türkiye-KKTC
ilişkilerinde yeni ve sorunlu bir döneme girildiği görülmektedir.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’ye yönelik bu
olumsuz tutumunun yanı sıra GKRY ile yapılan müzakerelerde de fazla heveskar ve aceleci bir tutum takınması ve tecrübesiz oluşunun Ankara’da rahatsızlık yarattığı gözlemlenmektedir.
Buna rağmen müzakerelerde toprak paylaşımı ve garantörlük gibi
Ankara’nın yakından takip ettiği meselelerin 2015 yılı içerisinde
görüşülmemiş olmasından dolayı Türkiye’nin bekle ve gör politikasını takip ettiği görülmektedir.
DOĞU AKDENIZ’DE HIDROKARBON
KAYNAKLARININ PAYLAŞIMI SORUNU

2015 yılı, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı ve dünya pazarlarına iletilmesi ile ilgili birçok gelişmeye sahne
oldu. Öncelikle 6 Şubat’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in, “Hidrokarbon paylaşımını görüşmeye hazırım. Doğal zenginlikler Türk ve Rumların oluşturduğu
ortak devlete ait olacak”28 açıklamasını yapması Rum tarafının
da doğal zenginliklerin adada yaşayan her iki toplumun ortak
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kaynağı olduğu hususunu kabul ettiğini göstermektedir. Neticede
hem Rum tarafı hem de Türk tarafı müzakereleri yeniden başlatmak adına, ada etrafındaki sondaj ve arama faaliyetlerini Nisan
ayında durdurdular.
Doğu Akdeniz’de değişen jeopolitik dengeler sonucunda birbirlerine yaklaşan ve hidrokarbon kaynaklarının dünya pazarlarına
iletilmesi konusunda işbirliği yapmak isteyen Mısır, İsrail, GKRY
ve Yunanistan arasında 2014 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan ziyaret trafiği 2015 yılında da devam etti. 29 Nisan’da Mısır,
Yunanistan ve GKRY liderleri Güney Kıbrıs’ta buluşarak “Lefkoşa
Deklarasyonu’nu” imzaladılar. Yapılan ortak açıklamada “doğalgazın bulunmasının, bölgedeki istikrar ve barışa katkı sağlayarak, bölgesel düzeyde, işbirliği için katalizör olması gerektiğine”29 vurgu yapıldı. 29 Temmuz’da da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ilk
yurtdışı ziyaretini GKRY’ye gerçekleştirdi. Netanyahu’nun Güney
Kıbrıs ile özellikle doğalgaz bağlamında ilişkilerin geliştirilebileceğini açıklaması, GKRY-İsrail yakınlaşmasının devam ettiğini gösterdi.
Doğu Akdeniz’de İsrail ve GKRY tarafından bulunan hidrokarbon kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasında en ekonomik yöntemin Türkiye üzerinden inşa edilecek bir boru hattıyla olabileceği uzunca bir zamandır bilinmekteydi. Buna rağmen
Türkiye’nin İsrail ve GKRY ile yaşadığı siyasi sorunlardan dolayı
böyle bir projenin gerçekleşmesi ihtimali zor görülmekteydi. Bundan dolayı, GKRY ve İsrail uzunca bir süredir Mısır ile anlaşarak
doğalgazın bir boru hattı vasıtasıyla Mısır’ın doğalgaz sıvılaştırma
tesislerine ulaştırılarak ihraç edilmesini ciddi olarak gündemlerinde
tutuyorlardı.30 Burada özellikle uzun yıllardır İsrail’e gaz ihraç eden
Mısır’ın artan iç talep nedeniyle 2015 yılından itibaren İsrail’den
gaz ithal etmeye başlamasıyla, İsrail ve GKRY için yeni ve büyük
bir ihracat pazarının ortaya çıkması da etkili oldu.31 Bütün bu
farklı opsiyonlara rağmen GKRY, KKTC ile yaşadığı sorunlardan;
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İsrail ise gazın ihracı ile ilgili iç siyasi meselelerden dolayı somut bir
proje geliştirilemedi.32 2015 yılının Ağustos ayında ENI firmasının
Mısır karasularında 30 trilyon metreküp gaz bulduğunu açıklaması ise Doğu Akdeniz’deki enerji denklemini tamamen değiştirdi.33
Mısır’ın bulduğu ve Doğu Akdeniz’de bugüne kadar bulunan en
büyük gaz yatağı olan bu yeni gaz sahasının uzunca bir dönem Mısır’ın iç talebini karşılaması ve Mısır’ın halihazırda atıl durumda
bulunan mevcut sıvılaştırma tesisleri ile ihraç edilmesi planlanmaktadır. Bu şekilde İsrail ve GKRY’nin gazı Mısır’a ihraç etme ya da
Mısır’ın sıvılaştırma tesislerini kullanarak dünya pazarlarına ulaştırma planları suya düşmüş oldu.34
Bu durumda Türkiye üzerinden inşa edilecek bir boru hattı tekrar
İsrail ve GKRY’nin gündemine gelmeye başladı. Aynı zamanda Ortadoğu’da artan DAEŞ tehdidi, İran ve Rus yayılmacılığını dengelemek
isteyen Türkiye’nin 2015 yılının ikinci yarısından itibaren İsrail ile
olan siyasi sorunların çözülmesi konusundaki girişimlerini artırdığı
ve Kıbrıs sorununun çözümü konusunda da pozitif tutumunu devam ettirdiği görüldü. Türkiye ayrıca doğalgaz ithalatını çeşitlendirmek adına Doğu Akdeniz’deki kaynakları da gündemine almaya
başladı. GKRY de adada uzunca bir süredir devam eden ekonomik
krizi aşmak için gaz ihracatına bir an önce başlamak istemektedir.
Bu şekilde ortaya çıkan bu yeni enerji denkleminin Kıbrıs sorunun
çözümüne olumlu katkı yapması ve Türkiye üzerinden inşa edilecek
bir boru hattını daha fazla ön plana çıkarması beklenmektedir.
SONUÇ

2015 yılı Kıbrıs sorununun çözümü konusunda birçok önemli
gelişmeye şahit oldu. Öncelikle 2014 yılının Ağustos ayında duran
müzakereler KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mustafa Akıncı’nın kazanmasından sonra yeniden başladı. Mayıs ayından itibaren devam eden müzakerelerde Akıncı ve Anastasiadis on dokuz
defa biraraya geldiler. Müzakereler özellikle Mustafa Akıncı’nın
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Kıbrıs sorununu bir an önce çözüme kavuşturmak için gösterdiği
istekli tutum nedeniyle daha önceki dönemlere göre çok daha hızlı
ilerlese de, sene sonuna gelindiğinde garantörlük ve toprak paylaşımı gibi en tartışmalı konularda herhangi bir uzlaşıya varılmış değildi. Güney Kıbrıs’ta genel seçimlerin 2016 Mayıs ayında gerçekleşecek olması müzakereler üzerinde bir baskı oluştursa da, bu tarihe
kadar bir anlaşmanın ortaya çıkmasının pek de mümkün olmadığı
görüldü. Bu şekilde Akıncı’nın seçilmesiyle ortaya çıkan olumlu
hava sene sonuna doğru yerini yavaş yavaş ümitsizliğe bıraktı.
Buna rağmen Doğu Akdeniz’de enerji denkleminde ortaya çıkan bazı gelişmeler Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlama potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle Ağustos ayında
Mısır’ın Doğu Akdeniz’de bugüne kadar bulunan en büyük hidrokarbon yatağını bulduğunu açıklaması, İsrail ve GKRY’yi Türkiye
üzerinden inşa edilecek bir boru hattı opsiyonunu tekrar gündemlerine almaya zorladı. Bunun dışında Türkiye de Ortadoğu’da ortaya çıkan yeni konjonktür gereği, İsrail ile ilişkilerini geliştirmek
ve Kıbrıs sorununu çözme konularında daha da istekli hale geldi.
Türkiye-KKTC ilişkilerinin özellikle Mustafa Akıncı’nın seçilmesinden sonra yeni bir döneme girdiğini söylemek yerinde
olacaktır. Akıncı’nın geçmişten beri Türkiye’ye karşı olan mesafeli
tutumu, seçilmesinden hemen sonra bazı ilişkilerde gerginliklere
yol açtı. Bu durum Türkiye’nin KKTC’yi ekonomik olarak desteklemek adına uzunca bir dönemdir gerçekleştirmeye çalıştığı
ve 1,6 milyar lira harcadığı projenin açılmasından sonra suyun
dağıtımı konusunda KKTC ile yaşanan sorunlarda da günyüzüne çıktı. Bundan dolayı Akıncı döneminde KKTC ile ilişkilerde
birçok yeni problemin çıkması muhtemel olarak değerlendirilmelidir. Son olarak Akıncı’nın adada bir çözüme ulaşılması adına çok
hızlı hareket etmek istemesi ve tecrübesiz oluşu Ankara’da ciddi
endişelere neden olmaktadır.
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KRONOLOJI
6 Ocak
KKTC Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz’deki sismik araştırmalarına
ara veren Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin çalışmalarına yeniden başlayacağını açıkladı.
15 Ocak
Birleşmiş Milletler’in yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth
Eide, adada hidrokarbon krizi nedeniyle bitme noktasına gelen
görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.
2 Şubat
Göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini Kıbrıs Rum Kesimi’ne yapan Yunanistan Başbakanı Çipras, tarihi bir adım attı
ve Kıbrıslı Türklerin de üye olduğu sivil toplum örgütleri ile bir
araya geldi.
6 Şubat
Anastasiadis, Türk doğalgaz arama ve savaş gemilerinin geri çekilmesini isteyerek, “Hidrokarbon paylaşımını görüşmeye hazırım. Doğal zenginlikler Türk ve Rumların oluşturduğu ortak
devlete ait olacak” dedi.
7 Nisan
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile buluşan
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide,
müzakerelerin KKTC’de 19 Nisan’da yapılacak seçimlerin ardından başlayacağını açıkladı.
19 Nisan
177 bin KKTC’li seçmen, yedinci kez cumhurbaşkanı seçmek
için sandık başına gitti.
26 Nisan
KKTC’de Mustafa Akıncı solun ve adada çözüm taraftarlarının desteğiyle, cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde
60,50’sini alarak ikinci turda kazandı. Yüzde 39,50’de kalan
Eroğlu siyaseti bıraktı.
27 Nisan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, “Artık yavru vatan yok, iki kardeş ülke
var” sözleri üzerine, “Ağzından çıkanı kulağın duysun” uyarısı
geldi. Buna karşılık Akıncı’dan, “Biz hep yavru mu kalalım, yetişkin olmayalım mı? Ayaklarımızın üzerinde durmayalım mı?”
çıkışı geldi.
29 Nisan
Kıbrıs’ta buluşan Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi
liderleri “Lefkoşa Deklarasyonu”nu imzaladı. Zirvenin ortak
açıklamasını okuyan Anastasiadis, “Doğalgazın bulunmasının,
bölgedeki istikrar ve barışa katkı sağlayarak, bölgesel düzeyde
işbirliği için katalizör olması gerektiğini” söyledi.
7 Mayıs
KKTC Cumhurbaşkanı ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Erdoğan ve Akıncı’nın düzenlediği ortak basın toplantısında
2015 yılının Kıbrıs’ta çözüm yılı olması gerektiği mesajı verildi.
15 Mayıs
Kıbrıs’ta yaklaşık olarak 7 aydır duraksayan müzakereler yeniden başladı.
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Kıbrıs’a beraberindeki heyet ile ziyarette bulunan Avrupa Birliği
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Kıbrıslı liderlerin en
erken bir dönemde çözüm istediğini gördüğünü ifade etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mart ayında yapılan genel seçimlerde yeniden iktidara gelmesinin ardından ilk yurtdışı
ziyaretini GKRY’ye gerçekleştirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile GKRY Lideri Nikos
Anastasiadis, 30 Ekim’den sonra müzakereleri yoğunlaştırma
kararı aldı.
GKRY Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, İngiltere Başbakanı David Cameron’un, “Kıbrıs’ta bir anlaşmadan sonra
garantörlük sistemine katılmak istemediklerini” söylediğini
aktardı.
New York’ta temaslarda bulunan Akıncı, ABD Dışişleri Bakanı
Kerry ile görüştü. Kerry, “Vizyonu olan bir lidersiniz” dediği
Akıncı’ya, “Çözümün bir ekonomik bedeli olacağını, bunun
için de ABD’nin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu” iletti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Lirası’ndan çıkarak
Avrupa Birliği para birimi avroya geçişi için teknik çalışma başlatıldı.
Kıbrıs’ın 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan 107 kilometrelik hat, Anamur ve Girne’de yapılan çifte törenle hizmete açıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Mayıs 2016’dan
önce çözüm hedefledikleri yönünde yaptığı açıklamalarına
GKRY Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, “Radikal değişiklikler
olmazsa bu mümkün değil” cevabı geldi.
GKRY Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde bazı fasıllara
koyduğu siyasi blokajları kaldırmayacağını bildirdi.
KKTC hükümetinin, Mersin Anamur’dan gönderilen suyun
yönetilmesi konusunda Türkiye’nin özelleştirme önerisini kabul etmeyerek belediyelerin yetkilendirilmesi konusunda ısrar
etmesi, Türkiye’nin su akışını durdurduğu yönünde iddialara
neden oldu.
Bugüne kadar sadece mülkiyet konusunda sağlanan bir uzlaşıyı
açıkladıklarına işaret eden Akıncı, diğer başlıklarda da görüşbirliği sağladıklarını ancak bunların parça parça açıklanmadığını
belirtti.
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TÜRKIYE’NIN
BALKANLAR POLITIKASI 2015
MEHMET UĞUR EKİNCİ
SETA Dış Politika Direktörlüğü

NEDIM EMİN
Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

GIRIŞ

Türkiye’de seçimlerin ve Ortadoğu meselelerinin,
Balkan ülkelerinde ise göç, ekonomik sorunlar ve çeşitli iç siyaset
konularının gündemi belirlediği 2015 yılında, Türkiye-Balkanlar
siyasi ilişkilerinde büyük bir değişim meydana gelmemiştir. İlişkilerde herhangi bir kriz yaşanmamış, Türkiye ile Balkan hükümetleri
arasındaki yakın temaslar devam etmiştir. Bu durum, gerek Türkiye’nin gerekse Balkan ülkelerinin karşılıklı iyi ilişkilerin sürdürülmesine ilişkin iradelerinin devam etmesinin bir sonucudur. Bölge
ülkeleriyle ilişkilerinde yumuşak güç ve kamu diplomasisi enstrümanlarını kullanmayı sürdüren Türkiye, bölge ülkelerinde yıl içerisinde yaşanan siyasi gerilimlerde taraf olmayarak itidal ve diyalog
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tavsiyelerinde bulunmuş, Balkanlarda barış ve istikrara öncelik verdiğini göstermiştir. Bunun karşısında Balkan ülkeleri, Türkiye ile
çeşitli alanlarda işbirliğine açık bir tutum sergilemişlerdir.
Balkan ülkelerinde son yıllarda gözlemlenen yüksek işsizlik ile
altyapı ve yatırım eksiklikleri, küresel krize rağmen makroekonomik istikrarını koruyan Türkiye’nin bir ekonomik aktör olarak bu
ülkelerce daha fazla önemsenmesini beraberinde getirmiştir. Türkiye ise 2000’li yıllardan bu yana dünyanın birçok coğrafyasında
ekonomik varlığını sürdürülebilir kılmanın ve karşılıklı bağımlılık
çerçevesinde ekonomisini geliştirmenin yollarını aramaktadır. Balkanların coğrafi ve sosyo-kültürel yakınlığından dolayı Ankara, bu
bölgeye yaklaşımında ekonomiye özel bir önem vermektedir.1 Aynı
zamanda Türkiye, Balkanların ekonomik gelişimini ve kalkınmasını bölgesel barış ve istikrar için de önemli görmektedir. 2015’in
Mayıs ayında Bosna-Hersek’te düzenlenen VI. Uluslararası Yatırım
Konferansı’na katılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar adına ekonomiyi öncelediğini “barış
için ekonomi” ifadesiyle özetlemiştir.2 Türkiye’nin Balkanlardaki
ekonomik varlığının en önemli ayağını bölgedeki doğrudan yatırımları oluşturmaktadır. Balkanlardaki Türk yatırımcılar telekomünikasyon, enerji, ulaşım, turizm, inşaat ve finans gibi stratejik sektörler de dahil olmak üzere birçok alanda varlık göstermektedirler.
Hükümet ve resmi kurumlar tarafından özel sektörün bu bölgedeki
yatırımları ikili anlaşmalar, teşvikler, tanıtım faaliyetleri gibi yollarla
desteklenmektedir. Türkiye’nin bölgenin enerji güvenliğine katkıda
bulunacağı enerji boru hattı projeleri de halen gündemdedir.
Dış politikada iletişim ve toplumsal ilişkilerin dışında son yıllarda kamu diplomasisi ve yumuşak güç enstrümanlarına da yoğun bir şekilde başvuran Türkiye’nin bu politikası Balkanlarda
olumlu sonuçlar vermeye devam etmektedir. Bu politikaya değişik alanlarda katkı sağlayan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
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Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Başbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Diyanet İşleri
Başkanlığı gibi kurumların bölgedeki proje ve faaliyetleri, resmi
ilişkilerin ötesinde toplumsal ilişkilere de olumlu etki yapmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda belediyelerin de bölgeye olan ilgisi
dikkat çekici seviyededir. Balkanlardaki çok sayıda şehir ile “kardeş
belediye” protokolü imzalayan belediyeler, ayrıca Balkan ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliğine giderek bölgede çok
sayıda sosyal, kültürel ve eğitsel proje gerçekleştirmektedir. Son yıllarda popülerleşen Türk yapımı dizilerin etkisi Balkan toplumları
üzerinde hala devam etmekte ve bu toplumlarda Türkiye’ye ve Türk
kültürüne yönelik ilginin artmasını sağlamaktadır. 2000’li yılların
ikinci yarısından itibaren Batı Balkan ülkeleriyle vizelerin kaldırılmasıyla beraber, Türkiye’ye olan ilginin özellikle turizm alanında
gözlenebilir sonuçları olmuştur.
BALKANLARLA SIYASI İLIŞKILER

Türkiye-Makedonya siyasi ilişkilerinin 2015 yılında önceki yıllara nazaran daha düşük yoğunlukta seyrettiği ifade edilebilir. Her
iki ülkede de 2015 yılında iç siyasete ilişkin konuların ana gündemi belirlemesi, iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin yoğunluğunu
olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Özellikle Makedonya’da 2015 yılı
büyük siyasi çalkantıların yaşandığı bir yıl olmuştur. Ana muhalefet partisinin meclis boykotunu sürdürmesi, hükümete ait bazı
ses kayıtlarını yayımlaması ve geniş katılımlı protestolar düzenlemesi ülkede gerilimi tırmandırmıştır. Mayıs ayında Kumanovo’da
Makedonya polisi ve silahlı bir grup arasında yaşanan çatışmalar
ise sonuçları bütün Balkanları etkileyebilecek ciddi bir krizin doğabileceğine dair endişeleri artırmıştır. Bu hassas ortamda devreye
giren Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Makedonya’da siyasi tansiyonun düşmesi için hükümeti 2016 yılında erken seçimlere gitmeye
ikna etmiştir. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

365

3 66

/

T ürkiye ’ nin B alkanlar P olitikası 2015

da konuyla ilgili açıklama yapmış, Makedonya hükümetini Ohri
Çerçeve Antlaşması’nı uygulamaya davet ederek ülkedeki bütün taraflara sükunet çağrısında bulunmuştur.3
Önceki yıllar kadar sık ve yoğun olmasa da Türkiye ve Makedonya arasındaki üst düzey temaslar 2015 yılında da sürmüştür. Mart
ayının ortalarında Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki,
Türkiye’yi ziyaret ederek mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile resmi bir
görüşme yapmıştır. İki bakan, Türkiye ile Makedonya arasındaki
yakın ilişkilere vurgu yaparak özellikle enerji alanında yeni işbirliği projeleri üzerinde fikir alışverişinde bulunmuş, iki ülkeyi ilgilendiren birçok farklı konuya da temas etmiştir.4 İki ülke arasında
2012 yılında imzalanmış bulunan Kültür Merkezleri Kuruluşu ve
Faaliyetleri Anlaşması da 2015 yılı içinde onaylanmıştır. Buna göre
Üsküp’teki tarihi Kurşunlu Han Yunus Emre Kültür Merkezi’ne
tahsis edilirken İstanbul Taksim’de bir Makedonya Kültür Merkezi açılmıştır. Bunun yanı sıra Kasım ve Aralık aylarında Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan Makedonya’ya iki önemli ziyaret gerçekleştirmiştir. 8 Kasım tarihinde ilk olarak Anadolu Ajansı ve
TRT’nin Üsküp ofislerinin açılışı vesilesiyle bu şehri ziyaret eden
Akdoğan, ziyareti esnasında Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge
Ivanov ve Başbakan Nikola Gruevski ile biraraya gelmiştir.5 Akdoğan, yaklaşık bir buçuk ay sonra Makedonya Türklerinin resmi
bayramı olan “21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı” kutlamaları vesilesiyle yeniden Üsküp’e gitmiştir.6 Programının büyük bir bölümünü Makedonya’daki soydaşların etkinliklerine ayıran Akdoğan, bazı
Makedon siyasi liderlerle resmi temaslarda bulunmuştur.
2015 yılında Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinde yaşanan en
önemli gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs ayındaki ziyareti olmuştur. Bu ziyaret esnasında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da inşa edilen ve tamamlandığında Balkanların en büyük camii olacak olan Namazgah Camii’nin
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temeli atılmıştır.7 Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA tarafından restore edilen Preza Kale Camii’nin açılış törenine de katılmış, Arnavut mevkidaşı Buyar Nişani’nin (Bujar Nishani) de
bulunduğu bu törende büyük bir kalabalığa hitaben bir konuşma
yapmıştır.8 Yine bu ziyaret esnasında iki ülke cumhurbaşkanlarının
katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) organize
ettiği Türkiye-Arnavutluk İş Forumu gerçekleştirilmiştir.9 Erdoğan,
ziyareti esnasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de görüşerek
iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşmasının en kısa sürede imzalanmasına yönelik temennisini iletmiştir. Rama ise anlaşmanın Türkiye’deki seçimlerin ardından imzalanacağını ifade etmiştir.10 Ne var
ki, 2014 yılında imza aşamasına gelen fakat çeşitli sebeplerle ertelenen Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi
Anlaşması, 2015 yılında da imzalanamamıştır. Erdoğan’ın ziyareti
esnasında Arnavutluk hükümetinden Gülen grubunun bu ülkedeki
faaliyetlerini durdurmasına dair talebi11 hem Arnavutluk hem de
bölge medyasında büyük bir yankı uyandırmış, bu grubun faaliyetleri hakkında tartışmalara sebep olmuştur.12
Yunanistan’daki ekonomik krizin ülkede bazı siyasal değişimlere yol açmasına rağmen, 2015’te Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde
büyük bir değişiklik olmamıştır. Ocak ayında yapılan seçimlerin
ardından Radikal Sol İttifak (SYRIZA) liderliğinde bir koalisyon hükümeti kurulması, Avrupa siyasetinin olduğu kadar Türkiye’nin de
gündemini meşgul etmiştir.13 Ancak iktidarda yaşanan bu büyük değişim, Yunanistan’ın Türkiye politikasında hissedilir bir etki meydana
getirmemiştir. Yunanistan hükümetinin öncelikle iç siyaset ve ekonomiye odaklanmasının yeni bir dış politika geliştirilmesini engellemiş
olabilmesi dışında, milliyetçi-sağ görüşlü Bağımsız Yunanlar (ANEL)
Partisi’nin SYRIZA’nın koalisyon ortağı olmasının da bu durumda
payı büyüktür. Nitekim Başbakan Aleksis Çipras zaman zaman “Ege
denizinin sahibi balıklardır”14 gibi barışçıl söylemlerde bulunmasına
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karşılık ANEL Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos,
Ege’nin “bir Yunan denizi” olduğunda ısrar etmiştir.15 Eylül 2015
seçimlerinden sonra kurulan ikinci Çipras kabinesinde de ANEL
koalisyon ortağı olarak yer almış, böylece Yunanistan’dan Türkiye’ye
yönelik radikal bir açılım meydana gelmemiştir.
Son yıllarda iki ülkenin de doğrudan ve yoğun biçimde tecrübe
ettiği mülteci sorunu, 2015 yılı boyunca Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin önemli gündem maddesini oluşturmuştur. AB, iki ülkenin
Ege Denizi üzerinden insan kaçakçılığını önlemeye yönelik işbirliğine gitmesini teşvik etse de, Ege karasularına ilişkin görüş ayrılıkları yüzünden bu işbirliği hayata geçirilememiştir. İki ülke sahil
güvenlik güçlerinin mülteci trafiğini durdurmakta yetersiz kalmaları, Ege Denizi rotasında binlerce mültecinin büyük trajediler yaşamalarına yol açarken, Yunanistan’a geçen on binlerce mültecinin
barındırılması hem bu ülke, hem de AB için giderek daha büyük
bir sorun haline gelmiştir. Önce geçişlere bilerek göz yumduğu
imasıyla Türkiye’yi sorumlu tutan Yunanistan Başbakanı Çipras,16
daha sonra bu meselede Türkiye’nin kritik rolünü daha fazla vurgulayarak uluslararası platformlarda mülteci krizine yönelik çözüm
arayışlarına Türkiye’nin yeterince dahil edilmemesini eleştirmiştir.17
Çipras, Kasım ayında Başbakan Davutoğlu’nun davetiyle Türkiye’ye gelerek bu konuda işbirliği yolları aramıştır. Görüşmelerin
ardından yapılan basın toplantısında, iki ülkenin bu ortak sorun
üzerinde daha yakın işbirliğine gideceği açıklanırken uluslararası
kamuoyundan meseleye daha aktif çözüm aranması istenmiştir.
Ayrıca iki komşu ülkenin ulaşım, enerji ve turizm gibi alanlarda
ortak projeler geliştirmelerine karar verilmiştir.18 Çipras’ın Türkiye topraklarında kabul ve bekleme merkezleri kurulmasına yönelik
önerileri ise Türkiye tarafından kabul görmemiştir.19
Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki yakın ilişkiler, 2015 yılında gerçekleştirilen bir dizi üst düzey temasla devam etmiştir. İlk
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olarak Mart ayının başlarında Bosna-Hersek Üçlü Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Bekir İzzetbegoviç (Bakir Izetbegović), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misafiri olarak İstanbul’a
gelerek kendisiyle görüşmüştür.20 Erdoğan, 20 Mayıs tarihinde
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in de
bulunduğu bir heyetle Bosna-Hersek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Erdoğan’ın Bosna-Hersek Üçlü Cumhurbaşkanı Konseyi ile toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konseyin dönem başkanı Mladen Ivanić, Türkiye’ye Bosna-Hersek’in
Sırp Cumhuriyeti’nden (RS) gerçekleştirdiği et ithalatından dolayı teşekkür ederken ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik
Türkiye’nin verdiği desteğin devam etmesini temenni etmiştir. Bu
desteğin etnik veya dini bir ayrım yapılmaksızın sürdürüleceğini
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’teki küçük ve
orta ölçekli işletmelere Türkiye tarafından 50 milyon avroluk kredi sağlanacağını ilan etmiştir. Ziyaret esnasında iki ülke hükümetleri arasında veterinerlik, karayolu taşımacılığı ve bilim-teknoloji
gibi konularda bir dizi anlaşma imzalanırken Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA’nın katkılarıyla restore edilen İsa Bey Hamamı
ve Hünkar Camii de hizmete açılmıştır.21
Bosna Savaşı sırasında Müslüman sivillere yönelik gerçekleştirilen Srebrenica Katliamı’nın 20. yıl anma törenleri için Başbakan
Ahmet Davutoğlu ile beraber TBMM’deki dört partiye mensup
milletvekilleri 10 Temmuz’da Bosna-Hersek’e bir günlük bir ziyaret
gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında Başbakan Davutoğlu ve beraberindeki bakanlar, Bosna-Hersek Üçlü Başkanlık Konseyi üyeleriyle biraraya gelmiştir.22 2015’in son üst düzey görüşmesi ise yine
cumhurbaşkanı seviyesinde olmuş, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin Dönem Başkanı Dragan Čović ve Boşnak Üyesi
İzzetbegoviç resmi temaslar için Ankara’ya gelmiştir.23
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Kosova’da koalisyon hükümetinin Sırbistan ile anlaşması ve buna
karşılık muhalefetin organize ettiği eylemler, ülkenin 2015 yılı boyunca ana gündemini teşkil etmiştir. Ancak bu gelişmelerin iki ülke
ilişkilerine herhangi bir etkisi olmamıştır. 2015 yılı içerisinde Türkiye ile Kosova arasında önemli bir siyasi gelişme kaydedilmezken
bakan düzeyinde birkaç karşılıklı temas gerçekleşmiştir. Bununla
beraber, Kosova’nın ikinci büyük şehri olan ve çok sayıda Kosovalı
Türk’ün yaşadığı Prizren’de Türkiye Başkonsolosluğu resmen faaliyete açılarak Türkiye-Kosova diplomatik ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmıştır. Böylelikle Kosova’da ilk
başkonsolosluk açan ülke Türkiye olmuştur.24 Kosova’nın bağımsız
bir ülke olarak tanınmasını ve uluslararası kuruluşlara üyeliğini desteklemeye devam eden Türkiye ayrıca 2015 yılı içinde Kosova’nın
UNESCO’ya üyelik girişimlerine aktif destekte bulunmuştur.
Bulgaristan Parlamentosu’nun yıl içinde 1915 olaylarını
“Ermenilerin toplu katliamı”, 24 Nisan tarihini ise “kurbanları
anma günü” ilan etmesi, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde pürüzler
yaratmışsa da25 “soykırım” tabirinin kullanılmaması durumun bir
krize dönüşmesini önlemiştir. Bununla birlikte Türkiye ile sınır konusunda katı tutum sergilemeye devam eden Bulgaristan, Türkiye
sınırından kaçak geçişleri önlemeye yönelik tel örgü ve duvar çekilmesi çalışmalarını devam ettirmiştir. Ayrıca iki ülke sınır kapılarında nakliyecilerin yıllardan beri yaşamakta olduğu geçiş sorunları
2015 yılında da tamamen çözüme kavuşturulamamıştır.26
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 14 Ekim’de İstanbul’a bir
çalışma ziyareti gerçekleştirmiş, ziyaretinde Başbakan Davutoğlu ile
biraraya gelmiştir. Borisov, Türkiye’ye mülteciler konusunda üzerine aldığı sorumluluktan ötürü teşekkürlerini iletmiş ve Ankara’da
10 Ekim’de meydana gelen terör eyleminden dolayı taziyelerini
bildirmiştir. Görüşmede ayrıca iki ülkeyi birbirine bağlayacak hızlı
tren ve otoyol projeleri de ele alınmıştır.27 16 Aralık’ta ise Başbakan
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Davutoğlu Bulgaristan’ı ziyaret etmiş ve burada başta mevkidaşı
Borisov olmak üzere birçok yetkiliyle görüşmüştür. Davutoğlu, ziyaretinde iki ülkenin ekonomik ilişkilerine vurgu yaparak 5 milyon
dolarlık mevcut ticaret hacmini 10 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etmiştir. Görüşmede iki ülkenin ortak gündem maddeleri olarak mülteci meselesi ve enerji konusu da ele alınmıştır.28
Kasım ayında bir Rus savaş uçağının Suriye sınırında Türk
Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülmesi Bulgaristan’da geniş yankı uyandırmıştır. Krizin ardından Soğuk Savaş döneminde Sovyet
blokunda yer alan ancak daha sonra Avrupa-Atlantik kulübünü
tercih eden Bulgaristan’ın alacağı pozisyon merak konusu olsa da,
Bulgaristan hükümeti bu konuya dair somut bir pozisyon almamıştır. Bulgaristan’da sadece Türkler Ankara’yı haklı bulmuş fakat
buna Bulgaristan muhalefet partilerinden Sosyalist Parti itiraz etmiş ve Bulgaristan’ın tarafsız kalması gerektiğini savunarak Türk
partisini eleştirmiştir.29
Bulgaristan’ın üçüncü partisi konumunda bulunan ve çoğunlukla Bulgaristan Türklerinin oy verdiği Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Genel Başkanı Lütfi Mestan, Rusya’ya karşı
Türkiye’yi destekleyen açıklamalar yapması üzerine Bulgar milliyetçilerinin hedefi haline gelmiş ve bunun yanı sıra partinin onursal
başkanı Ahmet Doğan tarafından görevinden alınarak partiden ihraç edilmiştir.30 Görevden alınmasının ardından suikast korkusuyla
Sofya’daki Türk Büyükelçiliği’ne sığınan Mestan’a31 Bulgaristan’daki Türkler ve Türkiye’deki Rumeli derneklerinden moral desteği
gelmiştir.32 Mestan’ın görevden alınmasının ardından beş milletvekilinin partiden ayrılması ve Mestan’ın siyasete devam edeceği yönündeki açıklaması,33 yakın gelecekte Bulgaristan Türkleri arasında
yeni bir siyasi oluşumun ortaya çıkabileceğini düşündürmektedir.
2015 yılında Romanya ile ilişkilerde Türkiye’den bu ülkeye yönelik gerçekleşen üst düzey ziyaretler dikkat çekmektedir. 1 Nisan
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tarihinde Bükreş’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Klaus Iohannis ve Başbakan Victor Ponta ile görüşmüş ve
Türkiye-Romanya İş Forumu’na katılmıştır. Ziyaret sırasında iki
ülke arasında su, ormancılık, meteoroloji gibi alanlarda işbirliği
anlaşmaları imzalanırken Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve
Ticaret Komisyonu’nun kurulmasına karar verilmiştir.34 Görüşmelerde ayrıca enerji ve savunma alanlarındaki ikili işbirliği projeleri masaya yatırılmıştır.35 Bundan yaklaşık iki ay sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Romanya’ya resmi bir ziyarette bulunup
mevkidaşı Bogdan Aurescu ile görüşmüştür. NATO’da müttefik
konumunda olan iki ülkenin savunma sanayii alanındaki işbirliğinin sürmesini arzu ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin
Bükreş’te yapacağı camiye tahsis edilen arazi için de Romanya hükümetine teşekkür etmiştir.36
2015 yılında Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde ekonomi merkezli bir yakınlaşma gözlenmiştir. Bu yakınlaşmada özellikle Halkbank’ın Sırbistan’daki bir bankanın çoğunluk hisselerini elde etmesi
kilit rol oynamıştır. Mart ayında imzalanan sözleşmeye göre Halkbank, 10,1 milyon avro karşılığında Sırbistan’ın 11 şehrinde 23 şubesi bulunan Čačanska Banka’nın yüzde 76,76’lık hissesini satın
almıştır.37 Merkezi Čačak şehrinden başkent Belgrad’a taşınan bankanın ismi Halkbank olarak değiştirilmiş ve böylelikle Sırbistan’da
Türk sermayesi ilk kez bankacılık sektöründe faaliyete geçmiştir.
Banka, ilk yeni şubesini Ekim ayında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı törenle hizmete açmıştır.38 Bu gelişmelerin
ardından Halkbank ve DEİK, Aralık ayı sonlarında 400 kadar işadamının katıldığı bir Türkiye-Sırbistan İş Forumu düzenlemiştir.
Bu iş forumuyla eş zamanlı olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
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Yıldırım’ın bulunduğu kalabalık bir heyet Sırbistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret esnasında Türkiye’den Sırbistan’a sağlık alanında hibe sözleşmesi, TİKA ile Belgrad Üniversitesi arasında
işbirliği anlaşması ve Ram Kalesi’nin Türkiye tarafından restorasyonuna ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda birer konuşma yapan Başbakan Davutoğlu ve
Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vučić, iki ülke arasında kısa süre
içinde yüksek düzeyli işbirliği mekanizması kurulacağını açıklamışlardır.39 İki başbakanın Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı
Denis Zvizdić’in de katılımıyla Boşnakların yoğun olarak yaşadığı
Yeni Pazar’a yapacakları ziyaret ise olumsuz hava koşulları sebebiyle
son dakikada iptal edilmiştir. Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde kültürel alana ilişkin önemli bir gelişme de Yunus Emre Enstitüsü’nün
Sırbistan’da resmen faaliyete başlaması olmuştur. Belgrad’da açılan
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Mayıs ayında hizmete başlamış,
merkezin resmi açılışı ise Aralık ayında Başbakan Davutoğlu tarafından yapılmıştır.
Türkiye, ikili ilişkilerin yanında Balkan ülkeleriyle çok taraflı
işbirliğinin ilerletilmesi için de çaba sarf etmeyi sürdürmüştür. 25
Mayıs tarihinde, düzensiz göç ve sınır güvenliği konularında koordinasyonun artırılması amacıyla Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan
hükümetleri arasında bir anlaşma imzalanmıştır. 2011 yılından beri
imzalanması gündemde olan bu anlaşma ile üçlü sınırın Bulgaristan
tarafında bir ortak temas merkezi kurularak, üç ülkenin düzensiz
göç, organize suç ve kaçakçılık gibi konularda daha yakın işbirliği
yürütmeleri öngörülmüştür.40
İki yıllık bir durgunluk döneminin ardından Türkiye,
Bosna-Hersek ve Sırbistan arasındaki üçlü diyalog mekanizmalarının canlandırılması için de 2015 yılında önemli adımlar atılmıştır. Üç ülkenin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanları 18
Ağustos tarihinde Ankara’da bir araya gelerek 2013 yılındaki ortak
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deklarasyonla kurulmuş olan Üçlü Ticaret Komitesi’nin ilk toplantısını gerçekleştirmişlerdir. Toplantıda, ticaret ve turizm gibi alanlarda
üç ülkenin koordinasyonunu kolaylaştıracak bir ortak temsilciliğin
açılması üzerinde anlaşılmıştır. Bunun ardından üç ülkenin dışişleri
bakanları 29 Eylül’de New York’ta bir toplantı yaparak üçlü mekanizmaların geleceğini ve bölgesel meseleleri görüşmüşlerdir.41 Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi’nin 2016-2018
yıllarını kapsayan orta vadeli eylem planı ise 19 Ekim tarihinde
Belgrad’da imzalanmıştır.42 Bundan bir gün sonra ise Saraybosna’da
Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu gerçekleştirilmiştir. Forumda, DEİK, Bosna-Hersek Dış Ticaret Odası ve Sırbistan
Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.43 Üç ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesinin, üçlü
mekanizmanın daha önce kurulmuş bulunan siyasi ayağının da yakın bir gelecekte canlanmasına zemin oluşturabileceği düşünülebilir.
BALKANLARLA EKONOMIK İLIŞKILER

2015 yılında Türkiye’nin dış ticaret hacminde yaşanan daralma,
Balkanlarla olan ticarete de yansımıştır. TÜİK’in 2015 yılının ilk
11 ayı için kesin olmayan verileri dikkate alındığında, Türkiye’nin
Balkan ülkeleriyle olan ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 azaldığı görülmektedir. Bu düşüşte
Yunanistan ekonomisindeki daralmanın sonucu olarak bu ülkeden
yapılan ithalatın 2014’e göre yarı yarıya azalmasının önemli bir etkisi vardır. Nitekim Yunanistan dışındaki 10 bölge ülkesiyle olan
dış ticaret hacmindeki düşüş, Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmindeki düşüşle aşağı yukarı aynı seviyede olmuştur (yüzde 13).
Türkiye’nin Balkanlardaki sekiz ülkeyle ikili ticaret hacmi bir önceki yıla nazaran gerilemiş, buna mukabil Bosna-Hersek, Slovenya ve
Karadağ ile ticaret hacminde gözle görülür artışlar kaydedilmiştir.
Yunanistan’dan yapılan ithalattaki büyük düşüş, Balkanlarla yürütülen ticaretin dengesinin Türkiye lehine değişmesini sağlamış,
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önceki yıllarda gözlemlenen ticaret açığının yerine bu yılın ilk 11
ayında yaklaşık 647 milyon avroluk bir dış ticaret fazlası kaydedilmiştir. Öte yandan, Yunanistan’la ikili ticaret hacminin yüzde
43 gibi önemli bir oranda azalması, Türkiye’nin Balkanlarla ticari
ilişkilerinde AB üyesi ülkelerin ezici ağırlığı üzerinde kayda değer
bir etki meydana getirmemiş, bölgeyle olan toplam ticaretin yüzde
86’dan fazlası yalnızca beş AB ülkesiyle gerçekleşmiştir.
Dış ticaretteki olumsuz eğilimin aksine, 2015 yılının ilk 10
ayında Türkiye’den Balkanlara giden yatırımlarda bir önceki yılın
aynı dönemine göre neredeyse 3 misli artış kaydedilmiş, Yunanistan ve Slovenya dışındaki bütün Balkan ülkelerine Türk şirketleri
yeni yatırımlar yapmışlardır. 2013 ve 2014 yıllarındaki göreceli
azalmanın ardından gerçekleşen bu durum, Türkiye’nin Balkanlarda önde gelen bir ekonomik aktör olarak varlığını koruduğunu
göstermektedir.
Enerji alanında Türkiye’nin iki komşusu Bulgaristan ve Yunanistan, Rus gazını Türkiye’nin Trakya’daki sınırına ulaştıracak olan
Türk Akımı projesine destek vermiştir. Projenin uygulanabilirliğine
önce şüpheyle bakan44 Bulgaristan hükümeti, projenin belirginleşmeye başlamasının ardından Balkanlarda dağıtım merkezi olarak
kendilerinin tercih edilmesini talep etmiştir. Fakat Rusya bu öneriye, daha önce Güney Akımı projesinde mevzuat uyuşmazlıkları
yaşanması yüzünden sıcak bakmamıştır.45 Rusya’nın teşvikleri sonucunda Yunanistan projede aktif olarak yer almayı kabul etmiştir.46 AB’nin Yunanistan’dan başlayıp Avusturya’da bitecek olan
Tesla boru hattı projesine destek vereceğini açıklamasının ardından,
Türk Akımı’nın inşa edilmesi durumunda Rus gazının Yunanistan
üzerinden Balkanlara ve Orta Avrupa’ya dağıtılacağına kesin gözüyle bakılmaktayken, yılsonunda Türkiye ile Rusya arasında meydana
gelen siyasi kriz, Türk Akımı projesi üzerindeki müzakerelerin dondurulmasına sebep olmuştur.
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İhracat

151.771.618

10.410.929.441

9.832.979.468

577.949.973

71.551.515

İhracat

7.884.512.883

6.373.617.277

1.510.895.606

1.261.728.869

747.200.173

447.369.478

2.597.016.343

288.144.964

214.267.199

35.820.831

231.484.673

1.536.187.219

270.394.006

254.899.128

İthalat

7.237.455.874

6.651.115.536

586.340.338

1.731.340.076

313.451.752

223.673.926

2.404.185.849

73.580.192

6.724.213

6.667.216

114.676.173

2.087.461.686

227.968.517

47.726.274

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı. BB6=Batı Balkanlar, AB5=AB üyesi ülkeler. 2015 verileri tahminidir.

8.733.406.224

7.081.576.860

TOPLAM

AB5 TOPLAM

3.802.099.381

1.434.581.168

1.651.829.364

Yunanistan

251.507.526

274.054.166

467.752.668

682.834.763

Sırbistan

Slovenya

BB6 TOPLAM

3.047.890.131

315.660.352

2.793.073.506

Makedonya

Romanya

7.303.290

11.695.940

32.085.860

254.115.244

125.696.193

2.583.239.597

Karadağ

268.749.053

Hırvatistan

İthalat

84.120.084

Kosova

295.866.375

1.902.338.370

Bosna-Hersek

Bulgaristan

286.348.865

Ülke

Arnavutluk

2015 (İlk 11 ay)

-9,72

-10,00

-8,53

-12,05

9,43

-4,36

-7,02

-8,72

-15,68

11,64

-13,87

-19,25

-8,61

-10,98

% Değişim (İhr)

-30,48

-32,36

1,45

-54,46

14,38

-11,07

-21,12

2,84

-42,51

-8,71

-8,77

-19,19

50,20

-43,26

% Değişim (İth)

-21,01

-23,00

-5,94

-42,84

10,84

-6,70

-14,38

-6,58

-16,86

7,87

-12,24

-19,22

11,33

-18,31

% Değişim (Hacim)

/

2014 (İlk 11 ay)

Tablo 1: Türkiye-Balkanlar Dış Ticaret Verileri (dolar)
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Tablo 2: Türkiye’den Giden Yurtdışı Yatırımlar (Net, milyon dolar)
2010
Arnavutluk

2011

2012

2013

2014 2014 (ilk 10 ay) 2015 (ilk 10 ay)

3

5

5

10

14

14

15

61

22

7

3

0

0

34

Bulgaristan

1

18

7

13

4

1

28

Hırvatistan

3

47

103

0

23

23

36

Karadağ

4

0

0

11

0

0

11

Kosova

7

48

84

118

27

17

57

Makedonya

8

71

12

5

2

0

10

Romanya

20

27

32

20

14

14

24

Sırbistan

3

0

7

4

0

0

15

Slovenya

0

4

0

0

0

0

0

Yunanistan

2

0

21

3

11

11

0

112

242

278

187

95

80

230

Bosna-Hersek

TOPLAM

Kaynak: TCMB, Kosova Merkez Bankası. Kosova verileri Avrupa Merkez Bankası’nın yıllık
ortalama kurları esas alınarak avrodan ABD dolarına çevrilmiştir. Değerler yaklaşıktır.

SONUÇ

2015 yılı, Türkiye-Balkanlar ilişkilerinin sakin ve sorunsuz geçtiği
bir yıl olmuştur. Siyasi ilişkilerde büyük değişimler gerçekleşmemiş,
önceki yıllardaki istikrarlı seyir devam etmiştir. Ekonomik, sosyal ve
kültürel ilişkilerde ise derinleşme eğilimi sürmüştür. Türkiye’nin ve
Balkan ülkelerinin siyasi liderleri, karşılıklı diyalog ve işbirliği konusunda daha somut adımlar atılmasına yönelik güçlü bir irade ortaya
koymuşlardır. Özellikle önceki birkaç yıl içerisinde yaşanmış söylemsel pürüzlere bağlı durgunluğun ardından Sırbistan ile 2015 sonunda yürütülen temaslar, bu ülke ile ikili ilişkilerin yeniden ve süratle
canlanacağına işaret etmektedir. Bu canlanmayla beraber Türkiye,
Bosna-Hersek ve Sırbistan arasındaki üçlü mekanizmanın da işlerlik
kazanması, ekonomi temelinde bölgesel işbirliği ve karşılıklı bağımlılığın geleceği hakkında olumlu sinyaller vermektedir.
2015 yılı boyunca Türkiye’nin Balkanlar ile sosyal ve kültürel
bağlarını güçlendirecek çalışmalara devam edilmiştir. Türkiye’nin
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Balkanlardaki en etkin kurumlarından olan TİKA, faaliyet gösterdiği altı Balkan ülkesinde eğitim, sağlık, tarım ve altyapı alanlarında birçok proje gerçekleştirmiştir. YTB, Balkanlar Burs Programı
adı altında bölgeden lisans ve lisansüstü öğrencilerine Türkiye’de
öğrenim görme imkanı sağlamıştır. Balkanların önde gelen haber
ajanslarından olan Anadolu Ajansı, birkaç yıldır faaliyette bulunan
Boşnakça servisinin yanı sıra Arnavutça ve Makedonca dillerinde
hizmet vermeye başlamıştır. Yunus Emre Enstitüsü, Sırbistan’da da
bir kültür merkezinin açılmasıyla Balkanların yedi ülkesinde dil öğretimi ve kültür faaliyetlerini sürdürürken Diyanet İşleri Başkanlığı,
din ve eğitim işlerinde Müslüman topluluklara desteğini 2015 yılında da devam ettirmiştir.
KRONOLOJI
13 Mart
30 Mart-1 Nisan
13 Mayıs
13 Mayıs

20 Mayıs
9-10 Temmuz
18 Ağustos
14 Ekim
19-20 Ekim

8-9 Kasım

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya ve Romanya’da resmi temaslarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Balkanlarda iş dünyasını
bir araya getiren 6. Saraybosna İş Forumu’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında resmi temaslarda bulunan Erdoğan Türk
kurumlarının yaptırdığı eserlerin temel atma törenleri ve
açılışlarına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki bakanlar Saraybosna’da resmi temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her yıl düzenlenen Hırvatistan Forumu’na katılmak üzere bu ülkeye gitti.
Türkiye, Bosna-Hersek ve Sırbistan arasındaki Üçlü Ticaret
Komitesi ilk olarak Ankara’da toplandı.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Türkiye’ye geldi.
Türkiye, Bosna-Hersek ve Sırbistan arasındaki Üçlü Ticaret
Komitesi’nin orta vadeli eylem planı imzalandı. Üçlü İş Forumu düzenlendi.
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Makedonya’da resmi
temaslar gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı ve TRT’nin Üsküp
bürolarının açılışında hazır bulundu.
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18 Kasım

19 Kasım

10 Aralık

16 Aralık
29 Aralık
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye’ye gelerek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve
muhalefet partileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović ve
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Atlantic Council’in düzenlediği Enerji ve Ekonomi Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi. İki siyasetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de
ayrı ayrı biraraya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret
gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye gelen Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Dragan Çoviç ve Bekir İzzetbegoviç ile Beştepe külliyesinde görüştü.
Başbakan Ahmet Davutoğlu resmi temaslarda bulunmak
üzere Bulgaristan’ı ziyaret etti.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki bakanlar Sırbistan’ı ziyaret ederek Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katıldı.
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TÜRKIYE’NIN
AFRIKA POLITIKASI 2015
RAMAZAN ERDAĞ
Doç. Dr. , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türkiye’nin bölgesel dış politika alanında Afrika
ile ilişkileri ağırlıklı olarak Kuzey Afrika ülkeleri ile gelişmiş, kıtanın
geneli, özellikle Sahraaltı Afrika ülkeleri ile ise sınırlı kalmıştır. Afrika kıtası yeni yüzyılda sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan uluslararası
alanda daha görünür hale gelmeye başlamış ve bu bağlamda Türkiye’nin dış politika gündeminde öncelikli alanlardan biri olarak yerini almıştır. 2005 yılında uygulamaya konulan yeni Afrika stratejisi
ile Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile olan ilişkileri önemli ölçüde gelişmeye başlamış; Afrika, Türkiye açısından öncelikli bir dış politika
alanı haline gelmiştir. Türkiye’nin yeni Afrika stratejisinin onuncu
yılını tamamladığı 2015 yılında, Afrika ülkeleri ile ilişkileri siyasi,
ekonomik ve kültürel açıdan gelişmeye devam etmiştir.
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Türkiye’nin Afrika kıtası ile ilişkileri Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika ülkeleri başlığında iki grupta ele alınabilir. Arap Baharı
olarak adlandırılan süreçte, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde
yaşanan rejim değişiklikleri neticesinde bölgenin siyasi ve güvenlik
yapısı değişmiştir. Arap Baharı sonrası süreçte özellikle Libya’da yaşanan siyasi istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı, başta Kuzey Afrika
ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Afrika’nın bölgesel güvenliğini
olumsuz yönde etkilemiştir. Afrika ülkelerinin en önemli sorunlarından biri olan güvenlik sorunu, Libya başta olmak üzere devlet
otoritesi kaybolan ülkelerde terörist grupların eylemlerine zemin
hazırlamakta; aynı zamanda yasadışı silah, insan ve uyuşturucu
ticaretini kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda, Kuzey Afrika ülkelerinde siyasi istikrarın ve güvenliğin sağlanması Türkiye’nin dış politika önceliği olmuştur. Öte yandan Türkiye bölge ülkeleri ile olan
sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam etmiş,
Afrika’nın kalkınmasına yönelik girişimlerini sürdürmüştür.
10. YILINDA TÜRKIYE’NIN AFRIKA AÇILIM STRATEJISI

Türkiye’nin 2015 yılındaki Afrika politikasının ayrıntılı analizine geçmeden önce, 2015 yılı itibarıyla onuncu yılını tamamlayan Türkiye’nin Afrika’ya açılım stratejisinin incelenmesi yerinde
olacaktır. Türkiye, 1998 yılında kabul ettiği Afrika Eylem Planı ile
birlikte uzunca bir dönem ihmal ettiği Afrika kıtasında etkinliğini
artırmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda, öncelikle bölge ülkeleri ile
ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak, 2003
yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bunun akabinde Türkiye, 2005 yılını “Afrika Yılı”
olarak ilan etmiş; ekonomik ve ticari ilişkilerin yanında Afrika ile
siyasi ve diplomatik ilişkilerin geliştirmesini öncelikleri arasına
almıştır. Türkiye ayrıca, Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayısının artırılmasına ve bölge ülkeleri ile karşılıklı olarak diplomatik
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temsilciliklerin tesis edilmesine öncelik vermiştir. Türkiye, bölgenin
en önemli örgütü olan Afrika Birliği (AfB) ile olan ilişkilerini de geliştirerek, 2002 yılından itibaren misafir ülke olarak AfB zirvelerine
katılmaya başlamıştır. Türkiye AfB nezdinde 2005 yılında gözlemci
ülke, 2008 yılında ise stratejik ortak statüsü elde etmiştir.
2008 yılında İstanbul’da düzenlenen “Türkiye-Afrika İşbirliği
Zirvesi” Türkiye-Afrika ilişkilerindeki gelişmeyi göstermesi açısından önemli bir başlangıcı ifade etmektedir. Türkiye, yeni dönemde
Afrika ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha da gelişmesi
ve kurumsallaşması maksadıyla bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duymuş, 2010 yılında kabul ettiği “Afrika Strateji Belgesi”ni uygulamaya başlamıştır. Bu bağlamda söz konusu strateji belgesinin uygulanması, takip ve koordinasyonun sağlanmasını düzenleyen 2010/7
sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Türkiye’nin yeni dönemdeki aktif
ve çok boyutlu dış politikasına vurgu yapılarak, Afrika ülkelerinin
tamamı ile sürdürülebilir bir ortaklık ilişkisinin tesis edilmesine ve
kurumsal eşgüdümün sağlanmasına dikkat çekilmiştir. Söz konusu
genelge ile Afrika Strateji Belgesi’nin uygulanmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan “Afrika Stratejisi Eşgüdüm Komitesi” oluşturulmuştur. Bu bağlamda, 2014
yılında Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da gerçekleştirilen
II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, sürdürülebilir Türkiye-Afrika
ilişkileri açısından kurumsallaşmaya örnek gösterilebilir.1
DIPLOMATIK İLIŞKILER

Ülkeler arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin seviyesinin en
somut göstergelerinden biri, karşılıklı olarak tesis edilen diplomatik temsilciliklerdir. Ülkelerin karşılıklı siyasi ve ekonomik ilişkileri
incelenirken diplomatik temsil düzeyinin tesis edilip edilmediği;
hangi seviyede temsilcilik (Büyükelçilik, Başkonsolosluk, Daimi
Temsilcilik) bulunduğu ve hangi seviyede misyon temsilcisinin
(Büyükelçi, Daimî Temsilci, Temsilci, Elçi veya Maslahatgüzar)
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görev yaptığı belirleyici olmaktadır. Afrika ülkelerinde bulunan
diplomatik temsilcilik sayısı ve temsil düzeyi, tarihsel olarak Türkiye’nin Afrika ilişkilerindeki ilgisizliğin ve ihmal edilmişliğin en somut göstergelerinden biridir. Örneğin Türkiye’nin Afrika Yılı ilan
ettiği 2005 yılından önce; 2002 yılı itibarıyla Afrika kıtasında 12
büyükelçilik ve 2 başkonsolosluğu, dünya genelinde ise toplam 163
diplomatik temsilciliği bulunmaktaydı. Türkiye’nin AK Parti döneminde benimsediği aktif ve çok boyutlu aktif dış politikası ve ritmik
diplomasi anlayışının somut bir çıktısı olarak, öncelikle diplomatik
ilişkilerin ve temsilciklerin çoğaltılmasına öncelik verilmiştir.
Türkiye, 29 yeni misyon açarak 2015 yılı itibarıyla Afrika kıtasında toplam 39 Büyükelçilik, 4 Başkonsolosluk sayısına ulaşmıştır.
Dünya genelinde 2002 yılında 163 olan temsilcilik sayısı ise 2014
yılında toplamda 224’e yükselmiştir.2 Türkiye’nin Afrika’ya gerçekleştirdiği diplomatik açılım karşılığını bulmuş, Afrika ülkelerinin
Türkiye’deki temsilcilik sayısı da benzer oranda artmıştır. 2008 yılı
itibarıyla Türkiye’de 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği bulunurken,
2014 sonunda bu sayı 32’ye çıkmıştır. 2008-2014 arasında Somali, Gambiya, Moritanya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Angola, Kenya, Cibuti, Nijer, Güney Sudan, Gana, Ruanda,
Gine, Kongo, Benin, Fildişi Sahili, Zambiya, Burkina Faso, Mali ve
Burundi Ankara’da büyükelçilik açmıştır.3
Türkiye’nin yeni dış politika yaklaşımında dış politika araçlarının da çeşitlenmeye başladığı görülmektedir. Bu bağlamda, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Türkiye’nin
yeni dış politika araçlarından biridir.4 TİKA’nın yanında Türkiye’nin yeni yumuşak güç dış politika araçlarına örnek olarak Türk
Hava Yolları (THY), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT),
Anadolu Ajansı (AA), Yunus Emre Enstitüsü bünyesindeki Yunus
Emre Türk Kültür Merkezleri (YETKM) ve Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) örnek olarak gösterilebilir.
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Türkiye’nin Afrika ülkelerindeki diplomatik temsilcilik sayısındaki artış ile birlikte yumuşak güç araçlarının Afrika’daki görünürlüğü de artmıştır. Örnek vermek gerekirse; 2002 yılında TİKA’nın
Afrika kıtasında program koordinasyon ofisi bulunmazken,5 2006
yılına gelindiğinde 3,6 2015 yılı itibarıyla 14 Afrika ülkesinde (Mısır
dahil) program koordinasyon ofisi bulunmaktadır.7 Benzer şekilde
THY de son dönemde önemli bir dış politika aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.8 THY son dönemde bölgedeki uçuş noktalarını
artırarak, 2015 itibarıyla Afrika kıtasında uçuş gerçekleştirdiği ülke
sayısını 32’ye çıkarmıştır.9
2009 yılında Yunus Emre Vakfı’na bağlı olarak faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin kültür, tarih ve sanat diplomasisi alanında en önemli araçlarından biridir. Enstitü bünyesinde
kurulan YETKM’ler, Türkiye’nin kültür, tarih ve sanat tanıtımına
önemli katkı sağlamaktadır. 2015 yılı itibarıyla Afrika kıtasında 5
ülkede YETKM faaliyet göstermektedir.10 Türkiye’nin kültürel diplomasi araçlarından bir diğeri olan TRT, yayın ağını genişletmiş11 ve
2014 başında Eutelsat Communications ile yapılan işbirliği ile TRT
Türk kanalı Afrika’da yayın yapmaya başlamıştır.12 Anadolu Ajansı
da Afrika’da 8 ülkede temsilcilik açarak İngilizce, Arapça ve Fransızca
yayın yapmaya başlamıştır.13 Ayrıca YTB’nin Türkiye Bursları projesi
kapsamında bölge ülkelerinden çok sayıda öğrenci Türkiye’de lisans,
yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmektedir.
EKONOMIK VE TICARI İLIŞKILER

Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin yanında Afrika ülkeleri ile
ekonomik ve ticari ilişkileri de gelişmeye başlamıştır.14 Bu bağlamda Afrika, Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından biri haline
gelmiştir. Yaşanan siyasi, ekonomik ve güvenlik krizlerine rağmen;
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, son on yılda
Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ihracat ve ithalat rakamlarının arttığı gözlemlenmektedir. Tablo 1 incelendiğinde 2005’ten bu yana
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Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ihracat ve ithalatının kademeli olarak
arttığı görülmektedir. Ancak kıtanın geneli değerlendirildiğinde,
bu ticari ilişki ağının daha çok Kuzey Afrika ülkeleri ile kurulduğu
görülmektedir. TUİK sınıflandırmasında diğer Afrika ülkeleri olarak gruplandırılan Sahraaltı Afrika ülkeleri ile ticaret hacmi, özellikle ihracat rakamları göz önüne alındığında, Kuzey Afrika ülkelerine
göre yarı oranda gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin Afrika
ile ekonomik ve ticari ilişkilerinde Kuzey Afrika ülkelerinin önemli payı bulunmakta iken Sahraaltı Afrika ülkeleri ile ticari ilişkiler
sınırlı kalarak ticaret hacmi kıtanın tamamına derinleşememiştir.
Tablo 1: Türkiye’nin Afrika ile Ticareti (2005-2014)
İhracat (milyon dolar)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kuzey Afrika

2.544 3.097 4.030 5.850

2005

2006

2007

7.415

7.025

6.701

9.444

10.042

9.758

Sahraaltı
Afrika

1.087 1.469 1.947 3.212

2.739

2.258

3.633

3.913

4.104

3.996

Toplam

3.631 4.566 5.499 8.589 10.154

9.283 10.334 13.357

14.146

13.754

İthalat (milyon dolar)
Kuzey Afrika

1.584 1.677 2.285 3.536

2.238

3.098

3.342

3.308

3.508

3.436

Sahraaltı
Afrika

1.632 2.233 2.821 2.060

1.700

1.726

3.425

2.613

2.523

2.502

Toplam

3.216 3.910 5.106 5.596

3.938

4.824

6.767

5.921

6.031

5.938

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (Not: Rakamlar tam sayıya yuvarlanmıştır.)

TÜRKIYE-KUZEY AFRIKA İLIŞKILERI

Türkiye, 2005 yılında başlattığı Afrika açılım politikası ile kıtanın tamamında aktif bir dış politika üretmeyi ve bu politikayı
sahada uygulamayı amaçlamıştı. Özellikle diplomatik, ekonomik
ve kültürel açıdan bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek temel öncelikler idi. Ancak, gerek Arap Baharı sonrası dönemde geçiş süreçlerinde yaşanan başarısızlık, gerekse bölge ülkelerindeki yönetsel
boşlukların terör örgütleri tarafından doldurulmuş olması, terör
eylemleri ve güvenlik meselelerini bölgenin en önemli gündemi
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haline getirdi. Bölgedeki siyasi istikrarsızlık ve güvensizlik açısından
Libya’nın içinde bulunduğu durum bölge güvenliğini tehdit eden
konuların başında yer almaktadır.
LIBYA KRIZINDE TÜRKIYE’NIN ARABULUCULUK ROLÜ

Kaddafi döneminin sona ermesinin ardından Libya’da devrim
sonrası süreçte siyasi istikrarın sağlanamaması, bölgenin istikrar ve
güvenliği açısından en önemli sorunlardan biri olmuştur. 2014 yılında ortaya çıkan ikinci iç savaş ve seçimlerin Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edilmesi Libya’da fiili bölünmeye yol açmış; ülke
Trablus ve Tobruk merkezli iki farklı hükümet tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Türkiye, bir yandan uluslararası olarak tanınan
Tobruk hükümetini (Temsilciler Meclisi) tanımakta; öte yandan,
Trablus merkezli Genel Ulusal Kongre (GUK) ile temaslarını da
sürdürmektedir. Türkiye, Libya’da kalıcı istikrarın sağlanması amacıyla her iki hükümet temsilcileri ile görüşmelerde bulunarak,
Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen müzakere sürecini desteklemektedir. Türkiye’nin arabuluculuk rolüne
ilişkin olarak GUK Başkanı Nuri Ebu Sehmeyn’in Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine 2015 Ocak ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti önemli bir gelişmedir. Sehmeyn ziyaretinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun yanı sıra BM Libya Özel Temsilcisi Bernardino Leon
ile de görüşmüştür. Sehmeyn’in ziyaretine ilişkin olarak Türkiye’nin
Libya Özel Temsilcisi AK Parti Milletvekili Emrullah İşler, “Görüşmelerde muhatabımıza, BM tarafından başlatılan siyasi diyalog sürecine katılım sağlanmasının ve ulusal birlik hükümeti kurulmasının
önemini vurguladık”15 diyerek Türkiye’nin Libya uzlaşı müzakerelerine olan desteğini yinelemiştir. Bunun yanında; Leon’un, Libya müzakerelerinin önemli bir tarafı olan GUK Başkanı Sehmeyn ile Türkiye’de görüşmesi, Türkiye’nin uzlaşı müzakerelerine olan desteğini ve
taraflarla olan arabuluculuk rolünü ortaya koymaktadır.
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SIYASI İLIŞKILER

2015 yılında Türkiye’nin Kuzey Afrika ülkeleri ile siyasi ilişkileri
nispeten alt düzeyde kalmıştır. Ocak ayı başında Trablus merkezli
Libya Genel Ulusal Kongre Başkanı Nuri Ebu Sehmeyn’in ziyareti,
Türkiye’nin bölge sorunlarına yönelik girişimleri açısından önemlidir. Sehmenyn’le birlikte Libya’nın diğer hükümeti olan Tobruk
merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Agila İsa Guveyder de davet
edilmiş ancak Guveyder yoğun programını gerekçe göstererek Türkiye’ye gelmemiştir. Libya sorununun çözümüne yönelik olarak,
görüş alışverişinde bulunmak üzere Libya Özel Temsilcisi Emrullah
İşler 24 Ocak 2015 tarihinde Cezayir’i ziyaret etmiştir. Kuzey Afrika’dan yapılan bir diğer ziyaret ise Ağustos ayında gerçekleşmiştir.
Tunus Nida Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hafız Sibsi Türkiye’yi
ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir görüşme gerçekleştirmiştir.16 Kuzey Afrika ülkeleri ile siyasi ilişkiler bağlamında gerçekleştirilen bir diğer temas ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff’in yemin töreninde
Cezayir Meclis Başkanı Abdülkadir Bensalah ile yaptığı görüşme
olmuştur. Siyasi ilişkiler bağlamında Türkiye’nin 2015 yılında
Kuzey Afrika ülkeleri ile temasları oldukça sınırlı kalmıştır.
EKONOMIK VE TICARI İLIŞKILER

Arap Baharı sonrası süreçte yaşanan istikrarsızlık ve güvensizlik
ortamı, Türkiye’nin Kuzey Afrika başta olmak üzere Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu bağlamda 2015 yılı Türkiye-Kuzey Afrika ekonomik
ve ticari ilişkilerinde çok az ikili temas sağlanmıştır. Cezayir’den bir
heyet, Kasaba bölgesinin dönüşümü hakkında görüş alışverişinde
bulunmak maksadıyla, Beyoğlu Belediyesince gerçekleştirilen Tarlabaşı Projesi’ni incelemek üzere 21 Temmuz 2015 tarihinde Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ı ziyaret etmiştir.17
TİM organizasyonunda ve THY’nin işbirliğinde 3-5 Kasım 2015
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tarihleri arasında Cezayir’in Konstantin şehrini kapsayan bir İşadamları Heyeti programı düzenlenmiştir. 2015 yılında düşük yoğunlukta ikili temaslara rağmen Türkiye’nin Kuzey Afrika ile dış
ticaretinde önemli bir düşüş beklenmemektedir. Geçmiş yıllar incelendiğinde 2005’ten bu yana ihracat-ithalat rakamlarında artış yaşandığı görülmektedir. Bu eğilimin 2015 yılsonu itibarıyla devam
edeceğini söylemek mümkündür.
TÜRKIYE-SAHRAALTI AFRIKA İLIŞKILERI

Türkiye’nin 2015 yılında Sahraaltı Afrika ülkeleri ile arasındaki
siyasi ilişkileri, Kuzey Afrika ülkelerinin aksine en üst düzeyde ve
oldukça yoğun geçmiştir. Karşılıklı olarak yapılan üst düzey ziyaretler ve ilişkilerin kurumsallaşması açısından önemli bir gösterge
olan Türkiye-Afrika Zirvesi’nin de bu yılda yapılmış olması, ilişkilerdeki gelişmeyi göstermektedir. Türkiye, 2005 yılından itibaren
fiili olarak uygulamaya koyduğu yeni Afrika yaklaşımını pratikteki
dış politikasında önemli ölçüde uygulayabilmiştir.
SIYASI İLIŞKILER

2015 yılının hemen başında Sahraaltı Afrika ülkelerinden Türkiye’ye ilk ziyaret Nijerya Dışişleri Bakanı Aminu Wali tarafından
gerçekleştirildi. Bu ziyaretin ardından 13 Ocak 2015 tarihinde
Moritanya Dışişleri Bakanı Ahmed Ould Teguedi Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Teguedi, Türkiye ziyaretinde mevkidaşı
Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile enerji alanında işbirliği ve 2016 başında Karma Ekonomik Komisyon
toplantısının düzenlenmesine dair görüş alışverişinde bulunuldu.18
Teguedi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞAN’IN
AFRIKA BOYNUZU TURU

2015 başında Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya, Cibuti ve
Somali’yi kapsayan Afrika Boynuzu turu gerçekleştirmiştir. 2125 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretler kapsamında
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Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yasin Aktay ve
Mehmet Muş eşlik etti.19 Erdoğan, ziyaretinin ilk durağı olan Etiyopya’da iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiğini; iki ülke arasındaki ticaret hacminin
500 milyon dolara ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan’a
ayrıca Addis Ababa Üniversitesi’nce fahri doktora unvanı verildi.
Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz’in cenazesine katılmak için programına ara veren Erdoğan, Suudi Arabistan’da cenaze
törenine katılımının ardından Afrika Boynuzu turunun ikinci durağında Cibuti’ye geçmiştir.
Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde Cibuti’ye yapılan ilk
ziyaret olma özelliği taşıyan görüşmede Erdoğan, Cumhurbaşkanı
İsmail Ömer Guelleh tarafından törenle karşılanmıştır.20 Heyetlerarası yapılan görüşmelerde Türkiye ile Cibuti arasında sekiz işbirliği
anlaşması imzalanmıştır. Erdoğan Türkiye’nin Cibuti Büyükelçiliği
Kançılaryasının açılışını yapmış, Cibuti-Türk İş Konseyi’nin Kapanış Oturumu ve İş Konseyi Kapanış Yemeği’ne katılmıştır. Erdoğan
yaptığı konuşmada Türkiye’nin yeni Afrika açılımının derinleştiğini, “Artık Afrika Birliği değil Afrika ortaklığı anlayışıyla bu süreci devam ettiriyoruz. Türkiye için Afrika ile kucaklaşmanın, ticari
ve ekonomik boyutunun ötesinde bir manası var. Bu, kardeşlik ve
dostluk bağımızın güçlenmesidir. Binlerce yıllık gönül birlikteliğimiz, yüzlerce yıllık fiili beraberliğimiz olan bu coğrafyayla yeniden
buluşuyor, adeta hasret gideriyoruz” sözleri ile vurgulamıştır.21
Afrika Boynuzu turunun son durağında Somali’ye geçen
Erdoğan, Türkiye’nin Afrika ülkelerine olan desteğini yinelemiştir.
Dünyadaki en büyük büyükelçiliklerinden bir tanesinin Türkiye
tarafından Somali’de yapıldığını hatırlatan Erdoğan, terörle mücadeleye vurgu yaparak, Somali’nin terörle mücadelesini her daim
desteklemeye devam edeceğini söylemiştir.22 Erdoğan, ziyaretinde
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bir Türk şirketi tarafından yapımı üslenen Aden Adde Uluslararası Havalimanı’nın terminal binasının açılışını gerçekleştirmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2015 yılı başında gerçekleştirdiği bu
üst düzey ziyaretler, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemi ifade etmektedir. Ziyaretler kapsamında
önemli ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilmiş ve anlaşmalar yapılmıştır. Bu bağlamda söz konusu ziyaretler Türkiye’nin
bölge ülkeleri ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.
DIĞER KARŞILIKLI ZIYARETLER

Türkiye ile Sahraaltı Afrika ülkeleri arasındaki ziyaretler farklı
düzeylerde karşılıklı olarak devam etmiştir. 28 Ocak 2015 tarihinde
Çad Devlet Sekreteri Isabelle Housna Kassire Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru’yu ziyaret etmiştir.23 30-31 Ocak 2015 tarihlerinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 24’üncü Afrika Birliği
(AfB) Zirvesi düzenlenmiştir. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun temsil ettiği zirvede Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile
işbirliğinin geliştirilmek istendiğinin altı çizilmiştir.24 Afrika ülkelerinden cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaretler kapsamında; 3 Şubat
2015 tarihinde, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Bûbakar Keita Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Gerçekleştirilen ziyaret, Mali’den Türkiye’ye
cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olma özelliğini taşımaktaydı.
Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuş, çok sayıda ikili anlaşma imzalanmıştır. Erdoğan
kabulde THY’nin Mali seferlerine başlayacağını açıklamıştır.25
26 Mart 2015 tarihinde Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alassane Vattara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak
Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanı
Vattara’nın ziyareti, Fildişi Sahili’nden Türkiye’ye cumhurbaşkanı
düzeyinde yapılan ilk resmi ziyarettir. Ziyarette üzerinde anlaşma
sağlanan konularda ikili anlaşmalar imzalanmıştır.26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall
ile yıl içerisinde iki görüşme gerçekleştirmiştir. Erdoğan-Sall görüşmelerinden ilki, 25 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da Mabeyn Köşkü’nde; ikincisi, Sall’ın Türkiye’nin davetlisi olarak G20 zirvesine
katılımı dolayısıyla 14 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da gerçekleşmiştir. İkinci görüşmede iki ülke arasında “Çifte Vergilendirmenin
Önlenmesi Anlaşması” ile “Nakdi Yardım Uygulama Protokolü”
anlaşmaları imzalanmıştır.27 12 Mayıs 2015 tarihinde ise Gabon
Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Ziyarette ikili, bölgesel
ve uluslararası meseleler ele alınmıştır.28 Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney
Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmeye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali
Yıldırım da katılmıştır.29
Bakan düzeyinde ise; Kongo Cumhuriyeti Dışişleri ve İşbirliği
Bakanı Basile İkouebe 8 Nisan 2015 tarihinde, Sudan Dışişleri Bakanı Mohammed Ali Ahmed Karti 9-11 Nisan 2015 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Ayrıca 25 Ağustos 2015 tarihinde
Somali Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Mohamed Ahmed Dışişleri
Bakan Yardımcısı Naci Koru ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede
Türkiye’nin Somali Dışişleri Bakanlığının bilişim altyapısının kurulmasına yönelik sağladığı destek konuları ele alınmıştır.30 2015
yılında ayrıca Kenya, Gabon ve Somali’nin Türkiye Büyükelçileri
değişmiş, yeni büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sunmuşlardır.
EKONOMIK VE TICARI İLIŞKILER

2015 yılında Türkiye’nin Sahraaltı ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkileri, siyasi ve diplomatik ilişkilerde olduğu kadar yoğun
geçmiştir. Yıl içinde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretlerde,
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anlaşmaya varılan konularda ikili ticari anlaşmalar ve mutabakat
muhtıraları imzalanmıştır. Bunun yanında Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) ev
sahipliğinde THY’nin de desteği ile işadamları heyetleri ziyaretleri ve iş forumları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen iş forumları
ve ticaret heyetleri ziyaretleri ile iş ortaklıkları kurulmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2015 başında gerçekleştirdiği Afrika Boynuzu turunda, Etiyopya ve Cibuti’de İş Forumları düzenlenmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde düzenlenen iş forumlarına,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan ve çok sayıda işadamı katılmıştır. Ömer Cihad
Vardan Türkiye-Etiyopya İş Forumunda yaptığı konuşmada, “Etiyopya’nın Cibuti’ye ve dolayısıyla limana ulaşımının iyileştirilmesi,
işadamlarının Etiyopya’da iş ve yatırım yaparlarken karşılaştıkları
bürokratik işlemlerin azaltılması da Etiyopya’ya ilgiyi artıracaktır.
Türkiye sahip olduğu deneyimleri Etiyopya ile paylaşmaya her zaman hazırdır” diyerek ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirmesinin önemine dikkat çekmiştir.31
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile
28 Nisan-1 Mayıs 2015 tarihleri arasında Angola’nın başkenti
Luanda’da ticaret heyeti ziyareti gerçekleştirilmiştir. TİM organizasyonu ve THY işbirliği ile bölgeye yönelik birtakım ziyaret ve organizasyonlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda; 23-25 Haziran 2015
tarihleri arasında Nijerya’nın Kano şehrinde, 13-16 Ekim 2015
tarihleri arasında Nijerya’nın Abuja şehrinde İşadamları Heyeti;
5-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Botswana ve Namibya’ya yönelik Ticaret Heyeti ve 8-10 Aralık 2015 tarihleri arasında başkent
Nuakşot şehrini kapsayan Moritanya İşadamları Heyeti organizasyonları düzenlenmiştir. Ayrıca, 13 Ekim 2015 tarihinde Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Adil Özışık’ın ev sahipliğinde Mali Yatırım ve Ticaret Fırsatları Konferansı İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
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27 Mart 2015 tarihinde Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi Başkanı
Halit İnci’nin ev sahipliğinde Türkiye-Fildişi İş Forumu; 27 Nisan 2015 tarihinde DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad
Vardan’ın ev sahipliğinde Türkiye-Etiyopya İş Forumu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 13 Mayıs 2015 tarihinde Gabon Cumhurbaşkanı’nın katılımlarıyla Türkiye-Gabon
çalışma toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantı ve organizasyonlarda
Türkiye’nin söz konusu ülkelerde pazar payının artırılması, yeni iş
ve yatırım imkanlarının oluşturulması ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmıştır.
AFRIKA GÜNÜ SEMPOZYUMU

Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik
olarak 25 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da Afrika Günü Sempozyumu düzenlenmiştir. Dışişleri Bakanlığı ve DEİK ev sahipliğinde
düzenlenen sempozyuma Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Ali Kemal Aydın, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad
Vardan, Türkiye-Afrika Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın ve
Ankara’daki Afrika ülkelerinin büyükelçileri katılmıştır. Sempozyumun açılışında konuşan DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Cihad Vardan, DEİK bünyesinde 124 iş konseyinin bulunduğunu, bunların 24’ünün Afrika ülkelerinde yer aldığını söylemiştir.
Vardan konuşmasında, Türk yatırımcıları Afrika ülkelerinde yatırım yapmaya davet etmiştir. Sempozyumun katılımcıları arasında
yer alan Fas Büyükelçisi Lutfi Aouad ise, Türkiye’nin Afrika ülkeleri
nezdinde öncelikli sıralarda dost bir ülke olarak algılandığını ve kıtanın istikrar ve gelişimi açısından bölgesel kalkınmaya ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Sempozyum bünyesinde ayrıca “Türkiye için
Afrika’da Yatırım ve İş Fırsatları” paneli gerçekleştirilmiştir.32
SONUÇ

Türkiye 2000’li yıllardan itibaren dış politikada önemli bir
dönüşüm yaşamaktadır. Yeni Türk dış politikasının en önemli
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argümanlarından biri, dış politika alanını genişletmek ve dünyanın
her bölgesinde dış politika üretip uygulayabilmektir. Bu bağlamda, Türkiye’nin yeni dış politika alanlarından biri Afrika olmuştur.
2000’li yıllara kadar Türkiye’nin Afrika ile ilişkileri incelendiğinde;
siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha çok Kuzey Afrika ülkeleri ile sınırlı kaldığı, Sahraaltı Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin yok
denecek kadar az olduğu görülmektedir. Türkiye 2000’li yıllardan
itibaren bölgeyle siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmeye
başlamıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin 2015 yılı Afrika politikasının incelendiği bu bölümde, karşılıklı ziyaretlerde cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi temasların yapıldığı anlaşılmaktadır. Birçok
Afrika ülkesi ile üst düzey resmi ziyaretlerin yakın dönemde gerçekleştirilmiş olması, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerindeki
ihmal ve ilgisizliğin en önemli göstergelerinden biridir.
Türkiye Afrika ülkeleri ile ihmal edilmiş politikasını revize ederek, yeni bir anlayışla 2000’li yıllardan itibaren ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır. 1998 yılında stratejik çerçevesi oluşturulan yeni
Afrika politikası, 2005 yılının Afrika yılı olarak ilan edilmesiyle
birlikte sahada hayata geçirilmeye başlanmıştır. Yeni dış politika
araçlarının da kullanılmaya başlandığı bu dönemde, Türkiye’nin
Afrika kıtasındaki ülkelerle siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri gelişmeye, kurumsallaşmaya ve stratejik ortaklığa dönüşmeye başlamıştır. 2015 yılında 10. yılını tamamlayan Türkiye’nin Afrika açılımı
kültürel, diplomatik ve ekonomik açıdan meyvelerini vermeye başlamıştır. Türkiye, öncelikle yeni büyükelçilikler açarak siyasi ilişkilerin alt yapısını oluşturmuştur. THY, TİKA, YTB, DEİK, AA
vb. yumuşak güç araçları kullanılarak bölge ülkeleri ile geliştirilen
ilişkiler kültürel ve ekonomik açıdan konsolide etmiştir.
Arap Baharı sonrası dönemde gerek Ortadoğu gerekse Afrika
ülkelerinin yaşadığı en önemli sorun siyasal istikrarsızlık ve güvensizliktir. Terör örgütlerinin zayıf devletlerde güçlenmesi ve
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kendilerine alan açması özellikle Afrika ülkelerinde devlet inşa
süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Terör eylemlerinin bir
diğer olumsuz etkisi de ekonomik alanda yaşanmaktadır. Terör eylemleriyle bölgenin aldığı dış yatırımlar azalmakta ve turizm sektörü kan kaybetmektedir. Türkiye, bölge ülkelerini özellikle terörle
mücadele kapsamında desteklemekte, terör eylemlerinin siyasi ve
ekonomik ilişkileri engellememesine azami özen göstermektedir.
Örneğin 2015 Kasım ayı sonunda Mali’de bir otele düzenlenen
terör eyleminde THY personeli de rehin alınmış, rehinelerin kurtarılmasının ardından bazı havayolu şirketleri Mali’ye uçuşlarını
durdurduklarını açıklamalarına rağmen THY Genel Müdürü Temel Kotil, THY’nin Mali seferlerinin devam edeceğini açıklamıştır.
Bu bağlamda Türkiye siyasi, kültürel, ekonomik açıdan Afrika
ülkeleri ile ilişkilerini 2015 yılında da geliştirmeye devam etmiştir.
Libya krizi başta olmak üzere bölge sorunlarının kalıcı çözümüne
yönelik olarak arabuluculuk girişimlerini sürdürmüştür. Karşılıklı
olarak gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ve imzalanan ikili anlaşmalar dikkate alındığında, Türkiye’nin Afrika açılımının önemli ölçüde
hayata geçirildiği görülmektedir. Ancak ekonomik ve ticari ilişkilerde
ticaret hacminin beklenen seviyeye ulaşmadığı, yatırımcıların Afrika’ya yöneltilmesi ve teşvik edilmesinin gerektiği görülmektedir.
KRONOLOJI
8 Ocak
Nijerya Dışişleri Bakanı Aminu Wali Türkiye’yi ziyaret etti. Wali
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
13 Ocak
Moritanya Dışişleri Bakanı Ahmed Ould Teguedi Türkiye’ye bir
çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Türkiye ile enerji alanında işbirliği ve 2016 başında Karma Ekonomik Komisyon toplantısının düzenlenmesine dair görüşmeler gerçekleştirildi.
16 Ocak
Libya Genel Ulusal Kongre (GUK) Başkanı Nuri Ebu Sehmeyn,
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret
etti. Sehmeyn ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan
Davutoğlu’nun yanı sıra Libya’da BM arabulucuğunda devam
eden müzakere sürecine ilişkin olarak BM Libya Özel Temsilcisi
Bernardino Leon’la da biraraya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika Boynuzu turu kapsamında Etiyopya’yı ziyaret etti. İkili ilişkilerin geliştirilmesinin vurgulandığı
ziyarette Erdoğan’a Addis Ababa Üniversitesi’nce fahri doktora
unvanı verildi.
24 Ocak
Erdoğan Afrika Boynuzu turunun ikinci durağında Cibuti’yi ziyaret etti.Ziyaret, Türkiye’den cumhurbaşkanı düzeyinde Cibuti’ye yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşımaktaydı.
25 Ocak
Erdoğan Afrika Boynuzu turunun son durağında Somali’yi ziyaret etti. Erdoğan ziyaretinde terörle mücadele vurgusu yaptı.
30-31 Ocak Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 24. Afrika Birliği (AfB)
Zirvesi düzenlendi. Zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu temsil etti.
3 Şubat
Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita Türkiye’yi ziyaret
etti. Gerçekleştirilen ziyaret Mali’den Türkiye’ye cumhurbaşkanı
düzeyinde ilk ziyaret olma özelliğini taşımaktaydı.
26 Mart
Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alassane Vattara,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye resmî bir
ziyaret gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanı Vattara’nın ziyareti,
Fildişi Sahili’nden Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan
ilk resmi ziyaretti.
8 Nisan
Kongo Cumhuriyeti Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Basile İkouebe
Türkiye’yi ziyaret etti.
9-11 Nisan Sudan Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Ahmed Karti Türkiye’ye
çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
25 Nisan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı
Macky Sall ile İstanbul’da görüştü.
12 Mayıs Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyarette ikili,
bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
25 Mayıs Dışişleri Bakanlığı ve DEİK ev sahipliğinde, Ankara’daki Afrika
Büyükelçiliklerinin katılımıyla Afrika Günü Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda Türk yatırımcılar, Afrika ülkelerine
yatırım yapmaya davet edildi.
25 Ağustos Somali Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Muhammed Ahmed, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Türkiye’nin Somali Dışişleri Bakanlığının bilişim altyapısının
kurulmasına yönelik sağladığı destek konuları ele alındı.
14 Kasım Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall Türkiye’nin davetlisi olarak
G20 zirvesine katıldı. Ziyarette iki ülke arasında “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” ile “Nakdi Yardım Uygulama Protokolü” anlaşmaları imzalandı.
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14 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob
Zuma ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Yegin’e teşekkür ederim.
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TÜRKIYE’NIN ORTA ASYA
VE PAKISTAN POLITIKASI 2015
FAHRIYE KESKIN KARAGÖL
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

GIRIŞ

2015 yılında Türkiye’nin Orta Asya ve Pakistan
politikasının ele alındığı bu çalışma kapsamında, Türkiye’nin Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Pakistan ile siyasi, ekonomik, ticari, güvenlik, enerji ve son
olarak kültürel alandaki ilişkileri konusunda öne çıkan gelişmeler
değerlendirilmektedir.
Türkiye’nin dış politika söylemleri ve uygulamalarında ayrı
önem verdiği coğrafyalardan birisi olarak Orta Asya ülkeleri ile
birlikte Afganistan ve Pakistan ile ilişkileri, bu ülkelerin potansiyelleri dikkate alındığında, bugün olması gereken seviyenin çok
gerisindedir. Pakistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi kimi bölge
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ülkeleriyle yakalanan siyasi ve ekonomik uyum, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan gibi diğer ülkelerde görülememektedir. Yazının
ilerleyen sayfalarında da görülebileceği üzere, siyasi anlamda dahi
temasların son derece sınırlı olduğu bazı bölge ülkeleri vardır. Böyle
bir realite karşısında, ülkeleri birbirine entegre edecek şekilde ekonomik, ticari ve enerji meselelerinde karşılıklı bağımlılık ve işbirliğine geçebilmek çok da mümkün olamamaktadır.
Yazıda, bölge ülkeleri ile ilişkiler ayrı ayrı ikili ilişkiler şeklinde
değil, genel olarak siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel gelişmeler
başlıkları altında incelenmiştir. Yıl içerisinde Türkiye ve bölge ülkeleri arasında öne çıkan ziyaretler, toplantılar, bölgesel sorunlar kapsamındaki görüş alışverişleri ile siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel
alanlarda öne çıkan gelişmeler konu edinilmiştir.
SIYASI GELIŞMELER: KARŞILIKLI ZIYARETLER
VE BÖLGESEL SORUNLAR

Siyasi gelişmeler kapsamında, Türkiye ve bölge ülkelerinin
önemli temasları olmuştur. Bu çerçevede ilk önemli gelişme, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bazı bakan ve işadamları ile birlikte
17-18 Şubat tarihlerinde Pakistan’a düzenlediği ziyarettir.1 Davutoğlu “ilk evim” olarak bahsettiği Pakistan’ı ziyareti esnasında, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile biraraya gelmiştir. Görüşme sırasında Navaz Şerif, Peşaver’deki okula düzenlenen saldırı sonrasında
Türkiye’nin gösterdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunmuştur.
Davutoğlu ise, “Pakistan ne zaman sorunla karşılaşsa o Türkiye’nin
sorunudur. Türkiye ne zaman bir sorun ile karşılaşsa biz her zaman Pakistan’ın desteğini gördük” sözleriyle iki ülke ilişkilerinin
önemine vurgu yapmıştır. Yine önemli bir bölge ülkesi olarak Afganistan’ın barış ve istikrarının Pakistan ve Türkiye’nin barış ve
istikrarı anlamına geldiğini ve bu sebeple de Türkiye-Pakistan ve
Afganistan arasında üçlü bir mekanizma yürüttüklerini ifade etmiştir.2 Nitekim Türkiye’nin gerek Pakistan gerekse de Afganistan ile
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çeşitli sektörlerdeki iyi ilişkileri Türkiye’ye Afganistan-Pakistan arasındaki krizlerde arabuluculuk imkanı da sunmaktadır.3 Davutoğlu
İslamabad programını Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin’i ziyaret ederek noktalamış; ziyaret esnasında Hüseyin, Davutoğlu’na devlet nişanı sunmuştur.4
Pakistan ve Türkiye arasındaki bir diğer temas, 3 Nisan’da Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ’in bir çalışma ziyareti amacıyla Türkiye’ye gelişidir.5 Ziyaret esnasında Davutoğlu yaptığı basın açıklamasında, iki ülke ilişkilerinin diplomasi tarihinde ender görülen
ilişkilerden olduğunu ve bölgesel konularda her iki ülke arasında
tam bir uyum ve işbirliği olduğunu ifade etmiştir. Davutoğlu ayrıca Ortadoğu, Körfez bölgesi, Orta Asya ve Afganistan’da meydana gelen olayların Türkiye ve Pakistan’ı doğrudan ilgilendirdiğini belirtmiş ve bu sebeple iki ülkenin bu sorunlara ortak çözüm
önerileri sunabilmesi noktasında görüşmelerde bulunmalarının
önemine işaret etmiştir. Şerif de konuşmasında, Davutoğlu ile İran
nükleer sorunu, Yemen krizi gibi çeşitli bölgesel sorunları görüşme
fırsatı bulduklarını ve bu sorunların barışçıl bir sonuca ulaşması
amacıyla ortak hareket edeceklerini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra
Şerif, Yemen krizi bağlamında Suudi Arabistan’a ihtiyaç duyması
halinde egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak adına destek
sunacaklarını belirtmiştir.6 Nitekim “Kararlılık Fırtınası” adı verilen Yemen’e karşı Mart sonunda başlatılan harekat için Pakistan ve
Türkiye’nin tavırları muğlak görülmüş ve özellikle Körfez ülkelerinin tepkisini çekmiştir. Suudi Arabistan Pakistan’dan Yemen operasyonunda kullanılmak üzere kara birlikleri talep etmiş, hava ve
deniz desteği istemiştir. Ancak Pakistan operasyona katılmama yönünde karar almıştır. Körfez ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanan
bu duruma, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver
Muhammed Gargaş, “Türkiye ve Pakistan’ın Yemen operasyonu
konusundaki belirsiz ve çelişkili tutumu, Libya’dan Yemen’e kadar
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Arap ülkelerinin güvenliğini sağlama sorumluluğunun Arap ülkeleri dışında kimseye ait olmadığının kesin bir kanıtıdır” sözleriyle
tepki göstermiştir.7
2015 yılında karşılıklı ziyaretler olarak en fazla temasın olduğu
ülke Pakistan olmuştur. Liderler neredeyse buldukları ilk fırsatta
ziyarette bulunmaya çalışmışlardır. Yukarıda bahsedilen bu gelişmelerin yanında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ağustos tarihinde
Endonezya ziyareti dönüşü, Navaz Şerif ’in daveti üzerine beraberindeki bakanlarla birlikte Pakistan’a düzenlediği günübirlik ziyaret
bunun bir diğer örneğidir.8 Navaz Şerif ’le havaalanında bir araya gelen Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Türkiye’ye dönmüştür.9
Bu yılın önemli buluşmalarından birisi de 8-9 Aralık tarihlerinde
Pakistan’da gerçekleştirilen Asya’nın Kalbinde İstanbul Süreci’nin
beşinci toplantısı için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun İslamabad’a
gitmesi ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile görüşmesidir. Toplantıda, iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriye krizi başta
olmak üzere bölgesel meseleler, özellikle Suriye krizi sonucu Türkiye’nin maruz kaldığı mülteci sorunu görüşülmüştür.10
Pakistan’dan sonra Türkiye’nin 2015 yılı dış politikasında öne
çıkan bir diğer bölge ülkesi Türkmenistan’dır. Türkmenistan ile ilgili bahsedilebilecek ilk gelişme, 2014 Mayıs ayında Bakü’de birincisi gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri
Bakanları Toplantısı’nın ikincisinin 29 Ocak’ta Aşkabat’ta düzenlenmesidir. Toplantı kapsamında üç ülke dışişleri bakanları siyasi, ekonomik ve kültürel konularda görüşmelerde bulunmuşlardır. Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu toplantıların ileriki dönemde
Liderler Zirvesi’ne dönüştürülebileceğini ve bunun ülkelerin birbirlerine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir.11 Yine
28 Ağustos’ta Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Antalya’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Toplantısı’nın üçüncüsü önemli bir diğer buluşma

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

olarak not edilmelidir. Toplantı sonrasında, Çavuşoğlu yapılan bu
üçlü toplantı ve işbirliği süreçlerinin bölgesel barış ve istikrara katkı sağladığını ifade etmiştir. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid
Meredov ise üç ülkenin cumhurbaşkanı düzeyinde bir zirvede biraraya gelmesi için çalışmaların devam ettiğini ve bu görüşmelerin devam
etmesine önem verdiklerini söylemiştir.12
Türkiye-Türkmenistan siyasi ilişkileri kapsamında bir diğer
önemli gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Türkmenistan’a gerçekleştirdiği ziyarete karşılık olarak,
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov’un
3-4 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti olmuştur.13 Görüşmeler esnasında Erdoğan özellikle Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında 2014 yılında hayata geçirilen ve dışişleri
bakanları arasında gerçekleştirilen toplantıların liderler düzeyine çıkarılmasına karar verdiklerini ve ilk toplantının da Türkmenistan’da
olacağını ifade etmiştir.14 Yıl biterken Türkiye-Türkmenistan arasındaki bir diğer ziyaret ise, Türkmenistan’ın tarafsızlığının 20. yıldönümü kutlamaları sebebiyle düzenlenen “Tarafsızlık Konferansı”na katılmak amacıyla, 11-12 Aralık tarihlerinde Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile
birlikte gerçekleştirdiği Türkmenistan gezisidir.15 Konferanstaki konuşmasında bölgedeki çatışmaları sona erdirme konusunda Türkmenistan’ın önemli adımlar attığını vurgulayan Erdoğan, “Kardeş
Türkmenistan’ın izlediği bu politikanın, bölge ülkeleri arasındaki
ilişkilerin ortak fayda temelinde işbirliği ruhu ile gelişmesine katkı
sağladığını memnuniyetle görüyorum” sözleriyle Türkmenistan’ın
çabalarını takdirle karşıladığını ifade etmiştir. Yine, Türkmenistan’ın “açık kapı politikası” ile kurduğu ilişkilerin bölgesel istikrar açısından oldukça önemli olduğunu ifade etmiştir.16 Ayrıca
Erdoğan Türkmenistan’daki temasları esnasında, ikili görüşmeler
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kapsamında Pakistan, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları ile görüşmüştür.17
Pakistan ve Türkmenistan dışında siyasi temaslarda öne çıkan
bir diğer ülke Kazakistan olmuştur. Bu kapsamda ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Nisan’da 7 bakan, bürokratlar ve işadamlarından oluşan bir heyetle gerçekleştirdiği Kazakistan ziyareti göze
çarpmaktadır. Heyetin genişliğini Türkiye’nin Kazakistan’a oldukça
önem verdiğinin bir göstergesi olarak yorumlamak mümkündür.18
2009 yılında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığı ve 2012
yılında da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK)
kurulduğu Kazakistan ve Türkiye ilişkilerini Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Kazakistan’a ziyaret etmeden hemen önce şu sözlerle özetlemiştir: “Kazakistan Orta Asya’da en önemli ortaklarımızdan biri.
Nazarbayev ile son derece yakın bir dostluğumuz söz konusu. Son
yıllarda Kazakistan ile olan bağlarımız kuvvetleniyor, işbirliğimiz
gelişiyor.”19 Ziyaret esnasında Erdoğan ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Türkiye-Kazakistan YDSK’nin ikinci
toplantısına başkanlık etmiştir.20
İki ülke arasındaki bir diğer önemli gelişme, Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu’nun 11 Eylül’de Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler
İşbirliği (Türk Keneşi) Konseyi Beşinci Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Astana’ya gitmesidir.21 Toplantıya Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrissov,
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov katılmıştır.22 Yine zirvede
Sinirlioğlu, Türk Konseyi’nin BM Genel Kurulu’nda gözlemci
üye olması için çalışmaların devam ettiğini belirtmiştir. Bunların
dışında Karabağ sorununun uluslararası hukuka uygun şekilde ve
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü gözeterek çözülmesi gerektiği,
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Kıbrıs sorununda Kıbrıs Türklerinin karşı karşıya olduğu ambargoların etkisinin azaltılması konusunda Türk dünyasının destek
olması ve Ukrayna sorununda Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün
ve Kırım Tatarlarının haklarının korunması da Sinirlioğlu’nun
değindiği meseleler olmuştur.23
23-24 Nisan tarihlerinde İstanbul ve Çanakkale’de gerçekleştirilen, Çanakkale Savaşları’nın 100. yıldönümü törenleri, bazı bölge
ülkelerinin liderleriyle biraraya gelme fırsatı sunmuştur. “Savaştan
doğan barış” temasıyla şekillenen anma etkinlikleri kapsamında
İstanbul’da bir de Barış Zirvesi düzenlenmiştir.24 Pakistan Devlet Başkanı Memnun Hüseyin, Türkmenistan Devlet Başkanı
Gurbangulu Berdimuhammedov ve Afganistan Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Orgeneral Raşit Dostum törene katılan liderler olmuştur.25 Kırgızistan cumhurbaşkanlığı genel sekreteri düzeyinde, Tacikistan bakan düzeyinde, Kazakistan ve Özbekistan ise büyükelçi
düzeyinde törene katılım sağlamışlardır.26 Farklı düzeylerde katılımlar olsa da tüm Orta Asya ülkelerinin katılım göstermesi ikili
ilişkiler anlamında önemlidir. Çanakkale törenleri sonrasında 25
Nisan’da, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile görüşmüştür. Yemen krizi bağlamında liderler, Suudi Arabistan’a yönelik desteklerini yinelemişlerdir.27
Bölgede oldukça önemli ülkelerden birisi de 30 milyonu aşmış
nüfusuyla28 bölge ülkelerinin toplam nüfusunun neredeyse yarısını
bünyesinde barındıran Özbekistan’dır. 2014 yılında Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olarak gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Özbekistan ile Türkiye, ilişkilerinde yeni bir sürecin başlatılmasına dair isteklerini beyan etmişlerdir. Bu anlamda 2015 yılı
oldukça önemli görülmüştür.29 Bu yeni sürecin ilk meyvesi 5 Şubat’ta TBMM’de Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk
Grubu’nun kurulması olmuştur.30 Ancak yıl içerisinde diğer ülkelerle olduğu gibi üst düzey ziyaretler olmamıştır. Dolayısıyla iki
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ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak düşünülen
2015 yılı, ikili ilişkiler bağlamında verimli geçmemiştir.
Yine bölge ülkelerinden Kırgızistan ile ilişkilerde de hareketli
bir yıl olmamıştır. 22 Temmuz’da Kırgızistan’a bir ziyarette bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan
Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile biraraya gelmiştir. Abdıldayev
20 Temmuz’da Şanlıurfa/Suruç’ta meydana gelen patlamalar sebebiyle Çavuşoğlu’na taziyede bulunmuştur. Görüşmelerde, iki ülke
Dışişleri Bakanlıkları Diplomasi Akademileri arasında işbirliğine
dair mutabakat zaptının imzaya hazır olup önümüzdeki dönemde
imzalanabileceği ifade edilmiştir. Bunun dışında iki ülke arasındaki
ziyaretlerin sıklaştırılması ve askeri ilişkiler başta olmak üzere tüm
ikili ilişkilerin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar ayrıca, siyasi konular, konsolosluk ve su idaresi konularında işbirliği süreçlerinin hızlandırılması, uluslararası kuruluşlardaki adaylık süreçlerinde karşılıklı destek ve Türk Konseyi’nde
işbirliğinde bulunma gibi konularda görüşmüşlerdir. Görüşme sonunda iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında bilişim teknolojileri
alanında mutabakat zaptı imzalanmıştır.31
Son olarak Tacikistan ile ilişkilerde de 2015 yılı gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda verimli bir yıl olmamıştır. Bakıldığında
Tacikistan’la ilgili Türkiye gündeminde en fazla yer tutan gelişme,
Tacik muhalif lider Umarali Kuvatov’un Mart ayında İstanbul’da
öldürülmesi olmuştur.32 Bununla birlikte Aralık 2014’te Özbek
Hoca olarak bilinen Abdullah Buhari’nin İstanbul’da öldürülmesi33
ve yine 2015 yılının Aralık ayında İstanbul’da yaşayan Özbekistan
Halk Hareketi’nin lideri Muhammed Salih’e yönelik olarak planlanan suikast hazırlığının son anda önlenmesi34 gibi olaylar da dikkate alındığında, bu tür öldürme olaylarının Türkiye sınırlarında
gerçekleştirilmesi Türkiye’nin bölge ülkeleri nezdindeki imajı açısından oldukça zarar verici nitelikte olup, bu ülkelerin Türkiye’ye
olan güvenini de zedeleme riski taşımaktadır.35
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EKONOMIK GELIŞMELER VE ENERJI KONUSU

Ekonomik gelişmeler de siyasi ilişkilere paralel olmuştur. 1718 Şubat tarihlerindeki Pakistan ziyaretinde Başbakan Davutoğlu,
Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Türkiye-Pakistan YDSK Toplantısı’nda biraraya gelmiştir.36 İki ülke arasındaki güçlü siyasi ilişkilere
nazaran düşük seviyede kalan ekonomik ve ticari ilişkilerdeki eksiklikleri gidermek amacıyla 2009 yılında kurulan YDSK’nin dördüncü toplantısı bu yıl İslamabad’da yapılmıştır.37 Görüşme sonrasında iki lider arasında enerji, bilimsel araştırmalar ve ekonomi
gibi alanlarda çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. Şerif konuşmasında,
imzalanan bu anlaşmalarla iki ülke ilişkilerinin giderek güçlendiği
vurgusunda bulunmuştur. Davutoğlu, iki ülke ekonomik ve ticari
ilişkileri kapsamında, iki yıl içerisinde en az 3 milyar dolar ve gelecek yıllarda 5-10 milyar dolar olması gereken iki ülke ticaret hacmi
düşüş gösterdiği için, serbest ticaret anlaşmasını en kısa sürede sonuçlandıracaklarını belirtmiştir. Bunun dışında iki ülke arasındaki
coğrafi uzaklık sebebiyle daha iyi ulaşım yollarına ihtiyaç olduğunu ve bu sebeple Pakistan Uluslararası Hava Yolları ve Türk Hava
Yolları’nın bu iki ülkeye daha çok sefer yapmasını arzuladıklarını
ifade etmiştir. Ayrıca Davutoğlu, sivil havacılık anlaşmaları, demiryolu bağlantıları ve deniz taşımacılığı gibi alanların da çalışacakları
alanlar olduğunu, enerji ve afet yönetimi konularında da beraber
çalışmaya hazır olduklarını vurgulamıştır.38
Türkiye ve Pakistan arasında tercihli ticaret yerine serbest ticaret anlaşması müzakerelerine geçilmesi oldukça önemli bir adımdır.
Ancak iki ülke arasında istenilen ticari seviyeyi yakalayabilmek için
ulaşım sistemlerinin entegre edilmesi de son derece gereklidir. Yine
Türkiye’nin ticari işbirliği protokollerini beş eyaletten oluşan Pakistan’ın sadece Pencab eyaletindeki Lahor Sanayi ve Ticaret Odası ile
sınırlı tutması bir risk teşkil etmekte, diğer eyaletlere yönelik olarak
da çeşitlendirmelerin yapılması gerekmektedir.39
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Bahsi geçen, Türkiye-Pakistan Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleri 15 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Ticari mallar,
hizmet ve yatırımları ele alan görüşmelerde, taraflar kapsamlı bir
Serbest Ticaret Anlaşması hazırlayıp, hızlı bir şekilde görüşmeleri tamamlama noktasında sözlerini yinelemişlerdir. Görüşmelerin
bir sonraki turunun Aralık ayında İslamabad’da gerçekleştirilmesi
kararlaştırılmıştır.40 Davutoğlu’nun bu ziyareti dışında, Çanakkale
Savaşları’nın 100. yıldönümü sebebiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Erdoğan ile
görüşmesi sırasında, birçok Türk şirketinin Pakistan’daki Dasu baraj projesi ile ilgilendiğini söylemiş, buna karşılık Erdoğan da Türk
şirketlerini Pakistan’da baraj yapımları, altyapı ve inşaat alanlarında
yatırım yapmaları noktasında teşvik ettiklerini vurgulamıştır.41
Ekonomik ilişkiler bağlamında dikkat çeken bir diğer ülke
Türkmenistan olmuştur. 29 Ocak’ta Aşkabat’taki Üçlü Toplantı’da
Çavuşoğlu özellikle enerji alanındaki işbirliği konusuna vurgu yapmıştır. Enerji kaynaklarının nasıl çeşitlendirilebileceği ve enerji
arz-talep güvenliğinin gündemi meşgul eden önemli hususlar olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Çavuşoğlu, Hazar bölgesinde çıkan Türkmenistan ve Azerbaycan gazının, Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması konusunu da görüştüklerini ifade etmiştir.42 Bunun dışında,
Mart ayında Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov’un
Türkiye ziyareti esnasında, iki ülke arasında taşımacılık, çalışma,
sosyal güvenlik ve istihdam, kültür alanında işbirliği, tarım ve sanayi gibi alanlarda işbirliğine yönelik bir dizi protokol ve anlaşma
imzalanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerine son
yıllarda herkesin gıpta ile baktığı ve imrenilecek düzeye geldiğini
ifade etmiştir. Erdoğan Özellikle Orta Asya’nın Hazar üzerinden
uluslararası pazarlara bağlanması noktasında Türkmenistan’ın jeopolitik önemine dikkat çekerek, ulaştırma ve enerji alanlarında
işbirliğinin önemine vurgu yapmıştır. Yine Erdoğan, Türkmen
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gazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşınması konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını ve bu alanlarda başta Azerbaycan olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle de yakın
bir diyalog içerisinde bulunduklarını dile getirmiştir.43
Berdimuhammedov, Türkiye’den, Avrupa’dan, Asya ve Amerika’nın çeşitli ülkelerinden çok sayıda şirketin biraraya geldiği bu
forumun amacının dış ekonomik ilişkileri desteklemek olduğunu
belirtmiştir.44 Yine bu ziyaret esnasında Erdoğan, Türkmenistan’ın
müteahhitlik sektörü açısından taşıdığı öneme de dikkat çekmiş,
müteahhitlerimizin Orta Asya’da en fazla proje üstlendiği ülkenin Türkmenistan olduğunu ve şimdiye dek Türk müteahhitlerin
Türkmenistan’da gerçekleştirdikleri projelerin toplam değerinin 46
milyar dolara ulaştığını vurgulamıştır. Ayrıca iki ülke ekonomik ve
ticari ilişkileri açısından olumlu bir gidişatın bulunduğu ancak bu
alanlardaki potansiyelin tam olarak kullanılması için çabaların devam ettiğini ifade etmiştir.45 2015 sonu itibarıyla ise, Türkmenistan’da bugüne kadar Türk firmaları tarafından tamamlanan proje
sayısı 964 olup, bunların toplam değeri yaklaşık 47,7 milyar dolar
olarak ifade edilmektedir.46 Bugün yaklaşık 660 Türk şirketi ve organizasyonu Türkmen ekonomisinin çeşitli sektörlerinde faaliyet
göstermektedir. Daha net olduğu için 2014 rakamlarına baktığımızda, Türkiye Türkmenistan’ın toplam ticari iş hacminde ikinci
sırada yer almıştır. İkili ticaret hacmi 6 milyar doları aşmış ve 2013
ile kıyaslandığında yüzde 26,6 artmıştır.47
Ziyareti esnasında Berdimuhammedov’a TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nden (ETÜ) fahri doktora unvanı verilmiştir. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmasında Türkiye firmalarının şu ana dek Türkmenistan’da üstlendiği
proje sayısının 2 bini aştığını, bunların değerinin ise 55 milyar
dolara ulaştığını söyleyerek, Türkmenistan’ın Türk özel sektörünün dünyada en fazla proje üstlendiği ülkelerin başında geldiğini

413

4 14

/

T ürkiye ’ nin O rta A sya ve Pakistan P olitikası 2015

vurgulamıştır. Bunun dışında üzerinde durulan konu İpek Yolu projesi olmuştur. İki ülkenin işbirliğiyle tarihi İpek Yolunu geniş tren
ağları, karayolu ulaşım hatları, enerji koridorları ile yeniden canlandırma konusunda istekleri olmuştur. Yine Hisarcıklıoğlu’nun
konuşmasında değindiği üzere, 2017 Asya Olimpiyatlarını düzenleme hakkını kazanan Türkmenistan’da, Olimpiyat parkının inşasını da Türkiye’den bir firma üstlenmiştir.48 6-7 Ağustos tarihlerinde
Berdimuhammedov bu kez bir çalışma ziyareti amacıyla Türkiye’ye
gelmiştir. İstanbul Tarabya’da biraraya gelen Erdoğan ve Berdimuhammedov ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.49 Ancak öne çıkan konular
ekonomi ve enerji alanındaki görüşmeleri olmuştur. İki lider ekonomik işbirliğini geliştirme noktasında yine kararlılıklarını deklare
etmişlerdir. Bunun yanında Berdimuhammedov 84. Uluslararası
İzmir Fuarı’na partner ülke olarak katılma kararını teyit etmiştir.50
Berdimuhammedov ziyareti esnasında, özellikle hidrokarbon
kaynakları başta olmak üzere Türkmenistan’ın bol doğal kaynaklarının karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmek açısından büyük fırsatlar
yaratacağını, bu bağlamda Türkmenistan’ın açık kapı politikasının
önemli rol oynadığını vurgulamıştır. Türkmen liderin bir başka
vurgusu 1.800 km uzunluğundaki Türkmenistan-AfganistanPakistan-Hindistan (TAPI) gaz boru hattı projesinin tamamlanması konusunda olmuştur. Küresel enerji güvenliğinin gelişimine
katkı sunacağını ifade ettiği bu proje konusunda Türk şirketlerini
de işbirliğine davet etmiştir. Yine Türkmen lider, tekstil endüstrisi,
tarım, ulaşım ve haberleşme gibi alanlarda da Türk şirketleri ile işbirliğinin öneminden bahsetmiş, Türkmenistan’ın dünya pazarlarına yönelik enerji ihraç rotalarını çeşitlendirmek için kapsamlı bir
çalışma yürüttüğünü ve doğalgaz kaynaklarının Türkmenistan’dan
Türkiye’ye aktarılması için de gerekli önlemlerin alınmaya devam
ettiğini vurgulamıştır.51
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Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık sonundaki Türkmenistan ziyareti, özellikle Rusya ile uçak düşürme krizi sonrası
meydana gelen doğalgazın Rusya tarafından kesilip kesilmeyeceği
tartışmalarının olduğu bir zamanda gerçekleşmiş olup bu anlamda
önemlidir. Beklendiği gibi Erdoğan ve Berdimuhammedov görüşmesinde doğalgaz meselesi de gündeme gelmiştir. İki lider Türkmen gazının hem Türkiye hem de Avrupa’ya transferi konusunda
görüşmelerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla Türkiye enerji alternatiflerini çoğaltma bağlamında geçtiğimiz günlerde Katar’la yaptığı
doğalgaz anlaşması sonrasında, Türkmen gazı için de görüşmelere
başlamıştır. Bu konuda Türkmen lider Türkmenistan’ın dahil olduğu doğalgaz projelerinin hattın geçtiği ülkelerin ticari çıkarına
göre belirlendiği ve dolayısıyla jeopolitik etkenlere bağlı olmadığı
vurgusunda bulunmuştur.52
Kazakistan ile de ekonomik anlamda öne çıkan gelişmeler olmuştur. 15 Nisan’da Erdoğan, gerçekleştirdiği Kazakistan ziyareti
esnasında, Türk-Kazak İş Forumu’na katılmıştır.53 Nazarbayev
konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin
önemine işaret ederek Türkiye’yi stratejik ticari-ekonomik ortak
olarak tanımlamıştır. Son 10 yıl içerisinde Türk işadamlarının
Kazakistan’da yaptığı yatırım tutarının 1,8 milyar doları aştığını,
Türk sermayesi katılımıyla faaliyet gösteren 1.500’den fazla işletmenin olduğunu, 15 binden fazla Türkiye vatandaşının Kazakistan’da ikamet edip çalıştığını belirtmiştir. Ayrıca bugün iki ülkenin toplamda 3,4 milyar doları aşan 35 yatırım projesini birlikte
yürüttüklerini vurgulamıştır. Bunların dışında Nazarbayev, Nurlu
Yol Ekonomik Programı’nın hayata geçirilmesi için gelecek 3 yılda
yapılacak altyapı çalışmalarına büyük ödenekler ayrılacağını, Kazakistan’ın Avrupa ve Güney Asya’yı bağlayan Merkezi Asya’nın
ticaret, transit geçiş ve lojistik kavşağına dönüşme çabasında olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Nazarbayev, Türkiye ve Kazakistan’ın
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coğrafi, kültürel, beşeri ve tarihsel yakınlığının, ekonomik potansiyelinin karşılıklı ve bölgesel yakınlaşmayı artırmayı gerektirdiğini vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Kazakistan’ın
Kazakistan-2050 Stratejisi, Nurlu Yol, Ticari Yol Haritası-2020
gibi çeşitli sektörlerdeki hedefleri kapsamında işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını ifade etmiştir.54 Erdoğan ayrıca, iki ülke
ticaret hacminin 2014 yılında 3,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, işadamlarının çalışmalarıyla 10 milyar dolar hedefine en
kısa sürede ulaşacaklarına inandığını belirtmiştir. Ayrıca, tarihi
İpek Yolu’nun canlandırılması noktasında önemli bir adım olan
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesinde sona yaklaşıldığını ve bu hattın tamamlanmasıyla Avrupa, Kafkasya, Orta Asya,
Uzakdoğu ve Güney Asya arasında hızlı ve güvenilir bir uluslararası demiryolu ulaşımının olacağını belirtmiştir. Hattın Bakü-Aktau-Hazar geçişinin güçlendirilmesinin önemine değinmiş
ve böylece Kazak ürünlerinin yeni pazarlara açılmasına imkan
sağlanacağını vurgulamıştır.55

Kaynak: Fortune Turkey ve RT Haber web sayfası

Hem Kazakistan hem de Türkmenistan, Hazar bölgesinde doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorlarındaki yükleri kendilerine çekebilmek için önemli oranda yatırımlar yapmaktadırlar. Türk
şirketleri de bu yatırımlardan paylarını almaktadırlar. Örneğin
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Türkiye’den GAP İnşaat Hazar kıyısındaki Türkmenbaşı’na büyük
bir uluslararası liman inşa etmektedir.56
Bu ziyaretin hemen sonrasında bu kez İstanbul’da 22 Nisan’da, YEM Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen 38. Yapı FuarıTurkeybuild İstanbul “Konuk Ülke Kazakistan Projesi” kapsamında “Kazakistan-Türkiye İnşaat Forumu ve İkili İş Görüşmeleri”
toplantısı gerçekleştirilmiştir.57 Toplantıda Kazakistan ve Türkiye’den sektörün önde gelen isimleri bir araya gelmiştir. Expo 2017,
2030 ve 2050 hedefleriyle dikkat çeken Kazakistan ile Türk yapı
sektörü arasındaki işbirliği ve yatırım olanakları değerlendirilmiştir.58 YEM Fuarcılık’ın hazırladığı Kazakistan raporuna göre,
Kazakistan’ın inşaat harcamaları 2014 yılında yüzde 8,4 büyürken,
inşaat harcamalarının oranı ise 15-17 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Kazakistan’ın Türk inşaat sektörü açısından
büyük potansiyel taşıdığı vurgulanmıştır.59 Fuarın etkinliklerinden
birisi olan Yurtdışı Alım Heyetleri İkili Görüşmeleri de 42 ülkenin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan da bu ülkeler arasında yer almıştır.60
Taraflar arasındaki ilişkilerde bir diğer önemli gelişme de Rusya
ile yaşanan uçak düşürme krizinin, Kazakistan ve Türkmenistan’a
yönelik taşımaları da önemli oranda etkilemesidir. Uluslararası
Nakliyeciler Derneği’nin (UND) 2 yıldan beri Orta Asya’ya giden
Türk araçları için Bakü’de yapmış olduğu görüşmeler sonuçlarını
bu yıl Aralık ayında vermeye başlamıştır. Azerbaycan’daki yetkililerle yapılan görüşmelerde, Bakü-Aktau RO-RO ücretlerinde ve
Kazakistan hattına yapılan tarifeli seferlerde toplam 1.920 dolarlık indirimle, bu güzergahı kullanan bir tırın 5.345 dolar yerine
3.425 dolar ödemesi kararlaştırılmıştır. Azerbaycan gümrük gişelerinde 540 dolar olan maliyetler 220 dolara düşürülmüştür. Bakü-Aktau RO-RO ücretleri 3.350 dolardan 2.100 dolara inerken,
Bakü-Türkmenbaşı hattında ödenen 1.455 dolarlık geçiş ücreti
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de 1.105 dolara gerilemiştir. Sigorta, şoför bilet ücreti gibi bazı
masraflar da kaldırılınca toplamda yüzde 36 oranında bir indirim
meydana gelmiştir. UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, bu tür
indirimlerin Türkmenistan için de kısa zamanda uygulamaya geçirileceğini ifade etmiştir.61
Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine bakıldığında, siyasi ilişkilerde
olduğu gibi ekonomik ilişkiler çerçevesinde de durgun bir yıl olmuştur. Çavuşoğlu Temmuz ayında gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyareti esnasında, iki ülke ekonomik ilişkileri bağlamında, yıllık 500
milyon dolar olan iki ülke ticaret hacminin artırılması ve 1 milyar
dolar düzeyine çıkarılması gerektiği vurgusunda bulunmuştur.62
Başbakan Sariyev ile görüşmesi esnasında da taraflar ekonomik ve
ticari alanlarda işbirliği yapılması üzerinde durmuş ve Kırgızistan’da
iş yapan Türk firmalarının ülkedeki faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın güncellenmesi kararlaştırılmıştır.63
Tacikistan ile olan ekonomik gelişmelerde de Kırgızistan ile
ilişkilere benzer bir tablo görülmektedir. 12 Ocak’ta Duşanbe Ticaret Müşavirinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen TürkiyeTacikistan İş Forumu’nda iki ülke arasındaki ticarette taşıma sektöründe karşılaşılan sorunlar gündeme getirilmiştir. Türkiye tarafının
talebi özellikle, Tacik vatandaşlarına uygulanan vize serbestisinin
Türk TIR sürücüleri için de uygulanması olmuştur.64
Her ne kadar bölge ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkiler canlandırılmaya çalışılsa da potansiyeller dikkate alındığında mevcut
durum çok düşük seviyede kalmaktadır. TÜİK raporlarına göre
2014 yılında en çok ihracat ve ithalat yapılan ilk 20 ülke arasında
bu yedi ülkenin hiçbirisinin bulunmaması bu yetersizliğin önemli
bir göstergesidir.65 Bölge devletlerinin temel makroekonomik göstergeleri ise şu şekildedir:

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

Temel Ekonomik Göstergeler (2014)
GSYİH (milyon
dolar)

KBGSYİH
(dolar)

Kazakistan

212.260

12.183

Özbekistan

62.619

Türkmenistan

47.932

Kırgızistan
Tacikistan
Afganistan
Pakistan

Büyüme Oranı (%)

Nüfus

4,3

17.422.000

2.046

8,1

30.604.000

5.796

10,32

5.796.000

7.402

1.298

3,60

5.700.000

9.200

1.114

6,0

8.200.000

20.444

654

1,28

31.279.000

238.737

1.308

3,60

196.174.380

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı verilerinden derlenmiştir.

Ülkelere Göre Türkiye’nin İhracat Rakamları (bin dolar)
Kazakistan Özbekistan Türkmenistan Kırgızistan Tacikistan

Afganistan

Pakistan

2002

160.153

93.735

110.021

24.005

10.915

20.232

57.457

2010

818.900

282.666

1.139.825

129.202

143.890

259.791

248.147

2014

977.487

603.013

2.231.246

421.431

277.384

186.185

259.317

2015*

698.560

442.434

1.733.444

275.033

152.046

146.874

256.851

Afganistan

Pakistan

Ülkelere Göre Türkiye’nin İthalat Rakamları (bin dolar)
Kazakistan Özbekistan Türkmenistan Kırgızistan Tacikistan
2002

203.852

75.342

106.348

17.623

40.696

1.053

117.655

2010

1.392.528

861.373

386.342

30.900

283.689

5.098

749.931

2014

1.236.268

780.707

623.326

65.648

160.947

16.488

435.546

993.319

660.945

522.130

69.933

181.814

10.573

288.198

2015*

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
* Aralık ayı verileri dahil değildir.

Tablodaki rakamlardan ve yapılan ziyaretlerden de görülebileceği üzere bölge ülkeleriyle dış ticaretimizde özellikle Türkmenistan ve Kazakistan’ın önemli bir ağırlığı vardır. Buna nispeten
Özbekistan ve Pakistan’ı da dahil edebiliriz. Ancak Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan oldukça zayıf halkalar olarak öne çıkmaktadır.
GÜVENLIK ALANINDAKI GELIŞMELER

Bölge ülkelerinden Afganistan ve Pakistan’ın güvenlik başlığı
altında Türkiye gündeminde epeyce yer aldığı görülmektedir. 2015
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başı itibarıyla NATO’nun en uzun süren görevi olarak nitelendirilen Afganistan Güvenlik Destek Kuvveti ISAF’ın 13 yıllık görevi
sona ermiştir. Başarı ya da başarısızlığı tartışmaları bir yana, Taliban rejiminin devrilmesi sonrasında başlatılan ISAF operasyonlarının en hareketli dönemlerinde bu operasyonlarda 50 ülkeden
130 binin üzerinde asker görev yapmıştır.66 1 Ocak itibarıyla ISAF
misyonunun “Kararlı Destek” misyonuna dönüştürülmesi ve bu
kapsamda, 11.000’i Amerikalı 13.500 yabancı askerin Afgan güçlerine eğitim, danışma ve yardım hizmeti vermek için ülkede kalması
kararlaştırılmıştır.67 2015 itibarıyla Afganistan’a destek vermeye devam edecek ülkelerin sayısı oldukça azalmıştır. Türkiye ise, 2015’te
Afganistan’da asker sayısını artırmayı ve güvenlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda eskiye nazaran daha çok destek vermeyi isteyen
ülke olmuştur. Zira Türkiye’nin 2001 yılından itibaren ISAF’a
destek sağlamanın dışında, yıllardır güvenlik alanında Afganistan’a
önemli katkıları olmuş ve olmaktadır. 1 Ocak’ta başlatılan “Kararlı
Destek Misyonu”na da Türkiye, Afganistan’daki asker sayısını
900’den 1.500’e çıkararak destek vereceğini açıklamıştır.68 Nitekim
Türkiye, Afganistan açısından böylesi zorlu bir yılda güvenlik bağlamında da Afganistan’a olan desteğini göstermiştir.
Türkiye-Afganistan ilişkilerine yansıyan olumsuz bir gelişme,
26 Şubat’ta Kabil’de NATO’nun Afganistan’daki Kıdemli Sivil
Temsilcisi Büyükelçi İsmail Aramaz’ı almak üzere Afganistan Türk
Görev Komutanlığı’ndan Türk Büyükelçiliği’ne gelen iki zırhlı
araca bomba yüklü bir araçla saldırılması sonucu 1 astsubayın şehit olması, 1 astsubayın da yaralanmasıdır. Saldırıyı üstlenen Taliban’ın sözcüsü Zabihullah Mücahit, asıl hedefin Kabil’deki Türk
Büyükelçiliği sokağından geçen ABD aracı olduğunu belirtmiş ve
“eğer saldırı anında bölgede Türklere ait araç varsa yanlışlıkla onlar da zarar görmüştür, bizim Türklere düşmanlığımız yok” diyerek
hedefin Türk askeri olmadığını vurgulamıştır.69 Saldırı sonrasında
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Davutoğlu yaptığı açıklamayla saldırıyı kınamış ve her şeye rağmen
Türkiye’nin Afganistan’ın istikrarı için destek vermeye devam edeceğini ifade etmiştir. Türk aracı hedef olsun ya da olmasın, bu saldırıyı
yapanların cezalandırılmasını istediklerini vurgulamıştır.70
Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan ile ilişkilerine dair güvenlik alanındaki bir diğer gelişme, Afganistan’da güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi için Türkiye öncülüğünde 2011 yılında başlatılan
“Asya’nın Kalbinde İstanbul Süreci”nin 25 Mayıs’ta İslamabad’da
yapılan dördüncü toplantısıdır. Türkiye’yi Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar’ın temsil ettiği toplantıda, Pakistan Başbakanı’nın
Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Sertaç Aziz yaptığı açış
konuşmasında, “Afganistan’ın düşmanı Pakistan’ın da düşmanıdır.
Bu anlayışla yaptığımız ikili anlaşmalarla Afganistan ile bölgedeki
terörizme karşı mücadele ediyoruz” sözleriyle iki ülkenin terörizm
konusundaki işbirliğine vurgu yapmıştır.71 Yine Asya’nın Kalbinde İstanbul Süreci’nin 8-9 Aralık’ta Pakistan’da gerçekleştirilen beşinci toplantısında da güvenlik ve terörizm konuları öne çıkmıştır.
Navaz Şerif ’in Dış İlişkiler Danışmanı Sertaç Aziz konferansın açış
konuşmasında, güvenlik konusunda bölgeyi tehdit eden unsurlarla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.72 Navaz Şerif ise
konuşmasında, Afganistan’ın düşmanlarının aynı zamanda Pakistan’ın da düşmanları olduğunu ifade etmiş, Pakistan’ın Afganistan
ve Taliban arasındaki barış görüşmelerine destek vermeye devam
edeceğini vurgulamıştır. Ayrıca, bölgenin güvenliği açısından kolektif ve koordineli bir işbirliğinin önemine işaret etmiş, mültecilerin toplu halde sınırlar arası geçişlerinin önemli bir güvenlik sorunu
teşkil ettiğini belirtmiştir. Afganistan istikrara kavuşursa mültecilerin de Afganistan’a dönebileceğini vurgulamıştır.73
Gerçekleştirilen ziyaretlerin de temel gündem maddelerinden
birisi güvenlik olmuştur. Bu kapsamda, 17-18 Şubat tarihlerindeki
Pakistan ziyareti kapsamında Davutoğlu, Pakistan Genelkurmay
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Başkanı Rahil Şerif ile görüşmüştür. Davutoğlu ile Şerif iki ülke
arasındaki bölgesel ve karşılıklı güvenlik konuları ile savunma işbirliği konularını ele almışlardır.74 Davutoğlu’nun Pakistan ziyaretinin hemen öncesinde verdiği mülakatta Pakistan Savunma Bakanı
Muhammed Asıf Havaca, Türkiye ve Pakistan’ın her şeyi paylaşan
iki dost ülke olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin Pakistan-Afganistan ilişkilerinin düzeltilmesinde kilit bir role sahip olduğunu ifade
etmiştir. Asıf, Pakistan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin oldukça iyi düzeyde olduğunu, Türkiye’den malzeme satın aldıklarını
ve ortak eğitim programlarının bulunduğunu ifade etmiştir.75 Yine
ziyareti esnasında Davutoğlu, çeşitli coğrafyalardaki İslamofobi ve
terör saldırıları karşısında önemli bir noktada durduklarını, teröre karşı Paris’teki yürüyüşe katıldığı gibi, Avrupa ülkelerinden de
Müslümanlar konusunda aynı dayanışmayı göstermesini beklediklerini ifade etmiştir. Bu anlamda Türkiye ve Pakistan’ın uluslararası
platformlarda birbirlerini desteklemeleri gerektiğini belirtmiştir.76
Yine 11 Eylül’de Kazakistan’ı ziyareti esnasında Sinirlioğlu da yaptığı konuşmada terörizmle mücadelede işbirliğine vurgu yapmıştır.
Türkiye’nin DAEŞ, PKK ve DHKP-C terör örgütleriyle mücadele
ettiğini ve bu mücadelede Türk Konseyi üyelerinin de Türkiye ile
işbirliği içerisinde olmaları gerektiğinin önemine işaret etmiştir.77
Bunların dışında, 11-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği Türkmenistan gezisinde Erdoğan’ın “Tarafsızlık Konferansı”nda vurguladığı hususlardan birisi de barış ve güvenlik konuları olmuştur.
Güvenlik sorunlarının arttığı ve terör tehdidinin gittikçe yaygınlaştığı bu dönemde böyle bir konferansın önemine vurgu yapmıştır.78
Son olarak, başta Afganistan olmak üzere, bölgenin karşı karşıya olduğu önemli güvenlik sorunlarından birisi de uyuşturucu meselesidir. BM Genel Kurulu Uyuşturucu Politikaları Özel
Oturumu kapsamında Doğu Avrupa ve Orta Asya’yı temsil etmek üzere seçilen Yeşilay liderliğinde 5 Aralık’ta istişare toplantısı
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düzenlenmiştir. Yeşilay’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, 20 ülkeden 50 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılmıştır. Uyuşturucuyu
azaltma, tedavi etme ve zararlarını küçültme gibi konuların konuşulduğu toplantıda Orta Asya sunumunda, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan uyuşturucu politikaları
üzerinde durulan ülkelerden olmuştur.79
EĞITIM VE KÜLTÜR ALANINDAKI GELIŞMELER

İslamabad’daki dördüncü YDSK toplantısının başlıklarından birisi de bilimsel araştırmalar başlığı olmasına rağmen, Türkiye-Pakistan arasındaki siyasi ilişkilerin önemi dikkate alındığında ekonomik
ilişkilerden sonra bilimsel araştırmalar noktasında da yetersizliğin
söz konusu olduğu görülmektedir. Üniversitelerde tarihi ve kültürel
çalışmalar yeterli düzeyde olmadığı gibi, üniversiteler arasında güçlü bilimsel araştırma ortaklığı da bulunmamaktadır.80 Dolayısıyla
tarafların siyasi ilişkilerindeki özeni bilimsel çalışmalar noktasında
da göstermesi önem arz etmektedir. Bunun dışında Türkmen lider
Mart ayındaki Türkiye ziyareti esnasında, üniversiteler arasında işbirliğinin artması gerektiğini belirtmiş ve Türkmenistan’da inşası
devam eden Türkmen-Türk Üniversitesi’nin tamamlanması için
çalışmaların sürdüğünü ifade etmiştir.81 Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Berdimuhammedov’un ziyareti sonrasında yaptığı konuşmada,
TİKA’nın Sultan Alparslan’ın mezarının bulunması ve Merv’deki Sahabe türbelerinin restorasyonu konusunda önemli bir proje
yürüttüğünü belirtmiştir. Eğitim konusunda da Türkiye Bursları
kapsamında 300’den fazla Türkmen öğrencinin ülkemizde lisans,
yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim gördüğünü ve ilerleyen
senelerde bu sayıyı daha da artırmayı planladıklarını ifade etmiştir.82
Kültürel gelişmeler bağlamında 22 Temmuz’da Çavuşoğlu’nun
Kırgızistan’a gerçekleştirdiği ziyarette alınan kararlardan da bahsetmek gerekmektedir. Ziyaret esnasında Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve Başbakan Temir
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Sariyev ile de görüşmelerde bulunmuştur. Ülkede Yunus Emre
Enstitüsü’nün faaliyetlere başlaması için çalışmaların hızlandırılmasına karar vermişlerdir. Sariyev, Türkiye’nin işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve özellikle TİKA’nın ülkedeki
faaliyetlerinden ötürü teşekkürlerini sunmuştur.83 Yine bir diğer
kültürel gelişme olarak, Eylül ayında Kazakistan’da düzenlenen
“Enformasyon ve Medya Alanında İşbirliği” temalı bu yılki Türk
Keneşi Zirvesi’nde Feridun Sinirlioğlu, basın-yayın kuruluşları arasındaki işbirliğinin, ortak bir Türk televizyon kanalının kurulmasının Konsey’in görünürlüğünü artırabileceğini ifade etmiştir.84
Son olarak Türkiye’nin Afganistan’a desteği kapsamında bir
gelişme de, iki ülke arasında var olan anlaşma gereğince, bugüne
dek 2.653 adayın mezun olduğu Sivas Polis Meslek Yüksekokulu
ve Eğitim Merkezi’nde, 389 Afgan kadın polis adayının da mezun
olmasıdır. Mezuniyet törenine katılan Afganistan İçişleri Bakan
Yardımcısı Ekramuddin Yawar, Afganistan ve Türkiye’nin kardeş
iki ülke olduğu vurgusunda bulunmuş ve bu eğitimlerin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkürlerini iletmiştir.85
SONUÇ

2015 yılında Türkiye’nin Orta Asya politikasına baktığımızda, genel olarak siyasi ilişkilerin yoğun olduğu ülkelerle ekonomik ilişkilerin de iyi olduğu görülmektedir. Türkmenistan,
Kazakistan, Pakistan gibi ülkelerle ilişkiler buna örnek verilebilir. Bunların dışındaki ülkelerle ikili ilişkiler iyi olmasına rağmen
ekonomik anlamda bir durgunluk mevcuttur. Hatta yıl içerisindeki gelişmelere baktığımızda, siyasi ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler anlamında bile üst düzey temasın olmadığı ülkeler mevcuttur.
Örneğin Pakistan ve Türkmenistan ile yıl içerisinde birden fazla
üst düzey buluşma ve ziyaret yapılmışken, Özbekistan gibi Orta
Asya’nın merkezindeki son derece stratejik bir ülke ile bu tür bir
ilişki ortamı geliştirilememiştir.
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Türkiye açısından son derece kıymetli olan ya da olması gereken
bu coğrafya ile ilişkiler, bünyesindeki potansiyel dikkate alındığında, bugün yetersiz durumda olup, çok daha fazla işbirliğini gerektirmektedir. Yazıda değinildiği üzere, bu ülkelerle ilişkilerde hep bir
eksiklik bulunmaktadır. Siyasi ilişkiler bağlamında birbirlerini dost
olarak ifade eden bu ülkeler açısından mevcut ekonomik ve ticari
ilişkiler oldukça yetersiz kalmaktadır. Yine de bu ülkelerin çeşitli lider düzeylerinde bile olsa Türkiye ile irtibat sağlayabiliyor olmaları
önemlidir. Bu temaslar daha üst düzey aşamalara taşınarak daha sık
hale getirilmelidir. Ancak bu şekilde sık temaslar çeşitli alanlardaki
işbirliklerini de beraberinde getirebilecektir.
Ebedi dostluk ve düşmanlıkların bulunmadığı uluslararası sistemde, devletlerin yakın çevresi ile ilişkilerinde ekonomik ve siyasi alternatiflerini çoğaltmaları önem taşımaktadır. Nitekim bugün
Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı uçak düşürme krizi ve Arap Baharı
sonrası süreçte Suriye’de ve Irak’ta DAEŞ faktörüyle birlikte gündeme gelen istikrarsızlıklar, Türkiye’yi kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda çeşitli güvenlik sorunları ile karşı karşıya bırakmıştır. Çeşitli
cephelerde tezahür eden değişik güvenlik sorunları içerisine hapsolmaması için Türkiye’nin iyi komşuluk ve sektörel bazda çeşitli
coğrafyalardaki işbirliği imkanlarını çoğaltması oldukça elzemdir.
Orta Asya, Afganistan ve Pakistan coğrafyası jeopolitik ve jeostratejik öneminin yanı sıra önemli potansiyelleri haiz bir bölgedir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte bağımsızlığını kazanan
Orta Asya ülkeleri ile Türkiye’nin geliştirmeye çalıştığı ilişkiler şu
ana dek istenilen ya da olması gereken düzeye gelememiştir. Ancak
kısaca değindiğimiz, çevremizdeki bu güvenlik sorunları, Türkiye
açısından alternatif okumaları ve ilişkileri zorunlu kılmaktadır.
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KRONOLOJI
12 Ocak
Türkiye-Tacikistan İş Forumu İstanbul’da düzenlendi.
29 Ocak
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları
Toplantısı’nın ikincisi Aşkabat’ta düzenlendi.
5 Şubat
TBMM’de Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk
Grubu kuruldu.
17-18 Şubat Başbakan Ahmet Davutoğlu bazı bakan ve işadamları ile birlikte Pakistan’ı ziyaret etti.
26 Şubat
Kabil’de Taliban tarafından NATO’nun Afganistan’daki Kıdemli Sivil Temsilcisi Büyükelçi İsmail Aramaz’ı almak üzere Afganistan Türk Görev Komutanlığı’ndan Türk Büyükelçiliği’ne
gelen iki zırhlı araca bomba yüklü bir araçla saldırılması sonucu
1 astsubay şehit olurken, 1 astsubay da yaralandı.
3-4 Mart
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov
Türkiye’yi ziyaret etti.
3 Nisan
Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Türkiye’ye bir çalışma ziyaretinde bulundu.
15 Nisan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle
birlikte Kazakistan’ı ziyaret etti.
22 Nisan
38. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul “Konuk Ülke Kazakistan
Projesi” kapsamında “Kazakistan-Türkiye İnşaat Forumu ve
İkili İş Görüşmeleri” toplantısı gerçekleştirildi.
23-24 Nisan İstanbul ve Çanakkale’de gerçekleştirilen, Çanakkale Savaşları’nın 100. yıldönümü törenlerine Pakistan Devlet Başkanı
Memnun Hüseyin, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu
Berdimuhammedov ve Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Orgeneral Raşit Dostum katıldı. Kırgızistan cumhurbaşkanlığı
genel sekreteri düzeyinde, Tacikistan bakan düzeyinde, Kazakistan ve Özbekistan ise büyükelçi düzeyinde törene katıldı.
25 Nisan
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da Pakistan Cumhurbaşkanı
Memnun Hüseyin ile görüştü.
25 Mayıs
Afganistan’da güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi için Türkiye’nin öncülüğünde 2011 yılında başlatılan “Asya’nın Kalbinde
İstanbul Süreci”nin dördüncü toplantısı İslamabad’da yapıldı.
22 Temmuz Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan’ı ziyaret
etti.
1 Ağustos
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’ı ziyaret etti.
6-7 Ağustos Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov Türkiye’ye
bir çalışma ziyaretinde bulundu.
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28 Ağustos

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları
Toplantısı’nın üçüncüsü Antalya’da düzenlendi.
11 Eylül
Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği (Türk
Keneşi) Konseyi Beşinci Zirve Toplantısı’na katılmak amacıyla
Astana’ya gitti.
15 Ekim
Türkiye-Pakistan Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleri Ankara’da yapıldı.
8 Aralık
Asya’nın Kalbinde İstanbul Süreci’nin beşinci toplantısı Pakistan’da gerçekleştirildi.
11-12 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle Türkmenistan’ı
ziyaret etti.
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TÜRKIYE’NIN
ASYA-PASIFIK POLITIKASI 2015
KADIR TEMIZ
Doktora Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi

GIRIŞ

2015 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik
durağanlık ve süregiden çatışmalar Asya Pasifik’te de başta ticaret
hacimlerindeki daralma olmak üzere ülkelerin siyasi ve sosyal kalkınma planlarında birtakım değişikliklere yol açtı. Bölgenin en büyük ekonomisi olan Çin’in büyümesinde gözlenen göreceli düşüşe
rağmen ülkenin küresel ekonomi ile entegrasyon sürecinde ciddi
bir sapma olmadı. Çin’in büyümesine karşı ABD’nin 2011 yılında başlayan yeni stratejisi ise halen tam anlamı ile ortaya konabilmiş değildir. ABD “Asya Mihveri” stratejisi ile Çin’i dengeleyerek
bölgede ittifak halinde olduğu ülkelerle siyasi ve askeri ilişkilerini
yeniden gözden geçirme kararı almıştı. Ancak bölgenin kendi iç
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dinamiklerinin yanı sıra Ukrayna krizi ve Suriye iç savaşı ABD’nin
yeni dengeleme stratejisinin önündeki önemli engeller oldu.
Asya Pasifik bölgesinin iç dinamiklerini etkileyen en önemli
faktörlerden biri Çin’in hızlı ekonomik büyümesinin siyasi ve askeri konuları da yakından etkilemesidir. 2000’li yılların ortasında başlayan bu endişeler hala devam etmektedir. Başta Çin-Japonya ilişkileri olmak üzere, Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim, Tayvan
sorunu ve Güney Çin Denizi’nde Çin’in egemenlik iddiaları gibi
sorunlar 2015 yılında da oldukça gerilimli konular arasındaydı.
Siyasi anlamda hala Soğuk Savaş sonrası düzene geçiş tartışmaları son bulmuş değildir. Bu sebeple ülkeler arasındaki her gerilim
Soğuk Savaş dinamiklerini yeniden tetikliyor. Ancak bu sefer bölgede ABD’nin karşısında yeni bir güç olarak Çin var.
Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik mücadelesi taraf ülkeler
arasındaki tarihi sorunların yanı sıra siyasi ve ekonomik ihtilafları
da içinde barındırması sebebi ile bütün bölgede yaşanan sorunların
özeti gibidir. Çin’in bin yıl önceye dayanan egemenlik iddialarına karşı Vietnam, Filipinler ve Malezya gibi Güney Çin Denizi’ne
sınırı olan ülkeler kendi egemenlik haklarının ihlal edildiği görüşündedirler. Çin’in suni adacıklarla de facto egemenlik ilanında
bulunduğu bölge İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin ittifak
ilişkileri içerisinde yönetiliyordu. Çin’in bu revizyonist yaklaşımı,
bölgede ekonomi dışında ciddi sınır sorunlarını da yeniden gündeme taşımaktadır.
Bunların dışında ABD öncülüğünde başlayan kapsamlı serbest ticaret anlaşması olarak müzakere edilen TPP (Trans-Pasifik
Partnership) 2015 yılında imzalanarak yürülüğe girdi. TPP anlaşmasına üye olan 12 ülke1 bundan sonra kendi aralarında belirledikleri ticari kurallar ve imtiyazlara uymak zorundalar. Çin bu anlaşmayı kendine karşı bir hamle olarak okumaktadır. Çin bölgesel ve
küresel ticareti yönlendirme kapasitesine sahip bu tarz anlaşmaların
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dışında kalsa da kendi projeleri ile bu girişimlere cevap vermeye
çalışmaktadır. 2013 yılında ilk defa Çin Devlet Başkanı Şi Jinping
tarafından duyurulan “İpek Yolu Stratejisi” ya da OBOR (One Belt
One Road) ise hala müzakere aşamasında olan bir projedir.
Asya Pasifik bölgesini de yakından ilgilendiren Asya Altyapı ve
Yatırım Bankası (AAYB) 57 ülkenin desteği ile 2015 yılının Haziran ayında resmen kuruldu. Bankanın IMF, Dünya Bankası ve Asya
Kalkınma Bankası gibi muadillerinden daha farklı bir perspektifle
çalışacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin de kurucu üye olarak yer
aldığı bankanın kuruluş aşamasında 37 bölge ülkesi yer alırken 20
ülke de Asya dışından katıldı. 29 Haziran’da anlaşma metni imzalanmış ve 27 Aralık 2015 tarihi itibarıyla toplam 17 ülke anlaşmayı
onaylamıştır.2 Türkiye 2015 sonu itibarıyla anlaşmayı henüz onaylamayan ülkeler arasındadır.
Asya Pasifik bölgesi 2015 yılına girerken dünyanın en önemli ekonomik merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürse de bir
önceki yıla göre toplam ticaret hacminde ciddi bir düşüş yaşadı.
Dünya Bankası’nın 2014 verilerine göre Doğu ve Güneydoğu Asya
ülkelerinden oluşan bölgenin konsolide ihracat ve ithalat rakamları sırasıyla 4,9 ve 4,7 trilyon dolar civarında oldu.3 Bir önceki yıl
ise bu rakamlar sırasıyla 5,5 ve 5,4 civarındaydı. Bunun en önemli
sebebi de başta Çin olmak üzere Japonya, Kore, Tayland, Vietnam
gibi ülkelerin ticaret hacimlerindeki düşüştü. Dünya ekonomisinde yaşanan durağanlığın da şüphesiz Asya-Pasifik ülkelerinin ekonomilerinde negatif bir etkisi oldu. Buna rağmen 2014 verileri ile
bakıldığında bile bölgenin dünya ekonomisi üzerindeki ağırlığı
yadsınamayacak ölçüdedir.4
Türkiye’nin Asya Pasifik bölgesi ile ilişkilerine bakıldığında ise
bir önceki yıla göre ilişkilerde ciddi bir artış görünmemektedir.
Ekonomik ilişkilere odaklanan Türkiye bölge ülkeleri ile mevcut ticaret hacmi, dış yatırımlar ve turizm konularında önemli mesafeler

435

4 36

/

T ürkiye ’ nin A sya - Pasifik P olitikası 20 15

katetmiştir. Ancak buna rağmen toplam ticaret hacminde bir düşüş
söz konusudur. Bölgeye gerçekleştirilen üst düzey diplomatik ziyaretlerin yanı sıra işadamları ve sivil toplum kuruluşları da ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarfetmektedir. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Çin, Japonya ve Endonezya’yı kapsayan ziyaretlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Asya-Pasifik
turu kapsamında Kamboçya, Vietnam ve Tayland’ı ziyaret etmiştir.
Türkiye’nin bölgenin yükselen bir diğer güçlü ülkesi olan Hindistan ile ilişkileri çok kapsamlı olmasa da Nisan ayında Dışişleri
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun H. Sinirlioğlu ile Hintli
mevkidaşı Büyükelçi Navtej Sarna’nın eşbaşkanlıklarında, Ankara’da siyasi istişareler gerçekleştirilmiştir.5
Diğer yandan Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin en
belirleyici unsuru olan ekonomik ilişkiler 2015 yılında yürürlüğe
giren serbest ticaret anlaşması ile yeni bir aşamaya geçmiştir. Halihazırda Güney Koreli şirketlerin 3. Boğaz Köprüsü gibi büyük
projelerde bulunuyor oluşu da bu süreci tetikleyen önemli unsurlar arasında sayılabilir. İmzalanan anlaşma kapsamında hizmetler
sektörü ve karşılıklı yatırımların daha da artması beklenmektedir.6
İkili diplomatik ilişkiler kapsamında ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sinirlioğlu, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı
Tae-yong Cho’yla bir görüşme gerçekleştirmiştir.7
Bölgedeki müslüman azınlıkların yaşadığı sosyal ve kültürel
sorunları da yakından izleyen Türkiye önceki yıllarda başlattığı
Rohingya Müslümanları ile ilgili inisiyatifini bu yıl da sürdürmüştür. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa
Rohingya Konseyi delegasyonu ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.8
Ayrıca 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının girişimi ile sosyal ve kültürel ilişkiler yeni bir boyuta ulaşmıştır. Dünya müslümanlarının üçte ikisinin yer aldığı Asya Pasifik bölgesinde yaşayan
Müslümanlarla ilişkileri geliştirmek ve tanışmak amacıyla I. Asya
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Pasifik Ülkeleri Müslüman Liderler Zirvesi Ekim ayında İstanbul’da toplanmıştır.9
Bölgeyle ilişkilerini MIKTA gibi çok taraflı oluşumlarla da sürdüren Türkiye, Güney Kore, Endonezya ve Avustralya gibi bölge
ülkelerinin yanı sıra Meksika ile birlikte bu oluşumun üyelerinden biridir. Bu çerçevede Mayıs ayında Güney Kore’nin başkenti
Seul’de toplanan MIKTA Dışişleri Bakanları toplantısına Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştır. Bu toplantıda MIKTA’nın
resmi web sitesinin açılışı yapılırken Avustralya Ağustos ayından
itibaren MIKTA’nın koordinatör ülkesi olmuştur.10
ÇIN

2015 yılında üst düzey diplomatik ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkiler ileri bir boyuta taşınmıştır. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin ziyaretinin ardından Kasım
ayında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping G20 toplantısı vesilesi ile
Antalya’ya gelmiştir.11 Erdoğan’ın Çin ziyareti kapsamında 21.
yüzyıl yeni ipek yolu girişiminden demiryolu işbirliğine kadar çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanmıştır.12 Yine diplomatik ilişkiler
kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, Çin
Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Yu Hong Yang’ı makamında kabul etmiştir.13
Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli sorunları arasında özellikle Türkiye aleyhine olan dış ticaretteki dengesizlik ile Çin’de üretilen kalitesiz ve ucuz ürünlerin Türkiye’deki
üreticileri zor durumda bırakması yer almaktadır. Bu sorunların
çözülmesi için yasal düzenlemeler yapılsa da Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkileyen ucuz, kalitesiz ve yasadışı yollarla
Türkiye’ye sokulan ürünlerde ciddi problemler yaşanmaktadır.14
Bu tarz sorunların önüne geçmek için ülke temsilcileri de işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesini önermektedir. Bu çerçevede
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Yu Hong Yang,

437

4 38

/

T ürkiye ’ nin A sya - Pasifik P olitikası 20 15

Çin’in Türkiye’nin en büyük üçüncü ticari ortağı olduğunu belirterek, “Çin, Türkiye ile ekonomik işbirliği yapmaya hazırdır”
açıklamasında bulunmuştur.15
Ticaret açığının azaltılmasıyla ilgili alınan önlemlerden biri
de iki ülke arasındaki yatırımları artırmaktır. Bu çerçevede Çinli
şirketler Türkiye’deki büyük projelerle yakından ilgilenmektedir.
Buna ek olarak finansal ilişkilerin de düzenlenmesi Türkiye’ye
Çin’den yatırım gelmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede geçen
sene Nisan ayında Tekstilbank’ın Çinli ICBC (Industrial and
Commercial Bank of China) tarafından yüzde 75,5 hissesinin satın alınmasının duyurulmasının ardından banka hem bankanın
isminde hem de yönetiminde değişikliklere gitmiştir. Bankanın
genel müdürlüğüne Gao Xiangyang, yönetim kurulu başkanlığına
Xu Keen seçilirken bankanın genel müdür yardımcılığı görevine
de Chen Yubao getirilmiştir. Bunun yanı sıra bankanın ismi de
ICBC Türkiye olarak değiştirilmiştir.16 Buna karşılık Türkiye de
Çin’de bankacılık faaliyetlerini genişletmek istemektedir. Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan Çin’de banka açmak isteyen bazı Türk bankaları olduğunu dile getirmiştir.17
İki ülke arasında 2013 yılından beri gündemde olan Çin’den
alınacak hava savunma sistemi ve uzun menzilli füze anlaşması da
Kasım ayında tamamen gündemden kalkmıştır. Türkiye kendi milli
savunma sistemini geliştirmek amacıyla bu ihaleyi iptal ettiğini resmi olarak açıklamıştır.18
2015 yılı içerisinde Uygur sorunuyla ilgili olarak Tayland’da bulunan 109 Uygur’un Çin’e iadesi ciddi tartışmaları da beraberinde
getirmiştir. İstanbul’da Tayland fahri konsolosluğuna yapılan saldırılarla beraber devam eden gösteriler Türkiye’de yaşayan Uygurlar
arasında da ciddi bir tepkiyle karşılanmıştır.19 Olayların büyümesi
üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı olayları provokasyon olarak nitelendirmiştir.20
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2015 yılı içerisinde iki ülke arasında sosyal ve kültürel ilişkilerde de mesafe katedilmiştir. Ankara Üniversitesi Sinoloji Anabilim
Dalı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Çin Uluslararası Radyosu işbirliği ile “Türk-Çin Genç Öğrenciler Diyaloğu Yeni
İpek Yolu Söyleşisi” gerçekleştirilmiştir.21 Yine Kasım ayında Çin
Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Milli Kütüphane’de Çin’in
Keşfi ve Sincan Konferansı’nda konuşan Başbakan Yardımcısı
Tuğrul Türkeş Uygur bölgesinin iki ülke arasında önemli bir köprü
olduğunu ifade etmiştir.22
Türkiye’nin özellikle 2000’li yıllarda daha aktif bir dış politika
sergilediği Ortadoğu ve Afrika bölgesi Çin için de oldukça önem
arz etmektedir. 2015 yılında yaşanan çeşitli gelişmeler iki ülkenin
artık bölgesel ve küresel bazı siyasi gelişmelerde de karşılaşma ihtimalini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede Çin her ne kadar Suriye
krizinde doğrudan bir taraf olmamaya gayret gösterse de BMGK
daimi üyesi olarak çözüm süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Örneğin, Suriye’de Türkiye’nin hava sahasını ihlal eden Rus uçağının
düşürülmesi dolayısı ile açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Çin’in bu tarz sorunlara doğrudan müdahale etmeyeceğini açıklamıştır.23 Ancak krizin ilerleyen aşamasında Rusya ve İran
ile yakın ilişkileri dolayısı ile Çin’in nasıl bir tutum sergileyeceği
henüz bilinmemektedir. Bunun yanı sıra Çin Afrika’da da aktif bir
dış politika sergilemektedir. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsüne dayandırılan bir habere göre Çin halihazırda bölgede var olan askeri birliklerine takviye yapmak amacıyla Cibuti’de bir üs kurmayı
planlamaktadır.24 Ayrıca Çin’in Afrika ülkelerine yaptığı uluslararası yardımlar da devam etmektedir.25
JAPONYA

2015 yılında Türkiye ile Japonya arasındaki en üst düzey diplomatik ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi
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ziyaretlerde bulunmak üzere Ekim ayında Japonya’ya gitmiş ve
Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu da Japonya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakat etmiştir. Japonya’daki temasları kapsamında İmparator Akihito tarafından kabul edilen Cumhurbaşkanı
Erdoğan Başbakan Şinzo Abe ile de biraraya gelmiştir.26 Erdoğan’ın
Japonya gezisinde Türkiye ile Japonya arasında bilgi teknolojileri ve
iletişim alanında işbirliği yapılmasına ilişkin ortak bildiri metni de
imzalanmıştır.27 Diğer yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru Japonya’nın Wakayama Valisi Yoshinobu Nisaka ile
bir görüşme yapmıştır.28
Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkiler de özellikle
büyük projelerdeki ortaklıklarla devam etmektedir. Bu çerçevede
Mayıs ayında “Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç
Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptı” Türkiye tarafından onaylanmıştır.29 Japon firmaların
da 2015 yılının ilk yarısında Türkiye’ye yatırımları 215 milyon dolara ulaşmıştır. Türk ve Japon şirketler arasında da ilişkiler alım-satım anlaşmaları ile çeşitlenmektedir. Bu çerçevede Yıldız Holding,
Della Gıda, Bahar Su ve İlk Mevsim Meyve Suları’nın yüzde 90
hissesini Japon içecek şirketi DyDo DRINCO’ya satma kararı
almıştır.30 İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi boyutlarını ele alan
“Ertuğrul 1890” filmi de Aralık ayında Türkiye’de vizyona girmiştir.31
HIND-I ÇINI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14-19
Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği Asya-Pasifik ziyaretleri kapsamında Tayland’ı ziyaret etmiştir. Çavuşoğlu Tayland Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı General Tanasak Patimapragorn ile
ikili ilişkiler, güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Diplomatik görüşmelerin ardından
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Tayland Dışişleri Bakanlığı ve Saranrom Enstitüsü ev sahipliğinde
gerçekleşen konferansta konuşma yapan Çavuşoğlu Türkiye’nin
ASEAN ile diyalog ortağı olma niyetini belirterek bu konuda da
Tayland’ın desteğini talep etmiştir.32
Tayland ve Türkiye arasında 2015 yılında ekonomik ilişkiler dışındaki en önemli konu Tayland’da bulunan Uygur göçmenlerin
Çin’e iadesi olmuştur. Geçen sene başlayan bu süreç Haziran ayında
Tayland’ın 109 Uygur göçmeni Çin’e iade etmesi ile sonuçlanmıştır. Bunun sonucunda Türkiye’deki Uygurların düzenlediği protesto
gösterilerinde bazı grupların aşırı tepkileri Tayland’ın İstanbul’da
bulunan fahri konsolosluğuna saldırılara sebep olmuştur.33 Ağustos ayında ise Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir tapınak önünde
meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili incelemeler hala devam ederken Tayland medyasında konuyu
Türkiye ile ilişkilendirmeye çalışan çeşitli haberler yayınlanmıştır.34 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç
Tayland medyasında yapılan bu tarz haberlerden duyulan rahatsızlığı Tayland’a ilettiklerini ifade etmiştir.35
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Asya Pasifik ziyaretinin önemli duraklarından biri de Vietnam olmuştur. Ziyarete dair yaptığı
açıklamada Vietnam ve Türkiye ilişkilerinin her geçen sene olgunlaşarak büyüdüğünü belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh
ile de görüşmüştür. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, terör örgütü DAEŞ’le mücadele ve ASEAN dahil uluslararası kuruluşlarla
işbirliği gibi konular ele alınmıştır.36
Hind-i Çini bölgesinde 2015 yılında Türkiye-Kamboçya ilişkilerinde ciddi ilerlemeler sağlanmıştır. 1970 yılında Kamboçya ve
Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra Kamboçya’ya ilk defa 2015 yılında dışişleri bakanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Mart ayında Kamboçya’ya resmi bir ziyaret
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gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hor Namhong ile görüşmüştür. Bu görüşmeler neticesinde iki ülke arasında hizmet ve hususi
pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanması yönünde anlaşma
sağlanmıştır.37 Yine bu ziyaret kapsamında Türkiye’nin Kamboçya
büyükelçiliğinin resmi açılışı da gerçekleştirilmiştir.38 Şubat ayında
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın Kamboçya ziyaretinde ise Karma Ekonomik Komisyon ilk toplantısını gerçekleştirmiş
ve bu toplantıların ardından iki ülke arasında Karma Ekonomik
Komisyon Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.39 Bunun yanı sıra, Türkiye Kamboçya’daki Müslüman azınlıkların sorunları ile de yakından ilgilenmeye devam etmektedir. Bu
çerçevede Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, nezaket ziyaretinde bulunan Kamboçya Başbakanlığına bağlı Çalışma
ve Mesleki Eğitim Devlet Sekreteri ve Kamboçyalı Müslümanlar
Kalkınma Vakfı Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etmiştir.40
GÜNEYDOĞU ASYA

Güneydoğu Asya bölgesinde Endonezya-Türkiye ilişkileri açısından en önemli gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti olmuştur.41 İkili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı
ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cumhurbaşkanına
eşlik etmiştir. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, iki ülke
arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için bu yıl içerisinde
adımlar atacaklarını, ekonomik potansiyelin geliştirilmesi için bir
komisyon kurulacağını ve Türkiye ile birçok sektörde ortak hareket
etmeyi planladıklarını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısından sonra Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Setya Novanto, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf
Kalla ve ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı Yusuf Habibi ile de bir
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görüşme gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakan
Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru görevine yeni başlayan Endonezya
Büyükelçisi Wardana’yı makamında kabul etmiştir.42
ASEAN’ın 48. Dönem Dışişleri Bakanları Toplantısı Ağustos
ayında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenmiştir.
Malezya’nın özel davetlisi olarak toplantılara iştirak eden Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etmiştir. Toplantı
gündemine dair açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye’nin ASEAN’ın
bölgedeki rolünü önemsediğini ve Türkiye’nin Laos haricinde bütün ASEAN ülkelerinde temsilciliğinin bulunduğunu belirtmiştir.43
Türkiye’nin ASEAN’ın bir parçası olma arzusunu da dile getiren
Çavuşoğlu Malezya Başbakanı Necip Tun Rezzak ve Dışişleri Bakanı Anifah Aman ile biraraya gelmiştir. İki ülke arasında daha önce
imzalanan serbest ticaret anlaşması 2015 yılının Ağustos ayından
itibaren onaylanarak yürürlüğe girmiştir.44
Türkiye ve Singapur ilişkileri kapsamında ise Dışişleri Bakan
Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, veda ziyaretinde bulunan
Singapur’un merkezde mukim büyükelçisi Chandra Das’ı makamında kabul etmiştir.45 Türkiye-Singapur Dışişleri Bakanlıkları
arasındaki siyasi istişarelerin beşinci turu iki ülke müsteşarları başkanlıklarındaki heyetler arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.46
Yine 2012 yılında Singapur’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve
Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı Nisan
ayında onaylanmıştır.47

443

4 44

/

T ürkiye ’ nin A sya - Pasifik P olitikası 20 15

Türkiye’nin Asya-Pasifik Ülkeleri ile Dış Ticareti
2014-2015 Geçici Veriler (dolar)48
2014
Ülkeler
Çin

2015 Geçici Veriler

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

24.918.223.694

2.861.052.429

20.709.792.480

1.992.652.307

Japonya

3.199.915.149

375.472.022

2.504.371.569

269.830.500

Güney Kore

7.548.318.576

470.463.752

5.967.562.606

448.231.783

Kuzey Kore

1.125.407

5.736.183

7.922.221

3.924.956

Filipinler
Tayvan
Hong Kong*
Makao*
Hindistan

113.986.507

138.095.212

94.830.079

90.127.498

2.011.255.117

132.863.728

1.628.454.910

137.871.964

94.979.385

439.471.654

68.978.235

294.037.915

3.061.011

7.562.723

2.165.368

6.217.361

6.898.576.779

586.588.922

4.743.792.812

564.955.574

Vietnam

2.009.894.462

168.144.860

1.522.380.095

123.861.574

Tayland

1.276.798.015

210.538.231

993.971.405

141.613.175

112.809.840

11.615.401

79.755.642

11.714.906

2.396.076

4.819.694

1.193.081

1.320.556

Kamboçya
Laos

9.731.861

37.832.301

6.524.737

27.904.687

Malezya

Myanmar

1.160.992.671

315.023.834

1.048.219.916

308.708.740

Endonezya

2.043.491.797

227.583.139

1.381.570.788

149.974.231

293.036.913

370.629.422

298.987.822

364.664.497

Singapur

KRONOLOJI
Şubat

•
•
•

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Kamboçya’yı ziyaret etti.
Kamboçya ve Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalandı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, nezaket ziyaretinde bulunan Kamboçya Başbakanlığına bağlı Çalışma ve Mesleki Eğitim Devlet
Sekreteri ve Kamboçyalı Müslümanlar Kalkınma Vakfı Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Mart

•
•
•

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Asya-Pasifik ziyaretleri kapsamında Kamboçya, Tayland ve Vietnam’ı ziyaret etti.
Kamboçya ve Türkiye arasında hizmet ve hususi pasaport sahiplerine vize
muafiyeti sağlanması yönünde anlaşma sağlandı.
Türkiye’nin Kamboçya’daki büyükelçiliğinin resmi açılışı gerçekleştirildi.
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Nisan

•

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun H. Sinirlioğlu ile Hintli
Mevkidaşı Büyükelçi Navtej Sarna’nın eşbaşkanlıklarında, Ankara’da siyasi
istişareler gerçekleştirildi.

Mayıs

•
•

Güney Kore’nin başkenti Seul’de toplanan MIKTA Dışişleri Bakanları
toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.
Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye
Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin
Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptı Türkiye tarafından onaylandı.

Haziran

•
•

Türkiye AAYB’nin kurucu üyesi olarak anlaşma hükümlerini kabul eden
metni imzaladı.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sinirlioğlu, Güney Kore Dışişleri
Bakan Yardımcısı Tae-yong Cho’yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Temmuz

•

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin ve Endonezya’yı ziyaret etti.

Ağustos

•

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malezya’nın özel davetlisi olarak bu
ülkede yapılan ASEAN’ın 48. Dönem Dışişleri Bakanları Toplantısı’na
katıldı.

Ekim

•
•

Birinci Asya Pasifik Ülkeleri Müslüman Liderler Zirvesi İstanbul’da toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya’yı ziyaret etti. Türkiye ile
Japonya arasında bilgi teknolojileri ve iletişim alanında işbirliği yapılmasına ilişkin ortak bildiri metni imzalandı.

Kasım

•

Antalya’da gerçekleştirilen G20 toplantıları kapsamında G20 üyesi Asya
Pasifik ülkelerinin devlet başkanları Türkiye’ye geldi.

NOTLAR
1. Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Brunei, Malezya, Singapur, Vietnam,
Şili, Peru, ABD, Kanada ve Meksika.
2. “Signing and Ratification Status of the AOA of the AIIB,” Asian Infrastructure Investmen Bank, http://www.aiib.org/html/2015/Signing_Ratification_1118/33.html, (Erişim Tarihi: 31 Ocak 2016).
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3. “East Asia & Pacific Trade Summary 2014 Data,” The World Bank, http://
wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/EAS/Year/2014/Summary, (Erişim Tarihi: 31 Ocak 2016).
4. Ersin Dedekoca, “Asya-Pasifik Bölgesinde 2015 Yılı,” 21. Yüzyıl Türkiye
Enstitüsü, Rapor No: 23, Şubat 2015, http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/rapor%2023%283%29.pdf, (Erişim Tarihi: 31 Ocak 2016).
5. T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_hindistan-disisleri-bakanliklari-arasindaki-siyasi-istisareler-ankara_da-gerceklestirildi.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 31 Ocak 2016).
6. “Güney Kore ile Serbest Ticareti Fulleyelim,” Milliyet, 27 Şubat 2015.
7. T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/sayin-mustesarimiz-guney-kore-disisleri-bakan-yardimcisi-tae_yong-cho-ile-gorustu.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 31 Ocak 2016).
8. T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-cavusoglu-avrupa-rohingya-konseyi-delegasyonunu-kabul-etti.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 31 Ocak 2016).
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TÜRKIYE’NIN LATIN
AMERIKA POLITIKASI 2015
MUSTAFA YETIM
Arş. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

GIRIŞ

2015 yılı içerisinde yaşanan gelişmeler Türkiye’nin
Latin Amerika ülkeleri ile arasında gelişen ilişkilerin belirli kurumsal ve diplomatik zemine kavuştuğunu göstermektedir. Bu çerçevede 2015 yılı içerisinde Türkiye, bölgenin önde gelen ülkeleri
Kolombiya, Küba, Meksika, Arjantin, Brezilya ve Guatemala gibi
devletler ile önemli diplomatik temaslar gerçekleştirmiştir. Ekvador gibi ülkeler ile de çeşitli ticari toplantılar düzenleyen Türkiye,
bölgeye yönelik ekonomik ve siyasi ilgisini yoğun şekilde sürdürmüştür. Diğer taraftan ikili siyasi ve ticari ilişkilerdeki yoğunluğun
bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmine somut bir
şekilde yeterince yansımadığı söylenebilir. Özellikle 2014 ve 2015
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yılı içerisinde Türkiye-Latin Amerika ülkeleri arasındaki kısmi ticari gerileme bu durumu açıklamaktadır. Bu sorunun aşılması için
gerekli siyasi ve ekonomik kurumsallaşmayı büyük oranda sağlayan
Türkiye ile bölge ülkeleri, önümüzdeki yıllarda dış ticaret hacmini
daha iyi seviyelere çıkarabilir.
TÜRKIYE-LATIN AMERIKA İLIŞKILERI:
GENEL BIR BAKIŞ

1860’lı yıllarda Osmanlı devletinden Latin Amerika’ya doğru yönelen göç dalgasına dayalı olarak başlayan bölge ülkeleri ile Türkiye
arasındaki ikili ilişkiler 1990’lı yıllara kadar durgun bir seyir izlemiştir. 1926’da bölge ülkelerinden Şili Türkiye Cumhuriyeti’ni erken dönemde tanısa da, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 1995 yılında Arjantin, Brezilya ve Şili’yi kapsayan Latin Amerika ziyaretlerine
kadar bölge ülkeleri ile Türkiye arasında önemli diplomatik temaslar
gerçekleşmemiştir. Cumhurbaşkanı Demirel’in bölgeye gerçekleştirdiği söz konusu geniş kapsamlı ziyaret Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı seviyesindeki ilk ziyaretini de oluşturmaktaydı.1 Bu tarihten
itibaren Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) iktidarında
daha fazla kurumsallaşan ve dinamizm kazanan, Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgelerini de kapsayan dış politikasını çeşitlendirme politikasına yönelmiştir. Bu bağlamda, önceleri mesafeli ilişkileri bulunan
Latin Amerika ülkeleri gibi bölgelere yönelen ve bu bölgeler ile siyasi,
ekonomik ve dahası kültürel ilişkileri geliştirme ve kurumsallaştırma
hedefi benimseyen Türkiye, 1998 yılında benimsenen “Latin Amerika ve Karayiplere Açılım Stratejisi”ni 2006’da güncellemiştir.2
Güncellenen söz konusu açılım stratejisi geçmiş yıllıklarda da vurguladığımız üzere, Türkiye’nin bölgeye yönelik dört ayaklı bir strateji benimsemesine dayanmaktadır. 2014’te bölge ülkeleri ile kültürel
ilişkilerin de geliştirilmesi ile beş ayaklı bir çerçeveye dönüşen bölge
ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler, sırası ile siyasi ve ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılmasına dayanmaktadır.3 Söz
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konusu beş ayaklı stratejinin ilk çerçevesini bölge ülkeleri ile Türkiye
arasında yoğun siyasi temas oluşturmaktadır. Bu çerçevede Türkiye,
cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve dışişleri bakanlığı seviyeleri ve daha
alt düzeylerde hem bölge ülkelerine hem de bölgedeki önemli uluslararası kuruluşlara önemli üst düzey ziyaretler gerçekleştirmektedir.
Bölge ülkeleri ve örgütleri ile Türkiye arasında çok ciddi sorunların
olmadığını düşündüğümüzde, söz konusu ziyaretler sonucu Türkiye’nin bölgedeki örgütlerde “aktif,” “pasif,” “gözlemci” ve “bölge dışı
gözlemci” üyelikler şeklinde yer alması çok zor olmamaktadır.
Bu durum Türkiye’nin ikinci ve siyasi ilişkileri geliştirmek çerçevesinde ulaşmaya çalıştığı temel amaca zemin hazırlamaktadır. Bu
şekilde Meksika, Brezilya, Şili, Arjantin, Kolombiya, Kosta Rika,
Surinam, Paraguay, Ekvador ve Küba gibi bölge ülkeleri ile devlet
başkanları, devlet başkanları yardımcıları, başbakanlar ve dışişleri
bakanları seviyesinde ikili ziyaretler gerçekleşmiş ve Brezilya gibi
ülkeler ile Stratejik Ortaklık Eylem Planı imzalanmıştır. İlişkilerin
yoğunlaşması Türkiye’nin bu ülkeler ile arasındaki diplomatik ilişkilerin kurumsallaşmasına ve belirli bir hukuki zemine oturmasına,
yani ikinci temel amaca katkı sağlamaktadır. Siyasi ilişkilerin kurumsallaşması bağlamında Türkiye, bölgede hemen hemen her yıl
yeni büyükelçilik, başkonsolosluk, konsolosluk ve fahri konsolosluk
açmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 2014 itibarıyla Türkiye’nin
12 ülkede yani Arjantin, Brezilya, Şili, Küba, Meksika, Kolombiya, Venezuela, Peru, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Panama ve
Kosta Rika’da bulunan büyükelçilik sayısı Guatemala Büyükelçiliğinin 2015 yılında faaliyete geçmesi ile 13’e çıkmıştır.4
Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bir başkonsolosluğu da bulunan
Türkiye ile bölgedeki 14 ülke arasında (Arjantin, Bolivya, Brezilya,
Ekvador, Guatemala, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Peru,
Şili, Paraguay, Uruguay, Venezuela) siyasi istişare mekanizmaları
aracılığı ile hukuki kurumsallaşma büyük ölçüde tamamlanmıştır.
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Ayrıca, Türkiye’nin dokuz ticari ve üç askeri ataşeliği bulunan Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin Türkiye’de 11 temsilciliği bulunmaktadır.5 Siyasi ilişkilerin kurumsallaşması ile bölge ülkeleri ve
Türkiye arasında ticari ilişkilerin de belirli oranda dinamizm kazandığı görülmektedir. Türkiye’nin diğer iki önemli amacı olan bölge
ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkiler önündeki
hukuki engellerin kaldırılması yoluyla da 2015 yılı içerisinde birtakım ilerlemeler kaydedilmiştir. Şu anda bölgedeki 13 ülkeyle (Arjantin, Brezilya, Ekvador, Guatemala, Guyana, Jamaika, Kolombiya,
Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili ve Uruguay) imzalanan Ticari ve
Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Türkiye ile söz konusu
ülkeler arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmaları
kurulması amacı ile gerekli hukuki altyapı oluşturulmuştur.6
Ekonomik kurumsallaşma çerçevesinde vize muafiyetleri, hava
ulaşımlarının karşılıklı başlaması, ticari engellerin kaldırılması gibi
konuları içeren Serbest Ticaret Anlaşmalarını (STA) bölge ülkeleri ve
örgütleri ile imzalamayı hedefleyen Türkiye, Dış Ekonomik İlişkiler
(DEİK) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) gibi oluşumlarla da bölgedeki yatırım ve kalkınma projelerine destek olmaktadır.
Diğer bir ifade ile ekonomik kurumsallaşmanın hukuki çerçevesini
bölge ülkeleri ile STA ve KEK, anlaşmaları gerçekleştirme, yatırım
ve kalkınma boyutunu DEİK ve TİKA gibi kurumların faaliyetleri
oluşturmaktadır. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14
Şubat tarihinde katıldığı ve ilk kez düzenlenen Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Birinci Dışişleri Bakanları Forumu’nda, Türkiye’nin SICA (Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nikaragua, Panama ve Dominik Cumhuriyeti) ile STA
imzalama niyetini açıklamıştır.7 Meksika, Peru, Ekvador ve Kolombiya ile STA görüşmelerini sürdüren Türkiye, bölgedeki yatırım ve
kalkınma alanlarına desteğini de bölgedeki ilk ofisini Meksika’da ve
ikinci ofisini de Kolombiya’da açan TİKA aracılığı ile artırmaktadır.8

T Ü R K D I Ş P O L I T I K A S I Y I L L I Ğ I 2015

/

Ekonomik ve ticari görüşmelerin ağırlıklı olduğu üst düzey siyasi ziyaretlerde DEİK’in düzenlediği, iş konseyleri, fuarlar ve şirketler arası toplantılar ekonomik kurumsallaşma boyutuna önemli katkı sağlamaktadır.9 Bölge ülkeleri ile ilişkilerin son ayağı olan
kültürel ilişkilerde de 2015 yılı içerisinde belirli oranda hareketlilik
görülmüştür. Bu çerçevede Kolombiya ile kültürel işbirliğine yönelik bir anlaşma imzalanmış,10 2013 yılında TİKA ve Küba Havana
Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde bu üniversitede kurulan Türk Tarih ve Kültürü Merkezi faaliyete geçmiş,11 10-12
Şubat tarihleri arasında Bogota Externado Üniversitesi ve Ankara
Üniversitesi’nin işbirliğiyle “1915: Osmanlı İmparatorluğu’nun En
Uzun Yılı Sempozyumu” düzenlenmiştir.12 Türkiye ile bölge ülkeleri
arasındaki 2015 yılına ait kültürel diğer önemli gelişme ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Şubat tarihinde ziyaret ettiği
Küba’da, bu ülkedeki Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirmesi
amacı ile Türkiye’nin Küba’da cami inşası önerisi olmuştur.13
SIYASI GELIŞMELER: ÖNEMLI BÖLGESEL ZIYARETLER

2015 yılında bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilk üst düzey temas 31 Aralık 2014-1 Ocak 2015 tarihleri arasında Dışişleri
Bakanı Çavuşoğlu’nun Brezilya ziyareti ile gerçekleşmiştir. İkinci kez devlet başkanlığına seçilen Brezilya Devlet Başkanı Dilma
Roussef ’in yemin törenine katılmak üzere Brezilya’ya giden Çavuşoğlu, başta Brezilya Devlet Başkanı Roussef ile olmak üzere
Brezilya’da birçok diplomatik görüşme gerçekleştirmiştir.14 Ocak
ayındaki ikinci önemli temas ise Arjantin Dışişleri Bakanı Hector
Timerman’ın Yedinci Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere
5-6 Ocak tarihleri arasında Türkiye’ye gelmesidir. Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile de biraraya gelen Arjantin Dışişleri Bakanı Timerman
ile görüşmelerde, Arjantin’in 1915 Ermeni olaylarına ilişkin tutumu gündeme gelmiş, Türkiye, Arjantin’in meseleye ilişkin tutumunun “daha objektif ” olması gerektiğini vurgulamıştır.15
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2015 yılı içerisinde bölge ile Türkiye arasındaki en önemli diplomatik temas ise 20 yıl aradan sonra Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı seviyesinde bölgeye düzenlediği ve kalabalık bir diplomatik ve
iş heyetinin bulunduğu ziyaretler olmuştur.16 Kolombiya, Küba ve
Meksika’yı kapsayan ve bu ülkelere cumhurbaşkanlığı seviyesinde ilk
ziyaret olan görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci de eşlik etmiştir.17 Hükümet üyelerinin yanı
sıra DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’la birlikte yaklaşık 300 işadamının bulunduğu Türkiye heyeti,18 söz konusu üç ülke ile önemli ticari ve diplomatik anlaşmalar ve görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Yoğun diplomatik görüşmelerin, iş toplantılarının ve konseylerinin
düzenlendiği üç günlük ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan
sırası ile 10 Şubat tarihinde Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel
Santos, 11 Şubat tarihinde Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve son
olarak 12 Şubat tarihinde Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena
Nieto biraraya gelmiş ve çeşitli gazetelere demeçler vermiştir.19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya ziyareti sonrasında bu
ülke ile Türkiye arasında savunma sanayii, işbirliği çerçevesi, tarım,
kültür ve turizm alanlarını kapsayan yedi anlaşma imzalandığını
açıklamıştır.20 Türk Hava Yolları’nın (THY) Kolombiya’ya yönelik beşinci trafik hakkını kazandığı, TİKA’nın Latin Amerika’daki
ikinci ofisini açtığı ve Türk Müteahhitler Birliğinin (TMB) yatırım
planlarını artırdığı bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan,
iki ülke ilişkilerinin bu noktaya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir. Küba ve Meksika ziyaretlerinin de Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından önemli
sonuçları olmuştur. Daha çok kültürel ve dini boyutun ön plana
çıktığı Küba ziyaretinin yanı sıra Türkiye, Meksika ile dışişleri, kültür, turizm, arkeoloji ve antropoloji alanlarını kapsayan birtakım
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anlaşmalar imzalamıştır. Bu şekilde kültürel mirasın korunması ve
aktarılması ile iki uluslu üst düzey komisyonu kuruluş çerçevesini
oluşturan Türkiye ve Meksika, siyasi-ekonomik ilişkilerine büyük
oranda kurumsal bir nitelik kazandırmıştır.
Meksika ziyareti sırasında 2017 yılının iki ülke arasındaki ilişkilerin 90. yıldönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, mevkidaşı Pena
Nieto’ya 2017 veya 2018 yılını her iki ülkenin kültür-turizm yılı
olarak ilan etmesini önermiştir.21 Sonuç olarak söz konusu ziyaretler,
vizelerin kaldırılması, iş konseyleri toplantıları, kültürel ilişkilerin
çeşitlendirilmesi, inşaat faaliyetleri ve uçuş sıklıklarının artırılması
gibi çoğunlukla ekonomik boyutları kapsamıştır. 2015 yılı içerisindeki diğer önemli diplomatik temas 14 Şubat tarihinde Guatemala
ile gerçekleşmiştir. “Guatemala’yı ziyaret eden ilk Türk Bakan” olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğu, konuşmasında Guatemala’da büyükelçilik açacaklarını belirtmiştir. SICA dönem başkanı
Guatemala’da düzenlenen Türkiye-SICA Birinci Dışişleri Bakanları Forumu’na katılan Çavuşoğlu, başta örgütün dönem başkanı
Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales Moscoso olmak
üzere çeşitli Latin Amerika ülkeleri ile önemli diplomatik temaslar gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret sırasında Türkiye’yi SICA’da “bölge dışı gözlemci üye” yapan anlaşmayı imzalayan Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika bölgesi arasındaki siyasi-ekonomik ilişkilerin kurumsallaşmasına da önemli katkı sağlamıştır.22
Diğer taraftan bölge ülkeleri ile ilişkilerimiz her zaman sorunsuz
bir şekilde ilerlememektedir. Türkiye ile bölge ülkelerinden özellikle Arjantin ve Brezilya gibi ülkeler arasında Ermeni iddialarına ilişkin yaklaşım farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede bölgede
ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından Türkiye’nin müttefiki olan
Brezilya’nın, 2 Haziran’da “Ermeni Soykırımı” iddialarını tanıyan
bir karar alması Türkiye tarafından protesto edilmiştir. Ciddi bir
krize dönüşmese de Ermeni sorununa ilişkin bölgedeki bazı ülkeler
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ile Türkiye arasındaki yaklaşım farklılıkları zaman zaman ikili ilişkileri olumsuz etkilemektedir.23
EKONOMIK GELIŞMELER: KURUMSALLAŞAN İLIŞKILER

2015 yılı içerisinde de bölge ülkeleri ile Türkiye arasında sınırlı fakat kurumsallaşma yönünde önemli adımları barındıran ekonomik gelişmeler yaşanmıştır.24 Önceki yıllarda DEİK üzerinden
yapılan bölge ülkeleri ile iş konseyleri, fuarlar ve çalışma yemekleri gibi faaliyetlere TİKA’nın ve TMB gibi kurumların bölge genelindeki yatırım ve kalkınma çalışmaları da eklenmiştir. Diplomatik görüşmelerde sürekli olarak Karayip Topluluğu (CARICOM),
SICA, Pasifik İttifakı (Alianza del Pacifico), Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR)
ile de STA ve KEK gerçekleştirmeyi dile getiren Türkiye, TİKA’nın
Meksika ve Kolombiya’da açtığı ofisler üzerinden CARICOM
kalkınma fonuna destek sağlayarak bölgedeki yatırım-kalkınma
faaliyetlerini desteklemektedir.25 Bu çerçevede, 12 Ekim tarihinde
DEİK/Türkiye-Ekvador İş Konseyi gerçekleştirilmiştir.26
Diğer önemli bir gelişme 2014 yılında mutabakat imzalanan Meksika Uluslararası İşbirliği Ajansı (AMEXCID) ve TİKA
arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meksika ziyareti
ile yeniden yoğunluk kazanmasıdır.27 2015 yılı içerisindeki ekonomik girişimlerden önemli bir tanesi ise Türkiye’nin, THY’nin
bölgedeki uçuş seferlerini ve sefer düzenlediği şehir sayısını artırma
girişimleridir. Bu bağlamda 2015 yılı içerisindeki diplomatik temaslarda Türkiye, Kolombiya’ya uçuş seferlerini artırma ve Meksika ile
Küba’ya da başlatma düşüncesini dile getirmiştir.28 2015 yılı içerisindeki Türkiye-Latin Amerika ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin
genel görünümüne baktığımızda bölge ülkeleri ile Türkiye arasında
yoğunlaşan siyasi-ekonomik zirvelerin ve belirli oranda kurumsal temel kazanan ikili ilişkilerin ticaret hacmine yeterince yansımadığı
anlaşılmaktadır. Bu nedenle ikili ticari ilişkilerin beklenilen seviyeye
ulaşmasının zaman alacağı öngörülmektedir.
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Tablo 1: Türkiye’nin MERCOSUR Ülkelerine İhracatı (milyon dolar)29
Ülke

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

MERCOSUR

470

516,4

894,2

1.238

1.534

1.397

917,5

576

Brezilya

318

388,1

614

884

1.003

937,6

683

407,5

Arjantin

107

73,6

179,1

214,1

317

318,2

123,5

99,2

Venezuela

27,7

36,4

44,2

84,2

156,2

76

44

14,7

Uruguay

14,4

10,5

31,8

30

46

44,1

38,6

40,4

Paraguay

3,1

7,6

24,8

25,9

12,1

20,8

28,4

14,3

Bu çerçevede tabloları incelediğimizde dikkatimizi çeken ilk husus, bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin yaklaşık
yüzde 50’sini oluşturan MERCOSUR ülkeleri ile Türkiye arasındaki
ithalat ve ihracat hacminin gerilemesidir. 2014 yılının ilk on ayında
(Ocak-Ekim) 917 milyon dolar olan MERCOSUR ile Türkiye arasındaki ihracat hacmi yaklaşık 342 (yüzde 37) milyon dolar kayıp
yaşayarak 2015 yılının ilk on ayında (Ocak-Ekim) 576 milyon dolara gerilemiştir. Benzer miktarda olmasa da MERCOSUR ülkeleri
ile ithalat hacmimiz de yaklaşık 58 milyon dolar gerileyerek 2014’te
2 milyar 47 milyon dolar iken 2015’te 1 milyar 990 milyon dolar
olmuştur. Sonuç olarak, MERCOSUR ülkeleri ile toplam dış ticaret hacmimiz ise 2014 yılında yaklaşık 2 milyar 965 milyon dolar
iken 2015 yılında yaklaşık 400 milyon dolar gerileyerek 2 milyar
566 milyon dolar olmuştur.
Tablo 2: Türkiye’nin MERCOSUR ülkelerinden ithalatı
(milyon dolar)30
Ülke

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

MERCOSUR

2.491

1.554

2.172

3.171

2.584

2.387

2.047

1.990

Brezilya

1.423

1.105

1.347

2.074

1.770

1.409

1.325

1.474

Arjantin

789,8

225,8

281,1

490,6

368

394

245,3

186,5

Venezuela

198,3

120,8

150

153,3

198

194

108,1

97,2

Uruguay

26,3

30

171,8

230,8

98

109

36,5

113,1

Paraguay

53,2

72,0

221,9

229,4

150

281

332,2

119,2
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Brezilya ile 2014 yılında 2 milyar 8 milyon dolar olan dış ticaret
hacmimiz 2015 yılında 127 milyon dolar gerileyerek 1 milyar 881
milyon dolar olmuştur. Diğer bir ifade ile MERCOSUR ülkeleri ile
Türkiye arasında görülen ticari gerilemenin yaklaşık yüzde 30’luk
kısmı Türkiye ve Brezilya arasındaki ekonomik ilişkilerde görülmüştür. Bu çerçevede Brezilya ile ihracat hacmimiz 2014 yılına kıyasla 2015 yılında 276 milyon dolar gerilerken ithalat hacmimiz
149 milyon dolar artmıştır. Bu dönem içerisinde ticaret hacminde
artış görülen tek ülke Uruguay olmuştur. Genel ticaret hacmine
önemli bir etki yapmasa da bu ülke ile Türkiye arasındaki ihracat 2
milyon dolar, ithalat da 77 milyon dolar artış göstermiştir. Sonuç
olarak Arjantin, Venezuela, Uruguay ve Paraguay ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerdeki kayıp ise 2014 yılına kıyasla yaklaşık 273
milyon dolardır. Bu bağlamda 2014 yılı içerisinde Türkiye ve söz
konusu dört ülke arasındaki yaklaşık 958 milyon dolarlık dış ticaret
hacmi 2015 yılında yaklaşık olarak 685 milyon dolara gerilemiştir.
Tablo 3: Türkiye-Orta Amerika-Karayip Ülkeleri Dış Ticaret Hacmi
(milyon dolar)31
Yıl

İthalat

İhracat

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

921

789,4

2015

892

676,7

2015 yılı içerisinde Türkiye’nin ticari ilişkilerinde gerileme yaşadığı bir diğer ülke topluluğu ise Orta Amerika-Karayip ülkeleri
olmuştur. Türkiye ile bu ülkeler arasında 2014 yılında 921 milyon
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dolar olan ithalat hacmi 29 milyon dolar gerileyerek 2015 yılında
892 milyon dolar olmuştur. İhracat hacmi ise 2014 yılında yaklaşık
790 milyon dolar iken 114 milyon dolar gerileyerek 676 milyon dolar olmuş ve toplamda Türkiye ile Orta Amerika-Karayip ülkelerindeki ticaret hacminde 143 milyon dolarlık bir gerileme görülmüştür.
Tablo 4: Türkiye-Küba Dış Ticaret Hacmi (milyon dolar)32
Yıl

İthalat

İhracat

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

13,4

12,2

2015

15,2

8,1

2014 yılına kıyasla 2015 yılında Türkiye ile Küba arasındaki ithalat hacminde yaklaşık 2 milyon dolarlık bir artış gözlemlenirken
ihracat hacminde 4 milyon dolarlık bir gerileme yaşanmıştır. Sonuç
olarak toplamda iki ülke arasındaki ticaret hacminde 2 milyon dolarlık bir gerileme yaşanmıştır.
Türkiye ile ticari ve siyasi ilişkileri açısından bölgenin diğer
önemli ülkesi olan Meksika ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
2014 yılına kıyasla 2015 yılında 35 milyon dolar artış göstermiştir.
Buradaki olumlu gelişme artışın ihracatta görülmesidir. Bu durumun dolar çıkışının girişine kıyasla fazla olması anlamına gelen cari
açık sorunu yaşayan ülkeler için önemli bir durum olduğunu hatırlamak gerekmektedir. Bu bağlamda 2014 yılında 770 milyon dolar
olan ithalat hacmi 22 milyon dolar gerileyerek 2015 yılında 748
milyon dolar olmuştur. 2014 yılında 232 milyon dolar olan ihracat
hacmi ise 57 milyon dolar artarak 2015 yılında 289 milyon olmuş
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ve böylece Türkiye-Meksika arasındaki ticaret hacminde toplamda
35 milyon dolarlık bir artış görülmüştür.
Tablo 5: Meksika-Türkiye Dış Ticaret Hacmi (milyon dolar)
Yıl

İthalat

İhracat

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

770

232

2015

748,7

289,4

2015 yılı içerisinde ticaret hacmimizin gerilediği bir diğer ülke
ise AND Milletler Topluluğu’nun (Comunidad Andina) ortak üyesi olan Şili olmuştur.33 Bu çerçevede 2014 yılı içerisinde 476 milyon
dolar olan Şili-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 88 milyon dolar
gerileyerek 2015 yılı içerisinde 388 milyon dolar olmuştur.
Tablo 6: Şili-Türkiye Dış Ticaret Hacmi (milyon dolar)34
Yıl

İthalat

İhracat

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

306,8

169,5

2015

234,6

153,2
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Tablo 7: Ekvador-Türkiye Dış Ticaret Hacmi (milyon dolar)35
Yıl

İthalat

İhracat

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

78

70

2015

72,7

33,1

AND grubu ülkelerinin küçük ortağı Ekvador ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde de 2015 yılı içerisinde önemli bir düşüş
olmuştur. Bu çerçevede iki ülke arasındaki özellikle ihracat hacmi
2014 yılına kıyasla 37 milyon dolar gerilemiştir. İki ülke arasında
yaklaşık 6 milyon dolarlık bir gerileme de ithalat hacminde görülmüştür. Sonuç olarak 2014 yılına kıyasla Türkiye-Ekvador arasındaki ticaret hacminde 43 milyon dolarlık bir düşüş görülmüştür.
SONUÇ

2015 yılı geçmiş yıllarda istikrarlı bir seyir alan Türkiye’nin bölge ülkeleri ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirmesi
ve kurumsallaştırması açısından önemli bir yıl olmuştur. Türkiye’nin bölgeye yönelik diplomatik ve ticari ilgisi bölge ülkeleri ve
Türkiye arasındaki üst düzey diplomatik temaslardan anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 2015 yılı içerisinde Kolombiya, Meksika ve
Küba’ya cumhurbaşkanlığı seviyesindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş
ve bu ziyaretler süresince söz konusu ülkeler ile Türkiye arasında
önemli diplomatik ve ticari anlaşmalar imzalanmıştır. Bu olumlu
gelişmelere rağmen ekonomik ilişkilerde 2014’ten itibaren görülen
duraksama ve gerileme 2015 yılında da kısmen devam etmiştir.
Siyasi ilişkilerdeki yoğunlaşmaya rağmen özellikle son iki yıldır

461

4 62

/

T ürkiye ’ nin L atin A merika P olitikası 2 015

(2014 ve 2015) bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde bir miktar azalma görülmektedir. Bu çerçevede Türkiye ile
Latin Amerika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2014 yılına kıyasla
2015 yılında 756 milyon dolar gerilemiştir.
Tablo 8: 2005-2015 Arası Türkiye’nin Latin Amerika
Ülkelerine İhracatı (milyon dolar)36
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Orta Amerika ve
Karayipler

411

548

549

829

597

598

629

770

1.004

789,4

676,7

Güney Amerika

274

341

514

901

678

1.237

1.840

2.192

2.130

1.594

1.119

Tablo 9: 2005-2015 Arası Türkiye’nin Latin Amerika
Ülkelerinden İthalatı (milyon dolar)37
Orta Amerika ve
Karayipler
Güney Amerika

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

287

335

448

560

476

623

903

1.064

1.362

921

892

1.747

2.131

2.671

3.260

2.286

2.942

4.500

4.080

3.667

3.164

3.024

Bu çerçevede 2014 yılında Türkiye ile bölge ülkeleri arasında
6 milyar 468 milyon dolar olan dış ticaret hacmi 5 milyar 711
milyon dolara gerilemiştir. Burada hatırlanması gereken nokta ise
bu gerilemenin yaklaşık yüzde 53’lik (400 milyon dolar) kısmının
MERCOSUR ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminde
yaşanmış olmasıdır. MERCOSUR ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmindeki gerilemenin ise yüzde 30’luk kısmını
Türkiye ve Brezilya arasındaki ticari ilişkilerdeki gerileme oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile, Latin Amerika bölgesi ile dış ticaret hacmimizde önemli bir payı oluşturan Brezilya ile ekonomik
ilişkilerin 2015 yılı içerisinde gerilemesi, Türkiye-Latin Amerika
arasındaki ticaret hacminin yaklaşık yüzde 17 oranında azalmasına yol açmıştır. Bu durum, Türkiye ve bölge ülkeleri arasında
yoğunlaşan siyasi ve ekonomik temaslara rağmen son iki yıl içerisinde dış ticaret hacmindeki kısmi gerilemeyi de açıklamaktadır.
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KRONOLOJI
1 Ocak 2015 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
5-6 Ocak
Arjantin Dışişleri Bakanı Hector Timerman 7. Büyükelçiler
Konferansı’na katılmak üzere Türkiye’ye geldi.
10-13 Şubat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sırası ile Kolombiya,
Küba ve Meksika’ya cumhurbaşkanlığı seviyesinde ilk ziyaretlerini düzenledi.
14 Şubat
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk kez düzenlenen Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Birinci Dışişleri
Bakanları Forumu’na katılmak üzere Guatemala’ya resmi ziyaret düzenlemiştir.
12 Ekim
Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) Türkiye-Ekvador İş Konseyi
toplantısı gerçekleştirildi.
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GIRIŞ

Türk dış politikasına ekonomi-politik bir perspektiften yaklaşmak tercihten öte bir zarurettir. Zira on yılı aşkın bir süredir
Türkiye’de siyasetin dayandığı en güçlü payanda kuşkusuz ekonomi
olmuştur. 2002 sonrası dönemi işaret etmek için kullanılan “Türk
mucizesi” ifadesine asıl anlamını kazandıran bir faktör de Türkiye’nin
yakaladığı ekonomik başarı olmuştur.1 Öyle ki küresel düzeyde büyük
bir sarsılma yaratan 2008 krizi dahi Türkiye ekonomisi üzerinde görece sınırlı bir etki yaratmıştır. Türkiye’nin ekonomik başarısı başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere pek çok azgelişmiş/gelişmekte olan ülke
açısından dikkat çekici bir örnek teşkil etmiştir. Yine bu çerçevede
Türkiye’ye izafe edilen rol model vurgusunun bir boyutu ekonomiktir.2
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Kısacası Türkiye ekonomisinin hayata geçirilen ekonomik reformlarla önemli başarılara imza attığını ve dış politikanın belirleyici saiklerinden birinin de söz konusu ekonomik başarının sürdürülmesi düşüncesi olduğunu iddia etmek hiç de yanlış olmaz. Nitekim
bu doğrultuda Türk dış politikasını ekonomik bir perspektiften
okuyan kimi çalışmalar da söz konusu bu tespiti doğrulamaktadır.
Türkiye’nin başta komşularıyla olmak üzere diğer ülkelerle ticari
ilişkilerini imleyen ve ticaret yapan devlet (trading state) olgusu
ile kristalize olan diplomasisi, büyük ölçüde ekonomi-politik bir
perspektifi yansıtmaktadır.3 Bu çerçevede AK Parti’li yıllar bölgesel çatışma ve savaşlardan uzak kalmayı tercih eden ve ekonomiyi
önceleyen bir devlet politikası izlendiği bir dönem olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte yakın çevresinde yaşanan krizler sonrasında Türkiye’nin kendisine atfedilen ticaret yapan devlet olma
vasfını büyük oranda yitirmekte olduğu da iddia edilmektedir.4
Öte yandan yakın dönemde gerçekleşen ve yukarıda değinilen
ekonomik çözülmeyi analiz etmek için çok yönlü ve çok katmanlı
bir analiz elzemdir. Bu kapsamda öncelikle Türk dış politikasının
ekopolitiğinin yerel, bölgesel ve uluslararası olmak üzere üç düzeyde
analiz edilmesi; Türkiye ekonomisinin uluslararası politika ile içkin
bağının açıklığa kavuşturulması için yadsınamaz bir önem taşır.
Nitekim üç düzeyli oyun olarak adlandırılan bu süreçte dış politikanın farklı katmanlarda çok sayıda parametrenin ortaklaşa etkisi doğrultusunda şekillendiği kabul edilmektedir.5 Bunun yanında ikinci
olarak; yerel, bölgesel ve uluslararası politikanın dış politika üzerindeki etkileri farklı yoğunluklarda olabilmektedir. Bu kapsamda
ekonomi politikasına ilişkin iç politikanın uluslararasılaşması olgusu
önemli bir açıklayıcı çerçeve sunar. Buna göre dış politik kararlar salt
iç politik dinamiklerden ziyade bölgesel veya uluslararası politikanın
iç politikada yarattığı kısıtlar altında alınabilmektedir.6 Yine burada
Türkiye’de son yıllarda iç politika koşullarının uluslararası koşullar
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ile güçlü şekilde bağlandığının altını çizmekte fayda vardır. Bu çalışmada Türkiye’nin ekonomi politikası (a) seçimler ve yaşanan terör
eylemleri bağlamında yerel (b) Rusya ile yaşanan enerji krizi ve yakın
komşularla gerilen ilişkiler bağlamında bölgesel ve (c) FED’in faiz
artırımı kararı ve bunun gelişmekte olan ülkeler üzerinde yarattığı
baskı çerçevesinde küresel düzeyde analiz edilmeye çalışılacaktır. Bunun yanında çalışma kapsamında bu üç münhasır düzey arasındaki
kimi etkileşimlerin altı çizilecektir.
YEREL DÜZEYDE EKONOMI POLITIKASI:
SIYASAL BELIRSIZLIK VE DIŞ KAYNAKLI İSTIKRARSIZLIK

Türkiye’de makroekonomik dengeler açısından şekillendirici ilk
düzey iç dinamiklerle ilişkilidir. Bu çerçevede iç politika ve daha
geniş anlamda yerel dinamikler ekopolitiğin şekillenişinde belirleyici saikler niteliğindedir. Türkiye’de 2013 Gezi Parkı protestolarıyla
başlayan istikrarsızlık, ilerleyen yıllarda farklı muhteva ve formlar
altında tezahür etmiştir. 2015 yılı bu anlamda önemli bir dönüm
noktası olarak ortaya çıkmaktadır. Her şeyden önce 2015 yılı içerisinde barış sürecinin sona ermesi ve belki de daha da önemlisi
seçimlerin yarattığı belirsizlik, iç istikrarsızlığa kaynaklık etmiştir.
Bununla birlikte özellikle 2015 yılı içerisinde mütekerrir defalar
gerçekleştirilen bombalı saldırılar Suriye’de yaşanan istikrarsızlığın
bir yansıması olarak okunmalıdır. Öte yandan söz konusu istikrarsızlığın Türkiye sathında gözle görünür ekonomik sonuçları olduğunu ifade etmek hiç de yanlış olmayacaktır.
2015 yılı boyunca yukarıda değinilen gelişmeler kısaca değerlendirilecek olursa; Türkiye’de istikrarsızlığın en önemli kaynaklarından biri, kuşkusuz Irak ve Suriye’de yaşanan ve bölgenin geleceğini
öngörülemez kılan çatışma ortamıdır. Zira sınıraşan sorunlar pek
çok ülke açısından siyasal ve sosyal sonuçlar doğurabilmektedir. Söz
konusu sonuçlar üzerine eğilen geniş bir literatürden bahsedilmesi
mümkündür. Bu çerçevede özellikle iç savaşların komşu ülkelerde
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yarattığı ekonomik istikrarsızlık sıklıkla altı çizilen bir durumdur.
Bir başka deyişle sivil savaşların yarattığı yıkım, taşma etkisi (spill
over) yoluyla komşu ülkelerin ekonomik refahını da etkileyebilmektedir.7 Bunun yanı sıra iç savaş boyutuna ulaşmayan devrim ve
ayaklanmalardan mütevellit bölgesel istikrarsızlıkların da ekonomi
üzerindeki etkisi yadsınamayacak boyutlardadır.8 Bununla birlikte
istikrarsızlığın etkileri dolaylı olmaktan ziyade doğrudan doğruya
komşu ülkeyi hedef alan fiziksel şiddet biçiminde de karşımıza çıkabilmektedir. Bu durumun en göze çarpan örneği ise kuşkusuz
terörizmdir. Silahlı mücadeleyi bir yöntem olarak benimseyen terörizmin hedef ülkeler açısından yıkıcı ekonomik etkiler doğurabildiği sıklıkla vurgulanmaktadır.9
Suriye krizinin etkileri ise Türkiye’ye çok çeşitli biçimlerde yansımıştır. Türkiye’de özellikle 2015 süresince gerçekleştirilen bombalı eylemler ile günyüzüne çıkan şiddet, pek çok açıdan Suriye’de
yaşanan iç savaşın bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Söz ko-
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Grafik 1: 2015 yılı içerisinde kimi olaylar ve BIST 100’de
yaşanan dalgalanmalar (Bir önceki güne göre yüzdesel değişim)*
Kaynak: http://tr.investing.com/indices/ise-100-historical-data.
Grafik 1’de BIST 100’de etkisi en fazla hissedilen olaylara yer verilmiştir.
Bununla birlikte sınırlı bir finansal dalgalanma yaratan içerisinde Ankara patlamasının da
bulunduğu kimi kritik hadiseler grafikte yer almamıştır.
Grafik1’de sunulan oranlar olay günü (t) veya olaydan bir gün sonraki (t+1) veriler
dikkate alınarak elde edilmiştir. (Erişim Tarihi: 19 Aralık 2015)
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nusu eylemler Türkiye’de sosyal istikrarı tehdit edecek bir noktaya
ulaşmıştır. Diyarbakır, Suruç ve son olarak Ankara’da gerçekleştirilen bombalı eylemler DAEŞ ile ilişkilendirilmiştir. İlgili eylemlerin
kronolojisine bakılacak olursa; Haziran ayında HDP mitinginde
gerçekleşen ilk patlamanın ardından 20 Temmuz’da Şanlıurfa’nın
Suruç ilçesinde bir patlama yaşanmış ve müteakip olarak Ankara
Garı önünde 10 Ekim 2015’te Türkiye tarihinin en büyük saldırılarından biri olarak kaydedilen ve 102 kişinin hayatını yitirdiği saldırı
gerçekleşmiştir.10
Ayrıca Suruç saldırısının hemen ardından, PKK ile 2013 yılından beri devam eden ateşkes, iki polisin öldürülmesi ile sona ermiştir. Yaşanan gelişmeleri Türkiye’nin DAEŞ ile birlikte Kandil
ve PKK’nın diğer hedeflerine yönelik saldırıları takip etmiştir.11 Bu
çerçevede Türkiye’deki iç istikrarsızlığın kaynakları Suriye’deki savaş
koşullarından ve özellikle PYD/YPG ile DAEŞ arasındaki gerilimden azade kabul edilmemelidir. Bu anlamda gerçekleşen bombalı
eylemler, PYD-YPG ve DAEŞ arasındaki hesaplaşmanın Türkiye’de
sürdürülmesi olarak okunmalıdır.12
İkinci olarak, Türkiye’de iki seçim arası dönemin yarattığı istikrarsızlık kritik bir önem taşır. Konuyla ilgili öncelikle siyasal istikrarsızlığın ciddi ekonomik sonuçları olduğunun altını çizen geniş bir kuramsal ve ampirik yazının varlığından bahsedilmelidir.13
Bunun yanında seçimlerin doğurduğu belirsizlik vurgusu ekonomi
üzerinde bir diğer belirleyici neden olarak değerlendirilmektedir.14
7 Haziran 2015 yılında gerçekleştirilen seçim sonucunda hiçbir
siyasi parti tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlayamamıştır.
Seçim sonrasında siyasi partiler arasında koalisyon kurmaya yönelik ortak bir irade oluşmaması, Türkiye siyasetinde bir belirsizlik
yaratmıştır. 2015 yılında seçim hazırlık süreci ve iki seçim arası
dönem pek çok açıdan ekonomik istikrar açısından sorunlar yaratmıştır. Nitekim bu çerçevede Türkiye’de 7 Haziran seçimleri
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sonrasında uzun süre hükümet kurulamaması birtakım gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Zira bu dönemde pek çok makroekonomik sorun günyüzüne çıkmıştır. Yaşanan ekonomik buhranı
başlıklara ayıran Başaran, (i) Sepet kurun yüzde 7 arttığını, (ii)
ülke risk priminin son 2,5 ayda yüzde 18 arttığını, (iii) Merkez
Bankası rezervlerinin erimiş olduğunu ve (iv) dolarizasyonun son
10 yılın zirvesine çıktığını vurgulamıştır.15 Standard and Poor’s ve
Fitch gibi uluslararası kredilendirme kuruluşlarının Türkiye’nin
kredi notunu negatife çevirmesi, yukarıda bahsedilen ABD’nin
faiz oranlarını değiştirmesine yönelik beklentilerden kaynaklanan
küresel kimi faktörlerin yanı sıra Türkiye’de seçim ortamının yarattığı belirsizlikle de ilişkilendirilebilmektedir.16
Ekonomik istikrar için vazgeçilmez olarak kabul edilen siyasal ve
sosyal istikrarı tehlikeye atan tüm bu gelişmelerin Türkiye ekonomisinde gözle görünür yansımaları olmuştur. Öyle ki bombalı eylemler ve hükümet bunalımı sarmalında Türkiye’de yabancı yatırımlar
için arzulanan istikrar ortamı sağlanması mümkün olmamıştır. Tüm
bunların yanında ilk sinyallere bakıldığında 1 Kasım seçimleri ile
siyasi belirsizliğin ortadan kalkması ekonomik açıdan bir rahatlamayı beraberinde getirmiştir.17 Öte yandan ekonomi için kritik bir
öneme sahip olan finansal piyasaların siyasal ve sosyal istikrarsızlık
karşısında oldukça duyarlı olduğu bilinen bir gerçektir.18 Grafik 1’de
görüldüğü gibi Türkiye’de yaşanan birtakım siyasal ve sosyal gelişmeler sermaye akışı üzerinde gözle görünür etkiler doğurmaktadır.
BÖLGESEL DÜZEYDE TÜRKIYE’NIN EKONOMI-POLITIĞI:
BÖLGESEL İSTIKRARSIZLIK VE ENERJI SORUNU

Türkiye’nin ekonomi politikasına etki eden bir diğer dinamik de
bölgeseldir. Elbette gerek Türkiye’nin yakın komşusu niteliğindeki
ülkeler gerekse de uzak komşuları ile yaşadığı gerilimler ekonomi
üzerinde kritik sonuçlar doğurmuştur. Bölgesel düzeyde Türkiye,
özellikle yakın komşuları olan Suriye ve Irak’ın adeta bir iç savaşın
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içerisine sürüklenmesi ve uzak komşu durumunda bulunan Rusya
ile yaşadığı gerilimin etkisiyle zorlu bir yıl geçirmiştir. Bir diğer deyişle Türkiye’nin ticaretinde önemli bir yere sahip olan Arap ülkelerinde arzu edilen sulhun sağlanamaması ve ikili ilişkilerde yaşanan
gerilim ile Türkiye için önemli bir enerji ihracatcısı konumunda
bulunan Rusya ile ilişkilerin çıkmaza girmesi Türkiye’nin ekonomi-politik manevra alanını da büyük ölçüde kısıtlamıştır. Tüm bu
sorunlar Türkiye’nin önemli ticaret partnerleri olan İran, Irak ve
Rusya ile son birkaç yılda ilişkilerin gerilemesi ve ticari anlamda düşüşleri beraberinde getirmiştir. Tablo 1’de 2005-2014 yılları arasında
Türkiye’nin en önemli ticaret partnerleri ve payları verilmiştir.
Tablo 1: Türkiye’nin Önemli Dış Ticaret Partneri Ülkelerin
İthalat ve İhracattaki Payları (2005-2014)

2005

Toplam İhracat İçindeki Yüzde Pay

Toplam İthalat İçindeki Yüzde Pay

Almanya

Irak

Rusya

İran

Rusya

Çin

Almanya

İran

12,9

3,7

3,2

1,2

11,1

5,9

11,7

3,0

2006

11,3

3,0

3,8

1,2

12,8

6,9

10,6

4,0

2007

11,2

2,7

4,4

1,3

13,8

7,8

10,3

3,9

2008

9,8

3,0

4,9

1,5

15,5

7,8

9,3

4,1

2009

9,6

5,0

3,1

2,0

13,8

9,0

10,0

2,4

2010

10,1

5,3

4,1

2,7

11,6

9,3

9,5

4,1

2011

10,3

6,2

4,4

2,7

9,9

9,0

9,5

5,2

2012

8,6

7,1

4,4

6,5

11,3

9,0

9,0

5,1

2013

9,0

7,9

4,6

2,8

10,0

9,8

9,6

4,1

2014

9,6

6,9

3,8

2,5

10,4

10,3

9,2

4,1

Kaynak: TÜİK, İthalat verileri için: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_
id=1546
İhracat verileri için: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1545
(Erişim Tarihi: 19 Aralık 2015)

ENERJI DARBOĞAZININ EKONOMI-POLITIK ETKILERI

2015 yılında Türkiye’de gündemi şekillendiren en önemli hadise, Rusya ile Türkiye arasında yükselen tansiyondur. 2000’li yılların sonlarında benimsenen Batı blokuna ve NATO’ya yönelik

473

4 74

/

T ürk D ış P olitikasının E konomi P olitiği 2015

dengeleme stratejisi Rus dış politikasına şekil vermektedir. Kuşkusuz bu stratejinin somut yansımaları Ukrayna müdahalesi ve akabinde Kırım’ın işgali ile oldu.19 Rusya’nın Kırım’ı işgali ve ilhakıyla
beraber Rusya’ya yönelik ABD ve AB’nin uyguladığı yaptırımlar20
ve bunun yanı sıra enerji fiyatlarının küresel düzeyde yaşadığı gerileme21 Rusya’nın 2014 yılında başlayan ve 2015 yılında da süren
ekonomik darboğazdan çıkamamasının gerekçesini teşkil etti. Rus
rublesinin yaşadığı değer kaybı aynı zamanda Rusya’nın alım gücünü düşürmüş ve Türkiye açısından önemli bir pazarın işlerliğini
yitirmesine neden olmuştur.22
2015 yılında taraflar arasında iplerin kopmasına neden olan gelişme ise Türkiye’nin hava sahasını ihlal eden bir Rus uçağının düşürülmesi olmuştur. 24 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen olay sonrasında
taraflar arasında tansiyon yükselmiş, Rusya misilleme olarak bir dizi
önlemi hayata geçirmiştir. Buna göre (i) Türk şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulanması, (ii) Türk işgücüne yönelik önlemler alınması,
(iii) Rusya’ya vizesiz giriş hakkının lağvedilmesi, (iv) Türkiye’nin yaş
meyve ihracına sınırlama getirilmesine yönelik kararlar almıştır.23 Ayrıca Rusya, Türkiye’ye yönelik ekonomik önlemler ile yetinmeyeceği
ve askeri adımlar da atabileceğine yönelik sinyaller vermiştir.
Tüm bunların yanı sıra Türkiye ve Rusya arasında yaşanan
sorunların 24 Kasım öncesine uzanmakta olduğu unutulmamalıdır. Rusya’nın enerji kaynaklarını bir diplomatik tehdit aracına
dönüştürdüğü ve ikili ilişkilerinde bu “enerji kartını” kullandığı
genellikle vurgulanmaktadır.24 Bu çerçevede Rusya’nın Türkiye
ile ilişkilerinde de enerji önemli bir konu başlığı olmuştur. Bu
çerçevede özellikle Türkiye ile Rusya arasında enerji anlaşmalarına yönelik ortaya çıkan pürüzlerden bahsedilmelidir. Rus gazının
fiyatlandırılması,25 Mavi akımda gaz akış miktarının artırılması26
ve Türk akımının ertelenmesi27 gibi meseleler Türk-Rus gerilimine
kaynaklık eden sorunlardır.
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Grafik 2: Türkiye’nin ham doğalgaz üretimi ve
nihai tüketim miktarları (1.000 ton eşdeğeri için/ktoe)
Kaynak: Eurostat Energy Statistics Database,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/main-tables,
(Erişim Tarihi: 19 Aralık 2015)
(Ham Doğal Gaz Üretimi ve Nihai Doğal Gaz Tüketimi Verileri)

Türkiye-Rusya ilişkilerinin gerilemesi gaz ithalatının neredeyse
yarısının gerçekleştirildiği Rusya’dan gaz akışının kesilmesi olasılığını akıllara getirmektedir. Bu çerçevede Türkiye’nin gaz stoklama
kapasitesinin oldukça sınırlı oluşu, durumu Türkiye açısından çok
daha zor bir hale getirmiştir.28 Ayrıca Türkiye için bir diğer önemli
doğalgaz tedarikçisi durumundaki İran’ın iç tüketimin arttığı gerekçesiyle gaz akışında kesintiye gideceğini açıklaması, mevcut durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Konu medyaya,
“İran doğalgazda kesintiye neden olarak ağır kış şartlarını gösterdi
ancak Tahran’da önümüzdeki 10 gün içinde hava sıcaklığı 6 ile 9
arasında değişiyor” şeklinde yansımış29 ve İran’ın gerekçesinin temelsizliği gözler önüne serilmiştir. Bu çerçevede Rusya-İran ekseninin Türkiye’ye yönelik ortak hareket ettiği ve Türkiye’nin Suriye
krizinden ötürü cezalandırıldığının altı çizilmelidir. Tüm bunların
yanında, Rusya-Türkiye krizi enerji kaynaklarının çeşitlenmesi hususunda önemli bir motivasyon teşkil etmiştir.30 Kuşkusuz Türkiye açısından böylesi bir adım bir tercihten ziyade zorunluluktur.
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Grafik 2’de sunulan Türkiye’nin doğalgaz üretimi ve tüketimi arasındaki makasın büyüklüğü ve Türkiye’nin bir bütün olarak enerji
bağımlılığının ulaştığı nokta dikkate alındığında Türkiye’nin enerji
konusunda acil adımlar atması gerektiği ortadadır.
Tüm bu gelişmeler karşısında uzun zamandır tartışılan enerji
kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusu yeniden gündeme gelmiştir.
Katar ile birlikte Azerbeycan ve Türkmenistan, Türkiye için potansiyel ithalatçılar olarak anılan ülkelerdir.31 Konuyla ilgili atılan ilk
önemli ve ciddi adım Katar ile yapılan bir dizi anlaşma olmuştur.
Bu kapsamda Türkiye için yakın gelecekte daha büyük sorunlar yaratması muhtemel enerji sorununa yönelik Katar ile sıvılaştırılmış
gaz anlaşması imzalanmıştır.32 Anlaşma çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin
Hamad el-Sani bir araya gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan görüşme sonrasında şöyle bir açıklamada bulunmuştur:
Bildiğiniz gibi Katar’ın Türkiye’de LNG işine girme niyeti vardı.
Türkiye’de bir yatırıma, LNG depolama noktasında girebilir miyiz,
bunun arayışı içerisindeydiler. Bu konuda bir adım atılmış oldu.33

Ayrıca bunun yanında Rusya ile yaşanan krizden sonra Türkiye
uzun süredir ilişkilerini dondurduğu İsrail ile diplomatik anlamda
yeniden dirsek temasına geçmiştir. Bu çerçevede gaz ithalatında
İsrail muhtemel bir lokasyon olarak zikredilmeye başlanmıştır.34
Ancak taraflar arasında muhtemel bir anlaşma Türkiye’nin daha
önce de dillendirdiği Mavi Marmara mağdurlarına tazminat
ödenmesi ve Gazze’ye yönelik tecrite son verilmesi gibi koşulların
sağlanmasına endekslenmiştir.35
Yukarıda çizilen çerçeveye karşılık, Rus-Türk gerilimi devletlerarası ikili ilişkilerin bozulmasının ötesinde bölgesel düzeyde daha
büyük bir mücadelenin parçası niteliğindedir. Bir başka deyişle
Rusya-Türkiye gerilimi, bölgesel düzeyde bloklar arası mücadelenin
bir parçası olarak düşünülmelidir. Ortadoğu’da yapıcı bir aktör ol-
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masa da ABD’yi dengelemek ve gerektiğinde ABD aleyhine istikrarsızlık yaratmak Rusya’nın Ortadoğu’da öncelikli stratejisi olmuştur.36 Paul J. Saunders’in “İkinci Soğuk Savaş”37 olarak adlandırdığı
süreçte ABD’nin ulusal askeri stratejisine göre Ortadoğu, Amerika
Birleşik Devletleri ve Rusya arasında çatışmanın muhtemel platformlarından biri olarak ortaya koyulmaktadır.38 Ayrıca Rusya’nın
Türkiye’ye yönelik politikası da Suriye üzerinde gerçekleşen bloklaşmadan bağımsız düşünülemez. Çin destekli Rusya-İran ittifakı
Ortadoğu’nun yeniden dizaynında aktif rol oynamaktadır.39 Söz
konusu ittifaka Irak’ın da dahil olduğu ve taraf devletler arasında
bir “istihbarat ağı” oluşturulduğuna dikkat çekilmektedir.40 Yine
benzer bir çerçevede Çandar, 16. yüzyıl Türkiye-İran mücadelesi ile
analoji kurarak bölgesel düzeyde İran, Irak ve Rusya’dan müteşekkil
yeni bir blok kurulduğunun altını çizmektedir.41
KÜRESEL DÜZEYDE TÜRKIYE’NIN EKONOMI-POLITIĞI:
FED VE YÜKSELEN PIYASALAR

Türkiye’nin ekonomi-politiğinin yalnızca bölgesel ve ülkesel
düzeyde analiz edilmesi mümkün değildir. Finansal bağların küreselleşme ile beraber hiç ayrılamayacak biçimde kenetlenmesi aynı
zamanda küresel krizleri de kaçınılmaz biçimde bulaşıcı hale getirmiştir.42 Türkiye ekonomisinin 1980’lerden itibaren dünya ile
bütünleşmesi aynı zamanda ekonominin küresel ekonomik hareketler karşısındaki duyarlılığını üst düzeye taşımıştır.43 Bu anlamda
diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye ekonomisi açısından da
küresel piyasaların ve bu piyasaları şekillendiren aktörlerin kararları önemli hale gelmektedir. Şüphesiz dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 25’lik bir payına sahip olan ABD’nin44 izlediği ekonomi
politikası diğer tüm aktörler tarafından da dikkatle takip edilmektedir. Bu kapsamda ABD Merkez Bankası FED’in borçlanma faizlerini yükselteceğine yönelik beklenti oluşmuş ve gelişmekte olan
tüm piyasalar için önem kazanmıştır.

477

4 78

/

T ürk D ış P olitikasının E konomi P olitiği 2015

Grafik 3: Türkiye’de Dolar Kurunun 2008-2015 Dönemindeki Seyri
Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi,
Döviz Kuru İstatistikleri (Erişim Tarihi: 19 Aralık 2015)

16 Aralık 2015 tarihinde FED’in faizleri artırma yönünde aldığı karar, ABD açısından 10 yıllık bir periyodun sonu anlamına
geliyordu. FED’in 25 baz puanlık faiz artırımı yeni ekonomi politikasının ilk adımını oluşturmaktaydı.45 Şüphesiz ABD’nin bu
hamlesi diğer dünya ekonomileri açısından da kritik bir öneme
sahiptir. Zira faiz artırım kararının çok öncesinde dahi faiz artırımının gelişmekte olan piyasalar üzerinde yaratacağı etkiler tartışılmaktaydı. Bir başka deyişle 16 Aralık’a uzanan süreçte FED’in
faizleri yükselteceğine dair beklentiler gelişmekte olan ülkelerde
ciddi bir baskı yaratmıştır. FED’in faiz oranlarını artıracak olması
bu aşamada gelişmekte olan pek çok ülke için genellikle kötü haber olarak değerlendirilmiştir.46 CNBC’den Dhara Ranasinghe’nin
haberine göre Çin ekonomisinin yavaşlamasının yanı sıra FED’in
oranları değiştirme beklentisi yükselen piyasa ekonomilerinde ve
özellikle de Brezilya ve Türkiye’de kurlar üzerinde ciddi baskı yaratmaktadır.47 Türkiye gibi ithal girdi bağımlılığının yüksek olduğu
ülkelerde döviz kurundaki artış yurtiçi fiyatlara yansıyarak enflasyonu yükseltmekte ve politika yapıcılarının enflasyonla mücadele
için faiz artışına dayalı baskılayıcı bir politikayı hayata geçirmelerini
zorunlu kılmaktadır.48 Bununla birlikte faiz artışı politikasının
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Keynesyen iktisatçıların altını çizdiği gibi yatırımlara yönelik caydırıcı bir etki yaratabileceği de vurgulanmaktadır.49 Nitekim Grafik
3’te işaret edildiği gibi Türkiye’de dolar kuru 2008 yılından bugüne
hızlı bir yükseliş göstermiştir.
Türkiye’nin yanı sıra Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve
Endonezya’yı kapsayan Morgan ve Stanley’in adlandırmasıyla
Kırılgan Beşli (Fragile Five) olarak anılan ülkeler pek çok açıdan büyümelerini kesintisiz sürdürmek için dış sermayeli yatırıma muhtaçtır.50 Bu ülkelerin söz konusu kırılganlıkları kuşkusuz ABD’nin faiz oranlarında gideceği bir değişiklikle daha
da gözle görünür hale gelmektedir.51 Değişimin Türkiye üzerine
etkisine ilişkin Bloomberg News’den Selcan Hacaoğlu ve Onur
Ant şunları aktarmaktadır:
Fitch, geçen hafta Türkiye’yi gelişen piyasa ekonomileri arasından, FED’in faiz arttırımına “en çok maruz kalacak ülke” olarak
değerlendirdi. Bunun nedeniyse, bankaların sahip olduğu yüksek
miktarda döviz borcu.52

16 Aralık’ta ilk adımı atılan FED’in politika değişikliğinin uzun
vadede ne gibi sonuçlar doğuracağı ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu politika değişikliğine yönelik nasıl cevap vereceği önemli
sorular olarak bir kenarda durmaktadır. Türkiye faiz artışına yönelik ilk hamle olarak “dolar cinsi zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara ödediği faizi yüzde 0,24’ten yüzde 0,49’a
yükseltti.”53 Pek çok ülkenin son gelişmeler ışığında ekonomi politikasını yeniden yapılandırmaya dönük adımlar atması beklenmektedir. Bu doğrultuda adım atan ilk ülkeler Körfez ülkeleri olmuş,
Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn faiz
oranlarını yükseltmiştir.54
Tüm bunların yanında Türkiye’nin mevcut ekonomik yapısını dönüştürmeye yönelik köklü adımlar atması sürdürülebilir
bir büyüme için kaçınılmaz görünmektedir. Özellikle Türkiye’de
araştırma ve geliştirme harcamalarının milli gelir içindeki payının
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diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok düşük düzeylerde olması ciddi bir problem niteliğindedir.55
SONUÇ

Türkiye’nin ekonomi politikasını anlamak ve açıklamak çok
katmanlı bir düşünme biçimini zorlamaktadır. Her şeyden önce
pek çok ülke gibi Türkiye’nin de küresel sistemle bütünleşmiş olduğu ve sisteme dair kararlardan etkileneceğinden şüphe yoktur.
Amerikan Merkez Bankası FED’in kararları bu anlamda pek çok
gelişmekte olan pazarda tecrübe edildiği gibi Türkiye içinde sonuçlar doğuracaktır. Beklentiler ile şekillenen ekonomik atmosfer
FED kararı öncesinde sinyaller vermiştir. Bununla beraber FED
kararı sonrasında da kademeli bir değişim beklenmektedir. Ancak
halihazırda bu etkileri görmek için zamanın daha erken olduğu
ifade edilmelidir.
İkinci olarak Türkiye’nin ekonomi politikasına ilişkin bölgesel
bir etkiden bahsedilebilir. Türkiye’nin yakın komşularıyla yaşadığı
sorunlar ve bölgesel istikrarsızlık Türkiye açısından dikkat çekici düzeyde bir ekonomik kayıp yaratmaktadır. Bunun yanı sıra Rusya ile
yaşanan gerginlik Türkiye’nin, uzak çevresi ile de başta enerji olmak
üzere çeşitli ticari konularda sorunlar yaşamasına yol açmıştır. Kuşkusuz Ortadoğu’da Suriye ekseninde yaşanan bloklaşma, Türkiye’nin
Rusya-İran ittifakıyla yaşadığı sorunların da kaynağını oluşturmaktadır. Söz konusu tüm bu bölgesel dinamikler Ankara’nın manevra alanını sınırlandırmış ve Türkiye’yi yeni pazarlar arayışına sevketmiştir.
Üçüncü olarak 2015 yılında Türkiye’nin önüne geçilemez bir
şiddet sarmalı içerisine girmesi ülke ekonomisi açısından olumsuz
bir hava yaratmıştır. 2015 yılına damgasını vuran terör eylemleri pek
çok açıdan trajik sonuçlar doğurmuştur. Çok sayıda sivilin hayatını
yitirdiği terör eylemleri Türkiye’de istikrarı hedef alan girişimlerdir.
Burada altı çizilmesi geren önemli bir nokta, Türkiye’de yaşanan terör eylemlerinin Suriye’de yaşanan çatışmanın yansıması olduğudur.
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Bir diğer deyişle Kürt meselesinin uluslararasılaşması bölge ülkelerinin iç politikalarını da istikrarsızlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’nin seçim atmosferine girmesi ve seçim sonrası başarısız koalisyon girişimleri, Türkiye’de bozulan ekonomiye yönelik reformların
ertelenmesi sonucunu doğurmuştur. Tüm bunların yanı sıra bölgesel
gelişmelere ivedilikle yanıt verilememesi ve uzun vadeli politika stratejileri ortaya koyacak bir ortamın oluşmaması ara dönemde ortaya
çıkan diğer önemli sorunlar olarak sıralanabilir.
Son olarak farklı düzeylerin münhasıran incelenmesi araştırmacı açısından büyük bir açıklık ve analiz kolaylığı sağlamakta olsa da,
yukarıda sıralanan her üç analiz düzeyinin de tam anlamıyla birbirinden bağımsız olmadığı vurgulanmalıdır. İstikrarlı bir büyüme
için dış sermayeye muhtaç olan Türkiye ekonomisi küresel kısıtlar
karşısında komşularıyla güçlü ilişkiler kurmak zorundadır. Ancak
Suriye ve Irak’ta devam eden bölgesel türbülans küresel kriz karşısında Türkiye’nin kırılganlığını bir kat daha artırmaktadır. Tüm
bunların yanında bölgesel gelişmelerin Türkiye’de siyasal ve sosyal
dengeleri sarsması ülke ekonomisine olumsuz tesir etmiştir.
NOTLAR
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